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 کارگران سراسر جھان
 ! متحد شويد

  ٧درصفحه 

 

  ٣درصفحه 

 کردستان اعتصابی، 
پيش زمينه اعتصاب عمومی 

 و سراسری
 

اعتراضات عمومی و اعتصابات مردم شھرھای 
 فروردين آغاز ٢۶مختلف کردستان که از روز 

اين .  شد، بيش از يک ھفته ادامه يافته است
اعتراضات که از شھرھای جوانرود و بانه 
شروع شد، به سرعت به ساير شھرھای کردستان 
از جمله سقز، مريوان، پيرانشھر، اورامانات و 

ھای  در برابر سياست.  سردشت تسری يافت
سرکوبگرانه رژيم جمھوری اسAمی که ظلم و 
ستم و تبعيض و زورگويی را به حد اعA رسانده 
است، کردستان يکپارچه به اعتراض برخاسته 

 .است
انبوه جوانان، کسبه و بازاريانی که از طريق 
وارد کردن کاQ از عراق و فروش ان روزگار 

گذرانند، با مسدود شدن مرزھا توسط رژيم،  می
اعتراض کنندگان ھر .  اند ھمگی راھی خيابان شده

روز با برپايی تجمعات اعتراضی و راھپيمايی به 
سمت فرمانداری باQترين نھاد دولتی در اين 

ھای خود را  شھرھا و سر دادن شعار، خواست
مردم ستم کشيده کردستان نسبت .  کنند مطرح می

به سياست دولت در زمينه بستن مرزھا، 
ممنوعيت و محدوديت کولبری و تيراندازی به 

چنين نسبت به افزايش  روی کولبران و ھم
. اند ھای گمرکی شديدا معترض تعرفه

ھا را  کنندگان که بخش زيادی از آن اعتراض
جوانان بيکار و جويای کار، کارگران بيکار شده 

ھای رژيم و  و ديگر اقشاری که از قِبَل سياست
شوند، با پھن کردن  بستن مرزھا متضرر می

بار  ھای خالی، گرسنگی و وضعيت فAکت سفره
کنند و با اين حرکت  معيشتی خود را بيان می

نمادين مسببين اصلی اين فAکت را به چالش 
 .کشند می

ھا ھزار کولبر بيکار  پس از بستن مرزھا ده
رژيم ضد مردمی جمھوری اسAمی نه .  اند شده

کنندگان  ھای اعتراض فقط به مطالبات و خواست
رسيدگی نکرده، بلکه نيروھای سرکوب خود را 

ھا و  باش درآورده و بخشا در خيابان به حال آماده
ھا تن  ده.  پاساژھا و بازارھا مستقر ساخته است

بازداشت و مورد مواخذه و ارعاب قرار 
ھاست کولبران زحمتکش و  سال.  اند گرفته

٢درصفحه   

مجمع جھانی اقتصاد گزارش ساQنه خود درباره 
 را منتشر ٢٠١٧در سال "  برابری جنسيتی"

 انتشار گزارش ٢٠٠۶اين مجمع از سال .  کرد
. را آغاز کرده است"  برابری جنسيتی"ساQنه 

بندی  بندی اين مجمع برای رده معيارھای رده
: گيرد خود، چھار شاخص را در نظر می

مشارکت اقتصادی، مشارکت سياسی، دسترسی 
. به آموزش و برخورداری از سAمت و بھداشت

 کشور جھان، از نظر اين ١۴۴ايران در ميان 
 و پيش از يمن، سوريه ١۴٠ی  پارامترھا در رده

يعنی پس از يمن، .  و چاد، جای گرفته است
پاکستان، سوريه، چاد، زنان در ايران با 
. شديدترين نابرابری جنسيتی مواجه ھستند

بندی ايران در پارامترھای فوق از اين قرار  رده

 يک گزارش کوتاه کارگری
 قاسم ومشکل بيکاری

  ۵درصفحه 

  ۶درصفحه 

۴درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٧٧٠شماره    ٩٧ ارديبھشت ٣ –سال  چھلم 

 )اقليت(     بيانيه سازمان فدائيان
   به مناسبت اول ماه مه

 
 " آزادی -نان -کار"         با شعار

 ھا را در اول ماه مه تسخير کنيم   خيابان

 حکومت جنايتکاران
 

ھای مادر  بسياری از خوانندگان اين مقاله التماس
. اند ھای اجتماعی ديده بھمن ورمزيار را در شبکه

ريخت و از دھان و بينی او  مادری که اشک می
مادری که برای جان .  شد خون جاری می
 .گريست فرزندش خون می

 آرايشگر ١٣۶٩ بھمن ٢٩بھمن ورمزيار متولد 
و مربی يک باشگاه ورزشی ھمدان که در تاريخ 

 ١٠ اعدام شد، در تاريخ ١٣٩٧ فروردين ٢٨
 به ھمراه سه نفر ديگر اقدام به ١٣٩۴ارديبھشت 

 بگذار خامنه ای 
 در وحشت خود بميرد

 
 فروردين، رھبر جمھوری ٢٩روز چھارشنبه 

اسAمی در ديدار با گروھی از مسئوQن و 
" بازی جناح"کارکنان وزارت اطAعات، ھرگونه 

خامنه ای در .   در اين وزارتخانه را گناه خواند
ادامه، ضمن تاکيد بر اھميت فعاليت اين 
وزارتخانه امنيتی و تقدير از نھادھای اطAعاتی 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 خEصه ای از
  اطEعيه ھای سازمان

 زنان در صف اول مبارزه برای جدايی دين از دولت

١٠درصفحه   



 ٢ ٧٧٠ شماره  ٩٧ ارديبھشت ٣     ٢

١از صفحه   

 کردستان اعتصابی،
  پيش زمينه اعتصاب عمومی و سراسری

ھای  ترددکنندگان نقاط مرزی با محدوديت
متعددی روبرو ھستند و ھدف تيراندازی 

. گيرند ماموران مرزی و مزدوران رژيم قرار می
افزون بر آن برخی حيوانات بارکش کسبه نيز در 
اثر تيراندازی مرزبانان کشته شده و محموله 

 .شود ھا توسط مامورين دولت غارت می آن
ايم  که فرياد اعتراض و شعار ما گرسنه در حالی

مردم کردستان ھمه جا را پر کرده است و 
وخامت اوضاع به جايی رسيده است که حتا 

نماينده اورامانات در مجلس نيز بلند شده "  فرياد"
گويد؛ ھيچ صنعت و  و خطاب به دولت می

ای را در کردستان داير نکرديد، زندگی  کارخانه
شود، چرا  مردم از محل درآمد مرزی تامين می
بنديد، مردم  راه آب باريکه درآمد مردم را می

 چکار بايد بکنند؟
اعتنا به اين فريادھا،   اما جمھوری اسAمی بی

ھای مردم کردستان، به  اعتراضات و خواست
گرانه عليه اين  آميز و سرکوب ھای تبعيض سياست

آمارھای .  دھد مردم و کشتار کولبرھا ادامه می
انتشار يافته حاکی از آن است، در نبردی که 
بيکاران و جوانان جويای کار و ساير اقشار 
زحمتکش مردم کردستان برای تامين معاش و به 

ھای حمل  راه ھا و کوره ھا، دره حکم اجبار در کوه
اند، ساQنه تعداد  و نقل کاQ به آن روی آورده
سال گذشته .  دھند زيادی جان خود را از دست می

صدھا تن از مردم کردستان در اين راه جان خود 
ھا که  اند که به جز برخی از آن را از دست داده

اسير کوQک و بھمن و سرما شده و يا از کوه 
ھای مزدوران  اند، بقيه توسط گلوله پرت شده

 .اند حکومتی به خاک افتاده
نگاه داشته شده  بيکاری گسترده در کردستان عقب

ھای  به لحاظ توليدی و صنعتی و سياست
آميزی که از ديرباز چه در دوره رژيم  تبعيض

شاھنشاھی و چه در دوره رژيم جمھوری 
اسAمی در قبال مردم کردستان اعمال شده است، 

ھا انسان ساکن اين منطقه را  عمA زندگی ميليون
مستقيم و غيرمستقيم به مبادQت کاQ از طريق 

ست  اين، تنھا کانالی.  مرزھا، وابسته ساخته است
که مردم با بجان خريدن مخاطرات جدی، 

توانند اندک درآمدی کسب کنند و با آن چرخ  می
دار حاکم  طبقه سرمايه.  زندگی خود را بچرخانند

و رژيم سياسی پاسدار منافع اين طبقه که خود 
مسبب فقر و بيکاری گسترده در کردستان است، 

ھای کنترل،  اکنون با بستن مرزھا، افزايش پست
کشی و اعمال قھر عريان و  ديوارکشی، کانال

تيراندازی به روی مردمی که از اين راه ارتزاق 
 روشنی و در کمال ددمنشی، پا روی  کنند، به می

 .زندگی مردم کردستان گذاشته است
ست که کردستان ماننند بسياری از  اين واقعيتی

ھای ديگر، از شرايط مناسبی برای توسعه  استان
اقتصادی در بخش صنعت، کشاورزی و 

ھای  اما سياست.  گردشگری برخوردار است
آميزی که قريب به يک قرن عليه اين  تبعيض

يافتگی  منطقه و مردم آن اعمال شده، مانع توسعه
ودرصد باQی بيکاری در اين استان در مقايسه با 

 .ھای غير مرزی شده است استان
 را ٩۶که مرکز آمار نرخ بيکاری سال  در حالی

 – درصد اعAم کرده است ١٢بطورمتوسط 
که  نظر از غير واقعی بودن اين آمار و اين صرف

در محاسبه مرکز آمار کسی که در طول ھفته 
تنھا يک ساعت کار کند، شاغل است و بيکار 

اما خبرگزاری مھر نرخ   –شود  محسوب نمی
 درصد اعAم کرد و عبدالرضا ٢٨/  ٨بيکاری را 

رحمانی فضلی وزير کشور اعتراف نمود که 
 درصد ۶٠نرخ بيکاری در برخی از شھرھا از 

سلمان خدادادی رئيس کميسيون .  ھم گذشته است
اجتماعی مجلس نيز اعتراف کرد که نرخ 
! بيکاری سه برابر نرخ رسمی اعAم شده است

بر طبق اين اعتراف اگر نرخ بيکاری در مقياس 
 درصد باشد، اما نرخ بيکاری در ٣۶عمومی 

نقاط مرزی از جمله استان کردستان از اين ھم 
نماينده سنندج در مجلس، نرخ .  بيشتر است

 درصد و نماينده ۴۵بيکاری در کردستان را 
 درصد اعAم ۴٨سروآباد و مريوان آن را 

برخی منابع مستقل، نرخ بيکاری را از .  اند کرده
ھم اکنون متجاوز از .  اند اين ھم بيشتر اعAم کرده

 ميليون نفر بيکارند و صدھا ھزار تن از آنان ١٠
ھای مرزی با فقر و فAکت خانمان  در استان

 .کنند براندازی دست و پنجه نرم می
ست که اين خيل عظيم بيکاران به ھر  بديھی

ای نان تامين شود، روی  کاری که با آن لقمه
در کردستان جمعيت انبوه بيکاران گزينه .  آورند

که راھی مرز عراق شوند  ديگری ندارند جز آن
و چند قلم کاQ با خود بياورند و بفروشند و از اين 

کولبر و کولبری تنھا بر متن .  طريق ارتزاق کنند
بار و تبعيض و ظلم آشکاری  چنين شرايط اسف

که در حق مردم کردستان اعمال شده است 
 .توانست شکل بگيرد و چنين گسترده شود می

ھا و حتا  بسياری از جوانان، ديپلمه
آموختگان دانشگاھی که ھيچ شغلی پيدا  دانش
کنند، از روی اجبار به کولبری روی  نمی

نه فقط گذران زندگی خيل عظيم .  اند آورده
چنين اقشار ديگری از مردم اين  کولبران، بلکه ھم

منطقه، وابسته به ھمين مبادQت کاQيی و باز 
 .بودن مرزھاست

روشن است که مسدود ساختن يگانه راه انبوه 
عظيم زحمتکشان برای نمردن از گرسنگی، 

ھا را برانگيزد و ھر کس  اعتراض شديد آن
بخواھد نان اين زحمتکشان و ديگر اقشاری را 

شان در گرو مرزھای باز و  که کار و کسب
مبادQت کاQ از مناطق مرزی عراق است، بِبُّرد، 

. ھا قرار گيرد مورد نفرت و انزجار شديد آن
رژيم ارتجاعی جمھوری اسAمی که ظلم و ستم و 

ھا انسان  تبعيض را به حد اعA رسانده و ميليون
را به بيکاری و فقر و فAکت وحشتناک سوق 

ھای مردم در  داده است، مورد نفرت عمومی توده
کردستانی که يکپارچه به اعتراض برخاسته و 

نارضايتی و اعتراض .  در سرتاسر ايران است
ھای مردم پيوسته در حال  در ميان عموم توده

داری جمھوری  رژيم سرمايه.  افزايش است
ھای ھيچ  اسAمی نه فقط به ھيچ بخش از خواست

گروھی از کارگران، معلمان، زنان، جوانان 
جويای کار و ديگر اقشار زحمتکش و فرودست 
جامعه و ساکنين شھرھاو روستاھا پاسخ نداده 

است، بلکه مدام فشارھای اقتصادی، اجتماعی و 
سياسی را تشديدنموده و سطح زندگی و معيشت 

 .توده ھای مردم را به قھقرا برده است
اعتراضات يکپارچه مردم کردستان اگرچه متاثر 

گرانه  از شرايط محلی و تشديد اقدامات سرکوب
ھاست، اما تنھا بر بستر شرايط  رژيم عليه آن

سياسی عمومی کشور و شرايط رو به اعتAيی 
توانست تا اين حد  ماه کليد خورد، می که در دی

عمق و گسترش يابد و کليت رژيم را به چالش 
مبارزه مردم کردستان به اين معنا بخشی .  بکشد

. ای در سراسر کشور است از اعتراضات توده
که اعتراضات مردم خوزستان، اعتراضات  چنان

و تظاھرات پرشور کشاورزان شھرھای مختلف 
ھای اعتراضی  اصفھان و تجمعات و راھپيمايی

مردم کازرون نيز چنين است و تنھا در تحت 
ای که به يک  شرايط سياسی رو به اعتAی جامعه

توانست چنين  شود، می انفجار بزرگ نزديک می
گسترش وبازتاب يابد و جمھوری اسAمی را به 

اين اعتراضات و اعتصابات پيش .  چالش بکشد
. ست زمينه اعتراضات و اعتصابات سرتاسری

ھای  ھای زحمتکش مردم در استان عموم توده
مرزی و غيرمرزی در سرتاسر کشور از دست 
رژيم ارتجاعی و ستمگر جمھوری اسAمی به 

کارگران و زحمتکشان و تھيدستان، .  اند تنگ آمده
نفرت از رژيم حاکم و اراده خود برای تغيير 
وضع موجود را در اشکال مختلفی از مبارزه 

مبارزاتی که روز به روز .  اند بروز داده
مبارزات علنی .تر شده است تر وراديکال گسترده

و تعرضی درسرتاسرکشور درحال گسترش 
اين مبارزات را بايستی تشديد کرد و آن را .  است

با تشديدمبارزه و .  بيش از اين گسترش داد
ھا و شھرھای مختلف در  گسترش آن در استان

سرتاسر کشور، بايستی ارتجاع حاکم را از ھمه 
وقت آن است طبقه .سو به محاصره درآورد 

کارگرکه نقش تعيين کننده ای درسرنوشت 
تحوQت آتی دارد،اعتصابات گسترده تری 
راسازمان دھد و رھبری جنبش اعتA يابنده 

اعتصابات و اعتراضات .  کنونی را دردست گيرد
کنونی را بايد به اعتصاب عمومی سياسی در 
مقياس سرتاسری ارتقا داد وبا اعتصاب عمومی 

تر مبارزه، قيام  سياسی، راه ورود به فاز عالی
رژيم جمھوری .  مسلحانه را ھموار ساخت

اسAمی را بايد با اعتصاب عمومی سياسی و قيام 
اين تنھا راه نجات .  ای برانداخت مسلحانه توده

راه ديگری .  مردم ايران در سرتاسر کشور است
جز براندازی نظم موجود و استقرار حکومت 

 . شورايی کارگران و زحمتکشان وجود ندارد
 

 پيش به سوی

  تشکيل حزب

  طبقه کارگر 
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۴درصفحه   

 به مناسبت اول ماه مه) اقليت(بيانيه سازمان فدائيان    
 

 " آزادی -نان -کار"                       با شعار
 ھا را در اول ماه مه تسخير کنيم                خيابان

 
 !رفقای کارگر

 
تضادھای نظم .  اول ماه مه، روز نبرد مشترک کارگران سراسر جھان، امسال در شرايطی فرارسيده است که جامعه ايران آبستن يک انقAب  است

بحران اقتصادی ژرف و نا عAج موجود، .  سرتاپای اين نظم پوسيده در بحران فرورفته است.  داری حاکم بر ايران، به نقطه انفجار رسيده است سرمايه
ھای زحمتکش به بار  اين بحران، عواقب وحشتناکی برای طبقه کارگر و توده.  داری ندارد حلی در چھارچوب نظم سرمايه وضوح نشان داده است که راه به

 اند، اکثريت بزرگ مردم ايران زير فشار اين بحران و ای اندوخته ھای افسانه ھا با مکيدن خون کارگران، ثروت داران، سال که سرمايه درحالی.  آورده است
سران و مقامات حکومتی .  فساد مالی تمام ارکان دستگاه دولتی را فراگرفته است.  ناپذير گرفتارند سياست اقتصادی طبقه حاکم، در چنگال فقری تحمل

،  سوی جامعه در يک.  گاه ھمچون امروز در کشور ايران، عميق و عريان نبوده است تضاد فقر و ثروت ھيچ.  اند ھا ثروت کشور را غارت کرده تريليون
 به داران و مالکان، ثروتمندان، مقامات دزد و فاسد حکومت و سران دستگاه انگل روحانيت، در ناز و نعمت خور، متشکل از سرمايه گروھی اندک مفت

قدر ناچيز است که جوابگوی نان  دستمزد کارگران آن.  کنند باری را سپری می ھا ميليون تن از مردم ايران در فقر و گرسنگی زندگی نکبت برند و ده سر می
وجود صدھا ھزار  بااين.  پنجم خط فقر است ھمه به اين واقعيت آگاھی دارند که حداقل دستمزد کارگران يک.  ھای کارگری نيست وخالی خانواده خشک

در .  تر شده است روز وخيم ھا روزبه ھای آن ھا ميليون کارگر و خانواده شرايط زندگی ده.  اند کارگر نيز چندين ماه است که دستمزد خود را دريافت نکرده
 .کنند ھمين حال، متجاوز از ده ميليون تن از کارگران، زنان و جوانان، بيکارند و در شرايط بسی اسفبارتر زندگی می

 
ھای  رانشماری در ايران به بار آورده، ناتوان از حل بح رژيم تبھکار جمھوری اسAمی که چھار دھه با سرکوب و کشتار ، استبداد و اختناق، فجايع بی

ھا به شکست انجاميده و رژيم در  ھای طبقه حاکم در تمام عرصه سياست.  موجود، ورشکستگی سياسی خود را در برابر ھمگان به نمايش گذاشته است
مردم ايران را فريب دادند، سرکوب "  گرا اصول"و "  طلب اصAح"ھا به نام  باندھای درون طبقه حاکم که سال.  عبور گرفتار آمده است بستی غيرقابل بن

عيار طبقه حاکم و رژيم  بست و ورشکستگی تمام پی آمد اين بن.  کنند شمار موجود معرفی می کردند و به بند کشيدند، اکنون يکديگر را مسئول فجايع بی
 . ھای رژيم ارتجاعی را به لرزه درآورده است سياسی پاسدار منافع آن، بحران سياسی است که پايه

 
خصلت انقAبی اين بحران از اين واقعيت .  ھای سياسی دوران موجوديت خودرو به رو شده است ترين بحران جمھوری اسAمی اکنون با يکی از عميق

خواھند نظم موجود را تحمل کنند و طبقه  ھای زحمتکش ايران ديگر نمی عموم توده.  آشکار است که نارضايتی از وضع موجود به نھايت خود رسيده است
مبارزات مستقيم، علنی و تعرضی که در سراسر ايران در جريان است، .  حاکم نيز ديگر در موقعيتی نيست که بتواند به شيوه گذشته بر مردم حکومت کند

ای، مرگ بر روحانی،  ھای زحمتکش مردم ايران با شعارھای مرگ بر خامنه ماه سال گذشته توده در دی.  خصلت انقAبی اين بحران را آشکار کرده است
 وحشيانه متوسل  ھای رژيم به روال گذشته به سرکوب.  آزادی به نبردی قھرمانانه عليه نظم ارتجاعی حاکم برخاستند  -نان  -مرگ بر جمھوری اسAمی، کار

تواند توده مردمی را که به نبردی علنی و تعرضی برای نجات از  کارد به استخوان رسيده و رژيم ديگر نمی.  ھا، ديگر کارساز نيست اما اين سرکوب.  شد
تظاھرات، اعتصابات و اعتراضات کارگران و زحمتکشان، زنان و جوانان در يک .  نشينی وادارد اند، مرعوب کند و به عقب شر ستمگران به پا خاسته
ای در خوزستان، اصفھان، کردستان، کازرون تنھا چند نمونه از  تظاھرات توده.  وضوح نشان داده است گذرد، اين حقيقت را به ماھی که از سال جديد می

ھای مردم ايران به سرنگونی جمھوری اسAمی  دھند که عزم توده اين مبارزات نشان می.  ای در ھمين چند روز گذشته بوده است ادامه اعتراضات توده
 .ھايش نخواھد توانست از اين بحران و سرنوشت محتوم سرنگونی رھايی يابد گری استوار است و رژيم با تمام وحشی

 
 !  رفقای کارگر

 
قAب و دھد که وقوع ان ھای مذبوحانه و سرکوبگرانه جمھوری اسAمی، تمام شواھد موجود نشان می رغم مقاومت ارتجاع طبقاتی و مذھبی حاکم و تAش به

ھای کارگر و زحمتکش، منوط و  اما تسريع روند اين انقAب، پيروزی قطعی آن و تحقق تمام مطالبات توده.  سرنگونی جمھوری اسAمی قطعی است
اين واقعيت بر ھمگان روشن است که در تمام .   عنوان يک طبقه و رھبری جنبش در حال اعتAی کنونی است مشروط به نقش و مداخله کارگران ايران، به

ه اند که ھمواره درصحنه مبارزه عليه طبقه حاکم حضورداشته و تنھا در ھمين چند سال اخير ب دوران استقرار جمھوری اسAمی، اين کارگران بوده
در سراسر دوران حاکميت .  اند ھای اعتراضی و درگيری با نيروھای سرکوبگر رژيم روی آورده ھزاران مورد اعتصاب،راھپيمايی، تظاھرات، تجمع

ھا به زندان محکوم شدند و ھزاران تن درنتيجه  صدھا تن سال.  ناپذير کارگران، صدھا تن از کارگران اعدام شدند جمھوری اسAمی، درنتيجه مبارزه آشتی
بالعکس اين مبارزات رشد و اعتA يافت و در جريان اين مبارزات، کارگران .  اما ھرگز توقفی در مبارزه طبقه کارگر رخ نداد.  اين مبارزات اخراج شدند

ھای اعتراضی  ناپذير کارگران ايران است، که اکنون جنبش در ادامه ھمين مبارزات پيگيرانه و شکست.  تجربه اندوختند و آگاھی طبقاتی کسب کردند
شده است که طبقه کارگر بتواند نقش و رسالت  تمام شرايط فراھم.  رفت فرارسيده است ای که انتظارش می لحظه.  اند گرفته ای در سراسر ايران شکل توده

عی و ای که سراسر ايران را فراگرفته است، برای دگرگونی نظم موجود، انجام دھد و اين مبارزات را به نتيجه قط تاريخی خود را در رأس جنبش توده
 .پيروزمند خود برساند

 
ھای  تواند اين جنبش تنھا طبقه کارگر است که می.  اند مانده اند، ھنوز محلی و منفرد باقی گرفته ھايی که در مناطق و شھرھای مختلف ايران شکل جنبش 

 به يک عنوان يک  نيروی سرا سری از اقتدار و توانائی شکل دادن جداگانه را در يک جنبش واحد سرا سری به ھم پيوند دھد، چراکه فقط طبقه کارگر به
ای  اشکال عمده مبارزه طبقه کارگر، از نمونه مبارزات اقتصادی و سياسی عمومی و سرا سری، آن اشکال مبارزه.  جنبش سرا سری برخوردار است

اند، خواھان سرنگونی  ھای مردمی که به پا خاسته توده.  توانند به يک جنبش متحد سرا سری برای سرنگونی جمھوری اسAمی شکل دھند ھستند که می
شوند و بديل سياسی  تنھا  از درون اشکال عالی مبارزه طبقه کارگر است که شوراھا پديدار می. اند، اما ھنوز برای بديل آن پاسخی ندارند جمھوری اسAمی
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٣از صفحه   

 به مناسبت اول ماه مه) اقليت(         بيانيه سازمان فدائيان
 

 " آزادی -نان -کار"                       با شعار
 ھا را در اول ماه مه تسخير کنيم                خيابان

و با استقرار .  ھای مردم قرار خواھد گرفت کارگران و زحمتکشان، دولت شورايی در برابر عموم توده
. گيرند توانند سرنوشت خود را در دست ھای کارگر و زحمتکش می حکومت شورايی است که توده

بنابراين فقط يک جنبش تحت رھبری طبقه کارگرمی تواند به يک انقAب پيروزمند و تحقق مطالبات 
ھمه اين واقعيات، وظيفه سنگين و سرنوشت سازی را که بر دوش طبقه .  ھای مردم ايران بيانجامد توده

 . دھند کارگر قرارگرفته است، نشان می
 

ھا نيز بيکار ننشسته و از  المللی متحد آن ھای بين دار داخلی و قدرت نبايد فراموش کرد که طبقه سرمايه
ووعيد به زائده  ھای زحمتکش را با وعده اند که ابتکار عمل را در دست بگيرند، توده اکنون در تAش ھم

سياست و اھداف خود تبديل کنند و حتی با سرنگونی جمھوری اسAمی يک رژيم ارتجاعی و ضد 
طبقه .  گونه که با سرنگونی رژيم شاه چنين کردند ھمان.  کارگری ديگری را جايگزين رژيم کنونی کنند

ھای زحمتکش را به زائده  کارگر نبايد اجازه دھد که مرتجعين  در شکل و شمايل جديد، بار ديگر توده
اکنون طبقه کارگر ابتکار عمل را در دست  با تأکيد بايد گفت که اگر از ھم.  رو خود تبديل کنند و دنباله

فقط کارگران به اھداف و مطالبات خود دست نخواھند يافت، بلکه با  خود نگيرد، در آن صورت نه
ھای مردم نيز  خواھانه، دمکراتيک و رفاھی عموم توده شکست جنبش و انقAب، حتی مطالبات آزادی

 . تحقق نخواھد يافت
 

 ! رفقای کارگر
 

مرگ بر جمھوری "ھای مردم در سراسر ايران به پا خاسته ، شعار  اکنون در شرايطی که توده
دھند، وقت آن فرارسيده است که کارگران  را سر می" وای به روزی که مسلح شويم"و شعار "  اسAمی

آورند و با برپائی اعتصاب عمومی سياسی به نبرد  در مقياس سرا سری به مبارزه سياسی مستقيم روی
تواند ضربات مھلکی بر رژيم وارد آورد و زمينه را  تنھا اين اعتصاب است که می.  قطعی برخيزند

 . آوری به قيام مسلحانه و جاروب کردن تمام نظم موجود فراھم سازد برای روی
ھای  در شرايطی که جنبش.  تواند نقطه آغازی بر اين مبارزه طبقه کارگر باشد اول ماه مه امسال می

اند، رزم اول ماه  گرفته ای در شھرھای مختلف ايران حول شعار مرگ بر جمھوری اسAمی شکل توده
ھا و برپائی راھپيمايی و تظاھرات در  تواند چيزی کمتر از تعطيل تمام کارخانه مه کارگران ايران نمی

ھای  عنوان نماينده عموم توده طبقه کارگر ايران بايد به.  ھای انقAب و آزادی باشد ھا، ميدان خيابان
که خواست عموم "  کار، نان، آزادی"  ھا پا پيش بگذارد و با شعار  زحمتکش و مطالبات برحق آن

 .ھای مخالف نظم موجود را تحت رھبری خود بسيج کند کارگران و زحمتکشان است، توده
 

اکنون در ھر کارخانه و موسسه توليدی و  اين وظيفه قشر پيشرو و آگاه کارگری است که از ھم
 . خدماتی، کارگران را به يک نبرد حماسی در روز اول ماه مه فراخواند

 
با تبريک اول ماه مه، روز ھمبستگی جھانی کارگران، طبقه کارگر ايران را )  اقليت(سازمان فدائيان

ھا را تعطيل کنيد و با  دست از کار بکشيد، کارخانه)   ارديبھشت١١(خواند که در اول ماه مه  فرامی
داری  روز نبرد قطعی برای سرنگونی نظم سرمايه ھا، اول ماه مه را به برپائی تظاھرات در خيابان

 .  حاکم بر ايران تبديل کنيد
 

 باد اول ماه مه روز ھمبستگی جھانی کارگران زنده
 برقرار باد حکومت شورايی –سرنگون باد رژيم جمھوری اسEمی 

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

 )اقليت(سازمان فدائيان 
 ١٣٩٧اول ارديبھشت 
 

 حکومت شورايی -آزادی -نان -کار
 
 

 خEصه ای از
  اطEعيه ھای سازمان

 
ای با   فروردين سازمان اطAعيه٣١روز 
ای با شعار  گسترش اعتراضات توده"عنوان 

منتشر ""  وای به روزی که مسلح شويم"
 .کرد
 

" در بخشی از اين اطAعيه آمده است امروز : 
 فروردين، شھر کازرون در ادامه ٣١جمعه 

اعتراضات روز گذشته، شاھد اعتراض 
ھای  ھزاران نفر از جوانان، زنان و ديگر گروه

ھای رژيم جمھوری اسAمی  جامعه به سياست
در اين روز ھزاران معترض با .  بود

الگوبرداری از اعتراضات کشاورزان 
اصفھانی، محل برگزاری نماز جمعه را به 
تسخير خود درآورده و با شعارھايی ھم چون 

جاست، ھمش ميگن  دشمن ما ھمين"
کشم، آن که خيانت  کشم، می می"، "آمريکاست

" وای به روزی که مسلح شويم"و "  کند
اعتراض خود را به نظام جمھوری اسAمی با 

 ".فريادی رسا اعAم کردند
 

اطAعيه در ادامه با اشاره به اعتراضات 
کشاورزان اصفھان، اعتصاب در کردستان، 
اعتراضات در خوزستان، اعتصابات و 

ھای اعتراضی کارگران و نيز  راھپيمايی
اعتراضات مالباختگان، بازنشستگان، 

گونه  ھای اجتماعی اين دانشجويان و ديگر گروه
افزايش )  اقليت(سازمان فدائيان : "يابد ادامه می

تر شدن اشکال  ای و راديکال اعتراضات توده
ی  اعتراضی و شعارھای معترضان را نتيجه

. داند اقتصادی می  –تشديد بحران سياسی 
اش به  چنان تنھا پاسخ جمھوری اسAمی اما ھم

ھا سرکوب بوده  ھا و اعتراضات توده خواست
ماه که  ای دی چون اعتراضات توده است، ھم

اگرچه .   شھر گسترش يافت١٠٠حداقل به 
تر شدن  ای، راديکال گسترش اعتراضات توده

اشکال اعتراضی و طرح شعارھايی چون 
نشان داده "  وای به روزی که مسلح شويم"

تواند برای ھميشه  است که سرکوب نمی
بخش رژيم جنايتکار جمھوری اسAمی  نجات
 .شود
 

در اين ميان، يکی از نتايج شرايط سياسی 
کنونی و آشکار شدن ھر چه بيشتر ناتوانی 

ھا، تشديد تضادھا در  رژيم در سرکوب توده
 .حکومت جمھوری اسAمی است

 
معتقد است که تنھا راه )  اقليت(سازمان فدائيان 

برای رھايی از ظلم و ستم جمھوری اسAمی و 
رھايی کارگران و زحمتکشان از فقر، 
سرکوب، بيکاری و ديگر مصائب نظام 

داری، سرنگونی جمھوری اسAمی و  سرمايه
اين يگانه راه .  برقراری حکومت شورايی است

 .رھايی کارگران و زحمتکشان ايران است
 



 ۵ ٧٧٠ شماره  ٩٧ ارديبھشت ٣     ۵

١از صفحه   

 زنان در صف اول مبارزه برای جدايی دين از دولت

وری از  مشارکت اقتصادی و بھره:  است
، دسترسی به آموزش ١۴٠ی  ھا در رده فرصت
، برخورداری از سAمت و ١٠٠ی  در رده

 و مشارکت سياسی در ١٣۵ی  بھداشت در رده
دھد، وضعيت  گزارش نشان می.  ١٣۶ی  رده

زنان در ايران به ويژه از نظر دسترسی به 
آموزش و سAمت و بھداشت در مقايسه با ساليان 

، ايران ٢٠١۶در سال .  تر گشته است پيش وخيم
 ١۴١ی   رده٢٠١۵ و در گزارش سال ١٣٩رده 

 .را دارا بود
دھد  نگاھی به وضعيت کشورھای جھان نشان می

تبعيض جنسيتی به مذھب يا فرھنگ خاصی 
اما  آمارھا به ويژه در .  اختصاص ندارد

 ۶۵.  تر است کشورھای اسAمی بسيار وخيم
سوادند، سھم  درصد زنان کشورھای اسAمی بی

 ٢۴زنان از بازار اشتغال در کشورھای عربی 
درصد است و در ميان دختران جوان اين آمار به 

سھم زنان در توليد ناخالص .  رسد  درصد می١٨
رسد در حالی که در   درصد می٢٩داخلی به 

 درصد ۵٠کشورھای در حال توسعه اين رقم 
 درصد ٣١ /  ۶باشد و نرخ فقر در ميان زنان  می

 .است
ی قوانين متحجر،  آمارھای ناشی از سلطه

محروميت يا محدوديت در دسترسی به اشتغال، 
 .دستمزد، آموزش و بھداشت

ی   سال تحت سيطره۴٠برای زنان ايرانی که 
جمھوری اسAمی و قوانين اسAمی زندگی 

ھای نابرابری  اند، يافتن علل و ريشه کرده
طبق آمار رسمی .  جنسيتی چندان دشوار نيست

 ١٧ /  ٣، دسترسی زنان به مشاغل ٩۶در بھمن 
/  ٧درصد در برابر   درصد مردان بوده ٨٢ 

، ٩۶بنا به آمار مرکز آمار ايران در سال .  است
.  درصد بوده است٢٠نرخ بيکاری زنان، نيز 

 درصد ١٣طبق ھمين آمار، نرخ اشتغال زنان 
اين آمار .   درصد مردان است۵٨در برابر 

رسمی است، اما وضعيت واقعی زندگی زنان 
وضعيتی که .  تر از آمار رسمی است بسيار وخيم

بر اثر عدم وجود قوانين حمايتی از زنان در 
سو و مخالفت و  بازار کار از يک

ھای مکرر مسئوQن رژيم از سويی  اندازی سنگ
بنا به .  تر گشته است ديگر، سال به سال وخيم

ايدئولوژی اسAمی سران حاکم در جمھوری 
ی عمومی به مردان  اسAمی، اشتغال و عرصه

آنان .  خانواده ھستند"  آوران نان"تعلق دارد که 
اشتغال و درآمدزايی را امری مردانه و 

داری را وظيفه  داری و خانه شوھرداری، بچه
ھا، لوايح  نگرشی که در بخشنامه.  دانند زنان می

و قوانين مختلف دولتی و فرامين رھبری و 
ھای سران مذھبی به خوبی بازتاب  توصيه

 .يابد می
در زمينه آموزش و دسترسی به امکانات 

ی خود در  تحصيلی، گرچه ايران باQترين رتبه
ميان چھار پارامتر مجمع جھانی اقتصاد را 
داراست، اما در فروردين ماه سال جاری، رئيس 

 ٨٠٠نھضت سوادآموزی از وجود يک ميليون و 
با وجود اين خبرھا و .  ھزار زن بيسواد خبر داد

گزارشات متعددی از ترک تحصيل دختران به 
ھای محروم و مناطق مرزی ايران  ويژه در استان

دخترانی که به ويژه پس از پايان .  وجود دارد
تحصيAت ابتدايی به علل گوناگون از جمله فقر 

ھا، نبود مدرسه يا کتاب، کمبود معلم به  خانواده
ھا به فرستادن  ويژه زنان معلم، عدم تمايل خانواده

دختران خود به مدرسه، ازدواج زودھنگام از 
دخترانی که در آمار .  مانند تحصيل بازمی

. سوادند گيرند، اما در واقع کم بيسوادان جای نمی
شود نتوانند در آينده وارد  امری که باعث می

بازار کار شوند يا مشاغل درآمدزايی را کسب 
چرخه فقر و محروميتی که نسل به نسل .  کنند

مسلما سران حاکم نيز نه تنھا .  شود تکرار می
کنند، بلکه با  تAشی برای تغيير اين وضعيت نمی

قانونی کردن ازدواج کودکان بنا به قوانين شرعی 
چرا که وظيفه زنان را .  زنند به آن دامن می

 ميليون ١۵٠زايی و افزايش جمعيت تا مرز  بچه
 ٩٣ای در سال  گونه که خامنه ھمان.  دانند نفر می

ای ابAغ کرد که مورد   ماده١۴ای  در بيانيه
ھای  پشتيبانی ائمه جمعه قرار گرفت و ارگان

 .دولتی آن را به اجرا درآوردند
از نظر سAمت و بھداشت يعنی ابتA به 

ھا، دسترسی به درمان، طول عمر و  بيماری
کيفيت سAمتی زنان و مردان نيز وضعيت 

ايران در گزارش سال .  تر گشته است وخيم
 را دارا بود که اين رده ٩٨ مجمع، رتبه ٢٠١۶

 رسيده است، يعنی دو ١٠٠ به ٢٠١٧در سال 
در حالی که ايران در سال .  رده سقوط کرده است

/  ۵ تنھا ٢٠١۶  درصد از کل توليد ناخالص ۶ 
داخلی را صرف بھداشت و درمان کرده است که 

از سوی .  شود وضعيتی رو به پايين محسوب می
 درصد از ۵٠ديگر، بنا به آمار رسمی، در حدود 

ھا تأمين  ھای درمانی بايد توسط خانواده ھزينه
ای که با توجه به تشديد فقر و  بودجه.  شود

بيکاری، در ميان توده مردمی که از تأمين معاش 
تر در آن  اند، ھر چه بيش اوليه خود درمانده

گزارشات متعددی نيز از .  شود جويی می صرفه
تر  سوی سران بھداشتی کشور در مورد وخيم

گشتن وضعيت سAمت و درمانی به ويژه در 
تنھا در يک نمونه، .  شود ميان زنان منتشر می

در ميان زنان در " دی"توان به کمبود ويتامين  می
. خيزی چون ايران اشاره کرد کشور آفتاب

ھای  کمبودی که منجر به بروز بيماری
استخوانی، عضAنی، قلبی، عروقی، انواع 

شود و يکی از پيامدھای  سرطان و افسردگی می
، ٢٠١٧در سال .  حجاب و پوشش اجباری است

رئيس اداره سAمت ميانساQن وزارت بھداشت 
اعAم کرد شيوع افسردگی در زنان دو تا سه 

 .برابر مردان است
ی مشارکت سياسی در  نابرابری زنان در عرصه

ايران حتا از کشورھايی مانند عربستان، اردن و 
 .تر است سوريه نيز پايين

ای از مشکAت زنان در  موارد فوق، تنھا گوشه
. چارچوب پارامترھای مجمع جھانی اقتصاد است

ی قوانين شرعی  ست تحت سلطه ايران کشوری
قوانينی که زنان را نيمه انسان و .  اسAمی

کنند؛ ھر گونه تحقير و  مايملک مردان تلقی می
در مA "  شکن قانون"توھين و ضرب و شتم زنان 

دارند؛  عام و در کوچه و خيابان را روا می
توجه به سAمت و تمايل زنان، فرزندآوری و  بی

شأن و "خدمت به شوھر و خدمتکاری را در 
ھا و  و بسياری تبعيض.  دانند زنان می"  منزلت

 .کنند ھای ديگر را بر زنان اعمال می حقوقی بی
چنان که گفته شد، اين وضعيت زنان است نه تنھا 
در ايران، بلکه در بسياری از کشورھای 

چون ساليان  در گزارش آمده است، ھم.  اسAمی
ھا  ترين رده پايين"  نشين مسلمان" کشور ٢٠پيش، 

اند؛ فارغ از آن که  را به خود اختصاص داده
مانند عربستان "  کشورھای ثروتمند"جزو 

گرچه .  چون چاد سعودی محسوب شوند يا فقير ھم
ھای داخلی  ھا و جنگ در اين کشورھا، درگيری

توان تا حدی در وخامت وضعيت زنان  را می
مؤثر دانست، اما وجه اشتراک کشورھای 

ھای گزارش، تلفيق  ترين رده پايين"  نشين مسلمان"
آشکار دين و دولت مانند ايران و عربستان يا 

گرايی و گرايش به سوی اجرای شرع  رشد اسAم
مانند چاد، که به رغم برخورداری .  اسAم است

از يک قانون اساسی سکوQر، در ساليان اخير، 
گرايی و اجرای قوانين شرع  دولتش به اسAم

گرايش يافته که انعکاس بارز آن در تحصيل 
 .شود دختران مشاھده می

ھايی که  اين وجه اشتراک، ادعای افراد و گروه
" تفسير خاصی از اسAم"ستم عليه زنان را به 

شرعی که از .  سازد اعتبار می دھند، بی نسبت می
 است، در مسير  ھای بس دور سر برآورده  سده

ھای مردساQرانه و  خود تا به امروز با سنت
مدارانه آرايه شده است و در قرن بيست و  قدرت

يکم چيزی نيست جز يک نابھنگام تاريخی که 
ارمغانی جز خون و آتش و جنايت و تبعيض، به 

از .  ويژه برای زنان، به ھمراه نداشته است
گونه که زنان اولين قربانيان سلطه  رو، ھمان اين

قوانين دينی ھستند، بايستی در اولين صفوف 
مبارزه برای جدايی دين از دولت نيز قرار 

 .گيرند
 



 ۶ ٧٧٠ شماره  ٩٧ ارديبھشت ٣     ۶
١از صفحه   

 حکومت جنايتکاران

ی حصار  سرقت از يک طA فروشی در محله
ی جانشين فرمانده نيروی  گفته به.  کند ھمدان می

 ٢٨خبرگزاری ايسنا (انتظامی استان ھمدان 
يک نفر از سارقان ھنگام فرار )  ٩۴ارديبھشت 
دستان وی دستگير   روز بعد نيز ھم١۵دستگير و 

به   – گرم ٧٠٠يک کيلو و   –شده و تمامی طAھا 
 .شود صاحب مغازه برگردانده می

واقعيت داستان اما اين بوده که بھمن ورمزيار 
خودش را به آگاھی معرفی و طAھا را 

مادر بھمن در ويدئوی کوتاھی که .  گرداند برمی
از "گويد که  از او منتشر شد در اين رابطه می

اند که بھمن خودش  آگاھی زنگ زده و به او گفته
مادر ".  را تسليم کرده و طAھا را برگردانده است
ای ندارد،  بھمن با اشاره به اين که او ھيچ پرونده

به خاطر : "گويد در مورد علت اين کار بھمن می
 ".فقر شايد اين کار رو کرده

در روزھای گذشته ھم چنين فيلمی در سيمای 
جمھوری اسAمی از يک سارق مسلح پخش شد 

ھای اجتماعی نيز بازتاب فراوانی  که در شبکه
در اين فيلم سارق که مانند بھمن مردی .  يافت

بسيار جوان است ضمن توضيح چگونگی سرقت 
گويد که ھنگام بازگشت به منزل  از بانک می
، دو ) ميليون تومان١٧(ھای سرقتی  ھمراه با پول

اش  ھا برای بچه قوطی شيرخشک از آن پول
افتد، و اين سوال  خريده است و سپس به گريه می

گيرد که  در ذھن بيننده گزارش شکل می
زمان البته  و ھم!  سرنوشت او چه خواھد شد؟

ژان والژان و "به ياد "  بينوايان"خوانندگان کتاب 
کتابی که امروز برای .  افتند می"  يک قرص نان

مردم ايران، نه فقط يک کتاب، که داستان زندگی 
داستانی که ھر روز در .  ھاست ی آن روزمره

. گيرد شان رنگ واقعيت به خود می برابر چشمان
واقعی به جای "  ھای ژان والژان"اما برای 

 واقعی ھست که  کشيش خيالی داستان، آخوندی
اندازد و البته برای  شان می طناب دار را بر گردن

ماند جز ادامه  واقعی ما نيز راھی نمی"  کوزتِ "
 .فروشی راه پدر و شايد ھم تن

جمھوری اسAمی در حالی اين چنين با قساوت با 
کند که تمام مقامات  بھمن ورمزيارھا برخورد می

آن از باQ تا پايين فاسد و دزد ھستند، آن ھم 
و نه (ھا ميليارد دQر  دزدھايی که ھر سال ده

حکومتی که فقر و .  ريزند به جيب می)  تومان
بيکاری را به اکثريت بزرگ جامعه تحميل کرده 

دار و مزدور  و در عوض گروه کوچکی سرمايه
ی کار و زحمت کارگران در  حکومتی از نتيجه

حکومتی که ھر گونه .  برند رفاه و آسايش بسر می
دھد و حتا در  صدای مخالف را با قھر پاسخ می

ترين امور شخصی مردم به نام دين و  کوچک
 .کند حکومت دينی دخالت می

حکومتی که دستگاه قضای آن از جمله فاسدترين 
حکومتی که .  ھای قضايی در تمام دنياست دستگاه

است به "  رھبر"سعيد طوسی را که نور چشم 
رغم شواھد غيرقابل انکار از تجاوز به کودکان 

کند، يا سعيد مرتضوی را که در چندين  تبرئه می
 ٢قتل سياسی نقش اصلی را داشته در نھايت به 

کند که البته اجرای آن  سال زندان محکوم می
آن وقت کارگران را به .  ھنوز در پرده ابھام است

کارگران .  کند جرم اعتصاب به شAق محکوم می
ھا  پيشرو را به جرم دفاع از کارگران به سال

اعتصاب را جرم و .  کند زندان محکوم می
جوانان معترض .  کشاند کارگران را به دادگاه می

رساند و  را در زندان و در زير شکنجه به قتل می
گويد  شرمی تمام می آن وقت با وقاحت و بی

 .اند اند و معتاد بوده خودکشی کرده
نژاد که به خاطر دور شدن از  محمود احمدی

قدرت و نعمات مادی مشارکت در قدرت از 
ی اخيرش  ای ھم دلگير شده، در مصاحبه خامنه

: گويد در ارتباط با فساد و جنايات قوه قضاييه می
وقتی اختيارات دادستان مشھد دو بند انگشت از "

خدا کمتر است، دادستان کل که Qبد ھم سطح 
من به ...  رئيس قوه که باQتر است.  خداست

رھبری گفتم تا به حال در عمرم احساس نياز به 
چون .  ام ام؛ نه اينکه دروغ نگفته دروغ پيدا نکرده
ايم راحت ھمين طور دروغ  ما عادت کرده

جا ھست که ناچارم طوری  اما يک...  گوييم می
حرف بزنم که شايد برخی از آن برداشت دروغ 

روم درباره قوه قضائيه که  من ھر جا می.  کنند
چون .  طوری صحبت کنم پرسند، مجبورم اين می

ايشان با خنده گفتند .  دانم چه خبر است من می
من ھم با خنده گفتم پس مسئوليتش .  اشکالی ندارد

 ".به عھده شماست که رئيس حکومتيد
عدالتی و جنايات قوه قضاييه را با  ای که بی خامنه

دھد، البته که مسئول تمام  لبخند رضايت پاسخ می
اين جنايات از جمله اعدام بھمن ورمزيارھاست و 

 ورمزيارھا در فردا پاسخ  شک مادران بھمن بی
 .ای خواھند داد روشنی به لبخند خامنه

ای در راس حکومتی قرار دارد که در  خامنه
دوران موجوديت خود بيشترين احکام اعدام را 

ی  ھای دھه از اعدام.  صادر و اجرا کرده است
ی  اول حکومت اسAمی تا ھم اکنون که با فاصله

بسيار زياد باQترين ميزان اجرای حکم اعدام در 
جھان را نسبت به جمعيت به خود اختصاص داده 

 .است
 ۵٠٧المل حداقل  به گزارش سازمان عفو بين

 در ايران اجرا شده که ٢٠١٧حکم اعدام در سال 
ھای ثبت شده در  بيش از نيمی از تعداد کل اعدام

است و البته ھمه   –بدون احتساب چين   -جھان 
ھا در ايران  دانند که بسياری از اعدام اين را می

نيز ثبت نشده و در خفا و بدون سروصدا صورت 
در کل دولت ايران به ھمراه سه دولت .  گيرد می

اسAمی ديگر يعنی عربستان سعودی، عراق و 
 درصد از کل ٨۴پاکستان مسئول اجرای 

ھم اکنون .  ھای انجام شده در جھان ھستند اعدام

 ۵۶ کشور عضو سازمان ملل تنھا در ١٩٣از 
کشور ھنوز مجازات اعدام در قوانين وجود دارد 

 کشور اين حکم را در سال ٢٣که از اين تعداد 
 ٢٣گذشته در عمل اجرا کردند که از ميان اين 

در کل از .   کشور دولتی اسAمی دارند١۵کشور 
 ۴١ اعدام ثبت شده در سال گذشته تنھا ٩٩٣

اعدام ثبت شده در کشورھايی صورت گرفته که 
 .دولتی اسAمی ندارند

 ميAدی در ٢٠١٧براساس اين گزارش در سال 
ايران چھار نفر که در زمان ارتکاب جرم کمتر 

 حکم اعدام ٣١اند و  ، اعدام شده  ساله داشته١٨از 
 .در مAء عام اجرا شده است

اين آمارھا خود به خوبی پرده از واقعيت دولت 
دولتی که در .  دارند جمھوری اسAمی برمی

ھا در  ترين روش ھا از وحشيانه تمامی عرصه
برخورد با کارگران، زحمتکشان، زنان، جوانان، 

از .  برد و بيکاران و محرومان جامعه بھره می
برخورد داعشی به زنان به خاطر حجاب تا اعدام 
جوانان محروم جامعه به جرم دزدی، آن ھم 
توسط دزدان واقعی که صدور و اجرای حکم را 

تر اعدام در مAء  برعھده دارند و از ھمه وحشيانه
ھر چند که بايد بر روی اين .  عام مانند داعش

مساله انگشت گذاشت که جمھوری اسAمی پيش 
از پيدايش داعش و از ابتدای کسب قدرت سياسی 

ھا را اتخاذ کرد و در واقع طالبان و  اين روش
ی مسير جمھوری اسAمی در  داعش ادامه دھنده

 .اند ھای وحشيانه بوده گيری از اين روش بھره
 دھه است که زير ۴کارگران و زحمتکشان ايران 

ھای حکومت اسAمی در فقر زندگی کرده  چکمه
. و از ھر گونه آزادی سياسی محروم ھستند

چون مادر  ھا ھزار مادر ھم ھزاران مادر، نه، ده
بھمن ورمزيار در اثر اقدامات حکومت اسAمی 

ارمغان جمھوری اسAمی برای .  اند خون گريسته
ھای کار و زحمت زندگی در جھنم بوده است  توده

اگر در اين کشور با اين حجم وسيع .  و ديگر ھيچ
ھا  فروشی و مانند آن از دزدی، قتل، اعتياد، تن

ی اين مصائب  روبرو ھستيم، مسئول واقعی ھمه
اجتماعی جمھوری اسAمی است و اين مقامات 
جمھوری اسAمی ھستند که بايد محاکمه شوند تا 

شان در خون  گوی آن لبخندھای کريه پاسخ
و اين تنھا زمانی .  گريستن مادران داغديده شوند

ھای مردم،  ميسر است که حاکمان را توده
کارگران و زحمتکشان با قھر انقAبی خود به 

ھايی که اعضای آن  زير کشيده و در دادگاه
ی ھمان کارگران و زحمتکشان ھستند  برگزيده

 .طور علنی محاکمه و به مجازات برسانند به
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"جمھوری اسAمی گفت مجموعه : 
اطAعاتی، از ابتدا سالم و خالص تشکيل شد 
و تاکنون نيز به ھمين صورت باقی مانده و 

 ."ھای خوبی پس داده است امتحان
خامنه ای در ادامه با تاکيد از وجود دشمنان 

"متعدد عليه جمھوری اسAمی گفت ما در : 
ميانه يک ميدان بزرگ جنگ قرار داريم که 
يک طرف آن، نظام جمھوری اسAمی، و 
طرف ديگر آن، جبھه وسيع و قدرتمندی از 

ھای  سرويس"او ھمچنين ."  دشمنان است
را محور اصلی اين "  جاسوسی طرف مقابل

رھبر جمھوری .  رويارويی توصيف کرد
اسAمی با اشاره به اينکه دشمن در اين 

گيرد،  ھای مختلفی را به کار می جنگ، شيوه
نفوذ و سرقت اطAعات، تغيير محاسبات "از 

گيران و تغيير باور مردم، ايجاد  تصميم
نابسامانی مالی و اقتصادی و ايجاد 

ھای  به عنوان شيوه"  ھای امنيتی آشفتگی
 .ياد کرد" دشمن"اعمال نفوذ 

به راستی اين ھمه نگرانی و وحشت فزاينده 
خامنه ای از چيست؟ اگر مجموعه امنيتی و 
اطAعاتی جمھوری اسAمی، آنگونه که 

" سالم و خالص"خامنه ای می گويد، تاکنون 
بدور مانده "  جناح بازی"بوده و از ھرگونه 

اند، پس چرا خامنه ای اين ھمه نگران نفوذ 
دشمن در مجموعه اطAعاتی و امنيتی نظام 
است؟ اگر تشتت، بحران و چند دستگی در 
درون اين وزارتخانه رسوخ نکرده باشد، 

در ميان "  جناح بازی"چرا خامنه ای 
و از "  حرام"باندھای وزارت اطAعات را 

در نھادھای "  نفوذ دشمن"آن به عنوان 
 امنيتی ياد می کند؟

واقعيت اين است که مجموعه ھيات حاکمه 
ايران در وضعيت کنونی و به طور اخص 
بعد از خيزش انقAبی جوانان و توده ھای 
فقر زده مردم ايران در دی ماه گذشته، بسيار 

اين نگرانی، فقط از قدرت .  ھراسان ھستند
توده ھا و ترس از عروج مجدد جوانان و 

آنان، ھمچنين بيمناک .  مردم تھيدست نيست
تشتت و تشديد بحران ھای سياسی، اقتصادی 

چند پاره گی و بحران .  و اجتماعی ھستند
ھايی که از مدت ھا پيش به طور فزاينده در 
طبقه حاکم و دستگاه دولتی سر باز کرده و 
اکنون به طرز کم سابقه ای تمام تار و پود 

 . رژيم را فرا گرفته اند
پوشيده نيست که ھرچه دامنه اعتراضات 
توده ای در شھرھای مختلف ايران افزايش 
يابد، و ھرچه مبارزات کارگران و توده ھای 
زحمتکش از اعتAی بيشتری برخوردار 

جناح "شوند، به ھمان نسبت، بحران سياسی، 

و تنش ھای موجود در دستگاه ھای "  بازی
در اين ميان، .  حکومتی افزايش خواھد يافت

ھيچ استثنايی ھم در بين ارگان ھای نظام 
حتا يکدست ترين نيروھای .  وجود ندارد

امنيتی و اطAعاتی نيز نمی توانند از اين 
بحران فزاينده در امان باشند، تا چه رسد به 
نيروھای اطAعاتی جمھوری اسAمی که 
فساد، جنگ قدرت و باندبازی در درون آن 

 . موج می زند
اين ھمان واقعيتی است که رھبر جمھوری 

خامنه ای، .  اسAمی به شدت نگران آن است
بيش از ھر کسی به دسته بندی ھا و باندبازی 
ھای درونی وزارت اطAعات و ديگر ارگان 

او به خوبی می داند .  ھای امنيتی آگاه است
که از درون ھمين وزارتخانه به زعم او 

، نيروھای به ظاھر "سالم و خالص"
ھمچون سعيد امامی سر بيرون "  خودسری"

باندھايی که به فرمان مسئوQن .  آورده اند
باQتر امنيتی و قضايی، تعدادی نويسنده، 
شاعر و فعال سياسی را در خانه ھا به قتل 
رساندند، تعدادی را در خيابان ربودند، 
شکنجه شان کردند و پس از مرگی فجيع، 
پيکر بی جان شان را در گوشه و کنار شھر 

ترورھای فجيعی که سرانجام با .  انداختند
برمA شدن قتل محمد مختاری، جعفرپوينده، 

، تشت ۶٧پروانه و داريوش فروھر در سال 
رسوايی جمھوری اسAمی از بام به زير 

ترورھايی .  افتاد و صدايش در جھان پيچيد
قتل .  موسوم شد"  قتل ھای زنجيره ای"که به 

ھايی که خامنه ای، ابتدا انجام آن را به 
نيروھای اسرائيلی نسبت داد، اما، در پی 
شکاف و تنش ھای درونی وزارت 
اطAعات، راز اين قتل ھا از پرده بيرون 
افتاد و مشخص شد که نيروھای اطAعاتی 
جمھوری اسAمی به سرپرستی سعيد امامی، 
معاون امنيتی وزارت اطAعات برنامه ريز 

قتل ھايی . و مجری اين ترورھای فجيع بودند
که سرانجام، خود سعيد امامی نيز اسير خود 

ھای نيروھای امنيتی " جناح بازی"کامگی و 
معاون امنيتی وزارت اطAعات، کسی .  شد

که با آگاھی و به دستور مسئوQن باQتر 
نظام، چنين قتل ھايی را انجام داده بود، پس 

" واجبی خورش"از دستگيری، در زندان 
قتل ھای زنجيره "کردند، تا آمران اصلی 

برای کسب مسئوليت ھای باQتر در "  ای
 . امان باشند

حال با چنين پيشينه ای از زمينه ھای کشتار، 
جنايت و باندبازی در درون نيروھای 
امنيتی، بسيار قابل فھم است که چرا خامنه 

" سالم و خالص"ای در اين بازه زمانی، از 

بودن نيروھای وزارت اطAعات سخن می 
" جناح بازی"دانستن "  حرام"گويد و چرا با 

در اين نھاد امنيتی، نيروھای آن را از ورود 
به جنگ قدرت و باندبازی بر حذر داشته 

 .    است
اين روزھا، فقط خامنه ای نيست که در بيم و 

اکنون مجموعه نھادھای . ھراس بسر می برد
حکومتی و دستگاه دولتی از باQ تا پايين، 

کابوِس .  تماما در التھابی فزاينده ھستند
عروج دوباره خيزش ھای خيابانی خواب و 

بحران .  آرامش را از طبقه حاکم ربوده است
تورمی حاکم بر اقتصاد کشور و   -رکود

اجتماعی، ھمانند   -تشديد بحران ھای سياسی
خوره ای QعAج، پيکره نظام را فرا گرفته 

جمھوری اسAمی از درون با .  است
اين . اضمحAل و خطر فروپاشی مواجه است

امر نه فقط در سر درگمی، سراسيمگی و 
ناتوانی مسئوQن نظام در پاسخگويی به 
معضAت اقتصادی و معيشتی مردم آشکار 
است، بلکه گسترش مناقشات، چند پاره گی و 
تشديد تAطمات درونی ھيات حاکمه به 

تAطماتی که به .  روشنی آن را جار می زند
تاسی از گسترش اعتراضات عمومی در 
شھرھای مختلف ايران ھر روز آشکارتر 

 . می گردد
پوشيده نيست که اين سردرگمی و فروپاشی، 
ناشی از وجود يک بحران انقAبی در جامعه 

اين بحران انقAبی که روز به روز .  است
فراگيرتر می شود، بحرانی نيست که در 

عبور .  چھارچوب نظم موجود قابل حل باشد
از اين بحران انقAبی، بدون اتخاذ يک راه 
. حلی انقAبی و راديکال متصور نيست

شرايط موجود و وضعيتی که کارگران و 
توده ھای ستمديده اکنون در آن قرار دارند، 
نيازمند تحوQت راديکال در قالب برپايی 

نياز به اين تغيير .  يک انقAب اجتماعی است
و تحول را، اکنون مردم رنجديده ايران به 

اين را، جوانان و .  صد سخن فرياد می زنند
 با ٩۶توده ھای تھيدست جامعه در دی ماه 

اعتراضات قھرمانه خود در نزديک به صد 
ضرورت پاسخگويی به اين . شھر نھيب زدند

تحول انقAبی را، اعتراضات وسيع مردم 
عرب در اھواز و ديگر شھرھای خوزستان 

اين امر، در اعتراضات .  به ما می گويد
گسترده کشاورزان اصفھانی و شعار آنان در 
نماز جمعه ھفته پيش، آشکار است، که با 

به امام "  پشت به دشمن، رو به ميھن"شعار 
اين .  جماعت و نماينده ولی فقيه پشت کردند

را اعتصابات سراسری کسبه و توده ھای 
اين را مردم .  محروم کردستان فرياد می کنند

 ٣١کازرون در اعتراضات عمومی روز 
در آن ھنگام که .  فروردين، به ما می گويد

"در صفوفی بھم فشرده شعار دادند دشمن : 
". ما ھمين جاست، دروغ ميگن آمريکاست

توده ھای مردمی که ھمانند سيلی خروشان 

 بگذار خامنه ای 
 در وحشت خود بميرد
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در خيابان ھا جاری شدند و فريادکنان عليه 
می کشم، "حاکميت جور و ظلم شعار دادند، 

توده ھای ".  می کشم، آنکه خيانت کند
معترض و به تنگ آمده از سرکوب و بی 
رحمی حاکمان اسAمی که، خشم فروخفته 

وای به روزی که مسلح "شان را با شعار 
فرياد زدند، توده ھای سرکوب شده "  شويم

ای که به تاسی از تاکتيک کشاورزان 
اصفھانی، اينبار در کازرون سنگر نماز 

 .جمعه را تسخير کردند
اين ھمان چيزی است که خامنه ای را به 

در ادبيات خامنه .  شدت ھراسناک کرده است
ھمانا کارگران و توده ھای "  دشمن"ای، 

اينکه خامنه ای مدام از .  مردم ايران ھستند
وجود دشمنان متعدد عليه جمھوری اسAمی 
سخن می گويد و از جمله در ديدار اخير 
خود با نيروھای وزارت اطAعات نيز گفته 

ما در ميانه يک ميدان بزرگ جنگ : "است
قرار داريم که يک طرف آن، نظام جمھوری 
اسAمی، و طرف ديگر آن، جبھه وسيع و 

، ناشی از ."قدرتمندی از دشمنان است
نگرانی شديد او از به غليان درآمدن امواج 
سھمگين اعتصابات کارگری و اعتراضات 

اعتراضاتی که، پراکندگی و .  توده ای است
تشديد منازعات درونی نظام، نخستين برآمد 

منازعاتی که .  آن برای ھيات حاکمه است
اکنون بيش از ھرجای ديگری می تواند در 

 . درون نيروھای امنيتی شدت يابد
تعويض علی سعيدی، نماينده خامنه ای در 
سپاه پاسداران و ديگر جابجايی ھايی که اين 
روزھا در درون نيروھای ارتش، سپاه، 
اطAعات و ديگر ارگان ھای امنيتی صورت 
گرفته است، جملگی ناشی از ھمين ھراس 

ھرچند .  خامنه ای از وضعيت موجود است
او ھمواره و در تمام سخنرانی ھای خود 
تAش کرده و می کند تا با سيلی صورت 
خود  را سرخ نگه دارد و سخنان خود را 
طوری بيان کند که خود، زمينه ساز التھاب 
بيشتر در درون نھادھای حکومتی، خصوصا 

 . نيروھای امنيتی نشود
پوشيده نيست که، سپاه، دستگاه قضايی و 
نيروھای امنيتی، بازوی سرکوب نظام و 
اصلی ترين نھادھای استمراربقاء  طبقه حاکم 

طبيعی است که شکاف و درگيری در .  ھستند
درون چنين ارگان ھايی، به منزله کاھش 
. توان سرکوبگری جمھوری اسAمی است

کاھش توان سرکوبگری نيز، به منزله 
تسريع در سقوط، اضمحAل و فروپاشی 

پس، بگذار خامنه .  ھيات حاکمه ايران است
 . ای در وحشت خود بميرد

 

 بگذار خامنه ای 
      جمھوری اسEمی را در وحشت خود بميرد

           بايد با يک 
 اعتصاب عمومی سياسی

                و
  قيام مسلحانه برانداخت

 
 

 
 !کارگران و زحمتکشان

 
تجربه مبارزات پيروزمند مردم ايران در جريان سرنگونی رژيم شاه و تجربه 

دھد که پيش شرط ھر گونه مبارزه   نشان می٨٨ناموفق تظاھرات سال 
پيروزمندانه برای سرنگونی رژيم جمھوری اسAمی، برپائی اعتصاب عمومی 

 .و سراسری است
 

ھای زحمتکش، را به  ھا تن از توده اعتصاب عمومی سياسی قادر است ميليون
 .عرصه مبارزه سياسی فعال بکشاند

 
 .اعتصاب عمومی سياسی به مبارزه شکل سراسری و سازمان يافته خواھد داد

 
کننده به رژيم  ای فلج اعتصاب عمومی سياسی از نظر اقتصادی و مالی ضربه

وارد خواھد آورد و منابع تغذيه مالی آن را در کشوری که اتکاء طبقه حاکم و 
 .قدرت سياسی آن به درآمد نفت است، قطع خواھد کرد

 
تر ساخته و  اعتصاب عمومی سياسی شکاف درونی طبقه حاکم را عميق

 . سردرگمی و تزلزل را در صفوف طرفداران حکومت گسترش خواھد داد
 

ھای سرکوب ودستگاه دولتی را دچار از ھم  اعتصاب عمومی سياسی ارگان
 خواھد کرد، تزلزل و ترديد را در صفوف نيروھای مسلح آن افزايش  گسيختگی

 .خواھد داد و کارائی ابزارھای سرکوب نظامی رژيم را محدود خواھد ساخت
 

المللی رژيم را بيش از پيش منفرد و رسوا  اعتصاب عمومی سياسی از نظر بين
 . خواھد ساخت

 
گيری تظاھرات  تری را برای شکل اعتصاب عمومی سياسی، ميدان وسيع

 .ای فراھم خواھد آورد توده
 

تر  اعتصاب عمومی سياسی شرايط Qزم را برای ارتقاء مبارزات به  شکل عالی
 .مبارزه، قيام مسلحانه و سرنگونی رژيم فراھم خواھد ساخت

 
 .برای برپائی يک اعتصاب عمومی سياسی تAش کنيد

 
 

 حکومت شورائی -آزادی  -نان  -کار



 ٧٧٠ شماره  ٩٧ ارديبھشت ٣     ٩

١٠از صفحه   

٩ 

 را ۵/١ به طول ٢٠يک تکه ميلگرد نمره 
بر داشتم و بر روی چھار پايه کارنزديک 
دستگاه قيچی صنعتی نشستم که با 

 ۵٠الکتروموتور برقی کار می کند،ھردقيقه 
باردھنه اش بازوبسته می شود،يعنی 

.  سر ميلگرد را قطع می کند۵٠ھردقيقه
ضمن کار لم وقلق کار راھم به قاسم توضيح 

وقتی ازش سوال کردم که تا حاQ با . می دادم
دستگاه برقی کار کرده ای ؟ جواب روشنی 

وقتی که به جای من نشست .  به من نداد
وشروع به کار کرد چند دقيقه به کارش 
نظارت کردم،تقريبا دستش به کاربود وبعد 
از نيم ساعت که کارکرد مطمئن شدم که 
سوار کار شده وکارش را به طور مرتب 

دوروز به ھمين .  وبی نقص ادامه می دھد
تقريبا    .  منوال وبدون وقفه ومسئله ای کارکرد

درھرثانيه که دستگاه يک تقه وضربه فرود 
 ۵/١می آورد يک تکه ميلگردرا به طول 

 ميليمترکم يا زياد قطع می ١-٢سانتيمتر با 
کرد،عينا مطابق سفارش ودستور کاری بود 

 .که قبA گرفته بوديم
روزسوم که قاسم شروع به کارکرد،متوجه 

سه باررفت وبرگشت   -شدم به فاصله ھردو
بازوی متحرک قيچی يک بار صدای تق بلند 
می شود، يعنی يکی دوبارخنثی وبدون اين 
که ميلگردی در دھنه قيچی قرار داده 

شروع کار،اول روزبايستی .  شود،ھرزميرود
کارمرتب تر و با قوت بيشتر وبھترانجام 
گيرد، چه شده که قاسم نامرتب ويک 
ودودرميان ميلگرد به خورد قيچی می دھد 

 -گفتم ازش سئوال کنم .،خيلی تعجب کردم
قاسم چرا مرتب ميلگرد در دھن قيچی نمی 
گذاری؟ وقتی باQی سرش رفتم ومتوجه 
کارش شدم فوری اصAح کرد و با فشارھر 
بار دولبه قيچی که از کنارھم رد می شوند 

وقتی برگشتم بعد !يک تکه ميلگرد می پرد
ازدقايقی مجددا دستگاه شروع به تپق زدن 
کرد،باخود فکر می کردم Qبد می خواھد 
فشار زياد به دستگاه وارد نشود،که دستگاه 

اما !  خراب بشود وروی دستمان بماند
دوباره خواستم از قاسم .ھنوزقانع نشده بودم 

چرا اين کار را می کند؟ھنوزتا -سئوال کنم 
بعد ازظھروساعت ھای طاقت فرسا وکشنده 
پايانی روز ھم خيلی مانده، که قاسم خسته 
شده باشد، داشتم فکرمی کردم که صدائی 

 ! آشفته  وسراسيمه ام کرد
 اين کارگرچيه؟ کيه؟ -
 کی اون اين جاآورده؟  -
 کارگر روز مزد است؟  -

با دستپاچگی ازجا پريدم و خودرابرای 
رئيس .  پاسخی که نداشتم آماده می کردم

تا آمدم که من !درست روبرويم!شرکت بود

من کنم وتوجيھی بتراشم ،ھمان طور که در 
قدمی من وقاسم بود وصدايش را ھر دو چند 

اگر اين جورکار می :  نفر می شنيديم گفت
اشاره به !  برود اونجا!کند بگو برود

باQخره !  دربزرگ کارگاه کرد،بروداونجا
آقا دو روزه :  من ھم به زبان آمدم وگفتم

کارش مرتب بودوخودم ھم متوجه شدم ازش 
.!سئوال می کنم، چشم ميگم مرتب کار کنه

من چند دقيقه در مسير ھستم می :رئيس گفت
چھار بارفقط يک   -بينم به فاصله ھر سه 

!بارميلگرد توی دھن قيچی می گذارد
 ............! بايدکاربکند و اگرنمی تواند بايد

قاسم حرف ھای رئيس را شنيد و پيش از 
تذکرمن شروع کرد به مرتب ويک 
ريزگذاشتن ميلگرد توی دھن 

 بارتکرارمی ۵٠قيچی،تقريباھردقيقه 
شد،جزئی از دستگاه شد، تق،تق،تق بی 
وقفه، من با گردن کجی وقاسم با چھره اش 
که تا بنا گوش و گردن سرخ شده بود به کار 

نيم ساعتی دراضطراب ودل شوره .ادامه داد
گذشت تا ھر دو نفرمان دو باره اعتماد 
خودرا باز يافتيم و وضعيت عادی شد و 

 . صدای قيچی وتق وتقش مرتب بود
ساعتی بعد دو باره متوجه شدم که صدای تق 
وتق قيچی صدائی زير به خودش گرفته 
وآھنگ ديگری را شروع کرده،زير دندان 

سرم را روی کار .  قيچی نرم وسست است
! قاسم خم کردم تا ببينم چه کارمی کند،

متوجه شدم که قاسم اين باربا باز و بسته 
شدن  ھر  بار  گيوتين  که  بايد  يک  قطعه 

سانتی را از ميلگرد قطع نمايد يک تکه ١/۵
 ميلی ويا تکه ھای ريز بدون ٣ يا ٢ريز

شکل قطع می کند،مثAوقتی که دو لبه قيچی 
ده بارروی ھم بازوبسته می شود بايد ده تکه 

 سانتی که تقريبا پانزده سانت می شود ١/۵
 ٢ميلگرد را تکه تکه کند، در عوض ده تکه 

-٣ ميلی را قطع نموده که روی ھم رفته ٣يا 
 سانت می شود، اين کار قاسم يعنی ھمان ٢

معامله قبلی با شرکت وکAه گذاشتن سر 
بيشتراز !شرکت ،منتھی به يک شکل ديگر

در .  دفعه قبلی از کار قاسم متعجب شدم
نھايت شگفتی وبا آزردگی سئوال کردم قاسم 
چرا اين کاررا ميکنی اينھا چيه ريز ريز می 
بری؟ قاسم در منگنه افتاده بود از روی 
چھار پايه کارش بلند شد راست ايستاد توی 
 -صورتم با چھره ای غريب وبيگانه گفت 

آقا را   -گفتم !  من به تو می گويم آقای ياوری
ولش کن، به من بگو چه معنی داره اين کار؟ 

مگر جنی !دو روز کارت خيلی خوب بود 
Qمصب ھمه چيز را می :  شده ای؟ گفت

اما از بيکاری می ترسم، بيکاری برايم !دانم
کارم را !خيلی بيکاری کشيدم!سخت است

اما مگرديروز نشنيدی که رئيس شرکت !بلدم
با مھندس مکانيک صحبت ميکردوگفت که 

سه روزديگريک تن حبه ميلگرد آماده -تا دو
...! می شود وکار تمام می شود وبعد من 

جابجا يخ !  قاسم نتوانست ادامه بدھد، ومن،
کردم ،برای لحظاتی مانند شبحی  با غمی 
سنگين واندوھی کشنده احساس کردم که 

وبعدبه .  دارم دچار خفگی واختناق می شوم 
قاسم فکر می کردم که چگونه مانند کودکی 
در تAش است تا ادامه کاری خود را افزايش 

 روز ويا بجای يک ٣روز٢مثA بجای .بدھد
قاسم برای ! بله!! ھفته ده روزبتواند کار بکند

راه حل مشکل بيکاری خود اين فکر به 
؟ ھزاران بار !  اما من!!  ذھنش خطور کرد

مستاصل تر از قاسم ھيچ فکری به ذھنم 
تنھا تنفر و تلخی کار، درنظام زشت !نرسيد

وضد انسانی سرمايه داری بود که به کامم 
شبيه زھر آمد، وبی کسی وتنھائی که وجودم 

 . را تسخير کرده بود
 

 خيرهللا حسنوند -سی ام آذرھشتاد وھشت 
 

 يک گزارش کوتاه کارگری
 قاسم ومشکل بيکاری



 ٧٧٠ شماره  ٩٧ ارديبھشت ٣     ١٠

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسEمی 

٩درصفحه   

ھرروزصبح تعداد زيادی از کارگران بيکار 
و جويای کار جلودرب کارگاه پروژه 
پتروشيمی پليمرکرمانشاه برای اشتغال به 

ھراز گاھی بواسطه نياز .کارجمع می شوند
کارگاه وشرکت يک يا چند تن از اين 
کارگران شانس اين را دارند که برای مدتی 

گاھی ھم .دراين پروژه مشغول کار شوند
افراد با طرح نيازھای خود واينکه از 
بيکاری طوQنی به ستوه آمده و اگرنتوانند 
مشغول کار شوند زندگی شان از ھم می 
پاشد، با دلسوزی اين وآن واحيانا يکی از 

افرادی ھم با .  مھندسين جذب کار می شوند
واسطه آشنايانی که در شرکت دارند جذب 

پروژه ی بزرگ و وسيعی .کارمی شوند
 وگاھی بطور ٨٠٠-٧٠٠است حدود 

 کارگر،مھندس، نقشه بردار، ١٠٠٠متغير
 صبح ٩حدود ساعت .  نيروی کار دارد...و

١٠ 

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

 .  زيرارسال نمائيد خود را به آدرس
 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 
ھای مالی خود را به ش¥م¥اره حس¥اب  کمک

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

 . سازمان ارسال کنيد
:شماره حساب  

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

 
 :نشانی ما برروی اينترنت

 
http://www.fadaian-minority.org 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

 
info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(

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

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

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

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

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

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

fadaianaghaliyat.kar 

 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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 :بدينوسله به اطAع  عAقمندان تلويزيون دمکراسی شورائی می رسانيم که 
از اول ژوئ¥ن "  ديدگ¥اه"  ساعته تلويزيون ٢۴برنامه ھای تلويزيون  دمکراسی شورايی  روی شبکه 

 .شود ست پخش می برد مجددا ازماھواره ياه  به جای ماھواره ھات١٣٩۶ خرداد ١١ برابر با ٢٠١٧
:مشخصات ماھواره    

Satellite Yahsat ماھواره ياه ست  
Frequency   ١١٧۶۶فرکانس  

Polarization Vertical عمودی  
Symbol rate  ٢٧۵٠٠مبل ريتيس  

FEC  ۵/ ۶اف ای سی  
  

:ساعت پخش برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی   
وقت ايران  ونيم شب بهنهساعت چھارشنبه ھا    

)وقت اروپای مرکزی  وقت لس انجلس و ھفت عصر به ساعت ده صبح به (   
وقت ايران روز پنجشنبه  نه و نيم صبح به:  بازپخش اين برنامه   

)وقت اروپای مرکزی وقت لس انجلس و ھفت صبح  پنجشنبه به ده شب پنجشنبه به (   
 

 :اينترنت 
در صورت عدم دسترسی به تلويزيون ماھواره ای ، ميتوانيد از طريق اينترنت نيز برنامه ھای 

 .تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد 
 "ويز . ال .جی " بطور زنده در ساعات ذکر شده ، در سايت تلويزيون ديدگاه و شبکه رسانه ای -١

www.didgah.tv  
www.glwiz.com 

 
:اقليت –به صورت آرشيو ، در سايت  سازمان فداييان  -٢  

http://www.fadaian-aghaliyat.org/ 
https://tvshora.com/ 

. ساعت و زمان برنامه را به خاطر بسپاريد و به اطAع دوستان و آشنايان خود برسانيد  
در پائيز و بھار  –بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی  جھنت اطAع ؛  سالی دو بار : توجه 

بطور ناھمزمان در ايران ، اروپا و امريکای شمالی ساعات  تغيير می کنند که البته ھر بار پس  –
.از چند ھفته ، ساعات اين سه منطقه يکسان می شوند  

يکی از روز ھای  آفتابی  ،اما سرد زمستان 
قاسم يکی از ھمان افراد پشت درب .  است 

جويای کاراست که نمی دانم از کدام يک از 
 Qگروھھای سه گانه  جويای کار بوده، حا
شانس آورده جذب کار شده وبه من معرفی 

مثل ھر تازه واردی مقداری با .  می شود
شک و ترديد، اما محکم وبا اراده خودش را 

قاسم بايد ميلگردھای .برای کار آماده کرد
ضايعاتی ويا سالمی رابه اندازه نياز کار 

آن .  کت به صورت حبه وديشلمه در آوردرش
طور که از زبان مھندسين مکانيک شنيديم،  
اين تکه ھای ميلگرد را می خواستند به جای 

 مخلوط بتن بکنند تا بتن ٣ /۴سنگ شکسته  
سنگين بشود و زيردستگاھی حساس که نبايد 

 . لرزش داشته باشد به کاررود
برای نحوه کار وآموزش به قاسم ابتدا خودم 

 يک گزارش کوتاه کارگری
 قاسم ومشکل بيکاری


