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ای که دشمنان طبقه  نامه
 کارگر را آشفته ساخت

 
ماه   دی١۴تپه،  اسماعيل بخشی کارگر مبارز ھفت

ای خطاب به علوی وزير اط-عات کابينه  در نامه
ای  ھای وحشيانه روحانی، به افشای شکنجه

يعنی "  سربازان گمنام امام زمان"پرداخت که 
ماموران زير دست علوی وزير اط-عات حسن 

. روحانی در دوران بازداشت بر او اعمال کردند
 روز بازداشت تا سر ٢۵اسماعيل بخشی که در 

حد مرگ شکنجه شده بود، با اين نامه بار ديگر 
بار بسيارانی که  زبان گويای بسيارانی شد، و اين

يا بعد از شکنجه و آزادی موقت، قدرت و 
شھامت اسماعيل بخشی را نداشتند و يا کسانی که 

ھا  که چه بر آن ھرگز ديده نشده و يا خبری از اين
چون  ھم.  در بازداشتگاه گذشت، به کسی نرسيد

ماه  جوانان مبارزی که در جريان اعتراضات دی
سال گذشته دستگير و در زندان توسط ھمين 

شکنجه شده و حتا "  سربازان گمنام امام زمان"
. ھا در اثر شدت شکنجه جان باختند چند تن از آن

جوانانی که جويای کار بودند، جوانانی که از فقر 
 –کار   –به تنگ آمده بودند، جوانانی که نان 

بار اسماعيل بخشی  اين.  آزادی را فرياد زده بودند
ھا شد و سکوت  ی آن تپه، صدای ھمه کارگر ھفت

 .را شکست
 روز پس از آزادی موقت از ٢٣اسماعيل بخشی 

چه را که بر او گذشته بود،  ای از آن زندان، گوشه
انتشار داد، در اين نامه که خطاب به علوی وزير 

"خوانيم اط-عات است، می  روزی که ٢۵در : 
ناعادWنه در بازداشت وزارت اط-عات بودم 

ھايی بر من تحميل شد که ھنوز از  مصائب و رنج
ھا به  شّر آنھا خ-ص نشدم و برای رھايی از آن

ام، اما در  داروھای اعصاب و روان پناه آورده
اين مدت دو پرسش اساسی مثل ُخره مغز مرا 

ی اصلی  درگير خود کرده است که پاسخ دھنده
باشيد و اين حق بنده و  ھا فقط شخص شما می آن

ھا را  ملت شريف ايران است که پاسخ اين پرسش
 .بدانيم

اول اينکه در روزھای اول بدون دليل يا ھيچ 
حرفی تا سر حد مرگ مرا شکنجه و زير مشت و 

 ساعت در سلولم از جايم ٧٢لگد گرفتند که تا 
قدر زده بودند که  توانستم تکان بخورم و آن نمی

حتی از تاب درد خوابيدن ھم برايم زجزآور بود 
و امروز پس از گذشت تقريبا دو ماه از آن روز 

ھا، گوش چپم و  ام، کليه ھای شکسته سخت در دنده
که  کنم جالب اين ھايم احساس درد می بيضه

گران خود را سرباز گمنام امام زمان  شکنجه
ناميدند اما به بنده و خانم قليان انواع اقسام  می

دادند و ايشان را ھم  ھای رکيک جنسی می فحش
ی جسمی بدتر،  اما از شکنجه.  زدند کتک می

که خودروھای امنيتی و  ماه، در حالی دھم دی
تپه بطور دائم در محوطه  ھای پاسگاه ھفت گشت

تپه در حال تردد بودند و ھمه  شرکت نيشکر ھفت
چيز را زير نظر داشتند، وزارت کار و نيروھای 
امنيتی در ھمدستی با کارفرمای اين شرکت، پس 

ھا ت-ش و اعمال زور و سرکوب،  از ماه
شورای اس-می "سرانجام دست به کار ايجاد يک 

که بسياری از  در حالی.  در اين شرکت شدند"  کار
" انتخابات"کارگران برای شرکت در نمايش 

 کش، اتحاد، اتحاد ای مردم ستم
 

اع-م خروج آمريکا از توافق برجام در ارديبھشت ماه سال جاری فرصتی به ھيئت حاکمه ايران داد تا 
ھا بعد  ھايی که قرار بود موعدشان ماه تحريم.  ھای آمريکا نسبت دھد بحران اقتصادی کنونی را به تحريم

اند که خيزش  ھا و تبليغات سران رژيم، مردم فراموش نکرده ليکن، برخ-ف تمامی ت-ش.  فرا رسد
ھمان دورانی که .  روی داده بود"  پسابرجام"سراسری شکوھمندشان در دی ماه سال پيش و  در دوران 

ھا پس از  اما رفع تحريم.  به ھمراه آورد"  اشتغال"و "  رفاه"ھای دروغين روحانی قرار بود  بنا به وعده
دستيابی به توافق برجام نه تنھا بھبودی در وضعيت مردم پديد نياورده بود، بلکه تورم و گرانی، فقر و 
  بيکاری چنان امان مردم را بريده بود که آنان را به خيزش عليه شرايط اقتصادی، سياسی و اجتماعی

 .موجود برانگيخت

  ۶درصفحه 
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 حکومت شورائی

 ٨٠۵شماره    ٩٧ دی ١٧ –سال  چھلم 

تپه و تيری که  توطئه رژيم در ھفت
 از چله کمان رھا شد

 "نشينيم تا حق خود نگيريم، از پا نمی" 
 

بار مادی و معيشتی که رژيم جمھوری اس-می به  اعتراضات و مبارزات بازنشستگان به شرايط اسف
ھای اخير، بازنشستگان  درطول ماه.  گيرد تری به خود می ھا تحميل کرده است، ھرروز دامنه وسيع آن

ھا و تظاھرات برپا کردند و خواستار تحقق مطالبات خود  سراسر ايران، مکرر، تجمعات، راھپيمائی
 . شدند

تنھا در دو ماه گذشته، آنھا چندين تجمع، راھپيمايی  و تظاھرات در تعدادی از شھرھای ايران برپا 
ھا از سراسر کشور به تھران آمدند و در اعتراض به پايين   بازنشستگان بانک٩٧ آبان ماه ۵روز .  کردند

 . ھا تجمع کردند  بودن حقوقشان در مقابل دفتر صندوق بازنشستگی بانک

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

در پيچ جاده ھا پرپر می شوند، "
 "آنان که می بايد سرور می شدند

، برای ھمه ١٣٩٧روز سه شنبه چھارم ديماه 
آنھايی که خبر واژگونی اتوبوس حامل 
دانشجويان واحد تحقيقات دانشگاه آزاد را شنيدند، 

در اين حادثه .  روز سخت و غم انگيزی بود
 دانشجو، پدر يکی از دانشجويان ٨دلخراش 

دختر و راننده اتوبوس جان خود را از دست 
 .  نفر نيز زخمی شدند٢۶دادند و دست کم 

شنيدن اين واقعه دردناک برای ھمه آنھايی که از 
کم و کيف ماجرا با خبر شدند، آنچنان فاجعه بار 
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ای که دشمنان طبقه  نامه
 کارگر را آشفته ساخت

دانم چه بر سرم  ھای روانی بود، نمی شکنجه
آوردند که مثل موش آب کشيده شده بودم و ھنوز 

لرزد، منی که زمين زير پايم  دستھايم می
لرزيد تحقير شدم و به شخصيت ديگری بدل  می

ھای اعصاب و  شده بودم و ھنوز با وجود قرص
ھای شديد عصبی روحی  روان گاھی دچار حمله

 ".شوم و روانی می
"در بخش ديگری از نامه آمده است مساله دوم : 

تر از  ام بسيار بسيار مھم که برای من و خانواده
 »شنودِ «ست بحث  ھای جسمی و روحی شکنجه

ام توسط دستگاه  مکالمات تلفنی بنده و خانواده
گفت ما از ھمه  اط-عاتی شماست، بازجويم می

دانيم ھمسرت چند بار  چيز تو خبر داريم حتا می
گفتم از .  بخاطر مبارزاتت با تو دعوا کرده است

 »شنود«ھای تو  ھا تماس دانيد گفت مدت کجا می
شد که باعث عصبانيت شديد من حين  می

حال پرسش بنده و خانواده ام از .  بازجويی شد
شما بعنوان وزير اط-عات و يک شخصيت 

 »شنود«آيا :  روحانی و مذھبی اين است که 
ھا از نظر  ترين مکالمات انسان خصوصی

اخ-قی، حقوق بشری و دين اس-م رواست؟ به 
چه حقی مکالمات تلفنی خصوصی بنده و ھمسر 

 »شنود«عزيزم را دستگاه اط-عاتی شما بايد 
 ".کند؟؟؟

ھايی که بر  نامه اسماعيل بخشی و افشای شکنجه
چنان مھم و اثرگذار بود که بر تمام  او گذشت، آن

ھای رِژيم سکوت مرگباری حاکم شد، تا به  رسانه
اما .  خود بباورانند که ھيچ اتفاقی نيافتاده است

وقتی که نامه بخشی ديوارھای سکوت را شکست 
ھای اجتماعی به ھمه جا راه يافت،  و از شبکه

. گويی برای رژيم نماند ای جز ھذيان چاره
خبرگزاری دولتی ايلنا يک روز بعد از انتشار 

که متن نامه را انتشار دھد،  اين نامه بدون آن
گفتگويی کوتاه با محمد کاظمی نماينده مجلس 
اس-می و عضو کميسيون به اصط-ح قضايی 

"مجلس ترتيب داد و از قول وی نوشت اين : 
ادعايی است که بايد اثبات شود و نياز به رسيدگی 

با اين ادعا فضاسازی بسياری ...  قضايی دارد
عليه مسئوWن کشور صورت گرفته است و بايد 

 ".حتما مورد رسيدگی قرار گيرد
ی آن،  به بيان ديگر و با دور انداختن پوسته

ی اصلی سخنان اين عضو کميسيون قضايی  ھسته
مجلس اس-می اين است که بايد يکبار ديگر 

ھا داد تا  اسماعيل بخشی را تحويل ھمان دستگاه

!!! ھای مجدد بررسی شود ادعای او زير شکنجه
و صد البته بدون حضور وکيل مدافع اسماعيل 

ھای  ی بازداشتگاه بخشی و در پشت درھای بسته
عجب .  اط-عات، يا سپاه و يا قوه قضاييه

چنان خود را  وگو آن وی در اين گفت!!!  ای نماينده
وقيحانه و مضحک به حماقت زده و از ممنوعيت 

کند که گويی  شکنجه در قانون اساسی صحبت می
اما اين مزدور !!  کند در اين کشور زندگی نمی

شان  خرفت که نامه اسماعيل بخشی پريشان
انتشار اين .  اند ساخته، دير از خواب بيدار شده

شان  فقيه نامه کار خود را کرده است و نه ولی
قادر به "  شان خدای"و نه "  جانشين پيامبر"

 !!برگرداندن زمان به عقب نيستند
تر اما واکنش خبرگزاری فارس  از اين رسوا

اين خبرگزاری به .  وابسته به سپاه پاسداران بود
بخوان مامور وزارت (نقل از يک مقام آگاه 

مدعی )  اط-عات يا ھمان سرباز گمنام امام زمان
يعنی ديگر سرباز گمنام (شد که يک مقام مسئول 

گاه با اسماعيل بخشی در  در بازداشت)  امام زمان
گفتگو کرده و در مورد (!!!!!)  فضايی آزاد

شايعاتی که در فضای مجازی در مورد شکنجه 
وی منتشر شده از اسماعيل بخشی سوال کرده و 

ای  او ھم ھمه آن شايعات را رد کرده و ھيچ گله
 !!!!از شرايط زندان نداشته

تر سخنان غ-مرضا  و باز از ھمه مضحک
شريعتی استاندار شارWتان و کوتوله خوزستان 

"است که در گفتگو با سايت جماران گفت من : 
ھای ذيربط  امروز موضوع شکنجه را از دستگاه

ای را تکذيب  آنھا به شدت چنين مسأله جويا شدم،
کردند و گفتند که مدارک و مستنداتی در اختيار 

و )  توفان خنده(ای در کار نبوده  دارند که شکنجه
دليلی ھم برای شکنجه شدن او وجود ندارد، زيرا 
شکنجه از لحاظ شرعی و قانونی در تمامی 

...  ھای جمھوری اس-می مردود است دستگاه
ھای ذيربط اين  کنم که دستگاه بازھم تأکيد می

کنند و مدارکش ھم موجود  مسأله را تکذيب می
. به روباه گفتند شاھدت کيست گفت دمم".  است

قدر  خبرگزاری فارس و استاندار خوزستان آن
شان خود  مضحک به تکذيب برآمدند که تکذيب

 .شان شد عامل رسوايی
نامه اسماعيل بخشی اما اگرچه خطاب به علوی 

اش  وزير اط-عات است، مخاطب واقعی
ھا که اين نامه  آن.  کارگران و زحمتکشان ھستند

ھای پُردردشان  را با جان و دل خواندند و بر سينه
تپه، کارگران فوWد،  گذاشتند، کارگران ھفت

معلمان، بازنشستگان، جوانان بيکار، دھقانان و 
مخاطب اين نامه .  ديگر زحمتکشان جامعه

 تن از ٨چنان  کارگران فوWد اھوازند که ھم
که خبری  شان در بازداشت ھستند بدون آن رفقای

شان منتشر شده  از وضعيت نگھداری و س-مت
ھا ھستند که نگران   ھمان مخاطب اين نامه.  باشد

اسماعيل بخشی و س-مت او در زير شکنجه 
ھا که  بودند، ھمان"  سربازان گمنام امام زمان"

ھا آمده بودند،  برای حمايت از او به خيابان
من ھم اسماعيل "ھا که گفته و نوشته بودند  ھمان

، ھمان دانشجويان که به صدای "بخشی ھستم
اسماعيل بخشی تبديل شده و فرياد برآوردند 

 ".مانيم فرزند کارگرانيم، کنارشان می"
ی ترفندھای رژيم  اسماعيل بخشی با اين نامه ھمه

برای جدا کردن اسماعيل از جنبش کارگری، 
ھاست خنثا  جنبشی که متعلق به اسماعيل بخشی

اسماعيل بخشی با اين نامه .  کرد و چقدر موثر

اش به  بار ديگر از خودگذشتگی و وفاداری
او در حالی . ھای طبقه کارگر را اثبات کرد آرمان

اين نامه را نوشت که نه تنھا تھديدات رژيم کم 
دانست که با اين نامه بر  خوبی می نشده، بلکه به

اما او شجاعانه .  تھديدات رژيم افزوده خواھد شد
ی اين خطرات را به جان خريد و صدای بی  ھمه

صدايان شد، نگذاشت جنايات رژيم در پشت 
و امروز بر جنبش .  ھای زندان پنھان بماند ميله

خواھان است  کارگری و تمام زحمتکشان و آزادی
که بار ديگر به صدای اسماعيل بخشی تبديل شده 

بر ديوارھای شھرھا .  و از او حمايت کنند
، بر "من ھم اسماعيل بخشی ھستم"بنويسند 

ما ھمه "سکوت شھرھا پنجه کشيده و فرياد بزنند 
 ". اسماعيل بخشی ھستيم

نامه اسماعيل بخشی افشای شکنجه در زندان 
خبری از  که زندان انفرادی و بی است و اين

زندانی به چه معناست و چه اتفاقاتی برای 
تاکيدی .  دھد خبری رخ می زندانيان در شرايط بی

دوباره بر اين که از نيروی انتظامی و سپاه 
پاسداران، تا وزارت اط-عات، از قوه قضاييه تا 

ھا و نھادھای  کابينه روحانی و مجلس و دستگاه
وابسته به ولی فقيه در سرکوب کارگران و 

 . زحمتکشان ھر کدام سھم خود را دارند
اين نامه نشان داد که چرا زندانيان از ھمان ابتدا 
محروم از وکيل ھستند و چرا در تمام مدت 
بازجويی، زندانيان با بازجويان و ابزار شکنجه 

ست که چرا بايد با تمام  اين نامه دليلی.  تنھا ھستند
توان برای آزادی فوری کارگران دربند فوWد 
اھواز مبارزه کرد و اين که چرا زندانيان از 
لحظه بازداشت بايد از حق داشتن وکيل بدون 

 .گونه محدوديتی برخوردار باشند ھيچ
نامه اسماعيل بخشی تاکيدی دوباره بر اھميت 
مبارزه برای آزادی زندانيان سياسی، مبارزه 
برای لغو شکنجه، حق آزادی بيان و انديشه بدون 
ھيچ قيد و شرط، حق داشتن تشکل و حق 

ھايی که اسماعيل  اعتصاب است، تمام آن خواست
ھا تا سر حد  ھا و در نبود آن خاطر آن بخشی به

 .مرگ شکنجه شد
ی  ھای شيفته و اين نامه البته يادآور دوباره جان

ھای حاکميت  ست که در تمام سال شماری بی
ھای رژيم  جمھوری اس-می، در سياھچال

چو خورشيد از "، "نازلی سخن نگفتند"چون  ھم
، ھم "گی برآمدند و در خون نشستند و رفتند تيره

دم درين ظ-م درخشيدند و  يک "ای  چون ستاره
: گل دادند و مژده دادند"، "جستند و رفتند
 ". رفتند"و " زمستان شکست

نامه اسماعيل بخشی از صد بار محکوميت 
المللی به  ھای بين جمھوری اس-می در سازمان

. تر است خاطر نقض حقوق بشر موثرتر و مھم
. آيد از درون اين نامه فراخوانی بيرون می

فراخوانی برای حمايت از کارگران دربند فوWد 
اھواز بھزاد عليخانی، مصطفی عبيات، کريم 
سياحی، کاظم حيدری، ميثم علی قنواتی، طارق 

پور؛  خلفی، غريب حويزاوی و محمدرضا نعمت
فراخوانی برای حمايت از علی نجاتی، عضو 

ھيئت مديره سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه،  
ھايی که بعد از  و فراخوانی برای حمايت از آن

اين به سرنوشت اسماعيل بخشی و کارگران 
برای ھمين ھم .  شوند دربند فوWد اھواز دچار می

گونه   نامه اسماعيل بخشی ماندگار است، به ھمان
نان کار آزادی اداره "تپه  که شعار کارگران ھفت

 .ھا رفت ماندگار شد و به ميان توده" شورايی
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رغم وخامت   خبر ھا حاکی ازآن است که به

وضعيت جسمانی وی، اين کارگرمبارز را 
بادستبند و پابند به پزشکی قانونی انديمشک منتقل 
کرده اند که اين موضوع مورد اعتراض شديد 

ازاين به بعد "وی قرارگرفته و اع-م نموده است
با زدن دستبند و پابند حاضر به حضور درھيچ 

" بيمارستان و درمانگاه و دادگاھی نخواھد بود
اسماعيل بخشی کارگر شجاع و مبارز و نماينده 

 روز ٢۵تپه را  شورای مستقل کارگران ھفت
ھا  ترين شکنجه مداوم تا سر حد مرگ تحت فجيع

قرار داد و ھمزمان با اين اقدامات وحشيانه، 
نھادھای دولتی و امنيتی و اداره کار و کارفرمای 

شورای "  انتخابات"اندازی  تپه برای راه ھفت
 .کار شدند اس-می، بسيج و دست به

برخی افراد بی تجربه که درجايگاه نماينده 
کارگران قرارگرفته وازادامه راه بازمانده 
بودند،به ھردليل به بازی دربساط حکومت کشيده 

عناصروازده ديگری که برگزاری مجمع .شدند
نمايندگان درشرکت نی شکرھفت تپه را 

خوانده و ازتشکيل شورای مستقل "  نمايش"يک
شدت ناراضی بودند، با ھمه وجود به   کارگری به

انتخاباتی شورای اس-می "  نمايش"استقبال
کارشتافتند و به ابزار دست کارگردان ھای 

درعوض سنديکای .اصلی اين نمايش تبديل شدند
شکرھفت تپه باصدور اط-عيه ای   کارگران نی

عنوان    ازشورای اس-می کار به٩٧ ديماه١۴در
گر ياد نمود   يک تشکل ضدکارگری و سرکوب

وازتشکل مستقل ازدولت و کارفرما دفاع 
اسماعيل بخشی که با اقدام تھورآميزو کم .نمود

سابقه درنامه اخيرخود خطاب به وزير اط-عات 
ازشکنجه ھای وحشيانه و شنود مکالمات تلفنی با 
ھمسرش سخن گفته و با دعوت ازوی به يک 
مناظره تلويزيونی ولوله ای دردرون حاکميت بپا 
کرده است، پيش ازآن ازشورای اس-می کار به 
عنوان تشکلی ياد کرده بود که جزت-ش برای 
شکستن اعتصاب و رضايت کارفرما، کاری 

ھرگز جامعه کارگری ھفت تپه "انجام نداده و 
اعضای آن را نمايندگان واقعی خود 

اسماعيل بخشی با طرح ايده شوراھای ".ندانستند
کارگری و نيز درعمل و با نقش منحصر به 
فردی که درايجاد شورای مستقل کارگران ھفت 
تپه داشته، موضع و جايگاه خود را نسبت به 

نشان داده و مشخص "  شورای اس-می کار"
جالب اين جاست که استاندار وقيح و .  کرده است

دروغگوی خوزستان ضمن انکار شکنجه 
اسماعيل بخشی، ادعا کرد وی بخاطرآن که در 
شورای اس-می کار حضور ندارد ناراحت شده و 
ھمين ناراحتی سبب شده است حرف از شکنجه 

 !بزند
رژيم ارتجاعی و ضد کارگری حاکم درصدد آن  

است به کمک کارفرمای اين شرکت و عمال وی 
از ھرگونه "  شورای اس-می"و با استفاده از 

عمل  اعتصاب و اعتراض متشکل جلوگيری به
گيری چنين  آورد و حتا پيشاپيش مانع شکل

اند با احياء  چنين مصمم ھا ھم آن.  اعتراضاتی شود
کارگران آگاه و پيشرو نيشکر "  کميته انضباطی"

تپه را يک به يک از سر راه خود بردارند و  ھفت
ارتجاع حاکم بر اين .  يا وادار به سکوت کنند

بندی کردن يک  خيال واھی است که با سرھم
که "  شورای اس-می کار"تشکل سياه دولتی بنام 

و ساير (تپه  گاه در ميان کارگران ھفت ھيچ

. طور يکپارجه دفاع کردند سنديکای خود به
بنابراين کوشش ارتجاع برای ايجاد شورای 

تپه و  اس-می در کشت و صنعت نيشکر ھفت
. سابقه نيست ناکامی مرتجعين در اين زمينه بی

ھای اخير رژيم برای ايجاد شورای اس-می  ت-ش
. گردد جاری بر می تپه به مردادماه سال در ھفت

تپه در اوايل مرداد با  زمانی که کارگران ھفت
 بخش اين شرکت، مستق- ١۴تشکيل مجامعی در 

 تن را به نمايندگی خود انتخاب کردند و از ٢٢
 نفره را برای پيگيری ٩پی آن يک ھيات مديره 
ھای خود برگزيدند، ايجاد  امور اجرايی و خواست
تری در دستور  طور جدی شورای اس-می نيز به

گرچه اين اقدام . کار رژيم و عمال آن قرار گرفت
مستقل کارگران در آغاز چندان جدی گرفته نشد، 
اما وقتی اين نمايندگان در صف مقدم مبارزه 
کارگران قرار گرفتند و با فراخوان اعتصابی که 

 روز به درازا کشيد و مورد استقبال يکپارچه ١۵
کارگران قرار گرفت و باWخره وقتی که از 
درون اين مبارزات و اعتصاب متحدانه و 

ھای شرکت نيشکر  سراسری در تمام بخش
تپه جوانه  تپه، شورای مستقل کارگری ھفت ھفت

گاه اقدامات  زد و اع-م موجوديت کرد، آن
 حاکم برای مقابله با  ی دستگاه گرانه سرکوب

ھا و برای ايجاد  کارگران و شورای مستقل آن
ساز و تقلبی وارد مرحله جديدی  يک تشکل دست

 .شد
دستگاه امنيتی و سرکوب رژيم که پيش از اين 
چندين بار با احضار و بازداشت گسترده 

تپه سعی کرده بود ترس و وحشت  کارگران ھفت
در ميان کارگران ايجاد کند و آنان را از 

يابی و ادامه مبارزه باز دارد يا دست کم  تشکل
ھای  کارگران پيشرو و آگاه را از ادامه فعاليت

بار در  مبارزاتی و کارگری منصرف سازد، اين
ھا  ده.  تری به کارگران يورش برد شکل وحشيانه

تن از کارگران را بازداشت کرد و مورد 
علی .  بازجويی و ارعاب و محاکمه قرار داد

نجاتی عضو قديمی و برجسته ھيات مديره 
تپه را با ضرب و  سنديکای کارگران نيشکر ھفت

آخرين .شتم روانه زندان کرد و زير شکنجه برد

اعضای شورای اس-می مورد تھديد و ارعاب و 
برخی ديگر مورد تطميع قرار گرفته بودند، در 

باز و سست عنصر که  که برخی افراد ميانه حالی
امتحان خود را در ھمراھی و م-قات با فرماندار 

رضا محجوب و امام جمعه و امثال آن پس  و علی
داده بودند و به ھمراه افراد ناآگاه ديگری مشوق 

گران بودند،  اين روند و بازی در بساط سرکوب
تپه اين مضحکه  اما اکثريت کارگران نيشکر ھفت

. را تحريم کردند و به شورای اس-می نه گفتند
ھای اصلی اين نمايش مضحک در ابتدا  کارگردان

کردند که اسماعيل بخشی يکی  چنين وانمود می
ھا تصميم داشتند نام وی را  آن.  از کانديداھاست

در ليست کانديداھای شورای اس-می قرار دھند 
تا با اين ُخدعه تعداد بيشتری از کارگران را به 

اما اين .  بازی در بساط مرتجعين بکشانند
موضوع مورد اعتراض شديد اسماعيل بخشی 
قرار گرفت و توطئه مزدوران برای سوءاستفاده 

. از نام اسماعيل بخشی با شکست روبرو شد
تر کردن زمان رای دادن و تقلب در تعداد  طوWنی

ھا نکرد،  و شمارش آرا نيز کمک چندانی به آن
ھا باطله بود و  که تعداد زيادی از رای بويژه آن

تعداد زياد ديگری با نوشتن نام اسماعيل بخشی 
در برگه رای، در واقع مخالفت آشکار خود با 

شان از اسماعيل بخشی  شورای اس-می و حمايت
 .را نشان دادند

البته اين نخستين بار نيست که حاکميت برای 
تپه دست به ايجاد  مقابله با کارگران آگاه ھفت

کارگران اين شرکت .  زند شورای اس-می کار می
 زمانی که کارگران پيشرو اين ٨۶بياد دارند سال 

شرکت در ت-ش و تکاپوی بازسازی سنديکای 
خود برآمده بودند، کارفرما در پيوند نزديک و 

ھا در  ھماھنگ با دولت و وزارت کار و عمال آن
عمل آوردند که  ھای زيادی به منطقه، کوشش

را در مقابل سنديکای "  شورای اس-می کار"
کارگران علم کنند و از تشکيل سنديکای کارگران 

 اع-م موجوديت کرد، ٨٧تپه که آبان  نيشکر ھفت
تپه  کارگران ھوشيار ھفت.  عمل آورند ممانعت به

در آن مقطع نيز قاطعانه دست رد به سينه 
شورای اس-می کار و حاميان آن زدند و از 

 تپه و تيری که از چله کمان رھا شد توطئه رژيم در ھفت
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بود که موجی از خشم و انزجار را نسبت به 
حاکمان اس-می و مسئوWن دزد و بی کفايت 

خصوصا که اين اتفاق .  دانشگاه آزاد برانگيخت
آنھم در جاده ای .  در محوطه دانشگاه آزاد رخ داد

که به گفته دانشجويان، سال ھا است مسئوWن 
دانشگاه آزاد اس-می از خطرناک بودن آن مطلع 
بودند، اما ھيچ اقدامی برای بھينه سازی اين جاده 

 .انجام ندادند
از لحظه انتشار خبر واژگونی اتوبوس حامل 

 تن از سرنشينان آن، ١٠دانشجويان و جان باختن 
فضای دانشگاه واحد تحقيقات دانشگاه آزاد 
يکپارچه از خشم دانشجويان به سوگ نشسته ُگر 

ابتدا تجمعات دانشجويی در دانشگاه واحد .  گرفت
تحقيقات و سپس در ديگر واحدھای دانشگاھی در 
اعتراض به پرپر شدن تعدادی از دانشجويان در 

قاتل "فرياد توفنده .  واژگونی اتوبوس شکل گرفت
، تبلور توفان خشم "بيا بيرون، قاتل بيا بيرون

دانشجويانی بود که فضای غم آلود و مرگبار 
 . دانشگاه را در می نورديد

عذرخواھی رسمی توسط سرپرست واحد و 
رئيس دانشگاه، استقرار ھميشگی اورژانس در 
محل دانشگاه، نوسازی ناوگان اتوبوس رانی، 
نصب برگه معاينه فنی و بررسی آن در بازه ھای 
زمانی کوتاه، ساخت حفاظ برای جلوگيری از 
ريزش کوه، نصب گاردريل در طول مسير، کم 
شدن ھزينه آژانس ھا تا ھنگامی که نوسازی 

بندھايی ...  ناوگان و حفاظت مسيرھا تامين شود و
 ماده ای دانشجويان معترض بود ٩از قطعنامه 

که مطالبات شان را با خشم و نفرت نسبت به بی 
توجھی مسئوWن حکومتی و دانشگاھی در حفظ 

. جان و س-مت دانشجويان فرياد می زدند
استعفای علی اکبر وWيتی به عنوان رئيس ھيات 
اُمنای دانشگاه آزاد اس-می، برکناری و محاکمه 
مسببين اين حادثه دردناک، از جمله خواست ھای 
ديگری بودند که در صدر اعتراضات دانشجويی 

 . پرتو افشانی می کرد
در ادامه اين اعتراضات، در تجمعی که 
دانشجويان واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد 

 ديماه در محل پارکينگ اتوبوس ٨روز شنبه 
ھای اين دانشگاه برگزار کردند، پ-کاردی با 
تصاوير ده جان باخته اين واقعه حمل می شد که 

در پيچ جاده ھا پرپر : "در زير آن نوشته شده بود
". می شوند، آنان که می بايد سرور می شدند

نوشته ای بسيار گويا که بيش از ھر بيانی جسم و 
اين پيام نوشتاری  به .  جان آدمی را می سوزاند

روشنی ترجمان عمق فاجعه ای بود که بر سر 
فاجعه ای دردناک که .  دانشجويان آوار شده بود

 سال گذشته در پی استقرار حاکميت ۴٠طی 
جمھوری اس-می روز از پی روز نه فقط بر 
سرنوشت دانشجويان که بر زندگی عموم توده 

به تاراج .  ھای مردم ايران چنگ انداخته است
رفتن جان دانشجويان در حادثه دلخراش 

واژگونی اتوبوس بيانگر اين حقيقت محض است، 
آنانی که می بايد آينده سازان اين مملکت باشند 
چه آسان در گردونه دزدی، فساد، رانت خواری 
و اخت-س ھای حکومتی و سيستم بی کفايت 
مديريت دانشگاھی پرپر می شوند و چه آسان 
جان جوان شان توسط مشتی دزد و غارتگر به 

 .  تاراج می رود
شعارھای اعتراضی دانشجويان اما صرفا در 
محدوده مطالبات صنفی و محکوميت مديران 
ناWيق دانشگاھی و محاکمه عاملين اين حادثه 

جوانه ھای جنبش نوين .  دردناک محدود نماند
 در پرتو مبارزات ٩۶دانشجويی که از ديماه 

سلحشورانه جوانان و توده ھای ستمديده مردم 
ايران در مسير شکوفايی به غنچه نشست و پس 
از آن، در ھفته ھای اعتصابات کارگران نيشکر 
ھفت تپه و صنايع فوWد اھواز شکوفا شد، اينبار 
نيز در تجمعات اعتراضی دانشجويان با سردادن 
شعارھای انق-بی و تاکيد بر ھمبستگی جنبش 
دانشجويی با کارگران و زحمتکشان ايران تبلور 

روند روبه رشدی که جنبش نوين .  بيشتری يافت
دانشجويی ايران در يک سال گذشته پشت سر 
نھاده بيانگر اين واقعيت است که پيش قراوWن و 
بخش پيشروی جنبش دانشجويی ايران به اين 
حقيقت مسلم دست يافته اند که جنبش دانشجويی 
ايران فقط و فقط در پيوند با طبقه کارگر و در 
دفاع از منافع عموم توده ھای مردم ايران است 
که می تواند پرتو افشانی کند، قامت برکشد، 
شکوفاتر شود و مصمم تر از پيش ع-وه بر دفاع 
از حق و حقوق صنفی و سياسی دانشجويان، 
تکيه گاھی محکم و روشنگرانه برای توده ھای 

 . مردم ايران باشد
فاجعه غمبار واژگونی اتوبوس حامل دانشجويان، 
آنچنان تکان دھند بود که فقط در اعتراضات 

اين فاجعه، .  دانشجويان خشمگين محدود نماند
آنچنان دردناک بود که برخی از عوامل حکومتی 
نيز صدای اعتراض شان نسبت به اين فاجعه بلند 

عبدالرضا ھاشم زائی از جمله نمايندگان .  شد
مجلس ارتجاع اس-می بود که در واکنش به اين 
سانحه خواستار استعفای علی اکبر وWيتی، رئيس 

احترام به "ھيات امنای دانشگاه آزاد به خاطر 
جھانبخش محبی نيا، يکی .  شد"  افکار عمومی

 ٩ديگر از نمايندگان مجلس بود که روز يکشنبه 
دی در واکنش به درخواست دانشجويان برای 
استعفای وWيتی تاکيد کرد که اگر رئيس ھيات 

استحقاق برکناری داشته "امنای دانشگاه آزاد 
رئيس کميسيون ."  باشد بايد به آن رسيدگی شود

عمران شورای شھر تھران نيز واژگونی اتوبوس 
زنگ خطری برای "دانشجويان دانشگاه آزاد را 

" ونقل عمومی شھر تھران ساماندھی سيستم حمل
خواند و گفت، اين حادثه ممکن است ھر لحظه 

 .در تھران رخ دھد
درست در .  اما اين ھمه، تمام واقعه نبود

روزھايی که دانشجويان در غم از دست دادن 
ھمک-سی ھا و ھم دانشگاھی ھای خود ُگر گرفته 
بودند، مسئوWن حکومتی و روزنامه ھای جيره 
خوار آنان طبق رول ھميشگی شان به فراافکنی 
متوسل شده و با ايجاد مصونيت آھنين برای 
عام-ن اصلی اين فاجعه که ھمانا مقامات 
جمھوری اس-می، وزير علوم و آموزش عالی و 
مديريت دزد و بی کفايت دانشگاه ھستند، حلقه ای 
ضعيف تر از راننده اتوبوس واژگون شده گير 
نياورده و در اين مدت سعی می کردند تا اوضاع 

آنان با .  را بر سر راننده اين واقعه خراب کنند
طرح سکته قلبی راننده سعی کردند ضمن تبرئه 
حاکمان اس-می اوضاع را به نفع مديران بی 

راننده بينوايی که برای .  کفايت دانشگاه رقم زنند
جلوگيری از اين حادثه و نجات جان دانشجويان 
تا آخرين لحظه ھر آنچه در توان داشت بکار 

. گرفت و در نھايت خود نيز قربانی اين حادثه شد
راننده ای که قرار بود تا دو ھفته ديگر شاھد عقد 
و عروسی دخترش باشد و اکنون نام و تصويرش 

 دانشجوی پرپر شده ھمراه با ٨در کنار تصاوير 
پدر يکی از دانشجويان دختر در پ-کاردھايی 
جان گرفته است که دانشجويان سوگوار در 

 .تجمعات اعتراضی خود حمل می کنند
 ١٠ماجرا اما تا اين لحظه صرفا در جان باختن 

تن از سرنشينان اتوبوس حامل دانشجويان واحد 
زخمی .  تحقيقات دانشگاه آزاد خ-صه نشده است

 دانشجوی ديگر، اندوه جانکاه مضاعفی ٢۶شدن 
است که اينروزھا فضای دانشگاه، خانواده ھای 
دانشجويان جان باخته و دانشجويان زخمی را در 

در اين فضای .  التھاب و نگرانی فرو برده است
سراسر ملتھب، ھمه چشم انتظارند تا خبری از 

دانشجويانی .  س-متی دانشجويان زخمی بشنوند
که خانواده ھای آنان در ھمدردی با خانواده ھای 
داغدار اين حادثه تلخ ترين و سخت ترين 
روزگارشان را در پشت دِر اتاق بيمارستان 

 . سپری می کنند
اين ھمه اندوه و پريشان احوالی که اين روزھا 
جامعه فرھنگی و دانشگاھی ايران را فرا گرفته 
است، حاصل حکومتی ارتجاعی، مستبد و 

 دھه کمترين توجھی به ۴ويرانگر است که طی 
س-مت، رفاه، امنيت، آسايش و شادی توده ھای 
مردم ايران نداشته است، تا چه رسد به اينکه در 
فکر جان و ھستی دانشجويان اين مرز و بوم 

 . باشد
در حکومتی که بودجه ھرساله اش مليارد ميليارد 
زير نام ھای کذايی و رديف ھای بی حساب و 
کتاب برای تبليغ و ترويج خرافات مذھبی به 
تاراج می رود، در رژيمی که به گفته ھاشمی 

کل "وزير بھداشت مستعفی کابينه روحانی، 
 ھزار ميليارد تومان بوده ١۶بودجه نظام س-مت 

 ھزار ميليارد تومان پرداخت ٣۵است، در برابر 
به موسسات مالی و اعتباری فاسد و نزول 

(خوار آيا )   ديماه١۵روزنامه عصر اقتصاد، " 
انتظاری بيش از اين می توان داشت؟ در 
حکومتی که دWرھای نفتی اش کرور کرور در 

ھزينه می شوند، ...  سوريه، عراق، يمن، لبنان و 

 در پيچ جاده ھا پرپر می شوند، "
 "آنان که می بايد سرور می شدند

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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 تپه و تيری که از چله کمان رھا شد توطئه رژيم در ھفت

نفوذ و اعتباری نداشته است، و بعد ھم )  کارگران
تپه بعد از  که کارگران ھفت با عنوان کردن اين

ھای خود را از طريق  اين بايد مسائل و خواست
شورای اس-می دنبال کنند، قادر است نمايندگان 

تپه را از  ھای واقعی کارگران ھفت و تشکل
صحنه خارج سازد و بر اعتصابات و 
اعتراضات متشکل در اين واحد نقطه پايان 

اما اين ترفند رژيم شدنی نيست و .  بگذارد
تپه نيز به  آرزوی دستگاه حاکم و کارفرمای ھفت

 .چند دليل ساده برآوردنی نيست
وجه در  ھيچ اوW رژيم حاکم از نظر اقتصادی به

ھای موجود در  شرايطی نيست که بتواند بحران
تپه و واحدھای مشابه آن پس  شرکت نيشکر ھفت

از واگذاری به بخش خصوصی را حل و فصل 
کند و يا به فرض بتواند با برآورده ساختن 
مطالبات کارگران اوضاع را در اين واحدھا آرام 

تپه با حضور  بنابراين کارگران ھفت.  کند
در "  شورای اس-می کار"نام  مترسکی به

تپه يا بدون حضورآن، به مبارزات خود  ھفت
ادامه خواھند داد و ھيچ نيرويی ھر چقدر ھم 

 .مقتدر، قادر نيست جلو اين مبارزات را بگيرد
ثانيا در اوضاع سياسی کنونی جامعه با توجه به 

ھای اعتراضی بويژه  شرايط عمومی و جنبش
ھايی فاقد اھميت  جنبش کارگری، چنين ت-ش

گونه بُرد و يا  که ھيچ تر اين جدی ھستند و مھم
قطاری که شرايط سياسی . اثری در جامعه ندارند

شود روی ريلی افتاده است که  در آن حمل می
موانع محدودکننده جزئی از اين دست زير 

 .شوند ھای سنگين آن له و نابود می چرخ
بھا و  تپه از تجارب گران ثالثا کارگران ھفت

و عملکرد آن "  شورای اس-می"مھمی در زمينه 
شورای اس-می نه تنھا مورد .  برخوردار ھستند

اعتماد کارگران نبوده است و نيست که مورد 
تپه  کارگران ھفت.  نفرت عموم کارگران است

نمايندگان واقعی خود را در جريان مبارزات 
ھای  ھا و تشکل اند  وحامی آن چندين ساله شناخته

cاند و خواھند بود مستقل خويش بوده. 
ھای  بنابراين ترديدی وجود ندارد که ت-ش

تپه و حاميان  مذبوحانه و توطئه کارفرمای ھفت
تپه، با شکست و ناکامی قطعی  دولتی آن در ھفت

ھمه کسانی که مستقيم و .  روبرو خواھد شد

و باWخره در نظامی که بر بودجه ارگان ھای 
 ٣٠امنيتی و سرکوبگرش ھرساله  بيش از 

سربازان گمنام امام "درصد افزوده می شود تا 
رژيم منفور جمھوری اس-می کارگران، "   زمان

دانشجويان، فعاWن اجتماعی، خبرنگاران غير 
حکومتی و توده ھای معترض را سرکوب، 
بازداشت، شکنجه و يا سر به نيست کنند و در 
ھمان حال بودجه آموزش و پرورش، س-مت و 
بھداشت، عمران، علوم و تحقيقات، محيط 
زيست، صنعت و کشاورزی در مقايسه با تورم 
افسارگسيخته موجود مدام کمتر و کمتر می 
شوند، نتيجه ای جز اين نخواھد بود که کودکان 
اين مرز و بوم در آتش بخاری ھای نفتی بسوزند 
و پرپر شوند، دانشجويانش در پيچ و خم جاده ھا 
و در واژگونی اتوبوس به کام مرگ روند و 
کارگرانش در شکنجه گاه ھای رژيم تا حد مرگ 

چرا که در نظام جمھوری اس-می .  شکنجه شوند
تنھا کاWيی که روز از پی روز بی ارزش تر می 

جان کارگران، .  شود، ھمانا جان آدمی است
زحمتکشان، زنان، معلمان، دانش آموزان، 

اجتماعی و ھمه آنانی -دانشجويان، فعاWن سياسی
که می بايد در جامعه سرور می شدند، اما در پيچ 
و خم جاده ھای مخوف زندان و شکنجه، کشتار و 
جنايت، دزدی و غارت مسئوWن حکومتی روز 

 .از پی روز پرپر می شوند
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  کرون ٢٠٠آزاد بايد گردد                          

سازی رژيم در  غيرمستقيم در پروژه تشکل
تپه برای ايجاد شورای اس-می سھيم شده و  ھفت

اند رسوا و مفتضح خواھند  يا به آن ياری رسانده
که توطئه رژيم در شرکت واحد و  چنان.  شد

سنديکاسازی دولتی نيز با شکست و ناکامی 
اندرکاران آن جملگی رسوا و  روبرو شد و دست

تپه بويژه بخش  کارگران ھفت.  مفتضح شدند
تر کارگران بايد ت-ش کنند  پيشروتر و آگاه

کارگران .  سازماندھی خودشان را حفظ کنند
شک از نمايندگان واقعی و استوارخود  تپه بی ھفت

حمايت خواھند کرد و فريب اين ترفندھای شناخته 
تپه  کارگران ھفت.  شده را نخواھند خورد

ھا  آن.  تپه را تحريم کردند مضحکه رژيم در ھفت
ما "يک روز پس از اجرای اين نمايش گفتند 

تپه دست به انتخاب مجدد نمايندگان  کارگران ھفت
 "!واقعی خود خواھيم زد

کنندگان کارگران  بر ھمگان از جمله بر سرکوب
تپه اين نکته بايد روشن شده باشد، اگرچه  ھفت

اعمال قھر و سرکوب وحشيانه عليه کارگران 
تپه، انتقام کشی از کارگران آگاه و اقدام  ھفت

ھا، ايجاد شورای مستقل  مانند آن بزرگ و بی
کارگری است، اما اين اقدامات چيزی از اھميت 

نظير کارگران  شوراھا و اقدام بزرگ و بی
تپه شورای کارگری  ھفت.  تپه نخواھد کاست ھفت

تر از آن اداره شورايی کارخانه و جامعه  و مھم
را به شعار عمومی و سراسری کارگران و 

وقتی اسماعيل بخشی در .  زحمتکشان تبديل کرد
ھمان آغاز تولد شورای مستقل کارگری در 

تپه، بر کنترل و نظارت کارگری بر شرکت  ھفت
تپه نمادی کوچک از  ھفت"تاکيد کرد و گفت 

او درواقع بر شوراھا و اداه شورايی "  ايران است
کرد  جامعه به عنوان آلترناتيو کارگران تاکيد می

توانست خشم سرمايه و حافظان منافع  که نمی
واکنش قھرآميز و !  طبقه حاکم را برنيانگيزد

وحشيانه دشمن طبقاتی بسيار بيرحمانه و 
با اين ھمه شورای مستقل .  آميز بود خشونت

کارگری، اداره شورايی جامعه و نظام شورايی 
اين .  تيری بود که از چله کمان رھا شده بود

تيررا که بازگشتی به چله کمان نيست، جراحتی 
عميق بر طبقه حاکم وارد ساخته و در قلب 

 .سرمايه فرو نشسته است

 در پيچ جاده ھا پرپر می شوند، "
 "آنان که می بايد سرور می شدند
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بار  ھای فاجعه طی ساليان متمادی، اجرای سياست
نئوليبرالی در متن بحران ساختاری نظام 

داری حاصلی جز سقوط روزافزون  سرمايه
کارگران و زحمتکشان به ورطه فقر و ف-کت 

داری، عواقب  اما در نظام سرمايه.  نداشته است
ھای اقتصادی تنھا دامنگير کارگران و  بحران

در چنين دورانی، زندگی و .  شود زحمتکشان نمی
ھايی از قشر متوسط نيز در خطر  ھستی بخش

گيرد و آنان را نيز به  زوال و نابودی قرار می
رو  از ھمين.  کند ميان اقشار تھيدست پرتاب می

بود که حتا پيش از خيزش دی ماه، رژيم بخشی 
. از پايگاه خود را در ميان اين اقشار از دست داد

ھای  در پ-تفرم"  پشيمانم"حرکت اعتراضی 
ھای  ، يکی از جلوه٩۶اجتماعی در سال 

نارضايتی قشر عمدتا متوسط شھرنشينی بود که 
ھای اجتماعی رژيم به شمار  پيش از اين از پايگاه

ھمان قشری که به گفته ترکان، معاون .  آمدند می
 ۴ دھک به ۶ آبان، از ٢٨رئيس جمھور در 

دھک کاھش يافته، يعنی دو دھک آنان به 
ھای کشاورزان  شورش.  اند ھای فقير پيوسته دھک

ھای دولت در زمينه حقابه نيز از  عليه سياست
کشاورزانی .  نمودھای نارضايتی کشاورزان بود

ھای اجتماعی  ھا را يکی از پايگاه که رژيم آن
کرد، اما نسبت به زندگی و  خود محسوب می

اعتنا بود که  نيازھای آنان نيز به ھمان اندازه بی
 .ھای اجتماعی به نيازھا و مطالبات ساير گروه

  ھا پيش آغاز شده ھای کشاورزان از سال شورش
اند که رژيم  ای به خود گرفته و گاھی چنان دامنه

را وادار به ريخت و پاش وعده و وعيدھای 
گاه متحقق  ھايی که ھيچ وعده.  پايه کرده است بی

ای  برای مثال يکی از کشاورزان ورزنه.  اند نشده
: گويد  دی به خبرنگار ايلنا می١۴در اعتراضات 

در دولت آقای خاتمی قرار بود تونلی جھت "
انتقال آب برای کشاورزان اصفھان زده شود که 

کشاورزان استان ."  ھنوز ھم ساخته نشده است
اصفھان در اعتراض به عدم اختصاص حقابه 

ھا، روزھای  برای کشت پاييزه، به رغم وعده
ھای شھر ورزنه و  ست که در خيابان متمادی

آنان پس از .  کنند اصفھان تجمع و تظاھرات می
ھای پوچ، شعار  ھا، خسته و بيزار از وعده سال
"دھند می ھا  مردم ديگه بيدارن، از وعده: 

برخی از مسئوWن به آنان پيشنھاد ."  بيزارند
اما آنان حتا !  کنند، برويد دعای باران بخوانيد می

ھای  توانند به خانه و زمين اگر بخواھند ديگر نمی
ی  و وعده"  برکت آسمان"خود بازگردند و به 
 .مسئوWن دلخوش کنند

ھا، اين  آغاز دوران جديد در حيات سياسی توده
کشاورزان را نيز چنان جسور ساخته که در 
اسفند سال گذشته به محل برگزاری نماز جمعه 

: اصفھان رفتند و پشت به امام جمعه، شعار دادند
گرچه به روال ."  پشت به دشمن، رو به ميھن"

ھای سرکوب خود را به  معمول، رژيم نيز گله
مقابله با کشاورزانی گسيل کرده که نه برای 

ای زيست محيطی بلکه برای حفظ  مسئله
ھمان .  اند ھا شده شان روانه خيابان ھستی

کارترين اقشار  کشاورزانی که معموW از محافظه
ھای  شوند، اما سياست جامعه محسوب می

ھا  برانداز رژيم چنان عرصه را بر آن خانمان

ھا، در  تنگ کرده است که دل برکنده از وعده
"زنند ھا فرياد می خيابان ميريم،  جنگيم، می می: 

 ."گيريم حقابه را می
نابودی تنھا ممر کسب درآمد و گذران زندگی 

. منحصر به کشاورزان اصفھانی نيست
ھای مخرب زيست محيطی رژيم زندگی  سياست

کشاورزان در سراسر ايران را تحت تأثير خود 
در سيستان به گفته يکی از .  قرار داده است

مسئوWن نظام صنفی کشاورزی، اکنون وضعيت 
به چنان مرحله حادی رسيده است که با وجود 

 ھزار صياد و کشاورز و دامدار در اين ۴٠٠
. کند منطقه، ديگر کسی کشاورزی و صيادی نمی

 درصد از ۵٠آبی اخير موجب گشته  چند سال کم
را رھا کنند و در   ھا، روستاھای متروکه سيستانی

جستجوی کار به شھرھا مھاجرت کنند، اما در 
 شھرھا  ھای حاشيه جا اکثريت آنان، جز بيغوله آن

 .شود شان نمی ای نصيب و بيکاری بھره
، دولت تخصيص حقابه ٩۴در تير ماه 

ھای فارس را تصويب و اع-م کرد، اما  درياچه
اين وعده ھنوز عملی نشده است و اکنون بر اثر 

ھا، وضعيت اقليمی استان شبيه  خشکی درياچه
ھای کھگيلويه و بويراحمد،  استان.  کوير شده است

ھا  چھار محال بختياری و بسياری ديگر از استان
 .اند نيز با ھمين وضعيت مواجه

ھاست مردم محلی، فعاWن محيط  با آن که سال
ھا  زيست، کشاورزان و باغداران و دامداران نامه

ھا و تجمعات  اند، کمپين به مقامات نوشته
اند و نسبت به  اعتراضی برگزار کرده

ھای مخرب زيست محيطی رژيم ھشدار  سياست
ھای رژيم  کابينه.  اند، اما گوش شنوايی نيافتند داده

ساز خود خاتمه  ھای ويران نه تنھا به پروژه
ھای Wزم را برای کاھش  ندادند، نه تنھا بودجه
ھای خود اختصاص ندادند  تأثيرات منفی سياست

شان را عملی نکردند، بلکه در خفا و  ھای و وعده
 . اند ھا را دنبال کرده آشکار ھمان سياست

پس از آن که ساليان سال، مسئوWن رژيم منکر 
وجود معضل در اين زمينه بودند و با افتخار 

ھای سدسازی و انتقال آبی را افتتاح  طرح
ھای رژيم  کردند، اکنون که پيامدھای سياست می

آشکار گشته و جای انکاری باقی نگذاشته، 
و "  ھای متوالی خشکسالی"فرافکنی کرده و 

را عامل بحران معرفی "  کاھش بارندگی"
ھرچند تغييرات اقليمی در سطح جھانی .  کنند می

آبی مناطق گوناگون جھان و  در خشکسالی و کم
ايران نقش داشته است، اما در جمھوری اس-می 

ھای سدسازی و انتقال آب  نبايد طرح
ھای ک-ن،  غيرکارشناسانه اما با تخصيص بودجه

منافع مادی، رشوه و اخت-س و زدوبندھای 
مقامات حکومتی و استانی و نمايندگان مجلس را 

چه در اين ميان دغدغه  آن.  اھميت تلقی کرد کم
ھيچ يک از مسئوWن نظام نبوده است، توجه به 

ھای کارشناسان محيط زيست و مردم  توصيه
 مناسب برای  بومی منطقه، سنجش مکان

ھا، استفاده بھينه از منابع آبی  سدسازی
ريزی برای  گذاری و برنامه زيرزمينی، سرمايه

ھای  دستيابی به يک کشاورزی پايدار با شيوه
صنعتی، حفظ و گسترش پوشش گياھی و ساير 

 .عوامل مؤثر در وضعيت اقليمی بوده است

در حال حاضر، مشک-ت زيست محيطی در 
اند که کاھش  ايران چنان پايدار و ماندگار گشته

آنان حتا در صورت تأمين منابع مادی و وجود 
ھا، ساليان سال به طول  ای برای غلبه بر آن اراده

در اين ميانه، عواقب اين .  خواھد انجاميد
معض-ت زيست محيطی  به شکل ريزگردھا 

شوند، گرسنگی و سوءتغذيه،  ھا می وارد ريه
 درجه را ۵٠برقی در دمای  آبی و تشنگی و بی بی

زايی  گردند، به کويرزايی و بيابان موجب می
انجامند و بسياری  ای از کشور می مناطق گسترده

از کشاورزان، صيادان، دامپروران و عشاير را 
کنند، يعنی نابودی  خانمان کرده و می آواره و بی

ھای مردم  ھا تن از توده ھستی و زندگی ميليون
 .ايران

با آن که مسئوليت تمامی اين معض-ت بر عھده 
سران رژيمی است که مردم را به  چنين ف-کتی 

اند، اما آنان با وجود اعتراضات  دچار کرده
خراب حاضر نيستند، اندکی از  کشاورزان خانه

منافع ک-ن اقتصادی و دزدی و دامنه دزدی و  
ھای آنان  چپاول خود بکاھند و بخشی از خسارت

انتظاری عبث و بيھوده از .  را جبران کنند
اش به مطالبات و  رژيمی که تنھا پاسخ

اعتراضات مردم، تھديد و ضرب و شتم و 
 .دستگيری و شکنجه است

اما گذشته از ناگزيری کشاورزان به ادامه 
، جامعه ايران وارد دوران ديگری  اعتراضات
دوران اعتراضات، .  دوران انق-بی.  شده است

از .  ھا ھا و دل بستن به وعده دوران ريزش توھم
دی ماه سال گذشته تاکنون ھر بار قشرھا و 

ھای اجتماعی ديگری به صف معترضان  گروه
تری به  پيوندند، اعتراضات اشکال تعرضی می

در جريان مبارزه آگاھی شتابان .  گيرند خود می
يابد و کارگران و زحمتکشان  گسترش می

خيزند  تر و متحدتر عليه رژيمی به پا می ھمبسته
. شان آتش افکنده است که بر خرمن ھستی

توان در اعتراضات  انعکاس اين ھمه را می
درود بر "کشاورزان نيز ديد، در شعارھايی مانند 

کش،  ای مردم ستم"و "  گر کشاورز مرگ بر ستم
 ".اتحاد، اتحاد

 

 کش، اتحاد، اتحاد ای مردم ستم
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 ٧ ٨٠۵ شماره  ٩٧  دی ١٧      ٧

٨از صفحه   

وپرورش  دادند، در مقابل اداره آموزش تشکيل می
"ھا شعار سر دادند آن.  تجمع کردند مشکل ما : 

معلم زندانی آزاد "،"حل نشه مدرسه تعطيل ميشه
ھا  حقوق ما رياليه، ھزينه"،"بايد گردد

قرار "، "کارگر زندانی آزاد بايد گردد"،"دWريه
انق-ب ما اين نبود، فقر و فساد و فرق و تبعيض 

 ."نبود
ماه، صدھا تن از فرھنگيان   دی٢روز يکشنبه 

شاغل و بازنشسته تبريز در اعتراض به وضعيت 
وپرورش  معيشتی خود مقابل اداره کل آموزش

. آذربايجان شرقی، در تبريز دست به تجمع زدند
تا حق خود نگيريم از پا :"زدند ھا فرياد می آن

 "نشينيم  نمی
کارگر، "، "ھا دWريه حقوق ما رياليه ھزينه"

 "معلم، اتحاد اتحاد
 ١٢در ادامه اين اعتراضات روز چھارشنبه 

ماه نيز، صدھا تن از بازنشستگان  در مقابل  دی
مجلس تجمع و تظاھرات برپا کردند و خواستار 

اين تجمع و تظاھرات .  تحقق مطالبات خود شدند
با فراخوان اتحاد سرا سری بازنشستگان ايران، 
گروه بازنشستگان تأمين اجتماعی، شورای 

 .بازنشستگان ايران، انجام گرفت
اعتنائی رژيم  در اين فراخوان با اشاره به بی

نسبت به مطالبات بازنشستگان و ناديده گرفتن 
 : ھا در Wيحه بودجه، آمده بود آن
اين بودجه برای سروسامان دادن امور "

ھا و نھادھای درون  بری دستگاه حکومتيان و سھم
شده است نه برای رفاه عموم  دايره قدرت تنظيم

 .مردم
ھا، برای دستيابی به  ما بازنشستگان ھمه صندوق

با .  آييم مطالبات زير بار ديگر به خيابان می
چراکه بارھا ھشدار .  ھای راسخ و استوار گام
": نشينيم تا حق خود نگيريم از پای نمی"ايم  داده

سپس مطالبات بازنشستگان به شرح زير 
 .شده بود اع-م

بگيران و  ارتقاء سطح دريافتی حقوق  -١"
بگيران به ميزان باWتر از خط فقر  مستمری

متناسب با ھزينه زندگی استاندارد   کارشناسی شده 
 .امروزی

تھيه و تدوين بودجه ساليانه بر مبنای   -  -٢
حمايت از منافع مزدبگيران و تأمين منابع مالی 
Wزم برای تضمين يک زندگی مناسب 

ترازی حقوق بازنشستگان با  ھم.  بازنشستگان
 قانون ١٢۵ و ۶۴شاغلين با اجرای کامل ماده 

 ٨۶مديريت خدمات کشوری مصوب سال 
. ھا توقف تعرض به منابع و امکانات صندوق  -٣

ھای بازنشستگی و جبران  اعاده منابع صندوق
ھا  ھای دولت به صندوق خسارت و استرداد بدھی

منظور کنترل و  و ايجاد سازوکار مناسب به
ھا توسط منتخبين واقعی  نظارت بر آن

 بازنشستگان
ھای تکميلی و برقراری بيمه کارآمد  لغو بيمه  -۴

 و رايگان 
سازی  ھای خصوصی توقف سياست و برنامه  -۵

ھای توليد، آموزش، بھداشت و درمان  در عرصه
 و خدمات عمومی 

سازی و پيگردھای قضايی  توقف روند پرونده  -۶
و امنيتی برای فعالين صنفی و اجتماعی و آزادی 

قيدوشرط کليه فعالين صنفی و  فوری و بی
 اجتماعی

ھای  به رسميت شناختن حق ايجاد تشکل  -٧
 مستقل بازنشستگان

کنيم چنانچه پاسخ عملی درخور به  ما اع-م می
ھای ما داده نشود استمرار تجمعات و  خواسته

اعتراضات برای پيگيری مطالبات خود را حق 
 ."دانيم قانونی و طبيعی خود می

ھايی در  بازنشستگان در اين تجمع شعارنوشته
نان، "  شده بود  ھا نوشته دست داشتند که بر آن

" دانشجو، کارگر، بازنشسته، اتحاد" "کار، آزادی
تا حق خود نگيريم، از پا "  ھا شعار سر دادند،  آن

"نشينيم نمی کارگر زندانی، معلم زندانی، " 
"  دانشجوی زندانی، آزاد بايد گردد زندانی " 

"  سياسی آزاد بايد گردد کند،  دولت خيانت می" 
 ".کند مجلس حمايت می

در مشھد نيز بازنشستگان در برابر سازمان 
بازنشستگان خراسان اجتماع کرده و مطالبات 

ھا ھمچنين شعار  آن.  خود را اع-م کردند
ظلم و "،"تورم،گرانی ب-ی جان مردم"سردادند،

بازنشستگان بنر "  ستم کافيه سفره ما خاليه
کردند که بر روی آن  بزرگی با خود حمل می

نياز کنونی ما تشکل مستقل ھمه :  شده بود نوشته
بازنشستگان است تا نمايندگان واقعی خود را 

 .بشناسيم
ھا فاجعه آفريده  جمھوری اس-می در تمام عرصه

فقر و گرسنگی که اين رژيم تبھکار بر .  است
ھای زحمتکش مردم ايران تحميل کرده  توده

 دھه اخير مدام در حال افزايش ۴است، در طول 
ھا تن از مردم ايران بيکارند و تنھا  ميليون.  است

 ۴۵اصط-ح يارانه نقدی  ھا به گذران زندگی آن
يک کيلو گوشت ھم  ھزارتومانی است که با آن

توان خريد و شايد ھم اندک کمکی از کميته  نمی
ھا کارگر شاغل در زيرخط فقر  ميليون.  امداد

کنند و چندين ميليون از اين کارگران،  زندگی می
کنند که کمی بيش  حداقل دستمزد را دريافت می

اين در حالی است که .  ميليون تومان است از يک
 ميليون تومان ۶ تا ۵متوسط ھزينه يک خانوار 

 . برآورد شده است
 سال در اين کشور زحمت ٣٠بازنشستگان 

کشيدند، حق بيمه پرداختند، تا در دوران 
ای را در آرامش  دغدغه بازنشستگی زندگی بی

اکنون اما به اذعان حتی نھادھای .  بگذرانند
 ٩٠ تا ٨٠رسمی و متخصصين اقتصادی رژيم 

. درصد بازنشستگان زيرخط فقر قرار دارند
کنند، بيش  گونه که خود بازنشستگان مطرح می آن

 درصد بازنشستگان تأمين اجتماعی، ۶٠از 
بقيه نيز مستمری بازنشستگی .  حداقل بگير ھستند

رسد، بخش  ھا به نصف خط فقر ھم نمی آن
ويژه فرھنگيان  بزرگی از بازنشستگان کشوری به

ھای  رغم وعده به.  نيز وضعيت مشابھی دارند
توخالی مقامات رژيم در چند سال گذشته برای 
بھبود وضعيت بازنشستگان، نه تنھا ھيچ بھبودی 
صورت نگرفته، بلکه مدام وضعيت معيشتی 

مقامات دزد و .  تر شده است بازنشستگان وخيم
ھای  فاسد جمھوری اس-می حتی صندوق

بازنشستگی را که حاصل يک عمر زحمت و 
رنج بازنشستگان بوده است، چپاول و غارت 

بنابراين روشن است که بازنشستگان .  اند کرده
ھا  آن.  راھی جز ادامه و تشديد مبارزه ندارند

اند  ای مؤثرتر ت-ش کرده برای پيشبرد مبارزه
ھای مختلف را  مبارزات بازنشستگان صندوق

. ای متحدانِه را پيش ببرند ھماھنگ کنند و مبارزه
آنھا نياز به اتحادھا و تشکلی فراگير دارند و 

اما ع-وه بر .  کنند برای تحقق آن ت-ش می
اند که برای تحقق مطالبات خود، بايد با  اين،آگاه

ويژه جنبش طبقاتی کارگران  ھای ديگر به جنبش
از ھمين روست که در شعارھای .  متحد شوند

خود خواستار اتحاد کارگران، معلمان، 
دانشجويان، بازنشستگان عليه رژيم ستمگر حاکم 

 .  اند بر ايران شده
گونه که در مطالبات و  بازنشستگان ھمان

اند، فقط خواستار  شعارھای خود عنوان کرده
ھا  آن.  تحقق مطالبات برحق رفاھی خود نيستند

خواستار آموزش رايگان برای عموم مردم ھستند 
ھا  آن.  اند ھای رژيم مخالف سازی و با خصوصی

ھای رژيم  با استبداد، ديکتاتوری و سرکوب
اند و خواستار آزادی  آشکارا اع-م مخالفت کرده

گونه  بازنشستگان، ھمان.  اند زندانيان سياسی شده
اند،  اند و در عمل نشان داده که مکرر اع-م کرده

تا رسيدن به مطالبات و اھداف خود پيگيرانه به 
 .مبارزه ادامه خواھند داد

 "نشينيم تا حق خود نگيريم، از پا نمی" 



 ٨٠۵ شماره  ٩٧  دی ١٧      ٨

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسPمی 

٧درصفحه   

 آذر صدھا تن از بازنشستگان کشوری در ۶روز
تھران با تجمع در مقابل ساختمان وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی خواستار تحقق مطالبات خود 

ھا در دست  ھايی که آن در شعارنوشته.  شدند
بيمه کامل و درمان رايگان، "داشتند، آمده بود، 

معلم زندانی آزاد "، "حق ھمه بازنشستگان است
"بايد گردد تا حق خود نگيريم، از پا " 

"نشينيم نمی " ظلم و ستم کافيه،سفره ما خاليه." 
 "معيشت،امنيت، س-مت، حق مسلم ماست"

 آذر گروھی از بازنشستگان  شھرھای ١٩روز 
مختلف ايران در مقابل مجلس تجمع و تظاھرات 

 ھا به اجرا نشدن آن. برپا کردند
ھا و ارتقاء خدمات بيمه  سازی مستمری ھمسان

رغم اقدامات  به.  تکميلی اعتراض داشتند
سرکوبگرانه پليس برای متفرق کردن 

ھا ھمچنان به اعتراضات خود  بازنشستگان، آن
 .ادامه دادند

 آذر صدھا تن از بازنشستگان در ٢٧روز  
تھران مقابل ساختمان مجلس تظاھرات برپا 
کردند و سپس به سمت ساختمان سازمان 

در .  وبودجه راھپيمايی کردند برنامه

٨ 

١از صفحه   

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

 .  زيرارسال نمائيد خود را به آدرس
 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 
ھای مالی خود را به ش¦م¦اره حس¦اب  کمک

بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھ¦م¦راه 
ھ¦¦ای  ک¦¦د م¦¦ورد ن¦¦ظ¦¦ر ب¦¦ه ي¦¦ک¦¦ی از آدرس

 . سازمان ارسال کنيد
:شماره حساب  

 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
NL08INGB0002492097 
Amsterdam, Holland 

 
 :نشانی ما برروی اينترنت

 
http://www.fadaian-minority.org 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

 
info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(
 

karfadaianaghaliyat/me.t://https 
 : آدرس کانال سازمان در تلگرام

aghaliyat_fadaian/me.T://http 
 :آدرس سازمان در اينستاگرام

https://www.instagram.com/
fadaianaghaliyat/ 

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

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

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

fadaianaghaliyat.kar 

 
 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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 :بدينوسله به اط-ع  ع-قمندان تلويزيون دمکراسی شورائی می رسانيم که 
از اول ژوئ¦ن "  ديدگ¦اه"  ساعته تلويزيون ٢۴برنامه ھای تلويزيون  دمکراسی شورايی  روی شبکه 

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

Satellite Yahsat ماھواره ياه ست  
Frequency   ١١٧۶۶فرکانس  

Polarization Vertical عمودی  
Symbol rate  ٢٧۵٠٠مبل ريتيس  

FEC  ۵/ ۶اف ای سی  
  

:ساعت پخش برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی   
وقت ايران  ونيم شب بهنهساعت چھارشنبه ھا    

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

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

 :اينترنت 
در صورت عدم دسترسی به تلويزيون ماھواره ای ، ميتوانيد از طريق اينترنت نيز برنامه ھای 

 .تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد 
 "ويز . ال .جی " بطور زنده در ساعات ذکر شده ، در سايت تلويزيون ديدگاه و شبکه رسانه ای -١

www.didgah.tv  
www.glwiz.com 

 
:اقليت –به صورت آرشيو ، در سايت  سازمان فداييان  -٢  

http://www.fadaian-aghaliyat.org/ 
https://tvshora.com/ 

. ساعت و زمان برنامه را به خاطر بسپاريد و به اط-ع دوستان و آشنايان خود برسانيد  
در پائيز و بھار  –بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی  جھنت اط-ع ؛  سالی دو بار : توجه 

بطور ناھمزمان در ايران ، اروپا و امريکای شمالی ساعات  تغيير می کنند که البته ھر بار پس  –
.از چند ھفته ، ساعات اين سه منطقه يکسان می شوند  

درمان رايگان "ھا آمده بود  ھای آن شعارنوشته
تر  اجرای ھرچه سريع"، "حق مسلم ما است

داشتن "  ،"ھا را خواستاريم سازی حقوق ھمسان
زندگی مناسب و مطابق با استانداردھای جھانی، 

"  حق و شدنی است ای به خواسته ما خواھان " 
احيای سازمان بازنشستگی با نظارت نمايندگانی 

آموزش رايگان حق "،"از بازنشستگان ھستيم
سازی  فرزندان ما است، نه به خصوصی

دولت خيانت "دادند  ھا شعار می آن".   آموزش
معلم زندانی، "، "کند کند، مجلس حمايت می می

 " کارگر زندانی، آزاد بايد گردد
زمان در چند شھر ديگر نيز بازنشستگان  ھم

در شيراز .  ھای دولتی تجمع کردند مقابل سازمان
بازنشستگان صنايع مخابراتی راه دور بار ديگر 
به خيابان آمدند و مسير منتھی به استانداری را 

در اين روز بازنشستگان در .  مسدود کردند
ھای اعتراضی برپا  کرمانشاه و رشت نيز تجمع

 .کردند
آذر متجاوز از ھزار تن از معلمان و ٢٩روز 

ھا را زنان  بازنشستگان اصفھان که اغلب آن

 "نشينيم تا حق خود نگيريم، از پا نمی" 


