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در نقش : "جناح سوم
 "!جناح اپوزيسيون

 
ھا بود که  مقامات رژيم جمھوری اس�می، مدت

در سخنانی پراکنده، مستقيم و غيرمستقيم با 
بينی نزديکی خطر به يکديگر ھشدار  پيش
از جمله .  خطر نزديکی پايان عمر رژيم.  دادند می

مصلحی، وزير پيشين اط�عات، در فروردين 
" دشمن"ماه در جمع بسيجيان ھشدار داده بود، 

طبقه متوسط رو به پايين را "خواھد اين بار  می
که با يک ترقه نخواھد "  ای طبقه"، "تحريک کند

ترسيد و فرار نخواھد کرد؛ يا ھشدارھای برخی 
اخير رياست "  انتخابات"پس از "  طلبان اص�ح"

توجھی به  جمھوری که معترف بودند به علت بی
ھای پايين شھری، آرای آنان را به  مطالبات توده
ای به  خامنه"  پندھای"اند؛  يا  دست نياورده

ھای رقيب، مبنی بر آن که جانب احتياط را  جناح
پروا  رعايت کنند و از درگيری و افشاگری بی

ھا و  بينی پيش.  عليه يکديگر دست بردارند
زيرا برای کاھش خطر، .  ثمر ھشدارھايی ھمه بی

بايستی حداقل بخشی از مطالبات مردم متحقق 
ی اين رژيم  امری خارج از توان و اراده.  گردد

ی  داری دينی که پديدآورنده و تشديدکننده سرمايه
ھای اقتصادی، اجتماعی و  تمامی نابسامانی

 .ست سياسی کنونی
در اين گيرودار بود که اعتراضات سراسری دی 

رو، پس از  از اين.  ماه به خطر عينيت بخشيد
غلبه بر وحشت اوليه، که سران رژيم را دستپاچه 

ھای  گيری عليه توده ساخت و آنان را به موضع
مردم و درخواست سرکوب آنان واداشت، برخی 
. در پی بازگرداندن آب رفته به جوی برآمدند

ای و سراسری که بر اثر  اعتراضاتی توده
سرکوب وحشيانه رژيم فع� فروکش کرده است، 
اما در ھر حال يکی از پيامد ناگزير آن، تعميق 
. بحران سياسی در ميان ھيئت حاکمه بوده است

روست که رھبران و سياستمداران رژيم،  از اين
به .  اند انگشت اتھام به سوی يکديگر گرفته

و "  طلب جناح اص�ح"ای که گويا به جز  گونه
در "  جناح اپوزيسيون"يک "  گرا جناح اصول"

داخل ھيئت حاکمه شکل گرفته که سران و 
مسئو^ن کنونی و پيشين جمھوری اس�می ھمه 

 !گيرند در پيوستن به آن بر يکديگر سبقت می

ھای صنفی فرھنگيان  شورای ھماھنگی تشکل"
در تاريخ )  از اين پس شورای ھماھنگی" (کشور

ای در مورد حداقل دستمزدھا   بيانيه٩۶ بھمن ٣٠
و در دفاع از حقوق معلمان، بويژه نيروھای 

در اين .  آموزشی بخش خصوصی انتشار داد
بيانيه ضمن اشاره به تورم و گرانی و رانده شدن 
روزافزون تعداد ھرچه بيشتری از معلمان و 
فرھنگيان به زير خط فقر، از افزايش دستمزد به 

"با^ی خط فقر دفاع به عمل آمده است شورای . 
ھای مرکز آمار ايران  با استناد به داده"  ھماھنگی

و در نظرگرفتن نرخ تورم، حداقل دستمزد 
 را با^ی ٩٧کارگران و حقوق معلمان برای سال 

 ميليون تومان برآورد نموده و در واقع رقم ۴
 ميليون ۵ھای کارگری، يعنی  پيشنھادی تشکل

تومان را که خواست سراسری کارگران است 
در اين .  تاييد نموده يا به آن نزديک شده است

ای نسبت به معلمان  چنين توجه ويژه بيانيه ھم

 مبارزه ادامه خواھد يافت. گوش شنوايی نيست

۴درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٧۶٣شماره    ٩۶ھفتم  اسفند  –سال سی و نھم 

 معلمان؛ گام ديگری بسوی اتحاد با کارگران

 شرقی از کوبانی تا عفرين، ازحلب تا غوطه
 

ھايی را که در   نفر رسيده و سرزمين١٠٠٠اگرچه نيروھای مسلح داعش از سی ھزار نفر به کمتر از 
ای  گونه به.  گيرد سوريه داشت از دست داد، اما جنگ در سوريه بيش از ھر زمان ديگری قربانی می

چھار سال است که نماينده : "ميستورا نماينده سازمان ملل در امور سوريه گفت  بھمن، استفان دی٢۵که
کننده و خطرناک است که در اين مدت شاھد آن  چنان خشن، نگران ويژه ھستم، اما اکنون شرايط آن

چرا جنگ داخلی در سوريه اين .  تر شده است اوضاع اما در طول اين دو ھفته باز ھم وخيم".  ام نبوده
 !انداز آن چيست؟ قدرادامه پيدا کرده و چشم

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 سرکوب خونين دراويش گنابادی،
  برشی از سرکوب کل جامعه است

 
سرکوب دراويش .  طی ھفته ھای اخير تنش ھای نيروی انتظامی با دراويش گنابادی به شدت با^ گرفت

وضعيت .  گنابادی، بحث ديروز و امروز نيست و تنھا طی ھفته ھای اخير شدت بيشتری يافته است
موجود، از زمان روی کار آمدن جمھوری اس�می و با ايجاد محدويت و تنگناھای روزمره برای 

تنش ھا و .  که يکی از فرقه ھای مذھب شيعه در ايران ھستند، شروع شد"  نعمت اللھی گنابادی"دراويش 
درگيری ھايی که به تدريج با يورش گاه به گاه نيروی انتظامی به منازل آنان و دستگيری تعدادی از 
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 "!در نقش جناح اپوزيسيون: "جناح سوم

نژاد است که در  يکی از اين افراد، احمدی
ای، پيشنھاد تغيير رياست  ای به خامنه نامه

برگزاری فوری و آزاد "قوه قضاييه و 
انتخابات رياست جمھوری و مجلس شورای 
اس�می، البته بدون مھندسی شورای نگھبان 

را داده "  و دخالت نھادھای نظامی و امنيتی
او در حالی پيشنھاد تغيير رياست قوه .  است

دھد و دستگاه قضايی را  قضاييه را می
خواند که  می"  ستون اصلی ظلم عليه ملت"

پس از سرکوب اعتراضات مردم در سال 
و مجری "  مستقل"، قوه قضاييه را ٨٨

قوانين اع�م کرده بود و عامل فاجعه 
کھريزک را به رياست سازمان تأمين 

انتخابات "پيشنھاد .  اجتماعی گمارده بود
رياست جمھوری و مجلس شورای "  آزاد

البته بدون مھندسی شورای "اس�می و 
" نگھبان و دخالت نھادھای نظامی و امنيتی

ای است  مزه ھای بی نيز از جمله آن شوخی
که ديگر حتا دست اندرکاران رژيم نيز بر 

ھای  زنند چه رسد به توده آن پوزخند می
ھای  سال"  انتخابات آزاد"مردم؛ نظير ھمان 

نژاد را بر مسند رياست   که احمدی٨٨ و ٨۴
ھمان دورانی که طی آن، .  جمھوری نشاندند

سياست اقتصادی نئوليبرالی به کمال به اجرا 
ھای دولتی بر   درآمد و با حذف بقايای يارانه

 تجليل ٩٠کا^ھای ضروری مردم، در سال 
المللی را برای  کارشناسان صندوق بين

اقدامی که به .  نژاد به ارمغان آورد احمدی
 مبنی بر ٨٩نژاد در سال  رغم ادعای احمدی

"آن که با اجرای طرح ھدفمند کردن : 
ھا حتی يک فقير ھم در کشور پيدا  يارانه

نخواھد شد و با اجرای طرح ديگر، ھيچ 
جوانی در آينده دغدغه اشتغال، مسکن، 

، به "ازدواج و سفر حج نخواھند داشت
گسترش و تعميق فقر در کشور شتاب 

 .بخشيد
بار  گر و جنايت اين اقدامات و اقدامات تباه

بسيار ديگر از جمله تشديد فضای امنيتی و 
ھای مردم  سرکوب ھنوز از حافظه توده

 . ايران زدوده نشده است
پس، برای بررسی اين نامه اگر تسويه 

ھای  ھای شخصی و سياسی و خصلت حساب
نژاد را کنار بگذاريم، بايد به  فردی احمدی

ھای  سويه ديگری اشاره کرد که در گزارش
ھا، برجستگی ^زم را نيافته است و  رسانه

 .شايد به عمد
ايست که رو به نظام جمھوری  آن ھم سويه

اش خطاب به  وی در نامه.  اس�می دارد
"نويسد ای می خامنه جنابعالی بيش از ھمه : 

استحضار داريد که اينجانب و دوستانم با 
مند و معتقد به مبانی و  ھمه وجود ع�قه

ھای انق�ب عظيم اس�می و نظام  آرمان

ھای پرافتخار ملت بزرگ  برآمده از مجاھدت
: دھد و ادامه می."  ايران بوده و خواھيم بود

اعتماد عمومی به صداقت و توانايی برخی "
ھای گوناگون برای  مديران ارشد و دستگاه

مديريت بحران و عبور دادن کشور از اين 
شرايط، مدتھاست از خطوط قرمز عبور 

ھای مردم از  و ھمين عبور توده." کرده است
جناح "است که او را نيز به "  خطوط قرمز"

وی که دريافته .  کشانده است"  اپوزيسيون
يا "  استحاله"مردم از قيد توھم به 

جمھوری اس�می رھا "  پذيری اص�ح"
را "  انتقادش"کوشد صدای  اند، می گشته

بلندتر از رئيس جمھوری کند که خواھان 
شود؛ بلندتر از رئيس  می" صندوق انتخابات"

جمھور پيشينی کند که پس از درخواست 
شود  مدعی می"  گران اغتشاش"سرکوب 

جوانانی که حتا شعارھای تند و "
؛ "دادند، برانداز نبودند ساختارشکنانه می

کند که يکباره به "  طلبانی اص�ح"بلندتر از 
. اند حق زنان در انتخاب پوشش پی برده

شکنی مردم را به  ادعاھايی که پاسخ دندان
نژاد در  دغدغه اصلی احمدی.  دنبال داشتند

اين نامه خطاب به يکی از مسببين اصلی 
برپايی و استمرار نظام جھل و استبداد و 
جنايت، حفظ رژيمی است که او و يارانش 

مند و معتقدند و  به آن ع�قه"  با ھمه وجود"
خطوط "ھای مردم از  نگرانی از عبور توده

و نه از سر دلسوزی و ھمدردی با "  قرمز
 .مردم

ای ھم در دی ماه، پاسخ او را  گرچه خامنه
"پيشاپيش داده و گفته کسانی که ھمه : 

امکانات مديريتی، يا امروز دستشان است يا 
وقت به قول  ديروز دستشان بوده و آن

مآبان، نقش اپوزيسيون به خود  فرنگی
اين کسانی که کشور در .  گيرند می

اختيارشان ھست يا بوده، ديگر حق ندارند 
ھا بايد پاسخگو  عليه کشور حرف بزنند؛ اين

 ." باشند
ای، زنھار به سران و  جان ک�م خامنه

مسئو^ن کنونی و پيشين رژيم درباره 
کن  ست که سيل بنيان فرارسيدن روزی

سيلی که تمامی .  ھای مردم به راه افتد توده
خس و "ارکان اين رژيم را با تمامی 

دھد  او ھشدار می.  اش خواھد روبيد"خاشاک
" پاسخگو"در چنان روزی ھمه شما بايد 

گرچه اين ھشدار نيز کارساز نخواھد .  باشيد
بود، چرا که بحران سياسی کنونی در 

انداز خيزش مجدد اعتراضات روز به  چشم
 .تر خواھد شد روز عميق

 

ازاعتصابات و اعتراضات روبه گسترش 
 کارگران حمايت کنيم

عنوان اط�عيه ای است که سازمان در روز 
ششم اسفند به مناسبت اعتراضات کارگران فو^د 

دراين .اھواز و کارگران شرکت واحد انتشار داد
 تن ازکارگران ۵٠٠بيش از"  اط�عيه گفته شده

کارخانه ھای گروه ملی صنعتی فو^د ايران، به 
 کارگرشاغل دراين واحد ھا، ۴٠٠٠نمايندگی از 

درششمين روزاعتصاب و تجمعات اعتراضی 
خود، صبح امروز ازفلکه کيان پارس اھواز تا 
ساختمان استانداری دست به تظاھرات و راه 
پيمائی زدند و با تجمع درمقابل استانداری 
خوزستان، خواستار رسيدگی به مطالبات خود 

اين کارگران روزھای گذشته نيزدست به .شدند
تجمع و راه پيمائی زده و درمحل نمازجمعه 
اھواز، تجمع و اعتراض گسترده ای راسازمان 

کارگران فو^د اھواز دراجتماعات .داده بودند
اعتراضی خود شعارھای گوناگونی را سر دادند 

نمی رم   -تاحق خود نگيرم"  وازجمله می گفتند
اط�عيه درادامه به اعتراض کارگران ".نمی رم

شرکت واحد در شکل روشن کردن چراغ 
به رغم "  اتوبوس ھا اشاره نموده ومی نويسد

سنگ اندازی ھای مديريت شرکت و عوامل آن، 
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوس رانی 
تھران و حومه، توانست اعتراض جمعی موفقی 

درادامه اط�عيه به اعتصابات ."را سازمان دھد
و اعتراضات متعدد ديگر درھمين روز اشاره 

تمامی شواھد "   شده و سپس چنين آمده است
حاکی از گسترش اعتراضات و اعتصابات 

سرمايه داران و دولت آن ھا .ست  کارگری
زورگوئی وفشارعليه کارگران را به حد اع� 

اکثريت کارگران، معلمان و .رسانده اند
سايرزحمتکشان درزيرخط فقرزندگی می 

ت�ش ميليون ھا بيکار و جوانان تحصيل .کنند
. کرده برای کار و اشتغال به جائی نمی رسد

ثروت ھای جامعه وثمره دسترنج کارگران توسط 
برای نجات .  مشتی دزد وغارتگربه يغما می رود

ازاين وضعيت، راه ديگری دربرابر کارگران و 
زحمتکشان نيست جزآن که با تشديد مبارزات 
خود، رژيم سرمايه داری جمھوری اس�می را 
سرنگون سازند و با مستقر ساختن يک حکومت 

 ."شورائی برسرنوشت خود حاکم شوند
درپايان اط�عيه سازمان ازمبارزات و مطالبات 
کارگران کارخانه ھای گروه ملی صنعتی فو^د 
ايران ، کارگران شرکت واحد و تمام کارگران 
ايران حمايت نموده و ھمه کارگران را به تشديد 
مبارزه عليه رژيم سرمايه داری جمھوری 

 .اس�می فرا خوانده است
 
 

 خ�صه ای از 
 اط�عيه ھای سازمان
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ھای مربوط به تحصيل و  گيری در تصميم
مدرسه، حمايت از کارگران و معلمان 
زندانی و سرانجام بيانيه اخير در ارتباط با 

ھايی از  تعيين حداقل دستمزد، تنھا نمونه
ھاست که در مجموع  گيری گونه موضع اين
 .گر مواضع راديکال معلمان است بيان

ھای  شورای ھماھنگی تشکل"معلمان و 
اند  به تجربه دريافته"  صنفی فرھنگيان کشور
طلبان حکومتی بکلی  که اميد بستن به اص�ح

باراست و گره زدن مطالبات   بيھوده وزيان
معلمان با اين جريان بکلی رسوايی که 
درانظار توده ھا بکلی مفتضح شده است، 

زدن به معلمان و جنبش  ھيچ ثمری جز لطمه 
 .ھا دربرنداشته ونخواھد داشت اعتراضی آن

بايد اميدواربود که اين رويکرد صحيح و 
شورای "گيری ھای راديکال   موضع

 تشکل صنفی ٣٠که بيش از "  ھماھنگی
معلمان رانمايندگی می کند،با خط کشی و 
مرزبندی قاطع باسياست ھای انحرافی و 
فرسايشی گذشته مانند دنباله روی 

باصط�ح "  تعامل"و "  اص�طلبان"از
دولت تدبير "سازنده با دارودسته روحانی و

ھمراه شود و تمام تاکتيک ھای "  و اميد
سازشکارانه و توھم زای جدا ازتوده 
معلمان، مردود و موردنقد وبازبينی قرار 

اين ت�ش ھا و موضع گيری ھا .بگيرد
زمانی مؤثر ونتيجه بخش خواھد بود که 

توده معلمان را "  شورای ھماھنگی"
سازماندھی کند و آن ھا رابه عرصه مبارزه 
متشکل بکشاند وجنبش اعتراضی و مستقل 
معلمان را به جنبش اعتصابی کارگران 

بنابراين .پيوندزند و اين اتحاد را تقويت کند
تواند در ادامه اين  آنچه که می

ھای راديکال رخ دھد و آن را  گيری موضع
تکميل کند، ھمانا اتحاد با کارگران و تشديد 
مبارزه عليه رژيم سرمايه داری جمھوری 

 .ست اس�می
 
 

آنجايی که سرنوشت معلمان و نيروی کار 
آموزشی بخش خصوصی با کارگران و 
ساير زحمتکشان مشمول قانون کار به تعيين 
حداقل دستمزد توسط کميته سه جانبه گره 
خورده است، ما خواھان حضور نماينده 

ھای مستقل معلمان و کارگران در  تشکل
پروسه تعيين حداقل دستمزد در کميته سه 

 "جانبه ھستيم
" گرايی سه جانبه"نظر از ماھيت  صرف 

کميته سه "درجمھوری اس�می وترکيب 
تعيين حداقل دستمزد که حتی به "  جانبه

فرض حضور نمايندگان واقعی کارگران در 
گيرنده اصلی باز ھم کارفرمايان  آن، تصميم

دار است، اما دفاع از  و طبقه سرمايه
ھای مستقل کارگران و معلمان و  تشکل

ھا در جامعه و  خواست حضور فعال آن
دخالت در مسائلی که به معيشت و زندگی 

کند، امر مثبتی است که  ھا ارتباط پيدا می آن
که  خصوصا آن. بيانيه بر آن تاکيد نموده است

يک نگاه راديکال و طبقاتی بر کل بيانيه 
سرنوشتی فقيرترين  حاکم است و در آن بر ھم

ترين بخش معلمان استثمار شده  و زحمتکش
اين تاکيد، .  با ساير کارگران تاکيد شده است

بويژه از آن جھت مھم است که اتحاد 
کند و  کارگران و معلمان را تقويت می

خواست و افق واحدی را فراروی مبارزه 
 .گشايد ھا می مشترک آن

شورای "ھای دورۀ اخير  گيری موضع
ھای مثبت و  گيری مبين جھت"  ھماھنگی
ست که مشخصۀ اصلی آن خروج  راديکالی

طلبان  ھا و اص�ح از زير نفوذ جناح
 .ست حکومتی

ای دی   حمايت از اعتراضات گسترده توده
، محکوم ساختن اقدامات ٩۶ماه 

گرانه رژيم عليه آن، اعتراض نسبت  سرکوب
وشتم، بازداشت و اخراج معلمان  به ضرب

بخاطر حضور در اين اعتراضات، حمايت 
قاطع از مطالبات بازنشستگان، تاکيد بر 

ھا  آموزان و والدين آن حضور معلمان، دانش

معلمان و .  بخش خصوصی بعمل آمده است
ھا حتی از يک  فرھنگيانی که دريافتی آن

سوم متوسط ھزينه ماھانه يک خانوار 
. تر است ھای رسمی، نيز کم برطبق برآورده

اين گروه از معلمان و فرھنگيان يا نيروی 
کار آموزشی شاغل در بخش خصوصی که 
در سايه گسترش مدارس خصوصی و پولی 

وپرورش توسط دولت،  کردن آموزش
شمارشان پيوسته در حال افزايش است، 
ھمگی مشمول ضوابط و مقررات قانون کار 

بسياری از معلمان و فرھنگيان .  شوند می
زحمتکشی که در اين بخش مشغول بکار 
ھستند، حتا فاقد ھرگونه قرارداد کار ھستند و 

ھا قرارداد  در صورتی که کارفرما با آن
ببندد، حداقل دستمزدی که ھر ساله توسط 

شود، ھمانطور  شورای عالی کار تعيين می
ھای  که شامل حال کارگران در ساير بخش

شود، شامل حال اين  خدماتی و صنعتی می
بنابراين در .  شود قشر زحمتکش نيز می

بھترين حالت يعنی زمانی که کارفرما با معلم 
قراراداد کارمنعقد نمايد و حد اقل دستمزد 
رسمی به وی پرداخت شود، درآمد اين گروه 
بزرگ از معلمان و فرھنگيان مانند ساير 
کارگران بسيار ناچيز و پايين ومعادل يک 

اما پايين .  سوم تا يک چھارم خط فقر است
بودن دستمزد، تنھا يکی از وجوه استثمار 
معلمان و کارکنان آموزشی بخش خصوصی 

بخش ديگر، تبعيض و ستم ناشی از .  است
فقدان نظارت بر عملکرد صاحبان مدارس و 

 .ست مراکز آموزشی بخش خصوصی
رحم و  در بسياری از موارد، کارفرمايان بی

صاحبان مدارس و مراکز آموزشی 
خصوصی، از امضای ھرگونه قرارداد با 

کنند، حق بيمه معلمان  معلمان خودداری می
و حتا ھمان حداقل دستمزد تعيين شده و 
رسمی که چند برابر زير خط فقر است را 

ھا  پردازند، به نحوی که اين پرداختی نمی
بويژه در مناطق محروم گاه حتا به 

بيانيه .  رسد پانصدھزار تومان ھم نمی
ضمن اعتراض نسبت "  شورای ھماھنگی"

به استثمار وحشيانه اين گروه از معلمان و 
شود،  ھا اعمال می ظلم و ستمی که در حق آن

ی منفی ناشی از اين   واسطه تاثيرات بی
وضعيت را بر کيفيت تدريس و بر آموزش و 

 .دھد تربيت کودکان، ھشدار می
ضمن دفاع و "  شورای ھماھنگی"  بيانيه

حمايت از حقوق معلمان و کارکنان آموزشی 
بخش خصوصی، خواھان افزايش حقوق و 
دستمزد معلمان به با^ی ميانگين ھزينه 

"ماھيانه يک خانوار شده است شورای . 
از "نويسد  در پايان بيانيه خود می"  ھماھنگی

معلمان؛ گام ديگری بسوی 
 اتحاد با کارگران



 ۴ ٧۶٣ شماره  ٩۶ اسفند ٧    ۴
١از صفحه   

 سرکوب خونين دراويش گنابادی، 
 برشی از سرکوب کل جامعه است

۶درصفحه   

. دراويش گنابادی شکل عريان تری يافت
 به بعد، با ٨۴سرکوب و تنگناھايی که از سال 

فتوای تعدادی از مراجع شيعه قم از جمله نوری 
فتواھايی که دست .  ھمدانی وارد فاز نوينی شد

پليس و نيروی ھای امنيتی را در سرکوب بيشتر 
و تخريب حسينيه ھای دراويش گنابادی در 

در واقع از .  شھرھای مختلف ايران باز گذاشت
 به اين طرف، عم� حذف دراويش ٨۴سال 

به عنوان فرقه ای از "  نعمت اللھی گنابادی"
مذھب شيعه در دستور کار جمھوری اس�می 

 . قرار گرفت
درويش "و تکيه "  شريعت قم"تخريب حسينيه 

حسينيه "، تخريب ٨۴در سال "  ناصرعلی
 و مھمتر از ھمه تخريب ٨۶در آبان "  بروجرد

تخت فو^د "حسينيه و کتابخانه دراويش 
 ازجمله مکان ھای ٨٧در بھمن ماه "  اصفھان

دراويش گنابادی بوده اند که طی سال "  مقدس"
ھای گذشته با يورش وحشيانه نيروی انتظامی و 

تھاجم به .  وزارت اط�عات تخريب شده اند
دراويش گنابادی اما، ھرگز با تخريب حسينيه 
ھای آنان متوقف نشد و پس از آن نيز تا به 

آنچه .  امروز به انحاء مختلف ادامه داشته است
در ھفته ھای اخير رخ داد، دقيقا ادامه ھمان 
سياست سرکوب، محدودسازی و اقدام به حذف 

 . اين فرقه از محدوده جغرافيايی ايران است
دور جديد سرکوب دراويش گنابادی از زمانی 
آغاز شد که نيروی انتظامی شروع به ايجاد 

" نورعلی تابنده"محدوديت در اطراف منزل 
رھبر يا قطب دراويش گنابادی در منطقه 

با شروع محدوديت ھا عليه .  پاسداران تھران کرد
جمع وسيعی از دراويش "  نورعلی تابنده"

گنابادی در اعتراض به محدوديت ھای ايجاد شده 
عليه رھبر و قطب خود، در اطراف منزل او 

 . اجتماع کردند
نورعلی "با اجتماع دراويش در اطراف منزل 

، پليس و نيروھای سرکوبگر جمھوری "تابنده
اس�می به روش ھميشگی و متعارف خود يعنی 

پس از .  سرکوب اجتماع کنندگان متوسل شدند
 ٢٩چند روز صف آرايی، سرانجام روز يکشنبه 

بھمن يورش نيروی انتظامی به دراويش گنابادی 
 بھمن به اوج ٣٠شدت گرفت و در روز دوشنبه 

روز دوشنبه در حالی که دراويش .  خود رسيد
گنابادی از ھر سو تحت محاصره و ھجوم 
وحشيانه نيروھای امنيتی بودند، ناگھان فردی از 
معترضين سوار بر يک اتوبوس سفيد رنگ که 
متعلق به نيروھای امنيتی بود به سمت نيروھای 

راننده اتوبوس با ويراژ .  پليس به حرکت درآمد
رفتن در صف نيروھای امنيتی باعث کشته شدن 
سه پليس، دو بسيجی و زخمی شدن تعداد ديگری 

 . از آنان شد
در حالی که تا پيش از حمله اتوبوس، دراويش 
گنابادی به شدت مورد سرکوب و ضرب و شتم 
نيروھای امنيتی قرار داشتند و تا آن زمان ده ھا 
تن از آنان مضروب و با دست و پای شکسته 
دستگير و راھی بيمارستان شده بودند، پليس و 
نيروی ھای امنيتی جمھوری اس�می پس از 
حمله اتوبوس فرصت را غنيمت شمرده و با تمام 

قوا و ھر آنچه در توان داشتند بر سر دراويش 
روزھای دوشنبه و سه شنبه .  گنابادی آوار شدند

اوج سرکوبگری و اقدامات وحشيانه پليس و 
نيروھای امنيتی عليه دراويش گنابادی در منطقه 

اخبار منتشره در سايت ھای .  پاسداران تھران بود
دراويش گنابادی حاکی از کشته شدن سه تن از 
. دراويش زخمی و تيرخورده در بيمارستان است

ع�وه بر کشته شدن اين تعداد، ده ھا نفر ديگر 
زخمی و با دست و پای شکسته به بيمارستان 

 نفر از زنان و مردان ۴٠٠انتقال يافته اند و 
دراويش گنابادی نيز طی روزھای يکشنبه تا سه 
شنبه دستگير و به شدت مضروب و تحت شکنجه 

 . واقع شده اند
با چنين حجمی از کشتار و سرکوب خونين 
دراويش گنابادی در منطقه پاسداران تھران، 
حسين رحيمی، رئيس پليس تھران مدعی شده 

نيروی انتظامی اجازه نداد قطره ای :"است که
او پس از ".  خون از بينی شھروندی ريخته شود

بيان اين دروغ بزرگ، ھمانند يک افسر ھيتلری 
می توانستيم در برخورد با دراويش : "اع�م کرد

پليس می ...  با آر پی جی واکنش نشان دھيم
توانست با يک آر پی جی منزل مورد نظر را  

 ". نابود کند اما، با اقتدار و درايت رفتار کرد
زدن آر پی چی به خانه ھای تحت تعقيب و 
محاصره نيروھای امنيتی جمھوری اس�می 

اقدامی که در سال .  امری مسبوق به سابقه است
نيروھای .   به دفعات اتفاق افتاد۶١ و ۶٠ھای 

امنيتی در آن سال ھا، ھر گاه از دستگيری 
ساکنين خانه ای ناتوان می شدند، با شليک آر پی 
جی کل ساختمان را بر سر ساکنين آن آوار می 

حسين رحيمی و ديگر افسران فاشيست .  کردند
جمھوری اس�می ظاھرا فراموش کرده اند که 
جمھوری اس�می اکنون در موقعيتی بسيار 

اکنون نه .  متفاوت با آن سال ھا قرار دارد
 ۶٠جمھوری اس�می در وضعيت سال ھای دھه 

است و نه توده ھای ميليونی مردم ايران در توھم 
. قرار دارند"  اس�م ناب محمدی"حاکميت 

جوانان و توده ھای ستمديده مردم ايران در ديماه 
گذشته فقط اندکی از توانايی و قدرت ^يزال 

ده .  انق�ب را به جمھوری اس�می نشان دادند
روزی که لرزه بر اندام ھيئت حاکمه ايران و 

پوشيده نيست که اين .  دستگاه دولتی انداخت
قدرت متحد و بھم پيوسته در زمانی ديگر، مسلما 
با زبان ديگری وارد ميدان رزم نھايی با طبقه 

آن روز بايد ديد که آيا حسين .  حاکم خواھد شد
رحيمی ھا باز ھم با شعار شليک آر پی جی در 
مقابل مردم صف آرايی می کنند يا گرفتار لکنت 

 زبان می شوند؟ 
با اين ھمه و به رغم ھمه شعارھايی که ھيئت 
حاکمه ايران از جمله حسن روحانی پس از 
خيزش انق�بی توده ھای مردم ايران در ديماه 
گذشته ھر روزه تکرار می کنند که صدای مردم 
را شنيده اند، آنان در عمل اما، ھمچنان ھمانند 
ھمه ديکتاتورھا گوش ھای خود را به روی 

چرا که .  صدای اعتراض مردم بسته اند
ديکتاتورھا ھرگز گوشی برای شنيدن صدای 

آنان، فقط زمانی قادر به .  اعتراض مردم ندارند

شنيدن صدای مردم ھستند که صدای آنان از 
آن زمان ھم، .  اعتراض به انق�ب تبديل شده است

 .ديگر برای شنيدن صدای مردم بسيار دير است
سرکوب خونين دراويش گنابادی فقط برش 
کوچکی از کشتار و سرکوب عمومی توده ھای 

دراويش .   دھه گذشته است۴مردم ايران طی 
ھای مذھبی در ايران  گنابادی از جمله اقليت

ھستند که ھمانند ديگر فرقه ھای مذھبی و غير 
مذھبی ھمواره مورد آزار و اذيت سيستماتيک 

اما روشن است که .  جمھوری اس�می بوده اند
دراويش گنابادی ھمچون ديگرفرقه ھای مذھبی 
به سادگی از باورھای دينی شان عقب نشينی نمی 

بحرانی که جمھوری اس�می اکنون با آن .  کنند
مواجه است و روز بروز ھم عميق تر می شود، 
ھمانند ده ھا بحران خود ساخته ی ديگری است 
که ھيئت حاکمه ايران با دستان خود و برای خود 

حاکميتی که طی چھار دھه .  ايجاد کرده است
آنچنان وضعيتی از اختناق، سرکوب و بی حقوقی 
محض را بر گروه ھای اجتماعی تحميل کرده 
است که ديگر حتا يک اقليت مذھبی شيعه ھمانند 

فرقه ای .  دراويش گنابادی را ھم تحمل نمی کند
که حتی به کرات، وفاداری خود به جمھوری 

 .اس�می را اع�م کرده اند
آنچه اکنون زير پوست جامعه به شکل انفجار 
گونه ای جاری است، خشم فروخفته توده ھای 

توده ھای مردمی که طی اين .  زخم خورده است
سال ھا ھرکدام به نوعی با داغ و درفش 
جمھوری اس�می مواجه بوده و زخم ش�ِق 
سرکوب و بی حقوقی طبقه حاکم به شديد ترين 
. وجه ممکن بر گرده آن ھا حک شده است

انفجاری خشم آگين که ھر روز يکی پس از 
ديگری در در زير پوست جامعه شعله ور می 

 . شوند
حمله با اتوبوس به نيروھای امنيتی جمھوری 
اس�می، مستثنا از اينکه راننده اتوبوس يکی از 
دراويش گنابادی بوده باشد يا فردی ديگر از 
معترضين حاضر در منطقه پاسداران که به چنين 

، و نيز مواردی از اين دست )١(اقدامی دست زد
که در روزھای خيزش انق�بی توده ھای 
سرکوب شده مردم ايران رخ داد، تنھا مواردی 
از ھمان خشم فرو خفته و پنھان شده در زير 

خشمی انفجار گونه که ھيچ .  پوست جامعه است
اين .  نيرويی را يارای جلوگيری از آن نيست

خشم در حاِل فوران، با ھيچ فرمان سرکوبگرانه 
ی فاشيستی از نوع رئيس پليس تھران و يا 
دستورالعمل حسن روحانی مبنی بر اينکه 

برخوردھای خشونت آميز و اھانت به پليس را "
جمع نمی "  تحت ھيچ شرايطی تحمل نمی کنيم

ھيچ دستورالعل سياسی و اخ�قی نيز مانع .  شود
از فوران اين آتشفشان نھفته در درون توده ھای 

 ۴٠اين خشم، حاصل .  زخم خورده نخواھد بود
سال باد زھرآگينی است که جمھوری اس�می با 

بادی .  دست خود در جای جای کشور کاشته است
که اکنون در ھيبت توفانی سھمگين به حرکت 

خيزش انق�بی ديماه گذشته نمايی .  درآمده است
 . از اين توفان برخاسته از دل توده ھا بود

نديدن چھار دھه سرکوب سيستماتيک جمھوری 
اس�می در جامعه، چشم بستن به خشم تلنبار شده 
توده ھای سرکوب شده و آنگاه از پس اين غفلت 
و جھالت، باد به غبغب انداختن و بدون ريشه 
يابی و چرايی انجام اينگونه اقدامات فردی، 
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١از صفحه   

  ۶درصفحه 

از کوبانی تا عفرين، 
 شرقی ازحلب تا غوطه

ھای متعدد،  افتادن ھا و عقب زنی پس از چانه
شورای امنيت سازمان ملل با تصويب 

صبح روز يکشنبه به وقت (ای  قطعنامه
 روزه در ٣٠بس  خواستار آتش)  ايران

حاصل تنھا يک ھفته .  سراسر سوريه شد
شرقی توسط ھواپيماھای  بمباران غوطه

 ۵٠٠ارتش بشاراسد، کشته شدن بيش از 
ھا   تن از آن١٣٠غيرنظامی بود که حدود 

ھای  روزھايی که قدرت.  کودک بودند
خاطر منافع  امپرياليستی در شورای امنيت به

زنی بودند، از عفرين  حقير خود مشغول چانه
شرقی اين مردم غير نظامی، از زن  تا غوطه

و کودک و پير و جوان بودند که ھمچنان 
 .شدند قربانی جنگی ارتجاعی می

 روز است که ارتش ترکيه ٣٨ھم اکنون 
بدون آن که با اعتراضی واقعی ازسوی 
کشورھای ديگر روبرو شود، ھم چنان به 
بمباران عفرين و کشتارغيرنظاميان ادامه 

اما کشورھايی که کشتار .  دھد می
رسوايی "شرقی را  غيرنظاميان در غوطه

" رسوايی انسانی"ناميدند، در قبال "  انسانی
گونه بار ديگر  در عفرين سکوت کرده و اين

دموکراسی "چھره و ماھيت واقعی 
را در "  ھای بورژوا بورژوايی و دمکرات

 .برابر ديدگان مردم جھان آشکار ساختند
طور که پيش از اين ما بارھا در نشريه  ھمان

نوشته بوديم، به دليل شرايط خاصی "  کار"
که در سوريه بوجود آمده اين جنگ پيروزی 
نخواھد داشت و شکست داعش نيز به معنای 

ما از جمله در .  پايان جنگ نخواھد بود
(٧٣٩نشريه کار شماره  نيمه دوم  

"نوشته بوديم)  ٩۶فروردين تا زمانی که : 
ھای  ی اين جنگ به سياست نيروھای عمده

ی خود ادامه دھند،  ارتجاعی و تجاوزکارانه
حتا .  جنگ و کشتار مردم ادامه خواھد يافت

شکست نيروھايی چون داعش به اين بحران 
ی اين  خاتمه نخواھد داد، چرا که ريشه

بحران در فقر، نابرابری، نبود آزادی،  
ای و  طلبی امپرياليستی و منطقه توسعه

داری در کشورھای  حاکميت مناسبات سرمايه
منطقه است که در نبود آلترناتيو انق�بی و 
حضور قدرتمند طبقه کارگر به رشد 

گرايی  نيروھای ارتجاعی اس�می و فرقه
مذھبی و در نھايت به ميدان رقابت 

". ھای ارتجاعی منطقه منجر گرديد قدرت
گذشت زمان، بويژه در ماه اخير، درستی 

 .تحليل ما را به اثبات رساند
شرقی، ارتش بشاراسد با کمک  در غوطه

محابا دست به  ھای ايران و روسيه، بی دولت
از زمانی که روسيه دخالت .  کشتار زد

مستقيم نظامی در سوريه را در دستور کار 
قرار داد، موازنه جنگ به نفع نيروھای 

ھای مخالف  حامی بشار اسد در برابر گروه
که تحت حمايت کشورھای ارتجاعی منطقه 
بودند، به ھم خورد تا جايی که بسياری از 

که "  حلب"ھا از جمله  مناطق تحت تسلط آن
ھا داشت، تماما  اھميت خاصی برای آن

 .بدست نيروھای بشار اسد افتاد
ھم چنين حم�ت اخير به نيروھای مخالف 
بشاراسد در نزديکی مرز اسرائيل و اردن 

و " بيت جن"ماه آغاز شد، ھم چون  که از دی
و پيشروی در مناطقی از استان " مغر المير"
(قنيطره" عم� باعث شد تا )  در جو^ن" 

بھانه ديگری به مداخ�ت نظامی  اسرائيل 
 اسرائيل ١۶حمله ھواپيماھای اف .  داده شود

به مناطقی از خاک سوريه که درپی مقابله 
ارتش بشار اسد به سرنگونی يکی از 

گر خطر  ھواپيماھای اسرائيل منجر شد، بيان
ورتر شدن  تواند به شعله ست که می ای بالقوه

البته پيشروی نيروھای بشار .  جنگ بيانجامد
اسد به ھمراه نيروھای مزدور ايران و حزب 
هللا لبنان در اين منطقه بدون پشتيبانی روسيه 
است و روسيه به دليل روابطی که با 

دارد در اين منطقه خود )   و اردن(اسرائيل 
 .کند را درگير نمی

درعفرين نيز ترکيه به کشتارکردھا ادامه 
 روز، ٣٨ھر چند که پس از گذشت .  دھد می

ارتش ترکيه و نيروھای شبه نظامی وفادار 
به ترکيه، پيشروی بسيار اندکی داشته و 
برای ھمين پيشروی اندک تلفات زيادی 

چنين حم�ت ھوايی مکرر  ھم.  اند داده
ھواپيماھای جنگی ترکيه به قربانی شدن 
تعدادی ازغيرنظاميان از جمله کودکان منجر 

ترکيه حتا در يک مورد متھم به .  شده است
استفاده از س�ح شيميايی در تعدادی از 

يکی .  روستاھای کانتون عفرين گرديده است
از نکات قابل توجه استفاده ارتش ترکيه از 

ھای اس�می افراطی ازجمله وابستگان  گروه
به القاعده و عناصر فراری داعش است که 

کدام از کشورھای به اصط�ح اروپايی  ھيچ
ھدف .  اند به اين موضوع واکنشی نشان نداده

ھای  نظاميان گروه ترکيه در استفاده از شبه

اس�می پايين آوردن تلفات ارتش ترکيه 
است، چرا که با^ رفتن تلفات ارتش ترکيه 

تواند بازتاب منفی زيادی در داخل ترکيه  می
که  برای اردوغان داشته باشد، بويژه آن

يکی از احزاب " (ھا حزب دمکراتيک خلق"
به شدت با حمله به )  اصلی در پارلمان ترکيه

عفرين مخالفت کرده و خواستار انجام 
 .مذاکره برای حل مساله کردھا شده است

اما نکته مھم اين است که کردھای سوريه 
تنھا جريانی )  نيروھای سوريه دمکراتيک(

در سوريه ھستند که از حمايت مردمی 
ای سد  برخوردارند و ھمين حمايت توده

بزرگی برای پيشروی ارتش ترکيه و 
ای  گونه  نظاميان وفاداربه آن شده است، به شبه

رود تا عفرين به کوبانی ديگری تبديل  که می
واقعيت اين است که ھمين حمايت .  شود
ای منجر به اين شده است که کردھای  توده

سوريه بعد از نيروھای ارتش بشار اسد، 
ھای سوريه را تحت کنترل  بيشترين قسمت

خود داشته و حتا مدام برنيروھای داوطلب 
. گردد آن از ميان اعراب سوری افزوده می

شود که در صفوف اين نيروھا  گفته می
 نيروی خارجی داوطلب نيز ٢٠٠٠ تا ١۵٠٠

ھا و  حضور دارند که برای حمايت از کانتون
مبارزات کردھای سوريه به صفوف 

 .اند پيوسته" نيروھای سوريه دمکراتيک"
با حضور شبه نظاميان وفادار به بشار اسد 
در عفرين، امکان درگيری بين ارتش ترکيه 
و ارتش بشار اسد نيز به معاد^ت کنونی 

طور که تاکنون دو  افزوده شده است، ھمان
نظاميان وفادار به بشار اسد مورد  بار شبه

. اند ای ارتش ترکيه قرار گرفته حمله توپخانه
اما نکته مھمی که در رابطه با تجاوز ترکيه 
به عفرين بايد بر آن انگشت گذاشت اين است 

تر از  که برای دولت ترکيه ھيچ ھدفی مقدس
سرکوب کردھا وجود ندارد و دولت ترکيه 

گيری يک  تمام ت�ش خود را دارد تا از شکل
ی سوريه  منطقه خودمختار کردی در آينده

ست  جلوگيری کند و اين يکی از مسائل مھمی
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 شرقی از کوبانی تا عفرين، ازحلب تا غوطه

 .زند که به آتش جنگ در سوريه دامن می
 يکی از عنوان بهبدين ترتيب با حذف داعش 

بازيگران اصلی نه تنھا ازحدت جنگ در 
ای  سوريه کاسته نشده، بلکه جنگ ابعاد تازه

از يک سو خطر .  به خود گرفته است
هللا و  درگيری بين اسرائيل با ايران، حزب

ارتش بشار اسد بويژه به دليل حضور شبه 
نظاميان وابسته به ايران در مناطق مرزی با 
اسرائيل، از سوی ديگر ت�ش بشار اسد 
برای گسترش مناطق تحت نفوذ و تثبيت 
موقعيت خود، و در نھايت جنگ ترکيه و 
شبه نظاميان ھوادارش با کردھا و خطر 

نظاميان  رودرويی ارتش بشار اسد و شبه
به بيان ديگر جنگ . اش با ارتش ترکيه حامی

انداز اميدوار  در سوريه بدون ھيچ چشم
اش به تمامی خاک  رود تا دامنه ای می کننده

سوريه کشيده شود، اما اين بار با حضور 
 .ھای کشورھای منطقه مستقيم ارتش

واقعيت اين است که جنگ در سوريه به 
ای تبديل شده که بازيگران  ک�ف پيچيده

ھای  حتا توافق.  متعدد با منافع متضادی دارد
تواند بر اين  ظاھری و مقطعی ھم نمی

به طور مثال .  واقعيت سرپوش بگذارند
 The( ھمکاری نيروھای سوريه دمکراتيک 

Syrian Democratic Forces( و بشار 
اسد در عفرين نيز يک اتحاد ناپايدار و 

نه تنھا جمھوری اس�می .  شکننده است
ترين حاميان اسد  عنوان يکی از مھم ايران به

کند، با  که نقش مھمی ھم در جنگ بازی می
تقويت موقعيت کردھا مخالف است، بلکه 

تواند با  اساسا ديکتاتوری مانند بشار اسد نمی
در درازمدت "  نيروھای سوريه دمکراتيک"

تر در  ھمين نيروھا چندی قبل.  ھمکاری کند
 .با ھم درگير شده بودند" ديرالزور"منطقه 

ترکيه نيز اگرچه امروز مشغول جنگ با 
کردھا است، اما حضورش در سوريه برای 

. اش غيرقابل قبول است بشار اسد و حاميان
ی  حتا اخت�فات آمريکا و ترکيه نيز به مرحله

آمريکا جدا از اين که .  حادی رسيده است
ھمراه با برخی از ديگر کشورھای منطقه از 
نيروھای اس�می مخالف بشار اسد در 
مناطق مرزی اردن و اسرائيل حمايت 

گذاری را بر روی  کند، بيشترين سرمايه می
کرده است تا "  نيروھای سوريه دمکراتيک"

ھای سياسی موقعيت خود  زنی بتواند در چانه
يعنی درست ھمان گروھی که .  را حفظ  کند

ی يک خود  دولت ترکيه دشمن شماره
 .داند می

 سال از جنگ داخلی در سوريه، ٧گذشت 
حاصلی جز ويرانی، کشتار صدھا ھزار 

ھا  پايان ميليون ھای بی غيرنظامی و رنج
چه که سوريه را به  آن.  سوری نداشته است

اين وضع دچار ساخته، دخالت و منافع 
ھای  کشورھای امپرياليستی و قدرت

منافع متضادی که .  ارتجاعی منطقه است
گر حاضر به کوتاه آمدن  ھيچ کشور مداخله

ای تبديل  از آن نيست، سوريه را به ويرانه
ھايی که منافع خود را بر  دولت.  کرده است

دھند و در اين ميان مھم  ھمه چيز ترجيح می
نيست که چه تعداد کودک و غيرنظامی 

مردم سوريه از .  ھا شوند قربانی مطامع آن
عرب و کرد نبايد به ھيچ دولتی اعتماد کنند، 

. ھا دشمن مردم سوريه ھستند تمام اين دولت
سرنوشت سوريه را تنھا مردم سوريه، 
کارگران و زحمتکشان اين کشور بايد تعيين 
کنند و تمامی نيروھای خارجی بايد ازاين 

اين تنھا راه برای پايان .  کشور بيرون بروند
 .جنگ در سوريه است

 

صرفا روی حمله راننده اتوبوس به صف 
نيروھای امنيتی فوکوس کردن فقط و فقط شيپور 

ترديدی نيست .  را از دھانه گشادش دميدن است
که نواختن شيپور از دھانه گشادش از طرف 
ھرکس و ھر نيرويی که باشد، ھيچ کمکی به 

تنھا راه .  بازدارندگی وضعيت موجود نمی کند
برون رفت از وضعيت موجود پاسخ گويی به 
مطالبات دمکراتيک و خواست ھای تلنبار شده 
. توده ھای زخم خورده مردم ايران است

جمھوری اس�می اما، طی اين چھار دھه نشان 
داده است که کمترين ظرفيتی برای به رسميت 
شناختن ابتدايی ترين حق و حقوق دمکراتيک 

ھيئت حاکمه .  مردم و گروه ھای اجتماعی ندارد
ايران در تمامی اين سال ھا نشان داده است که 
بجز سرکوب عريان و خونين توده ھای ستمديده، 
ھيچ راه حلی برای پاسخگويی به مطالبات برحق 

از اين رو، برای جميع توده ھای .   آنان ندارد
سرکوب شده  و زخم خورده ايران جھت برون 
رفت از وضعيت موجود راھی بجز اعتراض و 
سازماندھی يک انق�ب اجتماعی راديکال باقی 

انق�بی که نطفه ھای آن در خيزش .  نمانده است
ديماه گذشته بسته شد و دير نيست که با خيزشی 
ھمگانی تر و در پرتو اعتصابات عمومی و قيام 

 ۴٠مسلحانه تود ه ای، جمھوری اس�می را که 
سال پيش از زباله دانی قرون کھنه سر بر آورد، 

 .مجددا به اعماق ھمان زباله دانی تاريخ بفرستند
پس از حمله اتوبوس به صف نيروھای ):  ١(

امنيتی، سيمای جمھوری اس�می فردی را با 
صورت زخمی، سر شکسته و باندپيچی شده به 
عنوان راننده اتوبوس در تلويزيون به نمايش 

فيلمی که بعدا به صورت يک کليپ در .  گذاشت
فرد مورد نظر، .  شبکه ھای اجتماعی پخش شد

که به سختی تکلم می کرد، با کلمات منقطع و 
از ضربات زياد عصبانی :  بريده بريده گفت

چون راننده اتوبوس بودم، نشستم توی ...  شدم
اص� .  اتوبوس مال من نبود.  اتوبوس و رفتم جلو

. اختيار دست خودم نبود.  آن لحظه من حاليم نشد
. حا^ ما اعداميم...تسليت می گم، کاری که شده
 .حا^ چکار کنم، حا^ شده ديگه

 

 سرکوب خونين دراويش گنابادی، 
 برشی از سرکوب کل جامعه است

رژيم جمھوری اس�می 

را بايد با يک اعتصاب 

عمومی سياسی و قيام 

 مسلحانه برانداخت
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٨از صفحه   

مبلغ محدودی  به ميزان حداقل مستمری 
بازنشستگان کشوری و تأمين اجتماعی بود و 
اينکه سازمان تأمين اجتماعی حداقل مستمری را 

اما اين .  ميليون و صد ھزار تومان برساند به يک
مبلغ نه پاسخی به مطالبات بازنشستگان بود و نه 

تر شدن شکاف درآمد و  توانست جلو عميق می
پوشيده نيست که در ھمين .  ھا را بگيرد ھزينه

ايم، افزايش  سالی که اکنون به پايان آن رسيده
ھا پيشی  ھا بر اين افزايش ناچيز مستمری قيمت

دھد که  تمام شواھد موجود نشان می.  گرفته است
 ميليون تومان ٥اکنون خط فقر به رقمی حدود 

که دريافتی اکثريت جمعيت  رسيده است، درحالی
 ميليونی بازنشستگان، مبلغی بين يک تا دو ٦

رغم  وجود و به بااين.   ميليون تومان در ماه است
اعتراضات متعدد، رژيم جمھوری اس�می ھيچ 
گام جدی در جھت تحقق مطالبات بازنشستگان و 

اين .  ھا برنداشته است بھبود وضعيت معيشتی آن
ساله ميلياردھا د^ر  در حالی است که رژيم ھمه

ھا و نھادھای  نظامی،  ھای ارگان صرف ھزينه
پليسی، جاسوسی و امنيتی، نھادھا و مؤسسات 

ھای  ھا و دولت تحميق مذھبی، کمک به گروه
گرای سراسر جھان و مداخله در کشورھای  اس�م

رژيم در ھمين سال جاری حتی .  کند ديگر می
ھای   ميليارد د^ر برای ھزينه٢/  ٥رقمی حدود 

اضافی دستگاه سرکوب نظامی از صندوق ذخيره 
اما نوبت به تحقق مطالبات .  ارزی برداشت کرد
رسد، مقامات دولتی اف�س و  بازنشستگان که می

اين .   کنند ورشکستگی مالی دولت را بھانه می
. تحمل نيست وضع برای بازنشستگان ديگر قابل

اند که تنھا راه مقابله با رژيم و ت�ش  ھا دريافته آن
از .  برای تحقق مطالبات خود، تشديد مبارزه است

رغم تمام اقدامات  رو است که به ھمين
سرکوبگرانه رژيم، مبارزه خود را تشديد 

ادامه اين مبارزه در شرايطی که جامعه .  اند کرده
وارد يک بحران سياسی  شده است و جريان 

طلب درون طبقه حاکم نيز  موسوم به اص�ح
رسواشده است، به راديکال شدن روزافزون 

که  نحوی به.  جنبش بازنشستگان انجاميده است
اکنون ديگر مطالبات بازنشستگان صرفاً مطالبات 
اقتصادی نيست، بلکه برخی مطالبات سياسی نيز 

شده  ھای بازنشستگان تبديل به بخشی از خواست
آئی اعتراضی دوم اسفند  قطعنامه گردھم.  است

وضوح خصلت راديکال اين  بازنشستگان نيز به
 .جنبش را نشان داد

در ادامه تجمعات و اعتراضات پيشين، گروه  
ماه فراخوان   بھمن٢١اتحاد بازنشستگان،  در 

 اسفند در مقابل مجلس را ٢تجمع اعتراضی 
مطالبات :  در اين فراخوان آمده بود.  صادر کرد

ھای يک  جز برخورداری از حداقل ما چيزی به
. اما گوش شنوايی يافت نشده است!  زندگی نيست

فراخوان، اتحاد و ھمبستگی بازنشستگان را 
ضرورتی انکارناپذير برای تحقق مطالبات اع�م 

کرد و از ھمه بازنشستگان کشوری، لشگری،  
تأمين اجتماعی و فو^د ايران دعوت به عمل 

 .  آورد که در اين تجمع شرکت کنند
در پی اين فراخوان، گروھی از بازنشستگان،  

ھا  آن.  در دوم اسفندماه در مقابل مجلس گرد آمدند
کردند  ھايی که با خود حمل می بر پارچه نوشته

 بودند، تا زمانی که زيرخط فقريم،  ازجمله نوشته
تا حق خود نگيريم از پا .  مطالبه گر خواھيم ماند

يه اخت�س کم بشه مشکل ما حل .     نشينيم نمی
سبد ھزينه زندگی .   نان، مسکن، آزادی.  ميشه

 ميليون تومان است و حداقل دستمزد ۴با^ی 
زندانی سياسی آزاد بايد .   ھزار تومان است٩٣٠
معلم، کارگر، پرستار، بازنشسته اتحاد .  گردد
 !اتحاد

پليس سرکوبگر جمھوری اس�می در آغاز ت�ش 
چندين .  کرد، مانع از حرکت بازنشستگان گردد

بار نيز ت�ش کرد با دستگيری تعدادی از 
ھا را متفرق کند، اما با واکنش  بازنشستگان،آن

 .بازنشستگان ، موفق نشد
کنندگان در اين تجمع با سردادن شعار،  شرکت 

خواستار تحقق مطالبات خود شدند و در پايان 
آئی، قطعنامه گروه اتحاد بازنشستگان  گردھم

 :در مقدمه اين قطعنامه آمده است. انتشار يافت
ساليان درازی است که بازنشستگان کشوری، "

لشکری، فو^د ايران و تأمين اجتماعی اين 
مرزوبوم، درون زندگی پنج برابر زيرخط فقر 

زنند و متأسفانه با سرعتی زياد در  وپا می دست
 .  حال پرتاب به زيرخط فقر مطلق ھستند

ما بارھا تجمعات اعتراضی برگزار کرده و 
ايم ولی  مطالبات خود را با صدای بلند فرياد زده

توجھی و ناکارآمدی  ھمچنان درھا بر پاشنه بی
 .چرخد مسئو^ن می

 سال کار ٣٠ھای بازنشستگی که ذخيره  صندوق 
فرسای ما بوده از دستبرد اخت�س گران در  طاقت

زده و زمينه  امان نمانده و بحران عظيمی را رقم
ای مبھم و  را برای نگرانی ھرچه بيشتر از آينده

 .تيره فراھم آورده است
جای رسيدگی جدی برای  نھادھای قدرت به

تحمل  رفت از اين شرايط غيرقابل برون
بازنشستگان، دست به ايجاد تغييراتی دربندھای 

اند که نتيجه  قانون مديريت خدمات کشوری زده
آن پسرفت بيشتر در شرايط زندگی و معيشت و 

 ."درمان ما بازنشستگان است
 بند ٩قطعنامه، سپس مطالبات بازنشستگان را در 

اع�م نمود که ازجمله شامل اجرای قانون 
 برای ٨٦مديريت خدمات کشوری سال 

، )پنج ميليون تومان(رفت از زيرخط فقر برون
بيمه کارآمد و درمان رايگان، نظارت نمايندگان 

ھا به شکل  ھا و اداره آن بازنشستگان بر صندوق
پرداخت نقدی .  ھا ای و رسيدگی به دزدی دوره

بدھی دولت ،رد انتقال منابع صندوق درمانی 
سازمان تأمين اجتماعی به خزانه دولت و حذف 

 در مورد ٩٧ از ^يحه بودجه٧تبصره “  ز“بند 
 سھم درمان کارگران، پرداخت ٩%واگذاری 

ھای ھمه  بازنشستگان در اسرع  معوقات و طلب
حق تحصيل رايگان برای ھمه مردم و .  وقت

حق تشکل .  ايجاد تسھي�ت و حقوق برای بيکاران
و ھر نوع تجمع  مطالباتی، آزادی بدون قيد و 
شرط و بدون وثيقه کليه فرزندان اين مرزوبوم 
که خواستار مطالبات خود و معترض به فقر و 

 !باشند فساد و بيکاری در جامعه می
گروه اتحاد بازنشستگان در پايان قطعنامه اع�م 

ھا از پا نخواھيم  کرد، تا تحقق اين خواست
 !نشست
گونه که فراخوان گروه اتحاد بازنشستگان  ھمان

جز  اع�م کرده است، اين مطالبات چيزی به
اما .  ھای يک زندگی نيست برخورداری از حداقل

قلم از درآمدھای دولت از  در کشوری که تنھا يک
رسد،  نفت و گاز به صد ميليارد د^ر در سال می

حتی مطالبات حداقلی رفاھی و معيشتی کارگران 
و بازنشستگانی که عمر خود را در کار و ت�ش 

شود و اين مردم  اند، تأمين نمی سپری کرده
علت .  برند زحمتکش در زيرخط فقر به سر می

در کشوری که طبقه حاکم .  آن نيز پوشيده نيست
داری را  موجوديت خود و نظم ستمگرانه سرمايه

کند و رژيم استبداد  با ديکتاتوری عريان حفظ می
و اختناق حاکم است، منابع و امکانات کشور مقدم 

رود و  داران می بر ھر چيز، به جيب سرمايه
ھا و  صرف دستگاه عريض و طويل ارگان

ھای  طلبی نھادھای سرکوب و تحميق دولتی، جاه
ھای ک�ن سران  طلبانه دولت دينی، دزدی توسعه

روشن .  شود و مقامات فاسد دستگاه دولتی می
ھای وسيع  است که چرا در اين کشور، توده

کارگر و زحمتکش در زيرخط فقر به سر 
اند و حتی  برند، از امکانات رفاھی محروم می

. شود آزادی تشکل و تجمع نيز از مردم سلب می
حساب  با اين نظم اقتصادی و سياسی بايد تسويه

اتحاد کارگران، معلمان، پرستاران و .  قطعی کرد
بازنشستگان و تشديد مبارزه، شرط ضروری اين 

حساب بانظم موجود و تحقق مطالبات عموم  تسويه
 . ھای کارگر و زحمتکش است توده

 
        

 

 مبارزه ادامه خواھد يافت. گوش شنوايی نيست



 ٧۶٣ شماره  ٩۶ اسفند ٧    ٨

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

٨ 

  ٧درصفحه 

مبارزه بازنشستگان در اعتراض به شرايط 
ھا  باری که رژيم جمھوری اس�می بر آن اسف

تحميل کرده است، پيگيرانه ادامه دارد و پيوسته 
گرچه .   تری به خود گرفته است  خصلت راديکال

اعتراضات کارگران و معلمان بازنشسته، 
 بود ٩٥ای طو^نی دارد، اما از اوايل سال  سابقه

که با اعتراضات گسترده معلمان بازنشسته، وارد 
پس با پيوستن  مرحله جديدی شد و ازآن

بازنشستگان لشکری و تأمين اجتماعی به 
عنوان يک جنبش  ھا، به تجمعات و راھپيمائی

 .  موجوديت خود را حفظ کرده است
ويژه  وضعيت مادی و معيشتی بازنشستگان، به

. تر شده است در طول دو دھه اخير مدام وخيم
ھای افسارگسيخته و  سال درنتيجه تورم به سال

ھای زندگی، سطح معيشت  افزايش ھزينه
واقعيتی .  درپی تنزل يافته است بازنشستگان پی

چنان آشکار که حتی طبقه حاکم نيز نتوانسته آن 
که اندک بھبودی  را انکار کند و ظاھراً برای اين

ويژه معلمان  در وضعيت بازنشستگان کشوری به
رخ دھد، قانون مديريت خدمات کشوری تصويب 

دانيم، از اجرای اين  گونه که می اما ھمان.  شد
مصوبه خودشان نيز سرباز زدند و آن را به 

آنچه سرانجام .  ھای نامعلوم احاله کردند سال
درنتيجه مبارزات سال گذشته عملی شد، افزايش  

ھای  نامWه          ))))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 

 
ھای مالی خود را به ش¹م¹اره حس¹اب  کمک

بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھ¹م¹راه 
ھ¹¹ای  ک¹¹د م¹¹ورد ن¹¹ظ¹¹ر ب¹¹ه ي¹¹ک¹¹ی از آدرس

 . سازمان ارسال کنيد
:شماره حساب  

 
Gironummer 2492097 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
IBAN: 
NL08INGB0002492097 
BIC: INGBNL2A 
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 :نشانی ما برروی اينترنت

 
http://www.fadaian-minority.org 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

 
info@fadaian-minority.org 

 : آدرس کانال سازمان در تلگرام
aghaliyat_fadaian/me.T://http 

 :آدرس سازمان در اينستاگرام
https://www.instagram.com/
fadaianaghaliyat/ 

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

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

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

fadaianaghaliyat.kar 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 

KAROrganization 
 Of Fadaian  (Aghaliyat)  
No 763 February 2018          

 :بدينوسله به اط�ع  ع�قمندان تلويزيون دمکراسی شورائی می رسانيم که 
از اول ژوئ¹ن "  ديدگ¹اه"  ساعته تلويزيون ٢۴برنامه ھای تلويزيون  دمکراسی شورايی  روی شبکه 

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

Satellite Yahsat ماھواره ياه ست  
Frequency   ١١٧۶۶فرکانس  
Polarization Vertical عمودی  
Symbol rate  ٢٧۵٠٠مبل ريتيس  

FEC  ۵/ ۶اف ای سی  
:ساعت پخش برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی   

وقت ايران  ونيم شب بهنهساعت چھارشنبه ھا    
)وقت اروپای مرکزی  وقت لس انجلس و ھفت عصر به ساعت ده صبح به (   

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

در صورت عدم دسترسی به تلويزيون ماھواره ای ، ميتوانيد از طريق اينترنت نيز برنامه ھای 
 .تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد 

 "ويز . ال .جی " بطور زنده در ساعات ذکر شده ، در سايت تلويزيون ديدگاه و شبکه رسانه ای -١
www.didgah.tv  
www.glwiz.com 

:اقليت –به صورت آرشيو ، در سايت  سازمان فداييان  -٢  
http://www.fadaian-aghaliyat.org/ 

https://tvshora.com/ 
. ساعت و زمان برنامه را به خاطر بسپاريد و به اط�ع دوستان و آشنايان خود برسانيد  

در پائيز و بھار  –بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی  جھنت اط�ع ؛  سالی دو بار : توجه 
بطور ناھمزمان در ايران ، اروپا و امريکای شمالی ساعات  تغيير می کنند که البته ھر بار پس  –

.از چند ھفته ، ساعات اين سه منطقه يکسان می شوند  

 مبارزه ادامه خواھد يافت. گوش شنوايی نيست


