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١١درصفحه   

 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 

١٢درصفحه         

٢درصفحه   

 

٩درصفحه   

۴درصفحه   

 
تغيير ناگزير است و جمهوری 

 به شکست اسالمی محکوم
توفان سياسی که جامعه ايران را فراگرفته است، 

درپی  امواج اين توفان پی.  سر آرام گرفتن ندارد
بلند توفان،  گرچه در فاصله دو موج.  رسد  فرامی

کند، اما پی  ها را همراهی می تر آن امواجی کوتاه
تر از امواج  آمد هر موج بزرگ، امواجی بزرگ

بزرگی   هم زلزله دليل آن.  بزرگ پيشين است
. داده است است که در اعماق جامعه رخ

 -تضادهای سر به فلک کشيده نظم اقتصادی
نمود بيرونی آن، .  اند اجتماعی حاکم، منفجرشده

امواج مبارزه و بحران سياسی است که تمام 
هدف اين امواج .  جامعه ايران را فراگرفته است
سازی بنائی است  در هم شکستن مقاومت و ويران

نقاط عطف .  که عمر آن به پايان رسيده است
فراوانی در اين چند سال اخير وجود دارد که 

سياسی را نشان   -قدرت اين زلزله اجتماعی
بارزترين آن قيام سرتاسری آبان ماه بود .  دهد می

که بر هرکس اين واقعيت علم جامعه و سياست 
را آشکار ساخت که موقعيت عينی برای يک 
انقالب در ايران فراهم است و تغيير 

تر،  نشان داده شد که  به بيانی دقيق.  ناپذير اجتناب
های کارگر و زحمتکش مردم ايران ديگر  توده
توانند نظم ارتجاعی موجود را  خواهند و نمی نمی

وتوان تحمل وضع موجود  تحمل کنند، ديگر تاب
اند که برای برانداختن آن از  را ندارند  و آماده

طبقه حاکم نيز آشکار و .  جان خويش نيز بگذرند
تواند به شيوه  عيان نشان داده است که ديگر نمی

تمام رويدادهای .  سابق بر مردم حکومت کند
سياسی پس از قيام آبان ماه، چيز ديگری جز 

طبقه حاکم تا .  اثبات همين واقعيت نبوده و نيست
های ممکن را برای مهار اين  کنون تمام شيوه

اعتصاب و تجمع بزرگ رانندگان و ساير  
رانی تهران و  کارگران شرکت واحد اتوبوس

ارديبهشت  ٢۶حومه که از صبح روز دوشنبه 
آغاز شد و مدت دو روز ادامه يافت،  ١۴٠١

برگ زرين  و افتخارآميز ديگری بر دفتر 
پربرگ مبارزات چندين ساله کارگران شرکت 

اين اعتصاب و تجمع که ثمره چندين .  واحد افزود
سال تجربه مبارزاتی و کارآگاه گرانه سنديکای 
کارگران سرکت واحد  و فعاالن کارگری درميان 

 های اعتراضی گزارشی از آکسيون
 فعاالن سازمان در خارج از کشور 

  ٨درصفحه 

  ۶درصفحه 

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٩٧١شماره  ١۴٠١خرداد    ٢ –سال  چهل و چهار

 اعتصاب کارگران شرکت واحد، درخششی رهگشاينده

دو هفته است که موج جديد اعتراضات توده ای 
مردم در ده ها .  تمام جامعه را فرا گرفته است

شهر با شعار مرگ بر خامنه ای و مرگ بر 
رئيسی نسبت به گرانی نان و افزايش چند برابری 

در .  قيمت اقالم خوراکی به اعتراض برخاسته اند
نفر با   ۵اين مدت صدها نفر دستگير و دست کم 

شليک مستقيم نيروهای ضد شورش جمهوری 
ارديبهشت  ١٧از روز .  اسالمی کشته شده اند

که موج جديد اعتراضات توده ای در  ١۴٠١
اقصا نقاط ايران شروع شد تا به امروز اول 

در اين .  خرداد، بيش از دو هفته گذشته است
مدت، خامنه ای بر خالف رويه های قبلی خود تا 
کنون سکوت کرده و در مورد وضعيت انفجاری 
جامعه و اعتراضات خيابانی توده های جان به 
لب رسيده کمترين واکنشی از خود نشان نداده 

به رغم سکوت مطلق او در باره تالطمات .  است
جاری جامعه و اعتراضات وسيع توده ای که اين 
روزها در خيابان ها حضور دارند، او اما دو پيام 
و دستورالعمل، يکی در حوزه تغيير متون 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

ادامه اعتصاب کارگران و 
 رانندگان شرکت واحد

 
 

از اعتصاب  کارگران و رانندگان 
 شرکت واحد حمايت کنيم 

 اتحاد و همبستگی  
 کارگران و زحمتکشان

 سراسر کشور ضروريست 

 جامعه در حال انفجار، 
 خامنه ای اما به فکر افزايش جمعيت

 سناريوی سوخته
 

اگرچه طبقات حاکم در .  شود ای، روزانه بر تعداد زندانيان سياسی افزوده می با گسترش اعتراضات توده
ها بهره  طول تاريخ همواره از زندان برای به بندکشيدن مخالفان و خاموش کردن صدای اعتراض آن

اند، اما در جمهوری اسالمی که ما با يک دولت دينی فاشيستی از نوع داعش و طالبان روبرو  جسته
. کند داری اهميتی دو چندان پيدا می های سرمايه هستيم؛ برای حکومت زندان نسبت به اغلب ديگر دولت

شان به هر صدای مخالفی، از  ای در طول بيش از چهاردهه حاکميت خود، تنها پاسخ کشان حرفه اين آدم
اعتراضات و اعتصابات کارگران گرفته تا معلمان، بازنشستگان، پرستاران، کشاورزان، زنان، 

بوده که   های اجتماعی، استفاده از دستگاه سرکوب دانشجويان، جوانان، بيکاران، نويسندگان و ديگر گروه
 .باشد ای برخوردار می زندان بخش مهمی از اين دستگاه است و از جايگاه ويژه
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١از صفحه   

 به شکست تغيير ناگزير است و جمهوری اسالمی محکوم

٣درصفحه   

. توفان به کار گرفته ، اما کارساز نبوده است
تالش ارتجاع طبقاتی و مذهبی برای غلبه بر 

اش تشديد اين  بحران عميق اقتصادی، تنها نتيجه
تمرکز در دستگاه دولتی برای .  بحران بوده است

مهار تضادهای درونی طبقه حاکم و بحران 
تر در  های عميق حکومتی به تضادها و شکاف

هزاران تن از .  درون طبقه حاکم منجر شده است
مردم ايران توسط  جالدان پاسدار نظم ارتجاعی 
موجود کشتار و به بند کشيده شدند، تا گويا ترس 
و هراس را بر مردم حاکم سازند و امواج 

اما نتيجه همواره .  مبارزات را متوقف کنند
مبارزات در اشکال . معکوس از کار درآمده است

وقفه ادامه يافته و موج  مختلف تعرضی بی
های زحمتکش، به ميدان  تری از توده وسيع

گوئی که .  اند مبارزه علنی و مستقيم روی آورده
گری پاسداران حکومت جبار و ستمگر  وحشی

خدای سرمايه ، مشوقی برای رودرروئی شديدتر 
های ستمديده مردم  با طبقه حاکم  تر توده و گسترده

 . ازکاردرآمده است
ای که از اواسط  موج نوين و گسترده مبارزه

ماه از خوزستان آغاز شد و تا اواخر  ارديبهشت
اين ماه ادامه يافت و به تعداد زيادی از شهرها 
بسط و امتداد يافت، گرچه در پی افزايش بهای 
نان آغاز گرديد، همانند قيام آبان ماه که محرک 

واسطه آن افزايش بهای بنزين بود، ادامه همان  بی
آغاز گرديد و  ٩۶ماه سال  روندی است که از دی

بشارت فرارسيدن يک دوران انقالبی را در 
 .ايران اعالم کرد

در مدتی کوتاه اين موج نوين و پردامنه مبارزه 
ای، که از شهرهای خوزستان از  تعرضی توده

نمونه فالحيه شادگان، ايذه، انديمشک، دزفول، 
ماهشهر و مسجدسليمان آغاز گرديد، به 

های غرب کشور، چهارمحال و بختياری،  استان
کهگيلويه و بوير احمدی، لرستان و کرمانشاه 

دامنه آن به گلپايگان در اصفهان، .  بسط يافت
رشت در گيالن، نيشابور در خراسان رضوی 
رسيد و اعتراضات محدودتری را در چندين 

های ديگر نيز در پی  شهر و شهرک در استان
اين طغيان نوين عليه نظم حاکم از روزی .  داشت

ً دو هفته  که در خوزستان آغاز گرديد، تقريبا
های چندين شهر را به عرصه نبرد با  خيابان

های  توده.  دشمنان  مردم ستمديده ايران تبديل کرد
مردم عليه سران حکومت  شعار سردادند،  

های دولتی به زير  ها را از ساختمان تصاوير آن
کشيدند و به همراه چند مرکز سرکوب و تحميق 

مزدوران سرکوبگر .  مذهبی به آتش کشيدند
دولتی که از همان نخستين لحظات تجمعات 

شان آماده  ای با تمام تجهيزات نظامی توده
سرکوب بودند در تعدادی از شهرها، مردم مبارز 

ها به  را به گلوله بستند و صدها تن را در زندان
گرچه از تعداد دقيق مردمی که توسط .  بند کشيدند

های هار موسوم به واحدهای ضد شورش  سگ
پليس و ديگر نيروهای مسلح رژيم به قتل 
رسيدند، يا مجروح و مصدوم شدند و به اسارت 
دشمن درآمدند، آمار دقيقی در دست نيست، اما 

تن از مبارزان تائيد شده  ۵خبر کشته شدن الاقل 
 .  است

ها ادامه  در تمام مدتی که  تظاهرات و شورش
داشت، رژيم از ترس انعکاس اين مبارزات به 
نقاط ديگر ايران، به روال گذشته ارتباط اينترنتی 
تعدادی از شهرها  را قطع، يا سرعت آن را 

مناطق و شهرهای شورشی را .  شديداً کاهش داد
کامالً ميليتاريزه کرد، اما به مناطق شورش بسنده 

ها و  نکرد، نيروهای نظامی خود را در خيابان
مراکز اصلی شهرهای بزرگ نيز مستقر ساخت 
و با برپائی مانورهای خيابانی واحدهای نظامی 

نظامی  ضد شورش، به مدت چند روز، حکومت
ای را در سراسر ايران به مرحله اجرا  نشده اعالم

 .  درآورد
رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی در همين حال 
برای مقابله با گسترش دامنه جنبش و تشديد 

ای را برای بازداشت  سرکوب،  يورش گسترده
های کارگری و معلمان در دستور  فعاالن تشکل

تمام اين .  ها تن را بازداشت کرد کار قرارداد و ده
اقدامات وحشيانه و سرکوبگرانه ، بيان چيز 
ديگری جز هراس و وحشت رژيم در حال زوال 
و شکست در مهار بحران سياسی و نجات طبقه 

 . بست عالج ناپذير نيست حاکم از بن
های اخير  اما در جريان تظاهرات و شورش

های تهيدست و زحمتکش، اتفاق ديگری نيز  توده
. رخ داده بود که هراس رژيم را دوچندان کرد

ای در شهرها،  های توده زمان با طغيان هم
اعتصابات کارگری، ازجمله اعتصاب و تجمع 

رانی تهران  بزرگ کارگران شرکت واحد اتوبوس
های اين تجمع و سنديکای  رخ داد که سخنران

ای ابراز  های توده کارگران شرکت واحد با طغيان
های  تعداد ديگری از تشکل.  همبستگی کردند

مستقل و فعاالن کارگری نيز با صدور بيانيه 
های  هائی پشتيبانی خود را از مبارزات توده

زحمتکش که در شهرهای مختلف در جريان بود، 
عالوه براين،اعتصاب و تجمعات .  اعالم نمودند

سراسری معلمان و بازنشستگان فرهنگی در 
جريان بود که با خواست محوری آزادی معلمان 

 .شهر برپاشده بود ۴٠دربند در حدود 
های متشکل کارگران و  اين مبارزات بخش 

های  زحمتکشان هم زمان با تظاهرات و شورش
های تهيدست شهرها و اعالم همبستگی با  توده

ها ، نشان از مرحله جديدی در پيشرفت جنبش  آن
و نزديکی روزافزون و پيوند خوردن مبارزات 

های  کارگران، با مبارزات  خودانگيخته توده
زحمتکش و تهيدست در شهرهای مختلف ايران 

ها را در  تر پيوستن آن انداز نزديک بود که چشم

 . يک جنبش واحد سراسری نشان داد
هائی که به آن اشاره شد،  باتمام پيشرفت

های اساسی اين هر دو جنبش به جای خود  ضعف
باقی است که ضروری است هرچند خالصه به 

 . ها نيز اشاره شود آن
های  های خودانگيخته توده تظاهرات و طغيان

ً هم زمان در چند  زحمتکش و تهيدست که عموما
گونه که در  دهند و همان شهر و منطقه رخ می

تری به  جنبش اخير ديده شد، پيوسته دامنه وسيع
گيرند و حتی به شهرهای کوچک و گاه  خود می

کنند، برخاسته از  مانده نيز سرايت می عقب
ای است که به يک دوران  های جامعه ضرورت

های  اين توده.   پرتالطم انقالبی گام نهاده است
ايم، در جريان مبارزه  تهيدست چنانچه مکرر ديده

حاضرند حتی جان خود را بر سر درگيری با 
نيروهای سرکوبگر نظامی رژيم، يا حمله به 

با اين .  مراکز سرکوب و ستم از دست بدهند
وجود آنچه که در جنبش اخير نيز به وضوح ديده 

برند، به کلی بی  شد، از فقدان رهبری رنج می
. اند و از سطح آگاهی نازلی برخوردارند  سازمان

از همين روست که شعار سياسی واحدی هم  
به همين ضعف که نگاه کنيم، شعارهای .   ندارند

متعددی که گاه فاقد مضمون انقالبی است يکی از 
عواملی است که  به سردرگمی در ميان صفوف 

درست است که اين .  زند ها دامن می خود آن
شورشی را  از   شعارها نفرت و انزجار اين توده

دهند، اما مناسب حفظ  نظم موجود نشان می
انسجام و ادامه کاری جنبش و جذب توده 

در همين .  تری به درون آن نيستند وسيع
مرگ بر "اعتراضات اخير، در يک جا شعار 

"ای خامته ای قاتله، حکومتش باطله، سر  خامنه" 
". مرگ بر پاسدار"شود، در جای ديگر  داده می

توپ، تانک، فشفشه، آخوند «در يک جا شعار 
شود، در جای ديگر  سر داده می »بايد گم بشه

مرگ بر "در يک جا ".  مرگ بر بسيجی"
شود و در جای ديگر  سر داده می"  ديکتاتور

در يک جا ".  رئيسی حيا کن، مملکتو رها کن"
پذيرد،  ميرد، ذلت نمی بختياری می"شعار دادند 

  رئيسی دروغگو حاصل وعده"در جای ديگر 
.  هات کو؟ ً چنين پيش  در اين جنبش"  ها غالبا

آيد که يکی از ميان جمعيت شعاری سر  می
اين .  کنند دهد و ديگران آن را تکرار می می

محتواو  نامربوط  به  شعارهای پراکنده و گاه بی
فقط ناشی از خصلت  محتوای انقالبی جنبش، نه

ترين شکل  ای ها در نطفه خودی اين جنبش خودبه
آن است، بلکه نشان از اين واقعيت نيز دارد که 
عناصر آگاه و پيشرو حتی در حد افراد، نقشی در 

ها  ها و شعارهای آن دهی به اين جنبش جهت
ندارند يا در بدترين حالت خودشان تبديل به 

رو جنبش خود به خودی و شعارهای آن  دنباله
چهار سال پيش کارگران شرکت نيشکر .  شوند می

تپه در جريان اعتصابات خود شعار نان،  هفت
کار، آزادی، اداره شورابی را سر دادند، اين 

های دانشجوئی،  شعار مورد استقبال جنبش

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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ماندگی عامل  مقدم بر هر چيز ضعف و عقب
 . ذهنی از شرايط عينی انقالب برطرف گردد

اين حقيقت که در جامعه ايران موقعيت عينی 
برای يک انقالب آماده است و جمهوری اسالمی 
در ايران ديگر امکان بقاء ندارد، هرگز به اين 
معنا نيست که طبقه حاکم حتی در شرايطی که 
ديگر سرکوب و کشتار جمهوری اسالمی هم 

داری  اجتماعی سرمايه-قادر نباشد نظم اقتصادی
گذارد و منتظر  را حفظ کند، دست روی دست می

های جنبش  آرام همه ضعف ماند تا آرام می
اين .  برطرف گردد و انقالبی پيروزمند برپا گردد

نخست اين .  ها را بايد کنار گذاشت خيالی خوش
واقعيت را هرکس بايد بپذيرد که جمهوری 

اندازی برای  که ديگر هيچ چشم رغم اين اسالمی به
که  بقای آن در ايران متصور نيست، اما تا وقتی

ديگر کاری از دست نيروهای مسلحش برای 
ماند و به  حفظ موجوديت رژيم ساخته نيست، می

نکته هم صرفاً .  دهد کشتار و سرکوب ادامه می
شود که اين رژيم سياسی،  در اين خالصه نمی

دار و حافظ نظم  پاسدار منافع طبقه سرمايه
عنوان يک دولت دينی  داری است، بلکه به سرمايه

خود را عرصه حاکميت خدا بر روی زمين 
داند و جمع شدن بساط جمهوری اسالمی را به  می

معنای سرنگونی فرمانروائی و حاکميت  خدا بر 
داند  بنابراين وظيفه خود می.  داند روی زمين می

گری، کشتار و ستمگری،  که با تمام وحشی
شورش و طغيان عليه نظم الهی را در هم شکند 

گونه که  و از موجوديت خود دفاع کند، همان
وقتی هم .  تاکنون به همين شيوه عمل کرده است

ای از پيشرفت برسد که ديگر  که جنبش به مرحله
به هيچ شکلی امکان بقای آن نباشد، طبقه حاکم 

دار که نبايد آن را با جمهوری اسالمی  سرمايه
شود  های ديگری وارد می يکی گرفت، با تاکتيک

که تغيير را به شيوه خودش، يعنی به شيوه 
سرنوشت نهائی انقالب در .  ضدانقالبی عملی کند

 .  گردد جريان اين مبارزه طبقاتی تعيين می
که شرايط سياسی  رغم اين لذا آشکار است که به

جامعه ايران به نفع کارگران و زحمتکشان و 
ای انقالبی  تغيير و دگرگونی جامعه به شيوه

است، اما در همين شرايط  حساس نيز همواره 
خطراتی جدی  کل جنبش را از سوی طبقه حاکم  

در اين .  کند المللی آن تهديد می و متحدان بين
آنچه .  نوشته مجال پرداختن به اين خطرات نيست

بايد پيوسته بر آن تأکيد کرد، اين است که تمام 
های کنونی در ايران و مطالبات  سرنوشت جنبش

های کارگر و زحمتکش، عموم ستمديدگان و  توده

ها و  معلمان، بازنشستگان قرار گرفت و در تجمع
که در  بار اين اعتراضاتشان تکرار شد، اما تاسف

ها  واسطه آن های اخير که حتی محرک بی طغيان
گرانی نان و  فقر و گرسنگی توده تهيدست بود، 

. گوئی کسی هرگز اين شعار را نشنيده است
ها که  ضعف  هايی با اين روشن است که جنبش

اند، سطح آگاهی آن ها  اند، نامتشکل فاقد رهبری
نازل است و در نتيجه فاقد يک شعار سياسی 

توانند مدتی طوالنی در برابر  واحداند، نمی
به .  های وحشيانه رژيم دوام آورند سرکوب

نشينند، تا تجديدقوا کنند و بار ديگر  ناگزير فرومی
در .  به پا خيزند و همان دور باطل تکرار شود

سال اخير مکرر همين ماجرا تکرار شده   ۵طول 
های کنونی هنوز نشانی حتی از  در جنبش.  است

ديده  ١٣٧۵به کارگرفتن تجارب انقالب سال 
رغم دامنه  تناقض در اينجاست که به.  شود نمی

گسترده و خصلت شورشی عميقاً ضد نظم حاکم، 
ها به لحاظ سطح تشکل و آگاهی هنوز  اين جنبش

 ۵٧ای سال  های توده به مرحله اوليه جنبش
ای حتی در  در آن سال، جنبش توده.  اند نرسيده

نخستين مرحله خود به علت حضور و نقش 
عناصر آگاه، پيشرو و با تجربه در جنبش، در آن 
حد از تشکل و آگاهی برخوردار بود، که در 

جا شعار واحد مرگ بر ديکتاتور را سر  همه
با پيشرفت جنبش شعار مستقيم مرگ بر .  داد می

. تبديل گرديد  شاه و سلطنت به شعار واحد جنبش
در آستانه سرنگونی رژيم که بدبختانه روحانيت 
مرتجع توانست با حمايت بورژوازی داخلی و 

المللی رهبری خود را بر جنبش  های بين قدرت
تحميل کند، شعار جمهوری اسالمی سر داده شد 

های ناآگاه و متوهم نيز در سراسر  که البته توده
 . ايران، آن را تکرار کردند

درپی  پس از گذشت چند سال از وقوع پی
ای کنونی، اکنون ديگر بايد بر  های توده جنبش

های اين  هرکس کامالً روشن شده باشد که ضعف
ها برطرف نخواهد شد، تا زمانی که طبقه  جنبش

عنوان رهبر و پيشوای سياسی در يک  کارگر به
اين .  جنبش سياسی مستقل طبقاتی ظاهر شود 

تواند و اساساً رسالت آن را  طبقه است که می
دارد که معضل فقدان رهبری در جنبش را حل 
کند، شعار سياسی واحدی را به شعار عموم 

های پراکنده  ها تبديل نمايد و به جنبش جنبش
 . ای شکلی سراسری بدهد توده

های بزرگی در  اکنون گام طبقه کارگر ايران هم
اين راه به جلو برداشته است، اما اين طبقه نيز 

های بزرگی رو به  هنوز با موانع و ضعف
بخش بزرگی از کارگران ايران گرچه .  روست

ای و خدماتی و گاه  در سطح واحدهای کارخانه
رشته معين، خود را متشکل  در سطح يک

های  اند و در جريان مبارزات خود به کميته ساخته
های کارخانه و حتی در موارد  اعتصاب، کميته

های نيمه مخفی و نيمه علنی  بسيار اندک به تشکل
اند، اما هنوز از درون اين  سنديکائی شکل داده

دهی نتوانسته است،  مبارزات و اشکال سازمان
يک جنبش متشکل سراسری کارگری شکل 

ترين معضلی است که تمام جنبش  اين مهم.  بگيرد
لذا آنچه جنبه مبرم دارد، بايد .  روست با آن روبه

 به شکست تغيير ناگزير است و جمهوری اسالمی محکوم

تهيدستان جامعه ايران وابسته به نقشی است که 
طبقه کارگر ايران بايد در اوضاع سياسی کنونی 

 . جامعه ايران ايفا کند
های  طبقه کارگر بايد برای نجات خود و توده

زحمتکش و ستمديده مردم ايران ابتکار عمل 
عنوان رهبر و پيشوای جنبش در  سياسی را به

داری ايران اين  در جامعه سرمايه.  دست گيرد
وظيفه از عهده هيچ طبقه، قشر، گروه، فرد و 

متأسفانه در .  سازمان ديگری ساخته نيست
شرايطی که طبقه کارگر ايران از داشتن يک 
حزب طبقاتی مختص خود که تمام پيشروترين و 

ترين کارگران را در صفوف خود متشکل  آگاه
کرده باشد و هدف خود را برپائی انقالب 
اجتماعی کارگری قرار داده باشد، محروم است و 

انداز فوری نيز برای برپائی آن وجود  فعالً چشم
ندارد، اين نقش را برپائی يک اعتصاب عمومی 

تواند بر عهده گيرد،  سياسی کارگری می
اعتصاب  ۵٧گونه که در انقالب سال  همان

سياسی کارگران نفت چنين نقشی را بر عهده 
های  دهی سازمان لذا تمام تبليغ و سازمان.  گرفت

کمونيست و فعاالن جنبش کارگری در شرايط 
چراکه .  کنونی بايد بر اين مسئله متمرکز گردد

تواند به  فقط می يک چنين اعتصابی نه
يابی طبقه کارگر و جنبش آن شکل  سازمان

فقط از درون همين اعتصاب و  سراسری بدهد، نه
های اعتصاب است که شوراها  ارتقای کميته

عنوان ارگان اعمال حاکميت سياسی طبقه  به
توانند شکل بگيرند، بلکه اعتصاب  کارگر می

سياسی عمومی کارگران، تضمينی عملی  بر 
تأمين سرکردگی  و رهبری طبقه کارگر بر 

سوی برپائی قيام  جنبش و گامی بزرگ به
مسلحانه، سرنگونی جمهوری اسالمی و تمام نظم 

تالش برای ايجاد .  پوسيده حاکم بر ايران است
ها از درون  های اعتصاب و گسترش آن کميته

جا در جريان  همين مبارزاتی که روزمره در همه
است، تالش برای ايجاد ارتباط و هماهنگی ميان 

ها و مؤسسات  های اعتصاب در  کارخانه کميته
ای فوری در مقابل تمام  خدماتی مختلف، وظيفه

.  ها و پيشروان و فعاالن کارگری است کمونيست
که کارگران به يک چنين اعتصابی در  وقتی

ای  های توده فقط جنبش ايران شکل دهند، نه
پراکنده شهرهای مختلف نيز شکلی سراسری پيدا 

کنند و از يک رهبری توانا برخوردار  می
گردد،  ها برطرف می شوند و نقاط ضعف آن می

بلکه نقش بسيار مهمی نيز در سرنگونی رژيم و 
 .     پيروزی جنبش ايفا خواهند کرد
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١از صفحه   

  ۵درصفحه 

 اعتصاب کارگران شرکت واحد، رخششی رهگشاينده
کارگران شاغل در اين شرکت است و 
سراسيمگی و وحشت بزرگی را برای حاکمان 

بار ديگر اهميت  نشين رقم زد، يک پايتخت
اعتصاب و ميزان اثرگذاری تاکتيک اعتصاب و 

 .دست کشيدن از کار را به اثبات رساند
اعتصاب و تجمع کارگران مبارز شرکت واحد 

ارديبهشت از توقفگاه  ٢۶از صبح روز دوشنبه 
بالفاصله .بی آر تی آغاز شد ١ی  شرق، سامانه

دست به اعتصاب و تجمع  ٣کارگران سامانه 
زدند و سپس يک اتوبوس حامل کارگران 

به تجمع  تعميرگاه زرند سامانه يک برای پيوستن 
مقابل اداره مرکزی شرکت واحد به حرکت 

که رانندگان  ۴در پايانه آزادی و سامانه .  درآمد
از سوار کردن مسافران امتناع کردند با فشار 

پی آر  ٧از پی آن خط . پليس محل را ترک کردند
تی در پايانه معين، رانندگان و کارگران توقفگاه 

کمی بعد .  به اعتصاب پيوستد ۴بخارايی سامانه 
نيز وارد اعتصاب شدند و  ۵و  ٢های  سامانه

به سمت اداره مرکزی شرکت  ۵کارگران سامانه 
با پيوستن انبوه کارگران .  واحد به حرکت درآمدند

به جمعيت معترض مقابل اداره مرکزی، تجمع، 

سان در اندک  گسترده و پرشمارتر شد و بدين
زمانی اعتصاب سراسری در اعتراض به تصميم 

درصدی مزد و برای  ١٠دولت مبنی برافزايش 
درصد  ۵٧افزايش فوری دستمزد تا سقف حداقل 

های  مصوبه شورای عالی کار، تمام پايانه
رانی و سراسر تهران را دربرگرفت و  اتوبوس

های متعدد، خود را به  صدها راننده از سامانه
مقابل دفتر مديرعامل  ٣محل تجمع سامانه 

 .رساندند
دولت ضد کارگر حاکم از همان لحظه آغاز 
اعتصاب، با اعزام شمار زيادی از نيروهای 

ها و اعمال فشار و تهديد  نظامی به سامانه
رانندگان، سعی کرد اعتصاب را درهم بشکند و 

سپاه و ساير نيروهای .  مانع گسترش آن شود
بی آر تی  ۴در سامانه . سرکوب وارد ميدان شدند

آباد، سپاه تالش کرد با آموزش رانندگی  در نازی
جای رانندگان  ها به به برخی افراد و جايگزين آن

جا کردن مسافران، اعتصاب  شرکت واحد و جابه
 ٣٠.  اثر سازد که کارساز نشد را خنثی و بی

رانی کرج به توقفگاه غرب سامانه  راننده اتوبوس

يک اعزام شدند که اعتصاب را بشکنند اما بازهم 
توفيقی نصيب مديرعامل شرکت واحد و حاميان 

در ادامه .  دولتی آن نشد و اعتصاب ادامه يافت
های مذبوحانه و اعتصاب شکنانه،  اين تالش

نشانی متوسل شد و سعی  دولت به نيروهای آتش
کرد با استفاده از اين نيروها به مقابله با کارگران 

نشانان  اما آتش.  برخاسته و اعتصاب را بشکند
فقط اين پيشنهاد را نپذيرفتند بلکه با مديران  نه

در دومين .  طور لفظی درگير شدند مربوطه نيز به
روز اعتصاب نيز تعدادی از رانندگان شهرداری 

قصد مقابله با اعتصاب  و بخش خصوصی را به
کارگران شرکت واحد و شکستن اعتصاب به کار 
گماردند و خالصه به هر تالشی دست زدند تا 

 .اثر شود شکسته و بی اعتصاب درهم
سران حکومتی و نهادهای دولتی که از باال  

گرفتن اعتصاب بزرگ و متحدانه رانندگان 
توانست فوراً به  شرکت واحد در تهران که می

ساير کارگران ازجمله کارگران مترو تسری يابد 
حال خشم و کينه ساير کارگران و  و درعين

زحمتکشان و تهيدستان و ساکنين جان به لب 
ور سازد و پايتخت را به  رسيده تهران را شعله
ای خيابانی بکشاند، شديداً  حلقه اعتراضات توده

به وحشت افتاده و سراسيمه شده بودند به 
ابزارهای گوناگون و در درجه اول به سرکوب 

. قهری برای درهم شکستن اعتصاب متوسل شدند
معاون استانداری تهران اعالم کرد مطابق يک 
مصوبه اضطراری، به دليل آلودگی هوا روز 

ها  ارديبهشت تمام مدارس و دانشگاه ٢٧شنبه  سه
زاکانی .  وادارات دولتی در تهران تعطيل است

شهردار تهران از همان ابتدای اعتصاب به 
توطئه و تهديد عليه کارگران شرکت واحد متوسل 

ارديبهشت زمانی که وی درميان  ٢۶روز .  شد
کارگران حاضر شد، تالش کرد با مشتی 

های دروغ و پوشالی، کارگران را فريب و  وعده
اما کارگران شرکت واحد .  اعتصاب را پايان دهد

که طی مبارزات دو دهه اخير خود، ضمن کسب 
اند،  تجربه، آگاهی سياسی خويش را نيز ارتقا داده

.  های وی اعتماد نکرده و او را هو کردند به وعده
همين روز، بعد از پايان سخنان زاکانی فريبکار 

کننده  باف، تعدادی از کارگران تجمع و دروغ
اسامی برخی از دستگيرشدگان .  بازداشت شدند

رانی  را سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس
وحيد :  تهران و حومه به شرح زير اعالم کرد

، خانم اسدی)شاغل در سامانه جانبازان(فريدونی
، محسن اکبری )شاغل در سامانه جانبازان(
و علی )  شاغل در تعميرگاه زرند سامانه يک(

شدگان علی شايقی  شايقی، از ميان اين بازداشت
برای وحيد فريدونی که پس از .  روز بعد آزاد شد

سخنرانی در جمع کارگران در روز اول 
اعتصاب دستگير و به زندان اوين منتقل شد، 

در .  وثيقه پانصد ميليون تومانی صادرشده است
ادامه اين اقدامات سرکوبگرانه روز دوم 

تن ديگر در سامانه شش  ١٢اعتصاب نيز 

ازجمله دمحم رمضانی، عباس تاجيک واکبر رزمی 
ذکر اينکه همسر اکبر  شايان.  بازداشت شدند

رزمی که پس از بازداشت شوهرش به سامانه 
شش مراجعه و  اعتراض نموده نيز بازداشت 

 . شود می
دولت سرکوبگر و زاکانی شهردار تهران به اين 

ها، جنگ  بلکه در ادامه همين تالش.  اکتفا نکردند
ای را عليه کارگران اعتصابی  روانی گسترده

نخست با انتشار دو .  شرکت واحد سازمان دادند
فيش حقوقی مشکوک و مجعول، کارگران را به 

خواهی متهم کردند، در ادامه، اتهام زنی و  زياده
و برخورد قضايی را "  های معاند گروه"ارتباط با 

پيش کشيدند و سرانجام در تکميل پرونده سازی 
و روند ارعاب و توطئه، کارگران را به 

سومين روز .  حساب و اخراج تهديد کردند تسويه
ارديبهشت زاکانی کل کارگران معترض را  ٢٨
دروغ گفت که  نفر تقليل داد و به ٣٠٠به 

 .اند کارگران از روز قبل به کار بازگشته
واقعيت اين است که اعتصاب يکپارچه رانندگان 

هم درست در  و ساير کارگران شرکت واحد، آن
لحظاتی که فرياد مرگ بر ديکتاتور، مرگ بر 

استثنا در تمام  ای و مرگ بر رئيسی بی خامنه
های  اعتراضات خيابانی در شهرها و استان

مختلف کشور کل رژيم و سران آن را نشانه رفته 
و به وحشت انداخته، چنان زخم عميقی بر پيکر 
نحيف نظم پوسيده حاکم برجای گذاشته بود که 

ها و تهديدها و  رژيم به اين حد از دستگيری
 ٢٨چهارشنبه .  اقدامات سرکوبگرانه اکتفا نکرد

شده  ارديبهشت، حسن سعيدی از اعضای شناخته
رانی  سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس

تن از مأموران  ٩تهران و حومه، در هجوم شبانه 
زندان  ٢٠٩وزارت اطالعات بازداشت و به بند 

مزدوران حکومتی از راه .  اوين منتقل شد
بام به محل اقامت حسن سعيدی و همسر و  پشت

ارديبهشت ساعت  ٢٩.  فرزندش يورش بردند
مأمور مسلح وزارت  ۴)  بامداد(نيمه شب يک

اطالعات با شکستن درب منزل داود رضوی 

 زنده باد استقالل طبقاتی کارگران 



 ۵ ٩٧١شماره   ١۴٠١خرداد    ٢    5

۴از صفحه   

 اعتصاب کارگران شرکت واحد، درخششی رهگشاينده

که دختر ايشان در  عضو ديگر سنديکا درحالی
زور وارد خانه شدند و گوشی  منزل تنها بود، به

. و برخی وسايل شخصی را با خود بردند
ارديبهشت همسر و دختر رضا  ٢٨چهارشنبه 

شهابی به همراه وکيل ايشان به دادسرای اوين 
مراجعه کردند که هيچ پاسخی درباره وضعيت 

شده به  جسمی رضا که رو به وخامت گذاشته
رضا شهابی حتی از اجازه تماس .  ايشان داده نشد

تلفنی با همسر و فرزندانش برخوردار نيست و 
خانواده اش در بی خبری و نگرانی به سر می 

 ٢٠٩حسن سعيدی و رضا شهابی دربند .  برند
افزون براين مطابق اطالعيه .  اوين زندانی هستند

ارديبهشت سنديکای کارگران شرکت  ٣١مورخ 
تن  ١١رانی تهران و حومه  هنوز  واحد اتوبوس

وحيد :  های ديگر از رانندگان شرکت واحد به نام
فريدونی، فريبرز سجادپور، محسن قرايی، حامد 
اصغری، علی صمع خانی، جواد صادقی، 

اصغر آبشناس، محسن  دمحمعلی عباد داری، علی
کبيری دور، احد صالح پور و احد گورانی در 

اعمال فشار و تهديد و .برند بازداشت به سر می
شدگان و  سازی عليه بازداشت بازجويی و پرونده

ها  جويی از آن ساير فعاالن سنديکا و انتقام
 .همچنان ادامه دارد

کدام از اين اقدامات و  همه هيچ بااين 
ها، زخمی را که اعتصاب و تجمع  گری وحشی

گسترده کارگران شرکت واحد بر پيکر رژيم 
اعتصاب  .  نشاند التيام نبخشيده و نخواهد بخشيد

و تجمع کارگران شرکت واحد تأثيرات خود را  
اعتصاب .گذاشت و وظيفه خود را انجام داد

کارگران شرکت واحد و مشکل بزرگی که در 
جابجايی مسافران داخل شهری پايتخت ايجاد 

زده  اندازه رژيم را دستپاچه و وحشت کرد، بی
توان گفت که بعد از  جرئت می به.  کرد

دهی اعتصابات بزرگ کارگران شرکت  سازمان
تاکنون چنين اعتصابی  ٨۴واحد در زمستان سال 

کارگران شرکت .  سابقه بود در اين شرکت کم
ها بارها دست به  واحد البته طی اين سال

 ١٠٠ها تجمع اعتراضی  اند، ده اعتراض زده
نفره در مقابل شهرداری تهران،  ٢٠٠نفره و 

اند، بارها و  مجلس، اداره کار و غيره داشته
پايين و  بارها در شکل حرکت اتوبوس با سرعت

چراغ روشن اعتراضاتی را در سطح شهر 
همه اين اشکال اعتراضی .  اند تهران سازمان داده

اند اما  رغم آنکه درجای خود مفيد و مؤثر بوده به
ها ازنظر تأثيرگذاری با اعتصاب  يک از آن هيچ

يکپارچه و تجمع اخير کارگران شرکت واحد 
کارگران مبارز شرکت واحد با .قابل قياس نيست

اعتصاب دوروزه خود، شهردار و مديرعامل 
" شرکت را مجبور به پاسخگويی کردند و 

الحساب  طور موقت و علی درصد به ۴٠اجبار  به
اينکه با ".  در فيش حقوقی رانندگان منظور گرديد

چنين سرعتی کارگران توانستند کارفرما را عقب 
برانند و يک موفقيت نسبی نصيب خود سازند، 
در تمام اعتراضات و مبارزات کارگران شرکت 

فقط اعتصاب .  سابقه است تاکنون بی ٨۴واحد از 
توانست چنين  و دست کشيدن از کار بود که می

اعتصاب اخير  در .  ای در پی داشته باشد نتيجه

وذهاب مسافران داخل  همان روز اول، تمام اياب
بار ديگر قدرت  شهر تهران را فلج ساخت و يک

اعتصاب، کارايی داشتن و بّرايی تاکتيک 
مبارزاتی اعتصاب و دست کشيدن از کار و 
همچنين  قدرت کارگران متحد را به نمايش 

نشينی شد چراکه  کارفرما مجبور به عقب.  گذاشت
های  توانست بخش فقط می ادامه اعتصاب نه

ويژه کارگران مترو را که  ديگری از کارگران به
از کارگران شرکت واحد حمايت نموده و خود در 
تدارک اعتصاب بودند، به اعتصاب بکشاند، بلکه 

توانست  اعتراضات گسترده و  همچنين می
آمده مردم  جان های تهيدست و به خيابانی توده

 .تهران را نيز در پی داشته باشد
اعتصاب باشکوه و تجمع کارگران شرکت واحد 

گيری به سمت اتحاد عمل  حال نوعی جهت درعين
. کارگران و زحمتکشان در ميدان مبارزه بود

اتحاد ميان کارگران و زحمتکشان، پيوند 
اعتصابات و مبارزات کارگری با اعتراضات 
خيابانی يکی از نيازهای مبرم گسترش مبارزه و 

پيش از آن سنديکای .  جنبش انقالبی است
رانی تهران و  کارگران شرکت واحد اتوبوس

حومه در اطالعيه مشترکی با چند تشکل ديگر 
ً از  ٢٢که  ارديبهشت انتشار يافت، رسما

اعتراضات خيابانی دليرانه مردم در شهرهای 
مختلف ازجمله ايذه، سوسنگرد، شيراز، شادگان 

. های مردم حمايت کرده بود و دزفول و خواست
ها و  در اين اطالعيه ضمن انتقاد از برنامه

های ستمگرانه و استثماری حکومتی، بر  سياست
اتحاد و مبارزه کارگران و زحمتکشان عليه 

تغييرات اساسی "منظور  های حکومتی به سياست
چهار روز بعد از .  تأکيد شده بود"  کننده و تعيين

دهی اعتصاب،  انتشار اين بيانيه، با سازمان

اعتراضات خيابانی را همراهی و اتحاد ميدانی 
با اين اعتصاب، پرچم اتحاد .  را تقويت کرد

ميدانی کارگران و زحمتکشان که پيش از آن در 
اول ماه مه توسط معلمان برافراشته شده بود، 
دوباره، اين بار اما  توسط کارگران شرکت واحد 

 .به اهتزاز درآمد
آميز  های مثبت و موفقيت اين هنوز تمام جنبه

کارگران .  اعتصاب کارگران شرکت واحد نيست
شرکت واحد با اعتصاب يکپارچه خود و عقب 
راندن دولت، راه مبارزه برای افزايش دستمزد 

ها هزار کارگر ديگر که در مؤسسات  را برده
. دولتی يا وابسته به دولت مشغول به کارند گشود

مبارزه برای افزايش دستمزد بر طبق مصوبه 
شورای عالی کار در اين واحدها گسترش 

تنها در نفت و گاز و .  بيشتری خواهد يافت
هزار کارگر قرارداد موقت، طی  ٣۴حفاری، 

يکی دو هفته اخير چندين اعتصاب و تجمع 
. اند برگزار نموده و خواهان افزايش دستمزد شده

اعتصاب و درخشش کارگران شرکت واحد 
رهگشا بود و به اين معنا پيروزی کارگران 
شرکت واحد،مختص اين کارگران نيست بلکه 

 .پيروزی ساير کارگران دولتی نيز هست
 



 ۶ ٩٧١شماره   ١۴٠١خرداد    ٢    6

١از صفحه   

 سناريوی سوخته

٧درصفحه   

شکنجه، وادار ساختن زندانی به اعترافات 
های  دروغين اما مد نظر بازجويان دستگاه

اطالعاتی و امنيتی در پشت دوربين، و 
های  نمايش سناريوهای ساختگی از رسانه

عنوان يکی از بازوهای دستگاه  به(وابسته 
هايی هستند که جمهوری  ، روش)سرکوب

اسالمی با به بندکشيدن مخالفان برای رسيدن 
به اهداف خود، قدرتمند نشان دادن و حتا 

ها و فساد  ها، ناکارآيی الپوشانی ضعف
 . جويد ها بهره می حکومتی، از آن

روايت مازيار ابراهيمی از زندان و شکنجه 
" ای دانشمندان هسته"ی ترور  که به بهانه

ها در زندان بود و  جمهوری اسالمی سال
های وحشيانه مجبور به  تحت شکنجه

او .  اعترافات ساختگی شد، يک نمونه است
در زير شکنجه مسئوليت چندين قتل و انفجار 
و مصاحبه تلويزيونی را پذيرفته بود که تنها 
در اثر يک اتفاق نادر و استثنايی از اعدام 
. رهايی يافت و از زندان آزاد شد

های مازيار ابراهيمی بعد از  افشاگری
آزادی، يکی از بسيار موارد برمال شده است 

 . که افتضاح بزرگی برای رژيم به بار آورد
اصطالح مستندی به نام  ساخت و پخش به

پس از دستگيری اسماعيل " طراحی سوخته"
بخشی، علی نجاتی، سپيده قليان و تعداد 
ديگری از فعاالن سياسی چپ با هدف 
سرکوب اعتراضات کارگران هفت تپه و 

ها که  خاموش کردن صدای اعتراض آن
تاثير عميقی نه  ٩٧شان در سال  مبارزات

چنين بر ديگر  فقط بر جنبش کارگری که هم
های اجتماعی گذاشت، يک نمونه  جنبش

ديگر است که باز برای رژيم جز افتضاح 
 . حاصلی نداشت

يکی از جديدترين سناريوهای ساختگی برای 
به بندکشيدن تعدادی از معلمان، کارگران و 
ديگر فعاالن سياسی و اجتماعی، ارتباط دادن 
اعتراضات معلمان و حتا اعتصاب رانندگان 

با "  عوامل خارجی"شرکت واحد به 
بر .  دستگيری دو تبعه کشور فرانسه است

کسی پوشيده نيست که اين سناريوهای 
های سرکوب که از  پخت دستگاه دست

چون صدا و سيما،  بلندگوهای حکومتی هم
ها پخش و تبليغ  روزنامه کيهان و مانند آن

گويی محض با هدف  شود، چيزی جز ياوه می
سرکوب اعتراضات بر حق معلمان و 

 .کارگران نيست
جمهور اسالمی که در خاموش کردن دور 
جديد اعتراضات معلمان ناتوان بوده و 

ها نيز  های آن حاضر به تن دادن به خواست
نيست، آرام آرام شدت سرکوب را افزايش 

ماه به اصطالح سياست  داد و از ارديبهشت
را برای مقابله با اعتراضات "  مشت آهنين"

مداوم معلمان که روز به روز از نظر کمی 

 .يافت، در دستور کار قرار داد گسترش می
دستگيری تعداد زيادی از معلمان پس از 

ارديبهشت و  ١١تجمع و اعتراض سراسری 
ها و پرونده سازی و  سپس افزايش دستگيری

 ٢٢احضارها در پی تجمع سراسری 
ارديبهشت و باالخره سناريوی ساختگی 
جديد، همگی در چارچوب همين سياست 

 .کنند معنا پيدا می
وزارت اطالعات جمهوری اسالمی، همان 
دستگاهی که سناريوی مازيار ابراهيمی را 

ای  بار با صدور اطالعيه نوشته بود، اين
خواستند  دو تبعه خارجی که می"اعالم کرد 

در کشور آشوب به راه بياندازند دستگير 
سپس فيلمی مضحک از سوی ".  اند شده

سيمای جمهوری اسالمی با تصاويری از دو 
فرانسوی دستگير شده همراه با تعدادی از 
معلمان بازداشتی و چند تن ديگر از 

 .کارگران و فعاالن کارگری به نمايش درآمد
خطيب وزير اطالعات جمهوری اسالمی در 

دو فرد فرانسوی بازداشت : "اين رابطه گفت
شده توريست نبودند، ما از قبل به اطالعاتی 

ها دست يافته بوديم و از لحظه  پيرامون آن
. ها دقيقا تحت نظر بودند ورود به کشور آن

های  اين افراد به محض ورود، قرار
تشکيالتی با چند کانون و محفل غيرقانونی و 

طبق مستندات .  سابقه دار برگزار کردند
موجود، اين دو فرانسوی به دنبال ايجاد 

های غيرقانونی  ارتباط تشکيالتی بين کانون
های  و آشوبگر بودند که با اتخاذ پوشش

های  ها و سرويس صنفی، اهداف گروهک
براساس ...  کردند جاسوسی را دنبال می

های  اطالعات موثق برخی از عناصر کانون
های  غيرقانونی مورد نظر با گروهک

تروريستی شناخته شده و برخی جواسيس 
شناسايی شده خارج نشين متصل بودند که به 
زودی اطالعات بيشتری درخصوص اين 

 ".پرونده منتشر خواهد شد
اصطالح  روزنامه کيهان نيز با انتشار به

دو عنصر اصلی، از اتباع : "گزارشی نوشت
يک کشور اروپايی و سازماندهی شده توسط 

های جاسوسی، از متخصصين  سرويس
ثباتی  ايجاد شورش و بی  ای در زمينه حرفه

ها در چندين کشور هدف،  هستند که سال
هايی را به  تجربه اجرای چنين سناريو

... مأمورين محلی خود آموزش داده بودند
های ديگری که در اين مسير  يکی از نمونه

ريزی شد تجمع برخی  توسط دشمنان برنامه
البته ذکر .  رانندگان اتوبوس در تهران بود

اين نکته ضروری است که اکثر اين 
های  ريزی خبر از اين برنامه رانندگان بی

دشمنان بودند و قطعا با آنها و اهداف آنها هم 
نکته قابل تأمل آن است که ...  راستا نيستند

های حقوقی رانندگان اتوبوس ارقامی  فيش
آنچه از ...  ميليون است ١٨ميليون تا  ١٠بين 

آيد آن است  پس وقايع رخ داده به دست می
های اطالعاتی دشمنان در جريان  که سرويس

اصالحات اقتصادی که دولت در حال انجام 
دار خود  آن است با گسيل عوامل مأموريت

در تجمعات صنفی خارج از چارچوب و 
تحريک اصناف به اعتراضات معيشتی سعی 

کنند تا دولت و ملت ايران را در مسير  می
". اصالحات اقتصادی ناکام بگذارند

خبرگزاری فارس نيز با تکرار ادعاهای 
روزنامه کيهان مدعی شد حقوق رانندگان 

ميليون تومان  ٢۴اتوبوس شرکت واحد به 
 !!رسد می

های جمهوری اسالمی، به  بدين ترتيب رسانه
جای اعتراف به اعتراضات برحقی که 
سرتاسر کشور را فرا گرفته، با اين 

صدا همه را توطئه و  سناريوی تخيلی، يک
" های اطالعاتی دشمنان سرويس"دسيسه 

 .ناميدند
اما واقعيت اين است که کسی نه به اخبار 
سيمای جمهوری اسالمی و روزنامه کيهان و 

ها اعتماد دارد و نه اين سناريوهای  مانند آن
توانند مانعی بر سر تداوم  نما می نخ

هايی را  جنبش.  ها ايجاد کند اعتراضات توده
ها  های زندگی انسان در واقعيت  که ريشه

 .توان با اين اراجيف خفه کرد دارند، نمی
در همين رابطه، سنديکای کارگران شرکت 

ای ضمن دفاع از حق  واحد با صدور بيانيه
کارگران ايران برای داشتن تشکل، حق 
بيان، تجمع، اعتراض، اعتصاب و نيز 

های  همبستگی با ديگر کارگران و جنبش
"اجتماعی در جهان، نوشت در روزهای : 

اخير يک بار ديگر شاهد گسترش موج 
دستگيری فعالين کارگری، معلمين و فعالين 

همچنين اعتراضات .  ايم مدنی و هنری بوده
سراسری مردم  کارگر، زحمتکش و ستم 
ديده ايران عليه گرانی، فساد، غارت اموال 

های لجام گسيخته و نقض  عدالتی عمومی، بی
ترين حقوق انسانی با وجود  ابتدايی

های گسترده کماکان ادامه دارند و  سرکوب
تعداد زيادی بازداشت شده و اخبار مربوط به 
قتل رساندن مردم توسط نيروهای انتظامی و 

 .امنيتی گزارش شده است
مقامات امنيتی، قضايی و اجرايی حکومت 
از آنجا که از هرگونه پاسخ انسانی و 
مسئوالنه نسبت به مطالبات بر حق طبقه 

ديده ايران  کارگر و مردم محروم و ستم
ناتوان بوده و هستند، بيش از پيش به راه حل 
هميشگی شان، يعنی سرکوب، پرونده 
سازی، بازداشت، سناريوسازی و نشر و 
پخش اکاذيب و اتهامات نخ نمای امنيتی، 

 .اند متوسل شده
سنديکای کارگران شرکت واحد، به عنوان 
بخشی از جنبش مستقل کارگری در ايران، 

داند که با تمامی  حق کامل و وظيفه خود می
های طبقه کارگر در ايران و سراسر  بخش

جهان در ارتباط باشد و در همبستگی 
المللی با کارگران، از ارتباطات خود با  بين
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۶از صفحه   

کارگران ساير نقاط دنيا دفاع کرده و آن را حق  
 ".داند   بديهی خود می 

های صنفی فرهنگيان    شورای هماهنگی تشکل 
: ايران نيز در بيانيه خود در اين رابطه نوشت 

رسد وزارت اطالعات برای تدوين    نظر می   به "
پروژه يا سناريو، با يک تير، سه نشانه را    اين 

 :است   مد نظر داشته 
نخست، تاثيرگذارترين کنشگران صنفی و در  

ها را    ترين   ترين و محبوب   عين حال خوشنام 
 .نشانه بگيرد و برايشان پرونده سازی کند 

دوم، شورای هماهنگی را که تنها مرجع  
اعتراضات جنبش معلمان بوده و هست را به  

 .گيری از خارج متهم سازد   آشوب و خط 
که به وقت مناسب با توجه به    سوم، اين 

های    شدن خزانه کشور ناشی از غارتگری   خالی 
افسار گسيخته، از طريق اين دو تبعه دستگير  

های خود را از دولت    خواهی   شده، بتواند سهم 
چنين از حق    اين شورا هم ".  باشد   فرانسه داشته  

های    های معلمان برای ارتباط با تشکل   تشکل 
 .معلمان در ديگر کشورهای دنيا دفاع کرد 

نيز در  )  تهران (کانون صنفی معلمان ايران  
چنين سناريوهای نخ نمايی  : "بيانيه خود نوشت 

چندين سال است گوش شنوايی ندارد و باعث  
خانم    .شود   آبروريزی بيشتر تهيه کنندگانش می 

سيسيک کوهلر معلم و عضو اتحاديه معلمان  
مسئول روابط    ٢٠١۶ او از سال  .  فرانسه است 

الملل فدراسيون ملی فرهنگ و آموزش    بين 
ای شده که بزرگترين فدراسيون معلمان    حرفه 

  .فرانسه است 
آقای ژاک پاريس هم آموزگار است اما مانند  

خانم    .های چشمگيری ندارد   خانم کوهلر فعاليت 
های    سيسيل فردی سرشناس در حوزه فعاليت 

سنديکايی و عضو مهمی از سازمان آموزش  
 .است  (EI) جهانی 

های    از طرف ديگر شورای هماهنگی تشکل 
صنفی معلمان ايران، تقريبا از زمان تولدش،  

بوده و کامال شفاف و علنی با اين   EI عضو 
های    ای از اتحاديه   نهاد بين المللی که مجموعه 

  .معلمان سراسر جهان است، ارتباط دارد 
معلمان زندانی، برخالف جاسوسان واقعی، نه  
خانه و وياليی در لندن دارند و نه حساب  

اندازی در سوئيس و نه فرزند يا فرزندانی    پس 
ها    آن .  در آمريکا و کانادا و  ساير کشورها 

باشند که مانند همه مردم    دست می   معلمانی گچ به 
اين سرزمين تحت انواع فشارهای سياسی،  
اجتماعی، ايدئولوژيک و مخصوصا اقتصادی  
هستند و اتهام مضحک جاسوسی، ابدا به آنان  

ها و    اعتراضات معلمان ريشه .  چسبد   نمی 
ای دارد و لجن    های واقعی و چند دهه   زمينه 

پراکنی تهيه کنندگان اين گزارش تنها پاک  
 ".کردن صورت مسئله است 

الزم به ذکر است که سازمان آموزش جهانی    

)EI  ( ای خواستار    پيش از اين با صدور بيانيه
 .آزادی فوری تمامی معلمان زندانی شده بود 

های    های ديگری نيز از سوی ساير تشکل   بيانيه 
مستقل از جمله انجمن صنفی معلمان کردستان،  
اسالمشهر، اتحاد بازنشستگان، سنديکای  

تپه و غيره نيز منتشر شده    کارگران نيشکر هفت 
های اسکندر لطفی،    چنين خانواده   هم .  است 

شعبان دمحمی، مسعود نيکخواه و رسول بداقی،  
معلمانی که با اين بهانه در زندان هستند،  

شان    ای در اعتراض به دستگيری عزيزان   بيانيه 
 .و سناريوهای ساختگی حکومت منتشر کردند 

های اجتماعی،    براساس اخبار منتشره در شبکه 
معلم زندانی برای اعترافات ساختگی تحت    ۴ 

فشار بازجويان قرار دارند که تاکنون بازجويان  
گفته وزير اطالعات  .  اند   به اهداف خود نرسيده 

مبنی بر اين که در آينده اطالعات بيشتری  
شود و دستگيری حسن سعيدی از    منتشر می 

فعالين سنديکای کارگران شرکت واحد و حمله  
شبانه به منزل داود رضوی يکی ديگر از  

گر همين تالش رژيم برای    فعالين سنديکا  بيان 
مضحک  "  مستند "گيری و ساخت يک    اعتراف 

 .ديگر است 
ی قابل تصور برای حکومت از اين    تنها نتيجه 

سناريوی ساختگی، در زندان نگاه داشتن  
های کارگری و معلمان    جمعی از فعالين جنبش 

است، و اگرچه به زندان انداختن اين افراد،  
ها را از تعدادی از فعالين    ممکن است اين جنبش 

خود برای مدتی محروم کند، اما واقعيت اين  
است که جنبش کارگری و معلمان و اساسا  

های تحت ستم عليه    جنبش اعتراضی توده 
قدر    ها آن   اين جنبش .  حاکميت، قائم به فرد نيست 

اند که به جای هر فردی که به زندان    رشد کرده 
ها نفر ديگر آماده هستند تا جای او را    رود ده   می 

ترس از زندان و اخراج و شکنجه هم  .  بگيرند 
هاست که رنگ باخته و آن تاثيرگذشته را    مدت 
 .ندارد 

ارديبهشت    ١١ معلم که از تاريخ    ٢٧ هم اکنون  
چنان در زندان بسر    اند هم   به بعد دستگير شده 

برند و برای تعداد باز هم بيشتری پرونده    می 
رضا شهابی، حسن  .  قضايی تشکيل شده است 

سعيدی، آنيشا اسداللهی، کيوان مهتدی و ريحانه  
نژاد نيز در چارچوب همين سناريو    انصاری 

اما جنبش اعتراضی  .  اند   دستگير و زندانی شده 
اتفاقا  .  از پا نيافتاده و از پا نخواهد افتاد 

برعکس، در شرايط انقالبی کنونی، در  
های    شرايطی که بخش بسيار بزرگی از توده 

اند که ديگر چيزی    تحت ستم به اين باور رسيده 
ها، اين    برای از دست دادن ندارند، اين سرکوب 

تواند بر آتش خشم    های مضحک، تنها می   نمايش 
ها بيافزايد و در نهايت سرنگونی جمهوری    توده 

جمهوری اسالمی  .  اسالمی را تسريع کند 
تواند قطاری را که به حرکت درآمده از    نمی 

 .حرکت بازدارد 
های    تپه از بخش   جمعی از کارگران هفت 

  ٢٨ ای که روز چهارشنبه    مختلف در بيانيه 
"ارديبهشت منتشر کردند، نوشتند  ما حمايت  : 

خود را از فعالين دربند اعم از فعالين کارگری  
معلمی و يا فعالين کارگری ديگر تشکالت  
مستقل و يا فعالين مستقل و يا منفرد و  
معترضين ديگری که به دنبال استيفای حقوق  

ما اعالم  .  داريم   حقه خود هستند اعالم می 
کنيم که از تمامی زندانيان سياسی و عقيدنی    می 

و دوشادوش مردم متعرض    کنيم   نيز حمايت می 
و فعالين دربند برای احقاق حقوق خود و حقوق  

های کارگری تمام تالش خود را به    ديگر بخش 
 .کار خواهيم بست 

ما در هفت تپه تجربه مشابهی داريم وقتی که  
عليه عزيزان ما فيلم امنيتی طراحی سوخته را  
نشر دادند، تنها نتيجه اش رسوايی بيشتر برای  
دستگاه سرکوب و مستحکم تر شدن صفوف  

ی    ما اين فيلم ها را نشانه .  اتحاد و مبارزه ما بود 
ی موفقيت    دانيم بلکه برعکس نشانه   بدی نمی 

دانيم زيرا که اين    های خودمان می   فعاليت 
های ما در دل دستگاه سرکوب و استثمار    تالش 

 ".و فالکت پراکنی، هراس انداخته است 
اند که    اين کارگران به درستی تاکيد کرده 

رژيم در ساخت اين سناريوهای تخيلی،      سياست 
که نشانه قدرت حکومت باشد،    بيش از آن 

ی هراس رژيم است، هراسی که اين    نشانه 
ديدگان در اقصا نقاط کشور    روزها جنبش ستم 

رژيم را مجبور به حکومت نظامی اعالم نشده  
در سرتاسر کشور کرده است، هراسی که  
مبارزات طبقه کارگر در دل حکومت افکنده  
است، هراسی که مبارزات معلمان و ديگر  

های اجتماعی در حکومت ايجاد کرده    گروه 
است، هراسی که مدام بيشتر شده و به شکاف  

 . زند   بيشتر در طبقه حاکم دامن می 
جمهوری اسالمی قادر به سرکوب طوفان  

بود بايد    اگر می .  ها نيست   برآمده از خشم توده 
نشست، اگر    ها فرو می   خشم توده   ٩۶ ماه    دی 
پايان    ٩٨ يا آبان    ٩٧ بود بايد تابستان    می 
های خشم مردم    اما هر بار شعله .  يافت   می 
. يابد   ديده، کارگران و زحمتکشان فزونی می   ستم 

رغم تاخيری که شيوع    های اخير به   در سال 
های    گيری آبان   ويروس کرونا بر شکل 

تر گذاشت، اما در همان زمان کارگران    بزرگ 
ها ريختند، در پی آنها    معدن به خيابان 

تپه    بازنشستگان، کارگران نفت، کارگران هفت 
و ديگر کارگران به پا خاستند، معلمان به پا  
خاستند، پرستاران فرياد برآوردند، در  
خوزستان و اصفهان و ديگر نقاط کشور از  

هم اکنون در  .  جوانان تا کشاورزان به پا خاستند 
شود تنها حدود    پی اعتراضات اخير گفته می 

نفر درخوزستان دستگير شده و صدها تن    ۵٠٠ 
طور که    بنابراين همان .  ها   ديگر در ساير استان 

تپه در بيانيه خود    جمعی از کارگران هفت 
معلم  "نوشتند، دير نخواهد بود که به جای شعار  

زندانی سياسی  "شعار  "  زندانی آزاد بايد گردد 
انداز    در فضای کشور طنين "  آزاد بايد گردد 

 .شود 
 
 

 سناريوی سوخته
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 ادامه اعتصاب کارگران و    
 رانندگان شرکت واحد     

 
 
 
 

های  ارديبهشت در سامانه ٢٧های شرکت واحد که از بامداد روز دوشنبه   و توقفگاه  اعتصاب رانندگان شرکت واحد، و واحدهای تعميرگاه
 شنبه  خطوط بی آرتی ، در تهران آغاز شد، روز سه

اين اعتصاب در اعتراض به ناديده گرفتن مصوبه مزد شورای عالی کار و اعمال ده درصد افزايش حقوق برای کارگران .  ادامه يافت
 . شرکت واحد رخ داد

ها تالش نمود با فشار به کارگران و رانندگان، اعتصاب را در هم  از همان آغاز اعتصاب، پليس سرکوبگر رژيم با حضور در توقفگاه
 .شکند، اما موفق نشد و اعتصاب ادامه يافت

 
ای  برای ديدار با شهردار به  ها خواسته شد نماينده از آن.  روز دوشنبه کارگران و رانندگان مقابل اداره مرکزی شرکت واحد تجمع کردند

سرانجام شهردار تهران در .   ای برای ديدار با شهردار به داخل ساختمان بفرستند داخل ساختمان بفرستند، اما  کارگران حاضر نشدند نماينده
های وی اعتماد نکردند، او را هو  اما کارگران به وعده.  های پوشالی به اعتصاب پايان دهد جمع کارگران حضور يافت و تالش نمود با وعده

 .تن از کارگران را در اين تجمع بازداشت کرد ٣پليس . کردند و خواستار تحقق کامل مطالبه خود شدند
 

باره به بهانه آلودگی هوای  يک زده شده بود، به رژيم که از انعکاس اين اعتصاب بزرگ کارگران شرکت واحد در سراسر ايران وحشت
شکن از  در همان حال تالش کرد با گسيل تعدادی اتوبوس نظامی و راننده اعتصاب.  تهران، ادارات و مدارس را تعطيل اعالم کرد

رانندگان و کارگران شرکت .  شنبه، اعتصاب رانندگان و کارگران شرکت واحد را درهم شکند، اما  موفق نشد رانی کرج در روز سه اتوبوس
 . شدگان اعتصاب ادامه خواهد يافت درصدی دستمزد و آزادی بازداشت ۵٧/  ۴واحد  اعالم کردند تا افزايش 

 
حق کارگران شرکت  های به عدم توجه مسئوالن به خواسته"  رانی تهران و حومه، اعالم کرده است سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس

شده  سنديکا نسبت به تداوم رانندگان و کارگران بازداشت.  کند شان برای اخالل در اعتصاب کارگران را محکوم می واحد و تالش مذبوحانه
 .باشد شده می قيدوشرط کارگران بازداشت دهد و خواهان آزادی فوری و بی در جريان اعتصاب هشدار می

 
خورد و تا افزايش حقوق قطعی و آزادی  رانندگان و کارگران شرکت واحد فريب ترفندهای نخ نمای شهردار يا هر مسئول ديگری را نمی

 ."کارگران بازداشتی اعتصاب ادامه دارد
 

هايی که  بازداشت شدند و رانندگان   توقفگاه ۶تن ديگر از رانندگان سامانه  ١٢شنبه به گزارش سنديکای کارگران شرکت واحد روز سه
 .اعتصاب ادامه دارد. ها را ترک کردند حاضر به رفتن به خط نشدند با فشار پليس توقفگاه

 
درصدی  ۵٧گذرد، چيزی از افزايش  ساعت در حال افزايش است و در دو ماهی که از سال جاری می به در شرايطی که قيمت کاالها ساعت

دستمزد سال جاری باقی نمانده است، اما شهرداری از پرداخت همين افزايش رسمی دستمزد مصوبه شورای عالی کار خودشان سر باز زده 
رانندگان و کارگران با برپائی و ادامه اعتصاب خواهان افزايش کامل دستمزد مطابق مصوبه .  درصد افزايش داده است ١٠و دستمزدها را 

 .  شورای عالی کار هستند
 

های مردم تهران را به حمايت از  کند و توده از اعتصاب و مطالبات برحق کارگران شرکت واحد حمايت می)  اقليت(  سازمان فدائيان
 .خواند کارگران شرکت واحد فرامی

 
کند و  می اقدامات سرکوبگرانه رژيم ارتجاعی جمهوری اسالمی را عليه کارگران شرکت واحد قاطعانه محکوم )  اقليت(سازمان فدائيان 

 .قيدوشرط کارگران بازداشتی است خواستار آزادی فوری و بی
 
 

 
 برقرار باد حکومت شورايی -سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی

 داری نابود باد نظام سرمايه
 باد سوسياليسم زنده -باد آزادی زنده

 )اقليت(سازمان فدائيان 
 ١۴٠١ماه  ارديبهشت ٢٧

 
 حکومت شورايی –کار، نان، آزادی 
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 کارگران و رانندگان شرکت واحد حمايت کنيم از اعتصاب 
 

 اتحاد و همبستگی کارگران و                  
 زحمتکشان سراسر کشور ضروريست            

  
 
 

ا   شرکت واحد در اعتراض به  و کارگران سامانه های مختلف  بی ار تی  رانندگان ١۴٠١ارديبهشت ماه  ٢۶از روز  عدم رسيدگی به خواسته
دف .  درصدمصوب شورای عالی کاردست به اعتصاب و تحصنزدند ۵٧يشان از جمله افزايش دستمزد حداقل ا ه دولتکارفرمای شرکت واحد ب

ال  ار، اول س ری ک ارگ د ک ورای ض ه ش دزدی از سفره کارگران با افزايش فقط ده درصدی دستمزد ها اعالم توافق کرده است   درحاليکه ک
ای   درصدی را برای حداقل دستمزد امسال اعالم نموده بود۵٧افزايش  ه ه ن زي ره ه و برغم عدم تطابق اين مبلغ با نرخ تورم و افزايش روزم

م   اما مديريت ضد، ميليون توما ن ١۶زندگی و نيز تفاوت فاحش آن با مطالبه کارگران درحد  ي م ن تص کارگری شرکت واحد حتی از اجرای اي
 .ارگان ضد کارگری باال دست خود نيز طفره رفته است 

 
د در   ت واح رک ت ش ري دي ت و م اعالم توافق مديريت شرکت واحد با فقط ده درصدافزايش دستمزد نشاندهنده عمق سياست ضد کارگری دول

ا و   مورد کارگران است که بدرستی مورد اعتراض کارگران قرارگرفته و آنها با اعالم اعتصاب و تحصن رم ارف ل ک اب صف متحدی را درمق
ری از .  سياستهای ضد کارگری آن تشکيل دادند ي وگ ل رای ج د ب ت واح متعاقب همين اقدام متحد بود که شهردار تهران بعنوان کارفرمای شرک

ان   تالش کرد با دادن وعده و عيدهای پوچ  و قول افزايش دسمزد تا چهل درصد کارگران را فريب داده و به  گسترش اعتصاب اي اب پ ص ت اع
اب، .  به ادامه اعتصاب تا رسيدن به خواستهايشان پای فشردند   دهند، اما کارگران باعزمی راسخ ص ت ه اع رای ادام متعاقب تصميم کارگران ب

ه . نفر از رانندگان را بازداشت و روانه زندان اوين نمودند ١٢نيروهای سرکوبگر رژيم در يک اقدام انسان ستيزانه  ران گ اما نه اقدامات سرکوب
آنها برغم تهديدات نيروهای امنيتی به اعتصابشان  .است در اراده اعتصابيون خلل ايجاد کند  حاکميت و نه تالش تفرقه افکنانه مديريت نتوانسته

  .تارسيدن به خواستهايشان ادامه ميدهند
 

ی دگ ه زن ي ه ، خواسته های کارگران اعتصابی شرکت واحد از جمله افزايش دستمزد ها درشرايط گرانی سرسام آور مايحتاج اول م ت ه واس خ
 .ندبوسيله بخشهای مختلف کارگران و زحمتکشان پشتيبانی و حمايت شو  کارگران و زحمتکشان است و ضروری است

 
ش  زاي اعتصاب کارگران شرکت واحد در شرايطی آغاز شده است که طبقه کارگر و توده های زحمتکش با اعتراضات عمومی عليه گرانی واف

اف ه مص ور ب ف کش ل ت خ م   چند برابری قيمت مايحتاج اوليه معيشت نظير نان، روغن و قند و شکر درشهرهای م اک ه داری ح اي رم ام س ظ ن
دن،   اعتصابات واعتراضات معلمان، بازنشستگان بيکاران، کشاورزان، حاشيه نشينان و کارگران بخش های مختلف . برخاسته اند صنعت، مع

ران .  حمل و نقل، زنان، جوانان ودانشجويان به اشکال مختلف جريان دارد ارگ ا ک ل ب ق ل و ن در چنين شرايطی همبستگی بخشهای مختلف حم
ه  ق اعتصابی شرکت واحد و نيز تالش برای اتحاد جنبش های اجتماعی باجهتگيری ضد سرمايه داری از ضروريات پيشروی جنبش انقالبی طب

 . کارگر و زحمتکشان جامعه عليه ستم واستثمار و زور وسرکوب نظام استثمارگرانه و ستمگرانه حاکم است
 

ت  وش رن ن س اتحاد سراسری جنبشهای انقالبی کارگران، معلمان، زنان و جوانان بيکاران ميتواند چشم انداز سرنگونی طبقه حاکم وبدست گرفت
 .خود ازطريق استقرار نظامی  مبتنی برحاکميت شورايی را درمقابل مبارزات مان بگشايد 

  
ای  ه ش خ ر ب اي ران س شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست ضمن پشتيبانی از اعتصاب رانندگان وکارگران شرکت واحد بار ديگر کارگ
ت  رک د وش ي ی ق ار آزادی ب ت واس د و خ وان خ مختلف حمل و نقل را به پيوستن به اعتصاب کارگران شرکت واحد و تقويت صفوف آنها فرا مي

 .کارگران دستگيرشده شرکت واحد و معلمان و ساير زندانيان سياسی ميباشد
 

 پيروز باد اعتصاب کارگران شرکت واحد
 گسترده باد اتحاد و همبستگی صفوف کارگران و زحمتکشان و کليه مبارزين راه آزادی وسوسياليسم

 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی
 زنده باد آزادی

 زنده باد سوسياليسم
 شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست

  1401ارديبهشت  29
 2022مه  19

 
ت(حکمتيست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان   – سازمان اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری ي ل ) اق

 هسته اقليتو 
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١٢از صفحه   

١١درصفحه   

امثال آن، به فرهنگ سازی در فضای 
عمومی و نيز در نظام بهداشتی اهميت 

 ."دهند
اين اولين بار نيست که خامنه ای با چنين 
حدت و شدتی بر امر تغيير متون آموزشی و 
همچنين بر امر افزايش جمعيت در ايران 

 ۴۴تاکيداتی مکرر که پس از .  تاکيد می کند
سال نه تنها به نتيجه مطلوب او نرسيده 
است، بلکه در حوزه افزايش جمعيت با 

 .شکست کامل هم مواجه شده است
طبق گزارش خبرگزاری تسنيم، خامنه ای  

تا کنون به مناسبت های  ١٣٩٠از سال 
مسئله "بار نسبت به  ۵٠مختلف دست کم 

اما .  تذکر داده است"  جمعيت و فرزندآوری
تاکيد اخير او چه در مورد تغيير متون 
آموزشی و چه در مورد افرايش جمعيت، 
آنهم در شرايطی که بحران های شديد 
سياسی، اقتصادی و اجتماعی سراپای رژيم 
را فرا گرفته و توده های مردم ايران در پی 
ناتوانی جمهوری اسالمی در پاسخگويی به 
انبوه معضالت معيشتی، اجتماعی و بهداشتی 
جامعه با شعار مرگ بر خامنه ای در خيابان 
. ها حضور دارند، تنها بيانگر يک چيز است

آن هم به معنای به پايان رسيدن اتخاد 
هرگونه تاکتيکی جز سرکوب، از طرف 
جمهوری اسالمی برای برون رفت از 
شرايط متالطم و انفجاری موجود در جامعه 

 . است
تا آنجا که به موضوع افزايش جمعيت در 
ايران بر می گردد، اهميت اين امر تنها 
مسئله رهبر جمهوری اسالمی نبوده و مجلس 
ارتجاع اسالمی نيز در پس هر سخنرانی 
خامنه ای وارد ميدان شده و به تبعيت از او 
با تصويب طرح های سختگيرانه و ايجاد 
محدوديت های بهداشتی برای زنان عمال به 
موضوع افزايش جمعيت در ايران ورود 

تا جاييکه از دو دهه گذشته تا به .  کرده است
امروز، بحث و جدل بر سر بحران جمعيت 
در ايران به طور منظم در مجلس ارتجاع 

 . اسالمی هم تکرار شده است
 ١٣٩٢پيش از اين در خردادماه سال 

نمايندگان مجلس ارتجاع با رای دادن به 
" طرح جامع جمعيت و تعالی خانواده"

خواهان آن شده بودند که نرخ باروری در 
فرزند به ازای هر زن  ١/  ٨ايران از ميزان 

. فراتر رود ٢/  ۵به ميزان  ١٣٩٠در سال 

طرحی که در پی اجرای تحميلی آن، نه تنها 
نرخ افزايش جمعيت و باروری زنان باال 
نرفت، بلکه روند کاهش رشد جمعيت و 
کاهش نرخ باروری در کشور همچنان ادامه 

 .  رسيده است ١/ ٧تا جاييکه اکنون به . يافت
با اين همه، مجلس ارتجاع اسالمی از رو 

سال از تصويب و اجرای  ٨نرفت و پس از 
مجددا " طرح جامع جمعيت و تعالی خانواده"

، با به رای گذاشتن طرح ١۴٠٠در سال 
جوانی جمعيت در "ديگری تحت عنوان 

اين .  به منويات خامنه ای پاسخ گفت"  ايران
طرح ارتجاعی و جنجالی مجلس از همان 
ابتدا با مخالفت شديد زنان و ديگر اليه های 

طرح جديد مجلس با .  آگاه جامعه مواجه شد
تدوين قوانين سختگيرانه و محدوديت های 
جديد از جمله جلوگيری از سقط جنين، 
آزمايش های ژنتيکی و يا عدم دسترسی به 
روش های رايج جلوگيری از بارداری، 
عمال سالمت زنان را به خطر انداخت و حق 
هرگونه انتخاب در بارداری را از آنان 

 . گرفت
با اين همه و به رغم مصوبات مجلس 
ارتجاع اسالمی و تاکيدات مکرر خامنه ای 
در امر افزايش جمعيت، خانواده ها اما طی 
يک دهه گذشته نه تنها کمترين رغبتی به 
فرزندآوری بيشتر از خود نشان ندادند، بلکه 
با کاهش ازدواج و افزايش طالق نرخ 
باروری زنان در جامعه باز هم با کاهش 

 . مواجه شد
بر اساس گزارش خبرگزاری ايمنا، در سال 

، از هر سه ازدواج يک مورد به ١۴٠٠
محاسبات نشان می .  طالق منجر شده است

دهد که ميزان ازدواج نيز در فاصله سال 
درصد  ٣۶، بيش از ١٣٩٩تا  ١٣٩٠های 

بر اين اساس، ميزان .  کاهش يافته است
تا  ١٣٩٠طالق نيز در ايران از سال 

درصد افزايش داشته  ٢٨، حدود ١٣٩٩
در همين بازه زمانی، ميانگين سن .  است

سال و ميانگين  ٢۶به  ٢۴ازدواج زنان از 
سال  ٣۶به  ٢٨سن ازدواج مردان نيز از 

دليل اين امر هم در جامعه .  رسيده است
 .نابسامان ايران کامال روشن است

وقتی جامعه ای يکسره با بيکاری و ناامنی 
شغلی مواجه است، وقتی فقر و گرانی و 
ستمگری، زندگی اکثريت مطلق توده های 
مردم ايران را به تباهی کشانده است، وقتی 

خانواده ها تا بدين حد گرفتار تهيه قوت 
اليموت خود هستند، در چنين وضعيتی 
روشن است که با هيچ توصيه و محدوديت 

های  های سختگيرانه حکومتی و حتی مشوق
مادی هم نمی توان مردم را به ازدواج و 

در جامعه ای .  فرزندآوری بيشتر تشويق کرد
که تمام روزنه های اميد به روی جوانان 
کشور بسته است و ميليون ها جوان تحصيل 
کرده دانشگاهی بيکارند و در سايه پدر و 
مادر روزگار می گذرانند، روشن است که 
توصيه های خامنه ای برای ازدواج و 
افزايش جمعيت هرگز راه به جايی نخواهد 

 .  برد
در اين ميان اما پرسش واقعی اين است که 
چرا رهبر جمهوری اسالمی در چنين 
شرايطی که توده های مردم ايران با فقر و 
گرانی و وضعيت فالکت بار جامعه به نبرد 
برخاسته اند و با شعار مرگ بر خامنه ای 
برای براندازی نظم موجود خيز برداشته اند، 
خامنه ای در رويه ای کم سابقه نسبت به 
اعتراضات مردم و تالطمات کنونی جامعه 
سکوت اختيار کرده و طی دو هفته اخير بر 
تنها موضوعاتی که پافشاری کرده، همانا 
تغيير متون آموزشی و موضوع افزايش 

 جمعيت در ايران است؟ 
آيا رهبر جمهوری اسالمی تا بدين حد ابله 
است که شرايط اقتصادی و بديهيات اوليه در 
مورد افزايش جمعيت را نمی داند؟ آيا خامنه 
ای تا بدين حد در بی خبری از اوضاع 
جامعه بسر می برد که کمترين درکی از 
شرايط زندگی کنونی مردم ايران ندارد؟ يا 

های بديهی را  اينکه او همه اين واقعيت
بيند و بر شرايط کنونی جامعه هم اشراف  می

دارد، اما منافع و موجوديت رژيم، او را به 
 سکوت کشانده است؟

پوشيده نيست که سکوت رهبر جمهوری 
اسالمی در مقابل اعتراضات توده ای و بی 
تفاوتی او نسبت به فقر و گرانی و معيشت 

. مردم هرگز ناشی از بی خبری او نيست
سکوت رهبر جمهوری اسالمی در اين دو 
هفته ای که شعار مرگ بر خامنه ای و 
رئيسی در اغلب تظاهرات توده ای شنيده 

پس چه .  شد، حتا ناشی از نادانی او هم نيست
 چيز خامنه ای را به سکوت کشانده است؟

اينکه خامنه ای در اين روزهای پر تالطم 
سخنی از وضعيت وخامت بار معيشت مردم 
نمی گويد، اينکه از فقر و نداری و بی 
مسکنی جوانان حرفی نمی زند، اينکه اينبار 
حتا برای صدور دستورالعمل های 
سرکوبگرانه در صفحه تلويزيون هم ظاهر 

 جامعه در حال انفجار، 
 خامنه ای اما به فکر افزايش جمعيت

 رژيم جمهوری اسالمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی
 و قيام مسلحانه برانداخت
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نشد، جملگی نشان می دهد که جمهوری 
اسالمی تاکتيک جديدی برای برون رفت از 

هيئت حاکمه ايران همه .  وضعيت موجود ندارد
تاکتيک های خود را برای سرکوب مردم اتخاذ 
کرده و ديگر حتا قادر به اتخاذ تاکتيکی  نيست 

 .که بخواهد در صدد جلب نيروهای خود بر آيد
فراموش نکنيم که خامنه ای در سومين روز قيام 

به طور علنی به فرماندهان سپاه و  ٩٨آبان 
ارتش و پليس دستور داد که هر طوری شده غائله 

حاصل .  اعتراضات خيابانی مردم را جمع کنند
اين دستور سرکوبگرانه او، اگر چه به دستگيری 

نفر در  ١۵٠٠هزار نفر و جان باختن  ١٠حدود 
کف خيابان ها منجر به سرکوب آن قيام شکوهند 
شد، اما چهره سفاک و خوی آدمکش خامنه ای 
نيز آنچنان در ذهنيت جامعه برجسته شد که 
اکنون در اعتراضات توده ای، قبل از هر چيز 

روشن .  شعار مرگ بر خامنه ای بلند می شود
است که او از تجربه پيشين درس گرفته و اکنون 
در چنين وضعيتی ترجيح می دهد دستورالعمل 
سرکوب معترضان را نه به صورت علنی که در 
پشت صحنه و در خفا به فرماندهان سپاه و ديگر 

 .نيروهای آدمکش خود صادر کند
عالوه بر موضوع فوق، اکنون ابراهيم رئيسی، 
رئيس جمهور منتخب خامنه ای بر مسند دستگاه 

دمحم باقر قاليباف، .  اجرايی کشور نشسته است
شخص مورد وثوق و اعتماد او نيز بر مسند 

در .  رياست مجلس ارتجاع گمارده شده است
راس سيستم قضايی رژيم نيز مزدور و آدمکشی 

حال در .  همچون محسنی اژه ای را نشانده است
چنين وضعيتی روشن است که خامنه ای ديگر 
نمی تواند در لباس اپوزيسيون کابينه ظاهر شود 
و نسبت به گرانی و تورم و افزايش سرسام آور 
اقالم خوراکی به رئيس جمهوری منتخب خود 

مجلس دست چين شده خود را عامل .  هشدار دهد
گرانی معرفی کند و يا بر طبل عدم همکاری 

در وضعيت .  دستگاه قضايی با دولت بکوبد
موجود، اوتا به آن حد آگاه هست و به خوبی هم 
می داند که دوران اتخاذ چنين تاکتيکی ديگر به 

چرا که اکنون نه فقط توده های .  سر آمده است
هائی از  ميليونی مردم ايران، که حتا گروه

نيروهای واليی درون حاکميت نيز بر اين امر 
واقف اند که مسئول اصلی همه خرابی ها، 
ويرانگری ها و سرکوب توده های مردم ايران 

لذا، با توجه .  رهبر جمهوری اسالمی است و بس
به مجموعه واقعيات موجود، تاکتيک سکوتی را 
که خامنه ای طی دو هفته گذشته اتخاذ کرده 
است، تاکتيکی آگاهانه در مسير حفظ آبروی خود 
و نظام است تا بيش از اين در نگاه مردم مفتضح 

هرچند اتخاذ همين تاکتيک سکوت در .  تر نشود
مقابل گرانی و اعتراضات مردمی و پافشاری او 
بر افزايش جمعيت و تغيير متون آموزشی، آنهم 
در شرايط انفجاری جامعه، خود باعث آبرو 
ريزی بيشتر برای خامنه ای و نظام جمهوری 

 . اسالمی در ميان توده های مردم ايران شده است
 
 
 
 
 
 

١٠از صفحه   

 های اعتراضی فعاالن سازمان در خارج از کشور گزارشی از آکسيون
 

 منظور تظاهرات در استکهلم به
 حمايت از مردم بپا خاسته ايران 

 
های چپ و کمونيست  ارديبهشت هواداران و اعضای سازمان ٣١ماه مه برابر با  ٢١روز 

به همراه شماری از آزاديخواهان در خيابان مين توريت استکهلم در حمايت از مردم بپا 
های گسترده در شهرهای مختلف ايران، دست  خاسته و همچنين در اعتراض به بازداشت

فعالين سازمان  .به تجمع اعتراضی زدند
سوئد نيز در اين تجمع ) اقليت (فدائيان

در اين گردهمايی، گزارش  .حضور داشتند
ای از وقايع ايران به زبان سوئدی  شده ضبط

پخش گرديد تا مردم شهر استکهلم از جريان 
قيام مردم ايران عليه حکومت جنايتکار و 
. سرکوبگر جمهوری اسالمی مطلع شوند

کنندگان در اين تجمع شعارهايی به  شرکت
زبان سوئدی و فارسی عليه حکومت سر 
دادند و کشتار و بازداشت معترضان را 

برخی از حاضرين در اين  .محکوم کردند
های خود تأکيد داشتند که کارگران، معلمان و  تجمع سخنرانی کردند و در طول سخنرانی

شدن اعتراضاتشان روی به اعتصاب سياسی سراسری  زحمتکشان بايد برای مؤثر واقع
ها از خيابان مين توريت تا  نيروهای چپ و کمونيست پس از پايان سخنرانی.   بياورند

سرگلتوريت دست به راهپيمايی زدند و با پخش سرود و شعارهای ضد حکومتی از مردم 
 .ايران حمايت کردند

 
 فعالين سازمان فدائيان اقليت سوئد

 
 
 

 آکسيون در دفاع از مردم به پا خاسته 
 جنبش نان، کار و آزادی در شهر کپنهاک

 
 

-)  اقليت (  فعالين سازمان فدائيان 
دانمارک، به همراه ديگر نيروهای چپ و 

ماه مه در  21کمونيست در روز شنبه 
های کپنهاک در حمايت از  يکی از ميدان

مردم به يا خاسته جنبش نان، کار و آزادی 
و همچنين در اعتراض به کشتار و 

 .   دستگيرشدگان  اخير دست به تجمع زدند

 جامعه در حال انفجار، 
 خامنه ای اما به فکر 

 افزايش جمعيت

 

 

 زنده باد 
 سوسياليسم 
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

آموزشی و ديگری در مورد افزايش جمعيت و 
فرزندآوری برای مسئوالن رژيم صادر کرده 

 .است
، طی ديداری ١۴٠١ارديبهشت  ٢١خامنه ای در 

که با وزير آموزش و پرورش و تعدادی از 
شده داشت، بر ضرورت تغيير  معلمان دستچين

او .  متون آموزشی و کتاب های درسی تاکيد کرد
بيست و چند "در اين ديدار پس از اشاره به 

از سخنان خمينی، اين پرسش را مطرح "  کتاب
کرد، که دانش آموزان ما چقدر اين کتاب ها را 
خوانده اند و با آن سخنان آشنا هستند؟ در واقع، 
خامنه ای با همين جمالت کوتاه به همه فهماند که 
منظور او از تغيير در متون آموزشی و کتاب 

١از صفحه   

١٢ 

١٠درصفحه   

ا  اط ب رای ارتب دائيان ب ازمان ف ت(س   )اقلي
 . زيرارسال نمائيد  های خود را به آدرس نامه

 
 :سوئيس

Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 
اب  کمک اره حس م های مالی خود را به ش

راه  م بانکی زير واريز و رسيد آن را به ه
ی از آدرس ک ه ي ر ب ظ ورد ن د م ای  ک ه

 . سازمان ارسال کنيد
:شماره حساب  

 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
NL08INGB0002492097 
Amsterdam, Holland 

 
 :نشانی ما برروی اينترنت

 
https://www.fadaian-
minority.org 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

 
info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(
 

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

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

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

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

 
 آدرس سازمان در فيس بوک

https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliyat 

 
 آدرس نشريه کار در فيس بوک

/com.facebook.www://https
fadaianaghaliyat.kar 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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 .  های درسی چيست
يک هفته پس از دستورالعمل اول، روز 

ارديبهشت نيز خامنه ای يک پيام  ٢٨چهارشنبه 
او .  کتبی به فعاالن حوزه جمعيت ايران فرستاد

در اين پيام با تاکيد بر لزوم افزايش جمعيت 
تالش برای افزايش نسل و جوان : "کشور نوشت

شدن نيروی انسانی کشور و حمايت از خانواده، 
يکی از ضروری ترين فرائض مسئوالن و آحاد 

او با تاکيد بر اينکه انجام اين فريضه .  مردم است
" يک سياست حياتی برای آينده بلند مدت کشور"

به دست اندرکاران اين حسنه :  است، اعالم کرد
ماندگار توصيه می کنم در کنار تدابير قانونی و 

 جامعه در حال انفجار، 
 خامنه ای اما به فکر افزايش جمعيت

 اطالعيه تلويزيون دموکراسی شورايی و آلترناتيو شورايی
 بينندگان تلويزيون دمکراسی شورايی، رفقا و همراهان

  
رسانيم که تلويزيون دمکراسی شورايی از تاريخ جمعه نهم مهرماه  وسيله به اطالع شما می بدين 

ساعته تلويزيون آلترناتيو شورايی، کانال  ٢۴ای  کانال ماهواره ٢٠٢١برابر با اول اکتبر  ١۴٠٠
مشترک نيروهای چپ و کمونيست بر روی ماهواره ياه ست آغاز به کار خواهد کرد و تلويزيون 

کومله /  های، برابری، پرتو و حزب کمونيست ايران دمکراسی شورايی به همراه تلويزيون
های تلويزيون دمکراسی  برنامه.  ای پخش خواهد کرد های خود را بر روی اين کانال ماهواره برنامه

بوک و  های اجتماعی فيس و شبکه)  اقليت(توانيد در سايت سازمان فداييان  شورايی را همچنين می
های تلويزيون دمکراسی  از تاريخ نهم مهرماه برنامه.  تلگرام و اينستاگرام و يوتيوب نيز دنبال کنيد

های تلويزيون دمکراسی  دقيقه خواهد بود و ساعات پخش برنامه ٩٠شورايی روزانه به مدت 
باشد روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه از ساعت هشت تا نه و نيم شب  شورايی بدين قرار می

شنبه، پنجشنبه، شنبه و يکشنبه از ساعت شش و نيم عصر تا هشت  ايران و در روزهای سه وقت به
 .کند های خود را از ماهواره ياه ست پخش می وقت ايران برنامه شب به

ای شبکه تلويزيونی آلترناتيو شورايی در ماهواره ياه ست؛ بدين قرار خواهد  مشخصات ماهواره
 :بود
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 .مشخصات جديد تلويزيون دمکراسی شورايی را به اطالع دوستان و آشنايان خود برسانيد
 

 تلويزيونی شبکه ای ماهواره مشخصات
Alternative Shorai 
Satellite: Yahsat 
Frequency: 12594 

  Polarization: Vertical/عمودی 
Symbol Rate: 27500 
FEC: 2/3 

 
 com.gmail@tv.shora: آدرس ايميل

 ٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧: شماره تلفن
com.tvshora://https ،org.minority-fadaian://https 
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