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کارگران سراسر جهان
متحد شويد!

کار -نان -آزادی
حکومت شورائی
سال چهل و چهار–  ٢٠تير ١۴٠١

شکست رژيم
در مقابله با زنان،
از هم اکنون قطعی است
تابستان است و فرصت برای سرکوبگران
جمهوری اسﻼمی مغتنم تا مثل هر سال شمشير
سرکوبگری خود را در سپهر سياسی ايران به
جوﻻن در آورند .امسال اما از آنجا که شرايط
برای بقا و ادامه کاری جمهوری اسﻼمی به گونه
ای ديگر رقم خورده است و از آنجا که فضای
سياسی ايران بسيار متﻼطم و طوفانی است،
ستادهای به اصطﻼح امر به معروف و نهی از
منکر رژيم اسﻼمی به تبعيت از فرامين خامنه ای
با دستوالعمل های به مراتب شديدتری نسبت به
تابستان های گذشته به صحنه رويارويی با زنان
کشور روی آورده اند.
طی دو هفته گذشته صدور دستورالعمل های
سختگيرانه برای آزار و اذيت زنان آنچنان شتاب
گرفته است ،که گويی غول خفته حکومت
طالبانی حاکم بر ايران سراسيمه از خواب
زمستانی بيدار شده و با چشمانی خواب آلود و با
تصور اينکه "خدای سال  ١۴٠١همانند خدای
سال  "١٣۶٠می تواند نجات بخش آنان باشد،
آشکارتر از هر زمانی حضور هيوﻻيی خود را
در متن جامعه به نمايش گذاشته اند .آنان طی
روزهای گذشته در مسير سرکوب و بی حقوقی
زنان تا بدانجا پيش رفته اند که نه تنها بر
زنان "بی حجاب" به ادارات و
ممنوعيت ورود
ِ
بانک ها و بيمارستان ها تاکيد دارند ،بلکه با
دستورالعمل های شديدتر از سال  ،١٣۶٠ورود
زنان به اصطﻼح فاقد "حجاب شرعی" را به
مترو نيز ممنوع کرده اند .غافل از اينکه در
شرايط انقﻼبی موجود ،خدای سال  ١٣۶٠برای
هميشه مرده است و جمهوری اسﻼمی با رويای
خوش آن سال ،هرگز قادر به زنده کردن خدای
سرکوب و زندان و شکنجه و داغ و درفش سال
 ۶٠در سال  ١۴٠١نخواهد بود .چرا که نه مردم
درصفحه ٢

زنده باد اعتصاب،
زنده باد اتحاد
درصفحه ۶

سازمان فدائيان )اقليّت(
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مبارزات کارگران معدن سونگون
و راهحل قطعی غلبه بر مشکﻼت
اعتصاب و تجمع يکپارچه  ٣هزار کارگر مجتمع
مس سونگون ورزقان که از روز سهشنبه ١۴
تير آغاز شد در پنجمين روز خود با سانسور و
بايکوت خبری شديدی روبرو گشت تا در ظاهر
وضعيت آرامی از اين معدن به تصوير کشيده
شود .کارگران مجتمع مس سونگون مشغول به
کار در شرکتهای پيمانکاری آهن آجين ،مبين،
نوآوران ،زحل و ندای رهاوی ،در روز
سهشنبه ١۴تير با خواست افزايش دستمزد و
همسانسازی حقوق و در اعتراض به بازداشت
دو تن از همکاران خود) ولیﷲ محمودی نماينده
کارگران آهن آجين و ارشد کاظم پور که در
صبح همين روز دستگيرشده بودند( ،دست از
درصفحه ٣

زد و بند با دولتی تروريست ،گروگان گير و باجگير
زد و بندهای خﻼف منافع مردم ميان دولتهای سرمايهداری ،امری مرسوم و معمول است .آنها هرگاه
که منافعشان ايجاب کند از رسواترين و رذيﻼنهترين بده و بستانها نيز ابايی ندارند .تفاوتی هم نمیکند که
نامشان دمکراسی پارلمانی باشد ،يا دولتی اقتدارگرا و استبدادی .ماجرای زد و بند ميان دولت بلژيک و
جمهوری اسﻼمی بر سر آزادکردن تروريستهای جمهوری اسﻼمی ،زيرپوشش مبادله مجرمان ميان اين
دو کشور ،تازهترين نمونه از همين زد و بندها است.
اخبار و گزارشهای روزهای اخير حاکی است که چند ماه پيش دولتهای بلژيک و رژيم آدمکش و
تروريست جمهوری اسﻼمی مخفيانه يک قرارداد برای انتقال زندانيان ميان دو کشور با يکديگر امضا
درصفحه ٨

چرايی "نظرسازی"های اخير حاکميت
در پی انتشار نظرسنجیهايی از افزايش
نارضايتی مردم از سوی برخی موسسات
خارجی از جمله "شرکت تحليل دادههای
استاسيس" که در اواخر خرداد نتايج نظرسنجی
خود را از افزايش نارضايتی مردم از جمهوری
اسﻼمی و رویگردانی از دو جناح "اصولگرا"
و "اصﻼحطلب" منتشر کرد ،روزنامه ايران
روز دوشنبه  ١٣تير با انتشار گزارشی با عنوان
" ٧٠درصد مردم اميدوار به آينده" از افزايش
اميد و شادی و رضايتمندی در ميان مردم
براساس نظرسنجی "موسسات معتبر" خبر داد.
روزنامه ايران در گزارش خود نوشت:
"نظرسنجیهای مراکز معتبر افکارسنجی داخلی،
از اميد به آينده ،روشن بودن افق و رضايت

نسبی ايرانيان ،هم از وضعيت اجتماعی خود و
هم از عملکرد دولت در برخی حوزهها حکايت
میکند .اما درست در همين شرايط ،برخی
منتقدان داخلی دولت ،با تکيه بر نظرسنجیهای
غيرمعتبر مراکز و مؤسسات غربی ،نتايج کامﻼ
معکوسی را به جامعه مخابره میکنند".
آش اين گزارش آنقدر شور بود که حتا صدای
بسياری از خادمان نظام اسﻼمی را درآورد،
همانهايی که در طول اين سالها برای حفظ
نظام حاکم جنايتهای بیشماری را مرتکب
شدهاند .حقشناس عضو سابق شورای شهر
تهران با بيان اينکه "اين آمارسازیها که
رضايت عمده مردم را نشان میدهد نوعی

زنده باد آزادی  -زنده باد سوسياليسم
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از صفحه ١

شکست رژيم در مقابله با زنان ،از هم اکنون قطعی است
ايران همان مردمان سال  ۶٠هستند و نه
جمهوری اسﻼمی از قدرت و اقتدار و نفوذ آن
سال برخوردار است.
با اين همه و به رغم شرايط بحرانی و بسيار
شکننده ای که جمهوری اسﻼمی در آن بسر می
برد ،سرکوبگران اين رژيم اما شروع فصل گرما
را غنيمت شمرده و به بهانه رعايت "حجاب و
عفاف" ،تشديد سرکوب و بی حقوقی زنان را در
دستور کار خود قرار داده و از منظر سرکوب
رويای سرکوب جامعه را در سر می
زنان ً
پرورانند .جمهوری اسﻼمی با چنين تصوری،
پروژه سرکوب تابستانی زنان را با سازماندهی
"قرارگاه حجاب ستاد امر به معروف و نهی از
منکر" آغاز کرد و با شکل گيری "قرارگاه ٢١
تير" ،اجرای اين پروژه را با محوريت سرکوب
زنان در مشهد به آزمايش گذاشت .قرارگاهی که
از خرداد ماه سال جاری با مستقر کردن
نيروهای خود در "ادارات و بانک ها"
سازماندهی شد و به طور علنی فعاليت
سرکوبگرانه خود را آغاز کرد .با دستورالعمل
های ابﻼغی مسئوﻻن "قرارگاه حجاب" ،تيم های
گشت اين قرارگاه موظف هستند در اماکن و
ادارات مورد ماموريت خود ،پرسنل زن و مرد
را زير نظر داشته و بدون اينکه بخواهند به آنان
تذکری بدهند ،مراتب را به مدير مربوطه اطﻼع
دهند.
ابﻼغ دستورالعمل های اين چنينی به تدريج ابعاد
وسيعتری گرفت و کم کم به صدور ابﻼغيه هايی
در مورد چگونگی تصوير پروفايل شهروندان در
شبکه های اجتماعی رسيد .بعد هم نوبت دستگاه
قضايی شد که با دستورالعمل های امنيتی،
اقدامات محدود کننده تری را عليه زنان به مرحله
اجرا درآورد .در اين ميان مشهد پيش قراول
تست و آزمايش پروژه تشديد سرکوب زنان شد.
اسماعيل رحمانی ،معاون دادستان مشهد با ارسال
نامه ای به فرمانداری اين شهر از او خواست تا
ارائه هرگونه خدمات به افراد فاقد "حجاب
شرعی" را در "اداره ها و بانک ها" ممنوع
کنند .معاون دادستان مشهد ،در "خصوص
ضرورت جلوگيری از بانوان فاقد "حجاب
شرعی" به مترو" و ادارات دولتی نوشت:
"کوتاهی مامورين که منجر به پذيرش وضعيت
مجرمانه و ترويج ابتذال باشد ...قابل پيگرد
قضايی است ...نظر به عدم وصول گزارش مبنی
بر انجام موثر دستور قضايی ،کپی دستور
قضايی مورد اشاره جهت طرح قرارگاه اجتماعی
عفاف و حجاب و پيگيری و اجرا ارسال می
شود...بديهی است در صورت عدم اجرا ،حداکثر
تا تاريخ  ١۵تير  ١۴٠١به مقررات و عوامل
ترک فعل کننده برخورد قضايی صورت خواهد
گرفت".
اينکه چرا شروع اجرای اين پروژه به مشهد
محول شد دﻻيلی دارد .طبيعتا مشهد به عنوان

شهری "خودمختار" که در حيطه انحصاری علم
الهدا نماينده به غايت مرتجع خامنه ای قرار
دارد ،منطقه ای مناسب برای اجرای اين پروژه
سرکوبگرانه بود.
با اين همه و آنگونه که انتظار می رفت ،پروژه
تشديد سرکوب زنان در مشهد و خراسان متوقف
نشد و به تدريج به ديگر مناطق کشور هم سرايت
کرد .چرا که مشکل جمهوری اسﻼمی صرفا به
مشهد و خراسان محدود نمی شود و اين رژيم نه
فقط با زنان که با تمامی مردم ايران مشکل دارد.
از اين رو پروژه سرکوب زنان در اندک زمانی
به قم و سپس به فارس و از آنجا به سرتاسر
ايران کشيده شد .در قم کافه هايی که از آن ها به
عنوان کافه مختلط نام برده می شد ،پلمپ و
صاحبان آن ها برای برخورد به اصطﻼح قانونی
به اداره اماکن احضار شدند .در استان فارس نيز
ﷴ هادی ايمانيه ،استاندار اين استان برای اينکه
از قافله عقب نماند ،در مورد رعايت حجاب و
پوشش اسﻼمی در ادارات اعﻼم کرد" :کسانی که
نمی توانند در چارچوب حرکت کنند ،بروند
مرخصی بدون حقوق بگيرند تا زمانی که بتوانند
به قوانين احترام بگذارند".
سواﻻتی که اکنون بايد بدان پاسخ داد اين است که
چرا جمهوری اسﻼمی در اين برهه زمانی در
چنين ابعاد گستردهای به سرکوب زنان روی
آورده است؟ آيا اين سرکوب فقط در محدوده
زنان خواهد بود يا برای کل جامعه برنامه ريزی
شده است؟ و مهمتر اينکه جمهوری اسﻼمی در
اجرای دستورالعمل های سرکوبگرانه خود موفق
خواهد بود يا زنان و عموم مردم ايران با
سربلندی از اين وضعيت سرکوب عبور خواهند
کرد؟
تا کنون از شروع زمامداری ابراهيم رئيسی فقط
يک سال گذشته است .طی همين مدت کوتاه،
ناتوانی کابينه رئيسی برای مقابله با بحران های
سياسی ،اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جمهوری
اسﻼمی و نيز ناتوانی ابراهيم رئيسی در
پاسخگويی به معضﻼت معيشتی مردم آنچنان
برای همگان روشن شده است که حتا بخش
وسيعی از رای دهندگان ناچيز او هم از عملکرد
دولت مورد اعتماد خامنه ای سرخورده هستند.
در يک سال گذشته ،اعتصابات کارگری و
اعتراضات خيابانی معلمان و بازنشستگان به نحو
چشمگيری افزايش يافته است .نارضايتی عمومی
کل جامعه را فرا گرفته است .در پی تشديد
نارضايتی علنی مردم از افزايش شديد قيمت اقﻼم
مصرفی و افسار گسيختگی تورم ،هم اينک
جامعه به مرز انفجار رسيده است .شکاف،
فرسودگی و از هم گسيختگی درونی رژيم به
طرز آشکاری بازتاب بيرونی يافته است .اين
روزها واکنش ها نسبت به عملکرد خامنه ای و
رئيس جمهور انتصابی او از متن جامعه فراتر
رفته و به ﻻيه هايی در درون رژيم هم سرايت

کرده است .در دو ماه گذشته انتقادها نسبت به
عملکرد ابراهيم رئيسی از جميع جهات آنچنان
باﻻ گرفته بود که ديگر حتا فرصتی برای رئيسی
و کابينه او در همان حد پاسخگويی توجيه گرانه
هم باقی نمانده بود .همه اين رخدادها در شرايطی
به وقوع پيوسته است ،که خامنه ای و هيئت
حاکمه ايران بر اين باور بودند که با روی کار
آوردن رئيسی و ساماندهی يک حاکميت به
اصطﻼح يکدست راه حلی برای برون رفت از
بحران های موجود خواهند يافت .در عمل اما نه
تنها اينگونه نشد ،نه تنها خواست خامنه ای
برآورده نشد ،بلکه اوضاع از جميع جهات نسبت
به دوران پيش از روی کار آمدن ابراهيم رئيسی
به مراتب بدتر هم شد.
حال در چنين فضايی که بيش از هر زمانی
شکست های پياپی ،ناکارايی کابينه رئيسی و
تشديد بحران های سياسی ،اقتصادی و اجتماعی
رژيم در جامعه بازتابی عمومی يافته است ،ايجاد
يک بحران روانی موقت و کشاندن افکار عمومی
از انبوه مشکﻼت اقتصادی ،تورمی و معيشتی
مردم به سمت اجرای پروژه "عفاف و حجاب"،
دست کم بخشی از اهداف اوليه جمهوری اسﻼمی
و به طور اخص کابينه رئيسی در اين بازه زمانی
معين است .چرا که اجرای پروژه تشديد سرکوب
زنان ،آنهم در شرايطی که کشتی جمهوری
اسﻼمی به شدت به َگل نشسته است ،دست کم
برای مدت کوتاهی هم که شده است ،فرصتی
مغتنم برای رژيم و کابينه رئيسی است تا لبه تيز
حمﻼت و اعتراضات علنی توده های مردم ايران
را از روی کابينه رئيسی منحرف و مسير مبارزه
و مقابله علنی توده های خشمگين ايران از کليت
رژيم به سمت ستادهای "امر به معروف و نهی
از منکر" کشيده شود.
دوم اينکه ،با اختصاص بودجه های کﻼن ،زمينه
های رانت خواری و پروارکردن نهادهای زير
مجموعه خامنه ای از جمله "قرارگاه حجاب امر
به معروف و نهی از منکر" به گونه ای فراهم
می شود که آنان در پی پمپاژ بودجه های کﻼن و
با دميدن انگيزه های مادی هم که شده بتوانند
بخشی از نيروهای سرکوبگر جمهوری اسﻼمی
را برای سرکوب زنان و به طريق اولی برای
سرکوب کل جامعه به هنگام وقوع تکان های
بزرگ اجتماعی حفظ و سازماندهی کنند .لذا بر
اساس همه واقعيت های موجود می توان گفت،
آنچه را که خامنه ای و هيات حاکمه ايران هم
اينک در سر می پرورانند ،نه صرفا تشديد
سرکوب در محدوده زنان ،بلکه گسترش آن به
کل جامعه است.
اينکه جمهوری اسﻼمی در پيشبرد چنين اقدامات
سرکوبگرانهای  -آنهم در شرايط کنونی جامعه -
موفق خواهد بود يا نه ،امری است که هم اينک
می توان گفت جمهوری اسﻼمی در پيشبرد
پروژه "عفاف و حجاب" سازماندهی شده در
"قرارگاه  ٢١تير"* با شکست مواجه شده است.
ناگفته پيداست که هدف غايی جمهوری اسﻼمی
در اجرای اينگونه اقدامات سرکوبگرانه ،ايجاد

ستم و تبعيض بر پايه جنسيت ملغا بايد گردد

درصفحه ۴

 ٢٠تير  ١۴٠١شماره ٩٧٨
از صفحه ١
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مبارزات کارگران معدن سونگون و راهحل قطعی غلبه بر مشکﻼت

کار کشيدند و با تجمع در محوطه معدن ،خواهان
آزادی همکاران و رسيدگی به خواستهای خود
شدند .حدود  ١٢٠٠تن از کارگران ،شب را در
چادرهايی که در محل برپا کرده بودند ،يا در
داخل وسايل نقليه خود يا روی زمين به صبح
رساندند .دومين روز اعتصاب)چهارشنبه ١۵
تير( سه کارگر ديگر به نامهای:جعفر عباسپور،
مهرداد منفرد و خدايی توسط نهادهای امنيتی و
سرکوب بازداشت شدند .همين روز مديريت
مجتمع مس سونگون در راستای هرچه بيشتر
تحتفشار گذاشتن کارگران برای شکستن
اعتصاب ،اقدام به تعطيلی آشپزخانه کرد و حتی
مانع انتقال آب آشاميدنی برای مصرف کارگران
اعتصابی شد .همان شب نيروهای امنيتی و
يگانهای ويژه در سطح شهر زرقان نيز
مستقرشده و تهديد کردند که اگر کارگران به
اعتصاب پايان ندهند به آنان حمله خواهند کرد.
کارگران اما در دومين روز اعتصاب ،ورودی
معدن را مسدود ساختند و از خروج مواد
کنستانتره از معدن جلوگيری نمودند .درعينحال
کارگران هشدار دادند اگر با برخوردهای
سرکوب گرانه روبرو شوند ،اعتراضات و

تجمعات خويش را به خيابانهای شهر
میکشانند.مديريت شرکت و نهادهای امنيتی و
انتظامی همدست آن ،با اعمال فشار بيشتر بر
کارگران ،آزادی کارگران بازداشتی را به پايان
اعتصاب و تجمع مشروط کردند .در روز
پنجشنبه  ١۶تير واحدهای يگانهای ويژه برای
سرکوب اعتصابکنندگان به محل اعزام شدند.
مزدوران يگان ويژه صفوف کارگران اعتصابی
را وحشيانه موردحمله قراردادند و با ضرب و
شتم و اعمال قهر عليه کارگران ،سعی کردند
کارگران را پراکنده کنند .در جريان اين حمله
وحشيانه نيز دو کارگر ديگر به نامهای :سعيد

جباريان و فرزاد زالی زاده دستگير شدند و تعداد
کارگران بازداشتی به ٧نفر رسيد .جمعه  ١٧تير،
اعتصاب وارد چهارمين روز خود شد .نيمهشب
همين روز) ساعت  ١٢شب( برای سرکوب
قطعی کارگران کميت بازهم بيشتری از نيروهای
يگان ويژه وارد مجتمع شدند و با ارعاب و تهديد
و اعمال زور سعی کردند چادرهايی را که
کارگران برپا کرده بودند جمع کنند و با کنار
زدن خودروها ،ورودی معدن را باز کنند.
مديريت مجتمع در همدستی کامل با نهادهای
اداری و امنيتی و انتظامی ،سعی داشت بدون
آنکه خواست کارگران را برآورده کند و يا
کمترين امتيازی به کارگران بدهد ،اعتصاب را
بشکند و به آن پايان دهد .ساعت يک بامداد
حسين فتحی مديرکل اداره کار آذربايجان شرقی
همراه با مدير مجتمع مس سونگون و فرمانده
انتظامی منطقه ،به ميان کارگران رفتند و سعی
کردند با وعدههای توخالی و درعينحال تهديدات
لفظی کارگران را آرام و درواقع پراکنده
سازند.اما کارگران قبل از هر چيز خواهان
آزادی همکاران خود شدند .کارگران با اشاره به
صحبتها و دروغهای فتحی مديرکل کار استان
در شبکه استانی که منکر هرگونه برخورد
فيزيکی با کارگران شده بود ،حاضر نشدند با وی
وارد گفتگو شوند و بار ديگر مصرانه خواستار
آزادی همکاران خويش شدند .ناگفته نماند که
همين شب ،اسماعيل ايزد خواه از کارگران
شرکت آهن آجين نيز در منزل خود بازداشتشده
بود .از ميان چندين کارگر بازداشتی تنها سعيد
جباری که روز پنجشنبه در جريان يورش
وحشيانه نيروهای سرکوب دستگيرشده بود آزاد
شد و تا امروز  ١٨تير پنجمين روز اعتصاب از
سرنوشت  ٧کارگر زندانی خبر موثقی در دست
نيست.
اين نخستين بار نيست که کارگران مجتمع مس
سونگون ورزقان در اعتراض به شرايط کاری و
برای بهبود آن و افزايش دستمزد ،دست به
اعتصاب و تجمع شبانهروزی میزنند.کارگران
معدن مس سونگون سالهاست زيرپوشش
شرکتهای پيمانکاری با قراردادهای موقت
يکماهه يا سهماهه مشغول به کار هستند.اين
کارگران علیرغم کار سخت و طاقتفرسای
معدن ،دستمزدهای ناچيزی دريافت میکنند و
بهرغم اينکه از  ١٠تا  ٢٠سال سابقه کاردارند،
اما کماکان بهصورت قراردادی کار میکنند و
مطلقا ً فاقد ضمانت شغلی هستند .کارگران معدن
مس سونگون در ظرف يک سال گذشته چندين
بار دست به اعتراض و اعتصاب زدهاند ،اما
هيچگونه بهبود اساسی در وضعيت دستمزدها و
شرايط کار آنها به وجود نيامده است.تيرماه سال
گذشته) ( ١۴٠٠در اعتراض به تﻼش کارفرما
برای تحميل قراردادهای سفيد امضا و برای
رسيدگی به ساير مطالبات خود دست به اعتصاب
زدند و توانستند تﻼش کارفرما را خنثی و عقيم

سازند .کارفرما درعينحال قول داد به
خواستهای کارگران رسيدگی کند .اما طبق
معمول به قول خود وفا نکرد .کارگران راه
ديگری جز اعتراض و اعتصاب نداشتند .اواسط
مهر سال گذشته با خواست افزايش دستمزد،
قرارداد دائمی ،اجرای طرح طبقهبندی مشاغل،
رفع تبعيض ميان نيروهای رسمی و غيررسمی و
همسانسازی حقوق وارد يک اعتصاب سهروزه
شدند .در آن اعتصاب يکپارچه ،مديرعامل
شرکت ملی مس ،هنگام مذاکره با نمايندگان
کارگران قول داد به خواستهای کارگران
رسيدگی و قرارداد همه کارگران يکساله
شود.اما اين وعده نيز عملی نشد .اواخر آبان
 ١۴٠٠مديريت شرکت به بهانه اتمام قرارداد،
از ورود  ۶٠کارگر ازجمله کارگران پيشرو و
مورد اعتماد کارگران ،به شرکت ممانعت به
عمل آورد و آنها را اخراج کرد .اعتصاب
کارگران در اعتراض به اين اقدام و برای
پيگيری ساير مطالبات از  ٣٠آبان آغاز شد و به
مدت سه روز ادامه يافت .مديريت وادار به
عقبنشينی شد و پذيرفت کارگران اخراجی به
سرکار قبلی بازگردند و قرارداد آنها تمديد
شود.همچنين از بازنگری قراردادها صحبت کرد
و اينکه بهزودی قراردادهای جديد منعقد خواهد
شد.آخرين اعتصاب کارگران مبارز معدن
سونگون ،يک اعتصاب سهروزه در خردادماه
سال جاری و يکی از خواستهای اصلی
کارگران اجرای طرح طبقهبندی مشاغل بود.
مديريت شرکت طرح سرهمبندی شدهای را در
اين زمينه به ميان کشيد .در آن اعتصاب نيز
مانند موارد پيشين ،مديريت در همدستی کامل و
نزديک با نهادهای امنيتی و سرکوب ،ضمن
پروندهسازی برای نمايندگان کارگران و
کارگران پيشرو و نسبت دادن اتهاماتی از قبيل
"اخﻼل در توليد ملی" و "برهم زدن نظم
عمومی" و امثال آن ،بازور و فشار و تهديد اين
طرح را بر کارگران تحميل کرد .اما مشکل
طبقهبندی مشاغل در معدن مس سونگون حل
نشد .در اعتصاب اخير نيز اجرای طرح
طبقهبندی مشاغل کماکان يکی از خواستهای
محوری و مهم کارگران است.
مجتمع مس سونگون ورزقان آذربايجان ،متعلق
به "شرکت ملی صنايع مس ايران" است.کار اين

پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر
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مبارزات کارگران معدن سونگون
و راهحل قطعی غلبه بر مشکﻼت
شرکت ،توليد و استخراج مس است و درزمينهٔ
اکتشاف ،استخراج و بهرهبرداری مس ،همچنين
توليد محصوﻻت مسی نيز فعاليت میکند .معادن
مس سرچشمه و می دوک در استان کرمان نيز
متعلق به همين شرکت است.مجتمع مس
سونگون ،دومين قطب بزرگ توليد مس در
کشور و هفتمين در جهان است که بيش از
 ۴٠٠٠نفر در آن کار میکنند و  ٣٠درصد نياز
کشور را تأمين میکند.عمده فعاليتهای استخراج
و توليد مس ،به شرکتهای متعدد پيمانکاری
واگذارشده است که کارگران ازلحاظ شرايط
کاری و دستمزد و مزايا در بدترين وضع ممکن
قرار دارند ،گاه حتی از بيمه مناسب محروماند و
بهشدت استثمار میشوند.
سياست خصوصیسازی و واگذاری معادن به
بخش خصوصی و شرکتهای پيمانکاری،

عواقب وخيمی را برای کارگران در پی داشته
است .بيش از  ٩۵درصد از  ۴۵٠٠معدن فعال
در کشور به بخش خصوصی واگذارشده و چند
صد معدن باقیمانده نيز يکیيکی به بخش
خصوصی واگذار و يا بهکلی تعطيل میشوند.
اين سياست تاکنون اخراج و بيکارسازی صدها
هزار کارگر را در پی داشته است .تازهترين
نمونه که قطعا ً آخرين مورد نخواهد بود ،اعﻼم
تعطيلی معدن کروميت آسمی نون منو جان در
کرمان از طرف کارفرما به اين بهانه که" کار
در اين واحد معدنی با وضعيت فعلی صرفه
اقتصادی ندارد" در خرداد سال جاری و بيکار
شدن  ١٢٠٠کارگر اين معدن است .گودرزی
دبير قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در
نامه سرگشاده به مجمع تشخيص مصلحت نظام
نوشت" خصوصیسازیها تعديل و بيکاری
بالﻎبر  ۵٠٠هزار نيروی انسانی را در پی داشته
است")٠ايلنا ( ١۴٠١ / ۴ / ١٣-بهرام اشکوری

عضو هيئت نمايندگی اتاق بازرگانی میگويد:
 ۴٠درصد معادن کشور تعطيل است و آن بخش
فعال هم با افزايش تحريمها ،نيمهجان است و با
تمام توان کار نمیکند".
صرفنظر از انفجارها و ريزش تونلها و
حوادث مرگبار ديگری که هرساله تعداد زيادی
از کارگران معدن را به کام مرگ میکشاند،
صرفنظر از اينکه مشخص نيست کارگری که
هرروز خانه را بهقصد معدن ترک میکند،
غروب به خانه بازمیگردد و صرفنظر از کار
سخت و دشوار در شرايط شبه بردگی و
دستمزدهای بسيار ناچيز زيرخط فقر،شوربختانه
اما چشماندازی برای ادامه کاری حتی همين کار
پرخطر و ضمانت شغلی کارگر وجود ندارد و
کارگر معدن در لبه پرتگاه اخراج و بيکاری
قرار دارد .با ادامه سياست اقتصادی نو ليبرال،
وضعيت معادن و کارگران معدن بدون شک از
اينکه هست بدتر و وخيمتر خواهد شد .کارگران
معدن برای رسيدن به خواستهای خود جز
متشکل شدن ،جز اتحاد و اعتصاب سراسری راه
ديگری ندارند .راه ديگری در برابر کارگران
معدن جز اينکه تشکلهای خود را سازمان دهند
،اعتصابات فرا واحدی و رشتهای و اعتصابات
سراسری را سازمان دهند ،موجود نيست.
حاکميت ننگين  ۴٣ساله رژيم ارتجاعی و ضد
کارگر جمهوری اسﻼمی به تمام کارگران ايران
نشان داده است که تا اين رژيم در قدرت باشد،
در وضعيت کارگران اعم از کارگران معدن يا
نفت و گاز و حفاری و کارگران ديگر صنايع و
مؤسسات هيچگونه بهبودی حاصل نخواهد شد.
بدين اعتبار ،راهحل قطعی معضﻼت کارگران
معدن و ساير کارگران ايران ،رهايی از نظم
سياسی و اقتصادی حاکم است .نظمی که فقر و
نداری و بدبختی و استثماری خشن را بر
کارگران تحميل نموده و مشتی دزد و انگل و
مرتجع و استثمارگر را تا حد ترکيدن از فربهای،
متورم ساخته است .بايد به نبردی سرنوشتساز
برخاست و اين نظام فربه شده نابرابر و
استثماری درحال ترکيدن را برانداخت .راه
ديگری در برابر استثمارشدگان و زحمتکشان
وجود ندارد جز اينکه نظم موجود را به زير
کشند و نظم نوين و شورايی خويش را مستقر
سازند.

زنده باد استقﻼل طبقاتی کارگران
رژيم جمهوری اسﻼمی را بايد با يک اعتصاب
عمومی سياسی و قيام مسلحانه برانداخت

شکست رژيم
در مقابله با زنان،
از هم اکنون قطعی است
رعب و وحشت در جامعه است .واکنش های
تمسخر آميزی که تاکنون زنان و مردان و عموم
توده های مردم ايران نسبت به اين اقدام جمهوری
اسﻼمی بروز داده اند ،به خوبی نشان می دهد که
جامعه دست کم به لحاظ روانی از چنين مراحلی
عبور کرده و به سادگی مرعوب اينگونه
اقدامات سرکوبگرانه رژيم نمی شود .از طرف
ديگر همين که جمهوری اسﻼمی پيشبرد پروژه
مقابله با "بد حجابی" را ابتدا به ساکن نه در متن
جامعه بلکه در ادارات و بانک ها و بيمارستان
ها شروع کرده است ،خود نشان می دهد که
هيات حاکمه ايران تا چه اندازه از واکنش
اعتراضی زنان و مردم ايران به هنگام
رويارويی نيروهای ويژه "ستاد امر و به معروف
و نهی از منکر" در سطح خيابان ها بيم دارد .و
لذا سعی دارد تا گام نخست اين پروژه را در
پستوی درون ادارات و بانک ها و مترو و
بيمارستان ها به آزمايش بگذارد.
پوشيده نيست اجرای اين پروژه سرکوبگرانه حتا
در درون ادارات نيز باعث ايجاد ناامنی روانی
برای پرسنل اين ادارات در محيط کار خواهد
شد .با شکل گيری يکچنين وضعيتی ،نوعی
ناامنی کاری در فضای ادرات و بانک ها و مترو
و بيمارستان ها ايجاد خواهد شد که در اين
صورت نيز پيشبرد اين پروژه تنش و
ناخوشنودی را افزايش خواهد داد و ﻻيه های
بيشتری از جامعه به سطح رويارويی با
جمهوری اسﻼمی کشيده خواهند شد.
نتيجه آنکه جمهوری اسﻼمی طی  ۴۴سال
سرکوب و استبداد ،هر بار با شدت و ضعف
بيشتر و کمتر تﻼش کرده است تا پوشش حجاب
اجباری را بر زنان تحميل کند ،اما هر بار در پی
مقاومت زنان با شکست مواجه شده است .اينبار
اما سرکوبگران جمهوری اسﻼمی در شرايطی به
تشديد فشار و سرکوب زنان روی آورده اند ،که
کمترين شانسی برای پيشبرد اقدامات
سرکوبگرانه خود ندارند .اين را شرايط اجتماعی
جامعه در اوضاع انقﻼبی کنونی به ما می گويد.
اين را روند رو به رشد اعتصابات کارگری،
گسترش مبارزات خياباتی معلمان و بازنشتگان،
انگيزه قوی زنان برای ايستادگی و فوران خشم
توده های مردم ايران در جای جای جامعه فرياد
می زنند .اين را گسست و از هم پاشيدگی درونی
رژيم ،شکست های پياپی آن در عرصه های
داخلی و خارجی و تشديد بحران های ناعﻼج
کنونی که بر گلوی جمهوری اسﻼمی چنگ
انداخته اند ،به ما می گويد که شکست رژيم در
مقابله با زنان ،از هم اکنون قطعی است.
پی نوشت:
* عنوان "قرارگاه  ٢١تير" از واقعه  ٢١تير
 ١٣١۴در مسجد گوهرشاد مشهد گرفته شده
است .در پی فرمان کشف حجاب رضا شاه
گروهی از روحانيون و تعدادی از مردم مشهد
در اعتراض به اين فرمان رضا شاه در تاريخ
 ٢١تير در مسجد گوهرشاد مشهد تحصن کردند.
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چرايی "نظرسازی"های اخير حاکميت

جهالت را از سوی اين افراد که چنين
مسئوليتهايی را دارند نشان میدهد" ،گفت" :دو
سناريو بيشتر وجود ندارد ،يا اينکه به فرموده
فردی ،بايد مطلبی را تنظيم میکردند يا اينکه
اساسا آگاهانه بايد کاری میکردند که به
عصبانيت مردم و بی اعتباری وضعيت موجود،
منجر شود".
يک روز بعد )سهشنبه  ١۴تير( روزنامه ايران
با اشاره به مطالبی که در رسانهها و شبکههای
اجتماعی در رابطه با اين "نظرسازی" و نه
"نظرسنجی" منتشر شده بود ،با عنوان "قاتﻼن
اميد ،ناراحت از اميدواری مردم" ،نوشت:
"گزارش روزنامه ايران از يافتههای مراکز
معتبر نظرسنجی و افکارسنجی کشور که از
اميدواری  ٧٠درصدی مردم به آينده حکايت
داشت ،با برخی واکنشهای سياسی از سوی
بعضی جريانهای مخالف دولت روبهرو شد .اين
افراد گزارههای اين يافتهها را زير سؤال برده و
همچنان سعی در القای اين مطلب داشتند که
نشانههای اميد به آينده يا رضايت از عملکرد
دولت در حوزههايی چون بهبود وضعيت جايگاه
ايران در جهان و مقابله با کرونا و ميزان
رضايتمندی از زندگی غيرواقعی و چه بسا
برساخته است .اما واقعيت اين است که آنچه در
گزارش شماره قبل ايران به آن استناد شد ،متکی
بر يافتههای نظرسنجی سه نهاد معتبر وزارت
اطﻼعات ،مرکز افکارسنجی صداوسيما و مرکز
افکارسنجی دانشجويان ايران )ايسپا( است؛
نهادهايی که گزارشها و يافتههای پژوهشی آنها
همواره مورد استناد چهرههای دانشگاهی و ديگر
مراکز تحقيقاتی داخلی بوده است".
جدا از اينکه تمام مردم ايران بهخوبی از ميزان
و وسعت تنفر موجود در جامعه ،تنفر و خشم
عميق کارگران و ديگر زحمتکشان نسبت به کل
حاکميت باخبر هستند و اين موضوع هيچ
احتياجی به توضيح ندارد ،برای بررسی اهداف
رژيم از اين "نظرسازی"ها ،ابتدا يک نمونه از
مواردی که در اين "نظرسنجی" آمده است را
بررسی میکنيم.
موضوع يکی از موارد اين "نظرسنجی"
رضايت عمومی و شادی در زندگی بود که در
گزارش روزنامه ايران در اين رابطه میخوانيم:
"يافتههای نظرسنجیهای مراکز معتبر داخلی،
وضعيت کامﻼً متفاوتی در زمينه رضايت
عمومی يا شادی ايرانيان در زندگی ارائه میکند.
برخﻼف سياهنمايی مؤسسههای خارجی و تکرار
آن از سوی برخی غربگرايان داخلی،
بررسیها نشان میدهد در سال  ١۴٠١ميانگين
نمره شادکامی  ۶۴ /۴١از  ١٠٠بوده است".
اسماعيلی وزير ارشاد جمهوری اسﻼمی نيز
روز جمعه  ١٧تير همين موضوع را تکرار کرد
و گفت "براساس افکارسنجی انجام گرفته توسط
جهاد دانشگاهی ،شادکامی مردم ايران به حدود
 ٧٠درصد رسيده است".
"شبکه راهکارهای توسعه پايدار" از نهادهای
سازمان ملل متحد ،ساﻻنه گزارشی را تحت
عنوان "گزارش رضايت جهانی" از ميزان
خوشبختی و رضايتمندی مردمان کشورها ارائه
میکند و براساس نتايج بدست آمده کشورها را

از نظر ميزان رضايت و خوشبختی رتبهبندی
میکند که در سالهای اخير کشور فنﻼند در رتبه
نخست اين جدول قرار داشته است .در آخرين
گزارش اين نهاد وابسته به سازمان ملل که در
سال  ٢٠٢٢منتشر شد ،بعد از فنﻼند ،کشورهای
دانمارک ،ايسلند ،سوئيس و هلند قرار دارند.
در اين رتبهبندی مردم لبنان و افغانستان در
انتهای جدول قرار دارند و ايران پس از مالی در
رتبه  ١١۶قرار گرفت .در سال  ٢٠٢١نيز رتبه
ايران در ليست پايينتر از مالی ،نيجريه و
موزامبيک در رتبه  ١١٨قرار گرفته بود و در
سال  ٢٠٢٠نيز در رده  ١١٧قرار داشت.
ناگفته نماند که براساس نظرسنجیهای موسسه
"گالوپ" نيز ايران جزو ده کشور غمگين جهان
است .بنابراين مردم ايران در تمامی اين سالها
جزو ناشادترين و ناراضیترين مردمان جهان
قرار داشتند ،اما "نظرسازان" جمهوری اسﻼمی
برخﻼف تحقيقات موسسه وابسته به سازمان ملل
و ديگر موسسات نظرسنجی ،مردم ايران را در
رديف شادترين مردمان جهان قرار دادند!!
از ديگر "نظرسازیهای" مضحکی که در
گزارش روزنامه ايران آمده ،میتوان به رضايت
مردم از حذف ارز ترجيحی ،رضايت از اقدامات
جمهوری اسﻼمی در مقابله با کرونا و کﻼ
رضايت از بخش درمان و بهداشت ،رضايت از
جايگاه بينالمللی "ايران" و باﻻخره اينکه
معضﻼت اقتصادی کنونی بهخاطر اقدامات کابينه
گذشته است ،اشاره کرد .يعنی درست
همانچيزهايی را که مقامات رسمی از جمله
خامنهای و رسانههای وابسته از جمله صدا و
سيما روز و شب تبليﻎ میکنند ،موسسات
نظرسنجی وابسته به حکومت از جمله موسسه
وابسته به همان صدا و سيما نيز آن را تاييد
کردند!! و مگر قرار بوده و يا انتظاری است که
اين نهادهای حکومتی و افراد شاغل در آن که
همگی جيرهخوار حکومت هستند ،غير از اين
کنند؟!
اما چرا جمهوری اسﻼمی چنين دروغهای
شاخداری را مطرح میکند که حتا مزدوراناش
نيز اعتقادی به آن ندارند و بهواقع جمهوری
اسﻼمی چه هدفی را از اين کار دنبال میکند؟
پاسخ اين سوال به شرايط کنونی جامعه
برمیگردد .اما قبل از اينکه به شرايط کنونی
جامعه بپردازيم ابتدا ﻻزم به تاکيد است که دروغ
گفتن ،انکار حقايق و واژگونه جلوه دادن آنها
موضوع جديدی در جمهوری اسﻼمی نيست و
اين را ما همواره ديده و شنيدهايم .جمهوری
اسﻼمی همواره سعی میکند نقش خود را در
بروز شرايط فاجعهبار کنونی انکار کند .يا
مسئوليت اين شرايط را به گردن "دشمن
خارجی" و "عوامل بيگانه" میاندازد يا از اساس
موضوع را انکار میکند و آنچنان از شرايط
خوب مردم سخن میگويد که گويی صحبت از
يک ايران ديگر در ميان است .سخنان خامنهای
در مورد اعتراضات تودهای همچون قيام آبان ٩٨
و اشرار خواندن مردم معترض يک نمونه است.
رژيم بهجای تمکين در برابر خواست مردم با
سرکوب وحشيانه و قتل و کشتار و به بندکشيدن
معترضان به مقابله با تودههای جان به لب رسيده
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در قيام آبان  ٩٨برخاست و تودههای معترض را
نيز مشتی آشوبگر و اشرار خواند.
وضعيت فاجعهبار آب ،برق ،آلودگی هوا ،گرد و
غبار ،فرونشست زمين ،اعتياد ،تن فروشی،
کودکان کار ،آموزش و پرورش ،بهداشت و
درمان ،بيکاری و فقر هيچکدام در رسانههای
رسمی جمهوری اسﻼمی جايی ندارند ،اما در
عوض تا دلتان بخواهد اخبار رسانههای
جمهوری اسﻼمی پُر است از دروغ در مورد
نقش جمهوری اسﻼمی در جهان امروز،
فعاليتهای موشکی و نظامی و مانند آن .اينکه
اسرائيل تا چند سال ديگر از نقشه جهان محو
میشود و يا هراس نظاميان آمريکايی از
جمهوری اسﻼمی و غيره .همين روزها شاهديم
که مساله حجاب زنان به موضوع اول سخنان
مزدوران جمهوری اسﻼمی همچون امامان جمعه
تبديل شده ،اما نه تنها از وضعيت گرانی و تشديد
رکود اقتصادی حرفی به ميان نمیآيد ،بلکه
مدعی میشوند که با سياستهای اقتصادی جديد
جمهوری اسﻼمی "فاصله طبقاتی" کاهش يافته و
از تعداد فقرا کاسته شده است!!
بنابراين دروغ گفتن چيز جديدی برای مقامات
جمهوری اسﻼمی و رسانههای آن نيست .اما
هدف از اين "نظرسازی"ها تحتعنوان
"نظرسنجی" در شرايط کنونی چيست؟
مجموعه شرايط وخيمی که اين روزها کارگران
و زحمتکشان ايران با آن درگير هستند و اوضاع
روز به روز بدتر میشود ،بر ابعاد خشم و
اعتراضات تودهای افزوده است .اعتراضات
کارگران در نفت ،معادن و ساير مراکز
کارگری ،معلمان ،بازنشستگان ،پرستاران روز
به روز گستردهتر میشود و جامعه در شرايط
کامﻼ انفجاری قرار دارد .در چنين شرايطی
رژيم همچنان مانند گذشته از ابزار سرکوب
استفاده میکند .اما واقعيت بسيار مهم اين است که
جمهوری اسﻼمی با شرايط کامﻼ متفاوتی نسبت
به سالهای گذشته روبروست .اين بار صدای
پای انقﻼب بلندتر از هميشه است ،بهگونهای که
افرادی از قماش رضا پهلوی و "اصﻼحطلبان"
نيز اين صدا را شنيدهاند .بارها مقامات جمهوری
اسﻼمی در محفلها و حتا سخنان علنیشان
گفتهاند که "کابينه رئيسی آخرين شانس جمهوری
اسﻼمی است" .اما در همين مدت کوتاه بر
همگان ثابت گرديد که از رئيسی و کابينهاش نيز
کاری برنمیآيد و نه تنها کاری برنمیآيد بلکه بر
شدت وخامت اوضاع افزوده شده است .برای
نمونه برخﻼف تمام شعارهایشان در مورد
نقدينگی سرعت رشد نقدينگی در يک سال اخير
منتهی به ارديبهشت ماه به باﻻی  ٣٧درصد
رسيد .بحران اقتصادی رکود – تورمی نيز با
شتابی بيش از گذشته تعميق يافت .بهرغم تمام
وعدههایشان در مورد خودکفايی در کشاورزی،
به دليل وضعيت فاجعهبار آب تنها در طول يک
سال اخير از نيروی کار شاغل در بخش
کشاورزی  ۴۶٧هزار نفر به اعتراف "مرکز
آمار" کاسته شد که همه اينها به حاشيه شهرها
هجوم خواهند آورد .يا در حالی که از رضايت
مردم صحبت میشود ،به اعتراف رسانههای
جمهوری اسﻼمی بيش از  ٧٠درصد پزشکان و
پرستاران بدنبال مهاجرت از کشور هستند ،يعنی
فرار از اين شرايط وحشتناک .مردم خوزستان،
درصفحه ۶
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سيستان و بلوچستان و ديگر استانهای کشور با
مشکل آب آشاميدنی روبرو هستند ،يعنی
بديهیترين نياز انسان از دسترس مردم خارج
شده است .نيمی از مردم چهارمحال بختياری که
يکی از استانهای پُر آب ايران بود ،هماکنون با
مشکل آب آشاميدنی روبرو شدهاند.
بنابراين همانطور که در باﻻ آمد ،نارضايتی و
خشم متراکم تودهها روز به روز به انفجار
نزديکتر میشود ،اما جمهوری اسﻼمی به تنها
ابزاری که برای بقاء همچنان اميد دارد ،دستگاه
سرکوب متشکل از نيروهای نظامی ،پليس،
وزارت اطﻼعات ،دستگاه قضايی و مانند
آنهاست .از همين رو جمهوری اسﻼمی برای
جلوگيری از دودلی و شکاف و ترس در ميان
دستگاه سرکوب و حتا بوروکراسی در ردههای
باﻻتر حکومتی ،نمیتواند به شرايط فاجعهبار
کنونی جامعه اعتراف کرده و اعتراضات و
نارضايتی تودهها را بپذيرد .پذيرش اين موضوع
برای جمهوری اسﻼمی که در راس آن
جنايتکاری به نام خامنهای قرار دارد يعنی
پذيرش شکست ،اعترافی که در قاموس جمهوری
اسﻼمی نمیگنجد .بنابراين برعکس سعی میکند
به اين نيروها همچنان اينگونه القا کند که کابينه
رئيسی در مسير درستی قرار دارد و جمهوری
اسﻼمی در "بنبست" نيست!! اين نظرسنجیها
البته همين پيام مشابه را در کشورهايی که
جمهوری اسﻼمی در آنها درگير است ،برای
مزدوران خارجیاش همچون شبهنظاميان
حزبﷲ لبنان دارد .مانند ديگر نمايشهای
تبليغاتی رژيم که در واقع چيزی نيستند جز
مانورهای تبليغاتی فريبنده با هدف نمايش "قدرت
و اقتدار" جمهوری اسﻼمی ،قدرت و اقتداری که
در سراشيب افول و رو به پايان است.
در هفتههای اخير شاهد بوديم که چگونه خامنهای
از هر فرصتی استفاده کرد تا به عوامل
جيرهخوار خود اميد بدهد و مانع شکاف در بين
دستگاههای دولتی شود .در واقع اين
"نظرسازی" اخير هم چيزی نيست جز تﻼشی
مذبوحانه برای تاييد سخنان خامنهای و تامين
نظرات او که بتواند در سخنرانیهای آينده به اين
"نظرسازی"ها هم رجوع بدهد.
اما واقعيت اين است که اين روشها در شرايط
انقﻼبی حاکم بر جامعه ديگر کاربردی ندارند،
بلکه برعکس میتوان گفت نتايج معکوسی برای
رژيم – حتا در درون نيروهای خودی آن -
خواهد داشت .رژيم نه تنها با موج اعتراضات
انقﻼبی تودهای روبروست ،بلکه از درون نيز رو
به فروپاشیست.

زنده باد
سوسياليسم

زنده باد اعتصاب،
زنده باد اتحاد
روز پنجشنبه در سومين روز اعتصاب کارگران معدن سونگون ورزقان ،نيروهای مزدور يگان
ويژه برای سرکوب کارگران وارد عمل شده و با يورش به کارگران اعتصابی ،اقدام به دستگيری
چند تن از آنها کردند .تاکنون دستگيری دو کارگر با نامهای سعيد جباريان و فرزاد زالیزاده در
شبکههای اجتماعی اعﻼم شده است.
کارگران پيمانی شرکتهای آهنآجين ،مبين ،نوآوران ،زحل و ندای رهاوی شاغل در مجتمع معدن
سونگون ورزقان از روز سهشنبه  ١۴تيرماه در اعتراض به دستگيری دو تن از کارگران با نامهای
ولیﷲ محمودی نماينده کارگران پيمانی شرکت آهن آجين و ارشد کاظمپور ،توسط نهادهای امنيتی
و سرکوب رژيم و در ادامه مبارزات خود برای همسانسازی حقوق با کارگران رسمی و ديگر
کارگران معدن و اجرای کامل طرح طبقهبندی مشاغل ،دور جديد اعتراضات خود را با اعتصاب و
تجمع در محل کار آغاز کردند.
آخرين اعتصاب اين کارگران در ماه خرداد بود که با وعده کارفرما به کار بازگشتند ،اما با عدم
تحقق خواستهایشان از اوايل تير ماه حجم استخراج و باطلهبرداری معدن را به يک سوم کاهش
داده و اعﻼم کرده بودند تا تحقق خواستهایشان با اين روش اعتراض خود را ادامه خواهند داد.
"قرارگاه سازندگی خاتم اﻻنبياء" وابسته به سپاه از جمله کارفرمايان اصلی اين معدن میباشد و از
همان اولين روز اعتصاب ،نيروهای مزدور يگان ويژه با حضور در معدن و حتا شهر ورزقان
سعی کردند با ايجاد رعب و وحشت کارگران را از ادامه اعتصاب منصرف کنند.
در روز چهارشنبه و در دومين روز اعتصاب نيز  ٣کارگر ديگر با نامهای جعفر عباسپور ،مهرداد
منفرد و خدايی توسط نهادهای امنيتی و سرکوب رژيم بازداشت شده بودند که براساس اخبار منتشره
تمامی  ۵کارگر بازداشتی به زندان اهر منتقل شدهاند .در همان روز مديريت مجتمع مس سونگون با
تعطيلی آشپزخانه حتا مانع انتقال آب آشاميدنی برای کارگران شده بود.
اعتصاب حق کارگران است .اعتصاب سﻼح کارگران در مبارزه برای رسيدن به خواستهایشان
در برابر کارفرمايیست که از حمايت دولت و نيروهای نظامی و سرکوب آن نيز برخوردار است.
سازمان فدائيان )اقليت( ضمن محکوم نمودن اقدام فاشيستی نيروهای مزدور يگان ويژه ،خواستار
آزادی فوری و بیقيد و شرط تمامی کارگران زندانی است.
سازمان فدائيان )اقليت( ضمن حمايت از خواستهای کارگران اعتصابی ،براين عقيده است که
ضرورت امروز ،اعتصاب سراسری کارگران معدن در تمامی نقاط کشور است ،اعتصابی برای
تحقق شرايط کاری مناسب و امن و دستمزدی که تمامی هزينههای يک خانوار را تامين کند .سالها
مبارزات کارگران معدن در اقصا نقاط کشور اين را ثابت کرده است که اتحاد کارگران برای مقابله
با سرمايهداران و دولت حامی سرمايهدار تنها راه نجات کارگران از اين بردگی است.
مرگ بر اين بردگی  ،مرگ بر اين همه ظلم .کارگران متحد همه چيز ،کارگر متفرق هيچ چيز.

سرنگون باد رژيم جمهوری اسﻼمی -برقرار باد حکومت شورايی
نابود باد نظام سرمايهداری
زنده باد آزادی -زنده باد سوسياليسم
سازمان فدائيان )اقليت(
 ١۶تيرماه ١۴٠١
کار ،نان ،آزادی – حکومت شورايی
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زد و بند با دولتی تروريست ،گروگان گير و باجگير
احتماﻻً ديگر کشورهای اروپائی بر سر آزاد
کردن ديپلمات تروريست جمهوری اسﻼمی به نام
اسدﷲ اسدی است که در سال  ٢٠١٨به همراه
سه مزدور ديگر وزارت اطﻼعات ،مهرداد
عارفانی ،امير سعدونی و نسيمه نعامی همدستان
وی تﻼش داشتند در گردهمآئی سازمان مجاهدين
خلق در فرانسه بمبگذاری کنند ،اما دستگير
جنايتکاران آنها ناکام ماند.
شدند و اقدام
ِ
پس از سه سال رسيدگی به اين پرونده ،سرانجام،
دادگاه تجديدنظر در شهر آنتورپ بلژيک  ١٠مه
) ٢٠ارديبهشت( با تأييد حکم دادگاه پيشين ،حکم
قطعی خود را صادر کرد .بر اساس رأی دادگاه،
امير سعدونی و نسيمه نعامی هر يک به  ١٨سال
و مهرداد عارفانی به  ١٧سال زندان محکوم
شدند .مطابق همين رأی ،تابعيت بلژيکی همه
محکومان لغو شد .حکم محکوميت قطعی اسدی
به  ٢٠سال حبس قبﻼً صادرشده بود .با قطعيت
يافتن اين احکام راهی برای جمهوری اسﻼمی
باقی نماند جز اينکه به شيوه معمول خود دست
به گروگانگيری بزند و وارد معاملهای بزرگتر
با دولت بلژيک شود.
انتشار خبر زد و بند دولت بلژيک و جمهوری
اسﻼمی بر سر آزاد کردن تروريستهای وابسته
به وزارت اطﻼعات رژيم ،واکنشهای
گستردهای را در ميان مخالفان جمهوری اسﻼمی
در پی داشت .سازمانهای سياسی مخالف
جمهوری اسﻼمی ،گروههايی از فعاﻻن
اجتماعی ،سياسی و فرهنگی ايران ،خانوادههای
دادخواه و سازمانهای حقوق بشری نسبت به
اقدام دولت بلژيک اعتراض کردند .تظاهرات و
تجمعاتی از سوی مخالفان رژيم برگزار شد.
سازمان عفو بينالملل در بيانيهای که روز
سهشنبه  ١۴تير منتشر کرد ،از دولت بلژيک
خواست بﻼدرنگ تضمين کند که ﻻيحه مربوط
به تبادل زندانيان بين آن کشور و جمهوری
اسﻼمی ايران ،تعهدات بلژيک درزمينهٔ قوانين
بينالمللی حقوق بشر را نقض نخواهد کرد.
البته اقدام دولت بلژيک نه اولين زد و بند
دولتهای اروپائی با رژيم آدمکش و تروريست
جمهوری اسﻼمی است و نه آخرين آن خواهد
بود ،بلکه شکل تکامليافته و بهاصطﻼح قانونی
آن است که راه را بر اقدامات تروريستی ،
گروگانگيری و باجگيریهای بينالمللی
جمهوری اسﻼمی هموارتر خواهد کرد.
پيشازاين نيز ،نمونههای مختلفی از اين زد و
بندها را ديدهايم .سالها پيش ،آدمکشان وزارت
اطﻼعات رژيم ،قاسملو دبير کل حزب دمکرات
کردستان را بر سر ميز مذاکره در اتريش کشتند،
اما دولت اتريش اجازه داد که اين آدمکشان پس
از ترور ،بهسادگی خاک اين کشور را ترک
کنند .علت آنهم پوشيده نبود .دولت اتريش
نمیخواست به منافع اقتصادی و سياسی اين
کشور در مناسبات با جمهوری اسﻼمی لطمهای
وارد آيد .دولت فرانسه نيز وکيلیراد قاتل
شاپور بختيار را که به حبس ابد محکومشده بود،
به بهانه مبادله با يک شهروند فرانسوی آزاد کرد
و به ايران بازگرداند .دولت آلمان ،دارابی ،قاتل

شرفکندی و تعداد ديگری از اعضای حزب
دمکرات کردستان ايران را در رستوران
ميکونوس که آنهمه انعکاس داشت و باﻻخره به
حبس ابد محکومشده بود ،پس از پانزده سال آزاد
کرد و به ايران بازگرداند .پرونده ترور دو تن از
پناهندگان سياسی مخالف جمهوری اسﻼمی در
هلند بدون اينکه اقدامی جدی صورت گيرد ،با
اخراج دو ديپلمات جمهوری اسﻼمی از هلند در
سال  ٩٧بهعنوان عنصر نامطلوب ،مختومه
اعﻼم شد .بنابراين روشن است که ماجرای
اقدامات تروريستی جمهوری اسﻼمی در خاک
اروپا ،عدم برخورد جدی و زد و بند دولتهای
اروپائی با جمهوری اسﻼمی اتفاق جديدی نيست.
ماجرايی است که همچنان ادامه دارد.
اما اقدام رسوای دولت بلژيک نهفقط پوشالی
بودن ادعای دولتهای بورژوائی اروپائی را در
مورد رعايت حقوق بشر و مبارزه با تروريسم
نشان داد ،بلکه يک بدعت جديد است که راه را
برای تشديد اقدامات تروريستی جمهوری اسﻼمی
عليه مخالفين و گروگانگيری و باجگيریهای از
همين دولتها هموارتر خواهد ساخت .ازاينپس
جمهوری اسﻼمی میتواند بهراحتی ترور کند،
بدون اينکه نگران تروريستهای خود باشد.
حتی در مواردی که کار به دستگيری و دادگاه
بکشد ،بهراحتی میتواند آنها را با پوشش يک
چنين قراردادهايی آزاد کند .چراکه درواقع آنچه
بلژيک انجام داد ،میتواند الگويی برای ديگر
کشورهای اروپائی باشد .بعيد است آنچه دولت
بلژيک انجام داده ،تصميم فردی خود اين دولت
باشد ،بلکه بيشتر به نظر میرسد ،نتيجه بده و
بستانهايی باشد که بين اتحاديه اروپا و
جمهوری اسﻼمی صورت میگيرد.
برای کشورهای اروپائی آنچه مهم است نه
بهاصطﻼح حقوق بشر و يا جان پناهندگان
ايرانی ،بلکه منافع اقتصادی و سياسی آنهاست.
اين واقعيتی است که بهرغم اختﻼفاتی که ميان
جمهوری اسﻼمی و کشورهای اروپائی وجود
داشته و دارد ،اين دولتها همواره مناسبات
حسنهای با جمهوری اسﻼمی داشتهاند .يکی از
دﻻيل آن در اين است که بقای جمهوری اسﻼمی
در ايران جزئی از استراتژی منطقهای اتحاديه
اروپاست و دليل ديگر ،بازار ايران برای صدور
سرمايه و مبادﻻت اقتصادی است .در اوضاع
سياسی کنونی جهان نيز که تضاد ميان قدرتهای
بزرگ جهان تشديد شده ،کشورهای اروپائی
مايلاند که مناسبات خود را با جمهوری اسﻼمی
بيش از گذشته بهبود بخشند و عﻼوه بر اين در
شرايطی که نياز جدی به نفت دارند بتوانند آن را
وارد بازارهای اروپا کنند .بنابراين وقتیکه پای
منافع اقتصادی و سياسی بزرگتر در ميان باشد،
مسئله اسدی و نوری و تروريسم جمهوری
اسﻼمی برای آنها مسائلی بیاهميتاند .عين
همين ماجرا در مورد جمهوری اسﻼمی را به
شکلی ديگر چند روز پيشازاين در مورد
توافقنامه ننگين دولتهای سوئد و فنﻼند با ترکيه
در جريان پذيريش آنها به عضويت ناتو برای
تحويل دادن مخالفان سياسی دولت ترکيه به اين
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کشور ديديم.
فراتر ازآنچه تاکنون گفته شد ،همزمان با علنی
شدن ماجرای اين قرارداد ،وزير دادگستری
بلژيک  ۵ژوئيه )  ١۴تير ( تأييد کرد که يک
شهروند اين کشور در  ٢۴فوريه در ايران
بازداشتشده است .وی گفت که وظيفه اخﻼقی
دولت بلژيک است تا به وندکاستيل و ساير
شهروندان بیگناه اين کشور کمک کند نزد
خانوادههايشان برگردند.
از سوی ديگر رسانههای بلژيکی اعﻼم کردند که
يک شهروند اين کشور به نام »اليويه
وندکاستيل« از تاريخ  ٢۴فوريه در تهران
زندانی است .وندکاستيل عضو سابق سازمان
امداد بينالملل و چند سال مدير سابق دفتر
شورای پناهندگان نروژ در ايران بوده است.
روشن است که در اين مورد نيز بازهم اين
دولتها بهسادگی با پايمال کردن حقوق پناهندگان
سياسی ايران و قربانيان تروريسم جمهوری
تسليم باجگيری جمهوری
اسﻼمی،
اسﻼمیشدهاند .يکی از شيوههای جمهوری
اين بوده است که با
اسﻼمی همواره
و باجگيری سياستهای
گروگانگيری
تروريستی خود را پيش ببرد.
اين ديگر اسباب رسوايی بيشتری برای دولت
بلژيک است .اولين بار نيست که رژيم جمهوری
اسﻼمی با آدمربايی و گروگانگيری از دولتهای
خارجی باج میگيرد و آنها با پذيرش
خواستهای جمهوری اسﻼمی عمﻼً مشوق آن در
گروگانگيری و باجخواهی شدهاند .فردا هم
شاهد همين ماجرا در مورد شکنجهگر دستگاه
امنيتی رژيم ،حميد نوری خواهيم بود که در
کشتار سال  ۶٧زندانيان سياسی نيز دست داشته
است.
بهرغم اعتراضات و مخالفتهای گستردهای که
نسبت به اين اقدام شرمآور دولت بلژيک صورت
گرفت ،پوشيده نبود که وقتی دولت اين کشور بر
سر يک چنين قراردادی با جمهوری اسﻼمی
توافق کرده و اين قرارداد مستقيم و غيرمستقيم
مورد تأييد اتحاديه اروپا نيز قرار دارد ،در
پارلمان هم که اکثريت با کابينه است ،به تصويب
خواهد رسيد  .وزير دادگستری بلژيک حتی برای
تصويب اين قرارداد به تهديد هم متوسل شد و
روز چهارشنبه خطاب به پارلمان گفت که " اين
موضوع از اهميت امنيتی باﻻيی برخوردار
است .اگر اين توافق فوراً تصويب نشود ،تهديد
عليه منافع بلژيک و حتی شهروندان بلژيکی
افزايش خواهد يافت ".سرانجام همگروه روابط
خارجی پارلمان بلژيک در تاريخ ۵ژوئيه ٢٠٢٢
برابر با  ١۴تير  ١۴٠١اين قرارداد را تصويب
کرد و قرار است ،جلسه علنی پارلمان نيز مهر
تأييد بر آن بزند و پايان ماجرا اعﻼم گردد.
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زد و بند با دولتی تروريست ،گروگان گير و باجگير
کردند .از آنجائی که معموﻻً قراردادها بايد به
تصويب پارلمان برسد ،در نيمه اول تيرماه،
وزير دادگستری بلژيک آن را برای تصويب به
پارلمان ارائه داد و ماجرا علنی گرديد.
به گزارش سايت يورو نيوز فارسی  ،خبرگزاری
فرانسه " در گزارشی بر اساس نسخهای از
توافق دو جانبه نوشت که اين معاهده در تاريخ
 ١١مارس  ٢٠ ) ٢٠٢٢اسفند  ( ١۴٠٠در
بروکسل بين وزارت دادگستری بلژيک و
غﻼمحسين دهقانی سفير ايران در اين کشور
امضا شده است.
متن معاهده میگويد که »بهترين راه« برای
تقويت همکاری کيفری اين است که به محکومين

اجازه داده شود محکوميت خود را در محيط
اجتماعی مربوط به خود بگذرانند؛ بنابراين اگر
آنها در کشور ديگر امضاکننده مجازات شدهاند
به کشورشان منتقل میشوند.
طبق ماده  ١٣اين توافقنامه ،دو کشور میتوانند
بعد از انتقال محکومين ،طبق قانون اساسی يا
مقررات ديگر ،محکوم را عفو کنند يا در
مجازات او تخفيف قائل شوند".
از مفاد اين قرارداد هم آشکار است که اين
معاهده يک قرارداد معمولی ميان دو دولت بر
سر مبادله زندانيان با يکديگر نيست .اصل
قضيه ،توافقات پشت پرده ميان دولت بلژيک و
درصفحه ٧

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

Sepehri
Postfach 410
4410 Liestal
Switzerland
کمکهای مالی خود را به ش م اره حس اب
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ه م راه
ک د م ورد ن ظ ر ب ه ي ک ی از آدرسه ای
سازمان ارسال کنيد.
شماره حساب:
نام صاحب حساب Stichting ICDR :
NL08INGB0002492097
Amsterdam, Holland
نشانی ما برروی اينترنت:

اطﻼعيه تلويزيون دموکراسی شورايی و آلترناتيو شورايی
بينندگان تلويزيون دمکراسی شورايی ،رفقا و همراهان
بدينوسيله به اطﻼع شما میرسانيم که تلويزيون دمکراسی شورايی از تاريخ جمعه نهم مهرماه
 ١۴٠٠برابر با اول اکتبر  ٢٠٢١کانال ماهوارهای  ٢۴ساعته تلويزيون آلترناتيو شورايی ،کانال
مشترک نيروهای چپ و کمونيست بر روی ماهواره ياه ست آغاز به کار خواهد کرد و تلويزيون
دمکراسی شورايی به همراه تلويزيونهای ،برابری ،پرتو و حزب کمونيست ايران /کومله
برنامههای خود را بر روی اين کانال ماهوارهای پخش خواهد کرد .برنامههای تلويزيون دمکراسی
شورايی را همچنين میتوانيد در سايت سازمان فداييان )اقليت( و شبکههای اجتماعی فيسبوک و
تلگرام و اينستاگرام و يوتيوب نيز دنبال کنيد .از تاريخ نهم مهرماه برنامههای تلويزيون دمکراسی
شورايی روزانه به مدت  ٩٠دقيقه خواهد بود و ساعات پخش برنامههای تلويزيون دمکراسی
شورايی بدين قرار میباشد روزهای دوشنبه ،چهارشنبه و جمعه از ساعت هشت تا نه و نيم شب
بهوقتايران و در روزهای سهشنبه ،پنجشنبه ،شنبه و يکشنبه از ساعت شش و نيم عصر تا هشت
شب بهوقت ايران برنامههای خود را از ماهواره ياه ست پخش میکند.
مشخصات ماهوارهای شبکه تلويزيونی آلترناتيو شورايی در ماهواره ياه ست؛ بدين قرار خواهد
بود:
فرکانس  - 12594پوﻻريزاسيون ورتيکال يا عمودی  -سمبول ريت ٣/٢ :FEC - 27500
مشخصات جديد تلويزيون دمکراسی شورايی را به اطﻼع دوستان و آشنايان خود برسانيد.
مشخصات ماهوارهای شبکه تلويزيونی

Alternative Shorai
Satellite: Yahsat
Frequency: 12594
عمودی Polarization: Vertical /
Symbol Rate: 27500
FEC: 2/3
آدرس ايميلshora.tv@gmail.com :
شماره تلفن٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧ :
https://fadaian-minority.org ،https://tvshora.com
فيسبوک ،Shora shora :تلگرام@tvshora :

سرنگون باد رژيم جمهوری اسﻼمی – برقرار باد حکومت شورايی

https://www.fadaianminority.org
پست الکترونيک :E-Mail
info@fadaian-minority.org
کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان
)اقليت( در تلگرام:
https://t.me/karfadaianaghaliyat

آدرس کانال سازمان در تلگرام:
http://T.me/fadaian_aghaliyat
آدرس سازمان در اينستاگرام:
https://www.instagram.com/
fadaianaghaliyat/
آدرس سازمان در تويتر
https://twitter.com/fadaiana
آدرس سازمان در فيس بوک
https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliyat
آدرس نشريه کار در فيس بوک
https://www.facebook.com/
kar.fadaianaghaliyat
ای ميل تماس با نشريه کار:

kar@fadaian-minority.org
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