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 خ�صه ای از
  اط�عيه ھای سازمان

جمھوری اس�می به بن بست 
رسيده است، نجات مردم در 
 سرنگونی اين نظام است

 
 نيز برای توده ھای مردم ايران به روال ٩۶سال 

ھر ساله با پندھا، وعده ھا و موعظه ھای 
علی .  تکراری رھبر جمھوری اس1می آغاز شد

خامنه ای، در پيام نوروزی اش و يک روز بعد 
به صورت مشروح تر در سخنرانی مشھد به 
تبيين ديدگاه خود در مورد موقعيت جمھوری 
اس1می، وضعيت معيشتی مردم و عملکرد کابينه 

او در پيام نوروزی خود به .  روحانی پرداخت
"ھمگان يادآور شد من از وضع مردم مطلع : 

ھستم، بنابراين تلخِی کام مردم به ويژه طبقه 
ضعيف را از مشک1ت اقتصادی ھمچون گرانی، 
بيکاری، تبعيض ھا، نابرابری ھا و آسيب ھای 

خامنه ای ."  اجتماعی با ھمه وجود حس می کنم
سپس در واکنش به عملکرد کابينه روحانی در 
: پاسخگويی به معض1ت و مشک1ت مردم گفت

کارھای خوبی ھم خوشبختانه انجام گرفت که "
گزارش آن را به ما دادند، لکن آنچه انجام گرفته 
است، با آنچه مورد انتظار مردم و مورد انتظار 

تاکيد از ".  فاصله زيادی دارداست، ]  من[ما 
 ماست

سخنرانی خامنه ای در مشھد نيز با کمی تعديل 
در بيان موضوعات مربوط به وظايف دولت که 
با نامه قدردانی روحانی مواجه شد، در مجموع 
مشروح ھمان مواضع مندرج در پيام نوروزی 

او در روضه خوانی مفصل خود در .  اش بود
: گفت"  وجود برخی ضعف ھا"مشھد با اشاره به 

دشمن در تبليغات وسيع خود به دنبال نسبت "
دادن کمبود ھای معيشتی و اقتصادی به نظام 
جمھوری اس1می است تا اينگونه وانمود کند که 
نظام اس1می قادر به حل مشک1ت و گره گشايی 

خامنه ای پس از بيان ".  از زندگی مردم نيست
اين مقدمات برای فرار از واقعيت شکست و 

روند مبارزات پيوسته در حال رشد کمی و کيفی 
چند ماه اخير، تغييراتی که در روحيه مبارزاتی 

وضوح ديده  ھای کارگر و زحمتکش به توده
شود، طرح شعارھای مستقيماً سياسی در  می
ھا، تظاھرات و تجمعات  ای از راھپيمايی پاره

گذارد که دوران  اعتراضی، ترديدی برجای نمی
تفاوتی سياسی به  گذار از مرحله رکود و بی

ھا  تردر زندگی سياسی فعال توده ای عالی مرحله
 .اکنون آغازشده است از ھم

با اين درک و برداشت از مرحله کنونی جنبش، 
سؤال اکنون اين است که با توجه به اعت1ی 
محدود کنونی جنبش، تا چه حد امکان گذار به 
اعت1ی پردامنه و وقوع يک بحران سياسی 

 فراگير، قريب الوقوع است؟

واقعيتی است بر ھمگان روشن که جمھوری 
ھای متعدد  اس1می در طول حيات خود با بحران

اما تنھا .  ھای مختلف مواجه بوده است در عرصه
در مقاطع معينی است که بحران سياسی، 
موجوديت رژيم را مورد تھديد جدی قرار داده و 

ھای مردم با  داده، که توده آن در شرايطی رخ
مبارزات خود در عرصه سياسی حضوری فعال 
داشته و در ھمان حال طبقه حاکم نيز با 

 .رو بوده است ثباتی روبه ھای درونی و بی شکاف
در دوران پس از سرنگونی رژيم سلطنتی، يک 

بار در اوايل به قدرت رسيدن  چنين بحرانی، يک
جمھوری اس1می پديد آمد، اما طبقه حاکم با 
سرکوب و کشتار نيمه اول دھه شصت توانست 

 ، سال اعت�ء جنبش طبقاتی کارگران٩۵سال 

 دروغ بزرگ.
 

و کاربرد آن در سياست، اصط1حی که رژيم فاشيستی آدولف ھيتلر آن "  دروغ بزرگ"ی  عموما درباره
اگر دروغ "يوزف گوبلس وزير تبليغات رژيم نازی بر اين باور بود که .  ايم را به کار برد چيزھايی شنيده

". بزرگ باشد و بر آن محکم پای فشرد قابل باورتر خواھد بود، حتا اگر کسانی آن را به تمسخر گيرند
 .نام برده است" کارخانه دروغ چرچيل"چيزی که وی از آن به عنوان 

ھای بسياری با مقامات حکومت نازی دارند، اين موضوع را از  مقامات جمھوری اس1می که شباھت
ای آن  ھای بزرگی را با قيافه شرمی دروغ اند و با کمال وقاحت و بی پيشينيان خود به خوبی فرا گرفته

ھا را  سادگی ممکن است آن گويند که ھر کس از اوضاع کشور خبر نداشته باشد، به چنان حق به جانب می
ممکن است تا اين حد ھم نباشد ولی باqخره حتما چيزھايی "گويد  که حداقل به خود می باور کند و يا اين

ھايی که اين روزھا مثل نقل و نبات در ھمه جا از سوی مقامات دولتی در مورد  دروغ".  است
 .شود، از اين جمله ھستند ھای حاکميت جمھوری اس1می پخش می ھای اقتصادی در سال پيشرفت
ی روحانی است  اش حمله به کابينه ای که در راس ھرم قدرت جا خوش کرده، حتا زمانی که ھدف خامنه

جمھوری "ھای عجيب و غريب کشور در دوران حاکميت  باز بر اين اصل پايبند مانده و از پيشرفت
"گويد وی می.  گويد سخن می"  اس1می دنبال نسبت دادن کمبودھای  دشمن در تبليغات وسيع خود به: 
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 انداز اعت�ی نوين جنبش و بحران سياسی فراگير چشم 

 ای  دستمزدھا و مبارزه
 که بايد آغاز شود

 
 –در اسفند ماه بود که با اجرای نمايشی کمدی 

 ھزار تومانی ٩٣٠تراژيک، حداقل دستمزد 
 . تعيين شد١٣٩۶برای سال 

رايزنی "بازيگران اصلی اين نمايش موسوم به 
" شورای عالی کار"، يعنی اعضای " جانبه سه

جمھوری اس1می، به ظاھر به نمايندگی از جانب 
دولت، :  سه نيرو به صحنه آمده بودند

گرچه در واقعيت، ھر .  داران و کارگران سرمايه

 وای از اين بيداد، " 
 !"وای از اين توفان

 
 اسفند بار ديگر ھزاران تن از ١٩در روز 

معلمان زحمتکش که کاسه ی صبرشان از ظلم و 
بيداد حاکم سرريز شده در شھرھای مختلف 

تھران، مشھد، شيراز، اصفھان، کشور از جمله، 
آباد، تبريز، زنجان، ساری، قزوين،  اھواز، خرم

بجنورد، شھرکرد، اردبيل، سنندج، بندرعباس و 
در تھران .  اراک دست به تجمع اعتراضی زدند

نيز صدھا معلم شاغل و بازنشسته در برابر 

يادرفيق کارگر عزت هللا 
 ) مزدک(خواجوی

 !گرامی باد

  )اط1عيه(
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١از صفحه   

 جمھوری اس�می به بن بست رسيده است، نجات مردم در سرنگونی اين نظام است

ناکارآمدی جمھوری اس1می در پاسخگويی به 
مطالبات سياسی، اقتصادی و اجتماعی توده ھای 

 سال از ٣٨مردم ايران و فقر و ف1کتی که طی 
قَبَل اين نظام به آنان تحميل شده است، ھمه حرف 

بن :"خود را در يک جمله خ1صه کرد و گفت
بست در کشور معنا ندارد، اگر مديريت در بخش 

ھمه   ،متدين، انق1بی و کارآمد باشدھای مختلف 
 تاکيد از ماست". مشک1ت حل خواھد شد

برای جلوگيری از طوqنی شدن اين نوشتار، ما 
از بقيه موضوعاتی که خامنه ای در پيام 
نوروزی و سخنرانی اش افاضه کرد، می گذريم، 
تا با متمرکز شدن روی ھمين دو مورد از سخنان 

اگر "او ببينيم آيا آنگونه که او ادعا کرده است، 
مديريت در بخش ھای مختلف متدين، انق1بی و 

، و يا "کارآمد باشد، ھمه مشک1ت حل خواھد شد
اينکه کار جمھوری اس1می از اين وراجی ھای 
مکرر خامنه ای گذشته و اين نظام سال ھاست که 
با بن بست و ناکارآمدی در ھمه عرصه ھا 

 .مواجه شده است
کارھای خوبی ھم "خامنه ای با بيان اينکه 

خوشبختانه انجام گرفت، لکن آنچه انجام گرفته 
است، با آنچه مورد انتظار مردم و مورد انتظار 

، به کلی پای "است، فاصله زيادی دارد]  من[ما 
. خود را از ھمه نابسامانی ھای کشور کنار کشيد

او با بيان اين جم1ت، طوری وانمود می کند که 
انگار خود او از کره مريخ آمده و کمترين نقشی 
در نھادينه شدن اين ھمه بی عدالتی، تبعيض، بی 
خانمانی و گسترش روزافزون فقر و تھی دستی 

او برای تبرئه خود از .  مردم ايران نداشته است
اين ھمه تباھی و ويرانی که بر جامعه حاکم 
است، از اين ھمه فقر و ف1کت غير قابل 

 سال بر گرده کارگران و ٣٨تصوری که طی 
توده ھای ميليونی مردم ايران آوار شده است، 
صرفا به ديگران نھيب می زند و اشک تمساح 

او با زدن نعل وارونه طوری سخن .  می ريزد
می گويد، انگار نه انگار که قسمت اعظم نھادھا 
و مسئوليت ھای کليدی جمھوری اس1می مستقيما 
با انتصاب و مديريت شخص رھبری انجام 

نھادھا و ارگان ھايی که ع1وه .  وظيفه می کنند
بر قدرت سياسی و نظامی مديريت بزرگترين 
مراکز اقتصادی و توليدی ايران را نيز در 

از مجموعه نھادھای کليدی و .  سيطره خود دارند
انتصابی زير نظر خامنه ای که بگذريم، آن دسته 
از ارگان ھا که به ظاھر انتخابی ھستند، در عمل 
مديريت آن ھا ھم به صورت غير مستقيم توسط 
شورای نگھبان که منصوب خود رھبری ھستند، 

خامنه ای اما، .  گزينش و به کار گرفته می شوند
با وجود ھمه اين واقعيات، بازھم دنبال راه فرار 

اکنون که بن بست جمھوری اس1می .  می گردد
بر ھمگان روشن شده است، او با دغلکاری و 
وقاحت تمام که فقط برازنده ديکتاتوری فاسد از 
جنس خود او است، خود را بکلی از دايره 
شخص اول تصميم گيری ھای ک1ن سياسی و 
اقتصادی نظام خارج می کند تا بتواند ھمه ناکامی 
ھا و شکست ھای جمھوری اس1می را در حد 

چرا که به زعم .  نسبت دھد"  بی کفايتی مديران"
مديريت در بخش ھای مختلف متدين، "او، اگر 

بود با چنين وضعيتی در "  انق1بی و کارآمد

 .جامعه مواجه نبوديم
در سخنرانی مشھد اما، خامنه ای از اين ھم 

اينبار او ھمه ظرفيت دغلکاری خود .  فراتر رفت
را به کار گرفت تا ع1وه بر کتمان نقش خود در 
ويرانی جامعه، نظام جمھوری اس1می را نيز 

 . تبرئه نمايد
دشمن در تبليغات وسيع "خامنه ای با بيان اينکه 

خود اينگونه وانمود می کند که نظام اس1می قادر 
به حل مشک1ت و گره گشايی از زندگی مردم 

، ابتدا با سنگر گرفتن پشت دشمن فرضی "نيست
ھمه ويرانی ھای کشور  را در حد تبليغات وسيع 
دشمنان جمھوری اس1می دانست و سپس با تاکيد 

کشور بن بست ندارد و راه حل "بر اينکه 
، "مشک1ت مردم مديريت انق1بی و کارآمد است

تمام نابسامانی ھای موجود و فقر و ف1کتی را که 
 سال متحمل شده اند، نه ناشی از ٣٨توده ھا طی 

ماھيت و ناکارآمدی جمھوری اس1می، بلکه 
بی کفايتی مديران در بخش ھای "صرفا در حد 

 .نظام خ1صه کرد" مختلف
  

حال ببينيم ادعاھای خامنه ای تا چه حد با واقعيت 
ھای جامعه ما خوانايی دارد؟، آيا انبوه معض1تی 
که مردم ھم اينک با آن دست به گريبانند، ناشی 

دشمنان است يا حاصل "  تبليغات وسيع"از 
 سال حاکميت ويرانگر جمھوری ٣٨عمکرد 

اس1می؟ آيا اين ھمه فقر و ف1کت، ويرانی و بی 
خانمانی، بی عدالتی و تبعيض و اين ھمه 
سرکوب و بی حقوقی کارگران صرفا ناشی از 
مديريت غير متدين در بخش ھای مختلف نظام 
بوده است؟ يا اينکه جمھوری اس1می و باqتر از 
آن خود اس1م از اساس در پاسخ دادن به نيازھای 
معيشتی، رفاھی و حقوق دمکراتيک مردم ناتوان 

 و ابتر است؟  
برای ھر فردی که در جامعه ايران زندگی کرده 

 سال ٣٨و می کند، مثل روز روشن است که طی 
حاکميت جمھوری اس1می کمترين رفاه و 
. آسايشی برای توده مردم ايران رقم نخورده است

طی تمام اين سال ھا، برای توده کارگران و 
زحمتکشان در ھمواره بر ھمين پاشنه چرخيده و 

کشور سال از پی "  طبقه ضعيف"زندگی معيشتی 
 . سال وخيم و وخيمتر شده است

برای درک اين مسئله qزم نيست زمين و زمان 
مروری سطحی و بسيار کوتاه در .  را به ھم بافت

اندازه حوصله اين نوشتار به روشنی آفتاب نشان 
می دھد که نظام جمھوری اس1می به ھمان اندازه 
که برای خامنه ای، مجموعه نھادھای حکومتی و 
مشتی سرمايه دار مفتخور منبع عظيم دزدی، 
اخت1س و کسب ثروت ھای بی حد و حساب بوده 
است، برای توده ھای مردم ايران اما، بجز تورم 
و گرانی، بی خانمانی و زاغه نشينی، اعتياد و 
فحشا، بيکاری و فقر، کودکان کار و خيابانی، 
زن آزاری و تبعيض جنسيتی و در يک ک1م 
سرکوب، کشتار و ويرانی و تباھی ھيچ ثمره 

 .ديگری نداشته است
 ساله حاکميت جمھوری اس1می ٣٨اين را تاريخ 

اين را خمينی از ھمان ابتدا با .  به ما می گويد
و "  ما برای شکم انق1ب نکرديم"گفتن اينکه 

آشکارا به جامعه و توده "  اقتصاد مال خر است"

ھای مردم ايران اع1م کرد تا انتظار ھرگونه 
زندگی بھتر و انسانی در جمھوری اس1می را از 

 . ذھن خود دور سازند
ھنوز يک ماه از حاکميت جمھوری اس1می 
نگذشته بود که بنا به سرشت و ماھيت اين نظام، 

" يا روسری يا تو سری"سرکوب زنان با شعار 
سپس با سازماندھی نيروھای زنجير به .  آغاز شد

دست و قمه کش، حمله به اجتماعات دمکراتيک 
کوتاه مدتی بعد، شوراھای .  و سياسی شروع شد

اين بازوان دفاعی و حمايتی طبقه –کارگری 
به شدت مورد تھاجم قرار گرفت و يکی   -کارگر

ماھيت پان .  پس از ديگری سرکوب و منحل شدند
اس1ميستی، خصلت شيعه گری و سياست صدور 
انق1ب اس1می از طرف خمينی و کل ھيئت 

 ساله را بر سر ٨حاکمه، يک جنگ ويرانگر 
جنگی ارتجاعی و توسعه .  مردم ايران آوار کرد

طلبانه که خروجی آن چيزی نبود بجز صدھا 
ھزار کشته و زخمی، به تاراج رفتن تمام سرمايه 
ھای مملکت، ويرانی شھرھا و زيرساخت ھای 

 . صنعتی و توليدی کشور
 سال از پايان ٣٠ويرانی ھايی که با گذشت 

جنگ، ھنوز ھم آثار آن  چھره برخی از 
شھرھای جنوبی کشور را می خراشد و آزار می 

جنگی که بزرگترين خسران خروجی آن، .  دھد
 ھزار زندانی سياسی دربند در ۵قتل عام بيش از 

اين دوران به زعم خامنه ای، .   بود۶٧تابستان 
حتما يکی از ھمان دوران ھای درخشان 

جمھوری "  مديريت متدين، انق1بی و کارآمد"
چرا که در اين دوران خمينی .  اس1می است

رھبر بود، خامنه ای رئيس جمھور، رفسنجانی 
رئيس مجلس، موسوی اردبيلی قاضی القضات و 

دورانی .  مير حسين موسوی نخست وزير بودند
که تمام پايه ھای ويرانی، تباھی و بدبختی جامعه 
و فقر توده ھای مردم ايران در ھمين دوران رقم 

دورانی که نيروھای چپ، کمونيست، .  خورد
مترقی و آزادی خواه جامعه يکسره سرکوب، 
کشتار و به خاک و خون کشيده شدند، دورانی که 
جامعه و توده ھای مردم ايران يکسره تاراج و 

 .چپاول شدند
 ۴پس از دوران خمينی، مردم ايران تاکنون  با 

دوران رياست .  دوره ديگر مواجه بوده اند
جمھوری ھاشمی رفسنجانی، دوران رياست 
جمھوری محمد خاتمی، دوران رياست جمھوری 
احمدی نژاد و ھم اينک نيز دوران رياست 

 دوره ای که خامنه ۴.  جمھوری حسن روحانی
ای در قالب ديکتاتوری مطلق العنان، نقش 

 .رھبری نظام و جامعه را به عھده داشته است
ھاشمی رفسنجانی اگرچه دراين اواخر مورد 
غضب و لعن و نفرين خامنه ای و طرفداران 

 ساله رياست ٨اوبود، دست کم در ھمان دوران 
جمھوری اش، نه تنھا مورد انتقاد خامنه ای نبود، 
بلکه چھره  انق1بی و مورد وثوق جمھوری 

کسی که از طرف کليت نظام به .  اس1می نيز بود
سرداری که در .  لقب سردار سازندگی مفتخر شد

دوره رياست جمھوری اش بارھا و بارھا تحت 
حمايت برگزارکنندگان نماز جمعه تھران از جمله 

دشمن ھاشمی دشمن "خود احمد جنتی با شعار 

٣درصفحه   
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 جمھوری اس�می به بن بست رسيده است، نجات مردم در سرنگونی اين نظام است

. مورد استقبال قرار گرفت"  پيغمبر است
 ٣٠سرداری که حتا خامنه ای در تاريخ 

 ھم از او به عنوان يک چھره ٨٨ارديبھشت 
 ). ١(موثر و انق1بی ياد کرد

اين دوران اما، برای کارگران و توده ھای 
زحمتکش ايران، دوران اعمال سياست تعديل 
اقتصادی و رفتن نظام به زير سلطه نئوليبراليسم 
اقتصادی بانک جھانی و صندوق بين المللی پول 

دورانی که پيشبرد سياست نئوليبراليسم .  بود
اقتصادی با حمايت خامنه ای و کل طبقه حاکم تا 

دورانی که .  به امروز ھم تداوم داشته است
خروجی آن برای شعرا و نويسندگان پروژه قتل 
ھای زنجيری را رقم زد و برای کارگران و به 

 ۴٠کشور، تورم "  طبقه ضعيف"زعم خامنه ای 
درصدی، شروع خصوصی سازی ھای مراکز 
توليدی، اخراج و بيکاری سيستماتيک نيروی 
کار و افزايش زاغه نشينی در حاشيه ک1ن 

دورانی که .  شھرھای ايران را به ھمراه داشت
دزدی ھا و اخت1س ھای ک1ن چند صد ميليون 

اخت1س ھايی که اکنون در حد . تومانی شروع شد
چند ھزار ميليارد تومانی تارو پود نظام را فرا 

 . گرفته است
دوران رياست جمھوری خاتمی، برای خامنه ای 
و جمھوری اس1می دوران سر بازکردن اخت1ف 
ھا و تشديد شکاف در درون ھيئت حاکمه ايران 

دورانی که به زعم خامنه ای مديريت بخش .  بود
متدين، "ھايی از جامعه از دست نيروھای 

خارج شد و به دست نيروھای "  انق1بی و کارآمد
در اين دوره، .  افتاد"  غير متدين و ناکارآمد"

اگرچه اعتراضات جنبش ھای اجتماعی با بھره 
گيری از شکاف ايجاد شده در درون ھيئت حاکمه 
تا حدودی شتاب بيشتری گرفت اما، خروجی اين 
دوران ھم برای کارگران و توده ھای زحمتکش 
ايران به لحاظ اقتصادی و معيشتی تداوم ھمان 

. بود"  طبقه ضعيف"فقر و ف1کت و بی حقوقی 
حقوق ھا متناسب با رشد تورم و شرايط يک 
زندگی متناسب با شان انسانی افزايش نيافت و 
بخش ھای وسيعتری از کارگران و توده ھای 

قيام .  زحمتکش به زير خط فقر پرتاب شدند
 به خاک و خود کشيده شد، ٧٨دانشجويی تير ماه 

خوابگاه دانشجويی دانشگاه تھران با تھاجم 
نيروھای امنيتی ويران شد، دانشجويان از طبقات 
سوم و چھارم خوابگاه به زير پرتاپ شدند، 

سعيد .  تعدادی کشته و بعضی ھم مفقود گشتند
زينالی از جمله مفقود شدگانی است که تا به 

 . امروز ھم ھيچ نشانی از او بدست نيامده است
در ھمين دوران بود که کارگاه ھای توليدی زير 

پای .   نفره از شمول قانون کار خارج شدند١٠
کودکان کار به صورت قانونی به اين گونه 

کودکان .  کارگاه ھای توليدی و خدماتی کشيده شد
کار به خيابان ھا سرازير شدند و صدھا ھزار 
زن و مرد و کودک کار بدون برخورداری از 
کمترين حمايت قانونی، بدون برخورداری از حق 
بيمه و تامين اجتماعی در معرض استثمار شديد 
و خطرات ناشی از سوانح کاری در اينگونه 

 .مراکز توليدی قرار گرفتند
 ساله رياست جمھوری احمدی نژاد اما، ٨دوران 

برای مردم ايران سرنوشت رقت بارتری را رقم 
دورانی که سفره کارگران و توده ھای .  زد

تورم لجام .  زحمتکش سال از پی سال تھی تر شد
نقدينگی .  گسيخته عرصه را بر توده ھا تنگ کرد
فقر در .  به طور سرسام آوری افزايش يافت

قامت .  جامعه چھره عمومی به خود گرفت
کارگران و توده ھای زحمتکش جامعه زير بار 

شکاف طبقاتی به .  گرانی روزافزون خميده شد
ده ھا .   سال اخير رسيد١٠٠باqترين حد خود در 

ميليون نفر از کارگران و توده ھای زحمتکش به 
بيکاری در جامعه .  زير خط فقر پرتاب شدند

چھره ک1ن .  شکل عريان تری به خود گرفت
شھرھای ايران با رشد حاشيه نشينی مزين و 
خيابان ھای شھرھای بزرگ با تردد کودکان کار 

زباله گردی وسيله ای رايج .  و خيابانی آراسته شد
برای امرار معاش بخشی از توده ھای فقير 

کارتون خوابی، اعتياد و فحشا رونق .  جامعه شد
 . بيشتری گرفت

اين ھمه تباھی، اين ھمه ويرانی و اين ھمه فقر و 
ف1کت اما، در دوره ای بر جامعه حاکم شد که به 
زعم خامنه ای متدين ترين، انق1بی ترين و 
کارآمدترين فرد نظام مديريت اجرايی کشور را 

کسی که خامنه ای از او به .  به دست گرفت
عنوان کانديدای اصلح خود در انتخابات رياست 

دورانی که درآمد ).  ٢( نام برد٨٨جمھوری 
 ميليارد دqر رسيد، ٧٠٠حاصل از نفت به حدود 

رقمی باqتر از کل درآمد حاصل از نفت از 
اما .  ١٣٨۴شروع استخراج آن در ايران تا سال 

به رغم چنين درآمدی، سفره کارگران و توده 
 ٨در دوران .  ھای مردم ايران تھی و تھی تر شد

ساله ھمين رئيس جمھور برگزيده، نور چشمی و 
 ميليارد دqر ٧٠٠منصوب خامنه ای بود که 

درآمد حاصل از نفت که در واقع حاصل ت1ش و 
دسترنج کارگران ايران بود، به چپاول و يغما 
رفت، دزدی و اخت1س ھای مسئوqن بانکی و 
دولتی از مرز چند ھزار ميليارد تومان فراتر 

گنداب اخت1س و دزدی در نھادھای .  رفت
جمھوری اس1می يکی پس از ديگری از پرده 

فساد تمام تار و پود نظام را فرا .  بيرون افتاد
 . گرفت و بحران ھسته ای به اوج خود رسيد

در چنين وضعيتی که کشتی نظام جمھوری 
اس1می در بحران ھسته ای به گل نشسته بود و 
توده ھا در چنبره گرانی و بيکاری گرفتار بودند، 
. حسن روحانی برمسند رياست جمھوری نشست

رئيس جمھوری که رسالت او حل بحران ھسته 
بحرانی که حل آن در باqترين .  ای نظام بود

حسن .  سطوح قدرت تصميم گيری شده بود
روحانی با حمايت خامنه ای در سازشی آشکار با 

نرمش "قدرت ھای جھانی زير پوشش 
. توافق برجام را به نام خود سکه زد"  قھرمانانه

با توافق برجام کشتی به ِگل نشسته جمھوری 
اس1می اگرچه مجددا بر امواج دqرھای حاصل 
از فروش نفت حرکت خزنده خود را آغاز کرد، 
اگرچه سھم بزرگی از دqرھای آزاد شده مجدد 
نصيب نھادھای امنيتی و سيستم بورکراتيک 
جمھوری اس1می شد، در اين ميان اما، کمترين 
تغييری در وضعيت معيشتی توده ھای مردم 

 سال به رغم ادعاھای ۴با گذشت .  ايران رخ نداد
کذايی ھر ساله روحانی و کابينه اش در مورد 
کاھش نرخ تورم و افزايش درآمد سرانه ملی، 

تورمی ھمچنان بر اقتصاد بيمار   -وضعيت رکود

نظام سرمايه داری ايران حاکم است، چرخه 
بسياری از مراکز توليدی متوقف و يا به صورت 
نصف و نيمه به کار خود ادامه می دھند، 

 ھزار ميليارد تومان در ۴۶٠نقدينگی از حدود
سال پايانی دوره رياست جمھوری احمدی نژاد

 ھزارو ١٢٢ ھزار تريليون و ١به )  ٩١سال(
 ٩۵ ميليارد تومان در پايان شھريور سال ٣۵۶

رسيده است، بيکاری و حاشيه نشينی بيداد می 
کند، بگير و ببند در جامعه افزايش يافته و 
سرکوب کارگران ھم به درجاتی نسبت به گذشته 

کار به جايی رسيده است که حتا .  تشديد شده است
تلخِی کام مردم از "خامنه ای ھم با اعتراف به 

مشک1ت اقتصادی ھمچون گرانی، بيکاری، 
" تبعيض ھا، نابرابری ھا و آسيب ھای اجتماعی

و سرکوب شده ايران، "  طبقه ضعيف"برای 
 .اشک تمساح می ريزد

آنچه گفته شد، تنھا برگی از کارنامه ويرانی و 
تبھکاری ھای نظام جمھوری اس1می است که 

 سال بر توده ھای مردم ايران آوار شده ٣٨طی 
با چنين اوصافی از کارنامه جمھوری .  است

اس1می، تکرار اينکه اِشکال کار نظام صرفا در 
است، "  مديريت متدين، انق1بی و کارآمد"فقدان

يک .  گزافه گويی و يک وراجی به تمام معناست
. وراجی سخيف که تنھا برازنده خامنه ای است

گزافه ای که خامنه ای می خواھد در پشت آن 
سنگر بگيرد و برای خود و جمھوری اس1می 

برای کارگران و توده ھای سرکوب .  آبرو بخرد
شده ايران اما، جمھوری اس1می سال ھاست به 

نجات کارگران و .  گنداب و بن بست رسيده است
توده ھای مردم ايران از وضعيت موجود نه 
تغيير در کابينه ھا و يا تغيير در مديريت بخش 
ھای مختلف آن، بلکه براندازی انق1بی جمھوری 
اس1می و پيامد آن استقرار حکومت شورايی 

 . کارگران و زحمتکشان است
 

 :زيرنويس
 يعنی از ١٣٣۶آقای ھاشمی را من از سال "-)١(

ايشان از .   سال قبل از نزديک می شناسم۵٢
اصلی ترين افراد نھضت بود در دوران 

بعد از پيروزی انق1ب ھم از .  مبارزات
موثرترين شخصيت ھا بود در کنار امام و بعد ھم 

اين مرد بارھا تا مرز ...در کنار رھبری تا امروز
شھادت پيش رفت و قبل از انق1ب اموال خود را 
صرف انق1ب می کرد و اينھا را جوان ھا بايد 

در طول بعد از انق1ب ھم ھيچ موردی را .  بدانند
سراغ نداريم که ايشان اندوخته ای از انق1ب 

سخنرانی خامنه ای در نماز جمعه ".   داشته باشند
 .٨٨ ارديبھشت ٣٠تھران 

خامنه ای در مقايسه احمدی نژاد با   -)٢(
"رفسنجانی اع1م کرد نظر آقای رئيس جمھور : 

". به نظر بنده نزديک تر است)  احمدی نژاد(
 .٨٨ ارديبھشت ٣٠نماز جمعه تھران
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 .زنند فرياد می
جمھوری اس1می ھيچ معضلی از معض1ت 

ھای زحمتکش را نه حل  شمار معيشتی توده بی
جايی  ھر تغيير و جابه.  کرده و نه حل خواھد کرد

که در رأس قدرت سياسی صورت گرفته و ھر 
سياست اقتصادی که تاکنون در ايران به مرحله 

 کارگر و  شده، چيزی را به نفع توده اجرا گذاشته
سال  به بالعکس سال.  زحمتکش تغيير نداده است

طبقه حاکم بر ايران .  تر شده است اوضاع وخيم
 .حلی برای بحران اقتصادی نداشته و ندارد راه
که بحران اقتصادی ھمچنان به حيات خود  اين

ادامه داده، فقط اين نتيجه را در پی نداشته که 
تر  وضعيت مادی و معيشتی طبقه کارگر وخيم

يافته، بر تعداد بيکاران  شده، فقر گسترش
شده و انواع و اقسام نابسامانی و  افزوده
بحران .  آورده است ھای اجتماعی به بار  بحران

نشانه .  نشانه بيماری ع1ج ناپذير شيوه توليد است
تشديد و حاد شدن تضادھای درونی شيوه توليد 

ھای اقتصادی نمود  اين تضادھا در بحران.  است
ای  حلی لحظه کنند و چنانچه راه بيرونی پيدا می

طور  ھا يافت نشود و نتوانند ولو به برای آن
ھای سياسی  موقتی تخفيف يابند، qجرم به بحران

لذا در شالوده ھر بحران سياسی .  انجامند می
انق1بی، تضادھای qينحل شيوه توليد عمل 

سرمنشأ و رشد روزافزون مبارزات .  کنند می
کارگران و تشديد مبارزه طبقاتی، در ھمين 

داری  بحران اقتصادی و تضادھای توليد سرمايه
 .است

حلی حتی  که طبقه حاکم نشان داده که راه ازآنجايی
برای تخفيف تضادھای شيوه توليد و غلبه ولو 

توان   اقتصادی ندارد، می مدت بر بحران کوتاه
شوند،  ازپيش تشديد می گفت که تضادھا بيش

گردد و در نتيجه،  مبارزه طبقاتی حادتر می
احتمال رشد و ارتقای مبارزات، به يک جنبش 

. يابد سياسی و پيدايش بحران انق1بی افزايش می
ھای   اقتصادی و شکست سياست البته اين بحران
ھای رنگارنگ طبقه حاکم بر  اقتصادی گروه

وخامت شرايط مادی و معيشتی اقشار ديگری از 
ھای زحمتکش نيز تأثير جدی گذارده و تضاد  توده
. ھا را نيز با رژيم حاکم تشديد کرده است آن

ھايی از اين اقشار که سابق بر اين ھنوز از  گروه
امکان بالنسبه بھتری برای زندگی برخوردار 
بودند و حتی بھبود وضعيت خود را در چارچوب 

ديدند، اکنون به صفوف نيروی  نظم موجود می
مخالف جمھوری اس1می پيوسته يا درروند 

 .پيوستن به اين جنبش قرار دارند
انداز رشد و اعت1ی جنبش  عامل ديگری که چشم
کند، استبداد و سرکوب و  انق1بی را تقويت می

جمھوری .  ھای وسيع مردم است  توده سلب آزادی
ھای سياسی و  اس1می ھيچ سرسازشی با آزادی

حقوق دمکراتيک مردم ايران نداشته و نخواھد 
اگر تا پيش از به قدرت رسيدن آخوند .  داشت

ھايی از  روحانی، ھنوز ھم در ميان بخش
که  ويژه قشر فوقانی آن بورژوازی مدرن، به خرده

چاک تحقق مطالبات محدود و محقر  مدافع سينه
خود در چارچوب جمھوری اس1می است، 
توھماتی وجود داشت، روحانی تير خ1ص را به 

ھراسند و برای تحقق  بازداشت و زندان نمی
درگذشته، .  نھند مطالبات خود گامی به عقب نمی

ما از نمونه مبارزات قھرمانانه کارگران ھپکو 
اکريل يا شرکت  مبارزات کارگران پلی.  نداشتيم

ھا نمونه ديگر را نيز  رانی و ده واحد اتوبوس
شعارھای بازنشستگان و معلمان .  توان نام برد می

در تجمعات اعتراضی اخير عليه مقامات دولتی 
و فساد حاکم بر جمھوری اس1می نيز بازتاب 
ھمين روحيه اعتراضی تعرضی و شجاعانه 

در ھمين چند ماه اخير .  اند ھای زحمتکش توده
ای در سطح  ھا نمونه از اعتراضات توده ده

. داده است شھرھای مختلف ايران رخ
ای در اھواز  ترين اين اعتراضات توده برجسته

رخ داد که چندين روز، ھزاران تن از مردم در 
اين اعتراضات حضور يافتند و با سردادن شعار 

ھايی که حمل نمودند، سران و  و شعارنوشته
 .مقامات دولتی را به محاکمه کشيدند

درست است که ھنوز اين روحيه اعتراضی و 
مبارزات تعرضی عموميت ندارد و ھنوز 
شعارھای مستقيماً سياسی در تمام مبارزات و 

ھای اوليه آن  ھا عموميت نيافته، اما نشانه جنبش
توان انتظار داشت  نمی.  جا ديد توان در ھمه را می

يافته سياسی،  که تمام مختصات يک جنبش رشد
اگر .  لحظه رخ دھد جا و در يک زمان، در ھمه ھم

تحوqت سياسی دوران سرنگونی رژيم سلطنتی 
ھای  را مدنظر قرار دھيم، پوشيده نيست که توده

ای که دو  وسيع مردم ايران در جريان مبارزه
سال به طول انجاميد، به جنبش سرنگونی رژيم 

ھای  قشرھای متنوع مردم و بخش.  شاه پيوستند
مختلف طبقه کارگر، تدريجاً به مبارزه سياسی 
کشيده شدند و تازه پس از مبارزات منفرد و 

 است که ۵٧، در نيمه دوم سال ۵۶موردی سال 
گيرد  اعت1ی عمومی و سرا سری جنبش شکل می

با .  آيد جانبه پديد می و بحران سياسی ژرف و ھمه
ھای پراکنده و  تمام اين اوصاف، از ھمان جنبش

 خصلت انق1بی بحران و جھت ۵۶محدود سال 
حال اگر شواھدی .  بينی بود تکاملی آن قابل پيش

ھا اشاره شد، بيانگر نخستين  ازاين به آن که پيش
گيری يک جنبش اعت1 يافته انق1بی  مراحل شکل

 جديدی در زندگی سياسی  و گذار به مرحله
ھای مردم ايران است، بر اساس کدام دqيل  توده
گيری کرد که بيشترين احتمال،  توان نتيجه می

گيری يک جنبش سياسی اعت1 يافته و  شکل
 پردامنه و يک بحران سياسی انق1بی است؟

انکار که وضعيت  اين واقعيتی است غيرقابل
مادی و معيشتی کارگران و زحمتکشان به 

ای از وخامت رسيده که مصداق آن،  درجه
اين واقعيت را .  رسيدن کارد به استخوان است

ھا تن از  توان از زبان ميليون روزمره می
کارگرانی که در .  ھای زحمتکش مردم شنيد توده

دھند، مرگ بر  راھپيمايی و تظاھرات شعار می
"اين زندگی ارجح است کنيم  زير بار ستم نمی. 

کنيم در راه آزادگی، وای از  زندگی، جان فدا می
، معلمانی که در "اين وضع وای از اين وضع

ای را حمل  تجمع اعتراضی خود شعارنوشته
من اگر برخيزم، "شده،  کنند که بر آن نوشته می

، واقعيت "خيزند تو اگر برخيزی ھمه برمی
ھا کارگر و زحمتکش را  شرايط زندگی ميليون

ھای کارگر  با اين تحوqت، توده.  بر آن غلبه کند
و زحمتکش، از زندگی و مبارزه سياسی فعال 

ھا حاکم  کنار کشيدند، روحيه ياس و ترس بر توده
گرديد و جنبش وارد يک دوران رکود، سکون و 

که عوامل پديدآورنده  اما ازآنجايی.  تفاوتی شد بی
بحران سياسی حل نشده بود، رشد اعتراض و 
نارضايتی در اواخر دھه شصت و اوايل ھفتاد، 

الوقوع  احتمال وقوع يک بحران جديد را قريب
 .کرد

طبقه حاکم اما برای مقابله با آن، بازی اص1حات 
را به راه انداخت تا مخالفت و اعتراض را به 

اين تاکتيک با سد .  مجرای قانونی سوق دھد
رفورم ناپذيری جمھوری اس1می و تشديد 
تضادھا و اخت1فات درونی طبقه حاکم برخورد 

. ھای سياسی جديد بود نتيجه آن بروز بحران.  کرد
ھا که عمدتاً برخاسته از تضادھا و  اما اين بحران

ھای درونی طبقه حاکم بود، از محدوده  نزاع
رو به  رفتند و ازاين نھادھای قانونی فراتر نمی

توانستند توده  علت خصلت قانونی بحران، نمی
مردم را برای دگرگونی نظم موجود به حرکت 

ھا، با تغييراتی  درنھايت نيز اين بحران.  درآوردند
 .در باq فروکش کردند

 است که بار ديگر بحرانی با ١٣٨٨تنھا در سال 
در ظاھر چنين به .  گيرد خصلت انق1بی شکل می

يک بحران قانونی و نزاع  رسيد که اين نظر می
. درونی ھيئت حاکمه بر سر نتيجه انتخابات است

گيری جنبش   روزھای شکل گرچه در نخستين
طلبی در آن  ای، طرفداران اص1ح اعتراضی توده

حضور يافتند و کوشيدند آن را تحت ھژمونی 
خود بگيرند، اما طرح شعارھايی که کليت 

کرد و حتی يورش  جمھوری اس1می را نفی می
ھای سرکوب رژيم،  ھای مردم به ارگان توده
 . زودی خصلت انق1بی آن را آشکار کرد به

باوجوداينکه، جنبش اعتراضی چند ماه دوام 
که دامنه بحران سياسی ھنوز  آورد، اما ازآنجايی

گيری يک جنبش  محدود بود و نتوانست به شکل
سرا سری ياری رساند، با تغيير توازن قوا به نفع 

ای ديگر از  رژيم، بحران فروکش کرد و دوره
مبارزات بار .  رکود و انفعال سياسی فرارسيد

ديگر عمدتاً بر سر مطالبات رفاھی و به 
اما .  ھای قانونی موجود، محدود گرديد چارچوب

يک  توانست دوام آورد، چراکه ھيچ اين وضع نمی
اند،  ھای سياسی از تضادھايی که آفريننده بحران

تنھا در اين چند سال حتی تخفيف نيافت، بلکه  نه
پيوسته تشديد شدند و اين تشديد تضادھا ضرورتاً 

ای معين به شکل يک بحران سياسی  بايد در نقطه
اکنون  ای اوليه آن نيز ھم نشانه.  خود را نشان دھند

 .به اشکال مختلف پديدار شده است
مبارزات چند ماه اخير کارگران و زحمتکشان 

نکته مھم در اين .  يکی از شواھد آشکار آن است
مبارزات، اکنون صرفاً رشد و گسترش مبارزات 
کارگران، اشکال متنوع اين مبارزه و اعتصابات 

ھا به طول انجاميده نيست،  و اعتراضاتی که مدت
بلکه با مواردی از اعتراضات کارگری مواجھيم 
که مستقيماً مقامات حکومتی و نظم موجود را 

دھند، شعارھای مستقيماً  موردحمله قرار می
  ھای وحشيانه کنند، از سرکوب سياسی مطرح می

دھند، از  ھای سرکوب بيم به خود راه نمی ارگان
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انداز اعت�ی نوين جنبش  چشم
 و بحران سياسی فراگير

ھرچه اين جنبش اعت1ی بيشتری يافته، خصلت 
اين تضمينی .  تر شده است پرولتری آن برجسته

فقط بر رشد و اعت1ی روزافزون جنبش،  است نه
بلکه پايه مستحکمی است برای پيروزی جنبش 

 .انق1بی
توان نتيجه گرفت که اگرچه  ازآنچه گفته شد، می

ھنوز جنبش انق1بی کارگران و زحمتکشان ايران 
در لحظه کنونی به آن درجه رشد و اعت1 نيافته 
که بتوان از فرارسيدن يک دوران نوين در 

ھا، از يک دوران  زندگی پرتکاپوی سياسی توده
انق1بی سخن گفت، اما تمام شواھد موجود نشان 

دھند که با رشد و اعت1ی کنونی جنبش،  می
گيری يک بحران سياسی فراگير به  امکان شکل

يابد و شرايط برای  نحو روزافزونی افزايش می
ھا به مبارزه سياسی مستقيم سرا  آوری توده روی

سری با رژيم حاکم و نظم موجود، فراھم 
 .گردد می
 

کنونی جريان داشته باشد و اتفاق غيرمعمولی رخ 
ندھد، چندان طول نخواھد کشيد که خشم و 
نارضايتی عمومی در جريان يک بحران سياسی 

ھای حاد  منفجر گردد و جامعه ايران عرصه نبرد
 .سياسی گردد

ای که انبوھی از  نيازی به تکرار نيست در جامعه
شدت حاد،   دھه به۴تضادھا در طول نزديک به 

ای متراکم شده است،  و خشم و نارضايتی توده
،  ھمواره اين امکان وجود  دارد که از يک جرقه

جامعه ايران با انبوه تضادھای .  حريق برخيزد
سان مخزنی بزرگ از  اش به کشيده فلک سربه

مجموعه شرايط حاکم .   باروت آماده انفجار است
الوقوع بودن يک چنين  بر جامعه ايران از قريب

 . دھد اتفاقی خبر می
گرچه درگذشته نيز جامعه ايران چنين اتفاقاتی را 
تجربه کرده است، اما اين بار يک تفاوت اساسی 

ھای پيشين خواھد داشت که از  با تمام نمونه
از دوران .  اکنون نيز شاھد آن ھستيم ھم

ھای سياسی  مشروطيت تاکنون ھر بار که بحران
داده است، اقشار و  ای رخ و انفجار خشم توده

طبقات غير کارگر کوشيدند ابتکار عمل را از 
گيرند و جنبش را از مسير  ھمان آغاز در دست

اکنون اما طبقه .  انق1بی آن منحرف سازند
کارگر، پيشگام مبارزات در سراسر کشور است 

. اکنون، مھر خود را بر جنبش زده است و از ھم

گروھی از ميان اين .  مانده اين توھمات زد ته
متوھمان به نيروھای مخالف رژيم پيوسته و 
گروھی ديگر به جريان منفعل طرفدار رژيم 

ھا،  بندی نتيجه اين تغيير در صف.  اند شده تبديل
درھرحال تضعيف موقعيت طرفداران رژيم و 

 .تقويت اردوی مخالفان نظم موجود،  است
فساد و گنديدگی جمھوری اس1می که در 

ھای ک1ن درون  ھا و غارت اخت1س، دزدی
دستگاه دولتی به شکلی عريان برم1 شده است، 

اعتباری بيشتر رژيم و  عامل ديگری است بر بی
تشديد تضاد کارگران و زحمتکشان بانظم موجود 

فساد ھمه جانبه رژيم جمھوری .  و رژيم حاکم
ترين  ترين و ناآگاه مانده اس1می حتی از ديد عقب

ھا، يک شکست اخ1قی و سياسی بزرگ  توده
ھمه فساد  اعتراض به رژيمی که اين.   رژيم است

مالی، چپاول، دزدی و غارت به بار آورده است، 
اکنون به جزئی از مبارزات توده مردم  ھم

شده و به يک شعار ضد رژيمی در  تبديل
تظاھرات و تجمعات اعتراضی کارگران و 

 . شده است زحمتکشان تبديل
درپی  ھای پی در سياست خارجی نيز شکست

جمھوری اس1می عامل ديگری است که بر 
ھای داخلی رژيم تأثير گذارده و مخالفت و  بحران

ھای  توده.  ای را برانگيخته است اعتراض توده
اند که اين سياست  مردم ايران اکنون کام1ً آگاه

ھا  ھای ھنگفتی را بر دوش آن خارجی ھزينه
 .تحميل کرده است

 
اين مجموعه شرايط و تشديد تضادھا در  

انداز اعت1ی  وضوح چشم ھای مختلف، به عرصه
دھند و احتمال  روزافزون جنبش را نشان می

پيدايش يک بحران سياسی فراگير را تقويت 
 .کنند می

ھای  فقط در يکی، دو عرصه نيست که سياست
طبقه حاکم برايران باشکست، رو به روشده 

ھا وضع بر ھمين منوال  در تمام عرصه.  است
ھای طبقه حاکم در  که شکست سياست وقتی.  است

ھای وسيع مردم آشکار  ھر کشوری بر توده
معناست که توده ھا برای تحقق  گردد، بدين می

مطالبات خود مسير سرنگونی نظم موجود را در 
 .گيرند پيش می

ھای عينی موجود تا ھمين لحظه نيز  تمام واقعيت
ھای کارگر و زحمتکش  دھند که توده نشان می

خواھند وضع موجود را تحمل  تنھا ديگر نمی نه
ھای اين واقعيت در مبارزات و  کنند، بلکه نشانه

ای آشکارشده است که  شعارھای اخير توده
 .توانند وضع موجود را تحمل کنند نمی

با اين اوصاف روشن است که ھرچه جنبش 
اعت1ی بيشتری پيدا کند، ضرورتاً تضادھای 

اين .  کند درونی ھيئت حاکمه را نيز تشديد می
تواند به يک  ای می تشديد تضاد در باq در مرحله

تر  ھرچه اين شکاف عميق.  شکاف عميق بيانجامد
شود، امکان و احتمال وقوع بحران سياسی 

 .فراگير، بيشتر خواھد شد
با توجه به روندی که مبارزات در اين چند ماه به 
خود گرفته، چنانچه اوضاع در ھمين مسير 
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رفيق مزدک که دريک خانواده فقير کارگری متولدشده 
بود، در دھه شصت  وزمانی که ھنوز درسنين جوانی بود،  
به جرم ھوادارِی فعال از سازمان دستگير و به دو سال 

پس ازآزادی، مانند صدھا زندانی .  حبس محکوم شد
ازبندرسته ديگر، ازامکانات اجتماعی محروم بود و 
ھمدوش صدھا ھزار کارگر و زحمتکش ديگر، درکارھای 

در دھه ھفتاد و .  سخت و مختلفی به کارگری پرداخت
ھشتاد به عنوان کارگرپروژه ای درسد کارون سه و 
درشرکت سابيرمشغول به کاربود و ازھمان زمان ازطريق 
کارگران تھرانی سمپات و ھوادارسازمان که دراين شرکت 
. شاغل بودند، ارتباط نزديک وی باسازمان برقرارشد

 .ارتباطی که تا لحظه مرگ رفيق ادامه داشت
رفيق مزدک ازرفقای فعال سازمان درمحيط ھای کارگری و خود عضوی از طبقه کارگر ايران  بود 

رفيق تا .که طی سال ھای فعاليت سازمانی خود، ده ھا گزارش تھيه و برای سازمان ارسال کرده بود
آخرين دقايق ھوشياری قبل ازمرگ خود،عشق و ع1قه اش رابه سازمان و آرمان ھای کارگری و 

ياد مرا با خواندن سرود "  او می گفت.  کمونيستی آن ابراز می نمود و دل درگرو سازمان داشت
 "انترناسيونال و ای رفيقان درجمع ھای خودتان زنده نگاه داريد

 !يادش گرامی
 

 برقرارباد حکومت شوئی –سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می 
 زنده باد سوسياليسم -زنده باد ازادی

 )اقليت(سازمان فدائيان
 ١٣٩۶ھشتم فروردين 

 حکومت شورايی -آزادی -نان -کار
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 دستمزدھا و 
 ای که بايد آغاز شود مبارزه

ماه و ھر سالی که دستمزدھا افزايش يابند، روز 
و ماه و سالی است که اندکی از فشار معاش بر 

دولت جمھوری .  شود کارگران کاسته می
اس1می، افزايش حداقل دستمزد را به يک بار در 
سال و آخرين ماه سال موکول کرده است، اما اين 
قاعده بازی را او، بدون موافقت کارگران تعيين 

دليلی وجود ندارد تا کارگران تسليم .  کرده است
زمانی که تورم روزانه و ماھانه .  اين قاعده شوند

يابد، چرا بايد مبارزه برای افزايش  افزايش می
 سطح دستمزد به يک بار در سال محدود گردد؟

سران جمھوری اس1می و .  يک نکته آشکار است
داران ايران، از آن رو، گستاخانه چنين  سرمايه

ای را به کارگران ايران  شرمانه دستمزدھای بی
ی کنونی، توازن  کنند که در لحظه تحميل می

آنان اگر .  کنند طبقاتی را به نفع خود ارزيابی می
چنينی اندکی ھراس  از پيامدھای تصميمات اين

پروا، زندگی کارگران را به  داشتند، چنين بی می
داشتند مواد  آنان را وانمی.  کشاندند تباھی نمی

غذايی qزم برای س1مت و رشد خود و 
شان حذف کنند،  شان را از برنامه غذايی کودکان
ھای درمانی و بھداشتی را تا حد ممکن  ھزينه

  بکاھند، از سکنا گزيدن در مسکنی مناسب چشم
شان بگذرند  بپوشند، از تحصيل و تفريح فرزندان

 .و بسياری نيازھای ديگر را ناديده گيرند
و برای رھايی از دستمزدھايی چندين برابر زير 
خط فقر، درست ھمين ھراس است که بايد در دل 

آن ھم ميسر نيست جز با مبارزه .  آنان افکنده شود
بسته و تا حد ممکن  ای ھم و آن ھم مبارزه

 .سراسری
گرچه حداقل دستمزد تعيين و تصويب شده و از 

 به اجرا گذاشته خواھد شد، اما ٩۶فروردين 
تر گفته  دقيق.  مبارزه ھنوز به پايان نرسيده است

برای آغاز، بايد .  شود، حتا ھنوز آغاز نشده است
مجھز به س1ح بسيج و .  تدارک ديد و مجھز شد

. به اين منظور بايد تدارک ديد.  اعتراض گسترده
تدارک دستيابی به ابزار مناسب برای بسيج و 

ھای  ايجاد کميته.  اعتراض، يعنی سازماندھی
ويژه برای افزايش دستمزد، يکی از آن 

افزايش دستمزد، خواست و نياز .  ابزارھاست
. ب1واسطه و ضروری تک تک کارگران است

ای  ای و فرارشته ايست فراکارخانه بنابراين، مقوله
رو، ت1ش برای مقابله با  از اين.  ای و فرامنطقه

ی شورای عالی کار  آور مصوبه دستمزدھای شرم
ی صنعتی و شھر و  نيز از کارخانه و رشته

گذرد، گرچه شايد از يک کارخانه و  منطقه درمی
و گرچه .  رشته و شھر و منطقه آغاز شود

ست دشوار اما با توجه به سطح آگاھی  امری
کارگران، وسايل ارتباطی موجود و از ھمه 

تر، نياز مبرم پيوند خورده به ھستی کارگران  مھم
اگر .  ست ممکن و عملی شان، امری و خانوارھای

کارگران بتوانند در اين مبارزه فراگير و 
عمومی، اندکی توازن کنونی را به نفع خود بر 
ھم زنند، خواھند توانست دستمزدھای خود را 

و اين تنھا دستاورد اين مبارزه .  افزايش دھند
اعتماد به نفس و کسب يک تجربه .  نخواھد بود
 ارزشمند برای مبارزات آتی، از ديگر  مبارزاتی

 .ثمرات آن خواھد بود
باشد سال پيشارو، سال ھمبستگی، اتحاد و 
مبارزه کارگران نه تنھا برای بھبود سطح 

ھايی بلند به سوی رھايی از  شان بلکه گام زندگی
ی جمھوری  شر تمامی مصايب حاصل از سلطه

 .داری حاکم بر ايران باشد اس1می و نظام سرمايه

شد که بايد سال ديگری را ھم با فقر و فاقه سپری  
تر از سال پيش، چرا که  ای بيش کنند؛ فقر و فاقه

نه تنھا دستمزدشان به خط فقر نزديک نشد، بلکه 
به يمن تورم، سالی در پيش دارند با قدرت 

 .تر از سال پيش خريدی باز ھم کم
داری  به اين ترتيب، کارگران که در نظام سرمايه

ی ايران از تمامی حقوق سياسی و  افسارگسيخته
شوند تنھا  اند، واداشته می اجتماعی خود محروم

ھای معيشت خود و  کاqی خود برای تأمين ھزينه
، يعنی نيروی کارشان را به قيمتی بسيار  خانواده
تر از ارزش آن، يعنی زمان کار اجتماعاً  پايين

qزم برای توليد و بازتوليد آن، به فروش 
ھای حداقل چند روز  قيمتی که تنھا ھزينه.  برسانند

 .کند را تأمين می
ست که اين نمايش تکرار و  اکنون ساليان زيادی

در .  شود و ھر سال نيز با نتايج يکسان تکرار می
لوحانی که به  شوند ساده اين ميان، يافت می

بندند و اميدشان  ی اين مذاکرات اميد می نتيجه
کارانی که به  ھستند فريب.  شود نقش بر آب می
نيستند، اما کارگران "  بين خوش"نتايج مذاکرات، 

 قانون کار و دو بند آن، ۴١ماده را به دنبال 
گويی اگر ھر دو بند اين ماده نيز در .  فرستند می

تعيين حداقل دستمزد مبنا قرار گيرد، دستمزد 
شود، باqی اين  کارگران، به خط فقر نزديک می

 .شان خط پيشکش
و ھستند کارگرانی که گرچه نه به شورای عالی 

اند و نه به ماده  بين کار و نتايج مذاکرات خوش
شوند، اما   قانون کار و بندھای آن متوسل می۴١

با تعيين حداقل دستمزد، کار را پايان يافته تلقی 
کنند و باخت در مبارزه را پيش از آغاز  می
پذيرند تا سالی ديگر و روز از نو و روزی از  می
 .نو

اما بايد به آنان گفت که کشاکش بر سر دستمزد و 
ی امروز و  حداقل آن، کشاکشی نيست ويژه

اين کشاکش و مبارزه از اولين .  ی ايران ويژه
داری وجود داشته  گيری سرمايه روزھای شکل

بورژوازی از ھمان اوان پيدايش و رشد، .  است
چنان  تمامی ت1ش خود را به کار بست و ھم

کوشد با پايين نگاه داشتن سطح دستمزدھا،  می
تری را نصيب خود کند و در قطب  سود بيش

اند  مخالف نيز، کارگران از ديرباز، مبارزه کرده
گيری بخشی  تا با افزايش سطح دستمزدھا، با پس

از ثروت حاصل از دسترنج خودشان، سطح 
در نتيجه ھمين .  شان را بھبود بخشند زندگی

مبارزات است که کارگران کشورھای پيشرفته 
داری، امروزه، از حداقل استانداردھای  سرمايه

ی  امتيازی که به پشتوانه.  زندگی برخوردارند
اند و نه از سر  شان کسب کرده مبارزات

آنان اگر بر سر .  داران غربی بشردوستی سرمايه
ی نيروی  اند، به پشتوانه ميز مذاکره ھم نشسته

ی اعتراض و  عظيم کارگرانی بوده است که آماده
پس، تنھا اين توازن .  اعتصاب بودند و ھستند

کند و  ست که سطح دستمزدھا را تعيين می طبقاتی
نه مذاکره و اين يا آن اصل قانون کار، چرا که 

 .اند آنان نيز خود تابعی از اين توازن طبقاتی
فروردين اولين ماه ھر سال است و ھر روز ھر 

ی حاضر بر سر ميز مذاکره،  سه نماينده
ھای  داران بودند با نقاب نمايندگان سرمايه

يک پای مذاکره، نماينده مستقيم .  گوناگون
داران بود؛ پای دوم، نماينده دولت  سرمايه
داری جمھوری اس1می که رسالتش ھمانا  سرمايه

داران است و پای سوم،  پاسداری از منافع سرمايه
بر سر ميز "  نماينده کارگران"که تحت عنوان 

مذاکره حضور داشت، باز ھم در واقع نماينده 
ساز دولتی و ھمدست  ھای دست تشکل

 .داران سرمايه
ھای  تراژيک ھر ساله با پرده  –اين نمايش کمدی 

ی کمدی و  جنبه.  آيد يکسانی بر صحنه می
ھا قبل،  از ھفته:  بار اين نمايش چنين است کسالت

برای شروع .  ھای دولتی به ميان صحنه آمدند مقام
مذاکره مقدماتی چيدند؛ نظير اع1م نرخ تورم، 

تر از نرخ تورم واقعی تا مبنای تعيين  بسيار پايين
در آخرين آمار سال .  حداقل دستمزد قرار گيرد

.  درصد اع1م شده بود۶ /  ٨ نيز نرخ تورم ٩۵
ما مراقب زندگی "وعده و وعيد که ھم   سپس،

لزوم توجه "اما از ياد نبرند به ."  کارگران ھستيم
نمايندگان .  ای داشته باشند نيز اشاره"  به توليد

دولتی کارگران، پيش از شروع مذاکرات، خط و 
نخواھند "  منافع کارگران کوتاه"نشان کشيدند از 

امسال ".  به ھر توافقی تن نخواھند داد"و "  آمد
و "  استقامت"برای افزودن بر چاشنی 

تر، دست به ابتکار جديدی نيز  آفرينی بيش توھم
تقريباً دو ھفته پيش از آغاز مذاکرات، .  زدند

جلساتی در وزارت کار برگزار کردند و سبد 
 ميليون ٢ /  ۵ نفره را ٣ /  ۵معيشت يک خانوار 
البته برای ھيچ و پوچ، چون .  تومان تعيين کردند

قرار نبود سبد معيشت خانوارھا مبنای تعيين 
(حداقل دستمزد قرار گيرد گذشته از آن که اين . 

مبلغ، قيمت واقعی سبد معيشت خانوارھست يا 
شان با ناله و گله از  کارفرمايان و نمايندگان).  نه
اين تصوير را تکميل "  وضعيت بد اقتصادی"

. کردند، ھرچند نياز چندانی نيز به اين کار نبود
کارشناسان اقتصادی بورژوازی و نمايندگان 

ی  ی کافی در باب رابطه دولت ھر ساله به اندازه
و "  کاھش اشتغال"با "  افزايش دستمزدھا"مستقيم 

شرايط نابسامان "و "  افزايش ھزينه توليد"
دانند  با آن که می.  کنند سرايی می سخن"  اقتصادی

امروزه بخش زيادی از کارگران ايران آگاھند که 
ست که  ای دستمزدھا، بخشی از ارزش اضافه

داران از کاھش  کنند و ھدف سرمايه خود توليد می
ست که از  سطح دستمزدھا، باq بردن نرخ سودی

زنند، نه  قِبَل نيروی کار کارگران به جيب می
 . شان ی پر و پيمان بخشی از کيسه حاتم
چون گذشته، انجام  ی اين نمايش، ھم پرده ميان

مذاکره، به ھمراه اندکی تنش و ھيجان به سبک 
و .  ھای دولتی ھای ھاليوودی در رسانه بدترين فيلم

ی آخر، اع1م نتايج مذاکرات که  سرانجام پرده
چيزی نبود جز حداقل دستمزدی چندين برابر 

 .زير خط فقر
جنبه تراژيک نمايش، ب1فاصله پس از آن آغاز 

شد و آن آھی بود که از نھاد کارگران و  
خانوارھای کارگری برآمد، زيرا بر آنان مسلم 
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 !"وای از اين بيداد، وای از اين توفان"
 توانند   اسفند نشان داد که معلمان می١٩تجربه ی 

با اتکا به نيروی خود راھکارھای مبارزاتی را 
تجربه کنند، از اين تجربيات آموخته و حرکت 

اگرچه اعتراضات معلمان .  خود را غنی سازند
 نيز با ٩٤ و فروردين و تيرماه ٩٣در زمستان 

سکوت و يا مخالفت علنی جريانات دنباله روی 
حکومت مواجه گرديد، و در نھايت نيز سرکوب 

ھای خودجوش معلمان کاشته  شد، اما بذر حرکت
توان   اسفند را نيز می١٩شد و حرکت اعتراضی 

 . ادامه ی ھمين روند دانست
توان گرفت اين  ای که از اين تجربيات می نتيجه

ای جز راديکاليزه  است که جنبش معلمان چاره
شده ندارد و نيروی آگاه و پيشتاز جنبش معلمان 
با ھوشياری نبايد اسير جوسازی ھای اص1ح 

ھای  در سازماندھی حرکت.  طلبان گردد
اعتراضی تا زمانی که رژيم جمھوری اس1می 
برپاست،  ساده انديشی محض است، اگر فکر 

به .  کنيم با فشارھای امنيتی مواجه نخواھيم شد
ھمين دليل نبايد به برگزاری يک تجمع بسنده 

جلب اتحاد ديگر اقشار معترض و به ويژه .  کرد
ھای اعتراضی را  کارگران معترض حرکت

تر کرده و سرکوب آن را دشوارتر می  قوی
تشديد فعاليت در تشکل ھای صنفی و .   سازد

کنار زدن کسانی که اين تشکل ھا را تيول خود 
. ھای مبارزه می باشد می دانند، نيز يکی از راه

در صورت لزوم بايستی تشکل ھای خود را به 
استفاده ی ھر چه بيشتر از فضای .  وجود آورد

مجازی و آگاھی دادن به والدين و دانش آموزان 
در رابطه با مشک1ت معلمان و سيستم آموزشی 
و جلب حمايت آنان از ضروريات گسترش اين 

رعايت تدابير امنيتی برای حفظ .   جنبش است
ھسته ھای اصلی سازمانده يکی ديگر از 
ملزوماتی است که تداوم مبارزه را تضمين می 

جمع آوری تجربيات، تبادل نظر و بر اين .  کند
ھای آتی، استمرار  ريزی قدم اساس برنامه

 . مبارزات را تضمين می کند
ھمانطور که گفته شد، راه ديگری جزمبارزه 

در غير اين صورت، .  برای معلمان نمانده است
وضعيت ھفت سينی که فرھنگيان شيرازی در 
پوستر ھفت سين خود وصف کرده اند، روز به 

سرافکندگی، سرکوب، سيه :  روز بدتر خواھد شد
 . روزی، سرخورده، سخره گر، سرگردانی و ستم

فعالند، اما دغدغه ی واقعی شان اين است که 
حتی تلنگری نيز به دولت و مجلس و ارگان ھای 

ھا  ھمين.  حکومتی آقاھا و آقازاده ھا وارد نيايد
چماق برمی دارند و بر سر کنشگران و معلمان 

زنند که از چانه زنی ھا و کرنش و  معترضی می
اند و حق شان را گرفتنی می  التماس به تنگ آمده

 . دانند
 اسفند ٧در بيانيه ی سازمان معلمان که در روز 

منتشر شد،  به خوبی اين ھراس تشريح شده 
از تعامل "در جايی از اين بيانيه آمده است .  است

و رايزنی غافل نباشيم و بدانيم که آبی را که در 
کنيم بايد به  پشت سد اعتراض و انتقاد جمع می
خيز و نتيجه  صورت ھدايت شده به دشت حاصل

بخش توسعه سرازير کنيم و نه به کويری که 
ثمره ای نداشته باشد و از سويی بايد بدانيم که 
انباشت اين اعتراض و انتقاد بدون ھدايت به 

شکند و تخريب به بار  کانال رايزنی يا سد را می
دھد و چشمه  می آورد و يا نااميدی را گسترش می
 ."ھای اعتراض و انتقاد را می خشکاند

مھدی بھلولی، عضو ھيات مديره کانون صنفی 
معلمان ايران در تھران، پيش از برگزاری تجمع 

دھد   اسفند در کانال تلگرامی خود ھشدار می١٩
ھا در  برخی از معلمان فعال که برخی از آن"که 

برخی تشکل ھای صنفی ھم حضور دارند، با 
سوار شدن بر موج نارضايتی فرھنگيان، گويا 

آيد که تشکل ھای صنفی را پشت سر  بدشان نمی
ھا را عم1ً در  خود بيندازند و سکان ھدايت آن

به ويژه اگر اين نکته را ھم در .  دست بگيرند
نظر بگيريم که برخی از اين فعاqن صنفی با 
رويکرد ايدئولوژيک عمدتا چپ کارگری و 

." ستيزه جويانه به کنش ھای صنفی می نگرند
واقع از سوی خود و  بھلولی با اين اظھارنظر در

ھمفکرانش چراغ سبز به نيروھای امنيتی نشان 
دھد که به خودی خود ھمواره در پی جرم  می

تراشی و دستگيری و سرکوب فعاqن آگاه جنبش 
 . معلمان می باشند

در جای ديگری از اين پيام، ايشان بحث جامعه 
اندازد، در حالی که وی يا  ی مدنی را به راه می

بی اط1ع است يا خود را به  نادانی می زند و 
در اين مورد سکوت می کند که جامعه ی مدنی 
ملزوماتی دارد که با وqيت فقيه و سرکوب و 
ديکتاتوری عريان مذھبی در ايران فرسنگ ھا 

اما مھمتر از اين، انگار اين آقا که .  فاصله دارد
فھمد که  ادعای دفاع از حقوق معلم را دارد، نمی

درد معلم امروز، بحث ھای انتزاعی ايشان 
خرج .  نيست، بلکه معلم امروز گرسنه است

. خانواده اش را با کار و زحمتش در نمی آورد
ھشتاد درصد معلمان در زير خط فقر زندگی می 

بخشی از معلمان حق التدريسی ماه ھاست .  کنند
ھا خواھان بازگرداندن  آن.   که حقوق نگرفته اند

ھای دزديده شده از صندوق ذخيره فرھنگيان  پول
می باشند، خواھان اص1ح ساختار بيمه معلمان، 

موقع پاداش پايان خدمت فرھنگيان و  پرداخت به
اص1ح حقوق ھا و ھماھنگ کردن آن با حقوق 

آنان بھبود وضعيت .  ساير کارکنان دولت ھستند
خواھان ...  طلبند و ھا را می آموزشی در مدرسه

آزادی فعاqن معلمان و رفع تبعيد از معلمان 
 . معترض تبعيدی می باشند

مجلس تجمع کرده و فرياد رسای اعتراض خود 
می زنم فرياد، ھر چه باداباد، وای ”:  را سر دادند

 . “از اين بيداد، وای از اين توفان
برای معلمانی که به خيابان آمدند، روشن است که 
ديگر دست روی دست گذاشتن و تنھا گ1يه کردن 

آنان نيامدند تا با خواھش و تمنا .  چاره ساز نيست
لحن گفتارھا و شعارھا .  حق خود را گدايی کنند

اعتماد به نفسی در اين حرکت .  تغيير کرده بود
شد که نشان از ھوايی تازه در جنبش  ديده می

 . معلمان دارد
ھای  اگرچه وضعيت معيشتی معلمان در سال 

اخير ھمواره وخيم تر شده است،  اما دو عامل 
ھای اعتراضی  اصلی موجب گرديده که حرکت

معلمان به نتيجه مطلوب نيانجاميده، به انحراف 
. اعتنايی شود کشيده شده و يا اصوqً به آن بی

يکی از اين عوامل، سرکوب و ارعاب در جو 
فضايی که در دوران دولت .  امنيتی حاکم است

نه تنھا بھبودی نيافت، بلکه ادامه "  تدبير و اميد"
عامل ديگر، نفوذ گرايش اص1ح طلبی در .  يافت

تشکل ھای صنفی معلمان است که ھمواره ت1ش 
ھای  داشته اند، نارضايتی معلمان و حرکت

اعتراضی را کاناليزه کنند و با سوار شدن بر 
موج اين اعتراضات از راديکاليزه شدن اين 

آنان به بھانه ی .  ھا جلوگيری کنند حرکت
کنند و در  سرکوب، خودسرکوبی را تبليغ می

ھای  فايده بودن اعتصاب و حرکت حالی که بر بی
اعتراضی توده ای تأکيد می کنند، جايی که از 
آنان سؤال می شود، مگر عجز و التماس شما و 

ای به بار  با حکومت نتيجه"  تعامل"به اصط1ح 
 . آورده، پاسخی ندارند

ھای اين مورد، کمپين  يکی از آخرين نمونه
بودجه عادqنه برای افزايش حقوق معلمان و "

است که در "  بھبود کيفيت آمورش در مدارس
نيمه ی دوم بھمن ماه سال گذشته شکل گرفت و 
جمعی از معلمان اقدام به جمع آوری امضا 

 ھزار امضاء جمع ١٤٠در مجموع .   کردند
 ھزار امضاء از طريق ١١٠آوری شد که 

 ھزار امضا دستی انجام ٣٠ھای مجازی و  شبکه
 اسفند چند معلم در مجلس ٩روز .  گرفته بود

. حضور يافته و اين امضاھا را عرضه کردند
ھای پوچ و   ی از پيش معلوم آن، وعده نتيجه

توخالی نمايندگان رژيم در مجلس بود، نمايندگانی 
که  پيش از اين کار را تمام کرده و بودجه ی 

 درصد کل بودجه ٣آموزش و پرورش را تنھا 
ھای اين  بی حاصل بودن اقدام.   تعيين کرده بودند
ای که شايد به بار آورد، اين  چنينی، تنھا فايده

است که معلمانی که به گشايش مشک1ت شان از 
اين طريق اميدی بسته بودند، دريابند که تا زمانی 
که به نيروی خود تکيه نکنند، روز به روز 

از اين روی بايد .  وضعيت وخيم تر می شود
ای ت1ش کنند  ھای مبارزه برای يافتن اشکال و راه

که حقيقتاً تغيير و بھبودی در وضعيت معيشتی و 
اين اشکال .  حل ديگر معض1ت شان ايجاد کند

مبارزه در صورت لزوم از تشکل ھايی که 
سياست شان در مجموع مھار مبارزات و به 

اين .  بيراھه کشاندن شان است، عبور خواھند کرد
ھمان چيزی است که ھراس در دل کسانی 

اندازد که دررھبری چنين تشکل ھای صنفی  می



 ٨ ٧٣٨ شماره  ٩۶نيمه اول فروردين     ٨
١از صفحه   

 دروغ بزرگ.
بينی است كه ايران    در حال حاضر كام1 قابل پيش 

رسد رشد    به نظر می .  از ھندوستان پيشی بگيرد 
 درصد كمتر  ٩ /  ۵  تا  ٩ ، از  ٩۵ اقتصادی سال  

 رخ داده، مافوق  ٩۵ اتفاقی كه در سال  ...  نخواھد بود 
 ".انتظار بوده است 

ھای پيش     و سال ٩۵ اما براستی چه اتفاقی در سال  
 از آن افتاد؟ 

تر شدند، کارگران    ھای کارگران کوچک   سفره 
ھا    بسياری از کار اخراج شدند، ھم اکنون ميليون 

ی خود ھستند    افتاده   کارگر به دنبال دستمزدھای عقب 
شان در اين    و ھر روز صدای فرياد و اعتصاب 

معلمان، پرستاران و ديگر  .  کشور بلند است 
بر  .  اند   زحمتکشان جامعه از ستم و فقر به فغان آمده 

نشينان، کودکان بازمانده از تحصيل،    تعداد حاشيه 
خوابان افزوده    کودکان خيابانی، گورخوابان و کارتن 

حتا گروھی از کارگران شھرداری تھران در  .  شد 
اين سال به کارتن خوابی افتادند چرا که دستمزدشان  

ھای    واقعيت .  دھد   شان را نمی   ھای   کفاف ھزينه 
اجتماعی و وضعيت معيشتی کارگران و  

قدر واضح است که    ھا بيکار آن   زحمتکشان و ميليون 
اين  .  ای بر آن بياندازد   تواند سايه   ھيچ دروغی نمی 

ھا ميليون مردم ايران که در    ست که ده   موضوعی 
فقر و زير ستم اين جامعه نابرابر قرار دارند با  

کنند، آن    پوست و گوشت و استخوان خود لمس می 
بينند    ھم ھر روز و ھر ساعت، تنھا چيزی که نمی 

در  .  شان است   کمترين بھبودی در شرايط معيشتی 
واقع ھم وضعيت معيشتی و اعتراضات وسيع  
کارگران و ديگر زحمتکشان جامعه است که مقامات  

ای را از ترس    جمھوری اس1می از جمله خامنه 
وادار کرده تا حداقل به بحران بيکاری و وضعيت  

 .وخيم معيشتی اکثريت بزرگ جامعه اعتراف کنند 
ھای رياست جمھوری روحانی و    آن چه که در سال 

ی    نيز پيشينيان آن رخ داد تنھا افزايش فاصله 
طبقاتی، ثروتمند شدن گروھی بسيار کوچک و  
رانده شدن اکثريت بزرگ جامعه به زير خط فقر  

ھای اقتصاد    و اتفاقا امسال برخ1ف ياوه .  بوده است 
دان ھای جيره خواری ازقماش سعيد لي1ز، دقيقا از  
اين جھت مھم است که به رغم فروش نفت به ميزان  

 درصدی  ۶٠ ھا و افزايش حداقل    پيش از تحريم 
درآمد دولت از محصوqت نفتی، نه تنھا  

ترين بھبودی در معيشت کارگران و    کوچک 
ھا بدتر از    زحمتکشان رخ نداد که شرايط برای آن 

دھد که باq رفتن    سال گذشته شد و اين نشان می 
درآمد حاصل از فروش نفت و محصوqت جانبی  

. داران خوب است   آن تنھا برای جيب سرمايه 
جمھوری    طور که در دوران رياست   ھمان 

طور که سازمان    نژاد اين اتفاق افتاد و ھمان   احمدی 
. ھای خود بر اين مساله پای فشرد   ما بارھا با تحليل 

ھا که    گفتيم و آن    ثابت کرد که ما درست می ٩۵ سال  
دادند در صورت رفع شدن    به مردم وعده می 

ھا و و فروش نفت وضع معيشتی مردم خوب    تحريم 
 .گفتند، دروغی بزرگ   شود دروغ می   می 

گيری از    يک مثال بسيار ساده، آن ھم با بھره 
شود تورم    وقتی که گفته می .  زنيم   آمارھای دولتی می 

 درصد  ٢۶ سال    يک رقمی شده اما نقدينگی طی يک 
به اين معناست که  !  افزايش يافته، به چه معناست؟ 

حجم پول و شبه پول به صورت واقعی افزايش يافته  
ھای اکثريت    است، اما چرا قدرت مالی يا حتا دارايی 

بزرگ جامعه نسبت به سال گذشته کاھش يافته  
به اين دليل ساده که ثروتمندان ثروتمندتر  !  است؟ 
ھای    ھا ھر چه بيشتر در دست    و در نتيجه پول   شده 

تر    اند، به عبارتی روشن     افرادی اندک تمرکز يافته 
 درصدی به معنای افزايش  ٢۶ افزايش نقدينگی  

معيشتی و اقتصادی به نظام جمھوری اس1می است  
گونه وانمود کند که نظام اس1می قادر به حل    تا اين 

 وی  ."گشايی از زندگی مردم نيست   مشک1ت و گره 
با مقايسه دوران جمھوری اس1می با دوران تحت  

افزايش شش  "حاکميت رژيم سلطنتی از جمله به  
: دھد   می کند وادامه می "  ھای کشور   برابری راه 

جانبه    نظام اس1می توانسته است با وجود فشار ھمه "
اقتصادی و تحريم دشمنان، خدمات بزرگ و  

تنھا انگشت گذاشتن  ".  ارزشمندی را تقديم مردم کند 
ست تا     کافی آمارھای وی بر يکی از ھمان  

ھای اين جنايتکار بزرگ تاريخ را آشکار    ھذيان 
سازی در    وی در حالی از حجم عظيم راه .  ساخت 

ھای ايران يکی از    گويد که جاده     کشور سخن می 
تنھا در  .  ھا در تمام جھان ھستند   پرخطرترين جاده 

ھمين تعطي1ت نوروزی و در دو روز اول به  
 نفر در  ١۴۵ ی جانشين رئيس پليس راھور     گفته 
. اند    نفر مجروح شده ٢٩۵٠ ھای ايران کشته و    جاده 

 در  ٩٣  تا  ٨۴ ھای    بنابر آمار رسمی طی سال 
 نفر کشته  ١٧٢  ھزار و  ٢١٩ ای    تصادفات جاده 

ھای ده سال    به عبارت ديگر تعداد کشته .  اند   شده 
 سال جنگ  ٨ ای با تعداد کشته شدگان    تصادفات جاده 

ای در    خامنه !!  کند   ايران و عراق تقريبا برابری می 
کدام کشور دنيا سراغ دارد که مردم شان اين گونه  

آيا او حاضر است تا  !!  شوند؟   ھا قربانی می   در جاده 
ای را در اين ده سال با تعداد    تعداد کشته شدگان جاده 

ای در تمام دوران قبل از    کشته شدگان جاده 
براساس آمار  !!  جمھوری اس1می مقايسه کند؟ 
 ايران رتبه  ٢٠١٢ سازمان بھداشت جھانی در سال  

ای    ھای جاده   پنجم از حيث ميزان تصادفات و قربانی 
در حالی  براساس اين آمار،  .  را در جھان داشته است 

ای به ازای ھر    که در ايران تعداد کشته شدگان جاده 
 نفر است در ھلند و اسرائيل اين  ۴٠  ھزار نفر  ١٠٠ 

که    در کشور آلمان با وجود آن .   نفر است ۴ ميزان  
تعداد ماشين بيش از سه برابر ايران است، و در  

ھای اين کشور محدوديت سرعت    بسياری از اتوبان 
ای ايران بيش    وجود ندارد، تعداد کشته شدگان جاده 

از اين آمارھا اگر  .  از شش برابر آلمان است 
ای اعتراف می کند که جمھوری    بگذريم، خامنه 

ھای موجود    اس1می نتوانسته مشک1ت و بحران 
جامعه از جمله بحران اقتصادی و وضعيت وخيم  

 .معيشتی مردم راحل کند 
انتخابات رياست  "اما در روزھای اخير که به  

اش    شويم، روحانی و ياران   نزديک می "  جمھوری 
وی که به دليل  .  اند   ھای بزرگ شده   رکورددار دروغ 

ی    اش در مخمصه   ھای انتخاباتی   دروغ درآمدن وعده 
شديدی قرار گرفته ھر روز آمارھای جديدی اززير  

کشد به طوری که وی در    قبای خود بيرون می 
  ٨ اش با اع1م رشد اقتصادی    سخنان نوروزی 

آنچه در سال گذشته در مھار تورم،  : "درصدی گفت 
در رشد اقتصادی و اشتغال به دست آورديم، در  

البته روحانی در اين  ".  نظير بود   سال گذشته بی ٢۵ 
نوکران و چاکران  "ھا تنھا نبوده و    دروغ گفتن 

سعيد لي1ز که  .  نيز او را ھمراھی کردند "  دربار 
ای در روزنامه    خواند در مقاله   خود را اقتصاددان می 

: نويسد    اسفند می ٢۴ شرق به تاريخ  "  طلب   اص1ح "
روحانی موفق شد نقش خود را در جايگاه  "  

ايران ركورد  ...  جمھور به خوبی ايفا كند   رئيس 
 رخ  ٢٠١۶ باqترين رشد اقتصادی را كه در سال  

ترين اقتصاد جھان    اكنون بزرگ .  داده بود، شکست 
 درصد است و  ٧ /  ۵ از منظر رشد اقتصادی، ھند با  

داران است و اين يعنی افزايش    قدرت مالی سرمايه 
 و البته بيش از ھر چيز  ٩۵ ی طبقاتی در سال    فاصله 

و اين افزايش  .  به ھمت افزايش درآمدھای نفتی 
ی طبقاتی و ھمراه با آن رانده شدن ھر چه    فاصله 

بيشتر اقشار ميانی جامعه به زير خط فقر را مردم  
فھمند و qزم نيست ھيچ    به راحتی درک کرده و می 

ھا در رابطه    اقتصادانی ھم چون سعيد لي1ز برای آن 
 .روضه بخواند " ی قرن   معجزه "با  

اما داستان رشد اقتصادی چيست؟ واقعيت اين است  
ی روحانی    که تمامی رشد اقتصادی ادعايی کابينه 

ھا و افزايش فروش نفت،    مربوط به لغو تحريم 
محصوqت جانبی نفتی و در نھايت خودروسازی  

ادعای رشد در بخش کشاورزی نيز در حالی  .  است 
گذاری قابل بيانی در اين رشته    که ھيچ سرمايه 

صورت نگرفته و به دليل کمبود آب بسياری از  
اند ادعايی پوچ و    روستاھا خالی از سکنه شده 

ھمين داستان خودکفايی در توليد  .  ارزش است   بی 
گندم را که حسن روحانی در سخنان نوروزی خود  

 نيز خاتمی با  ٨٣ مطرح کرد، پيش از اين در سال  
اع1م خودکفايی در توليد گندم، جشن شکرگزاری  

اما واردات گندم دوباره آغاز و در  .  برپا کرده بود 
  ٧  به  ٩١  ميليون تن و در سال  ۵ /  ۵  به  ٨۶ سال  

گذاری qزمه رشد    اساسا سرمايه .  ميليون تن رسيد 
داری    ی سرمايه   در ھر بخشی از اقتصاد جامعه 

است، اما حتا براساس آمارھای دولتی ھر ساله  
گذاری ھستيم به طوری که بيش    شاھد کاھش سرمايه 

. از ورود سرمايه شاھد خروج سرمايه ھستيم 
ی محمدرضا خباز معاون سابق معاونت    گفته   به 

جمھوری و استاندار فعلی سمنان،    پارلمانی رياست 
متعلق به  "  خانه ملت "وگو با خبرگزاری    در گفت 

، تنھا در طی ھشت سال  ٩٢ مجلس اس1می در سال  
 ميليارد دqر از کشور توسط  ۶٠٠ بيش از  

 .داران خارج شده است   سرمايه 
به  .  در بخش صنعت نيز ھمين مساله مصداق دارد 

ھا که در اثر تحريم    طور واقعی تنھا خودروسازی 
ھا توليد    دچار کاھش توليد شده بودند، با رفع تحريم 

سيف رئيس کل بانک مرکزی  .  خود را افزايش دادند 
در يادداشتی که پيش از سال نو منتشر کرد رشد  

 نسبت  ٩۵ اقتصادی بدون نفت در نه ماھه اول سال  
 درصد اع1م  ١ /  ٩  را تنھا  ٩۴ به نه ماه اول سال  

ھای خود    المللی پول که تحليل   البته صندوق بين .  کرد 
دھد، رشد    را بر اساس منابع دولتی ارائه می 

 کمتر از دولت  ٩۵ اقتصادی منھای نفت را در سال  
اما اين نکته مھم است  .   اع1م کرده بود ٠ /  ٨ ايران و  
 براساس  ٩۴  درصدی نسبت به سال  ١ /  ٩ که رشد  

 رشد اين  ٩۴ ست که سال    آمارھای دولتی در حالی 
بخش کمتر از يک درصد بوده و حتا رشد بخش  

اگر نگاھی  !!   درصد بوده است ٢ /  ٢ صنعت منفی  
ھای اخير بياندازيم    به آمارھای دولتی در سال 

غير از توليد نفت و محصوqت    خواھيم ديد که به 
ھا نسبت به    نفتی که افزايش داشته در ساير بخش 

ما شاھد  )  ھای نفتی   سال قبل از آغاز تحريم  (٩٠ سال  
براساس آمارھای دولتی که از زبان  .  ايم   پسرفت بوده 

نيلی مشاور اقتصادی روحانی و يحيی آل اسحاق  
وزير بازرگانی کابينه رفسنجانی و رئيس کنونی  
اتاق بازرگانی ايران و عراق اع1م شده، در حالی  

 سال اخير درآمد سرانه در اغلب  ۴٠ که در  
کشورھای جھان باq رفته است در ايران اما درآمد  

 سقوط  ۵۵  درصد درآمد سرانه سال  ٧٠ سرانه به  
گرد اقتصادی و حاکميت    ی عقب   کرده که اين نتيجه 

 . ھا رکود بر اقتصاد کشور است   سال 
 درصد مردم  ۶٠ "چنين    ی آل اسحاق ھم   به گفته 
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  ١٠درصفحه 

 ، سال اعت�ء جنبش طبقاتی کارگران٩۵سال 
 درصد کل نيروی  ٣٠ .  تعطيل است )   واحد ١٧٩٢ 

  ٧٠٠٠ تسنيم نوشت  .  اند   ھا اخراج شده   کار نساجی 
. اند    واحد نيمه فعال بوده ٢٠٠٠ واحد صنعتی راکد و  

نشريات رسمی رژيم  .  اين ھا فقط چند نمونه است  
گونه آمارھا که ھمگی براخراج وسيع    پراست ازاين 

. و بيکارسازی گسترده کارگران دqلت دارد 
ھا و بيکارسازی    بنابراين روشن است که اخراج 

 نيز بسيار گسترده بوده و  ٩۵ کارگران در سال  
ھا ھزار کارگر شغل خود را از دست داده و به    صد 

 .اند   صف ميليونی بيکاران پيوسته 
اين صف ميليونی کارگران بيکار نيز که  

شود، تاثيرات    روز بر شمار آن افزوده می   روزبه 
ای بر مبارزات کارگران گذاشت    واسطه   بازدارندۀ بی 

و يکی از عوامل ديگر تشديد فشار کار و استثمار  
چرا که رقابت ميان دو بخش شاغل و بيکار  .  بود 

تر و دستمزد    طبقه کارگر، در پذيرش شرايط سخت 
تر و تشديد استثمار کارگران شاغل تاثيرگذار    کم 

ای بر مبارزات    کارانه   است و اثرات منفی و محافظه 
ھا بيکار، کار    وجود ميليون .  گذارد   اين کارگران می 

حد و حصر شاغلين را درپی دارد و درعين حال    بی 
حد و حصر شاغلين، صف بيکاران را    کار بی 
ھا به زيان طبقه    سازد که ھمه اين   تر می   متراکم 

 . کارگر و مبارزات آن است 
دار    ھا و ترفندھای طبقه سرمايه   رغم تمام سرکوب   به 

و دولت اين طبقه، اما مبارزات طبقه کارگر در سال  
 نيز در اشکال گوناگون و متنوعی نه فقط ادامه  ٩۵ 

يافت، بلکه اين مبارزات با رشد کمی و کيفی نيز  
ھمراه بود و جنبش طبقاتی کارگران را وارد مرحله  

 !جديدی ساخت 
 در صدھا مورد و تقريبا  ٩۵ کارگران ايران در سال  

در تمام صنايع و موسسات توليدی و خدماتی و در  
از کارگران  .  اشکال متنوعی دست به اعتراض زدند 

آھن و معادن و نفت و گاز و    صنايع فوqد و ذوب 
پتروشيمی و نساجی و صنايع غذايی گرفته تا  

سازی،    سازی، ماشين   کارگران خودروسازی، کاشی 
آھن، برق،    سازی و سيمان و کارگران راه   کشتی 

ونقل شھری، سدسازی،    مخابرات، راه سازی، حمل 
ھا، فازھای    آب و فاض1ب، مترو، کشت و صنعت 
ھا که تقريبا    مختلف عسلويه و کارگران شھرداری 

ھا و شھرھای بزرگ دست به تجمع و    در تمام استان 
اعتصاب زدند، در اين اعتراضات پرشمار شرکت  

 .داشتند 
 نه فقط کميت اعتصابات و اعتراضات  ٩۵ در سال  

ھا ھزار کارگر در    کارگری بسيار زياد بود و ده 
سراسر کشور در شکل اعتصاب، تجمع در محوطه  

پيمايی و تظاھرات، مسدود ساختن    کارخانه، راه 
ھا،    ھا، فرمانداری   جاده، تجمع در مقابل استانداری 

ھا،    ھا، دادگستری، مجلس، دفاتر شرکت   شھرداری 
و ساير ادارات دولتی، دست به    ادارات کار 

اعتراض و مبارزه زدند، بلکه اين مبارزات درعين  
حال با رشد کيفی، ارتقاء آگاھی سياسی و روحيه  

در ميان  .  اعتراضی کارگران نيز ھمراه بود 
اعتصابات و اعتراضات پرشمار کارگری در سال  

، اعتراضات طوqنی مدت و برجسته کارگری  ٩۵ 
بعنوان  .  تر از آن بيشتر بود   نيز نسبت به سال قبل 

تپه ميزان اعتراضات    نمونه در کشت و صنعت ھفت 
به نسبت چشمگير بود به نحوی که ازھمان  

تا روزھای  )   فروردين ١۶ (روزھای نخستين سال 
ھر ماه بطور متوسط شاھد  )   اسفند ١۶ (پايانی سال  

دو اعتصاب و اعتراض ھستيم که برخی از اين  
اعتصابات که ھمه کارگران در آن شرکت دارند از  

شوند و در مواردی نيز رتبه شغلی    اخراج می 
 !کارگران معترض تقليل داده شد 

 کارگری که ش1ق ارتجاع بر  ١٧  غير از  ٩۵ سال  
 کارگر و فعال اعتصاب  ١١۵ تنشان نشست،  

  ٨٠ .  احضار، محاکمه يا بازداشت و زندانی شدند 
کم    کارگر با تھديد و کاھش رتبه روبرو شدند و دست 

 نفر از کار اخراج شدند و بدين ترتيب  ٢۵٧ 
داری و ارتجاع ھار حاکم در اعمال قھر    سرمايه 

عريان عليه طبقه کارگر و سرکوب کارگران،  
 .رکوردھای پيشين خود را نيز پشت سر گذاشت 

خوتر    خو و رژيم سياسی درنده   داری درنده   سرمايه 
آن، فقط از طريق تشديد اعمال قھر مستقيم و عريان  

ھا را بر نيروی    ترين قيمت   و سرکوب نبود که ارزان 
ترين استثمار ممکن را    کار تحميل کرد و وحشيانه 

ترين نمايندگان بورژوازی در    رحم   بی .  سازمان داد 
کابينه روحانی که پيشبرد منويات اين طبقه را  
برعھده داشتند، با ت1ش برای انجماد مزد و تعيين  
دستمزدھای زيرخط فقر، کاھش دستمزدھای واقعی  
و قدرت خريد طبقه کارگر، تعرض عليه سطح  
زندگی و معيشت خانوارھای کارگری را ادامه و  
گسترش دادند و ھمزمان با تثبيت و گسترش بيش از  

 درصد  ٩۵ (پيش قراردادھای موقت و پيمانی  
 درصد اين  ٢٠ (و سفيدامضاء  )  قراردادھا 
ناامنی شغلی نيز در صفوف کارگران  )  قراردادھا 

ھای گسترده    بيش از پيش تشديد گرديد و با اخراج 
حساب با کارگران با سابقه، معترض و    بويِژه تسويه 

آگاه پس از پايان قرارداد کار، تعرض به حقوق  
ابتدايی کارگران نيزبيش ازپيش تعميم گسترش  

 .يافت 
يک بررسی اجمالی مورد به مورد خبرھای مربوط  

،  ٩۵ دھد که در سال    به اخراج کارگران نشان می 
 کارگر پس از اتمام قرارداد کار اخراج  ۴٨۵۵ 

ع1وه بر اين بعلت تعطيل يا توقف کارگاه  .  اند   شده 
 کارگر کار  ٩۶٨٠ ی زمانی، بيشتر از    در ھمين بازه 

qزم به ذکر است که در  .  اند   خود را از دست داده 
  ٢٠ تر از    اين برسی اجمالی، اوq موارد اخراجی کم 

کارگر منظور نشده و ثانيا آمار محدود به موارد  
اما روشن  .  اع1ن شده در سايت حکومتی ايلناست 

است که رقم واقعی کارگرانی که کار خود را از  
تنھا در سه  .  ھاست   اند بسيار فراتر از اين   دست داده 

 و فقط در مناطق ويژه اقتصادی  ٩۵ ماه اول سال  
پتروشيمی بندرامام ھزار کارگر و در استان  

به گفته  .   کارگر اخراج و بيکار شدند ١٨٠٠ اصفھان  
 ماه اول سال  ۶ رئيس اتاق بازرگانی اصفھان در  

مطابق گزارش  .   ھزار کارگر اخراج شدند ١۵ ،  ٩۵ 
  ۴  ماه  ۶  آبان در استان قزوين ظرف  ۴ ايسنا مورخ  

 مرداد به نقل از  ١٩ ايلنا  .  ھزار کارگر اخراج شدند 
معاون امور معادن و صنايع معدنی وزارت صنعت  

  ۵٠ معدن و تجارت نوشت در طول چند ماه گذشته  
 ھزار کارگر  ۵ آھن تعطيل و       معدن سنگ ۶٠ تا  

ع1وه بر اين در شھرک صنعتی  .  اند   بيکار شده 
 واحد توليدی و صنعتی، فعاليت  ٣٨٠٠ آباد از    شمس 
 واحد آن متوقف شد، به گفته رئيس اتحاديه  ٢۶٠٠ 

ھای اين بخش تعطيل    فخاران تھران، نيمی از کارگاه 
و نيمی ديگر با يک پنجم ظرفيت  )   کارگاه ١۵٠ (

  ٣٠ کردند و نيروی کار در اين واحدھا از    کار می 
 درصد  ٣٣ .   ھزار نفر رسيده است ٢ ھزار به  

 واحد از مجموع  ۶٢١ (واحدھای صنعتی سمنان  

ش1ق و جزای نقدی محکوم شدند که اين حکم  
داری به فوريت به    ارتجاعی و مجازات دوران برده 

ساطور مجازات اس1می  .  مرحله اجرا گذاشته شد 
 بر فراز سر کارگران در  ٩۵ در تمام طول سال  

چرخش بود و فرود آمدن ضربات ش1ق بر گرده  
دره بايد در دل ساير    کارگران اعتصابی و مبارز آق 
که    رغم آن   انداخت تا به   کارگران، رعب و ھراس می 

 .شوند اما دم برنياورند   به شدت استثمار می 
دستگاه قضايی و امنيتی و نيروی انتظامی که با  
ھماھنگی کامل، سرکوب سيستماتيک و  

ريزی شده طبقه کارگر را سازمان داده بودند،    برنامه 
ھرجا کارگران زبان به اعتراض گشودند و برای  
دستمزد، برای بھبود شرايط کار، برای تغيير وضع  
موجود و برای يک زندگی بھتر دست به مبارزه  

معلق بر سر    زدند، با يک اشاره کارفرما، چون اجل 
کارگران فرود آمدند و ازپی ھر تجمع و اعتصاب،  

دھندگان اعتراض    چندين نفر از فعاqن و سازمان 
" اغتشاش "متشکل کارگران را به جرم ايجاد  

 .احضار، محاکمه، بازداشت و از کار اخراج نمودند 
 فروردين،  ١۶  در تاريخ  ٩۵ در ھمان آغاز سال  

يک روز پس از اعتصاب کارگران مس ميدوک و  
 کارگر مبارز و فعال  ١٢ درپی شکايت کارفرما،  

در  .  اعتصاب احضار، محاکمه و بازداشت شدند 
جريان اعتراضات مکرر کارگران صنايع چوب و  

 کارگر به  ١٣ با شکايت کارفرما،  )  چوکا (کاغذ  
  ۵ شھر احضار و محاکمه و    دادگستری رضوان 
 کارگر  ١٠ در پتروشيمی رازی  .  کارگر اخراج شدند 

بازداشت شده و به زندان افتادند که چند تن از آنان  
نماينده کارگران بودند که قبل از آن نيز به اتھام  
اخ1ل در نظم عمومی، به حبس و ش1ق محکوم  

 کارگر بازداشت و  ٣ خودرو    در پارس !  شده بودند 
 کارگر بازداشت و  ٧ اکريل    اخراج شدند، در پلی 

زندانی شدند که با قيد کفالت آزاد شدند، در اھواز  
 روز  ۵  کارگر شھرداری بازداشت و پس از  ٢١ 

حبس با سپردن وثيقه بطور موقت آزاد شدند، در  
 کارگر، سيمان مسجد  ٣ دور شيراز    مخابرات راه  

 کارگر  ٣  کارگر و معدن البرز شرقی نيز  ٣ سليمان  
در بسياری از موارد فعاqن  .  بازداشت شدند 

که سر و کارشان به احضار و    اعتصاب پيش از آن 
در اين  .  محاکمه و بازداشت بيفتد از کار اخراج شدند 

در شرکت رسا  .  ھا نمونه وجود دارد   مورد نيز ده 
  ١٢ ساختمان پس از يک سلسله تجمعات اعتراضی  

. کارگر به جرم ايجاد اغتشاش از کار اخراج شدند 
 کارگر که چند تن  ١۵ در شرکت آلومينيوم ھرمزآل  

  ۵ از آنان نماينده کارگران بودند، مس کوه جھر  
 کارگر،  ٣٠ شمال    –راه تھران    کارگر، پروژه آزاد 

 کارگر،  ۴  کارگر زرين نخ شمال  ٣ فوqد چدن  
 کارگر،  ١۴  کارگر، کاشی حافظ  ۴ پتروشيمی جم  

، ملچ آرام و شمال  )قش1ق (معدن زمستان يورت  
 کارگر، معدن چشمه  ٢۴ شرقی در شرق گلستان  

 کارگر  ۵  کارگر، شھرداری آبيک قزوين  ١ پونه  
 کارگر، فوqد خراسان  ١۵ کارخانه شيمی کشاورز  

 کارگر و در  ۴٠   –  ۵٠  کارگر، کارخانه برفاب  ٢ 
در بسياری ديگر  .   کارگر اخراج شدند ٢ فوqد ارفع  

از مراکز توليدی و خدماتی، کارگران مبارز و  
ھای انظباطی احضار و مورد    معترض به کميته 

تھديد قرار گرفتند، از آنان تعھد کتبی گرفته شد که  
اگر دست به اعتراض و اعتصاب بزنند سريعا  

١٢از صفحه   



 ١٠ ٧٣٨ شماره  ٩۶نيمه اول فروردين     ١٠

 ، سال اعت�ء جنبش طبقاتی کارگران٩۵سال 
آھن اصفھان، فوqد، مخابرات    تپه، ذوب   ھفت 

دور شيراز، برق    آھن، مخابرات راه   مازندران، راه 
سازی    گری ماشين   ای، نئوپان گنبد، ريخته   منطقه 

تبريز، جھاد کشاورزی گي1ن، کارگران شرکت  
ھواپيمايی ھما، بازنشستگان پيش از موعد،  

 ...کارگران بازنشسته دستگاه دولتی و  
نکته ديگری را که در ارتباط با مبارزات کارگری   

ھا     نبايد ناگفته گذاشت، حضور خانواده ٩۵ در سال  
ھا با کارگران    در تجمعات اعتراضی و ھمراھی آن 

توان به حضور    در اين مورد نيز می .  است 
ھا در تجمعات اعتراضی کارگران    خانواده 
اکريل، ھپکو، معدن    واحد، پارسيلون، پلی   شرکت 

نباتی جھان،    کوه جھر، روغن   قلعه زری، معدن مس 
خطوط لوله پاqيشگاه گاز، آرتا سيمان و فوqد  

ھا در    حضور و مشارکت خانواده .  اھواز اشاره کرد 
 نسبت به  ٩۵ اعتراضات کارگری نيز در سال  

 .تر افزايش يافت   ھای قبل   سال 
 در ميان تنوع اشکال مبارزه و اعتراض  ٩۵ سال  

کارگری که به آن اشاره شد، ع1وه بر اين که در  
چندين مورد شاھد مسدودساختن جاده ھستيم، با  

ھای خود ويژه ديگری از اعتراض نيز روبرو    نمونه 
ھا نيز از آنجا که روحيه    اشاره به اين نمونه .  ھستيم 

به  .  دھد، مھم است   اعتراضی کارگران را بازتاب می 
 :کنيم   چند نمونه اشاره می 

. يک نمونه اقدام کارگران نساجی بروجرد است 
 فروردين با  ٢٢  کارگر باسابقه اين کارخانه در  ۵٠٠ 

آqت    شکستن در و پنجره وارد کارخانه شدند، ماشين 
ھا به اين    آن .  را خاموش و توليد را متوقف کردند 

وسيله نسبت به اخراج خود اعتراض نموده و  
در نمونه بعدی حدود  .  خواھان بازگشت بکار شدند 

 نفر از کارگران سابق شرکت غدير به نمايندگی  ٢٠ 
 کارگر اخراجی با حضور در کارخانه،  ١٠٠ از  

ضمن قطع برق و بستن درب ورودی کارخانه به  
اين  .  شوند    ساعت مانع فعاليت کارخانه می ٢ مدت  

کارگران سپس با تجمع در دفتر مرکزی شرکت،  
. شوند   خواھان پرداخت طلب خود از شرکت می 

کارگران  .  نمونه بعدی مربوط به کارخانه چوکا است 
بعداز چند نوبت تجمع و اعتراض و گفتگو با  

 با نتيجه ماندن آن، مديرعامل را   مديريت و بی 
دھند و سپس او را از    مرغ مورد حمله قرار می   تخم 

کشند و از شرکت بيرون    دفترش بيرون می 
دھند از    کارگران به وی اجازه نمی .  اندازند   می 

خودرو استفاده کند و مديرعامل به اجبار با پای پياده  
اکريل    نمونه بعدی در پلی .  کند   محل را ترک می 

اکريل پس از چندين بار    کارگران پلی .  اتفاق افتاد 
نتيجه بودن آن،    اعتراض و م1قات با مديريت و بی 

کنند و با گفتن دروغگو    مديرعامل شرکت را ھو می 
 .اندازند   برو گمشو، وی را از شرکت بيرون می 

 بندی کوتاه   يک جمع 
رغم تشديد     به ٩۵ مبارزات کارگران در سال  

رغم تمامی فاکتورھای ديگری    سرکوب و فشار و به 
کرد، با    که به زيان مبارزه طبقه کارگر عمل می 

 شمار  ٩۵ سال  .  رشد کمی و کيفی ھمراه بود 
کننده فزونی يافت و بخش قابل    کارگران اعتراض 

توجھی از اعتراضات به کارگران اخراجی و  
ھا نقش    بازنشسته اختصاص يافت و خانواده 

سال  .  تری در مبارزات کارگری ايفا کردند   پررنگ 
 مملو از اعتصابات و اعتراضات برجسته  ٩۵ 

، کارگران بسی بيشتر از  ٩۵ در سال  .  کارگری بود 
ھا و پ1کاردھای مستقل    ترازآن، با پرچم   ھای قبل   سال 

ھا شدند و با طرح شعارھای    خود وارد خيابان 
مختلف از جمله شعارھای سياسی و راديکال،  

ی    پرتوھای انرژی و اميدی که از لرزه .  پيچيد 
ھای استوار ھپکو و غرش    ھای اراک زير گام   خيابان 

    شعارھای آنان تابيدن آغاز کرد، گرمابخش دل 
نبرد ھپکو و  .  ھا کارگر در سراسر کشور شد   ميليون 

رودررويی آشکار و مستقيم آن با دولت در نوع  
ھمتا بود و با اين نبرد، جنبش طبقاتی    خود بی 

 .کارگران وارد مرحله جديدی شد 
 کارگران به سرعت از يکديگر  ٩۵ در سال  

آموزند و از تجارب مبارزاتی يکديگر استفاده    می 
واحد    بعد از تجمع خيابانی کارگران شرکت .  کنند   می 

ترين تجمعات و    و حمل يک پ1کارد بزرگ، در مھم 
ھای اعتراضی بعدی، ما شاھد اين ھستيم    پيمايی   راه 

ھا و پ1کاردھای بزرگ وارد    که کارگران با پرچم 
شوند و در اکثر اعتراضات    عرصه مبارزه می 

کارگری پس از ھپکو شعارھای کارگران ھپکو  
کارگران در جريان مبارزه از  .  شود   تکرار می 

يکديگر آموختند و جنبش طبقاتی مستقل خود را  
 .صيقل دادند 

ع1وه بر اعتصاب و تجمع در محوطه کارخانه يا  
تجمع در مقابل ادارات دولتی، اعتراضات کارگری  

تر از آن    پيمايی نيز نسبت به سال قبل   در شکل راه 
که بسياری از    نظر از اين   صرف .  زيادتر بود 

  qتجمعات اعتراضی در برابر ادارات دولتی معمو
پيمايی ھمراه است، اعتراضات کارگری    با راه 

از  .   افزايش يافت ٩۵  نيزدر سال    پيمايی   درشکل راه 
شويی زرند،    پيمايی کارگران زغال   اند، راه   آن جمله 

کارگران کارخانه قند فسا، کارگران کارخانه سپيدار  
نباتی گلناز، کارگران    ساوه، کارگران روغن 

واحد، کارگران    اکريل اصفھان،کارگران شرکت   پلی 
سازی تبريز،    نباتی جھان، بلبرينگ   ھپکو، روغن 

نباتی قو، کنتورسازی ايران و    فوqد اھواز، روغن 
 .کارگران فرنخ و نازنخ 
ھای اعتراضات کارگری در    يکی ديگر از ويژگی 

 حضور گسترده و مستمر کارگران  ٩۵ سال  
. اخراجی و بازنشسته در اين اعتراضات است 

اعتراضات کارگران اخراجی و بازنشسته اگرچه  
 اعتراضات اين  ٩۵ سابقه نيست، اما در سال    بی 

بخش از طبقه کارگر ايران نسبت به چند سال قبل از  
کارفرما کارگر را  .  تر بود   آن بسيار بيشتر و گسترده 

پذيرد اما    کند و مسوليتی در قبال آن نمی   اخراج می 
پذيرد و به آن    کارگر اخراجی، اخراج خود را نمی 

دھد، بلکه مستمرا دست به تجمع و    رضايت نمی 
. شود   زند و خواھان بازگشت بکار می   اعتراض می 

. ھا نمونه اشاره کرد   توان به ده   در اين مورد نيز می 
از جمله اعتراضات کارگران اخراجی کاشی نيلو،  
پتروشيمی کارون، پارس سرام، نساجی بروجرد،  
ايستک کردستان، پارس نئوپان، حفاری نفت شمال،  

خودرو،    ھای نفتی بيجار و کمانکوه، پارس   حوزه 
شکر ميان آب، آونگان، پتروشيمی جم، ديار    نی 

آھن    خودرو، کارخانه فاستونی اردستان، راه 
انديمشک، فوqد چھارمحال و بختياری، توليد  
نوشابه بھنوش، کنتورسازی، معدن چشمه پونه،  

 ...تپه و   کاشی حافظ، کشت و صنعت ھفت 
ھا اعتراض و     ده ٩۵ کارگران بازنشسته نيز در سال  

تجمع اعتراضی از جمله چند تجمع اعتراضی  
در اين زمينه نيز  .  سراسری را سازمان دادند 

توان به    ھای زيادی وجود دارد که از جمله می   نمونه 
موارد زير اشاره کرد؛ تجمع اعتراضی کارگران  
بازنشسته معدن طزره، کاشی نيلو، فرنخ و نازنخ،  

تعدد اعتراضات ،  .  انجامد    روز بطول می ١١  تا  ۴ 
ھا در برابر    گيری کارگران و ايستادن آن   پی 

تر شدن    تعرضات مالک جديد اين واحد، نشانه فعال 
تپه پس از    و تحرک بيشتر سنديکای کارگران ھفت 

 .واگذاری اين شرکت به بخش خصوصی است 
نمونه برجسته ديگر اعتراضات کارگری، تجمعات  

ست که سنديکای کارگران    اعتراضی و منظمی 
رانی تھران و حومه در چند    واحد اتوبوس   شرکت 

اين تجمعات اعتراضی چه  .  نوبت آن را سازمان داد 
به لحاظ امور فنی و تدارکاتی و تھيه پ1کاردھا و  
تبليغات و شعارھا، چه از نظر تاثيرات آن بر توده  

واحد و تقويت نفوذ و اعتبار سنديکا    کارگران شرکت 
در ميان کارگران اين شرکت و تقويت روحيه  
مبارزاتی و ھمبستگی در ميان کارگران، از  

ھای بسيار برجسته اعتراضات کارگری در    نمونه 
 آبان مقابل مجلس،  ٢۵ در تجمع  .   بود ٩۵ سال  

واحد پيشتاز مبارزه عليه    سنديکای کارگران شرکت 
ای بود که وزيرکار برای تغيير قانون کار به    qيحه 

نقش  .  زيان بيشتر کارگران، تحويل مجلس داده بود 
ھا در    واحد و سنديکای آن   و جايگاه کارگران شرکت 

اين مبارزه و به چالش کشيدن دولت، نقشی محوری  
مجموعه مبارزات سنديکای  .  و منحصر به فرد بود 

 بويژه تجمعات و  ٩۵ واحد در سال    کارگران شرکت 
ھای اعتراضی کارگران اين شرکت،    پيمايی   راه 

ای بر روی    کننده   تاثيرات مفيد، آگاھی دھنده و تشويق 
نيروی مبارزه کارگران  .  ساير کارگران گذاشت 

انداز اميدبخشی را    عليه دولت را تقويت کرد و چشم 
 .فرا روی عموم کارگران گشود 

 اعتصابات به نسبت طوqنی مدت ونيز  ٩۵ سال  
ھا و واحدھايی که کارگران آن بيش از يک    کارخانه 

ھفته در اعتراض و اعتصاب بسر بردند فراوان و  
اکريل که    اگر از کارگران پلی .  بيشتر از گذشته بود 

تقريبا ھر روز در حال اعتراض و ھر چند روز  
پيمايی زدند و کارگران کشت و    يکبار دست به راه 

 روز بطور  ۵٠ صنعت مھاباد که بيش از  
روزی در محوطه اين شرکت و بيرون آن با    شبانه 

برپايی چادر، اعتراضات مستمری را سازمان دادند  
ھا و مراکز    بگذريم، در بسياری ديگر از کارخانه 

کارگری نيز اعتصابات و اعتراضات کارگری حتا  
از آن نمونه است  .   روز به درازا کشيد ٣٠ تا  

پتروشيمی پرديس  )   روز ٨ (کمپرسورسازی تبريز  
مخابرات  )   روز ٩ (سازی تبريز    بلبرينگ )   روز ٩ (

،   گروه  ملی  صنعتی   فوqد  ) روز ١۶ (  دور    راه 
سازی    ماشين )   روز ٢١ (کمپرسورسازی  )   روز ١٩ (

و گل سرسبد اعتراضات کارگری  )   روز ٢٣ (تبريز  
  ٣٠ .   روز به درازا کشيد ٣٠  ھپکو که  ٩۵ در سال  

 روز يکبار  ۴ درپی، ھر    روز تجمع اعتراضی پی 
پيمايی که خيابان ھای اراک را به    تظاھرات و راه 

لرزه انداخت،توأم باسردادن شعارھای پرشوری که  
تاآن زمان سابقه نداشت و خاطره روزھای قبل از  

ھای مردم عليه     و مبارزات خيابانی توده ۵٧ قيام  
رژيم ديکتاتوری شاه که به سرنگونی آن انجاميد را  

مبارزات مستمرکارگران شجاع ھپکو  .کرد   زنده می 
گر روحيه اعتراضی و رشد آگاھی سياسی طبقه    بيان 

ھای خيابانی و شعارھای    کارگر بود که در اعتراض 
"يافت   ھپکو تجلی می  کنيم    زير بار ستم نمی . 

يه اخت1س کم بشه مشکل ما حل  "،  "زندگی 
به  "  دربھار آزادی، جيب کارگرخالی "  ، "شه   می 

سرعت برق و باد در ميان کارگران سراسر کشور  

٩از صفحه   

١١درصفحه   



 ٧٣٨ شماره  ٩۶نيمه اول فروردين     ١١

 ، سال اعت�ء ٩۵سال 
 جنبش طبقاتی کارگران

ھای جديدی را فراروی جنبش طبقاتی کارگران    افق 
ی مکرر خيابانی ھمراه    ھمين حضور و رژه .  گشوند 

با شعارھای جديد که نشان از رشد آگاھی سياسی،  
تقويت روحيه اعتراضی، جسارت، نترسی و  
بيداری کارگران است گاه تا مبارزه مستقيم و  

بر پ1کارد  .  واسطه عليه دولت امتداد يافت   بی 
پيمايی    بزرگی که کارگران کنتورسازی، ھنگام راه 

ما  "کردند نوشته شده بود،    خيابانی با خود حمل می 
کارگران کنتورسازی ايران با عزمی راسخ و جدی  

 "!ايم   برای احقاق حقوق خود تا پای جان ايستاده 
اين فقط شعار کارگران کنتورسازی نيست،  

" کنيم زندگی   زير بار ستم نمی "طور که شعار    ھمان 
اين  .  کارگران ھپکو نيز فقط شعار اين کارگران نبود 

شعارھا که تماماً حاکی از عزم راسخ و استوار طبقه  
کارگر برای احقاق حقوق خود و تغيير وضع  
موجود است، شعار ھمه کارگران، شعار طبقه  

  ٩۵ طبقه کارگر ايران در سال  .  کارگر ايران است 
تر از قبل به مثابه يگانه نيروی    يکبار ديگر پرقدرت 

گير    پيشتاز عرصه مبارزۀ واقعی و يگانه نيروی پی 
مبارزه عليه نظم موجود ظاھر شد و استعداد و  
شايستگی خود را برای رھبری جامعه به نمايش  

 .گذاشت 

١١ 

١٠از صفحه   

 خ�صه ای از اط�عيه ھای سازمان
 

ای با   اسفند اط(عيه٢۵در تاريخ )  اقليت(در ارتباط با مصوبه شورای عالی کار، سازمان فدائيان 
منتشر کرد که در بخشی از آن "  !مبارزه برای افزايش واقعی دستمزد را گسترش دھيم"عنوان 
 ھزار تومانی بار ديگر پيوند آشکار دولت و سرمايه داران عليه ٩٣٠تعيين دستمزد : "آمده است

 ميليون خانواده کارگری ١٣ھا با اين کار بار ديگر  آن.  کارگران را در برابر چشمان ما قرار داد
چنين راه را برای  ھا ھم آن.  شوند، به فقر و گرسنگی محکوم کردند را که مشمول قانون کار می

کارگرانی که حتا از .  تداوم استثمار شديد کارگرانی که مشمول قانون کار نيستند، باز گذاشتند
 .برند ای نمی ھای قانونی در جمھوری اس(می بھره حداقل

خانه ”کارگرانی که حتا به اعتراف عليرضا محجوب يکی از نمايندگان مجلس اس(می و دبير کل 
 .بخش نيست  درصد ديگر نيز رضايت١٠ درصدشان زير خط فقر بوده و وضعيت ٩٠، “کارگر

اين است حکومتی که ميلياردھا دKر حاصل کار و رنج شما را در !  اين است جمھوری اس(می
اين است جمھوری اس(می که در آن !  ريزد سوريه و لبنان و کشورھای ديگر دور می

 !شوند داران ثروتمندتر و کارگران مدام فقيرتر می سرمايه
داران،  کند تا بتواند دست در دست سرمايه اين است حکومتی که شما را از داشتن تشکل منع می
تان  داران را برای ھر گونه تعدی به حقوق شما را در گرسنگی و فقر نگاه داشته و دست سرمايه

 !باز بگذارد
ضمن محکوم کردن افزايش ناچيز دستمزدھای اسمی کارگران، و دفاع از )  اقليت(سازمان فدائيان 

حق يک زندگی انسانی و شرافتمندانه برای تمامی کارگران و بيکاران، کارگران ايران را به 
گسترش اعتراض و اعتصاب تا رسيدن به خواست خود، افزايش دستمزد تا باKی خط فقر فرا 

شود، اين مبارزه را بايد  مبارزه برای افزايش دستمزد به امروز و فردا خ(صه نمی.  خواند می
رو کارگران تنھا با اتحاد در  اين خواست کل طبقه کارگر است و از اين.  تداوم و گسترش داد

توانند  ای و نمايش سراسری قدرت خود از جمله در اول ماه مه می ھای مستقل و فراکارخانه تشکل
 ھای موثری بردارند در راستای رسيدن به خواست خود گام

 
ی ديگری از  عنوان اط(عيه"  ھا و مبارزات معلمان شاغل و بازنشسته حمايت کنيم از خواست"

 ١٩شنبه  امروز پنج: "شود گونه آغاز می  اسفند انتشار يافت و اين١٩سازمان است که در تاريخ 
ھا و برخی ديگر از شھرھای کشور  اسفند، ھزاران معلم شاغل و بازنشسته در مراکز استان

آباد، تبريز، زنجان، ساری، قزوين، بجنورد،  چون تھران، مشھد، شيراز، اصفھان، اھواز، خرم ھم
در تھران صدھا .  شھرکرد، اردبيل، سنندج، بندرعباس و اراک دست به تجمع اعتراضی زدند

ھای معلمان کشور را که  معلم در برابر مجلس اس(می تجمع کرده و با طرح شعارھايی، خواست
 .ھای حاکميتی ناديده گرفته شده، فرياد زدند ھای مختلف و ديگر ارگان  ھاست توسط کابينه سال

افزايش حقوق معلمان ھماھنگ با ساير کارکنان دولت به نحوی که ھيچ حقوقی زير خط فقر 
ھای اخت(س شده از صندوق ذخيره فرھنگيان و نظارت و حسابرسی دقيق  نباشد، بازگرداندن پول

ھای علنی و عمومی، استانداردسازی  صندوق با نظارت نمايندگان معلمان و ارائه گزارش
المللی، تبديل وضعيت نيروھای قراردادی،  ھای آموزشی مطابق با استانداردھای بين محيط
دبستانی، لغو ھر نوع  التدريسی و پيمانی به رسمی و تامين امنيت شغلی معلمان و مربيان پيش  حق

سازی حقوق  محکوميت فعاKن صنفی معلمان، پرداخت پاداش پايان خدمت بازنشستگان و ھمسان
ھای معلمان  ای کارآمد متناسب با نيازھای پزشکی و بھداشتی از جمله خواست بازنشستگان، و بيمه

 .ھا انعکاس يافت است که در قطعنامه امروز آن
ھايی در رابطه با وضعيت وخيم معيشتی، پولی  معلمان در تجمعات امروز به ويژه دست نوشته

ھا برای  شدن و خصوصی سازی مدارس، کيفيت بد آموزشی، آزادی معلمان دربند و حق آن
ھماھنگی برای برگزاری اين اعتراض از چند روز پيش در .  بازگشت به کار در دست داشتند
 ".فضای مجازی صورت گرفته بود
ای در دولت  معتقد است که ھيچ اراده)  اقليت(سازمان فدائيان : "در بخش پايانی اط(عيه آمده است
داران است برای بھتر شدن وضعيت معيشتی معلمان و کيفيت  ايران که حافظ منافع سرمايه
معلمان تنھا با اتحاد سراسری خود و نيروی عظيمی که دارند، و با .  آموزشی کشور وجود ندارد
ھا نيز  آموزان و اکثريت بزرگ والدين آن شک از حمايت دانش اعتصاب سراسری که بی

 .شان کنند توانند حاکمان را مجبور به شنيدن صدای برخوردار خواھد بود، می
ھا مبارزه به شما نشان داده است که تنھا راه و قدم موثر برای رسيدن به  ی سال تجربه
ھر قدر اين .  ی معلمان است  تان اقدام عملی مستقيم و حضور سراسری و گسترده ھای خواست

تر  تان رساتر و قوی تر باشد و معلمان بيشتری را در برگيرد، صدای اعتراض حضور گسترده
 .خواھد بود

 

باشد و    شان می   ی   ھا   شان کمتر از ھزينه   درآمدھای 
ساکنان شھرھای بزرگ دو سوم حقوق خود را  

وی با بيان  ".  کنند   صرف اجاره بھای مسکن می 
 درصد واحدھای توليدی  ٩۴ در حال حاضر  "که    اين 

: ، گفت "در بدترين وضعيت موجود قرار دارند 
 درصد واحدھای توليدی کوچک و  ٧٠ بيش از  "

 درصدی  ٣٠ متوسط تعطيل بوده يا با ظرفيت  
 ".مشغول به کار ھستند 

در مورد بيکاری نيز روحانی در حالی در روزھای  
گذشته در کردستان قول کاھش بيکاری را داده است  

ی نماينده مريوان در مجلس اس1می، نرخ    که به گفته 
 درصد  ۶٠ بيکاری در برخی از شھرھای استان به  

 ھزار شغل از سوی  ۶١۵ ادعای ايجاد  .  رسيده است 
ی اميدعلی    ست که اوq به گفته   روحانی نيز در حالی 

پارسا رئيس مرکز آمار ايران، اين تعداد مربوط به  
که اساسا آمار     است  و دوم اين ٩۵  و  ٩۴ دو سال  

شاغلين ھميشه با شاغلين ناقص ھمراه بوده است و  
از اين جھت باز مشخص نيست که چه تعداد شغل به  
صورت واقعی ايجاد شده است، اما تنھا چيزی را  

توان با اطمينان گفت، اخراج بسياری از    که می 
کارگران به دليل تعطيلی و يا تعديل نيرو در  

 . بوده است ٩۵ کارخانجات در طول سال  
ای    ی خود به خامنه   ک1م آخر آن که روحانی در نامه 

ھای    نوشته است که در سال جاری با جبران کاستی 
" تر   کارنامه پرافتخار نظام را درخشان "موجود  

 سال است که مردم ايران به چشم  ٣٨ .  خواھد ساخت 
وقتی  .  اند   خود کارنامه جمھوری اس1می را ديده 

بار را    ای اين کارنامه فضاحت   روحانی و خامنه 
خوانند، مشخص است که نبايد ھيچ    درخشان می 

ھا تنھا با ريا و    آن .  ھا داشت   انتظاری از آن 
کنند امروز را به فردا    ھای بزرگ سعی می   دروغ 

 دروغ بزرگ.
٨از صفحه   

ھر بار با دروغی، يک بار با دروغ  .  برسانند 
نژاد و يک بار ھم    خاتمی، يک بار با دروغ احمدی 

کارنامه جمھوری اس1می در نزد  .  با دروغ روحانی 
ای    کارگران، زحمتکشان و بيکاران جامعه کارنامه 

برای ھمين تنھا يک راه  .  سراسر جنايت و سياه است 
ھا مانده و آن سرنگونی انق1بی جمھوری    برای آن 

اس1می و برپايی حکومت شورايی، سرنگونی نظام  
 .داری و برقراری سوسياليسم است   سرمايه 

    



 ٧٣٨ شماره  ٩۶نيمه اول فروردين     ١٢

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

١٢ 

٩درصفحه   

 ، سال اعت�ء جنبش طبقاتی کارگران٩۵سال 
دار و دولت  ھای طبقه سرمايه ، يورش٩۵در سال 

. اين طبقه عليه طبقه کارگر ادامه و گسترش يافت
ای که تمام   جانبه ھا و تعرضات ھمه يورش

جوانب زندگی کارگران را در نورديد و 
ھای جدی بر کارگران و جنبش کارگری  آسيب

ھدف اصلی اين تعرضات .  وارد ساخت
رحمانه که با تشديد اعمال قھر عريان و  بی

مستقيم عليه طبقه کار سازمان يافت، تحميل فقر 
و فشار و محروميت بيشتر بر خانواده بزرگ 

کشی و تحميل  کارگران، تشديد استثمار و بھره
 .حقوقی بيشتر بر طبقه کارگر بود بی
 سال پس از انق1بی که به مصادره ضدانق1ب ٣٨

سرگرم احضار و "  دادگاه انق1ب"درآمد، ھنوز 
صدور حکم زندان فعاqن کارگری و 

دستگاه قضائی وامنيتی شب و .  ست  سنديکايی

سازی  گرد و پرونده روز در کار تعقيب و پی
تر ساختن  برای کارگران پيشروند تا با تنگ

منگنه تھديد و فشار و ارعاب يا اين کارگران را 
ھای کارگری و سنديکايی بازدارند يا  از فعاليت

 !ھا را از پای درآورند آن
ھای جزايی که در دورۀ حسن روحانی  دادگاه

پايشان به موضوع اخت1ف ميان کارگر و 
ھا کارگر و فعال اعتصاب  کارفرما باز شد و ده

 نيز ٩۵را به حبس و ش1ق سپرده است، در سال 
اعمال قھر عريان عليه طبقه .  چنان فعال بود ھم

 کارگر مبارز و ١٧.  کارگر باز ھم تشديد شد
دره، در ھمان  فعال اعتصاب معدن ط1ی آق

 محاکمه و برپايه قانون ٩۵ھای آغازين سال  ماه
 ضربه ١٠٠ تا ٣٠مجازات اس1می ھر يک به 

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 

 . ھای زيرارسال نمائيد خود را به يکی ازآدرس
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ھای مالی خود را به شÅمÅاره حسÅاب  کمک

بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھÅمÅراه 
ھÅÅای  کÅÅد مÅÅورد نÅÅظÅÅر بÅÅه يÅÅکÅÅی از آدرس
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 ٢٠١۶ ژوئيه ١۵تاريخ شروع پخش تلويزيون دمکراسی شورايی روی ماھوارٔه ھات برد از 
 
رس]ان]ي]م ک]ه ت]ل]وي]زي]ون  مندان به تلويزيون دمکراسی شورايی می وسيله به اط(ع بينندگان و ع(قه بدين
 از ماھواره ياه ست به روی م]اھ]واره ٢٠١۶ ژوئيه ١۵ تيرماه برابر با ٢۵ ساعته ديدگاه از روز ٢۴

شود؛ تلويزيون دمکراسی شورايی نيز از ھ]م]ي]ن ش]ب]ک]ه در روزھ]ای چ]ھ]ارش]ن]ب]ه  ھات برد پخش می
ھ]ای خ]ود  ايران و تکرار آن در روز پنجشنبه ساعت نه و نيم صبح برن]ام]ه وقت ساعت نه و نيم شب به

 .کند را پخش می
 .ساعت و زمان برنامه را به خاطر بسپاريد و به اط(ع دوستان و آشنايان خود برسانيد

توانيد از طريق آدرس اي]ن]ت]رن]ت]ی س]اي]ت دي]دگ]اه  ب]ه  ای دسترسی نداريد، می اگر به تلويزيون ماھواره
 www.didgah.tv:آدرس
طور زنده و ھمزمان مشاھ]ده ک]ن]ي]د و ھ]م]چ]ن]ي]ن ش]ب]ک]ه  ھای تلويزيون دمکراسی شورايی را به برنامه

 .دسترسی است  نيز قابل٧٢و کانال  www.glwiz.comتلويزيونی ديدگاه از طريق جلويز 
 

 HOT BIRDآدرس ماھواره ھات برد   
   تلويزيون ديدگاه بر روی ماھوارٔه ھات برد

 ¾: اف ای سی -٢٧,۵٠٠: سيمبل ريت -عمودی -١٢۵٢٠فرکانس  -٩٠ترانسپندر 
 

 : ھای تلويزيون دمکراسی شورائی بدين قرار است ساعات پخش برنامه
:روزھای چھارشنبه ھر ھفته  

 
  شب به وقت ايران،٨٫۵ساعت  

. ساعت پخش ميشود١ شب به وقت اروپای مرکزی به مدت ٧ ساعت   
:تکرار برنامه ھا در روزھای  

 
  صبح به وقت ايران،٨٫۵پنجشنبه ھر ھفته ساعت  

. صبح به وقت اروپای مرکزی خواھد بود٧ ساعت   
٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧: شماره تلفن برای تماس با تلويزيون دمکراسی شورايی  

 com.gmail@tv.shora:  آدرس ايميل
 

 com.tvshora://http: آدرس تلويزيون دمکراسی شورايی در اينترنت
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