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  ۴درصفحه 

  ٢درصفحه 

اعالن جنگ علنی به نظم 
 آورد اول ماه مه موجود، دست

 
جنبش کارگری ايران، جنبشی پيشتاز عليه نظم             
موجود، روند رشد و تکامل خود را در جريان                

 .دهد هر حرکت و رويداد، آشکارا نشان می
اول ماه مه امسال را از جهات مختلف بايد يکی               
از نقاط برجسته، در فرايند رشد آگاهی،                              

جويی اين    همبستگی و روحيه رزمندگی و مبارزه      
 .جنبش دانست

شرايط سياسی که رژيم اختناق و ديکتاتوری                   
های مردم ايران تحميل کرده است،  عريان به توده

جمهوری اسالمی که با       .  بر کسی پوشيده نيست      
ای رو به روست، تمام         موجی از نارضايتی توده    

دستگاه پليسی و امنيتی خود را به کار گرفته                     
است، تا مانع از هر گونه ابراز علنی مخالفت در           
شکل سازمان يافته آن گردد و هر تجلی و بروز              

تحت .  کند  رحمانه و وحشيانه سرکوب          آن را بی   
چنين شرايطی است که به مناسبت فرا رسيدن                 
اول ماه مه، فراخوان برگزاری مراسم علنی روز 

کميته برگزاری  "جهانی کارگر در تهران، توسط      
انتشار يافت که متشکل از ده       "  مراسم اول ماه مه   
نفس اين . های فعالين کارگری بود سنديکا و تشکل

اقدام که گرايشات مختلف درون جنبش کارگری           
فراخوان مشترکی را برای برگزاری علنی                      
مراسم اول ماه مه در شرايط حاکميت رژيم                       

نهايت    دهند، بی     ديکتاتوری و اختناق انتشار می        
 .حائز اهميت است

گردد   تر آشکار می    اما اهميت مسئله هنگامی بيش     
که توجه داشته باشيم، اين فراخوان، يک                             
فراخوان معمولی نبود، بلکه يک بيانيه سياسی               

صرفًا يک بيانيه سياسی معمولی هم نبود،                .بود
داری در ايران و جهان       ای عليه نظم سرمايه     بيانيه
"در فراخوان آمده بود      .  بود اول ماه مه، روز       : 

المللی طبقه کارگر و روز جوش و           همبستگی بين 
خروش کارگران در سراسر جهان برای رهايی           

های   داری و بيان خواست      از مشقات نظام سرمايه    
آنان جهت برپايی دنيايی عاری از ستم و استثمار          

امسال، ما کارگران مراسم اول ماه مه را            .  است
کنيم که نظام                    در شرايطی برگزار می                   

 قصاص نو جوانان،  
 فجيع ترين جنايت  

 رژيم جمهوری اسالمی
 

در طول روزهای گذشته، جمهوری اسالمی به             
عريان ترين شکل ممکن وحشيگری های خود را        

قتل متهمين در زير    .  در جامعه، تشديد کرده است    
شکنجه، يورش به اجتماعات اول ماه مه و                         
دستگيری وسيع فعاالن کارگری، سرکوب                       
معلمان، صدور حکم قطعی سنگسار محمد علی            
نويد خمامی در زندان رشت، ادامه قتل های                     
زنجيره ای زنان در قزوين، اعدام در زندان های          
اردبيل، اصفهان، حلق آويز کردن پنج نفر در                  

تن در زندان تايباد خراسان،             ٨زندان کرمان،     
قصاص يک زن و سه مرد در زندان اوين و ده                
ها نمونه ديگر، گوشه هايی از توحش رژيم در               

 . روزهای گذشته بوده است
اما در اين ميان، فجيع ترين جنايت رژيم، اعدام             

ست که در سنين کودکی مرتکب جرمی                افرادی
جوانان و نوجوانانی که به مرگ محکوم         .  اند  شده

می شوند و با اجرای حکم قصاص اعدام می                     
تازه ترين نمونه اين جنايت، اعدام دل آرا          .  گردند

٣درصفحه   

 استمرار مبارزات ، 
 راه حل قطعی تحقق مطالبات معلمان

 
ی معلمان که از ششم ارديبهشت ماه آغاز شده بود، با                            دور جديدی از اعتراضات سازماندهی شده            

 .ارديبهشت در برخی از شهرهای کشور ادامه يافت ١٤اعتراضات و تجمعات روز 
ها، معلمان به فراخوان اعتصاب سه روزه، پاسخ            های منتشره حاکيست که در بسياری از استان           گزارش

ها شهر در اين اعتصاب، بيانگر نارضايتی عمومی              حضور بخش کثيری از معلمان در ده         .  مثبت دادند 
تر مبارزه به منظور       های معلم از وضع موجود و آمادگی آنها برای روی آوری به اشکال راديکال                    توده
ارديبهشت نيز در برخی از   ١٤در ادامه اين اعتصاب، روز . ترين مطالبات شان است يابی به فوری دست

های اعتراضی، مبارزات     شهرها، به ويژه در کردستان ، کرمانشاه و تهران، معلمان با راهپيمائی و تجمع  

 خالصه ای از اطالعيه های سازمان 

 موقعيت جنبش کارگری در
 ، اشکال مبارزه، ٨٧سال  

 ها  ها و پيشرفت خواست
   )     قسمت آخر(

اخيرا، هواداران کانديداتوری ميرحسين موسوی   
الب         با همدستی رفرميست الب، در ق های ضد انق

اند که اوج  تبليغات انتخاباتی، دست به حرکتی زده
ی   احت، ب ر              وق م ب اک م ح س ي اول ي اک ی و م شرم

گارنگ درون         جمهوری اسالمی و جناح های رن
د    حاکميت را نشان می  ن        .  ده رحسي ي واداران م ه

ی از سرود          ات غ موسوی، با ساختن يک کليپ تبلي

يپ روی       " سر اومد زمستون"  ل و گذاشتن اين ک
ريب              ا ف ه ن ه ت وپ، ن ه اوج               يوت اری خود را ب ک

اند تا بر  اند، بلکه يک بار ديگر تالش کرده رسانده
ی        ات ب اي ن ار و ج ت م در             کش ود و رژي ار خ م ش

ان سال           سال ابست ز ت های نخست دهه شصت و ني
 .سرپوش بگذارند ۶٧

 گسترش جنگ 
 با طالبان در پاکستان

 
ها گزارش   ويکم ارديبهشت خبرگزاری روز بيست

دادند که بيش از نيم ميليون نفر از کسانی که در               
کنند وادار شدند     ی سوات پاکستان زندگی می       دره

از سوی   .  ی خود را ترک نمايند         خانه و کاشانه    
ديگر اطهر عباس، سخنگوی ارتش پاکستان خبر        

های روزهای اخير بيش از          داد که در درگيری      
اين اخبار   .  اند تن از شورشيان کشته شده           ۵٠٠

نشان از آن دارند که درگيری با نيروهای                            
گوناگون طالبان در مرز افغانستان و پاکستان به           

 .جنگی تمام عيار تبديل شده است
در آمريکا،    ٢٠٠١سپتامبر    ١١پس از انفجارات    

ها و به ويژه آمريکا در                  سياست امپرياليست   
برخورد با نيروهای اسالمگرا و به ويژه طالبان           

شورای امنيت سازمان ملل متحد با           .  تغيير کرد  
برای "  المللی کمک و امنيت      نيروی بين "تشکيل  

آمريکا و انگلستان به         .  افغانستان موافقت نمود     
کشور ديگر،    ١۴کشور عضو ناتو و         ٢٠همراه  

اين نيرو را تشکيل دادند و با يورش نظامی به                  
اما .  افغانستان، رژيم طالبان را سرنگون کردند          

 ، "سر اومد زمستون" سوء استفاده تبليغاتی از سرود 
 در خيمه شب بازی انتخاباتی جمهوری اسالمی



 

 

 ۵۴٩شماره   ٨٨نيمه دوم ارديبهشت  ٢

١از صفحه   

داری در گرداب يک بحران عظيم                          سرمايه
کننده فرو رفته است و در حال              اقتصادی ويران 

دست و پا زدن برای نجات خويش از آن به سر                
بحران عظيم اقتصادی موجود و عجز            .  برد   می

داری در مهار آن و سرريز               های سرمايه     دولت
کردن بار اين بحران بر دوش کارگران جهان،               
بيش از پيش، گنديدگی اين نظام را پس از                            
فروپاشی بلوک شرق و ادعای پايان تاريخ به                   
نمايش گذاشت و ضرورت برپايی دنيايی فارغ از 

داری را به مثابه           مناسبات ضد انسانی سرمايه       
يگانه راه خالصی بشريت از مصايب موجود در         

." برابر کارگران و بشريت متمدن قرار داد                     
فراخوان سپس با اشاره به مصايبی که نظام                      

داری در ايران برای کارگران به بار                    سرمايه
"افزايد   آورده است، می     ما کارگران در مقابل        : 

اين وضعيت به غايت ضد انسانی و گسترش                    
عمق و دامنه آن سکوت نخواهيم کرد و اجازه                  
نخواهيم داد، بيش از اين حق حيات و هستی ما                

ما توليدکنندگان اصلی        .  را به تباهی بکشانند          
ثروت و نعمت در جامعه هستيم و حق مسلم خود            

دانيم تا با باالترين استانداردهای حيات بشر                می
داشتن يک  .  امروز در آسايش و رفاه زندگی کنيم       

زندگی انسانی حق مسلم ماست و ما برای تحقق             
آن تمامی موانع پيش روی خود را با برپايی                      

های مستقل از دولت و کارفرما و با اتکا به            تشکل
مان از سر راه خويش برخواهيم         قدرت همبستگی 

 ."داشت
توان دريافت که چه          از همين دو پاراگراف می        

جسارت و شجاعتی در جنبش کارگری ما برای            
اجتماعی و     –رودررويی با تمام نظم اقتصادی           

سياسی حاکم بر ايران وجود دارد و اين جنبش،              
های اخير چه           در بطن مبارزات طبقاتی سال            

 .های بزرگی به پيش برداشته است گام
بنابراين مفهوم است که چرا خشم ارتجاع حاکم،            

اش   چنان برانگيخته شد که با تمام قدرت سرکوب         
. به مقابله با مراسم اول ماه مه برخاست                               
. فراخوان، اعالن جنگ علنی به نظم حاکم بود               

ارتجاع طبقاتی و مذهبی، با شنيدن اين صدای                 
داند،   چرا که می  .  کارگران از خشم به خود پيچيد      

اين صرفًا صدای صدها  و هزاران کارگر پيشرو 
ها کارگر    های ميليون   و آگاه نيست، بلکه زمزمه       

است که در اول ماه مه به فريادی رسا تبديل شده            
ارتجاع بر خود لرزيد، هنگامی که از اقدام        .  است

. های کارگری باخبر شد     ها و گروه    مشترک تشکل 
خشم ارتجاع به نهايت رسيد، هنگامی که ديد،                 
کارگران مقررات نظم استبدادی را زير پا نهاده            
و قصد برپايی علنی اجتماعات را دارند، آن هم              
در تهران، در مرکز فرمانروايی ارتجاع، در                 

کننده سرنوشت تحوالت        جايی که همواره تعيين      
لذا با توجه به تمام جوانب          .  در ايران بوده است     

اين فراخوان، پوشيده نبود که رژيم نه تنها تمام               
نيروی خود را به کار خواهد گرفت تا مانع از                  

ترين    برگزاری مراسم گردد، بلکه به وحشيانه             
روز .  های سرکوب نيز متوسل خواهد شد             شيوه

اول ماه مه، هزاران نيروی ضد شورش پليس،              
بسيجی و اطالعاتی، محل تجمع را در پارک الله         
به محاصره خود درآوردند و با يورشی ددمنشانه         

تن را        ١۵٠و ضرب و شتم مردم، حدود                        
دو هفته پس از اول ماه مه،                .  بازداشت کردند  

هنوز اغلب دستگير شدگان در زندان اوين                        
ها و    به رغم تجمعات اعتراضی خانواده . گرفتارند

المللی، رژيم به        اعتراضات متعدد داخلی و بين         
های     های مختلف، از جمله شرط وثيقه                     بهانه

ها ميليونی، از آزادی بازداشت شدگان،         سنگين ده 
 .خودداری کرده است

جمهوری اسالمی با اعمال فشارهای متعدد بر               
تر   ها، طوالنی   های آن   بازداشت شدگان و خانواده    

های   سازی  کردن دوره بازداشت، تهديد و پرونده        
معمول وزارت اطالعات و دستگاه قضايی، نه              

خواهد از پيشروان و فعالين کارگری و              فقط می 
های مبارزی که با جسارت، نظم                     همه انسان   

اند، انتقام بگيرد، بلکه       موجود را به چالش کشيده      
های راديکال    با ايجاد جو ارعاب مانع از حرکت         

های فعالين    اما بازداشت .  کارگری در آينده گردد    
های اخير به خوبی نشان        سياسی و اجتماعی سال    

تواند   داده است که اين اقدامات رژيم، ديگر نمی            
مانعی بر سر راه تداوم کار فعالينی گردد که                      

ها را در      ای، مدام آن     های اعتراضی توده     جنبش
دهند و به جلوی صحنه            دامان خود پرورش می      

چه   های اخير رژيم نيز هر آن         سرکوب.  آورند  می
تواند مانع از تداوم فعاليت               شديد باشد، نه می        

پيشروان و فعاالن کارگری گردد و نه روند رو              
جويی      به رشد همبستگی، آگاهی و مبارزه                      

 .کند کارگران را سد 
اقدام به برگزاری علنی مراسم اول ماه مه،                        
رويدادی جدا و منزوی از شرايط عمومی جنبش          
کارگری، رشد اعتراضات و مبارزات در اين                
جنبش نيست، بلکه انعکاسی از همين جنبش و                 

ناگفته نماند که گرچه     .  روحيه مبارزاتی آن است    
آيی در پارک الله، در ماه مه           فراخوان به گردهم  

اما .  ای يافت     امسال، اهميت و برجستگی ويژه         
مراسم اول ماه مه در کردستان، کرمانشاه و در              

 –ای ديگر از تهران توسط سنديکای فلزکار          نقطه
مکانيک نيز برگزار گرديد که به مداخله پليس و           

 . ها تن نيز انجاميد بازداشت ده
چه در اول ماه مه امسال        تأکيد بر اين مسئله که آن   

گذشت، انعکاسی از شرايط عمومی حاکم بر                   
جنبش کارگری و رشد روحيه رزمندگی در اين            
جنبش است، البته به اين معنا نيست که اين                          

روشن .  ای کارگری بودند     ها، مراسم توده       مراسم
است که حتا اگر مراسم اول ماه مه در پارک الله           

شد،   بدون دخالت و سرکوب پليس هم برگزار می         
اگر کسی چنين   .  رفت  از چند هزار تن فراتر نمی      

انتظاری در شرايط سرکوب و اختناق عنان                     
گسيخته و ترس و وحشت از اخراج و بيکاری را      

های ميليونی کارگر داشته باشد، انتظاری         از توده 
در يک رژيم سياسی          .  جا و بيهوده است             بی

های وسيع کارگر، تنها          ديکتاتوری عريان، توده    
ها و تظاهرات         هنگامی به تجمعات، راهپيمايی       

دهند، که توازن قوا را در          ميليونی خود شکل می    
روند يک جنگ طبقاتی فرسايشی کًال به نفع خود          

چه که در اول ماه        با اين همه آن   .  تغيير داده باشند  
مه امسال رخ داد، بازتاب مرحله معينی از همين          
توازن قوا، سطح آگاهی، تشکل و مبارزه                           

 .کارگران است
اين که دقيقًا اکنون فراخوان برگزاری علنی                     
مراسم اول ماه مه، با مضمونی ضد                                         

داری، مشترکًا توسط گرايشات مختلف               سرمايه

شود و نه حتا يکی        درون جنبش کارگری داده می     
اگر .  دهنده همين واقعيت است     دو سال پيش، نشان   

پذير شده است، ماحصل      اکنون چنين چيزی امکان   
مبارزات جنبش کارگری به ويژه در طول چند               
سال اخير، در صدها مورد اعتصاب، تظاهرات،        
راهپيمايی، تجمعات اعتراضی، اشغال کارخانه،        

های    ها، درگيری     ها و خيابان       بندان در جاده       راه
مستمر با نيروهای سرکوب، ايجاد و گسترش                 

های علنی و مخفی، خالصه کالم، رشد                   تشکل
های    مبارزات، اتحاد و آگاهی در صفوف توده              

در اين ميان البته بايد به               .  وسيع کارگر است     
المللی طبقه کارگر و رشد              تحرکات جنبش بين     

راديکاليسم آن نيز به عنوان عاملی تأثيرگذار در           
مراسم .  حرکت اول ماه مه در ايران اشاره کرد            

اول ماه مه امسال در سراسر جهان، به وضوح               
المللی طبقه      اين چرخش راديکال در جنبش بين           

 .کارگر را نشان داد
بحران عميق اقتصادی جهان که تأثيرات بسيار             
وخيمی بر شرايط زندگی کارگران جهان بر جای        
گذارده است، از نيمه دوم سال گذشته منجر به                 
گسترش اعتراضات و رشد مبارزات در بسياری        

داری جهان شده        ترين کشورهای سرمايه       از مهم  
اول ماه مه امسال، تجلی آشکار اين اعتال            .  است

. و رشد راديکاليسم در جنبش کارگری جهان بود         
ها کارگر در اغلب کشورهای جهان، با                 ميليون

ها، تظاهرات و اجتماعات، نارضايتی          راهپيمايی
داری    و اعتراض خود را نسبت به نظم سرمايه              

کنندگان مراسم    تعداد شرکت .  جهانی ابراز داشتند   
های    اول ماه مه امسال، بسيار فراتر از سال                    

کارگران آشکارا خواهان برافتادن         .  گذشته بود  
. داری و برقراری سوسياليسم شدند         نظام سرمايه 

پس از فروپاشی بلوک شرق در اواخر سده                       
بيستم، اين نخستين بار بود که کارگران در يک              

ای،    المللی، در ابعادی توده          اقدام اعتراضی بين    
داری را نفی و از استقرار           آشکارا نظام سرمايه   
جنبش کارگری در      .  کردند   سوسياليسم دفاع می     

المللی کارگری    ايران نيز چيزی جدا از جنبش بين 
اين روند عمومی رشد راديکاليسم در                .  نيست

جنبش کارگری جهان، تأثيرات غير قابل انکاری        
بر رشد راديکاليسم در جنبش کارگری ايران                  

چه که در      با اين همه، آن    .  داشته و خواهد داشت    
اقدام کارگران ايران برای برپايی مراسم اول ماه          

کننده بوده و هست، رشد اتحاد، آگاهی            مه، تعيين 
طبقاتی و ارتقای روحيه مبارزاتی در صفوف                
جنبش کارگری ايران، در نتيجه سير تحوالت                 

. های اخير است     درونی اين جنبش در طول سال        
دقيقًا همين نکته است که تمام اقدامات                                     

داری   ی رژيم پاسدار نظم سرمايه         گرانه  سرکوب
در ايران را برای مهار و کنترل اين جنبش، نقش          

ترديد، تمام فشارهای کنونی بر       بر آب نموده و بی    
بازداشت شدگان اول ماه نيز تغييری در اوضاع            

 .به نفع رژيم ايجاد نخواهد کرد
پندارد که با      ارتجاع طبقاتی و مذهبی بيهوده می         

سرکوب و دربند کردن مبارزان و فعاالن                           
ای که    ضربه.  کارگری، پيروز ميدان جنگ است     

کارگران، در اول ماه مه امسال بر ارتجاع وارد            
اش را به زودی آشکار خواهد                      کردند، نتايج   

کارگران با فراخوان به برگزاری علنی          .  ساخت
داری را با           مراسم اول ماه مه، نظام سرمايه               

صدايی بلند و کلماتی رسا به محاکمه کشيدند و                
جنگ واقعی   .  آشکارا به آن اعالن جنگ دادند            

 .هنوز در پيش است
 

 آورد اول ماه مه اعالن جنگ علنی به نظم موجود، دست
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سرقت به منزل دختر عموی پدرش رفته بود، دل         
آرا پس از بيرون آمدن از منزل مقتول، متوجه               

از . گرديد که کيفش را در آنجا، باقی گذاشته است
امير حسين در خواست کمک کرد، اما پسر مورد 
عالقه اش، حاضر نشد جهت برداشتن کيف به او          

دل آرا به سعيد، خواستگار قبلی اش           .  کمک کند 
. زنگ می زند و از او تقاضای کمک می کند                   

سعيد، بعد از کمک به دل آرا و گرفتن کيف از                 
منزل مقتول، با پدر دل آرا تماس می گيرد و در              

. صدد اخاذی و باج خواهی از ماجرا بر می آيد              
پدر دل آرا، به محض اطالع از وقوع قتل، با                    
پليس تماس می گيرد و دخترش را تحويل پليس              

اين ها بخشی از صحبت های دل آرا در         .  می دهد 
 .دادگاه هستند

با تاملی گذرا، به همين بخش از اظهارات دل                  
آرا دارابی، می توان عمق وضعيت روانی و                   
 . بحرانی حاکم بر جامعه و توده ها را درک کرد

در جامعه بحران زده و بيمار ايران، که حاصل              
مستقيم سی سال حاکميت خفقان، سرکوب، کشتار        
جمهوری اسالمی است، هيچ چيزی در جای                   

پدر، پيش از آنکه            .  واقعی خود قرار ندارد           
حرفهای دخترش را بشنود، او را تحويل پليس                

امير حسين، که در واقع عاشق دل آرا            .  می دهد 
. ست، حاضر به کمترين کمک به او نمی شود                

سعيد، خواستگار قبلی دل آرا نيز، پس از کمک             
به او، در صدد اخازی و باج خواهی از موضوع           

 .  بر می آيد
جمهوری اسالمی در طول سی سال، آرام آرام               
خشونت، فساد و تباهی حاکم بر سيستم خود را،              
به درون اليه های مختلف جامعه نيز انتقال داده             

در اين مسير، بخش وسيعی از توده های نا         .  است
آگاه جامعه را در خود و با خودشان درگير کرده             

تا بدين وسيله انرژِی و پتانسيل اصلی توده         .  است
ها را، که بايد صرف مبارزه با عامل اصلی اين             
جنايات و وضعيت موجود، يعنی نظام جمهوری           
اسالمی گردد، در برخورد توده ها با يکديگر،                

 . خنثی و به هرز کشاند
اگر دل آرای جوان و هفده ساله، شش سال پيش،            
در اقدامی ناخواسته و از پيش تعيين نشده، متهم             
به قتل شد و خانواده ای را در غم از دست دادن                
مادر و عزيزشان، به سوگ نشاند، در عوض،               
اوليای دم و فرزندان مهين دارابی، آگاهانه و در            
پس شش سال برنامه ريزی در پی قصاص،                     

و عمال با اجرای          .  مرتکب قتل ديگری شدند         
قوانين ارتجاعی جمهوری اسالمی، در صدد                  
حقانيت بخشيدن به حاکميت استبدادی رژيم و                  

 . وضعيت موجود بر آمدند
پس از سی سال حاکميت جمهوری اسالمی، کمتر 
کسی هست که نداند موجوديت اين رژيم و بقاء               
آن، با خشونت، سرکوب، کشتار، قصاص و                    

هرگونه مبارزه برای لغو     .  اعدام در آميخته است    
خشونت و اعدام در ايران، هرگونه مبارزه برای          
متوقف ساختن قصاص کودکان در جمهوری                  
اسالمی، بدون يک مبارزه جدی عليه کليت نظام           
و سيستم حاکم بر ايران، بدون افشای بازی های             
سياسی جناح های مختلف جمهوری اسالمی و               
بدون برنامه ريزی برای سرنگونی انقالبی اين             
رژيم، بدون شک، مبارزه ای صرفا با معلول                 

مبارزه ای که همواره در          .  های اجتماعی است    
 .سطح متوقف شده و راه به جائی نخواهد برد

 
                                             

سال مرتکب جرم شده بودند، و نيز                    ١٨زير   
کودک ديگر، که      ١٣٠صدور حکم اعدام برای        

هم اکنون در انتظار مرگ ايستاده اند، يکی از                 
فجيع ترين جنايت های رژيم عليه کودکان و                     

 . نوجوانان  کشور است
سنگينی فشار روانی حاصل از وضعيت موجود،        
که نتيجه مستقيم عدم امنيت و استبداد مطلق                       
جمهوری اسالمی و نظام سرمايه داری حاکم بر           
ايران است، سبب شده تا کمترين بحث لفظی ميان       
دو نفر و به طور اخص، در ميان نوجوانان و                   
جوانان کشور، بدون مقدمه به يک نزاع و بعضا           

 .به قتل يکی از طرفين دعوا منجر گردد
، تنها   ٨٨ارديبهشت      ١٦صبح روز چهارشنبه        

 ٢٥چهار روز بعد از اعدام دل آرا، يک جوان                
ساله ديگر در زندان اوين قصاص گرديد، طبق             
اظهارات اين جوان در دادگاه، ميان او و راننده              
آژانس، بر سر موضوع کرايه بحث لفظی در می         

بحث منجر به درگيری و در نهايت، راننده         .  گيرد
 . آژانس با ضربات چاقو به قتل می رسد 

هم اکنون امير خالقی و صفر انگوتی دو نوجوان           
سالگی به اتهام قتل عمد            ١٦ديگر، که در سن         

 بازداشت شده اند، در آستانه اعدام قرار دارند 
: محمد مصطفايی، وکيل امير خالقی می گويد                 

سالگی، درحالی که مسلوب    ١٦اميرخالقی در سن
االختيار بود، دوست خود را بدون هيچ گونه                     

 . رساند اراده و قصد قبلی، با ضربه چاقو به قتل 
مصطفايی، همچنين در مورد صفر انگوتی                      

صفر انگوتی، انگيزه ارتکاب جرم     :  اظهار داشت 
را چنين گفته، که عاشق يک دختر چهاده ساله                 
بوده و در روز حادثه، فقط به خاطر اينکه مقتول           

ی وی در حال صحبت کردن        با دختر مورد عالقه   
 . بود، با او درگير شده است

امير خالقی و صفر انگوتی که هر دوی آنها، در             
سال داشته اند،      ١٨زمان ارتکاب جرم کمتر از         
، ٨٨ارديبهشت    ١٦قرار بود در روز چهارشنبه       

در محوطه زندان اوين به دار آويخته شوند، که              
 .موقتا اجرای حکم شان به تعويق افتاده است

برخورد به پرونده دل آرا دارابی، امير خالقی،               
صفر انگوتی و صدها دل آرای جوان ديگر، که             
تا کنون در جمهوری اسالمی اعدام شده و يا در              
انتظار اجرای حکم قصاص هستند، پديده ای                   
نيست که صرفا از منظر اخالقی و عاطفی به آن            

نگاه اخالقی و عاطفی به اينگونه          .  پرداخته شود 
حوادث دردناک، که جمهوری اسالمی خود عامل    
اصلی و مروج آن در جامعه است، اگر چه                         
ممکن است در لحظاتی کوتاه، التيام و آرامشی را  
بر دلهای طرفين ماجرا بگستراند، اما هرگز، حتا        
به طور موقت نيز، سد کننده وضعيت موجود                  

 .نيست و نخواهد بود
برخورد صرفا اخالقی، عاطفی و انسانی به                     
اينگونه حوادث، برای بسيج افکار عمومی در               
جهت روشنگری و متوقف ساختن حکم اعدام و             
به طور اخص اعدام نوجوانان در ايران، زمانی           
موثر است که، همراه با اقدامات فوق، انرژی و             
پتانسيل توده ها را به سمت مبارزه با علت العلل             
اين گونه حوادث و ريشه کن کردن مجرم اصلی            

اجتماعی موجود و رژيم             -آن، نظم اقتصادی        
 .  سياسی پاسدارآن، جمهوری اسالمی هدايت سازد

در ماجرای پرونده دل آرا، که با همدستی امير                
حسين ستوده، پسری که دوستش داشت و با هدف          

 ١١دارابی است که در سحرگاه روز جمعه                       
، در زندان مرکزی رشت             ٨٨ارديبهشت ماه       

 . اعدام شد
پرونده دل آرا، صدور حکم قصاص عليه او ، به           

سالگی و اجرا ی        ١٧اتهام ارتکاب قتل در سن         
آن ، انعکاس وسيعی در درون کشور و نيز در                

به رغم تمام       .  عرصه های بين المللی داشت             
تالشی که وکيل دل آرا و خانواده او انجام دادند،             
و نيز، به رغم تمام اقدامات اعتراضی فعالين                   
اجتماعی، سازمان عفو بين الملل، ديدبان حقوق            
بشر و ده ها نهاد اجتماعی ديگر، که در جهت                  
توقف اجرای حکم قصاص دل آرا صورت                       
گرفت، هيچ يک از اين اقدامات اعتراضی راه به         

 ٢٣جايی نبرد و سر انجام دل آرا دارابی در  سن 
 . سالگی اعدام گرديد

جمهوری اسالمی با بی توجهی نسبت به همه اين          
اعتراضات، با اجرای حکم قصاص نوجوانان،            
از جمله دل آرا دارابی، يک بار ديگر نشان داد،            
که فارغ از فشارهای داخلی و بين المللی،                          

 .همچنان جنايات خود را پيش می برد
دل آرا دارابی، نه اولين قربانی خشونت و اجرای  
حکم قصاص در جمهوری اسالمی ست و نه قدر          

طبق آخرين اطالعيه . مسلم، آخرين آن خواهد بود
کانون مدافعان حقوق بشر، در سه سال گذشته،               

کودک در جهان اعدام           ٣٢در سه سال گذشته          
است و هم       مورد آن در ايران بوده        ٢٦اند که     شده

نوجوان که در سنين کمتر از             ١٣٠اکنون نيز،    
هجده سال مرتکب جرم شده اند، با دريافت حکم            

 . اعدام در مسير اجرای حکم قرار گرفته اند
نوجوانانی که کمترين سهم شان از زندگی، اين              
بود که می بايست در کالس درس باشند، اما                      
تحت سياست های رژيم جمهوری اسالمی، از               
مسير اصلی زندگی خود خارج شده و هم اکنون             

 .  در انتظار مرگ به سر می برند
مجموعه سياست های سرکوبگرانه رژيم و                      

سياسی حاکم بر جامعه،           -فشارهای اقتصادی      
وضعيت اسف باری را بر جوانان و توده های                 

جرم ، فحشا، اعتياد،     .  ميليونی تحميل کرده است    
نا اميدی و  سرخوردگی رو به تزايد بخش                          
وسيعی از جوانان و نوجوانان کشور، حاصل                 
مستقيم فقر، گرانی، بيکاری و نيز نتيجه بالفصل         
سرکوبگری و استبداد مطلق جمهوری اسالمی             

رژيمی که از لحظه به      .  در سی سال گذشته است     
قدرت رسيدن، پايه های خود را بر بستر قوانين             
ارتجاع مذهبی پايه ريزی کرد و  در عريان ترين 

 . شکل موجود، مروج خشونت در جامعه گرديد
کودکی که به جرم دزدی پايش به زندان کشيده                
می شود، جوانی که به دليل خريد و فروش و يا                
حمل مواد مخدر به اعدام محکوم می گردد،                      
نوجوانی که در يک بحث لفظی، دوستش را به               
قتل می رساند، و يا دختر نوجوانی که در سنين               
چهارده سالگی و کمتر، به فحشا کشيده می شود،           
آيا غير از اين است که  رژيم جمهوری اسالمی              
مسبب شرايط بوجود آمده در جامعه است؟ آيا                  
غير از اين است که اين نوجوانان به دليل                            
فقرمطلق، گرانی سرسام آور و رشد افسار                       
گسيخته بيکاری در جامعه، برای تامين معاش               
خود و بعضا خانواده شان، به دزدی، فحشا و                    

 خريد و فروش مواد مخدر روی می آورند؟ 
نوجوان در سه سال گذشته، که در سن    ٢٦اعدام  

 قصاص نوجوانان، فجيع ترين جنايت رژيم جمهوری اسالمی  
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ی صادره از سوی      قطعنامه.  خود را پيگيری نمودند   
های اصلی    معلمان در سنندج به واقع بيانگر خواست    

هايی که البته در                  معلمان ايران بود، خواست            
اعتراضات اخير کانون صنفی معلمان ايران، ناديده        

 . گرفته شد
مبارزه کنونی معلمان ادامه مبارزاتی است که  از              

و در زمان حکومت خاتمی با اعتراضات           ٨٠ سال  
) تظاهرات و تجمع در برابر مراکز دولتی  ( خيابانی 

در آن زمان نيز به مانند امسال معلمان           .  آغازگرديد
ها   کتک خوردند و تظاهرات چندين هزار نفری آن          

در برابر دفتر رياست جمهوری در خيابان پاستور با 
ی نيروهای امنيتی و انتظامی                 سرکوب وحشيانه   

های خارج از         در اين ميان رسانه       .  روبرو گشت  
ی رژيم، از کشته شدن حداقل يک نفر خبر              محدوده
ای   اما در آن سو، ابزارهای تبليغی و رسانه            .  دادند

حکومتی به صدا در آمدند و اعتراض معلمان را به           
. کاران برای تخريب دولت نسبت دادند تالش محافظه

سال ديگر به حکومت خود ادامه  ۴ بعد از آن خاتمی 
داد، اعتراضات معلمان در اشکال متنوع هم چون             

ترين مطالبات    تجمع و اعتصاب ادامه يافت و اصلی       
 .ماند  معلمان بدون پاسخ باقی

. نژاد بر سر کار آمد                   بعد از خاتمی، احمدی           
چنان ادامه يافت و باز معلمان        اعتراضات معلمان هم  

اين بار نيز ابزارهای تبليغی و                .  سرکوب شدند   
ای حکومت به کار افتاد و البته اين دفعه جناح            رسانه

گرا بود که اعتراضات معلمان را          موسوم به اصول  
ها برای    طلبان حکومتی و تالش آن       به جناح اصالح  

 .دادند نژاد نسبت می تخريب دولت احمدی
واقعيت اين است که تشديد سياست سرکوب و                       

نژاد، توانست در      ی رياست احمدی     اختناق در دوره   
ای  مقطعی تاثير خود را در فروکش اعتراضات توده

. اما اين تاثير مقطعی بود       .  از جمله معلمان بگذارد     
های   چرا که در واقع دولت هيچ جوابی به خواست             

ها به جای خود باقی             معلمان نداده بود و خواست         
فقط اعتراضات در يک مقطع دچار             .  مانده بودند  
بعد از اين سکون، اعتراضات بار ديگر       .  سکون شد 

ها به بازيابی خود پرداختند، اما         جنبش.  شکل گرفت 
که حال از      –طلبان حکومتی      در اين ميان اصالح     

تمام تالش خود را آغاز       –حکومت رانده شده بودند     
های   ای خود را با نفوذ در جنبش            کردند تا به گونه     

از سوی ديگر، شرايط نيز           .  اعتراضی احيا کنند     
اول اين که جريانات    .  ها تا حدودی مهيا بود      برای آن 

چپ و انقالبی برای فعاليت مستقل و علنی دچار                  
سرکوب تجمع دانشجويان   .  مشکالت بسياری هستند  

 ٨۶ آذر در سال          ١۶ چپ به دليل برپايی مراسم            
سرکوبی که  .  ای روشن از اين موضوع است        نمونه

يکی از نتايج آن فعال شدن مجدد طرفداران                            
هر چند که چماق . ها بود در دانشگاه" طلبان اصالح"

ها نيز از سوی حکومت بلند بود،           سرکوب برای آن  
در کنار     -جا که امکان فعاليت علنی                 اما از آن     

 –شان      امکانات تبليغی گسترده و ارتباطات وسيع           
های   ی پيشبرد سياست     ها مهيا بود، زمينه       برای آن 

های اجتماعی به طور            شان در برخی از جنبش          
و اين همه در حاليست      .  وسيعی وجود داشته و دارد     

که از سوی ديگر به دليل سرکوب بی محابا و عدم              
وجود يک آلترناتيو انقالبی، شرايط برای گرايش به         
راست و مماشات با حکومت در ميان برخی                          

سرکوب .  گردد   رهبران تشکالت صنفی فراهم می        
در شرايطی که شرايط ذهنی پا به پای شرايط عينی           

تازد، شرايط را در مقطعی و به دليل               به پيش نمی   
داری جريانات  نبود يک آلترناتيو انقالبی برای ميدان

اين همان چيزی است که           .  سازد   راست مهيا می     
های اجتماعی از جمله        امروزه در برخی از جنبش      

 .در بخشی از رهبری معلمان به خوبی شاهد هستيم
در کنار جنبش اعتراضی معلمان، اين تالش                         

طلب را  در جنبش زنان  های موسوم به اصالح گروه
در اين   .  توان به وضوع ديد         و دانشجويی نيز می      

ميان اما جنبش کارگری تا حدودی مستثنا بوده و                  
ی    به ويژه آن که ماهيت ارتجاعی خانه             .  باشد   می

 .کارگر برای کارگران روشن است
زمانی که در زمستان سال گذشته، کانون صنفی                 
معلمان ايران، فراخوان اعتصاب خود را در پی                 

نژاد و اعالم اين که از فروردين           ی احمدی   مصاحبه
ماه قانون نظام هماهنگ پرداخت اجرايی خواهد                
شد، پس گرفت، مشخص بود که اين وعده اجرايی             

اما چرا رهبران اين تشکل صنفی                .  نخواهد شد   
تر آن    معلمان، اعتصاب خود را لغو ساختند؟ و دقيق        

که چرا اصوال اعتصاب خود را منوط به اين امر                
نژاد اعتصاب لغو  ی احمدی کرده بودند تا با مصاحبه

 )١ (شود؟
راستی دستاوردهای        سال مبارزه، به          ٨ بعد از       

معلمان تاکنون چه بوده است؟ درست است که                      
تصويب همين قانون در مجلس در اثر مبارزات                  
معلمان بدست آمده است و درست است که اندکی بر          
حقوق گروهی از معلمان افزوده شد و حتا مواقعی             

اند با مبارزات و اعتراضات خود از         معلمان توانسته 
همکاران خود که در اثر همين مبارزات به زندان              
افتاده، تبعيد شده و يا  احکام انضباطی دريافت                       

ی آن    اما آيا براستی اين همه      .  اند، حمايت کنند     کرده
توانستند با مبارزات خود       چيزی بود که معلمان می      

 به دست آورند؟
های مشخص و روشنی دارند       معلمان ايران خواست  

يکی .  ها سرپوش گذاشت    توان بر آن    که نبايد و نمی    
های معلمان بی شک همان اجرای                     از خواست   

اما اين تنها    .  است"  قانون نظام هماهنگ پرداخت     "
معلمان خواستار   .  خواست و مشکل معلمان نيست        

ی احکام انضباطی و قضايی هستند که از              لغو همه 
سوی مقامات دولتی برای سرکوب اعتراضات                  

معلمان خواستار آزادی بی    .  معلمان صادر شده است 
معلمان .  های خاص خود هستند         قيد و شرط تشکل      

خواهند که در           خواستار آزادی بيان بوده و می               
های مربوط به آموزش و پرورش                  گيری   تصميم

معلمان خواستار دموکراتيزه    .  مشارکت داشته باشند   
کردن مدارس از جمله انتخاب مدير از سوی معلمان 
هستند و باز، خواست بسيار مهم معلمان، رهايی                 

ست که دامن بخش اعظم حدود يک            ها از فقری     آن
واقعيت اين است که       .  ميليون معلم را گرفته است        

اگر چه   "  قانون نظام هماهنگ پرداخت        "اجرای   
گردد، اما به       منجر به باال رفتن حقوق معلمان می           

 . ها را از اين وضع رهايی بخشد تواند آن تنهايی نمی
های   توانند به خواست     معلمان تنها در شرايطی می       

خود دست يابند که به قدرت، ابتکار عمل و                             
هرگونه تالش برای      .  مبارزات خود متکی باشند        

انحراف اين قضيه و وارد کردن معلمان به                             
های سياسی قدرتمداران حکومتی، به انحراف         بازی

معلمان هيچ نيازی برای      .  کشاندن اين جنبش است     
. وگو با کانديداهای مدعی اصالح طلبی ندارند           گفت

ی مستمر و        ها نياز به اتحاد و يک مبارزه               اما آن  
معلمان به اين نياز دارند که به مبارزات  . قاطع دارند

های    خود استمرار بخشند و تا رسيدن به خواست               
مبارزات .  شان آن را به صورت پيگير ادامه دهند            

فصلی و منقطع، و اعتماد به وعده و وعيدهای                      

. ای در پی نخواهد داشت سران و مقامات رژيم نتيجه
اين روش نه تنها معلمان را به اهداف خود                                

رساند که منجر به اتالف نيرو و توان معلمان و             نمی
ها به شرايط        در نهايت خسته شدن و تن دادن آن               

اين موضوع از هم اکنون نيز روشن است        .  گردد  می
ی تصويب      که با وضعيت کنونی اقتصاد و بودجه            

شده از سوی مجلس، سال کنونی نيز برای معلمان             
پس راه حل چيست؟     .   بدتر از سال قبل خواهد بود       

راه حل اين    .  راه حل تنها در استمرار مبارزه است         
ها و مقامات     است که بدون چشم اميد بستن به جناح          

اجازه نداد تا زمانی      .  حکومت، به مبارزه ادامه داد      
که معلمان به خواست خود نرسيده اند، اعتراضات           

راه حل در اين است که معلمان        .  دچار انقطاع گردد  
های اجتماعی گسترش      پيوند خود را با ساير جنبش        

فراموش نکنيم که تقريبا تمامی مردم ايران به         .  دهند
فراموش .  نوعی در ارتباط مستقيم با معلمان هستند         

آموزان را در      نکنيم که معلمان نيروی عظيم دانش        
کنار خود دارند و باز فراموش نکنيم که بسياری از            

هايی که در باال به آن اشاره شد،                                     خواست
ها و اغلب پدران و مادران         های مشترک آن    خواست
 .باشد شان می آموزان دانش
های مشخص    راستی در حالی که معلمان خواست        به

ی برخی از اعضای هيات        و روشنی دارند، دغدغه    
ی کانون صنفی معلمان ايران برای کشاندن              مديره

معلمان به پای سخنان کانديداهای اصالح طلبان                  
حکومتی چيست؟ هدف از ديدار با افرادی چون                  

تواند باشد و چه                  موسوی و کروبی چه می                
 دستاوردهايی برای معلمان خواهد داشت؟

کانون صنفی معلمان ايران هشدار داده است در                  
های شان توجه نشود                صورتی که به خواست           

اعتراضات را تشديد کرده و حتا از معلمان خواهد             
. خواست تا از برگزاری امتحانات خودداری کنند             

البته اين کار بزرگی است، اما آيا براستی کانون                  
صنفی معلمان با يکی به ميخ و يکی به نعل                              

ی معلمان را         های خود خواهد توانست توده             زدن
برای اين کار بسيج کند؟ از عمل کرد تاکنونی کانون 

های   صنفی معلمان ايران و شورای هماهنگی تشکل       
آيد که تشکالت معلمان خود دچار دو             می  صنفی بر 

جريانی در اين تشکالت سعی         .  باشند   گی می     دسته
دارد تا با قرار گرفتن در پشت سر اصالح طلبان                 

در عمل از معلمان به عنوان پياده نظام اين حکومتی 
، اما در عين حال جريانی         برداری کند   جريان بهره 

نيز وجود دارد که خود را در گرداب توهم                               
تضادهای جريانات حاکم گرفتار نکرده و به نيروی         

ها و اتحاد با ساير اقشار و                 معلمان، مبارزات آن    
اين که کدام جريان      .  های اجتماعی تاکيد دارد       گروه

نقش تاثيرگذارتری در اين تشکل ايفا کرده و يا                      
خواهد کرد، برای تداوم مبارزه معلمان و به دست              

موضوع .  آوردن مطالبات شان حائز اهميت است          
اصلی اين است که کدام جريان به ابتکار عمل و                   

وقتی معلمان به   .   ست  قدرت مبارزاتی معلمان متکی   
گاه و    شکلی گسترده در اعتراضات شرکت کنند، آن       

تنها آن موقع است که راه برای گسترش امواج                      
راديکال در جنبش معلمان باز شده و مسير را برای           

های معلمان باز     تحقق حداقل بخش مهمی از خواست     
 .خواهد کرد

کانون صنفی معلمان ايران  در اطالعيه خود              –  ١ 
اعالم کرده بود در صورتی که رييس جمهور و يا              
معاون وی رسما اجرايی شدن اين قانون را اعالم               

 . کنند اعتصاب لغو خواهد شد
 

 استمرار مبارزات ، راه حل قطعی تحقق مطالبات معلمان
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  ۶درصفحه 

، پديدۀ سياسی شدن    ٨٧نکته اين است که در سال       
مبارزه کارگران برای تحقق مطالبه اقتصادی و           

ها نيز،    يابد و نمونه    صنفی، عموميت بيشتری می    
جا که    از آن .  شوند  از لحاظ کّمی، پرشمارتر می       

مبارزه کارگران، حتا برای تحقق مطالبات                       
اقتصادی وصنفی ، غالبًا شکل سياسی به خود                 
گرفته اند و پروسه رو در رو شدن آن ها با دولت 
و رژيم سياسی حاکم، که مدافع منافع تمام                            
کارفرمايان و کل طبقه سرمايه داراست، به                      
شناخت بيشتر کارگران ازسيستم موجود کمک              
می کند و لذا موجب رشدآگاهی سياسی کارگران           
می شود، ازاينرو ، می توان چنين نتيجه گرفت              

، آگاهی طبقاتی کارگران با             ٨٧که؛ در سال          
تری نسبت به      سرعت بيشتر و در ابعاد گسترده         

. تر از آن، رشد و ارتقاء يافته است            های قبل   سال
های کارگری و     نکته مهم ديگر در زمينه خواست      

ست که،      ترين نکته در اين زمينه اين              شايد مهم  
به هيچوجه در        ٨٧مطالبات کارگران در سال          
صنفی ناشی از         -محدودۀ مطالبات اقتصادی          
دار و دولت اين طبقه       شرايِط تحميلی طبقه سرمايه   

ترين   رغم اعمال خشن    به.  بر کارگران، باقی نماند   
، و  ٨٧های سرکوب عليه کارگران در سال          شيوه

ها،      ها و محدوديت             به رغم تمام ممنوعيت             
مستقيم کارگران، به طرح يک رشته مطالبات                

حق ايجاد تشکل مستقل           سياسی و در رأس آن         
عالوه بر حق اعتصاب و             .  کارگری پرداختند   

تجمع و اعتراض که کارگران هيچگاه در انتظار          
اعطای آن نمانده و هيچ اعتراض ، تجمع و                        
اعتصابی را ملزم به صدور جواز سرمايه داران         

اند و آن  را، در عمل و با                    و دولت آن نساخته      
حق ايجاد تشکل   .  اند  مبارزۀ خويش به کف آورده     

که چون کاکلی بر ليست مطالبات کارگری سال             
درخشيد، نه تنها در سطح بسيار                            می     ٨٧

تری توسط کارگران به ميان کشيده شد،              گسترده
تر و پرشورتر     ، وسيع ٨٧بلکه کارگران در سال      

تر از گذشته دست به کاِر عملی                       و جسورانه   
ساختن اين حق زدند و تمام مرزهای قانونًا                         

 .ممنوعه رژيم در اين زمينه را نيز برهم زدند
تر، کارگران در مورد تشکل       های قبل   اگر در سال  

يابی طبقه کارگر، ضرورت متشکل شدن، اهميت 
و نقش تشکيالت ومبارزه متشکل، آرام آرام                    

اندوزند و آگاهی و شناخت خويش را             تجربه می 
کنند، در    دهند و تکميل می     در اين زمينه ارتقا می     

اما موضوع، از حّد شناخت و آگاهی                 ٨٧سال   
رود و      نسبت به اين ضرورت، بسی فراتر می             

بيش از پيش، به يک مسأله عملی کارگری تبديل           
، حق ايجاد تشکل مستقل          ٨٧در سال     .  شود   می

کارگری، نه فقط به مطالبه عمومی کارگران                   
الاقل در سطح واحدهای بزرگ و متوسط تبديل            

گردد، بلکه کارگران در بسياری از                                  می
ها و موسسات صنعتی، برای متشکل                 کارخانه

های عملی مشخصی نيز       شدن و ايجاد تشکل، گام     
ترين نمونه تشکل مستقل           برجسته.  دارند   بر می  

، تشکيل سنديکای کارگران     ٨٧کارگری در سال     
شرکت نيشکر هفت تپه است، که بنا به اهميت                 
مبارزات با شکوه و کم نظير کارگران هفت تپه،           

گيری و پشتکار کارگران برای ايجاد تشکل،             پی
حفظ اتحاد و هوشياری و خنثی سازی تمامی                    

  ٨٧مطالبات کارگری در سال 
 

ست که مجموعه مطالبات کارگری در سال         بديهی
توانست بطور کلی بی ارتباط با                          ، نمی    ٨٧

دار و    تعرضات وحشتناک و فزايندۀ طبقه سرمايه      
. دولت اين طبقه، عليه طبقه کارگر باشد                              

برعکس، بسياری از مطالبات کارگری، بطور             
الينفکی، حال يا مستقيم و بيواسطه، يا بطور غير         

داران بر    مستقيم، با شرايط دشواِر تحميلِی سرمايه     
 .کارگران، در ارتباط بود

پرداخت دستمزدهای عقب افتاده، منع اخراج،              
بازگشت به کار، ضمانت شغلی، لغو قرار                         
دادهای موقت، رسمی شدن کارگران قراردادی،         

کاری، لغو اضافه      های پيمان   برچيده شدن شرکت   
کاری اجباری و خواست افزايش دستمزد که در            

تری    از اهميت بيشتر و جايگاه مهم                 ٨٧سال   
هائی هستند  ها تمامًا خواست برخوردار گرديد، اين

دار عليه    که در برابر تعرض دائمی طبقه سرمايه       
شوند و کارگران، در هر        طبقه کارگر مطرح می    

اعتصاب و اعتراض خويش، بسته به موقعيت هر 
کارخانه و موسسه توليدی، يک يا چند خواست               

. اند   از اين دست را در مقابل کارفرما گذاشته                  
دار، با تحميل شرايط سخت و                      طبقه سرمايه   

دشوار و تشديد استثمار کارگران، در واقع به                  
نوعی، مبرميت طرح اين شعارهاو خواست ها              

 .را نيز بر کارگران تحميل نمود
با اين وجود، توجه به دو نکته بسيار مهم در                       
مورد مطالبات کارگری و نحوۀ مبارزه کارگران         

بدون .  ست   برای تحقق اين مطالبات ضروری           
توجه به اين نکات، شناخت ما از موقعيت جنبش           

، فاقد عينيت و دقت کافی           ٨٧کارگری در سال       
 .خواهد بود

های کارگری      اولين نکته مهم در مورد خواست          
، اين است که بسياری از مطالبات             ٨٧در سال     

کارگران، مطالبات اقتصادی و صنفی محسوب            
گردند و عمومًا خصلت دفاعی دارند، اما توده           می

کارگران برای تحقق همين مطالبات، ، به مبارزه         
ای پيگير و رو در روئی با کارفرما روی                           

با     اند که در اغلب موارد نيز اين مبارزات            آورده
واکنش نيروهای سرکوب رژيم روبرو شده است         
و درگيری کارگران را، از حد درگيری با يک               
کارفرما در يک کارخانه فراتر برده و کارگران           
را عمًال رو در روی دولت و رژيم سياسی حاکم            

به عبارت ديگر مبارزات             .  قرار داده است        
های اقتصادی    کارگران، ولو برای تحقق خواست     

و صنفی، در غالب موارد، شکل سياسی به  خود           
اند که نتيجۀ مستقيم و بالفصل اين روند،                گرفته

 .رشد آگاهی سياسی کارگران بوده است
البته استفاده کارگران از اشکال علنی و مستقيم              
مبارزه، مانند تظاهرات، راه پيمائی، اعتصاب،           
تجمع اعتراضی، راه بندان، اشغال کارخانه و                

همچنين، .  شود  نمی  ٨٧امثال آن، محدود به سال        
اين موضوع که مبارزات کارگران ولو برای                 

های اقتصادی و صنفی، شکل                  تحقق خواست   
گيرند، اين هم موضوع جديدی       سياسی به خود می   
شود و علت        خالصه نمی     ٨٧نيست و به سال          

ست که      اصلی آن هم، رژيم ديکتاتوری عريانی          
اما .  کند   سه دهه است بر مردم حکم روائی می              

های رژيم برای ممانعت از پاگيری يا برای           ترفند
ای روی آن      از هم پاشی آن، جا دارد مکث ويژه          

 .داشته باشيم
 

سنديکای کارگران شرکت نيشکرهفت تپه، نمونۀ 
 ٨٧برجسته تشکل توده ای کارگران در سال 

 
ترين نمونه ايجاد تشکل مستقل کارگری          برجسته 

، ايجاد سنديکای کارگران نيشکر            ٨٧در سال      
کارگران شرکت نيشکرهفت تپه،     .  هفت تپه است   

به ويژه کارگران فعال و پيشرو اين شرکت، از              
زمان اعالم موجوديت سنديکای کارگران شرکت       
واحد و تا حدود زيادی تحت تاثير آن، در صدد                

پس از يک      .  ای برآمدند     ايجاد يک تشکل توده       
های اوليه و تدارک مقدمات آن، در           رشته فعاليت 

کارگران نيشکر هفت تپه، سعی کردند           ٨۶سال  
توسط هيأت موسس سنديکا، تشکل خود را از                 

ادارۀ کار و     .  طريق اداره کار به ثبت برسانند            
ساير نهادهای دولتی نه فقط خواست کارگران را          
نپذيرفتند، بلکه با احضار و بازداشت اعضای                
هيأت موسس سنديکا و ارعاب و تهديد و زير                   

ها، سعی کردند کارگران را               فشار گذاشتن آن     
مرعوب و از ايجاد تشکل مستقل کارگری                         

اما هيچيک از اقدامات                  .  منصرف سازند     
گيری و      گرانه رژيم، نتوانست از پی              سرکوب

مبارزۀ کارگران برای ايجاد تشکل بکاهد و يا                 
ها برای ايجاد سنديکا ايجاد            خللی در تصميم آن      

حق ايجاد تشکل مستقل کارگری، يکی از              .  کند
های بسيار مهم کارگران نيشکر هفت تپه          خواست

بود که در تمام اعتصابات کوتاه يا بلند مدت خود            
روز ادامه      ۵٠که در يک مورد             ٨٧در سال     

يافت، و در تمام اجتماعات اعتراضی، راه                        
ها و تظاهرات خيابانی پرشور و کم نظير             پيمائی

. گيری و بر آن تأکيد داشتند          خويش، مصرانه پی   
سال و نيم تالش              سرانجام، پس از الاقل يک            

کارگران پيشرو اين شرکت، پشتکار و پايدارِی            
رهبران کارگران هفت تپه که از حمايت توده                  
کارگران اين شرکت برخودار بودند و پس از                  
برگزاری يک نشست عمومی که با فراخوان                   
هيأت موسس سنديکای کارگران شرکت نيشکر           
هفت تپه برگزار گرديد، اين سنديکا در اول آبان            

 .اعالم موجوديت کرد ٨٧
دستگاه های امنيتی و سرکوب رژيم که نتوانسته          

بودند کوشش کارگران پيشرو جهت تشکل يابی            
کارگران را در نطفه خفه سازند و از تشکيل                     
سنديکای کارگران هفت تپه ممانعت به عمل                    
آورند، اين بار به قصد از هم پاشی و نابودی                     

گرانه خود، عليه     سنديکا، برشدت اعمال سرکوب    
کارگران پيشرو و اعضای هيأت مديره سنديکا              

احضار و بازداشت و تهديد کارگران             .  افزودند
دستگاه اطالعاتی و     .  بيش از پيش تشديد گرديد        

قضائی رژيم آشکارا بر اقدامات ارعاب گرانه               
خود عليه کارگران افزودند و درهمان حال                       
مديريت شرکت نيشکر هفت تپه نيز همزمان با              
اين اقدامات، در يک هماهنگی برنامه ريزی شده         

های سرکوب رژيم، مذبوحانه تالش نمود  با ارگان
تا از طريق بدبين ساختن کارگران نسبت به                      
سنديکا و رهبران آن، و همچنين با عَعَلم کردن                
شورای اسالمی، در ميان کارگران، تفرقه و دو            
دستگی ايجاد کند و اتحاد کارگران را از هم                       

اما کارگران نيشکر هفت تپه با تحريم              .  بپاشاند
گسترده و يک پارچۀ به اصطالح انتخابات                       

 ، اشکال مبارزه، ٨٧موقعيت جنبش کارگری در سال 
 )قسمت آخر(ها  ها و پيشرفت خواست



 

 

 ۵۴٩شماره   ٨٨نيمه دوم ارديبهشت  ۶
۵از صفحه   

، که توسط       ٨٧ شورای اسالمی مورخ پنجم اسفند                
مديريت شرکت و عوامل ريز و درشت دولت، سِرهم             
بندی شده بود، مشت محکمی بر دهان مديريت و تمام               

ای که به منظور انتخابات         در جلسه .  حاميان آن کوبيدند   
شورای اسالمی فراخوان داده شده بود، از مجموع                    

کارگر اين      ۴٠٠٠ پرسنل و نزديک به           ۵٠٠٠ حدود  
نفر در آن شرکت نموده بودند           ٣٠ شرکت، تنها حدود      

!! نفر کارگر بودند     ۵ ١ که تنها نيمی از اين تعداد يعنی           
کارگران هفت تپه، با تحريم يکپارچه بازی انتخابات                
شورای اسالمی، نه فقط يک بار ديگردست رد بر سينۀ          
شورای اسالمی زدند که پيش از آن نيز بارها تنفر و                  
انزجار خود را از اين ارگان ابراز نموده و خواستار                  
برچيده شدن آن شده بودند، بلکه همۀ کسانی را که عليه             
سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه و رهبران آن تبليغ و    

کردند و يا برای جای گزينی شورای                خرابکاری می  
اسالمی به جای سنديکا و يا حتا ايجاد ارگانی به                            

کردند با    موازات سنديکا و ايزوله کردن آن تالش می            
 .وضوح شگرفی رسوا و مفتضح ساختند

در برابر اين تودهنی محکم و جانانه کارگران بر                        
مديريت شرکت و حاميان آن، و در برابر دفاع و                         
حمايت کارگران از سنديکا و رهبران آن که از بلوغ                 

کند،     سياسی کارگران نيشکر هفت تپه حکايت می                   
های امنيتی و سرکوب رژيم به آدم ربائی متوسل           دستگاه

گری عليه      شدند، ارعاب و فشار و شکنجه و وحشی              
کارگران را تشديد و احکام سنگين زندان و منع فعاليت             

 .برای رهبران سنديکا صادر کردند
گرانه رژيم عليه کارگران هفت تپه،              اقدامات سرکوب  

هر چند بسيار شديد، وحشيانه و انتقام جويانه است، اما              
تا اين لحظه نتوانسته است کارگران را از تشکل يابی                

حق ايجاد تشکل کارگری، يک خواست                .  باز دارد   
عمومی کارگری است و کارگران شرکت نيشکر هفت         
تپه در پراتيک مبارزاتی و با اتکا به نيروی خود، اين                

عملی کردند و سنديکای       ٨٧ خواست خود را در سال         
 .اند خود را تا اين لحظه، عمالً بر رژيم تحميل کرده

، اگر چه طرح مطالبۀ تشکل مستقل                    ٨٧ در سال       
کارگری و عملی ساختن اين خواست، به بهترين و                    

ترين شکلی در فعاليت و مبارزه کارگران                     برجسته
شرکت نيشکر هفت تپه و سنديکای کارگران اين                        

يابد، اما اين مطالبه و تالش برای                  شرکت تجلی می    
شکل دهی و ايجاد تشکل کارگری به هفت تپه خالصه            

اوًال خواست تشکل مستقل کارگری در سال          .  شود  نمی
ها و    ، رسمًا در ليست مطالباتی بسياری از کارخانه         ٨٧ 

توان از    واحدهای توليدی قرار گرفت که برای نمونه می   
پارس خودرو، ايران خودرو، الستيک البرز، ايران               
برگ، لوله سازی اهواز،عسلويه، يخچال سازی خرم            

ها از شرق تا        ها واحد توليدی ديگر نظير اين          آباد و ده   
غرب و از شمال تا جنوب کشور ياد نمود، ثانيًا در                      

ها و موسسات توليدی، از جمله در           بسياری از کارخانه  
واحدهای توليدی ياد شده، موضوع تشکل کارگری،               

. شود  ماند و به آن خالصه نمی           فقط در حد طرح نمی       
مسأله به اين صورت است که عالوه بر طرح اين                      

هائی از    مطالبه، و يا در عين طرح اين مطالبه، جمع               
های    اين جمع  .  اند   کارگان نيز خود را متشکل ساخته           

متشکل در هر کارخانه و موسسه توليدی، نه فقط در                 
گيری مطالبات کارگران         سازماندهی مبارزات و پی        

اند   همان مؤسسه و کارخانه نقش بسيار مهمی ايفا نموده           
ای و در حمايت       ، بلکه در زمينه مبارزات فرا کارخانه        

های کارگران در        و پشتيبانی از مبارزات و خواست           
در اين زمينه نيز       .  اند   ها نيز فعال بوده         ساير کارخانه  

های زيادی وجود دارد که از جمله                  ها و نمونه       مثال
حمايت کارگران   .  توان به موارد زير اشاره نمود              می

ها از کارگران سنندج، لوله             هفت تپه و سنديکای آن         
سازی اهواز، کارگران شرکت واحد، حمايت نمايندگان        
کارگران نساجی کردستان، کارخانه شاهو، ريسندگی            
پرديس و شرکت فرش ماشينی غرب بافت از الستيک          
البرز، حمايت کارگران ايران خودرو، از کارگران                 
کيان تاير، هفت تپه، فوالد، لوله سازی اهواز و دخالت             
فعال تقريبًا در تمام مواردی که به کارگران و جنبش                  

ها نمونه ديگر،     ها و ده    اين.  کند  کارگری ارتباط پيدا می    
نشانه ارتقاء آگاهی سياسی و طبقاتی کارگران است و              
تقويت اتحاد و رشد همبستگی در ميان کارگران را باز            

گيری و فعاليت اين            عالوه بر شکل     .  تاب می دهد     
های کارخانه يا        ، بايد به کميته       ٨٧ ها در سال           تشکل
های کارخانه    کميته.  های کارگری نيز اشاره نمود       کميته

توانند علنی باشند و به            اگر چه در لحظه حاضر نمی          
حکم شرايط حاکم بر جامعه، بايد به صورت مخفی يا با            
تلفيق کار مخفی و علنی فعاليت کنند، و از همين رو                    

های    ها، مانند تشکل       افزايش يا کاهش اين گونه تشکل          
های ديگری که علنًا اعالم موجوديت           علنی و يا تشکل    

باشند، اما از روی      اند، قابل مشاهده و شمارش نمی       نموده
حجم باالی اعتصابات و اجتماعات اعتراضی و ديگر            

، و با توجه به اينکه      ٨٧ اشکال مبارزه کارگری در سال   
پيمائی يا اجتماع اعتراضی              هر اعتصاب، هر راه         

ست،     کارگری مستلزم درجه معينی از سازماندهی               
، تعداد باز   ٨٧ توان به اين مسأله پی برد که در سال              می

هم بيشتری ازکارگران پيشرو و فعاالن کارگری برای           
اند و يا خود را         های کارخانه تالش ورزيده      ايجاد کميته 

 .اند ها متشکل ساخته در اين گونه کميته
ها، بايد به تحرکات فعاالن کارگری و                     به تمام اين     

هواداران طبقه کارگر، برای ايجاد و يا فعاليت در                       
هائی اشاره نمود که هدف خويش را             ها و تشکل     کميته

دفاع از کارگران قرار داده و يا در راه ياری رساندن به            
های کارگری در محيط های کار و در راه              ايجاد تشکل 

تر از گذشته، به      تر و مجدانه    اتحاد عمل کارگری، مصم   
ها، در کليه رويدادها      اين گونه تشکل  .  اند  فعاليت پرداخته 

، آگاهانه،   ٨٧ های مهم کارگری در سال                  و فعاليت  
های   اند و با ابزارها و به شيوه          مداخله و مشارکت داشته   

گوناگونی برای پيشرفت جنبش طبقاتی کارگران، نيرو         
هرچند نبايد اين نکته را از نظر دور داشت             .  اند  گذاشته

ها کماکان از يک نقطه ضعف                 که اين گونه تشکل       
بزرگ، يعنی ضعف ارتباط با کارگران در محل کار و           

برند، اما    توليد و فقدان پشتوانۀ کارگری کافی رنج می            
ها و      ست که موجوديت و فعاليت اينگونه کميته               بديهی
ها، در عين آنکه به رشد و ارتقاء آگاهی در                         تشکل

رساند، در عين حال خود          صفوف کارگران کمک می     
ای از رشد و ارتقاء آگاهی کارگران و پيشرفت                  نشانه

 .باشد جنبش طبقاتی کارگران می
 
 

 نتيجه گيری
 

دهد   نشان می   ٨٧ بررسی ما از جنبش کارگری در سال        
دار و    رغم ادامه و تشديد تعرضات طبقه سرمايه        که علی 

ای   دولت اين طبقه عليه طبقه کارگر، کارگران با روحيه        
تردر برابر      تر و درابعادی وسيع         تر، متشکل     جسورانه

. اند   اين تعرضات دست به مقاومت و اعتراض زده                 
داران،   گارگران در مبارزه عليه کارفرمايان و سرمايه          

از اشکال متنوع مبارزاتی، به ويژه اشکال مستقيم و                 
علنی مبارزه مانند اعتصاب، اجتماعات اعتراضی،               

پيمائی و ايجاد راه بندان و امثال آن سود              تظاهرات، راه 
، به  ٨۶ اند و مبارزات خويش را، بيش از سال                 جسته

اند و از همين رهگذر، کارگران          ها کشانده   سطح خيابان 

تری   نه فقط، صدای اعتراض خويش را در ابعاد وسيع          
به گوش ساير اقشار مردم رسانده و حمايت بيشتری را            

اند، بلکه در عين حال شمار زيادتری از                    جلب کرده  
های کارگری نيز با کارگران همراه شده         اعضاء خانواده 

و به رو در روئی مستقيم با دولت و نيروهای سرکوب              
شمار اعتصابات ،اجتماعات و اشکال     .  اند  آن کشانده شده  

اعتراضی و راديکال مبارزه وهمچنين شمار کارگران          
شرکت کننده در اين اعتصابات و اعترضات، نسبت به           

عالوه بر اين   .  تر از آن افزايش يافته است        های قبل   سال
بر تعداد اعتصابات طوالنی مدت و                    ٨٧ در سال       

گيری ادامه می     تجمعات اعتراضی که با استمرار و پی        
مبارزات کارگران حتی      .  يابند نيز افزوده شده است           

برای تحقق مطالبات اقتصادی و صنفی، در اغلب                     
موارد با واکنش شديد نيروهای سرکوب رژيم روبرو             

ميزان آگاهی  .  شد و عمومًا شکل سياسی به خود گرفت         
سياسی و همبستگی در صفوف کارگران آشکارا با                  

طبقه کارگر ايران در سال         .  رشد و ارتقاء همراه بود        
، حق ايجاد تشکل مستقل کارگری را به مثابه                        ٨٧ 
ترين خواست سياسی خود، در              ترين و برجسته        مهم

دار و دولت اين طبقه قرار داد و                  برابر طبقه سرمايه    
جنبش طبقاتی کارگران به        !  پيگيرانه برای آن جنگيد      

های مهمی ديگری به        لحاظ تشکل يابی کارگران، گام       
پيش برداشت و سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت         

 !تپه، چون خاری بر چشم طبقه حاکم فرو نشست
،به لحاظ رشدآگاهی    ٨٧ جنبش کارگری در پايان سال          

سياسی و تشکل يابی کارگران، نه فقط با سال های پيش           
ازبازگشائی سنديکای کارگران شرکت اتوبوس رانی            
تهران و حومه ، قابل مقايسه نيست، بلکه حتا باسال                    
های مابين بازگشائی اين سنديکا و اعالم موجوديت                  
سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه نيز قابل                  
مقايسه نمی باشد ودر مسير بالندگی خود، به پيشرفت                

 .های جديدی نائل گشته است
ترين بخش کارگری     در سالی که گذشت، اگر که در مهم     

يعنی در صنعت نفت متأسفانه تحرک چندانی ديده                      
شود و ستارۀ بزرِگ نفت عجالتًا خاموش، يا بسيار              نمی

ها ستاره اما در الستيک البرز،            ده!  بسيار کم سوست   
لوله سازی اهواز، ايران خودرو، ايران صدرا، پارس            
خود رو، يخچال سازی، عسلويه و امثال آن روشن                   

در اين ميان اما درخشش ستاره هفت تپه در                    .  است
 .آسمان جنبش کارگری بی همتاست

. . .  ، ٨٧موقعيت جنبش کارگری در سال   

 زنده باد سوسياليسم 

درادامه .خواست معلمان هنوز عملی نشده است                         
اطالعيه، بعدازاشاره به بی پاسخ گذاشتن مطالبات                   
معلمان ازجانب دولت و وزارت آموزش و پرورش آن          

 :وضرب وشتم معلمان به وسيله باتوم گفته شده است
به دنبال اين اقدام سرکوب گرانه، معلمان نيز از خيابان 
سپهبد قرنی تاخيابان طالقانی دست به راهپيمائی زدند            
و در عين حال جمع فشرده تری از معلمان با                                  

" معلم می ميرد ذلت نمی پذيرد           "شعارهائی از قبيل       
توجه مردم و عابرين را نسبت به اعتراض وخواست              

 .های معلمان جلب نمودند
درپايان اطالعيه ، سازمان، ضمن حمايت از تمامی                 
مطالبات معلمان ، يورش وحشيانه مزدوران حکومتی          
به اجتماع اعتراضی معلمان زحمتکش، ضرب وشتم            
وبازداشت آنان راقويًامحکوم نموده وخواستارآزادی             

 .فوری همه ی دستگيرشدگان شده است

 خالصه ای از اطالعيه های سازمان
٧از صفحه   



 

 

٧ 
٨از صفحه  ١از صفحه    

 ۵۴٩شماره   ٨٨نيمه دوم ارديبهشت 

های      در مرکز از اسالمگرايانی که از کشمير، اما گروه    
اسالمی ديگری هم هستند که نيروهای خود را از افراد          

ی شمالی به        برای مثال در جبهه   .  گيرند     بومی منطقه می  
جز القاعده، حزب اسالمی گلبدن حکمتيار و در                          

سيد سليم  .  ی حقانی فعال هستند        ی مرکزی، شبکه       جبهه
شهزاد که دفتر پاکستانی نشريه آسيا تايمز را هدايت                 

نوشت که در مناطق           ٢٠٠٨کند در ماه اکتبر               می
خبری از      ٢٠٠۶ای همچون مهمند که تا سال                  قبيله

نفر و در باجور       ١٨٠٠٠طالبان نبود، اکنون بيش از         
،  نيروی  طالبان  وجود                  ٢۵٠٠٠پاکستان بيش از       

 .دارند
های مردم و       بار توده      واقعيت اين است که وضعيت اسف

ی منطقه موجب شده است که نيروهای               اندازه      فقر بی 
واپسگرای اسالمی در غياب يک آلترناتيو مترقی،                   

ای       تاز صحنه شوند و تا حد زيادی از حمايت توده                 يکه
از اين جاست که مقابله با آنها که        .  هم برخوردار گردند  

های آمريکا در          از هشت سال پيش در صدر سياست          
پاکستان قرار    "  غيرنظامی"منطقه و اکنون دولت               

ما شاهد   .  گرفته است، به سادگی ميسر نخواهد بود               
های جهان که         ترين ارتش       ترين و پيشرفته        هستيم که قوی

المللی   نيروی بين  "از هشت سال پيش در چارچوب              
اند فقط         در افغانستان مستقر شده       "  کمک و امنيت    

کنند که  "  امن"اند مناطق بسيار کوچکی را                توانسته
بعيد به نظر     .  تر در حوالی کابل قرار دارند                  بيش
رسد که اين نيروها بتوانند فقط با کشتار و بمباران،                 می

اين بار در مناطق وسيعی از پاکستان، از پس حل                       
اما آن چه به هيچ وجه بعيد نيست، همانا   . معضل برآيند

دفاع است که تنها           کشتار وسيع مردم غيرنظامی و بی       
ست که به يکی از               ای      جرمشان زندگی در منطقه      

. ترين مناطق جهان تبديل شده است          ثبات      تر و بی      بحرانی
اين مردم البته هيچ مسئوليتی در قبال اين بحران و                     

از   –ثباتی ندارند، چرا که همين نيروهای اسالمی                 بی
های گوناگون وابسته به القاعده گرفته تا طالبان و                گروه

همان نيروهايی هستند که زمانی به          –احزاب اسالمی    
عليه شوروی سابق، تحت        "  مبارزان آزادی  "عنوان   
های        ی امپرياليسم جهانی و دولت           جانبه       های همه        حمايت

 .ريز و درشت وابسته به آن بودند
ی ديگری          ی بحران زده          در پاکستان هم مانند هر نقطه      

راهی برای برون رفت از وضعيت موجود بدون                       
 .های  مردم  وجود ندارد        دخالت  مستقيم  توده

 گسترش جنگ 
 با طالبان در پاکستان

ايش                               م الب ن ن سرود، در ق ی از اي ات غ ي ل ب اده ت استف
ات                  اي ن رار ج م اء و است ق انتخاباتی که در واقع برای ب
ده است،         بيشتر رژيم جمهوری اسالمی سازماندهی ش
ن،                        ارزي ب وه م ب ی ان م رده زخ ر گ ت ب ی اس الق ش

ارز  کمونيست ان     ها و به طور اخص نيروهای مب سازم
ر شالق،                           چريک ه از زي ران، ک ق اي ی خل دائ های ف

شکنجه و کشتارهای جمهوری اسالمی در دهه شصت   
ان در      جان بدر برده اند و با زمزمه همين سرود، همچن

 .   اند مبارزه عليه جمهوری اسالمی استوار ايستاده
اب  شراره"  ی                " های آفت الب ق وعه سرودهای ان ، مجم

د از     های فدائی خلق ايران سازمان چريک است، که بع
بهمن، انتشار و در سطحی غير قابل شمارش      ٢٢قيام 

وده             ال ت ب ق ت ورد اس روهای            و باورنکردنی، م ي ا و ن ه
 . سياسی درون جامعه قرار گرفت

کی از سرودهای               ،" آفتابکاران جنگل " سرود  ام ي ن
ران و در      "  شراره های آفتاب" مجموعه  است که در اي

وان                  ن ا ع ر ب شت ي د     " بين نيروهای سياسی، ب سر اوم
گل  . " شناخته شده است "زمستون ه    " آفتابکاران جن ، ک

ارون     " با مطلع زيبای  ه ه ب  -سر اومد زمستون، شکفت
آغاز  " گل سرخ خورشيد، باز اومد و شب شد گريزون

ی        می داری نسل اي شود، نماد مبارزه، اميد، استقامت و پ
ا در                    از مبارزين و کمونيست  ه م ع ی جام الب ق های ان

ه       سال.  های دهه پنجاه است سال زرگ     " هايی ک زنگ ب
هايی که،  سال". خون به صدا درآمد و توفان شکوفه داد

ارز را          نسلی از کمونيست ب های انقالبی، پر شور و  م
ها، در ميانه آتش  نسلی که در آن سال.  در خود پروراند

رخاست        وی ب ل . و خون، به مبارزه با رژيم سلطنتی په
ز و     کمونيست هايی که با در پيش گرفتن مبارزه قهرآمي

های فدائی خلق    سازمان چريکبرافراشتن پرچم سرخ 
اه       "  جزيره ثبات"   ايران، ی ش ت مورد ادعای رژيم سلطن

ه     را بر هم زدند و آرامش شاه و امپرياليسم جهانی را ب
 .کابوس سقوط تبديل کردند

رود ون     "   س د زمست ن         " سر اوم ي ت س خ ا، ن ه ن ه ت ، ن

 سوء استفاده تبليغاتی از
. . ، "سر اومد زمستون" سرود  

گری    زمزمه های دانش آموزان، جوانان و هر انسان دي
ارزه            ۵٧بهمن    ٢٢بود که بعد از قيام  ب ه عرصه م ، ب

وز هست، آوا و             کشيده می ن شدند، بلکه هنوز هم که ه
روهای چپ درون          زمزمه مبارزين، کمونيست ي ها و ن

ن                 . جامعه هست ي م ن از ه ت رف ام گ ه نيروهايی که با ال
ه             وع م ج ای م روده گر س ای    شراره" سرود و دي ه

ها زنده نگهداشتند و در  ، اميد را همچنان در دل" آفتاب
هوری             م جم ه رژي ي ل مسير پر فراز و نشيب مبارزه ع

 .اند اسالمی، همچنان مقاوم و پايدار مانده
ه سرود                  از خشم و نفرت جمهوری اسالمی نسبت ب

ون     "  ت د زمس ر اوم ه         " س وع م ج راره" و م ای    ش ه
ه در سال            " آفتاب ن از         ۶٠، همان بس ک ، هزاران ت

آموزی سازمان چريک    فعالين، نيروهای جوان و دانش
ن                -های فدائی خلق ايران ل داشت ي ه دل ا ب اقليت، صرف

اب        " مجموعه سرودهای     کاست ت در    " شراره های آف
عالوه . شان، دستگير، شکنجه و بعضا اعدام شدند منزل

اسی مخالف             بر هواداران اقليت و ديگر نيروهای سي
ها و مردم عادی نيز بودند، که  رژيم، چه بسيار از توده

ا      توسط گشت اده ه های نيروهای سرکوبگر رژيم در ج
سر  " متوقف شدند و صرفا به اتهام وجود همين سرود   

ر،           در اتومبيل شخصی    " اومد زمستون ي گ شان، دست
دام      ا اع مورد بازجويی و شکنجه قرار گرفتند و چه بس

است                           .  شدند ی، ري ن ي ق خم ميت مطل م در حاک آن ه
ن      جمهوری خامنه رحسي ي ای و  نخست وزيری دولت م

ی     موسوی، کانديدای به اصطالح اصالح ت طلبان حکوم
م       اک در دهمين دوره نمايش انتخاباتی رژيم جنايتکار ح

 .بر ايران
ه در          ی ک اي ه به راستی که جمهوری اسالمی، و همه آن

اند، و امروز  بقاء، کشتار و جنايات اين رژيم سهيم بوده
نيز همچنان در پشت خيمه شب بازی انتخاباتی، جهت     

کاری و       های رژيم سنگر گرفته تحکيم پايه ب اند، در فري
 . شناسند جنايت، هيچ مرزی را نمی

ه                  ۶٠سال  ه جرم زمزم د کشور را ب ن ، جوانان بروم
گل سرخ      -سر اومد زمستون، شکفته بهارون" کردن 

زون        ري ر،       " خورشيد، باز اومد و شب شد گ ي گ ، دست
د، و امروز در                 شکنجه و به جوخه ردن پ دام س های اع

ان، در      وقاحت کامل، همان سرود را جهت تهييج جوان
  !تان باد ننگ. اند تبليغات انتخاباتی خود به کار گرفته

 خالصه ای از اطالعيه های سازمان
سازمان اطالعيه ای            ٨٨ارديبهشت        ١٣درتاريخ    
بازداشت شدگان اول ماه مه فورًا بايد آزاد             "  باعنوان  

 : در اطالعيه چنين آمده است.انتشارداد!"شوند
ارديبهشت، تعداد زيادی از        ١٣صبح امروز، يکشنبه      

خانواده های کارگرانی که روز اول ماه مه در پارک               
الله تهران دستگير شده بودند، با برپائی يک اجتماع                

تهران ، خواستار   "  دادگاه انقالب "اعتراضی در برابر     
درادامه اطالعيه،    .آزادی فوری عزيزان خود شدند             

ضمن اشاره به بازداشت ده ها تن ازفعاالن کارگری و            
ديگرشرکت کنندگان درمراسم اول ماه مه، گفته شده               

 :است
تجمع وبرگزاری مراسم، به مناسبت اول ماه مه ، نه                 
فقط جرم نيست ، بلکه در زمره حقوق اوليه کارگران              

فعاالن کارگری و ساير دستگيرشدگان ،                    .  است    
درجريان برگزاری مراسم اول ماه مه روز جهانی                   

کارگران حق دارند، مراسم      .  کارگر بازداشت شده اند     
. اول ماه مه را به طور مستقل و آزادانه برگزار نمايند            

کارگران حق دارند، در روز جهانی کارگر، دست به              
تجمع بزنند ، اتحاد وهمبستگی خود را به نمايش                          
بگذارند و مطالبات واهداف برابری طلبانه خود را با              

 !صدای بلند اعالم کنند
درجمهوری اسالمی، حتا ابتدائی ترين حقوق                               
دموکراتيک کارگران نيز به رسميت شناخته نشده و                

رژيم .  اين حقوق، پيوسته نقض وپايمال شده است                   
جمهوری اسالمی که از اتحاد وتشکل کارگران وحشت        
دارد، همواره کوشيده است تا از برگزاری مراسم                     
مستقل اول ماه مه توسط خود کارگران ممانعت به                     

امسال نيز بالفاصله پس از فراخوان                  .  عمل آورد   

کميته "برگزاری مراسم مشترک اول ماه مه، که توسط     
انتشار يافت،  ...  ،"برگزاری مراسم روزجهانی کارگر     

دستگاه های انتظامی وامنيتی رژيم ، خود را آمادۀ                     
 . سرکوب وقلع و قمع اين مراسم کردند

اطالعيه سپس با اشاره به اقدامات نيروهای امنيتی                   
جهت مرعوب ساختن فعاالن کارگری وممانعت                        

اما کارگران، از اين     :  ازبرگزاری مراسم ، می نويسد      
تهديدات نهراسيدند، و مطابق برنامۀ اعالم شده، روز            
جمعه اول ماه مه ، برابر با يازده ارديبهشت، در پارک    

 . الله تهران دست به تجمع زدند
نيروهای سرکوبگر که ازقبل ، در نقاط مختلف پارک            
وخيابان های اطراف آن مستقر شده بودند، در همان                
آغاز مراسم، کارگران وخانواده های آنان را وحشيانه           

سرکوب گران، که از اتحاد        .  مورد يورش قرار دادند     
! اتحاد!  اتحاد"وتجمع کارگران واز شعار                             

به خشم آمده بودند به وسيله باتوم و                   !"  کارگراتحاد
بامشت و لگد، به جان کارگران افتاده ، شمار زيادی                 
از کارگران رابا زور دستگير و با وسائل نقليه ای که               
از قبل در محل آماده کرده بودند، به اماکن نامعلومی                

بازداشت وسيع شرکت کنندگان در مراسم       .منتقل کردند 
اول ماه مه، بايورش بعدی به منازل ، بازرسی وبردن            
مدارک و لوازم شخصی و کامپيوتربرخی از                                

بسياری از    .  دستگيرشدگان نيز ، همراه بوده است               
بازداشت شدگان ، بال فاصله  زيربازجوئی و تحت                    

درپايان .فشارهای جسمی  و روحی قرار گرفته اند                   
 :اطالعيه آمده است 

، يورش وحشيانه به مراسم       )  اقليت  (  سازمان فدائيان    
اول ماه مه ، ضرب و شتم و دستگيری فعاالن                               

کارگری و ساير شرکت کنندگان دراين مراسم را قويًا            
محکوم می کند و خواستارآزادی فوری وبی قيد وشرط       

 .تمامی بازداشت شدگان است
 

نيز،سازمان اطالعيه      ٨٨ارديبهشت            ١۴درتاريخ      
يورش وحشيانه به تجمع اعتراضی       "  ديگری باعنوان    

 .انتشار داد! "معلمان رارمحکوم می کنيم
دراين اطالعيه ضمن اشاره به اعتصاب سه روزه                    
معلمان واجتماع اعتراضی آنان دربرابرادارهآموزش         

 :و پرورش تهران چنين آمده است 
هنوز دقايقی بيش، از اين تجمع اعتراضی  نگذشته بود          
که، اجتماع اعتراضی معلمان، مانند اجتماع اعتراضی        
کارگران در روز اول ماه مه، مورد يورش وحشيانۀ               

امنيتی ولباس شخصی ها قرار                   -نيروهای پليسی    
مزدوران حکومتی، در اين اقدام سرکوبگرانه،       .  گرفت

تعدادی از معلمان را شديدًا مورد ضرب و شتم قرار                
 .داده و شمار ديگری را نيز بازداشت کردند

يکی از مطالبات ديرينۀ معلمان، هماهنگ سازی                       
معلمان به رغم آنکه چند سال          .  پرداخت حقوق هاست   

است برای تحقق آن مبارزه می کنندوقانونی نيز دراين          
موردبه تصويب مجلس رسيده است، با اين وجود اين              

۶درصفحه   
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برنامه های راديو دمکراسی شورايی در روزهای يکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه و جمعه هر                 
 .هفته پخش می شود
 .شب به وقت ايران خواهد بود ٨/  ٣٠ها هر روز از ساعت  پخش اين برنامه

 .ظهر روز بعد می باشد ١٢صبح و ٧همان شب و نيز  ٢٣تکرار آن درساعت 
 .های روزهای قبل پخش خواهد شد در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه برنامه

 : هم زمان می توانيد از طريق
  www.radioshora.orgسايت راديو دمکراسی شورايی   

 برنامه های راديو را دريافت کنيد 
 :های راديو دمکراسی شورايی از مشخصات زير استفاده کنيد برای دريافت برنامه

 Radioshora :نام
 Hotbird 6 :ماهواره

 درجه شرقی ١٣ :زاويه آنتن
 مگا هرتز ١١٢٠٠ :فرکانس پخش

 عمودی :پوالريزاسيون
FEC ۶  /۵ 

Symbol rate ٢٧۵٠٠ 

ش         خ ات پ ص خ مش
ه          ماهواره  ام رن های     ای  ب

ی       راديو دمکراسی شوراي
ه        د و ب را به خاطر بسپاري

 .ديگران نيز بگوييد
 

گير صدای  شماره پيام
:  دمکراسی شورائی

٠٠٣٣٩۵۴٩١۶٧٨٩ 

مسئوليت هدايت نيروهای نظامی خود را در                   
واليت هلمند افغانستان داشت توافقاتی از همين              

انگلستان اين توافقات را      .  نوع را با طالبان کرد       
هايی از هلمند توسط         ی بخش     که همراه با اداره    

طالبان افغانستان بود بدين وسيله توجيه کرد که              
ای از آنان که          طالبان دو دسته هستند و با عده           

تروريست نيستند و فقط مخالف حضور                            "
 .توان به توافق رسيد    می" نيروهای خارجی هستند

جايی قدرت در پاکستان و پيشروی طالبان تا             جابه
آباد، پايتخت اين کشور و             صد کيلومتری اسالم   

فشارهای آمريکا برای برخورد جدی با نيروهای        
طالبان بار ديگر موجب شد که آتش جنگ در                   
مناطق مرزی افغانستان و پاکستان با نيروهای              

اکنون عربستان سعودی هم    .  ور شود      طالبان شعله 
که جزو نخستين کشورهايی بود که طالبان و                    
رژيمشان را در افغانستان به رسميت شناخته                  
بود، تحت فشار قرار گرفته است تا نه فقط از                   
حمايت از طالبان دست بردارد، بلکه برای                        

جامعه "های همگام با            برخورد با آنان سياست      
 .اتخاذ نمايد" المللی     بين

تر در       نيروهای اسالمی درگير در پاکستان، بيش      
اما .  وزيرستان شمالی و جنوبی متمرکز هستند           

ی شمالی و جنوبی و مرکزی نبرد در               اکنون سه جبهه  
هر چند اين نيروها در جنوب از          .  پاکستان وجود دارند   

شوند که از کشورهای              اسالمگرايانی تشکيل می     
آيند، در شمال از               گوناگون عربی و ترکيه می            

اسالمگرايانی که از ازبکستان، ترکمنستان و چچن و              

در ميان تمام اين کشورها پاکستان وجود نداشت،          
جمهور وقت اين       چرا که پرويز مشرف، رئيس        

کشور آشکارا حامی طالبان و رژيم آنان در                      
خواست که با        افغانستان بود و از همگان می             

 .طالبان ارتباط برقرار کنند
پس از سرنگونی رژيم طالبان در افغانستان،                   
مناطق مرزی پاکستان و به ويژه مناطقی که از              
ديرباز زير نفوذ قبايل قرار دارند به مأمن و پشت 

نيروهای طالبان از    .  ی طالبان تبديل شدند        جبهه
رفتند و به درگيری با        اين مناطق به افغانستان می    

کننده در     های شرکت    نيروهای ناتو و ديگر ارتش     
 .پرداختند   می" المللی کمک و امنيت   نيروی بين"

از آن پس دولت قبلی پاکستان که مانند دولت                     
در جنگ عليه         "فعلی جزو متحدان آمريکا                 

گردد با فشار آمريکا،           محسوب می  "  تروريسم
دولت پاکستان سه پايگاه نظامی  . وارد کارزار شد

ها    را در اختيار آمريکا قرار دارد تا جنگنده                  
ارتش .  بتوانند به بمباران افغانستان بپردازند               

با از    ٢٠٠۵تا    ٢٠٠٣های     پاکستان هم بين سال    
تن از سربازان خود عملياتی          ٣٠٠٠دست دادن    

با .  را در وزيرستان جنوبی عليه طالبان انجام داد        
بسی را با      آتش  ٢٠٠۶اين حال پاکستان در آوريل      

ماه بعد اعالم   ۵نيروهای طالبان اعالم نمود و حتا       
 .کرد که با طالبان به يک توافق صلح رسيده است

اما اين فقط دولت پاکستان نبود که با نيروهای                  
طالبان پاکستان به توافق رسيد تا جائی که حتا                  

. ی بخشی از مناطق را به آنان واگذار کرد               اداره
که     ٢٠٠۶دولت انگلستان هم در همان سال                    

 گسترش جنگ با طالبان در پاکستان


