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 زنگ ھا برای که"
 " به صدا در می آيند

 
روزی که زنگ مدارس .  اول مھر در راه است

برای شروع يک سال تحصيلی جديد به صدا در 
اين آينده سازان -روزی که کودکان .  می آيند
با شوق و ذوق زايدالوصفی برای   -جامعه

يادگيری، سواد آموزی، و کسب علم و دانش 
روزی که اميدھا جوانه .  راھی مدرسه می شوند

روزی که .  می زنند، چھره ھا شکفته می شوند
سال اولی ھا، باد درغبغب به دنيای ديگری پا می 
گذارند و ميليون ھا دانش آموز دختر و پسر 
ديگر، با اميد به آينده ای روشن و رسيدن به 
. فردايی بھتر به سوی  مدرسه گام بر می دارند

علم بھتر است يا "روزی که دوباره پرسش 
در گوش و ذھن ميليون ھا دانش آموز "  ثروت

تکرار می شود، روزی که فوج فوج دانش 
آموزان، پس از چند ماه تعطيلی دوباره با دفتر و 
کتاب و قلم آشتی می کنند و بدين سان يک سال 
ديگر با نشستن در پشت ميز مدارس آغاز می 

 . شود
سطور باX، تصويری تکراری از نيمه به ظاھر 

تصويری عمومی که .  آشکار روز اول مھر است
اغلب در رسانه ھای حکومتی و به ويژه در صدا 
و سيمای جمھوری اس]می از قلم و گلوی 
نويسندگان و مجريان رسمی صدا و سيما، تکرار 

ھمان مجريان و قلم به دستانی که ھر .  می شود
ساله دروغ ھای تکراری خامنه ای را بلغور می 
کنند و بی ھيچ شرمی، يک سره از فتوحات و 
موفقيت ھای نظام اس]می در امر آموزش و 

پروری در نظام اس]می "  نخبه"پرورش و 
 . حنجره می درآنند و بی محابا گزافه می گويند

. روز اول مھر اما، نيمه پنھان ديگری ھم دارد
درد برای کودکان .  نيمه پنھانی تاريک و دردآلود

کار، حسرت برای انبوه دختران بازمانده از 
تحصيل در مناطق محروم کشور، نيمه پنھان و 
رنج آوری که خاطره سوختِن دانش آموزان 

ی در ک]س ھای ناامن و بدون "شين آباد"
نيمه .  امکانات را دوباره در يادھا زنده می کند

پنھانی که به رغم تمامی تبليغات مسموم 
نيمه تاريک .  حکومتی، ديگر پنھان شدنی نيست

و رسوايی از عملکرد به غايت فاجعه بار 
 سال حاکميت ٣٨جمھوری اس]می طی 

. ارتجاعی و استبدادی بر توده ھای مردم ايران
نيمه پنھان و رسوايی که اکنون، آن چنان آشکار 

رانی تھران و  واحد اتوبوس مديره سنديکای کارگران شرکت رضا شھابی کارگر مبارز و عضو ھيئت
جويی  برد، ھمچنان در معرض فشار و کينه  روز است در اعتصاب غذا بسر می۴٠حومه، که بيش از 

دزدی و فساد تمام .  ھای متعددی روبروست بست و بحران جمھوری اس]می با بن.  ارتجاع و سرمايه است
. شکاف عميق فقر و ثروت در جامعه، به نھايت خود رسيده است.  دستگاه حکومتی را فرا گرفته است

نفرت و نارضايتی از نظم حاکم و گرايش به سرنگونی آن، در صفوف کارگران و زحمتکشان افزايش 
کارگران در .  تر، اعتراضات و اعتصابات کارگری پيوسته در حال گسترش است از اين مھم.  يافته است

شوند و با  ھا می زنند، وارد خيابان شھرھای مختلف کشور، ھر روز دست به اعتصاب و تجمع می
در اين اعتراضات، شعارھای سياسی، .  پردازند ھای مستقل، به طرح مطالبات خود می شعارھا و پرچم

. تر شده است تر شده و خصلت سياسی مبارزات طبقه کارگر برجسته ھای سياسی پيوسته پررنگ خواست
کند و به آھستگی در حال  جنبش طبقاتی کارگران، آرام و استوار، مراحل پيشروی خود را طی می

ھای موجود، پاسخگويی  داری جمھوری اس]می که ھيچ راھی برای حل بحران رژيم سرمايه.  اعت]ست
به مطالبات و بھبود شرايط زندگی کارگران و زحمتکشان ندارد، به قھر و زور و سرکوب بيشتری روی 

 .آورده است
واحد، تنھا يک نمونه و  مديره سنديکای کارگران شرکت نحوۀ برخورد رژيم با رضا شھابی عضو ھيئت

 .ست بر ھمين واقعيت شاھد غيرقابل انکاری

  ٩درصفحه 

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٧۴٩شماره    ٩۶نيمه دوم شھريور  –سال سی و نھم 

٨درصفحه   

 جويی از جنبش طبقاتی کارگران رضا شھابی و انتقام

 مجرم اصلی پرونده بنيتا کيست؟
 
 

 راھی ناگزير برای زنده ماندن 

۵درصفحه   

 ھدف بورژوازی کرد عراق از رفراندوم استق�ل
 

گرای داعش و جنگ داخلی  که بحران ناشی از اشغال بخشی از عراق توسط گروه اس]م درحالی
سران .  چندين ساله، ھنوز کام]ً به فرجام نرسيده که بحران ديگری در اين کشور پديدار شده است

قصد استق]ل و تشکيل يک کشور و دولت مستقل کرد، روز  اند که به اقليم کردستان اع]م کرده
 .کنند سوم مھرماه، رفراندوم استق]ل را برگزار می

المللی بر سر برگزاری اين رفراندوم و اخت]فات درونی ھيئت  ای و بين ھای منطقه رغم مخالفت به
حاکمه اقليم، مسعود بارزانی، رئيس اقليم کردستان اع]م نموده که اين رفراندوم را برگزار خواھد 

 شھريورماه، پارلمانی را که حدود دو سال تعطيل ٢۴وی برای تقويت مواضع خود، روز .  کرد
گرای اتحاد اس]می، بدون حضور حزب  کرده بود، با کمک اتحاديه ميھنی کردستان و حزب اس]م

 رأی موافق، ۶۵اين اج]س پارلمان اقليم،  با .  تر، فراخواند ھای کوچک تغيير و برخی گروه
 . نفر است١١١تعداد نمايندگان پارلمان اقليم . برگزاری رفراندوم استق]ل را تائيد کرد

رسد، اين رفراندوم برگزار خواھد شد و رأی به استق]ل داده  با اين اوصاف چنين به نظر می
. شود که در اينجا بايد موردبررسی قرار گيرند در آن صورت، چندين مسئله مطرح می.  خواھد شد

ھا، آيا مردم کردستان عراق از حق جدايی و  نخست آنکه، مستثنا از تمام اخت]فات و مخالفت
تشکيل يک کشور مستقل برخوردارند يا نه؟ دوم، آيا برخورداری از حق به معنای تحقق آن در 
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 "زنگ ھا برای که به صدا در می آيند"

و عيان شده است که زشتی و پلشتی آن، تمام 
نظام آموزشی کشور را فرا گرفته است، نيمه به 
ظاھر پنھانی که سال ھا است رخ برکشيده، و 
يکسره شکست، ناتوانی و رسوايی ھيئت حاکمه 
ايران را از جميع جھات در معرض ديد عموم 

 .گذاشته است
اين نيمه پنھان، وجود انبوه کودکانی ھستند، که 
ھرگز اول مھر را به عنوان روز آغاز سال 
تحصيلی تجربه نمی کنند، صدای زنگ مدرسه، 
نه فقط در نخستين سال ورود به مدرسه، که 

اينان، .  ھرگز برای آنان به صدا در نمی آيد
کودکانی ھستند که در سايه حکومت اس]می با 
فقر زاده می شوند، با فقر ھمراه و ھمزاد می 
گردند و در گير و دار فقری نھادينه شده که در 
آن، دست و پا می زنند، برای ھميشه از ورود به 

 . مدرسه باز می مانند
اين نيمه پنھان، ھمان ميليون ھای کودکی ھستند 
که پس از سال ھای اندکی پرسه زدن در مدرسه، 
به دليل ناتوانی در پرداخت ھزينه ھای رسمی و 
غير رسمی آموزش و پرورش، ھزينه اياب و 
ذھاب و ديگر ھزينه ھای جانبی دوران تحصيل، 

کودکانی که به .  ک]س و درس را رھا می کنند
دليل فقر مادی و معنوی خانواده ھا، از پشت ميز 

اينان کودکان .  مدرسه به خيابان پرتاب می شوند
کار ھستند که بسيار زودھنگام به جای کودکی 
کردن راھی بازار کار می شوند، به گل فروشی 
روی می آورند، در خيابان ھای شھر آدامس و 
بادکنک می فروشند، تکدی گری می کنند و زباله 

 . گردی پيشه می کنند
کودکانی که در خيابان ھا خطر می کنند، در 
تيررس فروشندگان مواد مخدر قرار می گيرند، 
زباله گردی می کنند، به اعتياد آلوده می شوند، 
دزدی پيشه می کنند و در مسير ابت] به انواع 
آسيب ھای اجتماعی ديگر قرار می گيرند، بدان 
اميد که ياری رسان معيشت خود و خانواده 

اينان، کودکان فقر، کودکان ط]ق، .  ھايشان باشند
شناسنامه  کودکان خانواده ھای معتاد، کودکان بی

ھستند، که به عنوان کودکان کار و کودکان 
گروھی .  خيابانی در چھارراه ھا پرسه می زنند

از آنان، فرزندان ھمان توده ھای زاغه نشينی 
 ١٢ھستند که طبق آمارھای رسمی از مرز 

زاغه نشينانی بی .  ميليون ھم گذشته است
بضاعت که اغلب بدون امکانات رفاھی و 
بھداشتی Xزم در حاشيه شھرھا و در بيغوله ھايی 
به نام مسکن روزگار می گذرانند، خانواده ھايی 
با جمعيتی از کودکان و نوجوانان بازمانده از 
تحصيل و رھا شده در جمع کودکان کار و 

کودکانی که از تحصيل خود می زنند تا .  خيابانی
شايد اندکی از نداری و محروميت خانواده را 

 . کاھش دھند
اين نيمه پنھان، دختران دانش آموز استان ھای 

 درصد شان، بعد از ۵٠مرزی کشور ھستند که 

اتمام دوره دبستان به دXيل مختلف از جمله فقر و 
بی بضاعتی خانواده ھايشان، از ادامه تحصيل 

گروھی از آنان، خانه نشين ).  ١(باز می مانند 
می شوند و گروھی نيز به ازدواج ھای زود 
ھنگام تن می دھند، تا دست کم يک نان خور از 

 . سفره خانواده کم شود
اين نيمه پنھان، اکنون اگرچه نقاب از چھره 
کثيف ھيئت حاکمه ايران برکشيده است، اگرچه 
بر تمامی تبليغات کذايی امثال خامنه ای، روحانی 
و ديگر مسئوXن طراز اول جمھوری اس]می در 
وارونه جلوه دادن  وضعيت رسوا و وخامت بار 
نظام آموزشی و پرورشی کشورخط بط]ن کشيده 
است، اما، در ھمان حال به صورت تيغی 

 . زھرآلود چھره جامعه را نيز می خراشد
ده ھا .  اين نيمه پنھان، Xيه ھای ديگری ھم دارد

ھزار ک]س فرسوده، تخريبی و ناامن، از جمله 
Xيه ھای ديگر وضعيت نابسامان نظام آموزشی 

ک]س ھای .  جمھوری اس]می ايران است
تخريبی و وارفته که کمينگاھی برای جان دانش 
آموزان مناطق محروم و استان ھای مرزی 

مدارسی بی بھره از وسايل گرمايشی و .  کشوراند
" يک سوم"امکانات ايمنی Xزم، که جسم و جان 
مدارس ).  ٢(دانش آموزان را تھديد می کنند 

فرسوده ای که نه بودجه ای برای بازسازی آنان 
تخصيص داده می شود و نه اراده ای برای بھينه 
سازی اينگونه ک]س ھای تخريبی در درون 

 . ھيئت حاکمه ايران
چرا که بودجه وزارت آموزش و پرورش به 
نسبت ميزان کارکرد، گستردگی و حجمی که اين 
وزارتخانه دارد، در مقايسه با وزارتخانه ھای 
ديگر، در مقايسه با ارگان ھای امنيتی و نظامی، 
نھادھای تبليغات اس]می و صدھا موسسه انگلی 
و خرافی وابسته به نھاد روحانيت، رقمی بسيار 

 درصد آن، فقط ٩٩بودجه ای که .  پايين است
صرف پرداخت دستمزد معلمان و کارکنان 
وزارت آموزش و پرورش می شود و تنھا يک 
درصد آن برای اموری چون مقاوم سازی 
مدارس، فعاليت ھای پژوھشی و باXبردن کيفيت 

تازه، حقوقی ھم که ).  ٣(آموزشی باقی می ماند 
به معلمان پرداخت می شود، در مقايسه با حقوق 
کارکنان ديگر بخش ھای دولتی، آنچنان ناچيز 
است که معلمان برای تامين معاش خود از 
سرناگزيری به شغل ھای دوم و سوم کشيده می 

شغل ھای جانبی که تمام اوقات فراغت و .  شوند
 . راه نفس کشيدن را از معلمان گرفته است

با عبور و گذشتن از اين Xيه ھای رنج آور و تو 
در تو، آنگاه به معضل بيکاری در جامعه می 
رسيم که ھمانند ھيوXيی ھزار سر دانش 
آموختگان و فارغ التخصي]ن دانشگاھی را در 

در واقع، آن ميليون ھا .  چنگال خود گرفته است
دانش آموزی ھم که به لحاظ مالی و اقتصادی 

 درصد ٣٠امکان ادامه تحصيل دارند، بيش از 

آنان پس از پايان تحصي]ت دانشگاھی به ديوار 
درصد فوق .  بتونی بيکاری برخورد می کنند

البته، برای فارغ التحصي]ن دختر نزديک به دو 
 ).۴(برابر است 

اين ھمه نابسامانی و اوضاع بھم ريخته، فقط 
اين وضعيت .  نمايی از نظام آموزشی کشور است

اسفناک و عدم تخصيص بودجه Xزم و کافی 
برای سيستم آموزشی کشور در شرايطی است که 
ھر ساله ميليارھا دXر در سوريه، عراق، لبنان و 
يمن برای توسعه طلبی و اھداف پان اس]ميستی 

ھر ساله .  جمھوری اس]می ھزينه می شود
ميلياردھا دXر حاصل دسترنج کارگران و 
زحمتکشان ايران به جای گره گشايی از کار 
معلمان، به جای جلوگيری از پرتاب شدن دانش 
آموزان به خيابان و زباله گردی، بجای اينکه 
برای بازسازی مدارس تخريبی ايران ھزينه 
شوند تا کودکان ايران از امکانات آموزشی 
بھتری برخوردارگردند، برای آتش افروزی، 
ساختن مدارس تبليغی، اماکن مذھبی و ترويج 
خرافات اس]می در لبنان و عراق و سوريه 

 .ھزينه می شود
چرا که، آنچه برای خامنه ای و ھيئت حاکمه 
ايران فاقد ھرگونه اھميت است، سرنوشت ھمين 
ميليون ھا کودکی است که زنگ ھا ھرگز برای 

کودکانی که در سايه .  آنان به صدا در نمی آيد
حاکميت جمھوری اس]می به چرخه دزدی، 
اعتياد و Xابالی گری و در بھترين حالت به 

 . کودکان کار و خيابانی تبديل شده اند
 درصد ۵٠برای طبقه حکم چه اھميتی دارد که 

دختران استان ھای مرزی کشور پس از اتمام 
برای .  دوره ابتدايی به اجبار خانه نشين می شوند

دولت سرمايه داری و فاسد جمھوری اس]می، 
با "  شين آبادی"چه اھميتی دارد که دانش آموزان 

نشستن در مدرسه ای فاقد امکانات گرمايشی 
Xزم، چھره ھای کودکانه شان زير شعله ھای 
آتش جزغاله می شود، برای سردمداران فاسد و 
غارتگر جمھوری اس]می، مھم اين است که 

 ١۵برای اعزام زائران ايرانی در اربعين عراق 
رقمی که دست کم ).  ۵(ميليارد تومان ھزينه کنند

می توانست صرف بازسازی و ايمن سازی 
صدھا مدرسه  تخريبی و نيز تامين امکانات 
گرمايشی Xزم در مدارس مناطق محروم کشور 

 . شود
در ميان ھياھوی .  باری، اول مھر در راه است

نواختن زنگ مدارس و تبليغات پُر سر و صدای 
دستگاه ھای حکومتی، ھم اينک اين نيمه پنھان، 
عريان تر از ھر زمان ديگری به رسوايی ھيئت 

اين نيمه به ظاھر .  حاکمه ايران تبديل شده است
پنھان، در شرايطی پوست جامعه را خراش می 

 پيمان نامه جھانی حقوق ٣٢دھد، که طبق بند 
کودک، حقوق کودکان بايد از ھر جھت توسط 
دولت ھا و امضا کنندگان اين پيمان نامه رعايت 

پيمان نامه ای که دولت ايران نيز از جمله .  شود
 . امضا کنندگان آن است

برخورداری از حمايت در برابر بھره کشی 
اقتصادی و انجام ھرگونه کاری که ممکن است 

۶درصفحه   
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ھ�ای س�ن�دي�ک�اي�ی و  رضا شھابی بخ�اط�ر ف�ع�ال�ي�ت
 ٢٢يابی کارگران، در  ت]ش برای آگاھی و تشکل

 در حين رانندگی اتوبوس و ج�اب�ج�اي�ی ٨٩خرداد 
 م�اه در ان�ف�رادی ١٩او .  مسافران ب�ازداش�ت ش�د

 ٧ س�ال زن�دان، پ�رداخ�ت ۵ اوين بود و به ٢٠٩
 ۵ ھزار ت�وم�ان ج�ري�م�ه ن�ق�دی و ۵٠٠ميليون و 

ھای سنديکايی م�ح�ک�وم  سال محروميت از فعاليت
شھابی مشغول گ�ذران�دن دوران م�ح�ک�وم�ي�ت .  شد

سازی دس�ت�گ�اه ام�ن�ي�ت�ی  پنج ساله بود که با پرونده
مجددا به دادگاه فراخوانده شد و ي�ک س�ال دي�گ�ر 

رضا شھابی به .  بر دوره محکوميت او افزوده شد
دلي�ل ب�رخ�وردھ�ای خش�ن و وحش�ي�ان�ه م�ام�وران 

ھ��ا و  چ��ن��ي��ن در ج��ري��ان ب��ازج��وي��ی ام��ن��ي��ت��ی، ھ��م
ھا در زندان، از ناح�ي�ه ک�م�ر و گ�ردن ب�ه  شکنجه

ش��دت آس��ي��ب دي��د و ط��ی دو م��رح��ل��ه ت��ح��ت 
. جراحی در ب�ي�رون از زن�دان ق�رار گ�رف�ت عمل

بدليل ب�ي�م�اری و ع�دم ت�ح�م�ل ح�ب�س، م�رخص�ی 
پزشکی رضا از سوی پزشکی قانونی مورد تايي�د 

رغ�م اي�ن م�وض�وع، دادس�ت�ان�ی، ب�ا  به.  قرار گفت
ای ک��ه ب��رای آم��دن ب��ه  س��وءاس��ت��ف��اده از وث��ي��ق��ه

مرخصی از رضا گرف�ت�ه ب�ود و ب�ه ب�ھ�ان�ه ب�اق�ی 
ماندن سه ماه از محکومي�ت ح�ب�س، ب�ا ت�ھ�دي�د ب�ه 

گذار، رضا شھابی را ب�ه اج�ب�ار  ضبط ملک وثيقه
پ�س از ورود رض�ا .  دوباره به زندان برگرداندند

، از ط�رف ٩۶ م�رداد ١٨شھابی ب�ه زن�دان در 
واحد اجرای احکام زندان به او اب]غ شد که کل�ي�ه 

ش�ود و  ھای پزشکی او غيبت حساب م�ی مرخصی
/ ١٠/  ١٨ روز دي�گ�ر ت�ا ت�اري�خ ٩۶٨زندان وی 

س��ت ک��ه   درح��ال��ی اي��ن.   ادام��ه خ��واھ��د ي��اف��ت٩٧
م��رخص��ی پ��زش��ک��ی ج��زء اي��ام زن��دان م��ح��س��وب 

رضا شھابی در اع�ت�راض ب�ه اي�ن اق�دام .  شود می
ضدکارگری مسئولين قضايی و ام�ن�ي�ت�ی ک�ه ح�ت�ا 
ناقض قوانين رژيم در اين زمينه است، از ھ�م�ان 

 .لحظه ورود دست به اعتصاب غذا زد
 زندان گوھردشت ک�ه ١٠رضا شھابی را به سالن 

س�ت، م�ن�ت�ق�ل  فاقد ھرگونه امکانات اول�ي�ه زن�دگ�ی
ک�ه ج�ان اي�ن ک�ارگ�ر م�ب�ارز  ب�ا وج�ود آن.  کردند

بطور جدی در خطر و در ي�ک ق�دم�ی ف�ل�ج ش�دن 
گونه مراق�ب�ت پ�زش�ک�ی  قرار گرفته است، اما ھيچ

گ��ي��ری وزن و فش��ارخ��ون ص��ورت  م��ان��ن��د ان��دازه
گيرد و با ھماھنگی مسوXن امنيتی و قض�اي�ی  نمی

و زندان، حتا زندانب�ان ع�دم دري�اف�ت غ�ذا ت�وس�ط 
ی م�ا  ھمه.  کند رضا شھابی را ثبت و گزارش نمی

ب��ا ب��رخ��وردھ��ای وحش��ي��ان��ه و خص��م��ان��ه رژي��م 
داری حاکم با طبقه کارگر و پيشروان آگ�اه  سرمايه

داغ س�ر ب�ه ن�ي�س�ت .  و کمونيست آن آشن�ا ھس�ت�ي�م
ش��دن ش��اھ��رخ زم��ان��ی در زن��دان، ھ��ن��وز ب��ردل 

از .  کارگران و جنبش طبقاتی کارگران زنده است
اين رو بايستی مجدانه ت]ش ک�رد رض�ا ش�ھ�اب�ی، 
ساير اعضای سنديکا و ھمه فعاXن س�ن�دي�ک�اي�ی و 
کارگری م�ب�ارز را از ات�ھ�ام�ات واھ�ی دس�ت�گ�اه 

آش�ام  حکومتی وا رھ�ان�د و از چ�ن�گ رژي�م خ�ون
 .نجات داد

وق�ف�ه و ب�ا ارزش�ی از ط�رف  ھای ب�ی البته ت]ش
واح�د ص�ورت گ�رف�ت�ه  سنديکای کارگران ش�رک�ت

ھا ن�ي�ز ي�ک�ب�ار دي�گ�ر  چند و چون اين ت]ش.  است
رغ�م  رس�ان�د ک�ه ب�ه اين واقعي�ت را ب�ه اث�ب�ات م�ی

بازداشت و زندان و سرکوب خشن کارگران آگ�اه 
و پيشرو و فع�اXن ک�ارگ�ری و س�ن�دي�ک�اي�ی، اي�ن 

واح�د ريش�ه  سندي�ک�ا در م�ي�ان ک�ارگ�ران ش�رک�ت
دوانده و توانسته است آگاھی و ھمبس�ت�گ�ی را در 
ميان کارگران  ارتقاء دھد و بخش ق�اب�ل ت�وج�ھ�ی 

 .از کارگران اين شرکت را متشکل سازد
ھا  گيری واحد، با موضع سنديکای کارگران شرکت

رسانی منظم و روزانه از کانال تلگرامی  و اط]ع
و سايت سنديکا، ح�رک�ت اع�ت�راض�ی خ�ود ب�رای 

ھ�ای  اط�]ع�ي�ه.  آزادی رضا شھابی را آغ�از ک�رد
درپی سنديکا و س�ازم�ان�دھ�ی دي�د و ب�ازدي�د ب�ا  پی

ھمسر شھابی، نه فقط ت�اث�ي�رات م�ھ�م�ی در ب�ردن 
موضوع بازداشت و اعتص�اب غ�ذای ش�ھ�اب�ی ب�ه 

ھ�ا  واحد و جلب پشتيبان�ی آن ميان کارگران شرکت
داش��ت، ب��ل��ک��ه ب��ه س��رع��ت م��وض��وع را از ح��د 

در ن�ب�ردی ک�ه .  واحد فرات�ر ب�رد کارگران شرکت
شيپور آن را دستگاه قض�اي�ی و ام�ن�ي�ت�ی ب�ه ص�دا 

ھا و اح�زاب  نظر از سازمان درآورده بود، صرف
ھ�ا و ف�ع�اXن  سياسی کموني�س�ت و چ�پ و تش�ک�ل

ھ�اي�ی از م�ع�ل�م�ان، دانش�ج�وي�ان،  کارگری، گ�روه
پرست�اران و دي�گ�ر ف�ع�اXن ح�ق�وق اج�ت�م�اع�ی و 
بسياری از کارگران نيز گاه خيلی علنی و آش�ک�ار 

واح�د را  جانب رضا شھابی و س�ن�دي�ک�ای ش�رک�ت
 . گرفتند

در ھ��ج��دم��ي��ن روز اع��ت��ص��اب غ��ذای ش��ھ��اب��ی، 
ای را ب�رای  واحد، بيانيه سنديکای کارگران شرکت

امضاء خطاب به کارگران، معلم�ان، پ�رس�ت�اران، 
دانشچويان و فعالين مدنی انتشار داد و ھمگ�ان را 
به حمايت از سندي�ک�ا ب�رای ن�ج�ات ج�ان ش�ھ�اب�ی 
دعوت کرد و بدنبال آن تجمع اعتراضی در مقابل 

 ش�ھ�ري�ور،  ١۴صبح روز .  مجلس را سازمان داد
واح��د ھ��م��راه ب��ا  گ��روھ��ی از ک��ارگ��ران ش��رک��ت

ھ��اي��ی از م��ع��ل��م��ان، دانش��ج��وي��ان و ف��ع��اXن  گ��روه
کارگری در اعتراض به بازگ�ردان�دن ش�ھ�اب�ی ب�ه 
زندان و برای آزادی فوری وی، در برابر مجلس 

اين تجمع با دخالت نيروھ�ای .  دست به تجمع زدند
. مسلح مستق�ر در م�ح�ل ب�ه خش�ون�ت کش�ي�ده ش�د

کنندگان در ادامه تجمع پرش�ور خ�ود ک�ه  اعتراض
حمايت شماری از مردم را نيز ھمراه داش�ت، در 

. پ�ي�م�اي�ی زدن�د خيابان مقابل مج�ل�س دس�ت ب�ه راه
آزادی " ک�ن�ن�دگ�ان ب�ا ش�ع�ارھ�اي�ی چ�ون  اع�ت�راض

کارگ�ر زن�دان�ی آزاد " ، " شھابی خواسته فوری ما
، " دانش��ج��و ک��ارگ��ر ات��ح��اد ات��ح��اد" ، " ب��اي��د گ��ردد

ت�ظ�اھ�رات "  کارگر، دانشجو، معلم، اتحاد ات�ح�اد" 
نکته قابل توج�ه .  خود را تا داخل مترو ادامه دادند

اينکه در پايان اين حرکت اعتراضی، بر اھ�م�ي�ت 
و ادامه ھمک�اری و ات�ح�ادی ک�ه در ج�ري�ان اي�ن 

 .عمل مبارزاتی شکل گرفته بود، تاکيد شد
رغ��م اي��ن اع��ت��راض��ات و خ��واس��ت ک��ارگ��ران  ب��ه

ھا و ديگر کارگ�ران و  واحد و سنديکای آن شرکت
ھ�ا و ف�ع�اXن ح�ق�وق اج�ت�م�اع�ی، ام�ا رژي�م  گروه

توجه ب�ه ج�ان  ضدکارگری جمھوری اس]می، بی
و زندگی کارگر مبارزی ک�ه ج�ز پ�ي�ک�ار در راه 

 ک�ارگ�ران ج�رم دي�گ�ری  حقوق، آگاھی و تش�ک�ل
. پ�اس�خ گ�ذاش�ت نداشته است، اين خ�واس�ت را ب�ی

اعتنايی رژيم سفاک جمھوری اس�]م�ی ح�اک�ی  بی
از آن بود که س�ن�دي�ک�ا، اي�ن ن�ب�رد را ب�ايس�ت�ی ب�ا 
اقدامات ديگر و در اشکال اعت�راض�ی م�وث�رت�ری 

سنديک�ا ع�م�وم ک�ارگ�ران و ران�ن�دگ�ان . ادامه دھد
شرکت را مورد خطاب قرار داد، از م�خ�اط�رات�ی 

ک��ن��د، از  ک��ه ج��ان رض��ا ش��ھ��اب��ی را ت��ھ��دي��د م��ی
ھ�ای رض�ا ش�ھ�اب�ی و س�ن�دي�ک�ا  ھا و ت�]ش فعاليت

سخن گفت و ھمه را به ت]ش برای  آزادی رض�ا 
 شھريور درسی و ي�ک�م�ي�ن ١٧.  شھابی فرا خواند

روز اعتصاب غذايی شھابی، سن�دي�ک�ا ب�ا ان�ت�ش�ار 
ای در ک��ان��ال ت��ل��گ��رام��ی خ��ود، ب��رای  اط��]ع��ي��ه

ھمراھی با رض�ا ش�ھ�اب�ی در م�ورد اق�دام ب�ع�دی 
سنديکا از کارگران نظرخواھی کرد و چ�ن�د روز 

ب�ه .  ب�ع�د اي�ن ن�ظ�ر را ب�ه م�رح�ل�ه اج�را گ�ذاش�ت
 ش�ھ�ري�ور، ران�ن�دگ�ان ٢٢فراخوان سنديک�ا روز 

 از ساع�ات اول�ي�ه ص�ب�ح ب�ه نش�ان�ه BRTخطوط 
ھ�ای  اعتراض ب�ه زن�دان�ی ک�ردن ش�ھ�اب�ی، چ�راغ

ھ��ايش��ان را روش��ن ک��ردن��د و س��رع��ت  ات��وب��وس
 کيلوم�ت�ر در س�اع�ت ک�اھ�ش ٢٠ھا را به  اتوبوس

دادند و بدين ترتيب ھمبس�ت�گ�ی خ�ود را ب�ا رض�ا 
رغم آنکه عوامل امنيت�ی و  به.  شھابی اع]م کردند

واحد از ي�ک روز ق�ب�ل خ�ود  ھای شرکت حراستی
را برای مقابله آماده ويکی از ک�ارگ�ران�ی را ک�ه 
اع]ميه اعتراضی سنديک�ا را در ب�ي�ن ران�ن�دگ�ان 

کرد، دستگير و به پليس ام�ن�ي�ت ت�ح�وي�ل  پخش می
رغم آنکه عمال امنيتی و ح�راس�ت�ی  داده بودند ، به

 حضور يافته BRTبه نحو چشمگيری در خطوط 
و حتا تعدادی از ران�ن�دگ�ان م�ع�ت�رض را ن�ي�ز از 

رغم آنکه به شم�اری از  خطوط بيرون کردند و به
ت�ر ب�ودن�د،  اعضای فعال سنديکا که ش�ن�اخ�ت�ه ش�ده

اجازه تردد در خطوط را ندادند، اما ھي�چ ي�ک از 
اي��ن اق��دام��ات ن��ت��وانس��ت ت��اث��ي��ری ب��رآکس��ي��ون 

اگ��رچ��ه در اث��ر .  اع��ت��راض��ی ک��ارگ��ران ب��گ��ذارد
فش��ارھ��ای م��دي��ري��ت ش��رک��ت و خ��ارج ک��ردن 
رانندگان پيشرو از خطوط، ب�رای م�دت ک�وت�اھ�ی 

ت�ر ش�د، ام�ا ب�ا ورود  ھای روش�ن ک�م تعداد چراغ
رانندگان عصرکار، تعداد بيشتری از رانندگان ب�ه 

بدين ترتيب اکثريت بس�ي�ار .  اين اعتراض پيوستند
 به خواست و فراخ�وان BRTبزرگی از رانندگان 

سنديکا پاس�خ م�ث�ب�ت دادن�د و ب�رای آزادی رض�ا 
شھابی که رژيم ضدکارگری ج�م�ھ�وری اس�]م�ی 
او را به زندان افکنده است، وارد عرصه م�ب�ارزۀ 

 .رودررو با رژيم شدند
در چ�ھ�ل�م�ي�ن روز )   ش�ھ�ري�ور٢۶يکشنبه ( روز 

م�دي�ره  اعتصاب غذای رضا شھابی عض�و ھ�ي�ئ�ت
واحد، او ھمچنان اس�ي�ر  سنديکای کارگران شرکت

ج��ان اي��ن ک��ارگ��ر رزم��ن��ده در .  س��ت و زن��دان��ی
معرض خطر جدی است و بايد برای ن�ج�ات ج�ان 

اش از زن�دان، ب�ي�ش�ت�ر از اي�ن ت�]ش  او و آزادی
واح�د ن�ي�ز  چه بسا سنديکای کارگران شرکت.  کرد

بايستی اين آمادگی را در بدنه خود ايجاد ک�ن�د ک�ه 
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ت�ري�ن س�]ح ط�ب�ق�ه  در اين نبرد طبقاتی از ب�رن�ده
 .کارگر، اعتصاب استفاده کند

نظر از نتايجی که حرکت اعتراضی  اما صرف
اخير سنديکا تاکنون درپی داشته است، اين اقدام 
متحدانه و جسورانه و شرکت نسبتا گسترده 

واحد در آن را نه فقط بايستی در  رانندگان شرکت
ھای اين  ھا و پيشروی شمار سلسله پيروزی

سنديکا بحساب آورد، بلکه بايستی جايگاھی 
چرا .  ای به آن اختصاص داد تر و ويژه بسيار مھم

واحد، با اين اقدام و  که سنديکای کارگران شرکت
ابتکارعمل خود، مبارزات کارگران را وارد فاز 

البته پرونده سنديکای کارگران .  جديدی ساخت
واحد، سرشار از سازماندھی تجمع و  شرکت

اعتراض است و ھر ساله چندين اقدام اعتراضی 
پيمايی و حرکت  از جمله در شکل تجمع، راه

ھا با چراغ روشن و سرعت کم، را  اتوبوس
اما اکثر قريب به اتفاق اين .  سازمان داده است

ھای صنفی و  اعتراضات در ارتباط با خواست
واحد  سنديکای شرکت.  اند روزمره کارگران بوده

و کارگران اين شرکت اما در اعتراض اخير 
واسطه  خود با يک خواست سياسی، مستقيم و بی

اين بسيار حائز .  وارد عرصه نبرد سياسی شدند
واحد در ارتباط  اھميت است که کارگران شرکت

با آزادی رضا شھابی که زندانی سياسی رژيم 
آزادی رضا شھابی که .  است، وسط صحنه آمدند

رژيم حاکم او را به زندان افکنده است، يک 
خواست سياسی و چنگ در چنگ شدن با 

ست که اين عضو سنديکا را به حبس  نظامی
اعتراض به بازداشت و .  محکوم کرده است

زندانی شدن رضا شھابی، سازماندھی و شرکت 
در اين حرکت اعتراضی يک عمل سياسی است 

واحد در واقع حول اين عمل  و کارگران شرکت
سياسی است که ھمبستگی خودشان را نشان دادند 
و با اين اقدام خود، مبارزه کارگری را يک پله و 

Xزم به گفتن نيست که .  يک فاز باXتر بردند
کيفيت اين خواست واين سطح از مبارزه، با 
اينکه کارگران در ارتباط با يک خواست صنفی 
مث] خواست مسکن دست به اعتراض بزنند 

ناگفته نماند که سنديکای کارگران .  متفاوت است
واحد در بحبوحۀ کارزار مبارزاتی خود  شرکت

ھای صنفی  برای آزادی رضا شھابی، از خواست
سنديکا درھمين دوره، .کارگران نيز غافل نبود

تجمعاتی را نيز با خواست مسکن برگزار نمود و 
ھای مذبوحانه  از ت]ش برای خنثاسازی کوشش

حراست و مديريت برای ايجاد شورای اس]می 
 نيز غافل نبود و اعتراضاتی ۶ھای او  در سامانه

نکته ديگری که .  را نيز در اين زمينه سازمان داد
واحد،  نبايد آن را ناگفته گذاشت، سنديکای شرکت

راه را بر کسانی که قصد داشتند به بھانه ديدار و 
ھمدردی با ھمسر شھابی، به نفع خود 

برداری تبليغاتی و سياسی کنند بموقع مسدود  بھره
 .ساخت

درھرحال حرکت اعتراضی سنديکای کارگران 
واحد و مشارکت و ھمبستگی کارگران در  شرکت

يک عمل سياسی مشخص، نشانه ديگری بر 
نمونه بارز ديگر .  پيشرفت جنبش کارگری است

وقتی که دستگاه امنيتی .  تپه ديديم آن را در ھفت
تعداد زيادی از کارگران را دستگير و روانه 

تپه در  شکر ھفت زندان کرد، کارگران نی
شدگان و برای  ھمبستگی و دفاع از بازداشت

ھا يکپارچه دست به اعتصاب زدند و تا  آزادی آن
. ھا به اعتصاب ادامه دادند آزادی آخرين نفر آن

ھای اعتراضی يکبار ديگر نشان می دھد  اين اقدام
که خصلت سياسی مبارزات کارگری پيوسته 

ھای  تر شده و جنبش طبقاتی کارگران گام برجسته
ست که  بديھی.  جديدی به جلو برداشته است

ھا نيز از اين  ھا و کارخانه کارگران ساير شرکت
اقدامات اعتراضی بياموزند و به دفاع از رفقا و 

 .رھبران خويش برخيزند
ھای  اين واقعيت بر کسی پوشيده نيست که فعاليت
واحد،  دو سه ساله اخير سنديکای کارگران شرکت

. ھای مختلفی قرين موفقيت بوده است از جنبه
ھای سنديکا قبل از ھر چيز خود را در  پيروزی

گسترش نفوذ و اعتبار آن در ميان ھزاران کارگر 
ھا چه از  اين فعاليت.  اين شرکت نشان داده است

يابی  نظر باX بردن درجه آگاھی و تشکل
کارگران شرکت، چه از نظر به ميدان کشاندن 
کارگران و سازماندھی عمل مبارزاتی قرين 

تاثيرات مثبتی را که .  موفقيت بوده است
و (واحد  ھای سنديکای کارگران شرکت فعاليت
بر تقويت ھمبستگی کارگری و بر کل )  تپه ھفت

جنبش طبقاتی کارگران و پيشرفت آن گذاشته 
ع]وه بر اثرات مثبت آن .  است قابل انکار نيست

در تقويت ھمبستگی کارگری در داخل کشور، 
المللی کارگری  در راستای تقويت ھمبستگی بين

گسترش .  ھای بسيار مھمی برداشته است نيز گام
ھای تبليغی آن  ھای سنديکا بويژه فعاليت فعاليت

المللی در راستای تقويت و تحکيم  در عرصه بين
ھا و سنديکاھای کارگری  روابط خود با اتحاديه

بزرگ جھانی و بردن مسائل و معض]ت 
ھای کارگری ايران به ميان  کارگران و تشکل

ھای ضدکارگری  ھا، ھمراه با افشاء سياست آن
ھای اين  رژيم، از دستاوردھای اخير و پيروزی

اين ت]ش ھا و پيوندھا تا بدانجا .  سنديکاست
تقويت شده و گسترش يافته است که در جريان 
ھمين حرکت اعتراضی سنديکا برای آزادی 
رضا شھابی، چندين سنديکا و اتحاديه بزرگ 

واحد و  کارگری از سنديکای کارگران شرکت
مديرۀ آن رضا شھابی حمايت کرده و  عضو ھيئت

اتحاديه .  اند خواستار آزادی فوری وی شده
(وردی"کارگری  اتحاديه خدمات ھمگانی " 

ونقل  که عضو فدراسيون کارگران حمل)  آلمان
 ميليون و پانصدھزار ٣با بيش از )  ITF(اروپا 

  ۴١ونقل در   اتحاديه حمل٢٣٠کارگر متشکل در 
الملل فرانسه ھمراه با  کشور است، رئيس عفو بين

 سنديکای کارگری بزرگ فرانسه، ۵ھای  دبيرکل
و   CFDT ، CGT، FSU، VNSAسنديکای

Solidarieھای کارگری بريتانيا  ، کنگره اتحاديه
)TUC  (ھای کارگری نروژ  کنفدراسيون اتحاديه
)LO  ( ھزار کارگر را نمايندگی ٩٠٠که بيش از 

کند، اتحاديه کارگران خدمات عمومی کانادا،  می
 ميليون ۵٠اتحاديه جھانی اينداستريال که بيش از 

 ١۴٠ھای انرژی و توليد در  کارگر در بخش
المللی  گيرد، کنفدراسيون بين کشور را دربر می

 سراسری  اتحاديه)  ITUC(ھای کارگری  اتحاديه
 ھزار عضو، ۶١با )  سوئد(کارگران ترانسپورت 

، ) ھزار عضو٣١٣(اتحاديه سراسری فلز سوئد 
، ) ھزار عضو۵٠٠(اتحاديه کمونال سوئد 

با بيش )  LO(اتحاديه سراسری کارگران سوئد 
از يک ميليون و چھارصد ھزار عضو و برخی 

ھای کارگری ديگر، با ارسال  سنديکاھا و اتحاديه
ھايی ضمن ابراز ھمبستگی با  ھا و پيام نامه

رانی  واحد اتوبوس سنديکای کارگران شرکت
تھران و حومه و کارگران ايران، خواستار 

ھا و  اين حمايت.  آزادی فوری رضا شھابی شدند
المللی کارگری نيز به سھم خود  ھمبستگی بين
ھای سنديکای  ھا و پيشروی مويد پيروزی
واحد و جنبش کارگری ايران  کارگران شرکت

 .است
جمھوری اس]می با تشديد سرکوب و خفقان و 

جويی از فعاXن کارگری، عم] راه را برای  انتقام
تر شدن خصلت سياسی مبارزات  پررنگ

اين فقط رضا شھابی .  کارگران گشوده است
نيست که مورد مواخذه و در معرض انواع تھديد 

.  است و فشار قرار گرفته و به زندان افکنده شده
دستگاه قضايی و امنيتی، فقط با رضا شھابی 

واحد نيست که  عضو سنديکای کارگران شرکت
اين .  ورزی وارد شده است رحمی و کينه از در بی

رانی  واحد اتوبوس سنديکای کارگران شرکت
تھران و باXتر از آن جنبش طبقاتی کارگران 
است که مورد کينۀ طبقه سرمايه دار و عوامل آن 

دستگاه قضايی و امنيتی نه فقط .  قرار گرفته است
از رضا شھابی و سنديکای کارگران 

واحد، بلکه از جنبش طبقاتی کارگران  شرکت
کند و بدين اعتبار دفاع از  جويی می است که انتقام

رضا شھابی، دفاع از ت]ش و مبارزۀ کارگران 
يابی، دفاع از سنديکای مبارز  پيشرو برای تشکل
واحد و دفاع از جنبش مبارزاتی  کارگران شرکت
 .طبقه کارگر است

 جويی از جنبش طبقاتی کارگران رضا شھابی و انتقام
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  ۶درصفحه 

١از صفحه   

 ھدف بورژوازی کرد عراق 
 از رفراندوم استق�ل

که  فرض اينسياست عملی نيز ھست ؟ يعنی با 
کردھای عراق از حق جدايی برخوردار 
باشند، آيا در اوضاع کنونی منطقه 
خاورميانه و جھان، امکان تشکيل کشور 
مستقل کردستان وجود دارد يا نه؟سوم، آيا 

ھای  جدائی و استق]ل به نفع کارگران و توده
زحمتکش کرد ھست ؟ چھارم، ھدف واقعی 
بورژوازی کرد از رفراندوم استق]ل 
چيست؟ و سرانجام اينکه چه عواقب و 

 نتايجی در پی خواھد داشت؟
واقعيتی است روشن که  پس از اشغال 
نظامی عراق توسط دولت آمريکا و تحوXتی 
که در پی آن به نفع کردھای عراق صورت 
گرفت، مردم کردستان عراق، ديگر با ستم 
ملی مواجه نيستند، بلکه آنچه وجود دارد، 

 . ستم طبقاتی بر کارگران است
بورژوازی کرد که اکنون زمام امور اقليم 
کردستان را در دست دارد، متجاوز از يک 
دھه است که مشترکاً با بورژوازی عرب بر 

. کنند عراق و مردم اين کشور حکومت می
ای که اقليم  فقط در منطقه کردھای عراق نه

کردستان نام دارد، امور اقتصادی، سياسی، 
نظامی و فرھنگی خود را در دست دارند، 

ھا و نھادھای سياسی،  بلکه در تمام ارگان
نظامی و حقوقی دولت مرکزی حضور 

 درصدی ١٧اند و از سھم  دارند و سھيم
بودجه دولت مرکزی نيز برخوردار 

بنابراين از ھر جنبه که به مسئله .  باشند می
نگاه کنيم، کردھای عراق ديگر با ستم ملی 
مواجه نيستند، بنابراين از اين زاويه،  مسئله 

 .جدائی و استق]ل قابل توضيح نيست
اما به ھمان دليل که با ستم ملی مواجه 
نيستند، با برخورداری از برابری حقوق 
وارد قرارداد اتحاد با واحد کشوری ديگر و 
.  ايجاد يک سيستم فدرال در عراق شدند
چون زمانی که از يک سيستم فدرال صحبت 

کنيم، معنايش اين است که واحدھای  می
الحقوق يک کشور معين با  متساوی

برخورداری از برابری حقوقی، وارد يک 
جاست که  به لحاظ  از ھمين.  اند قرارداد شده

شوند  حقوقی از اين حق نيز برخوردار می
بنابراين دقيقاً از اين . که قرارداد را فسخ کنند

توان گفت  زاويه است و نه ستم ملی که می
کردھای عراق از حق فسخ قرارداد و اع]م 

البته اين حق .  جدائی و استق]ل برخوردارند
ترس .  برای طرف ديگر نيز وجود دارد

. کردھای عراق ھم از اين بابت کم نيست
دانند که حق برابر به معنای قدرت  ھا می آن

و زور برابر در مسائل سياسی نيست و 
بورژوازی عرب عراق که قدرت بيشتری 

که شرايط ايجاب  دارد، ممکن است ھنگامی

کند، حقوق و امتيازاتی را که اکنون کردھا 
اما عجالتاً .   برخوردارند، باز پس گيرد از آن

کنيم که کردستان عراق  به اين نکته بسنده می
عنوان يک عضو دولت فدرال از حق فسخ  به

قرارداد عضويت در سيستم فدرال 
تواند ھر تصميمی  برخوردار است و می
 .حتی استق]ل را  بگيرد

اما پيش از آنکه کاربرد اين حق را در 
سياست عملی مورد بررسی قرار دھيم، 

ھای کارگر و زحمتکش و  ببينيم که نقش توده
ھا در اين ميان چيست و جدائی و  منافع آن

استق]ل چه تأثيری بر کل طبقه کارگرعراق 
. طور خاص کارگران کرد خواھد داشت و به

واقعيتی است روشن که کارگر در ھر کشور 
داری از ھر نژاد، مليت و مذھبی که  سرمايه

باشد، مزدبگيری است که نيروی کار خود 
شود  فروشد، استثمار می دار می را به سرمايه

در عراق .  آفريند دار سود می و برای سرمايه
کند که اين بورژوازی  ھم ھيچ تفاوتی نمی

عرب باشد يا کرد، يا ھر دو مشترکاً 
. کارگران کشور عراق را استثمار کنند

اين طبقه حاکم در .  اند چنانکه تاکنون کرده
کليتش، يک طبقه مرتجع و دشمن طبقه 

بورژوازی در تمام کشورھای .   کارگر است
جھان برای تحقق منافع و اھداف خود که 

باری برای طبقه  تواند نتايج فاجعه حتی می
کارگر در پی داشته باشد و به جنگ و 
کشتارھای وسيع منجر شود، به حربه 

شود  تا در صفوف  ناسيوناليسم متوسل می
در عراق .  کارگران نفاق و دشمنی ايجاد کند
بورژوازی .  ھم وضع بر ھمين منوال است

عرب ، مبلغ ناسيوناليسم عربی است و 
دانيم، وسيعاً  بورژوازی کرد ھم چنانچه می

. به ناسيوناليسم کردی دامن زده است
کارگران عراق، کرد، عرب، ترکمن و غيره 
بايد از موضع منافع طبقاتی خود با مسئله 

جدايی و تجزيه کشورھا به .  برخورد کنند
واحدھای کوچک، ھمواره به زيان طبقه 

قدرت اين طبقه را .  کارگر بوده است
کند و به بورژوازی امکان  تضعيف می

بيشتری برای سرکوب و تشديد استثمار 
دعوای بورژوازی کرد و عرب بر .  دھد می

سر منافع کارگران و زحمتکشان نيست، 
بلکه بر سر منافع و اھداف اقتصادی و 

اين واقعيت بر کسی .  سياسی خودشان است
دورانی که اقليم  پوشيده نيست که در تمام

گرفته و ستم ملی برافتاده است، چيزی  شکل
جز استثمار و فقر عايد کارگران کردستان 
عراق نشده است، دقيقاً عين واقعيتی  که 

اين در . اند رو بوده کارگران عرب با آن روبه
ھا  حالی است  که بورژوازی در اين سال

ميلياردھا دXر از طريق استثمار مستقيم 
دزدی و فساد .  کارگران به جيب زده است

تازه اين .  گسترده ھم که جای خود دارد
جای خود باقی است که  مسئله ھنوز به

چنانچه بورژوازی کرد و عرب عراق 
نتوانند به سازش و توافق با يکديگر برسند، 

بار  ھای فاجعه تمام فشار بار عواقب سياست
. بورژوازی بر دوش طبقه کارگر خواھد بود
لذا اين جدائی و استق]ل به نفع کارگران 

منافع کارگران کرد، .  کردستان عراق نيست
اتحاد تمام کارگران سراسر عراق برای 

دار حاکم بر عراق  سرنگونی طبقه سرمايه
 .است

گفتيم که مردم کردستان عراق به لحاظ 
حقوقی  از حق جدائی و استق]ل 

اما برخورداری از يک حق به .  برخوردارند
اين معنا نيست که ھمواره امکان اجرای 

 . عملی آن در سياست نيز وجود دارد
واقعيت اين است که بورژوازی حاکم بر 
کردستان عراق در شرايطی مسئله رفراندوم 
استق]ل کردستان را به ميان کشيده که 
اوضاع سياسی از جميع جھات امکان تحقق 

اين استق]ل، صرفاً با .  دھد آن را نمی
رو نيست  مخالفت شديد دولت مرکزی روبه

گيری از اوضاعی که آن را به نفع  که با بھره
تواند جنگ عليه اقليم  بيند، حتی می خود می

را آغاز کند، بلکه کردستان عراق محصور 
در ميان کشورھايی است که با استق]ل 

چراکه .  کردستان عراق مخالفت جدی دارند
 دارند  ھای ارتجاعی اين کشورھا، بيم دولت

طلبی  ھای استق]ل با بحران و شورش
. رو شوند کردھای ساکن اين کشورھا روبه

رو خود را حتی در سرکوب  ازاين
دانند و  طلبی کردھای عراق سھيم می استق]ل

قطعاً اگر جنگی رخ دھد، مستقيم و 
غيرمستقيم به نفع دولت مرکزی عراق 

اما مشکل استق]ل .  مشارکت خواھند داشت
تمام .  کردستان عراق، از اين ھم فراتر است

کشورھای عرب منطقه با اين استق]ل 
اتحاديه عرب رسماً در اين مورد .  اند مخالف

اع]م موضع کرده و دبير کل سازمان ملل با 
ھای بزرگ  قدرت.  آن مخالفت کرده است

يک از استق]ل حمايت  تنھا ھيچ جھان نيز نه
ترين  اند، بلکه دولت آمريکا که نزديک نکرده

شود، رسماً  متحد کردھای عراق محسوب می
برگزاری رفراندوم استق]ل را محکوم کرده 
است و با گسيل يک ھيئت بلندپايه سياسی به 
کردستان تھديد کرده است که اگر اين 

ويژه در مناطق مورد نزاع،  رفراندوم به
برگزار شود، در جريان درگيری نظامی 
احتمالی اقليم و دولت مرکزی، از اقليم 

 . حمايت نخواھد کرد
تواند از اقليم که متحد  چرا دولت آمريکا نمی

اعتمادی برای امپرياليسم آمريکاست،  قابل
 حمايت کند؟

گويند که آمريکا  برخی از مقامات اقليم می 
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به خاطر نفت عراق است که با رفراندوم 
اين فقط يک جنبه .  کند استق]ل مخالفت می

مخالفت دولت آمريکا، جوانب .  مسئله است
ترين آن، پايبندی  متعددی دارد که مھم

ھای امپرياليست جھان به جغرافيای  قدرت
سياسی خاورميانه ميانه است که 
استعمارگران انگليسی و فرانسوی پس از 
  -جنگ جھانی اول بر اساس قرارداد سايکس

ھای  از ديدگاه قدرت.  پيکو به آن شکل دادند
رغم تمام تحوXتی که جھان  امپرياليست،به

در طول يک قرن به خود ديده است، اين 
پيکودر معادXت   -جنبه از قرارداد سايکس

از .  سياسی جھان، به اعتبار خود باقی است
ھمين روست که وقتی دولت آمريکا 

ھای خود را برای حل اخت]ف آتی  پيشنھاد
کند، از  اقليم با دولت مرکزی مطرح می

ھای  ای متشکل از نمايندگان دولت کميته ويژه
انگليس و فرانسه تحت نظارت شورای 

بنابراين .  گويد امنيت سازمان ملل سخن می
المللی و توافقات  از منظر سياست بين

ھای امپرياليست،عجالتاً تغيير  قدرت
جغرافيای سياسی منطقه خاورميانه در 

ھای  دستور کار نيست و مادام که قدرت
امپرياليست و بورژوازی فرمانروای جھان 

ھای بزرگ  ھستند، تنھا در جريان جنگ
تواند نقشه  ای است که می جھانی و منطقه

سياسی خاورميانه تغيير کند و کشورھا و 
 .ھای جديدی شکل بگيرند دولت

جای خود باقی  حال اين واقعيت ھم به درعين 
ھايی ھم که امروز در اين  است که دولت

فرمان  به منطقه وجود دارند، ھمه گوش
دولت آمريکا .  ھای امپرياليست نيستند قدرت
داند که اگر از استق]ل کردستان حمايت  می

ای  کند، بايد آماده يک جنگ بزرگ منطقه
باشد که فع]ً نه قدرت درگير شدن در آن را 

به اين .  کند دارد و نه منافعش ايجاب می
دXيل است که حتی دولت آمريکا نيز 
نتوانست از رفراندوم استق]ل کردستان 

 . عراق حمايت کند
تنھا کشوری که رسماً از استق]ل کردستان 
حمايت کرده، دولت اسرائيل است که اين نيز 

دولت اسرائيل ھم .  فاقد اھميت سياسی است
نه از زاويه دفاع از حقوق و منافع مردم 
کردستان عراق، بلکه از زاويه منافع خاص 

ھای عربی رقيب  خود که تضعيف دولت
است، از استق]ل کردستان عراق حمايت 

رژيمی که حاضر نيست حقوق مردم .  کند می
فلسطين را به رسميت بشناسد، ھرگز 

 . تواند مدافع حقوق مردم کرد باشد نمی
رغم آنچه گفته شد، يعنی  ھمه، علی بااين

ای و جھانی،  ھای داخلی،  منطقه مخالفت
 .اند سران اقليم مصمم به برگزاری رفراندوم

بعد چه؟ اگر به . اما رفراندوم ھم برگزار شد 

فرض، بورژوازی کرد قصد جدی به 
استق]ل داشته باشد و با اين فرض محال که 
درگيری نظامی ھم رخ ندھد، کشوری که در 
محاصره دشمنان است و ھيچ مرز زمينی و 
ھوايی حتی با يک کشور دوست ندارد و از 

ھای آزاد نيز محروم است،   دسترسی به آب
برای ارتباط با دنيای خارج ، چه خواھد کرد 
و چگونه معيشت مردم را تأمين خواھد کرد؟ 

ای  انتقال و فروش نباشد چه فايده نفتی که قابل
جز اسرائيل کسی  دارد؟ کشور و دولتی که به

شناسد، حتی از ھزاران  آن را به رسميت نمی
قرارداد اقتصادی کنونی ھم محروم خواھد 

ماند  شد و سرانجام راھی برای آن باقی نمی
که از طريق دادن برخی امتيازات به  جز آن

رژيم ھای حاکم بر ايران و ترکيه، Xاقل 
وسايل معيشت مردم تحت محاصره را تأمين 

 . کند و پس از گذشت مدتی چند تسليم شود
ھايی که  آيا بورژوازی کرد از تمام واقعيت

خبر است که ھمچنان بر  ذکر آن رفت بی
ورزد؟ قطعاً  رفراندوم و استق]ل اصرار می

پس .  بيند داند و می ھا را می اين واقعيت
روست؟  اصرار بر برگزاری رفراندوم ازچه

پاسخ اين است که در واقعيت، رفراندوم 
استق]ل، رفراندومی برای استق]ل نيست، 
بلکه تاکتيکی است برای تحکيم موقعيت اقليم 

 .و کسب امتيازات اقتصادی و سياسی جديد
در وھله نخست، بورژوازی کرد که نگران 
آينده اقليم است، با برگزاری رفراندوم 
استق]ل ت]ش خواھد کرد، آن را به يک 

ھای  المللی تبديل کند و قدرت مسئله بين
 ًXپس   -بزرگ جھان را درگير آن کند، تا او

از پايان جنگ دولت عراق با داعش، 
المللی برای موجوديت سياسی  تضمينی بين

از طريق مداخله   -ثانياً .  خود داشته باشد
 و  ھای بزرگ جھان، وارد بندوبست قدرت

کسب امتيازات اقتصادی و سياسی جديد از 
جناح رقيب طبقه حاکم در دولت عراق 

چھار سال پيش دعوای بورژوازی .  گردد
. کرد و عرب بر سر سھم از نفت آغاز شد
بورژوازی کرد اکنون سھم بيشتری از 

بورژوازی .  درآمد نفت را طلب خواھد کرد
کرد، ت]ش خواھد کرد که مناطق مورد 

. ويژه کرکوک را به نفع خود حل کند نزاع به
سرانجام ت]ش خواھد کرد، امتيازات سياسی 
بيشتری در سطح دولت مرکزی کسب نمايد 
و چنانچه بتواند رابطه فدرالی را به سطح 
يک رابطه کنفدرال ارتقاء دھد که عجالتاً 

نوعی از  دوفاکتو در چارچوب عراق، به
 .استق]ل کشوری دست يابد

 اھدافی که بورژوازی  ھاست مجموعه اين
کوشد از طريق تاکتيک  کردستان عراق می

روشن .  ھا دست يابد رفراندوم استق]ل به آن
سادگی  يابی به اين اھداف به است که دست
برخی مسائل ازجمله مناطق .  ممکن نيست

تواند، کار را  مورد نزاع و طرح کنفدرال می
به درگيری نظامی بکشاند و دور جديدی از 

 .ھای داخلی عراق آغاز گردد جنگ
 
 

 ھدف بورژوازی کرد عراق 
 زنگ ھا برای که" از رفراندوم استق�ل

 " به صدا در می آيند

برای کودک زيان بار باشد و يا خللی در روند 
تحصيلی اش وارد سازد و به س]متی يا رشد 
جسمانی، ذھنی و اخ]قی او آسيب برساند، از 
جمله مواردی ھستند که در پيمان نامه جھانی 
حقوق کودک، به صراحت از آن ياد شده و دولت 

 .ھا موظف به اجرا و انجام آن ھستند
در جمھوری اس]می اما، نه گوشی برای شنيدن 
و نه چشمی برای ديدن حقوق کودک وجود 

در چنين وضعيتی و با چنين کارنامه .  ندارد
سياھی از عملکرد جمھوری اس]می در برخورد 
با وضعيت نظام آموزشی کشور، به راستی در 
روز اول مھر، زنگ ھا برای که به صدا در می 

 آيند؟
پوشيده نيست، که با استمرار نظام فاسد جمھوری 
اس]می، ھيچ روزنه اميدی برای بھتر شدن نظام 

برای اينکه زنگ ھا .  آموزی کشور وجود ندارد
برای ھمه از جمله ميليون ھا کودک کار به صدا 
درآيد، برای اينکه دختران استان ھای مرزی 
کشور مجبور به خانه نشينی نشوند، برای اينکه 

در زبانه ھای "  شين آبادی"چھره دانش آموزان 
آتش بخاری ک]س درس جزغاله نشود، برای 
اينکه معلمان، در نزد خانواده ھای خود شرمنده 
و سرافکنده نباشند، برای اينکه اميد از دسته رفته 
فارغ التحصي]ن دانشگاھی دوباره به آنان باز 
گردانده شود، چاره ای بجز براندازی جمھوری 

 . اس]می نيست
جمھوری اس]می را بايد با يک انق]ب اجتماعی 
ساقط کرد و بر ويرانه ھای آن، حکومت شورايی 

حکومتی .  کارگران و زحمتکشان را بنا نھاد
شورايی، که با يک دگرگونی بنيادی در نظام 
آموزش کشور، ھرگونه مداخله مذھب و 
روحانيت را در مدارس ممنوع، آموزش رايگان 
و اجباری تا پايان دوره متوسطه را عملی و بھره 
مندی تمام دانش آموزان به ھزينه دولت از غذا، 
پوشاک، وسايل تحصيل و اياب و ذھاب را به 

 . فوريت به اجرا درآورد
 
رضوان حکيم زاده، معاون امور ابتدايی   -)١( 

 شھريور ماه جاری ١٨وزير آموزش و پرورش  
 ۵٠:  طی مصاحبه با خبرگزاری ايلنا اع]م کرد

درصد دختران پس از اتمام دوره ابتدايی و در 
مقطع ورود به متوسطه در استان ھای مرزی به 

 .دXيل مختلف ترک تحصيل می کنند
علی اصغر فانی، وزير آموزش و پرورش   -)٢(

يک سوم دانش آموزان :  در کابينه اول روحانی
ايرانی در مدارس تخريبی تحصيل می کنند و 

 ھزار ک]س درس نيز سيستم گرمايشی ١٣٠
 )١٣٩٣ خرداد ٢۵. (مناسب ندارند
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شھرداری تھران .  اجتماعی شھرداری تھران
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  ٨درصفحه 

 مجرم اصلی پرونده بنيتا کيست؟

آمار رسمی جمھوری اس]می، از رشد 
ساXنه جرم و بزھکاری در ايران حکايت 

ھمراه با آن با افزايش تعداد معتادان، .  دارد
تر، زنان  ھای سنی پايين گسترش آن به گروه

ھمين آمار از .  آموزان روبروييم و حتا دانش
بيکاری، رانده شدن خانوارھای ھر چه 

تر به زير خط فقر، افزايش کودکان  بيش
ھا ناھنجاری اجتماعی ديگر سخن  کار، و ده

اين تصوير، واقعيت زندگی .  گويند می
کارگرانی فقرزده با .  ھا انسان است ميليون

دستمزدی بخور و نمير در برابر 
دارانی که حتا از پرداخت ھمان  سرمايه

ای از  توده.  زنند دستمزد ناچيز سر باز می
معلمان و پرستاران و کارمندان جزء، با 
حداقل سطح زندگی در برابر مديرانی با 

ھايی به  سارقانی با سرقت. ھای نجومی حقوق
ارزش چند صد ھزار تومان، در برابر 

ھای چند  سران و وابستگانی رژيم با چپاول
معتادانی که .  ميليونی و چند صد ميلياردی

ای  برای تأمين ھزينه اعتيادشان به ھر وسيله
آورند، در برابر  از جمله سرقت روی می

مقاماتی که خود در قاچاق مواد مخدر دست 
شان  دارند و ساXنه ميلياردھا سود نصيب

افتند يا  دزدانی که به زندان می آفتابه.  شود می
شان طبق قوانين شرعی اس]می  دست و پای

شان در گرداب فقر  شود و خانواده قطع می
روند، در برابر رھزنانی که  تر فرو می عميق

حتا اگر بنا به مصالح رژيم افشا شوند، يا 
شوند يا در  ھيچ گاه به محاکمه کشيده نمی

صورت دستگيری، پس از مدتی آزاد 
شان در ايران يا خارج  شود و با خانواده می

 .دھند از ايران به زندگی مرفه خود ادامه می
درباره فاصله فقر و ثروت، تفاوت سطح 

نشينان در ايران  نشينان و کوخ زندگی کاخ
اما با ھمين مختصر ھم .  گفتنی بسيار است

توان تصوير روشنی از شکاف طبقاتی  می
 .موجود در جامعه به دست آورد

ھايی  ای است که بايد پرونده و اين آن گستره
 ساله را ۴١مانند پرونده مرگ بنيتا و سارق 

بر متن آن نشاند و مقصر اصلی را يافت و 
کاری برای خروج از  البته ھمراه با آن راه

ی جرم و جنايت که روزانه  اين چرخه
. کشد ھای بسياری را به کام خود می خانواده

ھايی مانند خانواده بنيتا را که    حتا خانواده
ارتباط مستقيمی با فقر، بيکاری، اعتياد و 

ای به  سرقت ندارند، اما، در چنين جامعه
ھای اجتماعی  يکی از قربانيان اين ناھنجاری

 .گردند بدل می
ای که خود يکی  تر، خانواده و از آن دردناک

صدا با  ست، ھم از قربانيان اين ناھنجاری
دستگاه قضايی جمھوری اس]می، خواھان 

آن ھم نه يکی از .  شود قصاص متھمان می
آن ھم نه فقط .   متھمان، بلکه دو تن از آنان

اعدام، بلکه اعدام در م¥ عام و در حضور 
به اين ترتيب، .  پدر و مادر محکوم به اعدام

آنان نه تنھا بر قصاص که يکی از قوانين 
وحشيانه شرع اس]م است که با حاکميت 
جمھوری اس]می مرسوم گرديده، مھر تأييد 

زنند، بلکه با درخواست اعدام در م¥  می
ھای سرکوب رژيم  عام، يکی ديگر از شيوه

و گسترش خشونت در جامعه را تقويت 
ی داغدار  و از آن بدتر اين خانواده.  کنند می

ای ديگر  فرزند، خواھان آنند که خانواده
يعنی .  شاھد جان دادن فرزندشان باشد

خواھان مجازات پدر و مادری ھستند که در 
 .اند وقوع جرم ھيچ نقشی نداشته

نوايی قربانی با مجرم اصلی و ھمدستی  ھم
در اجرای جنايتی ديگر، يعنی قتل فردی که 
خود يکی از قربانيان مصايب اجتماعی 

ھای ديگر اين  کنونی است، از تراژدی
ای که ھر بار با چنين  تراژدی.  پرونده است

شود داغ خود  ھايی تکرار و تکرار می پرونده
 .نھد را بر ذھن و جان جامعه بر جای می

اگر پرونده مرگ بنيتای ھشت ماھه، بيش از 
دار کرده که  آن احساسات ما را جريحه

منطقی بيانديشيم، بياييم به پرونده آن سارق 
او ھنوز قتلی انجام .   نظر اندازيم  ساله۴١

نداده، به قول خودش لوازم داخل از 
دزديده است تا شکم  خودروی پولدارھا را می

حکم ما در اين .  اش را سير کند زن و بچه
باره چيست؟ آيا احتمال ندارد، مانند متھم 

ی وی  ھای آينده پرونده بنيتا، يکی از سرقت
به مرگ فردی ديگر منتھی شود؟ يک نکته 
مسلم است، با حبس او، زن و فرزندش به 

. شوند تری محکوم می فقر و گرسنگی بيش
ای در انتظار اين کودکان فقرزده  چه آينده

است؟ آيا به جمع کودکان خيابانی خواھند 
پيوست؟ آيا به دام اعتياد و سرقت و چه بسا 
قتل خواھند افتاد؟ آيا آنان به ھمان اندازه بنيتا 

ی ھمدلی ما نيستند؟ فرزندان متھم  شايسته
پرونده بنيتا چه؟ آنان به چه جرمی بايد 

 محکوم به گرسنگی شوند؟ به جرم پدر؟
ی جرم و جنايت و قتل و  گريز از اين چرخه

پايان .  سرقت، تنھا از يک راه ممکن است
بخشيدن به عواملی که مسبب اين وضعيت 
ھستند و نشاندن مجرم اصلی بر صندلی 

و اين مجرم اصلی، نظام جمھوری .  اتھام
اس]می است که توده عظيمی از مردم را به 
زندگی در شرايطی سوق داده که برخی از 
آنان تنھا راه تأمين معاش خود را در 

ھايی که قربانی  بينند و خانواده بزھکاری می
تا آن زمان، پرونده .  شوند اين بزھکاری می

چنان گشوده خواھد ماند و بنيتاھا  بنيتا ھم
 .ديگری را به کام خود خواھد کشيد

 

خدمتش بايد روزانه با موارد متعددی از 
و با چنين .  جرم و جنايت روبرو بوده باشد

نمايشی، به آسانی از زير پاسخ دادن به 
قصور خود و زيردستانش در انجام وظيفه 

شايد اگر آنان به وظيفه .  کند شانه خالی می
کردند، امروز ھم بنيتا زنده بود  خود عمل می

ی دار  و ھم فردی ديگر به پای چوبه
 .رفت نمی

ی  چون ديگر دادگاه باری، اين دادگاه، ھم
جمھوری اس]می، برای آن که نامی از متھم 

شمار  ھای بی اصلی در اين پرونده و پرونده
ديگر به ميان نيايد، برای يکی از متھمان 

متھمی که قصدش .  حکم اعدام صادر کرد
سرقت وسايل داخل خودرو بوده است و نه 

رود تا با بسته شدن اين پرونده  اکنون می. قتل
ھا و  ی آن در رسانه در دادگستری، پرونده

افکار عمومی نيز بسته و به فراموشی سپرده 
 . شود

ھا مطرح  در مدتی که اين پرونده در رسانه
ھای  شد، بسياری به کنکاش درباره جنبه

اين فاجعه "  مقصر"مختلف اين خبر و يافتن 
ھايی که عمدتاً از جنبه  کنکاش.  پرداختند

متھم اصلی .  حقوقی و قوانين جزايی بودند
ست بيکار، معتاد و سارقی  اين پرونده جوانی

شايد برای بسياری اين کافی باشد .  دار سابقه
تا حکم به مجازات اين فرد بدھند، آن ھم 

اما، پيش از .  مجازات اشد، يعنی اعدام
ھای  قضاوت، بياييم اين پرونده و پرونده

شمار ديگر را از ديدگاه ديگر کنکاش  بی
 .کنيم

. پردازيم پيش از آن به خبر ديگری می
زمان با بررسی پرونده مرگ  خبری که ھم

ھا مطرح شد، اما بازتاب  بنيتا در رسانه
 ۴١خبر دستگيری سارقی .  چندانی نيافت

 فقره سرقت لوازم ٢٠٠ساله که تاکنون 
داخل خودرو دارد و در مصاحبه با خبرنگار 

"گويد ايلنا می به خاطر احتياج دزدی : 
اگر دزدی نکنم، چطور شکم زن و .  کنم می
ای نداشتم، باز ھمين  چاره.  ام را سير کنم بچه

ھايم از گرسنگی  پول دزدی بود که بچه
اين سارق که بيکار است، در ادامه ."  نميرند
قطعا باز "گويد، از زندان که آزاد شوم،  می

ام  ھم دزدی خواھم کرد تا بتوانم خرج زندگی
." را تأمين کنم، چرا که چاره ديگری ندارم

شايد پرونده اين سارق ھم که تنھا برای 
اش سرقت  تأمين معاش خود و خانواده

کند، در آينده به تراژدی ديگری ختم  می
اش و  ای برای خود و خانواده تراژدی.  شود

 .خانواده قربانی احتمالی
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. معابر قانونی برای کولبری استفاده کنند
کارت ترددی که دريافت آن آسان نيست و 

آن .  برای آن بايد از ھفت خوان رستم گذشت
ما : "ی يکی از کولبران ھم کارتی که به گفته

نه بيمه ھستيم و نه خدماتی به ما ارائه 
يکی از کولبرھا، چند روز پيش از .  دھند می

قاطر افتاد و پايش شکست، حاX زمينگير 
ای دارد و نه کسی قرار است به  شده، نه بيمه

او خرج درمان بپردازد؛ کارت تردد به چه 
کولبران فاقد اين کارت تردد "  آيد؟ کارش می

خوانده "  قاچاقچی"از سوی مقامات، 
"شوند می که اگر از حوادث "  قاچاقچيانی. 

ھای به جای مانده از دوران  طبيعی و مين
شان  جنگ ارتجاعی جان به در برند، قتل

توسط نيروھای نظامی جمھوری اس]می 
و اين ھمه برای کسب .  باشد مجاز می

پس از حادثه ريزش .  درآمدی بخور و نمير
 کولبر در بھمن ماه ١۶بھمن و گرفتار شدن 

 تن از آنان در ۴سال گذشته، که به مرگ 
 سال انجاميد، مقامات رژيم ٢٧ تا ١٨سنين 

 ٩۶وعده دادند از نيمه دوم فروردين ماه 
اقدامی که به ادعای .  شوند کولبران بيمه می

مقامات جمھوری اس]می گويا از تير ماه 
در صورت اجرا نيز، به .  آغاز شده است

ی شاکر ابراھيمی، رئيس کانون  گفته
شوراھای اس]می کار استان کردستان، تنھا 

اش پرداخت غرامت به خانواده کولبران  فايده
وگرنه اين بيمه شدن به بازنشستگی "است، 

تواند  منجر نخواھد شد، چرا که ھيچ کس نمی
 ."بيست يا سی سال کولبری کند
ھای غربی نيستند  اما، تنھا مرزنشينان استان

که برای تأمين حداقل معاش خود ناچارند 
ھای ناگزير  راه"يکی ديگر از .  کولبری کنند

بری  ، سوخت"برای به سخنتی زنده ماندن
که در ميان  مردم سيستان و "  شغلی. "است

بلوچستان رايج است و به ھمان اندازه 
بری  علت رواج سوخت.  کولبری خطرناک

در سيستان و بلوچستان، ھمان عاملی است 
که کولبری را در کردستان رواج داده است، 

با آن که مسئوXن نرخ .  يعنی بيکاری و فقر
تر از  بيکاری در سيستان و بلوچستان را کم

کنند، نماينده زاھدان در   درصد اع]م می١٣
مجلس شورای اس]می، اين نرخ را بيش از 

در اين استان نيز، .  داند  درصد می۵٠

در ميانه شھريور ماه بود که در شھرھای 
بانه و مريوان، مردم در اعتراض به قتل دو 
کولبر توسط مرزبانان جمھوری اس]می، در 
برابر فرمانداری بانه به تظاھرات پرداختند 

در پی آن .  و خواھان رسيدگی مقامات شدند
در برخی از شھرھای ديگر کردستان 
ھمچون سنندج و مريوان نيز فراخوان 
. اعتصاب عمومی و تحصن داده شد
اعتراضاتی که با سرکوب و دستگيری مردم 

اما تنھا قتل اين دو کولبر نبود .  روبرو گشت
ھا کشانده  که مردم خشمگين را به خيابان

اين انبان خشمی بود از مرگ و قتل .  بود
. روزمره کولبران بر اثر حوادث گوناگون

گذرد که خبری از مرگ، قتل و  روزی نمی
مجروحيت کولبران بر اثر حوادث طبيعی 
مانند سي]ب، بھمن، سقوط از ارتفاع يا 
سرمازدگی و يا تيراندازی پليس، مرزبانان، 
ھا  سپاه و ارتش جمھوری اس]می در رسانه

منتشر نشود، بی آن که قات]ن مورد پيگرد 
 .قرار گيرند

کولبران، مرزنشينان بيکاری ھستند که جان 
گيرند و با حمل بارھای سنگين در  به کف می

العبور در  مسيرھای کوھستانی و صعب
ی خانواده خود  اند تا لقمه نانی بر سفره ت]ش

آورند يا ھزينه مايحتاج اوليه خود را تأمين 
شان از کودکان  کولبرانی که در ميان.  کنند
.  ساله٧۵شود تا پيرمردان   ساله يافت می١٠

التحصي]ن دانشگاھی که بر  و کم نيستند فارغ
 .اند اثر فقر و نداری به اين کار روی آورده

فرصت "مقامات رژيم اين کار پرخطر را 
ی فعاXن  نامند، اما به گفته می"  شغلی

  فرصت شغلی نيست، بلکه راھی"کارگری، 
". است ناگزير برای به سختی زنده ماندن

نرخ رسمی بيکاری در کردستان در سال 
/  ۵ در حدود ٩۵ در .   درصد اع]م شد٢٠ 

حالی که نماينده سقز و بانه در ھمان سال 
نرخ واقعی بيکاری در استان :"اع]م کرد 

کردستان برخ]ف آمار ارائه شده بسياری از 
 درصد بوده ۵٠ تا ۴٠مسئوXن استان 

با اين سطح از بيکاری، تعجبی ندارد ."  است
که بسياری برای امرار معاش به کولبری 

به گفته فرماندار سردشت، فقط .  پردازند می
 کارت تردد صادر شده ٨٠٠٠در سردشت 

ھا مجازند از  دارندگان اين کارت.  است

٨ 

 راھی ناگزير برای زنده ماندن

نيافتگی، خشکسالی، عدم  بيکاری، توسعه
ھا و  توجه سران رژيم به ايجاد زيرساخت

تخريب محيط زيست موجب گرديده بسياری 
از اھالی اين استان، بدون امکان اشتغال به 
کشاورزی يا يافتن کار در کارخانه يا 
مؤسسه خدماتی دولتی يا خصوصی، برای 

بری به  کسب درآمدی ناچيز به سوخت
بسياری از .  مرز روی آورند کشورھای ھم
ھای  بران بر اثر تردد در جاده اين سوخت

ناامن مرزی، استفاده از خودروھای 
نامناسب برای حمل سوخت، تعقيب و گريز 
از سوی نيروھای نظامی رژيم و يا 

. شوند تيراندازی مستقيم دچار حادثه می
شان را طعمه آتش نکند،  حوادثی که اگر جان

به مصدوميت و معلوليت بسياری از آنان 
 .انجامد می

 ساله و ٢٨بران، که  يکی از اين سوخت
التحصيل رشته برق است، در تير ماه  فارغ

"گويد سال جاری به خبرنگار ايلنا می اگر : 
کار ديگری سراغ داريد من ھمين اXن 

حاضرم از صبح بيايم .  فروشم ماشينم را می
مسير زندگی ما ھمين است .  و مشغول شوم

شويم چون  ھا کشته می يا با شليک گشتی
ست يا راھی  کارمان قاچاق و غيرقانونی

شويم يا ماشين به ھر دليل واژگون  زندان می
 ".سوزيم شود و در آتش می می

ھنگامی که از بيکاری و فقر گسترده در 
ھای محروم  ھای مردم ساکن استان ميان توده

رود، بسياری از  و مرزنشين سخن می
کارشناسان اقتصادی و مقامات پيشين و 

ھای اقتصادی  سياست"کنونی رژيم آن را به 
ادعايی که ھدفش، .  دھند نسبت می"  نامتوازن

ھای رژيم،  سرپوش گذاشتن بر کليت سياست
داری و  بحران عميق اقتصادی نظام سرمايه

تر شدن اين بحران بر اثر اجرای  وخيم
ھای نئوليبرالی سران رژيم در ساليان  سياست

ادعايی که با نگاھی به ابعاد .  متمادی است
ی رواج مشاغل کاذب و فقر  بيکاری، دامنه

ھای مردم در سراسر  فراگير اکثريت توده
اما ويژگی .  ترکد چون حبابی می کشور، ھم

ھای محروم و مرزنشين، عمق و  استان
گستره فقر و بيکاری نسبت به ساير مناطق 

 .کشور است
ای که با توجه به امکانات  عمق و گستره
زايی در اين مناطق در صورت  متعدد اشتغال

ھا و حفظ  گذاری در زمينه زيرساخت سرمايه
اما . رسد آور به نظر می محيط زيست، حيرت

ھای اقتصادی رژيم در اين مناطق را  سياست
ھای کلی آن در  بايد در چارچوب سياست

چرا .  سرکوب مردم اين نواحی بررسی کرد

 رژيم جمھوری اس�می را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی
  و قيام مسلحانه برانداخت
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که اکثريت اين مناطق محروم، زيستگاه 
ھای گوناگون  مردمانی است متعلق به مليت

چون کرد، عرب و بلوچ و ھمه اسير  ھم
 .تبعيض مليتی و دينی

گذاری و ايجاد اشتغال در اين  عدم سرمايه
مناطق، ادامه ھمان تبعيضات است در شکل 

ھدف نيز آن است مردم چنان .  اقتصادی آن
شان  ھای اسير تأمين نان شب خود و خانواده

باشند که درصدد طرح و پيگيری ساير 
عدم استفاده از .  ھای خود برنيايند خواسته

نيروھای بومی حتا در صورت ايجاد اشتغال 
در اين مناطق، به خوبی روشنگر اين 

 .سياست است
اين سياستی است که از ابتدای روی کار 
آمدن جمھوری اس]می به اجرا درآمده است 

ھای  و کابينه روحانی نيز ھمچون کابينه
ھای پيش از انتخاباتی  گذشته، به رغم وعده

و تا زمانی .  دھد دوره اول، آن را ادامه می
که جمھوری اس]می بر سرير قدرت است، 

 .اميدی به دگرگونی در اين سياست نيست
به رغم، ويژگی خاص اين مناطق، وضعيت 

ھای مردم،  وخيم اقتصادی توده
ھای اجتماعی و سياسی، سرکوب  ناھنجاری

دھد که  فراگير در سراسر ايران نشان می
منافع مردم اين منطقه نيز در گروی تأمين 
منافع کارگران و زحمتکشان سراسر ايران 
است، يعنی سرنگونی جمھوری اس]می، 

داری و برقراری يک  نابودی نظام سرمايه
حکومت شورايی برخاسته از ميان کارگران 

 قادر است  تنھا چنين حکومتی.  و زحمتکشان
به ھر گونه تبعيضی پايان دھد و آزادی و 
رفاه را به دست مردم و برای مردم به 

 .ارمغان آورد

خ�صه ای از اط�عيه 
 ھای سازمان

 
 شھريور ماه، سازمان ٢٨در تاريخ 

کارگران آذر آب "  ای تحت عنوان  اط]عيه
آھن سرا  و ھپکو کمربندی اراک و مسير راه

در اين اط]عيه .  انتشار داد"  سری را بستند
 :چنين آمده است

رغم اعتراضات مکرر کارگران ھپکو و  به
آذر آب به پرداخت نشدن چندين ماه دستمزد 

داران خصوصی  و ديگر مطالبات ، سرمايه
ھا، ھمچنان مطالبات  و دولت پاسدار منافع آن

 .اند کارگران را بدون جواب گذاشته
لذا اين کارگران، در ادامه اعتراضات 

درپی چند ماه گذشته، صبح امروز  پی
زمان به   شھريورماه بار ديگر ھم٢٨شنبه  سه

کارگران .  تجمع و راھپيمايی متوسل شدند
آذر آب در کمربندی اراک تجمع کردند و 

آھن سرا سری  کارگران ھپکو نيز مسير راه
 .را بستند

 ماه است که کارگران آذر آب در ٦
دستمزد خود را .  برند ب]تکليفی به سر می

حق بيمه کارگران نيز .  اند دريافت نکرده
کارگران خواستار .  نشده است پرداخت

برطرف شدن مشک]ت اين کارخانه و 
 . ازسرگيری فعاليت کارخانه ھستند

سازی  ھپکو نيزاز زمستان  کارگران ماشين
ای  سال گذشته تاکنون مطالبات مزدی و بيمه

اند و وعده  خود را مرتب دريافت نکرده
سروسامان دادن به وضعيت کارخانه، 
پرداخت کامل دستمزدھای معوقه و پرداخت 

نيافته  حق بيمه سھم کارفرما، ھنوز تحقق
 .است

برای کارگران راھی جز،اتحاد، ھمبستگی و 
از ھمين .  تشديد مبارزه باقی نمانده است

ھا،  روست که کارگران به بستن خيابان
شوند، تا  آھن متوسل می ھا و خطوط راه جاده

 . ھا شنيده شود صدای آن
ھای  اراک در  اکنون بسياری از کارخانه ھم

. وضعيتی مشابه ھپکو و آذر آب قرار دارند
اند  درستی دريافته کارگران اين دو کارخانه به

که برای تحقق مطالبات خود، بايد 
حمايت و .  اعتراضات خود را ھماھنگ کنند
ھای اراک  پشتيبانی کارگران ديگر کارخانه
تواند نقش  از کارگران ھپکو و آذر آب، می

مؤثری در پيروزی اين کارگران  و تحقق 
 .  ھا داشته باشد مطالبات آن

از مبارزات و )  اقليت(سازمان فدائيان
مطالبات برحق  کارگران ھپکو و آذر آب 

کند و خواستار تحقق فوری  حمايت می
 .ھاست مطالبات آن

 راھی ناگزير
  برای زنده ماندن

 کمک ھای مالی
  

  سازمان١۶کنفرانس 
 

  يورو١۵٠   آلمان
 يورو١٢٠   آلمان

 يورو١٠٠  به ياد رفيق مجيد
 يورو٢۵٠   ايتاليا
 يورو١٠٠   کانادا

 
 ونکوور -کانادا

 
  يورو۵٠ ١دمکراسی شورايی 
  يورو۵٠ ٢دمکراسی شورايی 
  يورو۵٠ ٣دمکراسی شورايی 

  
 سوئيس

 
 فرانک٣٠ اکبر صفايی فراھانی علی

 فرانک۴٠ )اسکندر(سيامک اسديان 
 فرانک٣٠  حميد اشرف
 فرانک۵٠  چی محمد کاسه
 فرانک۵٠  امير نبوی 

 
 دانمارک

 
 کرون٢٠٠  ھوشنگ احمدی
 کرون٢٠٠  دکتر نريميسا

 کرون٢٠٠  )سپتامبر(خروش 
 

 سوئد
 

 کرون٢٠٠ياد شھدای کمونيست گرامی باد
 

 ھلند
 

  يورو١۵٠  داوود مدائن
 يورو٣٠٠   صمد



 ٧۴٩ شماره  ٩۶نيمه دوم شھريور     ١٠

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

١٠ 

 شھريور، سخنگوی قوه ٢۶سرانجام در روز 
قضاييه خبر داد برای يکی از متھمان پرونده 

بنيتای ھشت .  حکم اعدام صادر شده است"  بنيتا"
ماھه، شش روز پس از دزديده شدن خودروی 

ھای رسمی، به علت  پدرش، بنا به گزارش
. گرمازدگی و گرسنگی در ھمان خودرو جان داد

خبر ناپديد شدن و سپس مرگ دردناک اين کودک 
به سرعت دھان به دھان گشت و احساسات 

از ھمدلی برای پدر و مادر .  زيادی را برانگيخت
گرفته تا خشم و درخواست مجازات برای 

رو، دستگاه قضايی  از ھمين.  سارقين خودرو
٧درصفحه   

ھای  نامTه          ))))ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�((((�ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن برای ارتباط با 

 . ھای زيرارسال نمائيد خود را به يکی ازآدرس
 

 :دانمارک
I . S . F 
P . B . 398 
1500 Copenhagen   V 
Denmark 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 :ھلند
Postbus  23135 
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 
 

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 
http://74.91.172.21/ 
 

 : E-Mailپست الکترونيک 
info@fadaian-minority.org 
 
 

 :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 ژوئن " ديدگاه" ساعته تلويزيون ٢۴برنامه ھای تلويزيون  دمکراسی شورايی  روی شبکه 

 به جای ماھواره ھات برد مجددا از ماھواره ياه ست پخش می ١٣٩۶ خرداد ١١   برابر با٢٠١٧
.شود  

 
:مشخصات ماھواره    

Satellite Yahsat ماھواره ياه ست  
Frequency 11766  ١١٧۶۶فرکانس  

Polarization Vertical عمودی  
Symbol rate 27500 ٢٧۵٠٠مبل ريتيس  

FEC 5/6  ۵/ ۶اف ای سی  
  

:ساعت پخش برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی   
ساعت نه ونيم شب بوقت ايرانچھارشنبه ھا    

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

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

: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  

جمھوری اس]می فوری دادگاه متھمان پرونده را 
برگزار کرد بی آن که در اين دادگاه به سؤاXت 

سؤاXتی از جمله، با آن .  بسياری پاسخ داده شود
که محل خودرو به مأموران ک]نتری خبر داده 
شده بود و با آن که بنا به گزارشات رسمی، 
خودرو در محلی پرتردد پارک شده بود، اما 

 خاتون آباد در دادگاه مدعی ١٣رئيس ک]نتری 
شود واحدھای گشت نتوانستند خودرو را  می

از حال "زودتر بيابند و با اين مدعا، به موقع، 
آن ھم رئيس ک]نتری که در طول ".  می رود

 مجرم اصلی پرونده بنيتا کيست؟


