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 کارگران سراسر جھان
 ! متحد شويد

٢درصفحه    ٧درصفحه  

 

  ١٠درصفحه 

 پرچمی که 
 تپه به اھتزاز درآمد در ھفت

 
اعتصاب و اعتراض خيابانی و شعارھای 

تپه و فو/د اھواز، بيش از يک ماه  کارگران ھفت
است تمام فضای جامعه را به تسخير خود 

مبارزات قھرمانانه کارگران و .  درآورده است
ھا، نه تنھا يک ھمبستگی کارگری و  شعارھای آن

ھمتايی را در مقياس تمام  نظير و بی طبقاتی کم
کشور رقم زد، بلکه توانست حمايت و ھمبستگی 

. اقشار وسيعی از زحمتکشان را نيز جلب کند
وقتی که پرچم کار، نان، آزادی و اداره شورايی 

تپه به اھتزاز درآمد و به يک  جامعه، در ھفت
ھمبستگی و اتحاد مبارزاتی در مقياس سراسری 
شکل داد، اين در واقع نخستين بار بود که بعد از 
به قدرت رسيدن جمھوری اسRمی، يک آلترناتيو 
واقعی و کارگری، نه در تبيينات نظری يا عالم 

طور مشخص  تجريد، که در عالم واقعی و به
ھاست ذھن  پرسشی که سال.  کرد ابراز وجود می

اپوزيسيون جمھوری اسRمی را به خود مشغول 
که بعد از سرنگونی رژيم حاکم، چه  ساخته و اين

شود و  نظم و سيستم و حکومتی جايگزين آن می
چه مختصاتی خواھد داشت، پاسخ مشخص 

اگر که بسياری از کارگران از سراسر .  گرفت
تپه  کشور ھمبستگی خود را با کارگران ھفت

کنند، اگر که ساير زحمتکشان  اعRم کرده و می
شوند، اين بدان خاطر  تپه می حامی کارگران ھفت

ھای خود را در  است که تبلور شعارھا و خواست
تپه يعنی کار، نان،  شعار اصلی کارگران ھفت

آزادی، اداره شورايی جامعه و حاکميت شوراھا 
شعاری که در آغاز توسط کارگران .  بينند می

تپه مطرح و از حمايت معنوی عمومی  ھفت
برخوردار شد، به سرعت در ميان ساير 
کارگران رواج يافت و به شعار عمومی کارگران 

تپه بود که  اين ھفت.  و زحمتکشان تبديل شده است
ھای شورانگيز  با استمرار اعتصاب و راھپيمايی

و جسورانه خود، اين شعار را از سطح کارگران 
تپه فراتر برد و آن را به يک نيروی مادی  ھفت

تبديل کرد، تا جايی که اکنون خواست و شعار 
کار، نان، آزادی و اداره شورايی به 

ھا کارگر و شعار سراسری  شعاروخواست ميليون
 .عموم کارگران و زحمتکشان تبديل شده است

تپه خوزستان، الگوی ساير کارگران و  ھفت
زحمتکشان و پيشتاز پرولتاريای ايران با طرح 

ھای  جسورانه آلترناتيو شورايی، تمام گروه
ھايی از قماش  امپرياليستی و جريان  –بورژوا 
خواھان و مجاھدين که  ھا، جمھوری طلب سلطنت

استثنا ھمه را  ادعای آلترناتيو بودن داشتند، بی
با برافراشته شدن پرچم .  رسوا و مفتضح ساخت

ای ديگر از  آزاری، حلقه کودک
 ھای اجتماعی آسيب

 
ھنوز دو ماھی از سال تحصيلی جديد نگذشته که 
بار ديگر تجاوز و تعرض جنسی به کودکان در 

اين بار، خبر از .  ای ديگر خبرساز شد مدرسه
آموزان يک مدرسه  تجاوز به تعدادی از دانش

 آذر به ١٢پسرانه در اصفھان است که در روز 
. ھا در برابر مدرسه انجاميد تجمع خانواده

دادستان عمومی و انقRب مرکز استان اصفھان 
"گويد می  دارای برگه ظاھراتعدادی از اوليا : 

۵درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨٠١شماره    ٩٧ آذر ١٩ –سال  چھلم 

 مذھبی  -ھای وابسته به ارتجاع طبقاتی دکه
 کنند اعCم ورشکستگی می

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

  ٣درصفحه 

 "جليقه زردھا"فرانسه و جنبش 

 "اسرار به خون آغشته"الملل و  سازمان عفو بين
 

 صفحه ای در مورد ٢٠٠ آذر، با انتشار يک گزارش تحقيقی ١٣سازمان عفو بين الملل روز سه شنبه 
 به چرايی و چگونگی ابعاد اين جنايت ھولناک ۶٧کشتار جمعی زندانيان سياسی در مرداد و شھريور 

اعRم کرده "  جنايت عليه بشريت" را ۶٧عفو بين الملل که سال ھا پيش از اين  کشتار .  پرداخته است
منتشر کرده است، پس از اين "   اسرار به خون آغشته"بود، اکنون در گزارش جديدی که با عنوان 

، از سازمان ملل خواسته است تا " جنايِت ادامه دار عليه بشريت است؟۶٧چرا کشتار "پرسش که 
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١از صفحه   

 تپه به اھتزاز درآمد پرچمی که در ھفت

تپه که  کار، نان، آزادی و اداره شورايی در ھفت
از دل کارگران جوشيده و سربرآورده بود و 

ای شدن  اصوليت و انطباق اين شعار که در توده
سريع آن انعکاس يافت و جامعه را حول خود 

بار آميخته با خشم و  بسيج کرد، سکوتی مرگ
ھای بورژوايی  بندی غضب، تمام محافل و گروه

را که با اين ضربه، دچار تشنج شده بودند، فرا 
تپه پا به عرصه  آلترناتيوی که در ھفت.  گرفت

حيات نھاد، موجوديت اين به اصطRح آلترناتيوھا 
ھا را که  و آلترناتيوھای ديگری از قماش اين

ھنوز از بھت و حيرت ابراز وجود طبقه کارگر 
اند و بخشا آرزوھای خود را بربادرفته  درنيامده

معنا ساخت وبه کلی از موضوعيت  بينند، بی می
. ھا را به ھم ريخت تپه بساط ھمه آن ھفت.  انداخت

تواند آلترناتيو  تپه نشان داد تنھا نيرويی می ھفت
ھای مشخص  باشد که استراتژی و تاکتيک

پرولتری و با شعارھا و مطالبات مشخصی که 
ھا و مطالبات ساير  حال خواست در عين

کند، پا به صحنه  زحمتکشان را نيز نمايندگی می
اين نيرو، جز .  مبارزه طبقاتی گذاشته است

کارگران وجز طبقه کارگر، نيروی ديگری 
تواند  اين تنھا طبقه کارگر است که می.  نيست

ساير زحمتکشان را زير پرچم خود گرد آورد و 
تمام جامعه را از چنگال فRکت و بدبختی نجات 

تپه نيز در  کنندگی ھفت تمام راز قدرت بسيج.  دھد
ھمين شعارھا و مطالباتی نھفته است که عصاره 
شعارھا و مطالبات عموم کارگران و زحمتکشان 

 .است
وقتی کار، نان، آزادی و حاکميت شوراھا بر 

تپه نقش بست، وقتی که  پرچم کارگران ھفت
کارگران و زحمتکشان بر گرد شوراھا حلقه زدند 
و حاکميت شوراھا به عنوان آلترناتيو و حکومت 

ھا و  جايگزين اعRم شد، نه فقط راست
اپوزيسيون بورژوايی رژيم، بلکه آن گروه از 

ھايی که دل در گرو نھادھای  اصطRح چپ به
بورژوايی و پارلمانتاريستی دارند ، از طرح 
صريح شعار کار، نان، آزادی ،اداره شورايی و 
حاکميت شوراھا از زبان کارگران به سختی جا 

ھمه آن کسانی که طبقه .  خورده و شوکه شدند
کارگر را دست کم گرفته، رسالت تاريخی اين 

کنند و به بازی  طبقه را آشکار و نھان انکار می
ھايی  اند و ھمه آن در بساط بورژوازی خو گرفته

که در ارائه آلترناتيوھای بورژوايی و شيفتگی به 
نھادھای پارلمانتاريستی از نمونه مجلس 

ھای اصلی  بندی موسسان، دست کمی از گروه
بورژوايی ندارند، حيرت زده ماندند که در قبال 
شعار کار، نان، آزادی و اداره شورايی چه کنند 
و با آلترناتيو شورايی طبقه کارگر چگونه کنار 

تپه نه فقط  آيند؟ آلترناتيو شورايی کارگران ھفت
ھای بورژوايی و  بندی بساط تمام گروه

شان را تخته  شان را برچيد و دکان آلترناتيوھای
ھای سياسی که در  بندی کرد، بلکه تمام گروه

ھای  بندی ھای خود از اوضاع جامعه، صف تحليل
طبقاتی و نقش و جايگاه طبقات مختلف، طبقه 

خواندند و  ای ناتوان و ناآگاه می کارگر را طبقه
کردند يا  گاه حتا موجوديت اين طبقه را انکار می

. گرفتند، مات و مھبوت و رسوا ساخت ناديده می
بازانی را که  تپه تکليف تمام مرددين و ميانه ھفت

اند  عمری به نشستن ميان دو صندلی عادت کرده
مبارزات قھرمانانه .  روشن و يکسره ساخت

ھای ساده و روان  کارگران، شعارھا و خواست
تپه، راه و خط مشی  اما جسورانه و پرولتری ھفت

ھا را به  صحيح را نشان داده بود و ھمه اين تيپ
 .مخمصه انداخت

تپه و حمايت از  اعتراض در فو/د و ھفت
ھای  کف شعارھا و خواست.  کارگران ادامه دارد

کارگران ايران، کار، نان، آزادی و اداره 
شورايی است و اين محصول قھرمانی و مبارزه 

تپه  ھفت.  تپه است جسورانه کارگران ھفت
خوزستان، پيشتاز پرولتاريای ايران، الگوی 
کارگران و زحمتکشان با طرح آلترناتيو 
شورايی، در واقع عزم و اراده طبقه کارگر برای 

ھای سياسی و اجتماعی اين طبقه  تحقق خواست
ھفت تپه تRش طبقات و .  را متجلی ساخت

ھای بورژوايی و ارتجاعی و غيرکارگری  گرايش
مشی  ھا و خط برای مدفون ساختن سياست

پرولتری در زير خرواری از افکار و تبليغات و 
تپه به  ھفت.  ھای بورژوايی را خنثا کرد انديشه
باختگی ايدئولوژی بورژوايی در درون  رنگ

تپه به ھمگان نشان  ھفت. طبقه کارگر ياری رساند
داد که شوراھا و حاکميت شورايی برخاسته از 
مبارزات کارگران، متعلق به کارگران و منطبق 
بر خواست و ديدگاه کارگران است و غير از آن 

. ست ھر چه ھست غيرکارگری و بورژوايی
تپه که خود گردانی از ارتش پرولتاريای  ھفت

ايران است، از طريق اتحاد و ھمبستگی بيمانندی 
که در جامعه به آن شکل داد، دورنمای با عظمتی 
را در برابر تمام جامعه گشود و شايستگی و 
توانايی طبقه کارگر برای ھدايت و رھبری تمام 

تپه، بانگ رسای  ھفت.  جامعه را به اثبات رساند
توليدکنندگان و استثمارشدگان، عليه استثمارگران 

بانگی که در تمام جامعه .  و طبقه حاکم است
تپه ثابت کرد که اين تنھا  ھفت.  افکن شد طنين

طبقه کارگر است که ضمن مبارزه عليه طبقه 
ھای اخص خويش،  دار و طرح خواست سرمايه

ھای  يابی به خواست دار مبارزه برای دست پرچم
تپه  چه که در ھفت آن.  عموم زحمتکشان نيز ھست

و فو/د رخ داد، عموميت يافتن مبارزه کارگری 
از سطح کارخانه به خيابان و حمايت گسترده 
ساير اقشار زحمتکش از حرکتی بود که اتوريته 

تپه نه فقط اين را  ھفت.  و رھبر آن کارگران بودند
ثابت کرد که رھبر انقRبی که قرار است نظم 
موجود را به زير کشد، کس ديگری جز طبقه 
کارگر نيست بلکه اين مھم را نيز مشخص کرد و 

ھا و شعارھای خود به آن صراحت  در خواست
بخشيد که آلترناتيو کارگران، چيز ديگری جز 

 .اداره شورايی جامعه و حاکميت شوراھا نيست
که نتايج نھايی اعتصاب و اعتراض  مستقل از آن

تپه و فو/د چه خواھد بود، اما  خيابانی در ھفت
تپه  ای که از دل مبارزات کارگران ھفت پديده

پديدار شد، پديده منحصر به فردی است که جنبش 
کارگری در چھاردھه حاکميت ارتجاع اسRمی به 

طرح صريح و جسورانه .  خود نديده است
تز  آلترناتيو شورايی به عنوان جايگزين و آنتی

مستقيم رژيم حاکم، نه در جنبش کارگری و نه  
 سال اخير سابقه ۴٠ھای ديگر در طول  در جنبش

ست که  اين آن نکته بسيار پر اھميتی.  نداشته است
. ھا گام به جلو برده است جنبش کارگری را ده

بخش طبقه کارگر است که از  اين فرياد رھايی
حنجره خوزستان، قلب تپنده فلز و کار و نفت و 
گاز و صنعت، زادگاه پرولتاريای ايران، در 

فريادی از .  آسمان جامعه طنين انداز شده است
اعماق و چنان نافذ که تارھای صوتی تمام اقشار 
فرودست و کل جامعه را به ارتعاش درآورده و 

ی مرگ انداخته  بر پيکر نظم پوسيده حاکم، رعشه
نه فقط قلوب بسياری از )  و فو/د(تپه  ھفت.  است

کارگران و زحمتکشان سراسر کشور را تسخير 
ھا را نيز  کرد، بلکه اخگرمبارزه در دل آن

 .فروزان ساخت
تپه به عنوان پيشتازان اداره  نام کارگران ھفت

شورايی جامعه و حاکميت شوراھا در تاريخ 
 .جنبش کارگری ايران ثبت و جاودانه شد

تپه به اھتزاز درآمد، موجب  پرچمی که در ھفت
افتخار و سرافرازی پرولتاريای ايران است، اين 

 !پرچم ھرگز بر زمين نخواھد افتاد
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۴درصفحه   

١از صفحه  ھا که براساس تمام آمارھا  آن.  شوند می 
شان کاھش يافته بود، بويژه  درآمدھای

ھای  ترين قربانی سياست بازنشستگان که بزرگ
 .مکرون بودند

عدم استقبال از انتخابات پارلمانی فرانسه که تنھا 
ی دوم انتخابات  يک ماه پس از مرحله

 ۵٧جمھوری فرانسه برگزار شد و حدود  رياست
درصد واجدان حق رای در آن شرکت نکردند، 

گردانی اکثريت  گر روی بيش از ھر چيز بيان
ای بود که تحت فشارھای اقتصادی از  جامعه
ھای انتخاباتی خسته شده و به بيھودگی آن  بازی

اين اکثريت که در طول يک سال .  پی برده بود
ای  شد، چاره اخير نيز مدام بر تعدادشان افزوده 

نداشت جز آن که راه حل را در جای ديگر 
جستجو کند، اکثريتی که بنابر سنت فرانسويان در 

گرفتن انتخاب  نھايت کف خيابان را برای پاسخ
 .کرد

ھای مکرون،  ھای جدی با سياست اولين مخالفت
اعتصابات کارگری بود که از سوی برخی از 

و )  CGT(ث ژ ِت چون  ھای کارگری ھم اتحاديه
در اعتراض به تغيير قانون کار درست چند ماه 

جمھوری سازماندھی شده  پس از انتخابات رياست
اين اعتراضات و اعتصابات در طول سال .  بود

.  کم و بيش تداوم يافت٢٠١٨از جمله اول ماه مه 
جليقه "درست چند ھفته پيش از آغاز جنبش 

 دانشگاه ٢٠نيز دانشجويان بيش از "  زردھا
ھا با  در دانشگاه"  اصRحات"فرانسه عليه برخی 

ھای ورودی دانشگاه و اشغال  سد کردن درب
 .ھا دست به اعتراض زده بودند کRس

اين اعتراضات که بر بستر شرايط عينی معيشتی 
بخش بسيار بزرگی از جامعه فرانسه شکل گرفته 

تبديل "  جليقه زردھا"بود، در نھايت به جنبش 
ھای سياسی و  شد، جنبشی که ديگر نه سازمان

ھای کارگری رھبری آن را داشتند و نه  اتحاديه
از .  مختص به طبقه يا قشر خاصی از جامعه بود

ھای تحت ستم جامعه از بازنشستگان تا  تمام گروه
بگيران و دھقانان و  کارگران تا حقوق

 .کاران جزء ھمه در کنار ھم قرار گرفتند صاحب
 درصد ۶٠افزايش ماليات سوخت در کشوری که 

بھای سوخت ماليات است، در واقع تنھا حکم 
ور شدن آتش  ای را داشت که منجر به شعله جرقه
 نوامبر نه تنھا ١٧اعتراضاتی که پس از .  گرديد

ھای  افت نکرد، بلکه ھمراھی عملی گروه
گوناگون جامعه و ھمدلی اکثريت بسيار بزرگ 

 .  فرانسويان را بدست آورد
آموزان دبيرستانی و دانشجويان نيز در  حتا دانش

با "   زردھا جليقه"روزھای پس از آغاز جنبش 
. ھای خاص خود دست به اعتراض زدند خواست

ھا ريخته و  ھا در چندين روز متوالی به خيابان آن
ھای زباله با پليس درگير شدند  زدن سطل با آتش

در واقع حرکت .  که تعدادی نيز دستگير شدند
جليقه "ھا نيز بر بستری شکل گرفت که جنبش  آن

 .فراھم ساخته بود" زردھا
ھای انجام شده حمايت از  براساس نظرسنجی

در فرانسه و پس از "  جليقه زردھا"ھای  خواست
آغاز آن ھمواره رو به افزايش بوده و بيش از 

دھندگان به مکرون در   درصد از رای۵٠
جمھوری از اين اعتراضات  انتخابات رياست

ب "براساس نظر سنجی موسسه .  کنند حمايت می
 درصد حاميان جليقه زدھا از اقشار ٨۵"  و آ

براساس نظر سنجی موسسه .  پايين جامعه ھستند

 ٢٨٠که در اولين اعتراض سراسری در فرانسه 
ھا اين اعتراض  ھزار نفر با مسدودکردن بزرگراه

 .ھا کشاندند را به کف خيابان
" فراخوان"اما چرا و بر بستر چه شرايطی اين 

مورد استقبال قرار گرفت و در ادامه به جنبشی 
 !چنين فراگير تبديل گرديد؟

امانوئل مکرون بر بستر نارضايتی مردم از 
شان که تنھا  ھای احزاب سنتی، خستگی از وعده

کاربرد انتخاباتی داشته و ترس از انتخاب 
و با شعارھايی در رابطه با "  مارين لوپن"

بايست وضعيت  اصRحات اقتصادی که می
معيشتی مردم را با کاھش بيکاری و افزايش رشد 

 بر مسند ٢٠١٧اقتصادی بھبود بخشد در ماه مه 
چنين از  مکرون ھم.  جمھوری نشست رياست

داران فرانسه  ترين سرمايه حمايت بزرگ
 سالی که در دولت ٢او در مدت .  برخوردار بود

پست وزارت اقتصاد، صنعت و "  فرانسوا او/ند"
ويژه با ارائه  امور ديجيتال را برعھده داشت، به

طرح تغيير قانون کار، سرسپردگی خود را به 
داران فرانسه نشان داده و در انتخابات  سرمايه
ھا  ھای ھمه جانبه آن جمھوری از حمايت رياست

 .برخوردار شد
عنوان نماينده سرمايه مالی فرانسه، با  مکرون به

شتاب بيشتری نسبت به روسای جمھور قبلی 
ھای نئوليبرال را  سياست"  او/ند"و "  سارکوزی"

ھم در شرايطی که جھان  به اجرا گذاشت، آن
داری ھنوز از عواقب بحران اقتصادی  سرمايه

بحرانی که نه تنھا بار آن بر .  رھايی نيافته است
دوش کارگران و ديگر اقشار فرودست جامعه 
گذاشته شده است، بلکه در ھمان حال بر ثروت 

شدت  ثروتمندان افزوده و فاصله طبقاتی را به
ھا، آن ھم  ی ھمان سياست ادامه.  افزايش داده است

با شتاب بيشتر، باعث سرريز شدن خشم 
ی خودشان  ھا که به گفته فرودستان جامعه شد، آن

از سوی سياستمداران حاکم، ناديده گرفته 

خاک مناسب برای رويش گياه اين نبرد طبقاتی "
توان  اين نبرد را نمی.  ی مدرن است خوِد جامعه

. کن کرد، حتا اگر سيل خون جاری شود ريشه
ست  کن کردن اين نبرد کافی برای ريشه 

ھا استبداد حاکم از سوی سرمايه بر کار  حکومت
ھاست  را که ھمانا شرط ادامه وجود انگلی آن

کارل   -جنگ داخلی در فرانسه ".  برچينند
 .مارکس

فرانسه سرزمينی که انقRبات متعددی به رھبری 
پرولتاريای فرانسه به خود ديده است، سرزمينی 

ھای   و فداکاری١٩۶٨با مردمی که جنبش مه 
بزرگ و متعدد کارگران در اعتراض به نظم 

ی تاريخی خود دارند،  داری را در حافظه سرمايه
جليقه "بار ديگر و اين بار با جنبشی که به 

معروف شد، نه فقط اروپا که تمام جھان "  زردھا
جنبش .  داری را تحت تاثير قرارداده است سرمايه

اعتراض بزرگ ناديده "  زردھا جليقه"
ديدگان  کارگران و ديگر ستم  –شدگان  گرفته

است به جھانی که روز به روز   -جامعه 
ھا پا به پای  نابرابری در آن افزايش يافنه، جنگ

يابند، تضاد  ھای نظامی افزايش می افزايش ھزينه
به )  داری سرمايه(طبيعت با مناسبات اجتماعی 

آميزی رسيده و شکاف طبقاتی،  حد فاجعه
خصوص شکاف بين ابر ثروتمندان و اکثريت  به

بزرگ مردم جھان، به مرزھايی رسيده که ھرگز 
 .در طول تاريخ نبوده است

 !چگونه شکل گرفت؟" جليقه زردھا"اما جنبش 
بندان  راه"بوک با عنوان  ده اکتبر کمپينی در فيس

" سراسری در اعتراض به افزايش قيمت سوخت
" مرن سنه"شھری جوان اھل  توسط دو راننده بين

اندازی شد و بيش  شھری در نزديکی پاريس راه
بوک پاسخ مثبت   ھزار نفر به آن در فيس٢٠٠از 

ھای  ھای ديگری در شبکه سپس فراخوان.  دادند
مجازی و توسط کسانی بدون وابستگی به 

 نوامبر ١٧ھای سياسی بازنشر شد تا روز  گروه

 "جليقه زردھا"فرانسه و جنبش 
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 "جليقه زردھا"فرانسه و جنبش 

ھا خواستار   درصد از فرانسوی٨٢"  اودوکسا"
توقف برنامه مکرون برای افزايش ماليات بر 

 درصد خواستار ادامه ۶۶سوخت بوده و 
 .اعتراضات جليقه زردھا ھستند

صورت خودبخودی  چنين اين جنبش که به ھم
يابی بھتری  شکل گرفت در ادامه از سازمان

برخوردار شد و برای خود سخنگويانی از ميان 
برای بيان نقطه نظرات جنبش "  جليقه زردھا"

نکته جالب توجه اين است که .  انتخاب کرد
بسياری از سخنگويان از ميان زنان انتخاب 

"شدند که سخنگوی گروھی از اين "  ترز مولن. 
جليقه "جليقه زردھا است در رابطه با جنبش 

"گويد شان می ھای و خواست"  زردھا بايد قدرت : 
خريد فرانسويان را با/ برد، قدرت خريد طبقات 

 درصد افزايش دستمزدھا ٢٠در واقع .  کم درآمد
 درآمد /زم  ھای بازنشستگی اقشار کم و حقوق
 يورو به حداقل حقوق بايد اضافه ٢٠٠است و 

 يورو ١۴٠٠برای امرار معاش بايد حداقل .  شود
 ٩٠٠حقوق بازنشستگی  .  در ماه درآمد داشت

کند، ھيچ  يورو برای مخارج ماھانه کفايت نمی
 يورو کمتر درآمد ١٢٠٠ای نبايد از  بازنشسته

بايد به افزايش فصلی بھای گاز و .  داشته باشد
 ".ما ديگر قادر به پرداخت نيستيم. برق پايان داد

کرد با پاسخ  دولت فرانسه که ابتدا فکر می
نه به جليقه زردھا، تکيه بر خشونت "  قاطع"

تواند  نيروی پليس و خسته کردن معترضان می
اين موج را خاموش کند، رفته رفته پی برد که 

دولت ابتدا .  نشينی است تنھا راه باقی مانده عقب
افزايش ماليات سوخت را تعليق کرد، سپس در 
ادامه وقتی ديد با تعليق شش ماھه کاری از پيش 

رود، افزايش ماليات سوخت را کR از بودجه  نمی
ھا نتوانست  ی اين اما ھمه.  سال آينده حذف کرد

 .موجب خاموشی جنبشی شود که به راه افتاده بود
جليقه زردھا که در عمل و در جريان مبارزه به 

قدرت خود پی برده بودند، ديگر تنھا به کاھش 
ھای  ماليات سوخت بسنده نکردند و خواست

ھا برقراری  ديگری مطرح کردند که يکی از آن
ھای ھنگفت است،  مجدد ماليات بر ثروت

ھای  ھايی که دقيقا نقطه مقابل سياست خواست
وسيله  بدين.  اقتصادی نئوليبرالی مکرون است

ھای  جليقه زردھا شيپور شکست اجرای سياست
اقتصادی نئوليبرال را در فرانسه به صدا 

نشينی دولت  در واقع مساله تنھا عقب.  درآوردند
فرانسه از افزايش ماليات سوخت نيست، بلکه 
مساله تشديد مبارزه طبقاتی و مقابله طبقات 

مقابله .  متخاصم جامعه فرانسه با يکديگر است
داری و  اکثريت بزرگ جامعه با نظام سرمايه

ھای اقتصادی نئوليبرال مکرون که  بويژه سياست
جليقه "ھا و جنبش  خوبی از در خواست امروز به

" ناديده گرفته شدگان"جنبش .  ھويداست"  زردھا
اش تا امروز يک پيروزی  که کمترين نتيجه

 . ھا بوده است بخش برای آن روحيه
داران بويژه وقتی بيشتر شد که  ترس سرمايه

ی فرانسه خارج  از محدوده"  جليقه زردھا"جنبش 
ترس از ھمگانی شدن اين .  و به بلژيک رسيد

ی  ا اندازی جديد ھمراه با تجربه جنبش که چشم
در اروپا "  ناديده شدگان"بزرگ در برابر ديدگان 

و حتا جھان قرار داد و به بصره و عراق نيز 
 .رسيد

اگرچه جريان راست افراطی در فرانسه تRش  

کرد بر موج اين اعتراضات سوار شده و خود را 
ھای جنبش  ھا نشان دھد، اما خواست ھمراه آن

اش با  که در محورھای اساسی"  جليقه زردھا"
جريان راست افراطی که خود نماينده 

باشد،  داران فرانسه است در تضاد می سرمايه
ھرگز اين امکان را به جريان راست افراطی 

" جبھه ملی فرانسه"اش  فرانسه و حزب سياسی
به رھبری مرين لوپن نخواھد داد که از اين 

 .برداری کند جنبش به نفع خود بھره
که "  جليقه زردھا"ھای مھم جنبش  يکی از ويژگی

عاملی شد در ناتوانی دولت در شکست جنبش، 
ی وزير کشور  گفته به.  سراسری بودن آن است

 تظاھرات ٢٠٠٠ نوامبر، بيش از ١٧فرانسه در 
جليقه زردھا نه در يک خيابان يا .  برگزار شد

شھر بلکه در سرتاسر فرانسه دست به اعتراض 
به ھمين دليل، جلب .  ھا زدند از جمله بستن جاده
ھا و  ھا و ارزيابی از توان آن ھر چه بيشتر توده

تناسب اشکال مبارزه با آن، يک موضوع بسيار 
مھم برای ادامه و گسترش اعتراضات سراسری 

اشکال مبارزه نبايد .  باشد می"  جليقه زردھا"
ھا و در  ای باشد که از مشارکت وسيع توده گونه به

نتيجه تاثيرگذاری آن بکاھد و رفته رفته حمايت 
 .ای را از دست بدھد توده

در حالی که سرمايه مالی فرانسه با پيروزی 
تازی زده و تھاجم خود را به  مکرون دست به يکه

معيشت کارگران و زحمتکشان فرانسه گسترش 
ھا را  خواب آن"  جليقه زردھا"داده بود، جنبش 

آشفته ساخت و ورق را به نفع کارگران و 
ای  اين جنبش به نمونه.  زحمتکشان برگرداند

در .  برای تمام کارگران و زحمتکشان تبديل شد
ھفته آينده اعتصابات و اعتراضات ديگری 

ھای باز ھم بيشتری به  دھی شده و گروه سازمان
. ھای دولت خواھند پيوست اعتراض عليه سياست

ترين سنديکای کشاوزران و دامپروران  بزرگ
فرانسوی از برگزاری تجمع اعتراضی در ھفته 

داران  دو سنديکای کاميون.  اند جاری خبر داده
که  فرانسوی نيز اعRم کردند در صورتی

ونقل به  ھای حمل ھا با مديران شرکت مذاکرات آن
داران  داران نرسد، کاميون نتيجه مطلوب کاميون

از شنبه آينده دست به اعتصاب نامحدود و 
 .سراسری خواھند زد

" آذر١٧( دسامبر ٨شنبه  " جليقه زردھا) 
چھارمين تظاھرات سراسری خود را در فرانسه 

در اين روز نيز براساس اعRم .  برگزار کردند
 نفر بازداشت شدند، اگرچه از ميزان ٧٠٠پليس 

. ھا نسبت به شنبه گذشته کاسته شده بود درگيری
در ھمين روز در بروکسل پايتخت بلژيک نيز 

دست به تظاھرات زدند که حدود "  جليقه زردھا"
" جليقه زردھا"جنبش .   نفر بازداشت شدند١٠٠

جنبش محرومان جامعه است و بايد محرومان 
تنھا .  جامعه را در سطحی گسترده دربرگيرد

ھايی بسيار فراتر از  توان به خواست گونه می اين
 .  لغو افزايش ماليات سوخت رسيد

 

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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  ۶درصفحه 

 ھای اجتماعی ای ديگر از آسيب آزاری، حلقه کودک

و به روال معمول، ."  اند پزشکی قانونی بوده
ھای جمھوری اسRمی برای  دادستان

"گويد /پوشانی قضيه می ھنوز موضوع : 
به اثبات نرسيده و ماجرا در حد  «تجاوز»
و در حالی که به گفته "است «آزاری کودک»

توانند صحبت  والدين، کودکان از ترس نمی
شود روی دست يکی از  کنند و گفته می

اند تا فرزندان  کودکان با چاقو ردی گذاشته
 .نتوانند صحبت کنند

ھمان بازی موش و گربه، بازی با کلمات و 
آفرينی که در خرداد ماه در  سرانجام ابھام

آموزان مدرسه  واقعه تجاوز گروھی به دانش
معين واقع در غرب تھران در خرداد ماه 
سال جاری از سوی مقامات قضايی، 

ھای حکومتی در  مسئو/ن دولتی و رسانه
ابتدا تRش کردند .  پيش گرفته شده بود

مدير .  وضعيت استخدامی او را پنھان سازند
آموزش و پرورش منطقه دو تھران، متھم را 

خواند، "  نيروی آزاد شاغل در مدرسه"
و برخی "  معاون پرورشی"برخی او را 

گفته . معرفی کردند" معاون انضباطی"ديگر 
آموز در دادگاه   دانش٨شد که تنھا خانواده 

تعرض "يا "  تجاوز"اتھام .   حاضر شدند
تغيير "  تشويق به فساد و فحشا"به "  جنسی

 ضربه ٧۴ سال زندان و ١٠يافت و متھم به 
ھرچند به گفته يکی از .  شRق محکوم شد

 ساعت بعد از تاريخ ٢۴والدين، آنان 
در پی شکايت .  برگزاری دادگاه، مطلع شدند

والدين از مديران و ھيئت مؤسس اين مدرسه 
غيرانتفاعی، وعده پيگيری داده شد و وعده 

با وجود اين، تنھا نام .  لغو پروانه اين مدرسه
تغيير يافت و يک "  سرای دانش"مدرسه به 

مقطع پيش دبستانی نيز به مقاطع سابق آن 
افزون بر آن، به گفته برخی .  افزوده گشت

والدين آنان يک سال قبل شکايت کرده بودند 
ای شدن اين ماجرا، آموزش  و تا ھنگام رسانه

آيا با اين .  و پرورش ھيچ اقدامی نکرده بود
ھای جدی اميدی  ھا و عدم پيگيری /پوشانی

به عدم تکرار چنين وقايعی در مدارس و 
رود که با کودکان سر و  ساير نھادھايی می

 کار دارند؟
آزاری به شکل  اين تنھا دو نمونه از کودک

تعرض جنسی در برخی مدارس و نحوه 
پيگيری و برخورد قضايی مسئو/ن 

مدارسی که دولتی يا . جمھوری اسRمی است
خصوصی، بايستی تحت نظر دقيق وزارت 

موارد .  آموزش و پرورش قرار داشته باشند
متعددی از تجاوز و تعرض جنسی در 

ھا راه يافته  مدارس دخترانه نيز به رسانه
است، ھرچند تاکنون ھيچ يک جمعی 

 .اند نبوده
جا، /زم به تأکيد است که چنين  ھمين

مجرمانی در ميان انبوه معلمان شريف، نادر 
معلمانی که بارھا در دفاع از حق .  ھستند
آموزان در برخورداری از آموزش  دانش

رايگان و بھبود کيفيت آموزش و ساير 
آموزان، با تجمع و  مسايل رفاھی دانش

. اند تحصن و اعتصاب به اعتراض برخاسته
اعتراضاتی که به تبعيد، اخراج و حبس آنان 

 .انجاميده است
در ايران، کودکان تنھا در مدارس در 

. معرض تجاوز و آزار جنسی قرار ندارند
ھا  اخبار تجاوز و قتل کودکان در رسانه

توان يک يک  چندان فراوان است که نمی
آزاری  از آن گذشته، کودک. ھا را برشمرد آن

در ايران محدود به تجاوز و آزار جنسی 
دبير علمی ھمايش انجمن علمی .  نيست

روانپزشکان در ھمايش مھر ماه امسال، 

متاسفانه آمارھای ما در اين زمينه به  :گفت
دليل حساسيت موضوع و عدم گزارش تمام 
موارد ناقص است ولی طبق گفته رئيس 

در    آزاری اورژانس اجتماعی آمار کودک
 مورد بوده است ٧۶۵ھزار و ٢، ٩۵سال  

گرچه به نظر می رسد آمار واقعی بايد بيش 
  .از اين باشد

رئيس اورژانس اجتماعی کشور در ھفته 
ملی کودک در مھر ماه، با اشاره به اينکه 

 درصد عامRن خشونت کودکان پدران ۵٧
"ھستند، گفت  درصد ۵/٩٨در مجموع : 

آسيب ھای کودکان توسط اقوام و 
پس، "  .خويشاوندان انجام می شود

آزاری معمو/ در ھمان حريمی انجام  کودک
گيرد که سران جمھوری اسRمی آن را  می

نامند و توسط  می"  نھاد مقدس خانواده"
کارشناسان و .  ترين افراد خانواده نزديک

سران رژيم با اعRم آمارھای مربوط به 
آزاری در حريم خانواده و چشم  کودک

ھا، تRش دارند  فروبستن بر ساير عرصه
آزاری در ايران را امری  کودک

و ھمسان با "  خانوادگی"و "  خصوصی"
 .ساير کشورھا معرفی کنند

تRشی، ھرچند بيھوده، برای /پوشانی 
ھای اجتماعی در  ای ديگر از واقعيت گوشه

نخست آن .  عرصه حقوق کودکان در ايران
ی عدم وجود آمار دقيق از  که، در نتيجه

آزاری در ايران، امکان مقايسه اين  کودک
دوم، .  آمار حتا با ميانگين جھانی وجود ندارد

تربيت و "با شناخت نسبت به روش 
کودکان و ميزان حساسيت "  آموزش
تر، قوانين  ھا و جامعه و از آن مھم خانواده

ترديد تعاريف رايج  حمايتی از کودکان، بی
در ايران با استانداردھا و تعاريف جھانی 

خوانی ندارد و چه بسا موارد فراوانی که  ھم
سوم، .  شوند آزاری تلقی نمی در ايران کودک

در کشورھای ديگر به ويژه کشورھای 
آزاری نه تنھا امری  ، کودک پيشرفته

شود،  تلقی نمی"  خانوادگی"و "  خصوصی"
بلکه امريست عمومی و مربوط به کل جامعه 
و قوانين و نھادھای حمايتی، پيشگيرانه و 
کيفری متعددی در اين زمينه به تصويب 

در حالی .  رسيده و به اجرا گذاشته می شوند
که در ايران معمو/ً کودک به ھمان 

شود که مھد آزارش  ای بازگردانده می خانواده
در آبان ماه، پدری در :  يک نمونه.  بوده است

يکی از روستاھا بعد از ضرب و شتم دختر 
نوجوانش، پای او را با مته سوراخ و پس از 

پس از اطRع .  آن وی را در خانه حبس کرد
ھای دختر و انتقال او به  ھا بر اثر ناله ھمسايه

بيمارستان، پدر چندی دستگير شد، اما طبق 
خبرھا، قرار شد از پدر تعھد گرفته شود و 

. مادر و دختر به محل زندگی خود بازگردند
يعنی حتا آن گاه که کودکی مورد چنين آزار 

گيرد، نه تنھا حمايتی از او  ھولناکی قرار می
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 ھای اجتماعی ای ديگر از آسيب آزاری، حلقه کودک

شود، بلکه به دستان ھمان آزارگر سپرده  نمی
"شود می از "  حمايت"و "  بازدارندگی. 

حقوق کودکان در قوانين اسRمی ايران، 
 .چنين است

ھای فردی و خانوادگی تنھا اشکال  خشونت
آزاری  کودک.  آزاری در ايران نيستند کودک

ساختارھا و .  در ايران، ساختاری است
ترين  ترين و دردناک قوانين ايران، عميق

. کنند انواع خشونت بر کودکان را نھادينه می
يک نمونه، وزارت آموزش و پرورش است 
که با حذف موارد علمی ناسازگار با موازين 

ھای درسی، و به جای آن  شرعی از کتاب
آموزان را از  ترويج خرافات و فقه، دانش

حق دستيابی به علم و آموزش و پرورش 
ھای  متناسب و مطابق با آخرين پيشرفت

کند؛ آموزش و پرورشی  علمی محروم می
سازی دختران و پسران  که تمام ھدفش آماده

ای در  ھای جنسيتی کليشه برای ايفای نقش
 ٧آينده است؛ آموزش و پرورشی که از سن 

سالگی دختران را مجبور به رعايت حجاب 
کند؛ آموزش و پرورشی که با  اسRمی می
در مدارس، "  جشن تکليف"برگزاری 

" ھمسرگزينی" ساله را برای ٩دختران 
سازد؛  آموزش و پرورشی که  آماده می

کودکان را مجبور به خواندن نماز در 
کند؛ و در يک کRم، آموزش و  مدارس می

پرورشی بيگانه با علم و آموزش و پرورش 
واقعی و متناسب با دوران کودکی و 

 .نوجوانی
آزار به  در عرصه حقوقی، قوانين کودک

/يحه موسوم به .  شوند وفور يافت می
سرپرست  حمايت از کودکان و نوجوانان بی"

 در ٩١در اواخر بھمن "  و بدسرپرست
شورای نگھبان .  مجلس به تصويب رسيد

موادی از اين /يحه را مغاير با شرع 
. تشخيص داد و آن را به مجلس بازگرداند

ممنوعيت ازدواج سرپرست "يکی از مواد، 
مجلس نيز اين ماده را .  بود"  با فرزندخوانده

به اين .  تغيير داد و به حکم دادگاه منوط کرد
ترتيب اگر پيش از اين، امکان اعتراض و 

داشت، از ميان  شکايتی نيز وجود می
جنايتی قانونی که برخی .  برداشته شد

در گذشته : "گويند مجلسيان نيز مفتخرانه می
ممنوعيتی وجود نداشت ولی ا/ن با 

تصويب !"  پذير است صRحديد دادگاه امکان
اين قانون به معنای تصويب تجاوز و 
تعرض جنسی به کودکان و نوجوانان 

سرپرست و بدسرپرست، يعنی  بی
ترين کودکان جامعه،  پناه پذيرترين و بی آسيب

ھای  بنا به خواست سرپرست و با تأييد دادگاه
شرع است؛ تجاوزی که نه تنھا مشمول 

شود، بلکه قانونی و شرعی  مجازات نمی
 .گشته است

از کودکان "  قوانين حمايتی"از ديگر 
. توان به سن قانونی ازدواج اشاره کرد می

 سال و برای ١٣سنی که برای دختران 
يکی از مقامات در .   سال است١۵پسران 

 ھزار ۴٠آذر ماه اعRم کرد، در سال 
.  سال به ثبت رسيده است١۴ازدواج زير 

ھمگان به .  آماری که باز ھم ناقص ھستند
دانند که آمار ازدواج کودکان زير  خوبی می

زيرا، .  تر از آن است  سال بسيار بيش١۴
ھای زير سن قانونی عمدتا در  او/، ازدواج

روستاھا، به ويژه روستاھای مناطق محروم 
. نشين شھرھا رواج دارد و مناطق حاشيه

ھايی که در دفاتر قانونی به ثبت  ازدواج
رسند و تنھا با خواندن صيغه، جنبه  نمی

. گيرند شرعی و قانونی به خود می
 سال ١٣ھايی که اگر دختر زير  ازدواج

به "  اذن ولی و سرپرست"باشد، به جز 
ھا؟  کدام دادگاه.  نيز نياز دارند" اجازه دادگاه"

ھای شرع که ازدواج دختر را از  ھمان دادگاه
ھا درباره  گزارش.  دانند  سالگی شرعی می٩

. اند  سال نيز فراوان٩ازدواج دختران زير 
ھايی که به علت سن کم دختر يا شايد  ازدواج

پسر، و با توجه به وابستگی کودکان به 
والدين يا سرپرستان و عدم استقRل کودک 

تر است که  گيری، درست در تصميم
 .ھای اجباری ناميده شوند ازدواج

گذشته از آن، حتا با پذيرش اين آمار، 
 سال در اين آمار ١٨ازدواج کودکان زير 

بنا به تعاريف جھانی، ھر .   است منظور نشده
. شود  سال، کودک محسوب می١٨فرد زير 

 سال، ١٨بنابراين ازدواج ھر فرد زير 
بايستی در آمار ازدواج کودکان گنجانده 

 . شود
بنا به آمار ثبت احوال در دھه ھشتاد، بيش 

 سال به عقد ١۵ درصد ازکودکان زير ٨٠از 
ھايی  ازدواج.  اند  سال درآمده۴٠مردان با/ی 

ھای فردی جسمی، با  که به جز آسيب
به جز آن، .  ھای روانی، ھمراه است آسيب

پيامدھايی .  پيامدھای مھم اجتماعی نيز دارد
استمرار و گسترش خشونت خانگی، رشد 

رويه جمعيت پنھان در مناطق فقيرنشين  بی
شھری و روستايی، محروميت تحصيلی، 
بازتوليد چرخه اعتياد، فقر، کودکان کار، 

 .ازدواج کودکان و موارد متعدد ديگر
ھای فردی و  به رغم تمامی آسيب

ھای اجتماعی ناشی از ازدواج  نابسامانی
کودکان، از د/يل مھم مخالفان افزايش سن 

. است"  کاھش جمعيت"ازدواج، تأثير آن بر 
جايی  از آن.  مخالفانی که بسيار ھم قدرتمندند

که ھر گونه حرکتی برخRف فرمان 
ای و در جھت کنترل يا کاھش  خامنه

ای امنيتی تلقی  جمعيت، امروزه مسئله
شود، مخالفت با ازدواج زودھنگام و  می

ھای  ازدواج اجباری کودکان با دشواری
 . بسيار روبروست

د/يل گوناگونی از سوی مقامات و مسئو/ن 
آزاری بر  جمھوری اسRمی درباره کودک

ترين اين د/يل،  از جالب.  زبان آمده است
جعفری، از .  تعجب نکنيد!  خود کودک است

مسئو/ن رژيم، رفتارھای کودک يا معلوليت 
ھا معرفی  آزاری  درصد کودک١۶را مسئول 

ای که به   ساله١٣ تا ۵ھمان کودکان .  کند می
شدگان   درصد پذيرش۶٠گفته خود وی، 

به اين . دھند اورژانس اجتماعی را تشکيل می
ھای اجتماعی  گويند مدير کل آسيب می

 ! سازمان بھزيستی
گذشته از مزخرفات مسئو/ن رژيم درباره 

آزاری از جمله خود کودک، يا  علل کودک
ھايی که بر کودکان  عوامل فرھنگی، نام

قربانی گذاشته شده به تنھايی بيانگر انواع 
کودکان :   ھای آن است آزاری و ريشه کودک

بازمانده از تحصيل، کودکان کار، کودکان 
خواب، کودکان  معتاد، کودکان کارتن

سرپرست يا بدسرپرست، کودکان  بی
نشين، کودکان متکدی، کودکان  حاشيه

خيابانی، کودکان فقر و محروميت، کودکان 
ھای  بندی کودکانی در دسته.  فروش تن

گوناگون و گاھی مشترک، و ھمه محصول 
ھای اجتماعی و در آينده بازتوليدکننده  آسيب

 .ھا آن
ھا نشان از ارتباط  ھا و پديده اين نام
ھای اجتماعی و  ای بين نابسامانی زنجيره
ھايی که ريشه  نابسامانی.  آزاری دارند کودک

داری دارند، اما حکومت  در نظام سرمايه
دينی پاسدار و حافظ اين نظام، با آميزش 
قوانين شرعی در قوانين عرفی نقشی به سزا 

 .ھا داشته است در گسترش و رواج آن
در شرايطی که ھيچ سازوکاری برای 

آزاری وجود ندارد،  برخورد با انواع کودک
و با توجه به پيوند تنگاتنگ اين پديده با ساير 

ھای اجتماعی، بدون سرنگونی اين  آسيب
رژيم ھمراه با قوانين متحجر و 

ای جدی با  اش، اميدی به مقابله گرايانه واپس
 .آزاری نيست پديده کودک
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در باره اين "  تحقيقاتی مستقل و جامع"
اعدام ھای فراقضايی به "کشتار جمعی و 

عنوان جرايمی که به مدت سه دھه بدون 
 . ، انجام دھد"مجازات مانده اند

فليپ لوتر، مدير تحقيقات بخش خاورميانه و 
آفريقای شمالی عفو بين الملل، بعد از انتشار 
اين گزارش طی يک نشست مطبوعاتی  با 

سياست ھای انکار و تحريفی که "تاکيد بر 
مسئو/ن حکومتی در ايران برای سه دھه 

 در عرصه داخلی و ۶٧در رابطه با کشتار 
کردن ابعاد اين "  پنھان"بين المللی جھت 

پيش برده اند، "  اذھان عمومی"جنايت در 
اينکه مقامات و مسئو/ن :  اعRم کرد

حکومتی ايران تا به امروز از به رسميت 
شناختن اين کشتار گسترده امتناع می کنند و 
از اطRع رسانی به بستگان قربانيان در باره 
زمان، نحوه و علت اعدام عزيزانشان و 
شناسايی و استرداد اجساد آنان سر باز می 

ناپديد کردن "زنند، به اين معنا است که جرم 
رنج و .  قربانيان ھمچنان ادامه دارد"  قھری

عذابی که مقامات جمھوری اسRمی با اين 
اقدامات به خانواده ھای کشته شدگان تحميل 
کرده اند در حکم نوعی شکنجه يا اقسام 
ديگر رفتارھای بی رحمانه، غيرانسانی و 

 ."ترذيلی است
عفو "  اسرار به خون آغشته"انتشار گزارش 

بين الملل طی روزھای گذشته مجددا فاجعه 
 را در کانون توجه افکار عمومی ۶٧کشتار 

نوشتار فوق کوششی .  قرار داده است
مختصر برای بازخوانی مجدد اين کشتار و 
ورود به پاره ای از ادبيات بکار رفته در 

از کشتار .  گزارش عفو بين الملل است
.  بيش از سه دھه گذشته است۶٧تابستان 

کشتار مخوف و غير انسانی آنچنان ابعاد اين 
وسيع بوده که با گذشت اين ھمه سال، نه فقط 

ھا و بازماندگان اين عزيزان جان -خانواده
باخته که حتا جان بدربردگان اين فاجعه نيز 

با .  زنند زير سنگينی آوار آن دست و پا می
ھای قربانيان  گذشت سه دھه ھنوز خانواده

اين جنايت ھولناک اطRع دقيقی از نحوه 
کشتار، تاريخ اعدام و محل دفن عزيزانشان 

وقوع اين جنايت آنچنان وسيع و .  ندارند
حضورش آنچنان در زند ان ھای ايران تند و 

 سال ھنوز ٣٠رعدآسا بود که با گذشت 
بازماندگان اين واقعه نمی توانند باور کنند که 
فرزندان زندانی شان، اين چنين بی محابا 
قربانی افکار ماليخوليايی رھبران جمھوری 

در اين ميان، خانواده .  اسRمی شده باشند
ھايی ھستند که ھنوز نمی توانند يا 

خواھند باور کنند که اين چنين بيرحمانه  نمی
 . عزيزان دربندشان قتل عام شدند
 ٣٠"  قصور"اينکه عفو بين الملل با يک 

ساله سرانجام به تھيه يک گزارش تحقيقی 
 صفحه ای اقدام نموده و تRش کرده تا ٢٠٠

ببرد، "  زير ذره بين"ابعاد اين فاجعه را به 
اگرچه به نوبه خود اقدامی مفيد و التيام بخش 
در دفاع از بی حقوقی خانواده ھا و 
بازماندگان کشتار جمعی زندانيان است، اما 
فراموش نبايد کرد آنچه عفو بين الملل را به 
جد و جھد در تھيه اين گزارش کشانده است، 
ھمانا دادخواھی و تRش بی وقفه مادران 
خاوران، خانواده ھای بازماندگان اين 
کشتار، افشاگری و اطRع رسانی زندانيان 
جان بدربرده از اين حادثه و نيز کوشش ھمه 
جانبه سازمان ھای سياسی، تRش فعا/ن 
اجتماعی و نھادھای حقوق بشری در تمامی 

در اين ميان اما، .  اين سال ھا بوده است
ھا، از خود گذشتگی  کوشش بی وقفه خانواده

و تحمل رنج فزاينده آنان برای دادخواھی و 
به محاکمه کشاندن عامRن اين جنايت 
ھولناک مسلما نقش تعيين کننده ای در اقدام 

بردن "  زير ذره بين"عفو بين الملل برای به 
اسرار به خون " و تھيه گزارش ۶٧کشتار 
 . داشته است" آغشته

سازمان ملل و "اشاره فليپ لوتر به اينکه 
جامعه بين المللی در حق خانواده ھای 
قربانيان و بازماندگان اين کشتار به شدت 

، اگرچه بيان يک "قصور ورزيده است
. حقيقت است، اما مطمئنا تمام حقيقت نيست

 ۶٧کشتار زندانيان سياسی در تابستان 
ای رعد آسا برفراز زندان -ھمانند صاعقه

ھای ايران فرود آمد و در کمتر از دو ماه 
 ھزار زندانی سياسی را به کام ۵بيش از 

زندانيانی که پيش از آن در .  مرگ فرستاد
بيدادگاه ھای ھمان رژيم  ارتجاعی محاکمه 
شده، حکم گرفته و دوران محکوميت خود را 

اين شيوه کشتار زندانيان سبب .  گذراندند می
شده تا اين فاجعه ھمواره در کانون توجه 
محافل سياسی، حقوقی و نھادھای بين المللی 

با اين ھمه و به رغم اين خود .  بوده باشد
، فوکوس کردن ۶٧ويژگی قتل عام تابستان 

روی اين فاجعه ھوکناک بدون توجه به 
کشتارھای سال ھای پيش از آن، می تواند به 
عمد يا از سر تغافل تRشی برای سرپوش 
نھادن بر جنايات وسيعتری باشد که در سال 

 توسط آدمکشان ۶٠ھای نخست دھه 
از .  جمھوری اسRمی صورت گرفته است

ياد نبريم که  جمھوری اسRمی تا پيش از 
، کشتارھای بی شمار ۶٧قتل عام تابستان 

ديگری را نيز در کارنامه اقدامات 
   .جناياتکارانه خود داشته است

نمونه مشخص آن سرکوب، شکنجه، اعدام و 
کشتار بی محابای ھزاران تن از انقRبيون، 
نيروھای آزادی خواه و مبارز و کمونيست 

اعدام .   بوده است۶٢ تا ۶٠در سال ھای 
ھايی که در ابعادی به مراتب وسيعتر از 

" فراقضايی" به صورت ۶٧کشتار تابستان 
قتل عام ھايی که از تاريخ .  انجام گرفت

اعدام و محل دفن بسياری از کشته شدگان آن 
سال ھا نيز تاکنون ھيچ اطRعی در دست 
نيست، کشتارھايی که نه تنھا سازمان ملل با 
بی توجھی از کنار آن گذشته است، بلکه عفو 
بين الملل نيز نسبت به کشتار بی رحمانه 
ھزاران کمونيست انقRبی، مبارز، مجاھد و 

  ۶٠آزادی خواھی که در سال ھای اوليه دھه 
به وقوع پيوست، تاکنون ھيچ اقدام موثری 

 . از خود نشان نداده است
يادآوری قصوری که  فليپ لوتر، مدير 
تحقيقات بخش خاورميانه و آفريقای شمالی 
عفو بين الملل به آن اشاره کرده است، به 
نوعی شامل عفو بين الملل نيز می شود که 

 سال اکنون کشتار ٣٠چرا پس از گذشت 
. برده است"  زير ذره بين" را به ۶٧تابستان 

را در گام اول بايد در "  قصور"چرايی اين 
ماھيت بورژوايی و حمايتگرانه اينگونه 
نھادھای بين المللی از نظام جھانی سرمايه 
داری و سپس در فضای سياسی و مبارزاتی 

. روبه رشد حاکم بر کشور ارزيابی کرد
المللی به  سازمان ملل و ديگر نھادھای بين

تاسی از نظم جھانی سرمايه و قدرت ھای 
بزرگ جھانی که منافع سياسی و اقتصادی 
معينی در حفظ و بقای رژيم ارتجاعی 

 ۴٠جمھوری اسRمی داشته و دارند، در 
سال گذشته تا آنجا که برايشان مقدور بوده 
نسبت به جنايات جمھوری اسRمی سياست 

سکوت و مماشاتی که .  سکوت پيشه کرده اند
بيش از ھر چيز ھيئت حاکمه ايران را به 
ادامه کشتار، ترور، شکنجه و پنھان کاری 

 تا به امروز ۶٠در مورد اعدام شدگان دھه 
 .ترغيب کرده است

قتل شاعران و نويسندگان در سال ھای نيمه 
، کشتار توده ھای معترض و به ٧٠دوم دھه 

قتل رساندن بازداشت شدگان اعتراضات 
 و بی خبری از سرنوشت کشته ٨٨سال 

شدگان آن سال، شکنجه و قتل شماری از 
، بی ٩۶بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 

خبری از محل دفن و عدم تحويل جنازه ھای 
آنان به خانواده ھا، روی آوری مجدد 
جمھوری اسRمی به ترور تعدادی از فعا/ن 

 ٢٢سياسی در يک سال اخير، اعدام مخفيانه 
نفر از بازداشت شدگان عرب اھوازی ھمراه 
با سکوت مراجع قضايی و بی اطRعی از 
محل دفن و عدم تحويل جنازه اعدام شدگان، 
جملگی ادامه ھمان سياست کشتار و سرکوب 
طبقه حاکم است که از آغاز شکل گيری 

ھای  جمھوری اسRمی شروع شد، در سال
 به ۶٧ شدت يافت، در تابستان ۶٢ تا ۶٠

اوج رسيد و پس از آن نيز تا به امروز ادامه 
چرا که ھمان آدمکشانی که در .  داشته است

 "اسرار به خون آغشته"الملل و  سازمان عفو بين
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 بر منصب سيستم قضايی نشسته و ۶٠دھه 
مجری فرمان خمينی در قتل عام زندانيان 
شدند، ھم اينک نيز با ترفيع مقام در سيستم 
قضايی جمھوری اسRمی حکم می رانند، 

دھند،  دستور تخريب گورھای جمعی را می
ھا را از تجمع در گلزار خاوران باز  خانواده

می دارند و ھمچنان با محاکمات 
بر طبل سرکوب و کشتار "  فراقضايی"

 . کوبند می
سياست سکوت و پنھان کاری مقامات 
جمھوری اسRمی اگرچه با توسعه شبکه 
ھای اجتماعی و گسترش کانون ھای اطRع 

با شکست مواجه شده و رسانی ھم اينک 
بسياری از توده ھای مردم ايران اکنون 

 تا حدودی ۶٧نسبت به دامنه کشتار تابستان 
آگاھی دارند، با اين ھمه گزارش عفو بين 

ای از ابعاد اين  الملل تصوير تکان دھنده
فاجعه مخوف بخصوص پراکندگی 
جغرافيايی اين کشتار وسيع در سرتاسر 

 شھر و ٣٢ايران ارائه داده و دست کم 
زندان را در نقاط مختلف کشور به عنوان 

. محل وقوع اين کشتار شناسايی کرده است
عفو بين الملل در گزارش خود ھمچنين به 
تخريب گورھای جمعی در شھرھای مختلف 
اشاره کرده و بر اين نکته تاکيد دارد که 
مقامات جمھوری اسRمی با چنين اقداماتی 

 .در صدد امحاء آثار جرم و جنايت برآمده اند
 ٢٠٠به رغم تاثيرات مثبتی که گزارش 

عفو بين "  اسرار به خون آغشته"صفحه ای 
الملل می تواند در اذھان داخلی و بين المللی 
داشته باشد، اما ادبيات بکار رفته در اين 
گزارش دست کم می تواند فضای مخدوشی 
را در مورد ھويت قتل عام شدگان و ماھيت 

. سيستم قضايی جمھوری اسRمی دامن بزند
و "  دگرانديش"بکارگيری واژه عام 

جايگزينی آن به جای کمونيست، مجاھد، 
مبارز و آزاديخواه از جمله ابداعات محافل 
حقوق بشری است که برای پنھان کردن 
ھويت سياسی انقRبيون و مخدوش کردن 
روند مبارزه طبقاتی در جوامع سرمايه داری 

دست "  دگر انديش" واژه .متداول شده است
کم در ايران به ھمه کسانی اطRق می شود 
که با نگاھی نسبتا متفاوت از خامنه ای و 
جريان مسلط حکومتی به عملکرد جمھوری 

از نگاه عفو بين الملل و .  اسRمی می نگرند
محافل حقوق بشری، حتا کسانی که در دھه 

 جنايت و کشتار کرده اند و اکنون در ۶٠

با نگاھی متفاوت از "  اصRح طلب"قالب 
ای برای بقاء اين نظام ارتجاعی انديشه  خامنه

ھستند که "  دگرانديش"می کنند، ھمانقدر 
آيا کشته .  کشته شدگان آن سال ھا بوده اند

ھا که برای تحقق آزادی و  شدگان آن سال
سوسياليسم مبارزه می کردند و آنھايی که 
امروزه صرفا با نگاھی متفاوت از خامنه ای 
و اصولگرايان به جمھوری اسRمی 

نگرند، ھم سنگ و ھم ترازند؟ که اينگونه  می
آنان را از منظر تساھل حقوق بشری در سبد 

 دھيم؟  جای می" دگرانديشی"
و تRش برای پنھان "  دگرانديش"اطRق 

کردن آرمان خواھی انقRبی و ھويت سياسی 
 دقيقا از جنس ھمان ۶٧جانباختگان تابستان 

پنھان کاری طبقه حاکم است که فليپ لوتر 
" سياست انکار و تحريف"از آن به عنوان 

" پنھان"مسئو/ن جمھوری اسRمی برای 
" اذھان عمومی"کردن ابعاد اين جنايت در 

اگر از نگاه  مدير تحقيقات .  نام برده است
بخش خاورميانه و آفريقای شمالی عفو 

الملل، پنھان کاری جمھوری اسRمی در  بين
جنايِت ادامه دار عليه " عين ۶٧مورد کشتار 

، پس پنھان کردن ھويت "بشريت است؟
کشته شدگان آن سال ھا و نشاندن آنان در 

نيز به نوعی "  دگرانديشی"سبد بی ھويتی 
" سياست انکار و تحريف"ادامه ھمان 

مسئو/ن جمھوری اسRمی در برخورد به 
 .  کشته شدگان آن سال ھا است

نکته ديگر اينکه به زعم عفو بين الملل 
طی رويه ای "اگرچه کشته شدگان آن سال 

، اما "فرا قضايی در زندان ھا اعدام شدند
رويه و مختص کردن آن به بکارگيری اين  
 به نوعی تبرئه سيستم ۶٧کشتار تابستان 

قضايی جمھوری اسRمی در موارد ديگر 
شيوه محاکمات دستگاه قضايی .  است

جمھوری اسRمی و صدور احکام اعدام آن 
" فراقضايی"ھميشه و در ھمه دوران ھا 

 ساله حاکميت ۴٠در تاريخ .  بوده است
جمھوری اسRمی حتا يک نمونه نيز پيدا نمی 
شود که مخالفين واقعی و طبقاتی جمھوری 
اسRمی در يک روند متداول قضايی محاکمه 

تمامی اعدام ھای .  و اعدام شده باشد
جمھوری اسRمی از ھمان آغاز تا به امروز 

صورت "  طی رويه ای فراقضايی"ھمواره 
گرفته و صد البته کاربست اين رويه 

 سرآمد ۶٧در کشتار تابستان "  فراقضايی"
 . ھمه کشتارھا بوده است
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و اعتRی مبارزات راديکال کارگران در دل 
ھا در  ايلنا که سال.  مرتجعين ايجاد کرده است

نقش سخنگوی خانه کارگر، مبلغ اسارت و 
سرکوب کارگران بوده است،  پس از مبارزات 

تپه و  قھرمانانه کارگران شرکت نيشکر ھفت
آورد که  باره به ياد می يک فو/د خوزستان، به

موجی از مشکCت بر زندگی کارگران سرازير "
ترين شرايط  شده است و برای تحقق اين اوليه

زنده ماندن، تنھا راه کارگران تشکل يابی و 
وحدت عمل برای اعمال فشار و تحميل 

اين .  شان در برابر دولت و کارفرما است قدرت
روزھا از گوشه و کنار صدای کارگرانی به 

ھای  رسد که خواستار ايجاد تشکل گوش می
ھای کنونی تشکل  مدل.  مستقل کارگری ھستند

يابی کارگران که در قانون کار کشور آمده به 
اذعان فعا[ن کارگری، کارآمدی چندانی در جھت 

ھمين .  پيگيری مطالبات کارگران نداشته است
شد که تشکيل شوراھای مستقل کارگری در 

تپه و گروه ملی  دستور کار کارگران نيشکر ھفت
ھای   البته اين تشکل."فو[د اھواز قرار گرفت

ھا پيش ورشکسته بودند و در ميان  دولتی از سال
. ھای ميليونی کارگر نفوذ و اعتباری نداشتند توده

اما نکته اينجاست که امروز مزدوران حکومت، 
ايلنا .  کنند خودشان اين ورشکستگی را اعRم می

دبير کانون عالی شوراھای اسRمی "به سراغ   
رود که او ھم رسوايی اين  می"  کار تھران

تازگی  ايشان ھم به.   ھای دولتی را جار بزند دکه
کشف کرده است که شوراھای اسRمی حتی در 

 و  حد يک سنديکای زرد ھم استقRل نداشته
ترين د[يل عدم استقCل  يکی از عمده":  گويد می

شوراھای اسCمی کار حضور نمايندگان کارفرما 
و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسات 

ھای تعيين صCحيت کانديداھای  شوراھا و ھيات
تنھايی  قلم به ھمين يک.  شوراھای اسCمی است

دار  تواند عمCً تمام استقCل شورا را خدشه می
اگر تاکنون کسی متوجه نشده بود که !   بله."کند

ھای موسوم به شوراھای اسRمی،   تشکل
اند و  داران و دولت بوده وپرداخته سرمايه ساخته

تشکيRت امنيتی و پليسی رژيم استبدادی پاسدار 
ھا را تعيين  سرمايه، صRحيت اعضای آن

کرد، حا/ رئيس ھمين تشکيRت دولتی، به  می
ھا چيزی جز يک  دھد که اين دکه ھمه اطمينان می

داران و دستگاه  تشکيRت ايجادشده توسط سرمايه
اما ھدف جيره .  امنيتی رژيم، نيستند-پليسی

خوران سرمايه و مزدوران حکومت از اين 
ھا  افشاگری و اعRم ورشکستگی چيست؟ آن

اند تا شايد بتوانند تحت  اکنون به تکاپو افتاده
عنوان تشکلی ديگر يا بانفوذ و خرابکاری در 

ھای مستقل کارگری، ھمان نقش و وظيفه  تشکل
پيشين خود را به شکلی ديگر در خدمت 

 .   ھا ايفا کنند داران و دولت پاسدار منافع آن سرمايه
کند که نمايندگان مجلس  بنابراين حبيبی اعRم می

کار شوند، قانون کار  به تر دست ارتجاع بايد سريع
ترين اصCحاتی که ما  مھم"را اصRح کنند و 

درخواستش را داريم، حذف نمايندگان وزارت 
کار و کارفرمايان در بحث تعيين صCحيت 

کانديداھا است و خواستاريم که تعيين صCحيت 
ھمچنين ايجاد .  برعھده مجمع کارگران باشد

عواملی که نماينده کارفرما نتواند عضو شورا 
 اما اين مزدوران، با تأخير متوجه تحول ."باشد

ھای مردم  کارگران و عموم توده.  اند اوضاع شده
تحت ستم، تمام موجوديت رژيم را زير ضرب 
گرفته و برای سرنگونی آن در کليتش به پا 

مزدوران رژيم در فکر وصله و پينه .  اند خاسته
اکنون خود  اند، کارگران اما از ھم کردن قانون

قوانين و مقررات رژيم استبدادی را يکسره زير 
آزادی اعتصاب، اجتماع، راھپيمايی و .  اند پا نھاده

تظاھرات تحت حاکميت رژيم استبدادی وجود 
کارگران اما با ابتکار عمل انقRبی خود، .  ندارد

کنند، در  اعتصاب و تجمع اعتراضی برپا می
کنند و  ھا راھپيمايی و تظاھرات می خيابان

ھای پرشور در محکوميت نظم  سخنرانی
داری حاکم بر ايران ايراد  ارتجاعی سرمايه

برپائی تشکل مستقل در ايران ممنوع .  نمايند می
ھای مستقل، شوراھای  کارگران اما تشکل.  است

ای از سوی مقامات و  خود را بدون ھرگونه اجازه
کنند و شعار نان، کار،  نھادھای دولتی، برپا می

البته عموم .  دھند آزادی، اداره شورايی را سر می
ھای زحمتکش و ستمديده گيريم در  توده

ای ديگر، با مبارزات خود، رژيم حاکم و  محدوده
مزدوران و .  اند قوانين آن را به مصاف طلبيده

تر از آن ھستند که  خواران رژيم کوچک جيره
بتوانند در شرايط سياسی جديد، در دورانی که 

ای آشکار است،  خصلت انقRبی مبارزات توده
نقش سرکوبگرانه خود را به شکل جديدی عليه 

کارگران بيش از آن در .  کارگران ايفا کنند
اند که جايی برای نقش پيداکردن  مبارزه پيش رفته

اين مزدوران وجود داشته باشد و رژيم بيش از 
 . بست است که بتواند دوام آورد آن رسوا و در بن

ھای دولت ساخته  البته فقط مزدوران تشکل
ھای خود را  کارگری نيستند که ورشکستگی دکه

خواران و  ھمين ماجرا را جيره.  کنند اعRم می
نھادھای دولتی ديگر ازجمله در مورد زنان جار 

 آذر، بسيج دانشجويی دانشگاه ١٠روز .  زنند می
ای در مورد  بھشتی اقدام به برگزاری مناظره

معاونت "افزا،  حجاب با حضور فرشته روح
رصد و آمار شورای فرھنگی اجتماعی زنان 

و پروانه "  شورای عالی انقRب فرھنگی
. سلحشوری نماينده مجلس ارتجاع اسRمی کرد

ھا نيز شکست رژيم را در جنگ عليه زنان بر  آن
سر مسئله حجاب اجباری جار زدند و 

ھايی را  ھا، نھادھا و دکه ورشکستگی تمام ارگان
شان ترويج و پاسداری از حجاب  که وظيفه

 . اجباری است، اعRم کردند
 سال ۴٠پس از :  نماينده مجلس ارتجاع گفت 

ايم حجاب را برای اقشار جامعه  تنھا نتوانسته نه
ھای ما اثر عکس  نھادينه کنيم بلکه گاھی آموزه

تنھا باعث اعتقاد  بايد بگويم ما نه.  داشته است
ايم، بلکه باعث گريزان  مان به حجاب نشده جوانان
 .ھا شديم ھا از خيلی از آموزه شدن آن

ھای ميلياردی صداوسيما،  او با اشاره به بودجه
حوزه علميه، نھادھای مختلفی که در وظيفه 

دارند  تبليغات برای حجاب اجباری را بر عھده
ھای  ھای تبليغاتی با اين بودجه اين دستگاه:  گفت

حقيقت . "اند ھنگفت در بحث حجاب ناکارآمد بوده
اين است که ما به سمت ايدئولوژيک کردن 

عنوان يک امر  حجاب رفتيم و حجاب از ابتدا به
ھمين .  شده است سياسی و نه فرھنگی مطرح
 ."سياسی شدن کار را خراب کرد

زن مرتجع وابسته به شورای عالی ضدانقRب 
فرھنگی نيز به شکلی ديگر با ھمين استد/ل 
فرھنگی و سياسی، ورشکستگی را اعRم کرد و 

"گفت درستی  ھای ما درزمينٔه حجاب به دستگاه: 
عمل نکردند چراکه اگر درست عمل کرده بودند 
در حال حاضر فرزندان ما بينش ديگری نسبت 

اگر با اين روال .  به پوشش و رفتار خود داشتند
گام برداريم در آينده افت بيشتری در مسئله 

اين زنان وابسته به ."  حجاب خواھيم داشت
دستگاه استبداد و ستمگری برزنان، تازه پس از 

 سال سرکوب، اسارت و بی حقوقی زنان آه و ۴٠
دھند که با اختصاص ميلياردھا تومان  ناله سر می

ھا و نھادھای رنگارنگ  در ھرسال به ارگان
ترويج و پاسداری از حجاب اجباری اما نتيجه 
معکوس ازکاردرآمده است و به زبان خودشان 

اينان .  کنند، بايد آن را کنار نھاد اعRم می
يک "گويند که مشکل ازآنجا آغاز شد که  می

گويا يک ."  مسئله فرھنگی به سياسی تبديل شد
گرای شيعه که دين و  دولت فوق ارتجاعی اسRم

دولت را عميقاً در يکديگر ادغام نموده و زن را 
توانست به  داند، می نيمه انسان، نصف مرد می

اين زنان مرتجع نيز .  نحو ديگری رفتار کند
ھای دولت ساخته  ھمچون مزدوران تشکل

کارگری، ھنگامی ورشکستگی سياست حجاب 
ھای مجری آن را اعRم  اجباری و نھادھا و ارگان

کنند که زنان در مبارزه خود تا به آنجا پيش  می
ھا، مراکز  اند که برخی يکسره در خيابان رفته

ھا و وسايل نقليه عمومی حجاب از  کار،دانشگاه
ھای خود، زنان  دارند و با سخنرانی سر برمی

. کنند ديگر را به برداشتن حجاب تشويق می
ھا ورشکستگی  جمھوری اسRمی در تمام عرصه

خود را آشکارا در برابر عموم مردم به نمايش 
اند  گذاشته، اکنون نھادھا و وابستگان خود رژيم

تمام اين .  کنند که به اين ورشکستگی اعتراف می
ھا حاکی است که جمھوری اسRمی ديگر  واقعيت

 .  انداز بقائی در ايران ندارد ھيچ چشم

 مذھبی  -ھای وابسته به ارتجاع طبقاتی دکه
 کنند اعCم ورشکستگی می

 رژيم جمھوری اسCمی را بايد 
 با يک اعتصاب عمومی سياسی و

  قيام مسلحانه برانداخت



 ٨٠١ شماره  ٩٧  آذر ١٩      ١٠

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسCمی 

٩درصفحه   

مذھبی حاکم   -ھای وابسته به ارتجاع طبقاتی دکه
ھا تحت عنوان تشکل و  بر ايران، که سال

ھای کارگری، زنان، معلمان، دانشجويان،  نھاد
شان تRش برای فريب و تحميق،  وظيفه

ھای مردم  جاسوسی، سرکوب و اسارت توده
اعتباری  ای از رسوايی و بی ايران بود، به درجه

اند که اکنون خودشان اعRم ورشکستگی  رسيده
اين رشد و اعتRی مبارزات انقRبی .  کنند می

ھای کارگر و زحمتکش، معلمان، زنان و  توده
ھای رسوای حکومتی  دانشجويان است که اين دکه

دارد که ورشکستگی خود را اعRم کنند  را وامی
 .  ثمر بودن ادامه فعاليت خود را جار بزنند و بی

اين روزھا ھم از "  :  به اين عبارت توجه کنيد
تپه و ھم  مجتمع کشت و صنعت نيشکر ھفت

کارگران گروه ملی فو[د اھواز مطالبه ايجاد 
. شود تشکل مستقل با صدای رسا شنيده می

تشکلی که نه صدای منافع کارفرما و دولت بلکه 
تصور ."  صدای منافع و مشکCت کارگران باشد

١٠ 
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 :بدينوسله به اطRع  عRقمندان تلويزيون دمکراسی شورائی می رسانيم که 
از اول ژوئ»ن "  ديدگ»اه"  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 اطRع دوستان و آشنايان خود برسانيد  
در پائيز و بھار  –بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی  جھنت اطRع ؛  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  

نشود، آنچه که گفته شد از زبان يک کمونيست، 
يک انقRبی و يا يک تشکل صنفی و اقتصادی 

اين جمله را اکنون رئيس .  مستقل کارگری است
گويد که  مزدور يک تشکل ارتجاعی دولتی می

اش سرکوب کارگران،  در طول چھل سال وظيفه
جاسوسی و لو دادن کارگران مبارز، معرفی 

ھای سرکوب امنيتی و پليسی ،  ھا به دستگاه آن
داران  و  دفاع افسارگسيخته از منافع سرمايه

داران و حتی بريدن زبان کارگرانی  دولت سرمايه
بوده است که اسم تشکل مستقل را بر زبان 

حسين حبيبی، دبير "ای است که  اين جمله.  آوردند
در "   کانون عالی شوراھای اسRمی کار تھران

 آذر در گفتگو با ايلنا، خبرگزاری وابسته ٨تاريخ 
. به تشکيRت دولتی خانه کارگر بر زبان آورد

اين اظھارنظر، البته صرفاً اعRم ورشکستگی 
ھای سرکوب، جاسوسی و اسارت کارگران  دکه

اين بازتاب  ترس و ھراسی است که رشد .  نيست

 مذھبی  -ھای وابسته به ارتجاع طبقاتی دکه
 کنند اعCم ورشکستگی می


