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 خ�صه ای از
  اط�عيه ھای سازمان

  ٣درصفحه 

چرخش اوضاع يمن به زيان 
 انصارهللا و جمھوری اس�می

 
ھای  طلبی جنگ داخلی يمن که در ادامه جاه

اس)ميستی جمھوری اس)می  طلبانه پان توسعه
ايران برای سلطه بر اين کشور و باب المندب از 

گرای انصار هللا برافروخته شد  طريق گروه اس)م
و پی آمد آن دخالت نظامی مستقيم تعدادی از 

ای، تحت رھبری  کشورھای عربی رقيب منطقه
عربستان سعودی به حمايت از منصور ھادی 

جمھوری اين کشور بود، در طول متجاوز  رئيس
شماری  از سه سالی که ادامه يافته، فجايع بی

برای مردم فقير و ستمديده يمن، به بار آورده 
 . است

ھای رسمی در اين مدت، Nاقل  بر طبق گزارش
مجموع .  اند  ھزار غيرنظامی به قتل رسيده١٥

 ٣.   ھزار برآورد شده است٤٠معلولين و تلفات، 
ميليون تن از مردم اين کشور خانه و کاشانه خود 

 ھزار تن به ٣٠٠.  اند داده و آواره شده را ازدست
ميليون تن از ١٧.  اند کشورھای ديگر پناھنده شده

 ميليونی اين کشور نيازمند غذای ٢٦جمعيت 
با نابود شدن بسياری از امکانات .  اند روزمره

 ھزار ٥٠بھداشتی و درمانی محدود اين کشور، 
 جان خود را ٢٠١٧کودک تنھا در سال 

ھای مسری شيوع يافته و  بيماری.  اند داده ازدست
گسيختگی  ازھم.  اند نيم ميليون تن به وبا مبت) شده

نظام آموزشی، فقدان منابع و امکانات مالی و 
ھای  ويرانی تعدادی از مدارس درنتيجه بمباران

 ميليون ٢عربستان سعودی، باعث بازماندن 
ھمه  رغم اين به.  کودک از تحصيل شده است

ھای مالی ھنگفت جمھوری  فجايع جنگی و ھزينه
اس)می، عربستان و امارات متحده، تازه 

ھای نظامی چند سال اخير  شديدترين درگيری

اعتصاب يکپارچه، تجمعات، تظاھرات و 
گروه ملی صنعتی "راھپيمايی خيابانی کارگران 

(فوNد اھواز که از )  از اين پس فوNد اھواز" 
روزھای نخست ھفته دوم خرداد آغاز شد، بيش 

پرداخت دستمزدھای .  ازدو ھفته ادامه يافت
معوقه، پرداخت حق بيمه، تعيين تکليف نھايی 
وضعيت تملک شرکت و ادامه کاری آن، 

ھايی بودند که کارگران فوNد اھواز را به  خواست
مسئولين شرکت اما نه فقط به .  خيابان کشاند

ھای کارگران توجھی نکردند، بلکه  خواست
ورشکستگی شرکت و احتمال تعطيل کامل آن را 

اع)م ورشکستگی و تعطيل .  به ميان کشيدند
 ھزار پرسنل ۴معنای بيکاری حدود  شرکت، به

 دولِت ناتوان از حل بحران
 

ترين نيازھای معيشتی کارگران رسيد و  سقوط ارزش لایر و گرانی دNر و سکه ط)، به ضروری
گسيخته شده که حتا سخنگوی کابينه که  چنان لجام گرانی آن.  تر ساخت ھا را کوچک ھای کوچک آن سفره

 درصدی کاNھا ۶٠ تا ۵٠اش دروغ گفتن به مردم بود به گران شدن   سال تنھا وظيفه۵در طول اين 
توان به اين  تا کی می!  اقتصادی حاکم را بدھند؟  –ھا تاوان نظام سياسی  تا کی بايد توده.  اعتراف کرد

 !شرايط ادامه داد؟
ست که ھنوز   تومان رسيد و اين در حالی٧٧٠٠ تومان به ۴٠٠٠دNر آمريکا در کمتر از شش ماه از 

ھای  ھای آمريکا بازنگشته و دولت ايران در سال گذشته باNترين درآمد نفتی را نسبت به سال تحريم

  ٨درصفحه 

۴درصفحه   

۵درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

  ٧٧٧شماره    ٩٧  خرداد  ٢٨ –سال  چھلم 

 مبارزات شورانگيز فو?د اھواز و
  ضرورت ايجاد تشکل ويژه فو?دگران

 ژوئن، روز جھانی مبارزه با کار کودک ١٢
آی اِل (روزی که سازمان بين المللی کار .  است
 در اثر ت)ش پيگيرانه فعاNن ٢٠٠٢در سال )  او

منع کار کودک، بر گستره جھانی کار کودک و 
. ت)ش ھای مورد نياز برای محو آن متمرکز شد

اين اقدام سازمان جھانی کار، در واقع پاسخ به 
" لغو کار کودکان"مطالبه پر قدرت جھانی برای 

زمانی که فعاNن لغو .  در عرصه بين المللی بود
، در "گلوبال مارش"کار کودکان ھندی و آسيائِی 

ابتکاری تحسين برانگيز کودکان کار را پياده از 
محل برگزاری -آسيا تا شھر فلورانس ايتاليا 

بردند تا   -نشست بين المللی سازمان جھانی کار
اين کودکان صدای اعتراض ھمه کودکان کار در 

 .سرتاسر جھان باشند

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 "ما ھمانيم که اکنونيم، ما ھمانيم که فردائيم"

 و ۶٠ خرداد ٣٠
سرنوشت کشاکش 
 انق�ب و ضد انق�ب



 ٢ ٧٧٧ شماره  ٩٧  خرداد ٢٨     ٢
١از صفحه   

چرخش اوضاع يمن به زيان انصارهللا و جمھوری 

در ھفته گذشته، ائت)ف تحت .  آغازشده است
روزه به  رھبری عربستان، با يک اولتيماتوم سه

گروه انصار هللا برای ترک الحديده، تعرض 
ای را برای تصرف شھر و بندر  نظامی گسترده

الحديده که يکی از مراکز استراتژيک مھم در 
 . تصرف گروه انصار هللا است، آغاز کرد

اين بندر به دNيل سياسی، نظامی و اقتصادی 
ھای داخلی و خارجی اين جنگ،  برای طرف

 . کننده است دارای اھميت تعيين
عنوان دومين بندر مھم يمن پس از  بندر الحديده به

به دريای  ترين بنادر مشرف عدن ، يکی از بزرگ
سرخ است و تمام ساحل يمن در کرانه دريای 

.  کيلومتر را دربرمی گيرد٣٠٠سرخ، به طول 
واردات يمن به دليل نزديکی الحديده به خطوط 

المللی، عمدتاً از طريق اين بندر  ونقل بين حمل
 . گيرد صورت می

اين بندر ، از جھات مختلف برای انصار هللا، 
موقعيت بندر الحديده در .  نقشی استراتژيک دارد

امتداد سواحل دريای سرخ و گسترش آن به سمت 
تنگه باب المندب و مرزھای دريايی عربستان 

ای به شھر بندری الحديده  سعودی، اھميت ويژه
تواند برگ  تسلط بر اين بندر، می.  داده است

ای در دست انصار هللا و جمھوری اس)می  برنده
ونقل دريايی و نيز مرزھای آبی  برای تھديد حمل
لذا کنترل براين بندر و تسلط  بر .  عربستان باشد

شاھراه دريای سرخ و باب المندب برای انصار 
هللا و جمھوری اس)می به لحاظ نظامی وسياسی 

اما الحديده از نظر .  اھميتی بسيار باN دارد
اقتصادی نيز برای گروه انصارهللا اھميتی جدی 

اين بندر تنھا امکان دسترسی اين گروه به .  دارد
ورود کاNھای موردنياز .  جھان خارج است

مناطق تحت کنترل انصار هللا از طريق اين بندر 
گيرد و منبع مھم تأمين مالی برای اين  صورت می

گروه از طريق کسب ماليات و عوارض محسوب 
جمھوری اس)می در طول سه سال .  گردد  می

گذشته، از طريق ھمين بندر توانسته است 
تسليحات مختلف ، ازجمله موشک و ديگر 
 . امکانات موردنياز را به گروه انصار هللا برساند

بنابراين، سقوط اين بندر تنھا محدود به از دست 
رفتن الحديده نخواھد بود، بلکه به معنای از دست 

ويژه صنعا  و شکست  دادن  مناطق ديگر به
 .قطعی انصار هللا خواھد بود

رو است که ائت)ف تحت رھبری  از ھمين
عربستان، تمرکز اقدامات نظامی خود را بر شھر 
و بندر الحديده قرار داده و در چند روز اخير 

 .  درگيری نظامی در اين منطقه حاد شده است
با تمام اھميتی که الحديده برای طرفين درگيری  

داشتن اين بندر را  دارد، آيا انصار هللا امکان نگه
 داراست؟ 

به دNيل سياسی و نظامی يک چنين امکانی در 
 . شرايط کنونی برای اين گروه وجود ندارد

انصار هللا ازنظر سياسی و نظامی در وضعيتی 
نيست که بتواند برای مدتی طوNنی، شھر الحديده 
و بندر آن را در تصرف خود نگه دارد و چنين 

ھای اخير  رسد که در جريان درگيری به نظر می
آمد آن، صنعا را نيزاز  تنھا الحديده، بلکه پی نه

دست خواھد داد و احتماNً به منطقه صعده  که 
گردد، عقب خواھد  مرکز نفوذ آن محسوب می

 .نشست

انصار هللا ازنظر سياسی در ميان مردم يمن  
کلی  جز در منطقه صعده، پايگاھی ندارد و به به

اين گروه مسلح در شرايطی که .  ايزوله است
ھای  عليه سياست٢٠١٤مردم يمن در سال 

اقتصادی منصور ھادی و عدم تحقق مطالبات 
شده در پی جنبش انق)بی  سياسی وعده داده

 بار ديگر به پا خاسته بودند، از فرصت ٢٠١١
ثباتی اوضاع استفاده کرد و با تحريک و  بی

حمايت جمھوری اس)می و اتحاد با جناحی از 
حزب کنگره مردمی به رھبری عبدهللا صالح، 
توانست صنعا و تعداد ديگری از شھرھای يمن 

اما اين گروه .  را به تصرف خود درآورد
گرای مرتجع، حرفی برای گفتن نداشت و  اس)م

جز ف)کت و جنگ، ثمری برای توده مردم به 
در طول اين سه سال تنھا بازور .  بار نياورد

. داشته است اسلحه، مردم يمن را در اسارت نگه
بنابراين، نارضايتی در ميان توده مردم يمن 

. گرا گسترده است نسبت به سلطه اين گروه اس)م
کننده شکست اين گروه  عامل اصلی که تعيين

بازتاب اين مسئله .  باشد، ھمين واقعيت است می
ھای  بندی سياسی تقريباً عموم سازمان را در صف

. توان ديد سياسی يمن عليه اين گروه نيز می
ھای سياسی يمن و سران  برخی احزاب و سازمان

قبايل که در آغاز با اين گروه متحد شدند، يا 
طرف اتخاذ نمودند، ازجمله حزب  موضع بی

اص)ح و جناحی از حزب کنگره مردمی که در 
ھای سياسی يمن  ترين سازمان زمره بزرگ
شوند، اکنون به مخالفين جدی آن  محسوب می

دھی  اکنون با سازمان که ھم نحوی اند، به شده تبديل
ھای مسلح به جبھه مخالف پيوسته و در  گروه

 .حال جنگ با انصار هللا ھستند
از جھت نظامی نيز انصار هللا، در آن حد نيست 

ھا و مداخ)ت نظامی جمھوری  که حتی با کمک
اس)می، بتواند در مقابل قدرت نظامی ائت)ف 

ھا و  ھای پيشرفته آن کشورھای عربی، س)ح
حمايت مستقيم و غيرمستقيم آمريکا و برخی 
کشورھای اروپائی از ائت)ف تحت رھبری 

ھا  اتکای اين گروه به کمک.  عربستان، دوام آورد
ھای نظامی جمھوری اس)می است که  و حمايت

تر شدن حلقه  با تشديد عمليات نظامی و تنگ
. محاصره در الحديده، محدودتر خواھد شد

بنابراين ھرچند اين گروه از طريق 
ھای که در زمين و دريا انجام داده،  گذاری مين

شايد بتواند برای مدتی کوتاه مقاومت نمايد، اما 
بسيار بعيد است که بتواند اين شھر و بندر آن را 

 .         در تصرف خود نگھدارد
ھای نظامی،  بر طبق آخرين اخبار از درگيری

اکنون مناطقی از شھرالحديده و فرودگاه آن از  ھم
شده و اين گروه زير  تصرف انصار هللا خارج

چنانچه .  فشار از دست دادن بندر قرارگرفته است
شود، به  اين بندر که گلوگاه انصارهللا محسوب می

تصرف نيروھای ائت)ف درآيد، طولی نخواھد 
کشيد که صنعا پايتخت يمن را نيز از دست 

نشينی به مناطق  خواھد داد و ناگزير به عقب
مانده شمال خواھد شد که پايگاه اين گروه و  عقب
البته اگر کار به اين .   شود ھا محسوب می حوثی

مرحله برسد، موقعيت انصار هللا در صعده ھم 
چون اين بار برخ)ف .  وخيم خواھد شد

ھای گذشته انصار هللا، که ھمواره کار به  جنگ

عنوان يک نيروی  انجاميد، به بس می توافق و آتش
خورده، موقعيت خود را در اين استان نيز  شکست

شکست انصارهللا، البته .  از دست خواھد بود
تواند مردم يمن را عجالتا از فجايع ناشی از  می

ھای  جنگ، بمباران ھای عربستان و سرکوبگری
انصارهللا نجات دھد، اما به آن معنا نيست که 
بھبودی جدی در وضعيت اقتصادی وشرايط 

ھای کارگر وزحمتکش  اجتماعی و سياسی توده
چرا که با بازگشت منصور ھادی .  رخ خواھد داد

به قدرت که نماينده بورژوازی يمن است، 
ھای پيشين وی ادامه خواھديافت و شرايط  سياست

 بازخواھد گشت که برای ٢٠١٤سال  مردم يمن به
تحقق مطالبات اقتصادی و سياسی خود به مبارزه 

 .آورده بودند علنی روی
اما شکست انصار هللا در عين حال يک شکست 
سنگين برای جمھوری اس)می در مقابل رقبای 

جمھوری اس)می ايران .  اش خواھد بود ای منطقه
داشتن انصار هللا   سال گذشته برای نگه٣در طول 

ھای  صورت کمک ھا دNر به در قدرت، ميليون
نقدی، تسليحاتی و آذوقه در اختيار اين گروه 

حتی گروھی از نظاميان خود را تحت .  قرارداد
عنوان مستشار به اين کشور گسيل کرد تا شايد 

گرا تغيير  بتواند اوضاع را به نفع اين گروه اس)م
با شکست انصار .  ای حاصل نشد دھد، اما نتيجه

هللا، تمام اھداف جمھوری اس)می در يمن نيز به 
از ھمين روست که .  شکست خواھد انجاميد

ھای نماينده سازمان ملل برای  اکنون در پی ت)ش
ھا، خود را مدافع صلح و سازش  توقف درگيری

دھد تا شايد اين گروه بتواند در  در يمن نشان می
ھای آتی يمن نقش داشته  ای در سياست محدوده

ھای رقيب جمھوری  اما بعيد است که دولت.  باشد
درپی  ھای پی ويژه در شرايط شکست اس)می، به

 .گروه انصار هللا،  يک چنين توافقی را بپذيرند
که   شکست جمھوری اس)می  در يمن، درحالی

موقعيت اين رژيم در ديگر کشورھای منطقه 
شده است،  ازجمله سوريه و عراق تضعيف

ای جمھوری اس)می را در کل،  جايگاه منطقه
جمھوری اس)می ايران .  تضعيف خواھد کرد

ھا دNر از حاصل دسترنج مردم ايران را  ميليون
طلبانه خود در  ھای توسعه طلبی  جاه صرف ھزينه

يمن کرد، نقش مھمی در برافروختن جنگ داخلی 
يمن و کشتار و ويرانی اين کشور بر عھده گرفت 
و اکنون با شکست انصار هللا، بايد شکست 

. طلبانه خود در يمن را نيز بپذيرد سياست توسعه
طلبانه پان اس)ميستی جمھوری  اھداف توسعه

اس)می به ويژه در شرايط کنونی منطقه و جھان، 
 .  جز شکست سرنوشتی نخواھند داشت

 



 ٣ ٧٧٧ شماره  ٩٧  خرداد ٢٨     ٣

۵درصفحه   

١از صفحه   
کارگران فوNد اھواز، اتحاد و يکپارچگی 
کارگران، حمايت گسترده و پيگيرانه از کارگران 
بازداشت شده، استمرار تجمع و اعتراض خيابانی 

ھا به آن، سرانجام مسئولين  و پيوستن خانواده
ھا را وادار به   شرکت و دولت حامی آن

احکام آزادی کارگران زندانی .  نشينی کرد عقب
 -١ تن ازکارگران بنام ھای؛١٠جز .  صادر شد

محمود خسرو   -٣امير حريزاوی   -٢سعيد شابثی 
 -۶کريم سياحی   -۵علی طاھری اصل  -۴شاھی 

جواد   -٨عبدالرحمن ساکی   -٧محمد ف)حی 
سجاد   -١٠محمد علی جماعتی   -٩اسکندری 
به بھانه داشتن "  دادگاه انق)ب"که حسين پور 

شاکی خصوصی و شکستن شيشه دفتر نماينده 
اھواز در مجلس اس)می، از پذيرش وثيقه 

 ظاھرا بقيه ،ھا خودداری نمود  وآزادی آن
 در رابطه با .کارگران با سپردن وثيقه آزاد شدند

کارگران زندانی نيز گروه ھائی ازکارگران 
ھمراه با خانواده ھای بازداشت شدگان 
چندروزپی درپی درمقابل دادگستری دست به 
تجمع زده و خواستارآزادی آن ھا شده اند که 

 نفراول ليست فوق آزادشده ۴)   خرداد٢٧(تاکنون
 بخشی از دستمزدھای معوقه ع)وه براين.اند

ھای ديگری نيز به کارگران  پرداخت شد و وعده
بدين سان اعتراضات کارگران فوNد .  داده شد

اھواز بعد از دو ھفته موقتا پايان گرفت تا روز 
ديگری از نو آغاز گردد، چرا که معض)ت و 
مشک)ت اصلی فوNد اھواز و بخش اعظم 

 .چنان پابرجاست ھای کارگران ھم خواست
شرکت ( به بخش خصوصی ٨٨فوNد اھواز سال 

در پی بحرانی که سال .  واگذار شد)  منصور آريا
 ھزار ميلياردی ٣ به دليل پرونده اخت)س ٩٠
مالک فوNد اھواز، گريبان "  آفريد خسروی مه"

شرکت را گرفت، اين واحد از طرف دادگستری 
توقيف و سرپرستی آن به يکی از طلبکاران 

ظاھرا قرارداد .  واگذار شد)  بانک ملی(اصلی 
واگذاری فوNد اھواز به بانک ملی به امضا 

بانک ملی از محل فروش اموال شرکت .  رسيد
 فوNد اھواز ٩۶ھا تومان باN کشيد و آبان  ميليون

را به عبدالرضا موسوی مالک شرکت ھواپيمايی 
زاگرس، باشگاه استق)ل اھواز، ھتل داريوش و 

نام برده نيز بعد از .  پارک دلفين کيش فروخت
اع)م کرد پولی )  ٩۶ بھمن ٣٠(فقط چند ماه 

برای پرداخت دستمزد کارگران ندارد که 
 ٩۶ھای خيابانی اسفند  اعتصاب و اعتراض

 .کارگران را در پی داشت
که از واگذاری مجدد  در حال حاضر نيز در حالی

شود، اما  فوNد اھواز به بانک ملی صحبت می
تر از آن آينده فوNد اھواز  وضعيت مالکيت و مھم

اخت)ف .  و کارگران آن در ابھام باقی مانده است
ھای حکومتی  و کشمکش ميان باندھا و جناح

برای تصاحب فوNد اھواز، موجب ادامه و تشديد 
رکود و ب)تکليفی اين واحد بزرگ صنعتی و 

ی  تعويق پرداخت دستمزد کارگران شده و آينده
طور جدی   ھزار پرسنل اين شرکت را به۴شغلی 

 .به خطر انداخته است
 سال سابقه کار در ۵٠فوNد اھواز با بيش از 
آNت که زمانی باNترين  توليد و صادرات آھن

ھای مھم  رکورد توليد را داشت و يکی از قطب
 درصد فوNد کشور ٣٠کننده  توليد فوNد و توليد

ھای ضد  بوده است، اکنون در اثر سياست
کارگری رژيم، اجرای سياست اقتصادی 

سفره ما "روز ادامه داشت و کارگران با شعار 
 ١٠به ميدان آمده بودند، "  خاليه، ظلم و ستم کافيه

فعال اعتصاب در يورش شبانه نيروھای سرکوب 
بود  اگر قرار می.  بازداشت و روانه زندان شدند

کارگران فوNد با دستگيری و بازداشت و زندان 
 رانده و مرعوب شوند، دو ماه بعد از آن  عقب

. آوردند ھا را به اشغال خود در نمی کف خيابان
ای است  مبارزه کارگران فوNد اھواز، مبارزه

برای ادامه حيات، برای نمردن از گرسنگی، 
که خود  برای بھبود وضعيت معيشتی و چنان

ست برای زندگی و  اند، جنگی کارگران گفته
روشن است که چنين کارگرانی را که به گفته 
خودشان، دردشان درد نان است و با طبقه حاکم 

اند تا از شر آن نجات يابند و  چنگ در چنگ شده
يک زندگی انسانی داشته باشند، با ده بازداشتی و 

. توان از مبارزه بازداشت صد بازداشتی نمی
کارگر فوNد از اين تھاجم وحشيانه نه فقط 
نھراسيد و جا نزد، بلکه ب)فاصله فراخوان تجمع 

 خرداد، اجتماع اعتراضی ٢٢داد و روز 
کارگران پرشورتر از روزھای قبل تمام 

شعار .  ھای اصلی اھواز را فرا گرفت خيابان
کارگر "و "  کارگر زندانی آزاد بايد گردد"

به شعارھای پيشين "  کنيم ات می زندانی حمايت
چندين کارگر ديگر بازداشت و روانه .  افزوده شد
 ۶٠شمار بازداشت شدگان به بيش از.  زندان شدند

يک از اين اقدامات  اما ھيچ.  نفر افزايش يافت
ترين خللی در اراده استوار و  گرانه، کم سرکوب

جمعيت کارگران .  فوNدين کارگران ايجاد نکرد
تر و شعارھا  ھا افزون  آن تر، خشم معترض انبوه

کارگر   –توليد خواستيم نه وعده . "تر شد راديکال
سوريه را رھا کن، فکری به "، "چرا تو حبسه

دوا و   –خوايم  ما کارگريم نون می"، "حال ما کن
دن، مرگ  ھا را نمی حقوق"، "خوايم درمون می
، از جمله شعارھای کارگرانی بود که "بر آمريکا

فوNد مردان .  وار وارد خيابان شده بودند سيل
ھا  گروه ملی را اين بار فوNد زنان و خانواده

 .کردند ھمراھی می
که  رغم آن دولت و عوامل آن در فوNد اھواز به

ھای کارگران  از مشک)ت اين مجتمع و خواست
کام) آگاه و مطلع بودند و اساسا خود، ايجاد 

ھای  مشکل کرده بودند، اما از پذيرش خواست
يکی از کارگران که در .  رفتند کارگران طفره می

کنندگان از ضرورت مبارزه برای  جمع اعتراض
ھای وی مورد  گفت و حرف خواھی سخن می حق

گرفت، خطاب به  تاييد ساير کارگران قرار می
اگر :  گفت مسئولين شرکت و مسئولين دولتی می

ھا بخواھند بگويند مشک)ت کارگران را  آن
کفايت ھستند، اگر ھم  دانند غلط کردند و بی نمی
کفايت  کنند، باز ھم بی دانند و کاری نمی می

 .ھستند
 خرداد با ٢٣اعتراضات کارگران فوNد، روز 

تجمع در برابر استانداری و شعارھايی چون 
، "خوايم خوايم نمی عرضه نمی استاندار بی"
و شعار "  دزدان آزادند، کارگران زندانند"

، ادمه "کارگر زندانی آزاد بايد گردد"محوری 
 .يافت

ھای پرشور و پرشمار  پيمايی اعتراضات و راه

 ٢٠شرکت و گرسنگی بيش از پيش نزديک به 
گرچه .  ھای کارگران است ھزار اعضای خانواده

طور قطعی و  چند و چون اين تصميم ھنوز به
رسمی روشن نبوده و نيست، با اين وجود روشن 

حل مسئولين برای  اصط)ح راه بود که اين به
توانست اعتراض  پايان ب)تکليفی فوNد اھواز نمی

 ٩گسترده توام با خشم کارگران را که نزديک به 
سال است با اجحافات روزافزون کارفرما، تعويق 
پرداخت دستمزدھا و استرس دائمی در مورد 

کنند، در پی  آينده شغلی خود دست و پنجه نرم می
از اين رو اعتراضات کارگران .  نداشته باشد

تر و شعارھا  تر، يکدست فوNد، پيوسته فشرده
اين اعتراضات که روزھای .  تر شد راديکال

ھای شھر اھواز را به لرزه  متوالی خيابان
رانی کارگران پيشرو  گری و سخن انداخت، با آگاه

"گفت  کارگری می.  ھمراه بود  ماه است ۴ما : 
ايم، کارد به استخوان رسيده است،  حقوق نگرفته

 بر و توان فرساست،  فشارھای زندگی طاقت
شرايط ما جنگ بين زندگی و مرگ است، ما 

چه .  توانيم بيش از اين تحمل و مدارا کنيم نمی
تر و  داريم از دست بدھيم؟ چه کسی از ما محروم

و توده کارگران با شعار "  چيزتر است؟ بی
مانيم  می"، "پذيرد ميرد، ذلت نمی کارگر می"

وی را ھمراھی "  گيريم ايستيم حقوقمان می می
 . کردند می

 .مسئولين اما جز وعده، چيزی به کارگران ندادند
 خرداد ارتش گرسنگان بار ديگر به راه افتاد ٢٠

پارس به حرکت  آھن کيان و در مسير بولوار راه
تمام پھنای دو طرف بولوار از کارگران .  درآمد

مسير اياب و ذھاب وسائل نقليه، .  معترض پر شد
نشانی توسط کارگران  جز آمبوNنس و آتش

کارگران در سه راھی پل لشگر که .  مسدود شد
يکی از مناطق حساس شھر اھواز است توقف 
نمودند و بيش از دو ساعت منطقه را به قُُرق 

گروه ديگری از کارگران با .  خود درآوردند
آھن، مانع حرکت قطار  نصب بنر در جلو خط راه

 .تھران شدند -اھواز 
ھای کارگران  با اين ھمه باز ھم کسی به خواست

 .توجه نکرد
 خرداد تجمع و راھپيمايی کارگران از سر ٢١

پارس اھواز دست  گرفته شد و شبانه در فلکه کيان
آميز، مورد  اين تجمع مسالمت.  به تجمع زدند

. يورش وحشيانه نيروھای گارد ويژه قرار گرفت
ھا تن از کارگران مبارز بازداشت و روانه  ده

وشتم شديد نيروھای  زندان شدند و مورد ضرب
 .سرکوب قرار گرفتند

رژيم بر اين خيال بود که با اين عمل وحشيانه و 
تواند در دل  بازداشت و زندان گسترده، می

کارگران رعب و ھراس بياندازد و اعتراض و 
اما کارگران .  ھا را به شکست بکشاند اعتصاب آن

فوNد اھواز که طی اعتصابات، اعتراضات 
خيابانی و مبارزات مستمر خود دست کم از 
مقطع واگذاری اين شرکت به بخش خصوصی 

تجارب فراوانی بدست آورده و فوNد )  ٨٨سال (
ھا ميدان را خالی  اند، با اين توپ آبديده شده

در آخرين اعتصاب کارگران فوNد .  نکردند
 ٣٠ که بيش از ٩۶ھای پايانی سال  اھواز در ماه

 مبارزات شورانگيز فو?د اھواز و
  ضرورت ايجاد تشکل ويژه فو?دگران



 ۴ ٧٧٧ شماره  ٩٧  خرداد ٢٨     ۴

١از صفحه   

  ۵درصفحه 

 "ما ھمانيم که اکنونيم، ما ھمانيم که فردائيم"

، "ما ھمانيم که اکنونيم، ما ھمانيم که فردائيم" 
. شعار کودکان کاِر در اين رژه حماسی بود

شعاری که فضای کنفرانس ساNنه سازمان 
جھانی کار را در فلورانس تسخير کرد و 
نمايندگان اج)س را ملزم به پذيرش و اقدامات 

در گستره جھانی "  لغو کار کودکان"عملی برای 
 . کرد

کودک کار کيست و عرصه کار آنان در 
کجاست؟ بنا به تعريف نھادھای بين المللی مقابله 

کودکی است "  کودک کار"با لغو کار کودکان، 
، "سبک يا سخت"که به يکی از اشکال کاِر 

برای کسب درآمد و نه "  داوطلبانه يا اجباری"
در واقع، منظور از .  کسب توانمدی اشتغال دارد

درگير نمودن کودکان در آن دسته "  کار کودک"
از فعاليت ھای اقتصادی است که عم) مانع 
تحصيل، آموزش و برخورداری آنان از امکانات 

 . اوليه رشد فردی و اجتماعی شان می شود
نام گذاری و اختصاص يک روز برای مقابله با 
کار صدھا ميليون کودک جھان و حتا ت)ش 
نھادھای مدافع حقوق کودک اگر چه امری مفيد و 
Nزم است اما، ھرگز اقدامی کافی، ريشه ای و 
راديکال برای محو پديده کودکان کار در جھان 

پوشيده نيست که پديده  .نبوده و نخواھد بود
کودکان کار، قبل از ھر چيز ريشه در نظام 
سرمايه داری و ماھيت ضد مردمی دولت ھای 

دولت ھايی که .  مستقر در کشورھای جھان دارد
به رغم پذيرش مفاد کنوانسيون جھانِی منع کار 
کودک، ھمچنان شرايط اقتصادی و اجتماعی 
اسفباری را بر کارگران و توده ھای زحمتکش 

بر بستر چنين شرايطی است که .  تحميل می کنند
صدھا ميليون کودک برای تامين معاش خود و 
خانواده از پشت ميز مدرسه به خيابان برتاب می 
شوند و در جرگه کودکان کار و خيابانی قرار می 

 . گيرند
با اين ھمه و به رغم ھمه ت)ش ھايی که 
کنشگران منع کار کودک و نيز اقداماتی که 

 جھت مقابله با ٢٠٠٢سازمان جھانی کار از سال 
کار کودکان انجام داده اند، شوربختانه ھنوز 
صدھا ميليون کودِک کار در جھان به کارھای 

 . سخت و زيانبار اشتغال دارند
بر اساس آمارھای رسمی سازمان جھانی کار، 

 ميليون کودک کار در ٢١۵امروزه دست کم 
رقمی که عموما بر گرفته . جھان شناسايی شده اند

. از آمارھای ارائه شده توسط دولت ھاست
 ميليون ۴٠٠آمارھای غير دولتی اما، بر وجود 

به رغم اينکه سازمان .  کودک کار تاکيد دارند
جھانی کار و ديگر نھادھای بين المللی با استناد 

 ٢١۵به آمارھای دولتی بر وجود دست کم 
ميليون کودک کار شناسايی شده تاکيد دارند که 
عموما غير واقعی ھستند، ولی ھمين ميزان نيز 

 . بسيار فاجعه بار است
مجموعه ای از کودکان محروم در کشورھای 
مختلف جھان، با انواع مشک)ت اجتماعی، از 
فقر و بيماری گرفته تا کودک آزاری، از 
محروميت تحصيلی گرفته تا بردگی کار کودکان، 

مواد مخدر گرفته    از خطر افتادن در دام باندھای
تا گرفتار شدن در دست تبھکاران قاچاق کودک، 

کودکانی که بسياری .  دست و پنجه نرم می کنند
از آنان به کار تمام وقت اشتغال دارند، مدرسه 
نمی روند، از کودکی کردن محرومند، وقت کمی 
برای بازی و تفريح دارند و يا اص) چنين وقتی 

کودکانی که از تغذيه و مراقبت ھای Nزم .  ندارند
در يک ک)م در ھمان دوران برخوردار نيستند و 

 .کودکی خود پرپر می شوند
در اين ميان اما، شرايط برای کودکان کار در 
کشورھای آسيائی، آفريقائی، اقيانوسيه و 
خصوصا ايران بسيار فاجعه بارتر از جاھای 

در حاکميت جمھوری اس)می .  ديگر است
کودکان کار صرفا به کارھای سخت، توانفرسا، 
تغذيه نامناسب و محروميت از تحصيل مواجه 

بخش زيادی از کودکان کار در ايران به .  نيستند
ناچار به زباله گردی و کارھای خطرناِک 

کودک زباله گرد عموما با اجسامی .  مشغولند
خطرناک وغير بھداشتی از کاندوم گرفته تا 
سوزن و سرنگ و انواع و اقسام کثيف ترين 

لذا، اين .  اجسام درون مخازن زباله مواجه است
قبيل کودکان کار ع)وه بر تھديداتی که بقيه 
کودکان کار با آن مواجه ھستند، با خطر ابت) به 
انواع بيماری ھايی ھمچون ايدز، وبا، ھپاتيت، 

 . اعتياد و غيره نيز روبرو ھستند
و محروميتی که جمھوری اس)می بر    بيداد

کودکان روا داشته است ، تنھا به کار کودکان 
برای تامين معاش خود و خانواده خ)صه نشده و 
مصائب آنان بسيار فراتر از اين محدوده می 

در جمھوری اس)می، که فساد تمام ارکان .  باشد
حاکميت و کل کشور را فرا گرفته است و ناامنی 
در جامعه بيداد می کند، باندھای مواد مخدر در 
ھر کوی و برزن پرسه می زنند و مافيای قاچاق 
کودک در خيابان ھا به اميد شکار کودکان کار و 

کودکان بازيافتی و زباله گرد، .  خيابانی نشسته اند
روزھای اول و دوم را به سختی تحمل می کنند، 
يک تا چند ھفته را ھم  پشت سر می گذارند، سر 
انجام اما، دير يا زود، از طرف افراد سودجو يا 
باندھای کمين کرده شکار و به حمل مواد مخدر 

 . کشانده می شوند
از اينرو، در حاکميت جمھوری اس)می، ورود 
ھر کودک به گستره کودکان زباله گرد و 
خيابانی، خود آغاز فاجعه ای است که کودکان 
کار را در معرض يک سری آسيب ھای جدی 

از اين رو، کودکان خيابانی و .  قرار می دھد
بازيافتی در مقايسه با خطرات و سختی کاری که 
بدان اشتغال دارند، ترجيح می دھند به جای حمل 
يک کيسه سنگين و چندش آور زباله آنھم با سود 
کم، دو مثقال ھروئين جابجا کنند تا از شر کيسِه 
بد بوِی زباله و مبت) شدن به انواع بيماری ھا 

 .خ)ص شوند
ھم اکنون وضعيت کودکان کار در جمھوری 
اس)می آنچنان فاجعه آميز است که ديگر صدای 
اعتراض افرادی از درون نھادھای حکومتی نيز 

نمونه بارز آن الھام فخاری، رئيس .  بلند شده است
او .  کميسيون اجتماعی شورای شھر تھران است

سه شنبه گذشته در شصت و نھمين جلسه علنی 
شورای اس)می شھر تھران با اشاره به اينکه 
برخی پيمانکاران شھرداری کودکان زباله گرد 

را به کار می گيرند و از آنھا به عنوان نيروی 
"کار ارزان سوء استفاده می کنند، گفت اين : 

کودکان در کارگاه ھای تفکيک زباله می خوابند 
و ھمه می دانيم که آنھا در معرض چه آسيب 

بر اساس تحقيقات انجام شده ...  ھايی قرار دارند
تعدادی از اين کودکان به بيماری ھايی ھمچون 
ھپاتيت، ايدز، حصبه، کزاز و اسھال مبت) شده 

 ٣٢تا جاييکه بر اساس مطالعات انجام شده ...  اند
درصد کودکان کار در معرض آزار جسمی، 

  ."روحی و جنسی قرار دارند
الھام فخاری، ھمچنين با توجه به کثرت تعداد 
کودکان کار در ايران که برخی کارشناسان رقم 

 ميليون نفر تخمين می زنند، ٣آن را بيش از 
 ھزار نفر است، ٢٠اين رقم برای تھران : "گفت

اما به دليل اينکه اغلب کودکان کار ھيچ گونه 
ثبت ھويتی ندارند، آمار دقيقی در اين زمينه نمی 

 برای مثال، به رغم وجود ."توان ارائه کرد
 ھزار کودک کار در تھران، آمار ٢٠تخمين 

ثبت يک ھزار "رسمی و دولتی اما، فقط به 
 ھزار ٣کودک در مراکز متعلق به شھرداری و 

اشاره "   کودک در مراکز بھزيستی تھران٨٠٠و 
پوشيده نيست که علت اصلی افزايش تعداد .  دارند

کودکان کار ريشه در فقر اقتصادی موجود در 
چرا که بر اساس تحقيقات مورد .  جامعه دارد

 ٦٠اشاره عضو شورای اس)می شھر تھران، 
درصد از کودکان خيابانی نه به دليل نابسامانی 
وضعيت خانوادگی، بلکه به دليل فقر اقتصادی يا 
بيکاری و اعتياد، بد سرپرستی و ناآگاھی والدين 

اينھمه ظلم و بی  .راھی خيابان ھا می شوند
عدالتی در حق کودکان، در شرايطی صورت می 
گيرد که جمھوری اس)می مفاد کنوانسيون حقوق 

 . کودک را پذيرفته است
چرا تعداد  به راستی مسئول اين فجايع کيست؟

کودکان کار در جمھوری اس)می روز بروز 
افزايش می يابد؟ پاسخ به اين پرسش، از يک سو 
راه فرار را بر ھمه تبھکاران دولتی که در پی 
فريب اذھان عمومی ھستند، می بندد و از سوی 
ديگر ساده نگری آن دسته از افراد و گروه ھايی 
را که راه حل اينگونه معض)ت اجتماعی را 
صرفا در حد تبليغ و ترويج کار فرھنگی در 
جامعه و درون خانواده ھا موعظه می کنند، 

 . آشکار می سازد
کودکان کار در ايران، جزئی از مجموعه خانواده 
کودکان کار در گستره جھانی ھستند که در 

آنھا نيروی .  معرض ستم و استثمار قراردارند
ھمان کودکانی .  دارانند  برای سرمايه کار ارزان

که ديگر کودکان ھم جنس شان به نمايندگی از 
 از آسيا تا فلورانس رژه ٢٠٠٢آنان در سال 

 ژوئن ھمان سال ١٢کودکانی که در روز .  رفتند
ما ھمانيم که اکنونيم، ما ھمانيم که "با شعار 

جھان را به لرزه درآوردند و سازمان "  فردائيم
و "  لغو کار کودک"جھانی کار را به تصويب 

مبارزه برای مقابله با کار کودکان در گستره 
از اين رو، پوشيده نيست که .  جھانی واداشتند

صدھا ميليون کودک کار در سرتاسر جھان و 
ايران، قبل از ھر چيزقربانی مناسبات نظم 

 . سرمايه داری اند
نظام سرمايه داری، سرمنشاء توليد و باز توليد 
تمام مصائب اجتماعی و اقتصادی موجود در اين 

در اين ميان اما، خشونت اقتصادی .  ست  کشورھا 
و پرتاب کودکان از مدرسه به خيابان در 



 ۵ ٧٧٧ شماره  ٩٧  خرداد ٢٨     ۵

۴از صفحه  ٣از صفحه    

 مبارزات شورانگيز فو?د اھواز 
 وضرورت ايجاد تشکل 

 ويژه فو?دگران
داران و  چنين رقابت سرمايه نئوليبرال و ھم

باندھای حکومتی بر سر تصاحب و تصرف آن، 
بار کنونی درآمده و اين مجتمع  به وضع وخامت

 ھزار پرسنل آن، به حال خود رھا ۴بزرگ با 
 .اند شده

که در اعتصابات  کارگران فوNد اھواز اما چنان
يکپارچه واعتراضات خيابانی خود نشان دادند، 

شان زير پای حاکمان و  نخواھند گذاشت حقوق
اتحاد و ھمبستگی .  داران لگدمال شود سرمايه

کارگران فوNد اھواز که در اعتراضات اخير به 
ھای  ای نمايان شد، ضامن پيروزی نحو برجسته

آگاھی سياسی در صفوف .  بعدی کارگران است
. کارگران فوNد به سرعت در حال افزايش است

فوNد اھواز تحوNت جنبش کارگری و مبارزات 
ھا  ھای خود در ساير واحدھا و کارخانه ای طبقه ھم

را الگوی "  ھپکو"فوNد اھواز .  کند را دنبال می
خود قرار داد که در آستانه تعطيلی بود، اما 
کارگران مبارز ھپکو با اتحاد و مبارزات 

فوNد .  پرشور و مستمر خود مانع تعطيل آن شدند
اھواز بار ديگر به دستگاه حاکم نشان داد که 
سرکوب و بازداشت و زندان و ضرب و شتم 
کارگران، تاثيری بر ادامه مبارزه و روند 

دستگاه .  شکوفايی جنبش طبقاتی کارگران ندارد
حکومتی نيز به اين مساله پی برده و مستاصل 

اند  ھای کارگری ھمه جا آماده خانواده.  شده است
تا به فوريت به صفوف مبارزاتی کارگران و 

فوNد اھواز نيز .  ھا ملحق شوند رژه خيابانی آن
تمامی اين فاکتورھا .  اين واقعيت را تاکيد کرد

مؤيّد اين واقعيت است که جنبش طبقه کارگر در 
کارگران بيش از پيش .  حال پيشروی و اعت)ست

اشکال .  زنند دست به اعتصاب و تجمع می
بندان، بستن  راديکال مبارزه مانند ايجاد راه

آھن، راھپيمايی و تظاھرات خيابانی و  خطوط راه
ترديدی نيست که .  امثال آن در حال افزايش است

در ادامه ھمين روند و گسترش بيش از پيش 
اعتراضات کارگری، توازن قوا به طور قطعی 

 .به سود کارگران بر ھم خواھد خورد
توانند  کارگران فوNد اھواز اما زمانی می

توفيقات بيشتری بدست آورند که صفوف خود را 
ھای خود را سازمان  تر سازند و تشکل متشکل
تواند ھمياری کارگران در  فوNد اھواز می.  دھند

ھای فوNد را بدست آورد و در  ساير کارخانه
ھا، تشکل ويژه فوNدگران  اتحاد و ھماھنگی با آن

اين وظيفه .  ريزی کند را پايه)  کارگران فوNد(
ترين و پيشروترين کارگران فوNد  ی آگاه برعھده

اھواز است که با استفاده از ابزارھای مختلف و 
ايجاد پيوند و ارتباط با کارگران فوNد در ساير 
واحدھا مانند فوNد آکسين خوزستان، صبا فوNد، 
ذوب نورد خليج فارس، فوNد خوزستان، فوNد 

آھن  مبارکه اصفھان، فوNد اصفھان، ذوب
آھن و  اصفھان، فوNد کرمان، فوNد يزد، ذوب

نورد کرمان، مجتمع فوNد اردکان، مجتمع فوNد 
ھای اوليه  ھا و احد مشابه، نطفه سيرجان و ده

. تشکل ويژه کارگران فوNد را بوجود آورند
ايجاد تشکل ويژه کارگران فوNد، پيکار و 
موفقيت کارگران فوNد اھواز را صد گام جلوتر 

 .خواھد برد

 خ�صه ای از
  اط�عيه ھای سازمان

 
 خ��ردادم��اه، س��ازم��ان م��ا ٢٢در ت��اري��خ 

کارگر زندانی آزاد " ای تحت عنوان  اط)عيه
، ان�ت�ش�ار داد و خ�واس�ت�ار آزادی " بايد گردد

گ�روه م�ل�ی " فوری کارگران بازداش�ت ش�ده 
 .شد" فوNد اھواز

 :  در بخشی از اين اط)عيه آمده است
ديشب و امروز با حم�ل�ه وحش�ي�ان�ه ع�وام�ل " 

 ۶۵مزدور و سرکوبگر جمھ�وری اس�)م�ی 
" گ��روه م�ل��ی ف�وNد اھ��واز" ک�ارگ��ر م��ب��ارز 

 .دستگير شدند
بعد از چھارده روز اعت�ص�اب و اع�ت�راض، 

پ�ارس  شب گذشته ک�ارگ�ران در ف�ل�ک�ه ک�ي�ان
اھواز و اطراف آن تج�م�ع ک�ردن�د ک�ه م�ورد 
حمله وحشيانه نيروھای ي�گ�ان وي�ژه ن�ي�روی 

 ک�ارگ�ر ۵٠انتظامی ق�رار گ�رف�ت�ه و ح�دود 
 .دستگير شدند

ح��م��ل��ه وحش��ي��ان��ه ن��ي��روھ��ای ان��ت��ظ��ام��ی ب��ه 
کارگران اما ن�ت�وانس�ت م�ان�ع�ی ب�ر س�ر راه 
مبارزات ک�ارگ�ران ق�رار دھ�د و ک�ارگ�ران 
امروز متحدتر از ھميشه بار ديگر دس�ت ب�ه 

کارگر زندان�ی " تجمع زده و اين بار با شعار 
به حمايت از رف�ق�ای درب�ن�د "  آزاد بايد گردد
نيروھ�ای س�رک�وب�گ�ر وق�ت�ی .  خود برخاستند

اتحاد کارگران را ديدند، بار ديگر به منظور 
درھم شکستن مقاومت کارگران ب�ه ص�ف�وف 

 ک�ارگ�ر دي�گ�ر را ١۵ھا ي�ورش ب�رده و  آن
ک�دام از اي�ن اق�دام�ات  دستگير کردند اما ھيچ

وحشيانه و ضد کارگری نتوانست خ�ل�ل�ی در 
" گروه م�ل�ی ف�وNد اھ�واز" ی کارگران  اراده

که چيزی برای از دست دادن ندارن�د، اي�ج�اد 
ھ��ا ب��ه ت��ج��م��ع خ��ود در ب��راب��ر  ک��ن��د و آن

چنين پاسگاه نيروی انتظام�ی  استانداری و ھم
ھ�ای ک�ارگ�ران  اما اين بار ھمراه ب�ا خ�ان�واده

بازداشتی ادامه داده و خواستار آزادی تمامی 
 .کارگران دربند شدند

در "  گ��روه م��ل��ی ف��وNد اھ��واز" ک��ارگ��ران 
روزھای گذشته با تظاھرات در سطح شھ�ر، 
تجمع در برابر استانداری، يورش ب�ه دف�ات�ر 
نمايندگان مجلس اس)م�ی در اھ�واز و خ�رد 

ھ�ا، مس�دود ک�ردن  ھای دفاتر آن کردن شيشه
آھ�ن اھ�واز ب�ه ت�ھ�ران  ھ�ا و خ�ط راه خياب�ان

ھای خ�ود را ف�ري�اد زدن�د ام�ا  بارھا خواست
تنھا چيزی که از مقامات جمھ�وری اس�)م�ی 

 . شنيدند وعده بود
کارگران خواستار پرداخت سه ماه دس�ت�م�زد 
معوقه، پرداخت حق ب�ي�م�ه، ت�ع�ي�ي�ن ت�ک�ل�ي�ف 

چ�ھ�ار .  مالکيت کارخانه و آغاز توليد ھست�ن�د
" گ��روه م��ل��ی ف��وNد اھ��واز" ھ��زار ک��ارگ��ر 

خواس�ت�ار ام�ن�ي�ت ش�غ�ل�ی خ�ود در کش�وری 
 ھستند که بيشترين بيکاران را دارد

درپايان اين اط)عيه سازمان، اقدام وحشيان�ه 
ن��ي��روھ��ای س��رک��وب��گ��ر ج��م��ھ��وری اس��)م��ی 

ق�ي�د و ش�رط  محک�وم و آزادی ف�وری و ب�ی
 .کارگران بازداشتی  خواسته شده است

 

 ما ھمانيم که اکنونيم، "
 "ما ھمانيم که فردائيم

جمھوری اس)می که در آن دين و دولت کام) 
درھم ادغام شده اند، ابعاد بسيار فاجعه بارتری به 

بنابر اين، در نظام سرمايه .  خود گرفته است
داری حاکم بر ايران که مسئوNن آن بزرگترين 
دزدان و چپاول گراِن حاصل دسترنج کارگران و 
توده ھای زحمت کش ھستند، نظامی که بنيان 
ھای حکومتی اش، ريشه در استبداد دينی دارد و 
خشونت سياسی، اجتماعی و اقتصادی در جای 
جای جامعه نھادينه شده است، نظامی که فقر، 
فحشا، گرانی، بيکاری و اعتياد در آن بيداد می 
کند، حاکميتی که کارگران و توده ھای زحمتکش 
جامعه از ابتدايی ترين آزادی ھای سياسی و 
حقوق دمکراتيک خود محرومند، حکومتی که نه 
تنھا کمترين نگرانی از بابت گسترش پديده کار 
کودکان در جامعه ندارد، بلکه با تشديد فقر و 
بيکاری در جامعه صف کودکان کار را مدام 
طويل و طويل تر ھم می کند، مسلما تا زمانی که 
جمھوری اس)می در ايران پابرجا ست، جمعيت 

لذا، بدون .  کودکان کار نيز افزايش خواھد يافت 
ھيج ترديدی سرنوشت کودکان کار و رھايی 
کامل آنان از ستمی که بدان گرفتاراند، به 
دگرگونی بنيادين نظم موجود و رھايی کل جامعه 
از تباھی و ويرانگری نظام دينی و سرمايه داری 

 .  حاکم بر ايران گره خورده است
 

 زنده باد سوسياليسم
 
 !کارگران و زحمتکشان

 
يک سازمان کمونيست )  اقليت(سازمان فدائيان

ست که برای برانداختن نظام  و کارگری
داری و استقرار يک نظام کمونيستی،  سرمايه

ھای آزاد و برابر از طريق  متشکل از انسان
 . کند يک انق)ب اجتماعی مبارزه می

 
 .بپيونديد) اقليت(به صفوف سازمان فدائيان 

 
 حکومت شورائی -آزادی  -نان  -کار



 ۶ ٧٧٧ شماره  ٩٧  خرداد ٢٨     ۶

١از صفحه   

براساس آمار سازمان .  گذشته داشته است
توليد "  اوپک"کشورھای صادرکننده نفت 
 ۴١٩ از ٢٠١٧ناخالص داخلی ايران در سال 

 ميليارد دNر رسيد که ۴۴٧ميليارد دNر به 
ی آن مرھون افزايش  طور واقعی ھمه به

در اين سال درآمدھای نفتی .  درآمدھای نفتی بود
 درصد رشد داشت که نتيجه ٢٨ايران بيش از 

. افزايش حجم صادرات و افزايش بھای نفت بود
 ميليارد دNر درآمد صادراتی ايران در ١١١از 

اين سال، تنھا بخش بسيار کوچکی از آن 
چه را که  در واقع آن.  باشد درآمدھای غيرنفتی می

کند،  دولت به عنوان صادرات غيرنفتی اع)م می
ی آن محصوNت جانبی نفت و گاز  بخش عمده

) مانند صادرات محصوNت صنايع پتروشيمی(
قدر ناچيز  ديگر اق)م صادراتی ايران آن.  است

ای بر درآمدھای صادراتی  ھستند که تاثير عمده
 .ندارند
رغم افزايش درآمد نفتی و به تبع آن افزايش  اما به

ی  ھای بلوکه شده که پول رغم آن درآمد دولت و به
دوران تحريم بعد از گذشت دو سال باNخره بايد 
در دسترس دولت قرار گرفته باشد، وضعيت 

گرانی به .  تر از ھميشه است اقتصاد وحشتناک
اش پاره شده و  ھيبت غولی درآمده که زنجيرھای

ی کوچک اکثريت بزرگ جامعه يورش  به سفره
مردمی که ديروز از گرانی و .  آورده است

وضعيت وخيم معيشتی به ستوه درآمده بودند، اما 
امروز ھمان ديروزشان، ھمان ديروز 

شان در طول کمتر از چند ماه به آرزو  وحشتناک
نظام مقدس جمھوری "اين است .  تبديل شده است

چه که بر سر کارگران و  و آن"  اس)می
زحمتکشان که اکثريت بسيار بزرگ جامعه 

 .ھستند آورده است
چاپ تھران در گزارشی "  تجارت"روزنامه 

" سفره خالی، سھم مردم از گرانی"تحت عنوان 
"نوشت بازارھاي اق)م خوراکي و مصرفي : 

خانوارھا در فاصله چند روز مانده به انتھاي 
چنان آبستن تحوNت  ، ھم٩٧سومين ماه سال 

ھای  براساس محاسبه…  ھا ھستند ای قيمت لحظه
، قدرت خريد ٨۶صورت گرفته از سال 

 درصد کاھش يافته و ٢٠٠مزدبگيران بيش از 
وحيد شقاقی از ".  اين روند ھمچنان ادامه دارد

اقتصاددانان جمھوری اس)می و مدرس اقتصاد 
: گفت"  ايسنا"دانشگاه خوارزمی به خبرگزاری 

 ماه اخير، افزايش قيمت دNر باعث شد ٨طی "
 درصد ٨٠ارزش پول ملی و قدرت خريد مردم  

نيز "  جھان صنعت"روزنامه ".  کاھش پيدا کند
" خرداد نوشت٢۴در تاريخ  مردمی که در دو : 

ھای  فروشی را با قيمت ماه گذشته سکه پيش
 ھزار تومان با ۵٠٠حداکثر يک ميليون و 

سررسيدھای يک ماھه خريداری کردند امروز 
توانند با تفاوت قيمت فاحشی در  ھمان سکه را می

بازار بفروشند و چيزی حدود يک ميليون تومان 
ی  به نوشته".   بابت ھر سکه به جيب بزنند

سال اخير  روزنامه کيھان بھای سکه در طول يک
ھمين .   درصد افزايش قيمت داشته است١١٣

ھای  نويسد در مدتی کوتاه گوشی روزنامه می
افزايش .  اند  درصد افزايش قيمت داشته٧٠موبايل 

ست که در  بھای سکه در ايران در حالی
. بازارھای جھانی قيمت ط) کاھش داشته است

 درصد يکی ديگر از ۵٠افزايش قيمت مسکن تا 
گوشت، ميوه، مرغ، .  معض)ت مردم است

مرغ و ديگر مايحتاج عمومی مردم نيز  تخم
آوری را در روزھای اخير تجربه  افزايش سرسام

خانی رئيس اتحاديه فروشندگان  يوسف.  کردند
اگر فکری به حال وضعيت : "پرنده و ماھی گفت

ھای سربار توليدکنندگان مرغ نشود، به  ھزينه
ريزی امتناع کرده و  مرور توليدکنندگان از جوجه

 ھزار ١۵با کمبود عرضه، قيمت مرغ به مرز 
عصر "به نوشته سايت ".  تومان خواھد رسيد

 ١٠، قيمت انواع خودرو نيز تنھا طی "ايران
 ميليون تومان افزايش داشته ۴٠ تا ٢روز بين 

 .است
ما در مقاNت پيشين نشريه کار به اين موضوع 
به صورت تحليلی پرداختيم که بحران اقتصادی 

تورمی کنونی، ريشه در ساختار نظام   –رکود 
دولت (داری دارد و روبنای سياسی حاکم   سرمايه

خود عاملی در تشديد اين )  جمھوری اس)می
 در ٧۶٢شماره "  کار"در .  باشد بحران می

افزايش بھای دNر، نتايج و "ای با عنوان  مقاله
که در ھفته اول اسفندماه گذشته "  چرايی آن

انتشار يافت، با اشاره به اين که حجم نقدينگی از 
 برابر شده، به تاثير افزايش ۵٠٠ تاکنون ٧٠سال 

ويژه  ھای جمھوری اس)می به نقدينگی که سياست
ھای اقتصادی آن نقش مھمی در آن دارد  سياست

غول نقدينگی در اقتصاد : "اشاره کرده و نوشتيم
 –داری ايران که به بحران رکود  بيمار سرمايه

تورمی چھل ساله دچار است، تاثيرات مخرب 
گونه ترديدی به يک  عظيمی داشته و بدون ھيچ

داری  بيماری غيرقابل ع)ج مناسبات سرمايه
ھای سرطانی تمام وجود  تبديل شده که مانند سلول

گوييم که  آن را در برگرفته است و اگر ما می
دارانه برای برون رفت  حل سرمايه گونه راه ھيچ

از بحران اقتصادی حاکم در ايران وجود ندارد، 
نگرانه به واقعيت  ريشه در ھمين نگاه واقع

 ".اقتصاد ايران دارد
ی روحانی  در ھمان مقاله ما سه راه حل کابينه
که در بھمن (برای مقابله با افزايش بھای دNر 

را به نقد کشيده و نوشتيم که اين )  ماه مطرح شد
ھا نه تنھا قادر به مقابله با  حل اصط)ح راه به

کاھش ارزش لایر و افزايش بھای دNر نيست، 
بلکه حتا اثرات مخربی در کوتاه مدت و 

وقايع امروز درستی .  درازمدت خواھد داشت
 .ارزيابی و تحليل ما را اثبات کرد

ی روحانی از ھميشه  امروز ھم که دست کابينه
اش به  تر است، ھم او و ھم اعضای کابينه خالی
: گويد خود وی می.  اند گويی روی آورده ھذيان

امروز مشکل اصلی ما، مشکل اقتصادی، "
فرھنگی و يا امنيتی نيست، بلکه مشکل اصلی 

آخوندی ".  امروز ما جنگ روانی است
دار و وزير مسکن وی نيز به تاسی از  سرمايه
افزايش قيمت مسکن سياسی : "گويد اش، می رئيس
 "!!! است

 دستور ۴واعظی رئيس دفتر وی نيز با اع)م 
گويد که  روحانی برای مقابله با گرانی می

روحانی برای مقابله با افزايش قيمت دستور 
خالی کردن انبارھا و فرستادن کاNھا به بازار را 

اين !!!  حلی و عجب راه!!!  صادر کرده است
از .  يعنی دست خالی دولتی ناتوان از حل بحران

بس که روحانی به مردم وعده داد و از بس که 
ھای او دروغ از درآمد حاN ديگر چيزی  وعده

نمانده جز اين که با خالی کردن انبارھا به مقابله 
ای که کابينه  پس آن سه بسته.  با گرانی برخيزد

اين ھمه با سروصدا اع)م کرد و گفت با اين 
شويم، جھانگيری  ھا مانع افزايش دNر می بسته

 تومان اع)م کرد و گفت ۴٢٠٠نرخ دNر را 
فروش باNتر از اين جرم است مانند فروش مواد 

ادعاھای اعضای کابينه و !  مخدر، چه شدند؟
ديگر مقامات دولت جمھوری اس)می برای مردم 

 ۴٢٠٠قدر مضحک شده که مردم به دNر  آن
ھمان طور .  دادند"  دNر جھانگيری"تومانی لقب 

نيز "  پرايد جھانگيری"که با گران شدن خودرو 
 .در ميان مردم برای تمسخر رژيم مطرح شد

ھای  انداز نيز با توجه به واقعيت اما چشم
ھا چيزی جز تشديد  اقتصادی و بازگشت تحريم
و اين را فراموش .  بحران اقتصادی نخواھد بود

نکنيم که در طول تاريخ ھمواره اين کارگران و 
ھا با افزايش  اند که بار بحران زحمتکشان بوده

. ھا قرار گرفته است ھا آن بيکاری و فقر بر دوش
طور که در تمامی ساليان اخير، و به رغم  ھمان

بحران اقتصادی، ثروتمندان در ايران ثروتمندتر 
ھر قدر ھم بحران .  شده و فقرا فقيرتر شدند

تر شود، کارگران و زحمتکشان با سرعت  عميق
 .شوند بيشتری فقيرتر می

واقعيت اين است که ھم اکنون بحران تمامی 
از اغلب .  سيستم حاکم را در برگرفته است

که به صورت )  ھای دولتی ويژه بانک به(ھا  بانک
ھا که به دNيل  واقعی ورشکست ھستند تا کارخانه

. شوند متعدد يکی پس از ديگری تعطيل می
داران ھم بيش از گذشته به فکر فرار از  سرمايه

شان به خارج از کشور  ھای  کشور و انتقال پول
 ميليارد دNر از کشور تنھا ٣٩خروج .  اند افتاده

در سال گذشته براساس آمارھای رسمی يک 
ديگر حتا اميد به بقای رژيم در ميان .  نمونه است

خواران حکومت رنگ  داران و جيره سرمايه
ای و  برای ھمين است که ھم خامنه.  باخته است

ھای مختلف و به اشکال  ھم روحانی در مراسم
خواران و  گوناگون سعی در روحيه دادن به جيره

ای  از يک طرف خامنه.  شان دارند مزدوران
"گويد می برنامه قطعی دشمن ايجاد آشوب با : 

و از سوی "  سوء استفاده از مطالبات مردم است
خواھد نااميد نشده، از  ھا می ديگر روحانی از آن

ھای رای رو برنگردانند چرا که با  صندوق
. ی مشک)ت حل خواھد شد صندوق رای ھمه

 . ھا از انق)ب وحشت زده ھستند آن
دانند که ديگر راھی نمانده و برای ھمين  ھا می آن

ترين  شوند حتا به پوسيده به ھر چيزی متوسل می
ھا، کارگران و  اما در طرف مقابل، توده.  ھا طناب

شان  زحمتکشان قرار دارند که کارد به استخوان
. رسيده و ديگر چيزی برای از دست دادن ندارند

طور  طور که رانندگان کاميون گفتند و ھمان ھمان
 .که کارگران ھپکو و فوNد اھواز گفتند

گوشت گران، درمان گران، بنشن گران، بيکاری 
 .و حسرت نان، بپا بپا زحمتکشان

 

 دولِت ناتوان از حل بحران

 پيش به سوی تشکيل
  حزب طبقه کارگر 



 ٧ ٧٧٧ شماره  ٩٧  خرداد ٢٨     ٧
٨از صفحه   

  و ۶٠ خرداد ٣٠
 سرنوشت کشاکش انق�ب و ضد انق�ب

اين سازمان، که پيش از آن، .  مجاھدين خلق يافت
کوشيد سھيم قدرت شود، و ھر بار با سد  می

ناپذير خمينی و ھمراھانش روبرو شده  رسوخ
ھايش آماده  بود، با وقوف بر بيھودگی ت)ش

 .شد تا به مقابله با رژيم اس)می برود می
 بود که روشن شد جامعه دچار يک ۵٩در اسفند 

صدر از  برکناری بنی.  بحران سياسی است
رياست قوای نظامی، صدور دستور عزل 

صدر، صدور دستور دستگيری رجوی و  بنی
پيمانان  خيابانی، دو تن از رھبران مجاھدين، ھم

نمايی در برابر  جديد را بر آن داشت تا به قدرت
 خرداد، سازمان مجاھدين ٣٠در .  رژيم بپردازند

پيمايی بزرگ، نيروی ميليشيای  خلق در يک راه
آميز  خود را، برای برگزاری تظاھراتی مسالمت

بی آن که تصوری از .  ھا روانه کرد به خيابان
دامنه شقاوت و عزم رژيمی دينی در سرکوب 

 .داشته باشد
ھای سرکوب رژيم  پيش از آن، اوباش و ارگان

بسياری از کارگران، معترضان، ھواداران 
ھای گوشه و  ھای سياسی، مردم مليت سازمان

کنار کشور را به قتل رسانده بودند، اما در اکثر 
موارد سران رژيم از اعتراف به نقش خود در 

از روز .  زدند ھا سر باز می دھی اين قتل سازمان
 بود که کشتار اعضا ۶٠ خرداد سال ٣٠

ھا،  ھای سياسی در خيابان وھواداران سازمان
جمعی در  ھای دسته ھای گسترده و اعدام دستگيری

رھبران مجاھدين، .  ھا آشکارا آغاز شد زندان
کردند با توسل به اقدامات  نيز، که تصور می

ھای مردم قادرند  ب)نکيستی و بدون حضور توده
رژيم جمھوری اس)می را سرنگون کنند، به 

رژيم .  گذاری و قتل سران رژيم دست زدند بمب
ھا، حمام خون به راه انداخت و  نيز به اين بھانه

ھا نفر از   ھيچ ابايی ھم نداشت که روزانه نام ده
ھای رسمی کشور  شدگان را در روزنامه اعدام

ھای دھه شصت، ھزاران تن  در سال.  اع)م کند
ھای سياسی، از  از کادرھا و ھواداران سازمان

جمله سازمان ما، فدائيان اقليت، در 
ھای رژيم به بند کشيده شدند و ھزاران  گاه شکنجه

به گزارش سازمان عفو .  تن ديگر به قتل رسيدند
 اعدام ١٣۶٠ی تابستان سال   ماھه٣الملل در  بين

نفر در ايران رسما اع)م شد و تعداد ١۶٠٠
، به ۶١ خرداد ٩شدگان از اول انق)ب تا  اعدام

ھا  پس از آن نيز سير اعدام.   تن رسيد۴۴٠٠
 و اعدام ھزاران ۶٧ادامه يافت تا تابستان سال 

 .ست زندانی طی چند ماه که خود حکايت ديگری
، گرچه نقطه عطف مھمی در ۶٠ خرداد سال ٣٠

سرکوب گسترده و ددمنشانه انق)بيون و 
خواھان بود، اما اين سرآغاز تھاجم عليه  آزادی

گرايان  خمينی و اس)م.  دستاوردھای انق)ب نبود
ھای بورژوازی تحت  که با پشتيبانی فراکسيون

ھای غربی به  و ھمراھی دولت"  گرا ملی"عنوان 
ويژه امپرياليسم آمريکا، به قدرت رسيده بود، 
رسالتی نداشت جز محدودسازی دامنه گزند 

داری و نقل  ھای نظام سرمايه انق)ب مردم به پايه
آميز قدرت و پس از آن،  و انتقال مسالمت

پس جدال .  گيری دستاوردھای انق)ب بازپس
انق)ب و ضد انق)ب حتا پيش از پيروزی قيام 

آن ھنگام که طرفداران .  بھمن آغاز شده بود
هللا را سازمان داده  ھای اوباش حزب خمينی گروه

خواھان  ھا و آزادی و به مقابله با کمونيست
هللا،  حزب فقط حزب"فرستادند تا با شعار  می

ھای  ھا و ميتينگ گردھمايی"  هللا رھبر فقط روح
بحث "آن زمان که با شعار .  آنان را بر ھم زنند
ھای مردم   توده مانع آگاھی"  بعد از پيروزی

 .شدند می
چه که معادNت و توافقات اين ائت)ف را بر ھم  آن

قيامی که .   بھمن بود٢٢ی  زد، قيام غافلگيرکننده
موجب گشت مردمی که برای سرنگونی رژيم 

ھا در  ھا و کشتارھا، ماه اعتنا به سرکوب شاه، بی
پيمايی کرده بودند،  ھا اعتراض و راه خيابان

کارگرانی که به اعتصاب دست زده بودند، 
ھا تشکيل شده بودند،  شوراھايی که به ابتکار توده

در پی اعتصابات سياسی سراسری در روزھای 
 بھمن در مصاف با نيروھای نظامی ٢٢ و ٢١

پس از اين روزھای بھمن .  رژيم، مسلح شوند
ماه، کارگران و زحمتکشانی که در کارزار 

تر شده بودند، س)ح به دست داشتند  انق)ب آبديده
پس Nزم .  تا از دستاوردھای خود پاسداری کنند

اقدامی که به فاصله .  بود، ابتدا خلع س)ح شوند
آوری  با جمع.  چند روز پس از قيام آغاز شد

ھا؛ با اجبار در سازماندھی مردم مسلح در  س)ح
زمان ديگر يورش به  اقدام ھم.  ھای مساجد کميته

ھا بود و نه تنھا  دستاوردھای سياسی توده
دستاوردھای انق)ب، بلکه حقوق پيش از آن؛ 
مانند آزادی زنان در انتخاب پوشش که خمينی 
کوشيد با فرمان حجاب اجباری آن را نقض کند و 
ھنگامی که با اعتراض و تظاھرات زنان روبرو 

اللھی را به مقابله و ضرب و  شدند، اراذل حزب
ھا از ھمان  حمله به کتابفروشی.  شتم زنان فرستاد

طلب  ھای حق حمله به مليت.   آغاز شد۵٧اسفند 
.  آغاز شد۵٨در سراسر ايران از فروردين 

در .  دستور برچيدن شوراھا صادر گشت
ای عليه   دفتر خمينی اط)عيه۵٨ارديبھشت 

در مرداد به .  روزنامه آيندگان صادر کرد
تظاھرات در اعتراض به تعطيل آيندگان و چندن 

و ھمه .  روزنامه و مجله ديگر، يورش برده شد
 مرداد در يک ٢٧او در .  به فرمان خمينی

از اول که رژيم فاسد را "اگر :  سخنرانی گفت
شکستيم، و اين سد بسيار فاسد را خراب کرديم، 

قلم تمام .  به طور انق)بی عمل کرده بوديم
مطبوعات را شکسته بوديم و مطبوعات فاسد را 

ھا را به محاکمه  تعطيل کرده بوديم و روسای آن
ھای فاسد را ممنوع اع)م  کشيده بوديم و حزب

ھا را به سزای خودشان  کرده بوديم و روسای آن
ھای  ھای دار را بر ميدان رسانده بوديم و چوب

بزرگ برپا کرده بوديم و مفسيدن و فاسدين را 
ھر ."  آمد ھا پيش نمی درو کرده بوديم اين زحمت

چند از ھمان فردای قيام خمينی و ھمدستانش 
ی بسيار "ھا زحمت"برای اجرای فرامين فوق 

 .کشيده بودند ولی نه چندان مثمر ثمر
ھا پر است از اسامی   که روزنامه۶١او در سال 

ھا، حتا بدون احراز ھويت و  و تصاوير اعدامی
بدون تبعيض درباره جنسيت و سن، و بساط دار 
و داغ و درفش در ھر گوشه ايران برپاست، با 

: گويد ھا، می ابراز نارضايتی از دامنه سرکوب
شما آقايان علما، چرا فقط سراغ احکام نماز ... "

و روزه می رويد؟ چرا ھی آيات رحمت را در 
قران می خوانيد و آيات قتال را نمی خوانيد؟ 

پيغمبر ...  قران می گويد بکشيد، حبس کنيد
ائمه ھمه جندی .  شمشير دارد تا آدم بکشد

شمشير می .  ھمگی جنگی بودند.  بودند)  نظامی(
خليفه می خواھيم که ...  کشتند آدم می.  کشيدند

با چند سال زندان .  دست ببرد، حد بزند، رجم کند
اين عواطف کودکانه را .  کار درست نمی شود

 "...کنار بگذاريد
، سرآغازی بود بر ١٣۶٠ خرداد ٣٠باری، 

. فرجام کشاکش ميان انق)ب و ضد انق)ب
کشاکشی که بايستی در نھايت به نفع يکی از اين 

انق)ب يا ضد :  رسيد دو نيرو به نتيجه نھايی می
 .انق)ب

و اين ضد انق)ب و ارتجاع بود که در آن سال با 
ھای بزرگی از مردم،  تکيه بر ناآگاھی بخش

خرافات دينی، ناپختگی سياسی بخشی از 
نيروھای اپوزيسيون، انشعاب اکثريت در 

ھای فدايی خلق ايران سلطه  سازمان چريک
 سال با پيروی از ۴٠گستراند؛ ريشه دواند و 

ھا از ھيچ جنايتی در حق مردم  ھمان سياست
ايران دريغ نکرد، و نه تنھا ايران، بلکه 

بندی   سال در صف۴٠طی اين .  کشورھای منطقه
. نيروھای درون رژيم تحوNتی روی داده است

بخشی از ھمان سازماندھندگان سرکوب و کشتار 
به شاکيان امروز "  طلبان اص)ح"ديروز به ھيئت 

اند و خود آماج حم)ت شرکا و  بدل گشته
اند؛ اما اين امر  ھمدستان پيشين خود قرار گرفته
ھای اين رژيم و  از نقش آنان در تحکيم پايه
گرچه ھمين .  کاھد ھمدستی در جنايات رژيم نمی

چند ماه پيش بود که به رغم تمام ادعاھای 
شان، در برابر اعتراضات "خواھی آزادی"

ای سراسری دی ماه، بار ديگر به ناگزير  توده
صدا با جناح  نقاب از چھره برگرفتند و ھم

شان خواھان سرکوب مردمی شدند که  رقيب
 .ناميدندشان" گر اغتشاش"

برخ)ف بسياری از تبليغات ضد انق)ب، از 
طلب، از بورژوازی  طلب گرفته تا اص)ح سلطنت

المللی، رژيم  داخلی گرفته تا بورژوازی بين
جمھوری اس)می، محصول پيروزی انق)ب 

ھای  نبود، بلکه شکست انق)بی بود که توده
کارگر و زحمتکش ايران برای تحقق مطالبات 

 . انق)بی خود برپا کردند
 

 :زيرنويس
 نشريه ١١٢تر به شماره  برای اط)عات بيش*  

ھای فدايی خلق ايران  کار، ارگان سازمان چريک
 . رجوع کنيد١٣۶٠ خرداد ١٣، )اقليت(

ھای فدايی خلق ايران در آن  سازمان چريک**  
ترين سازمان چپ خاورميانه بود و  ھنگام بزرگ

يکی از نيروھايی که در صورت عدم انشعاب و 
ھواداری بخشی از کادرھا و ھواداران از خمينی 

ھای مقاومت کارگران  توانست يکی از پايگاه می
ھا در برابر ارتجاعی  و زحمتکشان و کمونيست

 .رفت تا سلطه بگسترد باشد که می



 ٧٧٧ شماره  ٩٧  خرداد ٢٨     ٨

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

٧درصفحه   

توان يکی از نقاط    را می۶٠ خرداد سال ٣٠
اين .  در تاريخ معاصر ايران به شمار آوردعطف 

ای بود بر فرجام کشاکش ميان انق)ب  روز، نقطه
اين کشاکش که از دوران انق)ب .  و ضد انق)ب

 نيز ۵٧ آغاز شده بود، پس از قيام بھمن ۵٧
رغم اين که قدرت سياسی در دست ارتجاع  به

پيش از آن .  قرار گرفت، تا خرداد ادامه يافت
 .حوادثی چند اين روند ناگزير را شتاب بخشيدند

 گذشته بود، ۵٧حدود دو سالی که از قيام 
ھای مردمی که برای رسيدن به آزادی و  توده

رفاه انق)ب کرده بودند، نه تنھا، به رغم 
ھای خمينی در دوران انق)ب، به مطالبات  وعده

خود دست نيافته بودند، بلکه روزانه شاھد 
ھای سياسی و حقوق  سرکوب و سلب آزادی

چنين وقوع جنگی  دمکراتيک و تشديد فقر و ھم
رو، اعتراضات و  از اين.  ويرانگر بودند

مبارزات کارگران و زحمتکشان مدام اعت) 
يافت و پايگاه اجتماعی رژيم در حال ريزش  می
 . بود

٨ 

ھای  نامXه          ))))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 اط)ع  ع)قمندان 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 اط)ع دوستان و آشنايان خود برسانيد  
در پائيز و بھار  –بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی  جھنت اط)ع ؛  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  

پس، رژيم ناگزير بود، پيش از آن که دير شود، 
ھای خود و برقراری  اقداماتی را برای تحکيم پايه

. آرامش گورستانی، در دستور کار قرار دھد
مقدمات کار را با سازماندھی نيروی سرکوب، 

 ١٩ای به تاريخ  انتشار اط)عيه.  تدارک ديده بود
 و با امضای دادستان کل ١٣۶٠فروردين 

انق)ب، علی قدوسی، بخشی از ت)ش سران رژيم 
 بود تا با سرکوب ۵٩نوپای اس)می از بھمن ماه 

ھای سياسی، به ويژه  ھا و گروه سازمان
ھای کمونيست و انق)بی، به تعيين تکليف  سازمان

اما اين .*  نھايی با دستاوردھای انق)ب بپردازد
رژيم از سويی نيز با سربرافراشتن تضادھا در 

رئيس جمھور .  ميان ھيئت حاکمه روبرو بود
ھا و  صدر، که در سرکوب کمونيست وقت، بنی

خواه تا آن زمان، ھمدست رژيم  نيروھای آزادی
بود، در جدال با خمينی و مراکز متعدد قدرت 

پيمانان  پيمان يا ھم تحت فرمان وی، نياز به ھم
پيمان را در سازمان  و اين ھم.  ديگری داشت

  و ۶٠ خرداد ٣٠
 سرنوشت کشاکش انق�ب و ضد انق�ب


