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اعتصاب سه روزه معلمان، 
 برجستگی ھا و ضعف ھای آن

 
دور سوم اعتصاب سراسری معلمان در روزھای 

 در ١٣٩٧دوازدھم، سيزدھم و چھاردھم اسفند 
شورای . "بسياری از شھرھای ايران برگزار شد

ھماھنگی تشکل ھای صنفی فرھنگيان 
(ايران فراخوان )  از اين پس شورای ھماھنگی" 

در اط?عيه .  دھنده اين اعتصاب سراسری بود
 اسفند منتشر شد، ۶که روز "  شورای ھماھنگی"

"آمده است معلمان سراسر کشور در روز ھای : 
 با حضور در دفتر ٩٧ اسفندماه ١۴ و ١٣، ١٢

مدارس از رفتن به ک?س درس خودداری نموده، 
به روش ھای ممکن، دانش آموزان و اوليای آنھا 

 ".را از اھداف اين اقدام آگاه می نمايند
سپس به توضيح "  شورای ھماھنگی"اط?عيه 

چرايی اعتصاب پرداخته و در اين رابطه نوشته 
سال ھا بی توجھی برنامه ريزان و :  است

مسئوWن کشور نسبت به دانش آموزان و 
فرھنگيان و تضييع دامنه دار حقوق آنھا در کنار 
ساير عوامل، زمينه ساز بروز وضعيت اسفبار 
اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی حال حاضر 

تورم و گرانی افسار گسيخته و .  کشور شده است
نھادينه شده کنونی که مردم زير بار فشار طاقت 
فرسای آن کمر خم کرده اند، نمودی عينی و 
ملموس از وضعيت بحرانی و غير قابل تحمل 

 ".مزبور است
اط?عيه در فراز پايانی خود نيز به طرح 
. مطالبات معلمان و فرھنگيان پرداخته است

فرھنگی و بسته شدن ھمه   -آزادی فعاWن صنفی"
رفع تمام موانع .  پرونده ھا در اين زمينه ھا

قانونی برای فعايت رسمی و آزادی تشکل ھای 
اختصاص .  فرھنگيان در سراسر کشور  -صنفی

 به آموزش ٩٨سھم کافی و وافی در بودجه سال 

  ٨درصفحه 

۶درصفحه   

 اسفند روز ٢۵
 فشانان فدايی جان

 ٨١٣شماره    ٩٧ اسفند ٢٠ –سال  چھل و يکم 

 فشانان فدايی  اسفند روز جان٢۵
 فشانان فدايی ھمواره جاودان خواھد ماند ياد و نام جان

. بر تشديد بحران اقتصادی و بيکاری ارائه داديم
چه که به ھر حال مشخص است و حتا عموم  آن

اقتصاددانان جمھوری اس?می نيز بر آن تاکيد 
تورمی و   –دارند تشديد بحران اقتصادی رکود 

نيز بيکاری در سال آينده است که باعث فشار 
 .مضاعفی بر کارگران و زحمتکشان خواھد بود

 اسفندماه Wيحه بودجه با تغييراتی در جزييات ١١
نسبت به Wيحه ارائه شده از سوی کابينه به 

ما پيش از اين در .  تصويب مجلس اس?می رسيد
ھای  مقاWت متعدد نشريه کار از جمله شماره

 به تحليل بحران اقتصادی و ٨١٢ و ٨٠۶، ٨٠۴
طور  تورمی پرداختيم و به  –تشديد بحران رکود 
 ٩٨ تحليلی از تاثير بودجه ٨٠۶مشخص در کار 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

اع�ميه مشترک به 
  مارس٨مناسبت 

  روز جھانی زن

اسماعيل بخشی کارگر پيشرو و آگاه و عضو 
ھيات مديره سنديکای کارگران شرکت نيشکر 

 روز ۵٠چنان در زندان و بيش از  تپه، ھم ھفت
ھای جسمی و روانی  است که زير فشارو شکنجه

اسماعيل بخشی .  مزدوران حکومتی قرار دارد
که شکايت از ماموران امنيتی و شکنجه  در حالی

" سربازان گمنام امام زمان"خود در زندان بدست 
ماه مجددا توسط  کرد، اول بھمن را پيگيری می

دستگاه امنيتی بازداشت و به منظور 
ھای جديد به  گيری ھا و اعتراف سازی پرونده

. سلول انفرادی و مستقيما زير شکنجه فرستاده شد

  ٩٨فقر بيشتر پاسخ جمھوری اس�می در بودجه 
 ھا ھای توده به اعتراضات و خواست

 ضرورت و فوريت مبارزه برای آزادی اسماعيل بخشی 

ازخودگذشتگی، صداقت انق?بی، فداکاری و 
فnnnnشانی يکnnnnی از خnnnnصائل اخ?قnnnnی و  جان

ھايی است که بnرای  مبارزاتی برجسته انسان
ھnnای بnnزرگ انnnسانی تnn?ش  اھnnداف و آرمان

ھای تnاريخ بnشريت کnه  به تمام دوره. کنند می
ھای پيnnnشرو و  نگnnnاه کنيnnnم، ھمnnnواره انnnnسان

اند کnnnه بnnnرای تحقnnnق  آگnnnاھی وجnnnود داشnnnته
ھای بnزرگ خnود و نجnات سnتمديدگان  آرمان

از چنnnnگ سnnnتمگران، بnnnا مبnnnارزات خnnnود، 
ھnnnای مnnnردم ھnnnر  توده.  انnnnد ھا آفريده حماسnnnه

 را  ھا کnnشوری صnnدھا نمونnnه از ايnnن حماسnnه
انnد  ھای ديگnر منتقnل کرده سينه به نسل به سينه
شnnnnnان  ناپذيری ھnnnnا را پnnnnشتوانه شکست و آن

درنnnبرد عليnnه سnnتمگران و دشnnمنان طبقاتnnی 
ھا  ترين ايnن انnسان برجسته.  اند خود قرار داده

ھا بnوده و  در طول تاريخ بشريت، کمونيnست
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 اعتصاب سه روزه معلمان،
  برجستگی ھا و ضعف ھای آن

و پرورش تا سرحد رفع مشک?ت عديده مدارس، 
ترميم اساسی حقوق فرھنگيان و پرداخت تمام 
معوقات آنھا اعم از مطالبات معلمان خريد 

ھمسان سازی حقوق ...  خدمت، حق التدريسی و 
بازنشستگان فرھنگی با شاغ?ن و ارتقای آن به 

لغو قرارداد با بيمه ناکارآمد .  باWتر از خط فقر
تکميلی فعلی و جايگزينی آن با بيمه کارآ و 
پاسخگو برای فرھنگيان شاغل و بازنشسته و  

 ٣٠توقف سياست پولی سازی و اجرای اصل 
از جمله مطالبات عاجل و فوری "  قانون اساسی

فرھنگيان سراسرکشور است که در فراخوان 
. قيد شده اند"  شورای ھماھنگی"اعتصاب 

مطالباتی که معلمان فرھيخته و زحمتکش ايران 
سال ھا است پيگيرانه برای تحقق آن مبارزه می 

 ماه گذشته سه بار ۶کنند و دست کم در ھمين 
 . دست به اعتصاب سراسری زده اند

بر اساس تمام شواھد عينی، عکس ھا و 
گزارشات منتشر شده در فضای مجازی و نيز با 

در "  شورای ھماھنگی"استناد به بيانيه ای که 
پايان اين اعتصاب سه روزه منتشر کرده است، 

 ١۴ و ١٣، ١٢اعتصاب سراسری روزھای 
 با موفقيت و پر شکوه تر از دو ٩٧اسفندماه 

طبق بيانيه ای که .  اعتصاب گذشته برگزار شد
در  پايان اين اعتصاب سه "  شورای ھماھنگی"

روزه منتشر کرده است، اغلب استان ھای کشور 
به اين اعتصاب سراسری پيوسته و معلمان 

 شھر با درجات ١١٠معترض دست کم در 
متفاوت از حضور در ک?س ھای درس 

 . خودداری کرده اند
، اين سومين ٩٨-٩٧از شروع سال تحصيلی 

باری است که معلمان زحمتکش ايران در 
اعتراض به گرانی، تورم افسار گسيخته، فشار و 
سرکوب، بی عدالتی و مشک?ت عديده ای که 

" تحصن"معلمان در آن بسر می برند، دست به 
در دفاتر مدارس زده و از حضور در ک?س ھای 

اعتصاب سراسری اول . درس خودداری کرده اند
 مھر و اعتصاب دوم در ٢٣ و ٢٢در روزھای 
.  آبان صورت گرفت٢٣ و ٢٢روزھای 

اعتصاباتی که ھر بار گسترده تر از قبل و با 
حضور تعداد بيشتری از معلمان در شھرھای 

اعتصاباتی که .  مختلف کشور برگزار شدند
معلمان و فرھنگيان کشور با انجام آن ھمواره بر 

فرھنگی و برون رفت از -رفع موانع اقتصادی
شرايط بد معيشتی و اوضاع وخامت بار حاکم بر 
روند آموزشی کشور تاکيد داشته و ھر بار نيز پر 
ت?ش تر از گذشته برای تحقق مطالبات شان 

معلمان .  دست به اعتراض و اعتصاب زده اند
سراسر ايران، پس از دو دور اعتصابی که در 

 صورت گرفت، ھفته ٩٧ماه ھای مھر و آبان 
گذشته در شرايطی به دور سوم اعتصاب 
سراسری خود روی آوردند که تاکنون کمترين 
بھبودی در وضعيت وخامت بار زندگی اقتصادی 

به رغم مبارزات .  و فرھنگی آنان رخ نداده است
پيگيرانه ای که معلمان زحمتکش ايران در سال 
ھای گذشته برای تحقق مطالبات برحق خود انجام 
داده اند، واکنش مسئوWن حکومتی اما تاکنون، 
غير از تھديد و ارعاب، سرکوب و بازداشت و 
اخراج معلمان آگاه و مبارز چيز ديگری نبوده 

 .  است
در دور اول اعتصاب سراسری، نيروھای امنيتی 
جمھوری اس?می پيش از شروع اعتصاب فشار 
سنگينی را بر معلمان آگاه و مبارز جھت ممانعت 

با اين ھمه و به رغم .  از اعتصاب اعمال کردند
تمامی تھديدات امنيتی و بعضا بازداشت تعدادی 
از معلمان از جمله عبدالرضا قنبری و محمد 
رضا رمضانزاده، رئيس شورای ھماھنگی تشکل 
ھای صنفی معلمان مشھد، آن اعتصاب به لحاظ 
گستردگی حضور معلمان با نتايج نسبتا خوبی 

دور دوم اعتصاب سراسری معلمان .  برگزار شد
در آبان ماه نيز با تھديدات و ارعاب بيشتر مواجه 

اعمال فشار، تھديدات تلفنی و احضار .  شد
به رغم  .  معلمان در دور دوم شدت بيشتری يافت

احضار و بازجويی تعدادی از معلمان و به رغم 
دستگيری مجدد محمد رضا رمضانزاده و ھاشم 
خواستار، عضو ھيات مديره کانون صنفی 
معلمان مشھد، اعتصاب دوم گسترده تر از 

واکنش کابينه و ديگر .  اعتصاب اول شکل گرفت
مسئوWن حکومتی اما در ھمه اين سال ھا و در 
مقابل مطالبات برحق و اوليه فرھنگيان، ھمواره 
سرکوب و با دستگيری فعالترين و پيشروترين 

طی اين سال ھا، .  معلمان کشور ھمراه بوده است
ع?وه بر ده ھا معلمی که در دوره ھای مختلف 
بازداشت و پس از بازجويی و پرونده سازی ھای 
گوناگون با قرار وثيقه آزاد شده اند، ھم اکنون 
اسماعيل عبدی، محمد حبيبی، محمود بھشتی، 
روح هللا مردانی، عبدالرضا قنبری، محمد ثانی و 
بختيار عارفی از جمله معلمانی ھستند که با 
احکام سنگين و سرکوبگرانه دستگاه ظالمانه 
با .  رژيم ارتجاعی حاکم بر ايران در زندان ھستند

اين ھمه و به رغم تمام شيوه ھای ارعاب و 
سرکوبی که دستگاه ھای امنيتی و قضايی رژيم 
حاکم بر ايران عليه معلمان و فرھنگيان مبارز به 
کار گرفته اند، تاکنون کمترين خللی در اراده 
مبارزاتی معلمان فرھيخته و زحمتکش ايجاد 

نه تنھا معلمان مرعوب بگير و ببند و .  نشده است
تھديدات نيروھای امنيتی نشده اند، بلکه آنان 
اکنون ع?وه بر خواست ھای معوقه تاکنونی 

آزادی کليه معلمان زندانی و "شان، بر مطالبه 
رفع موانع قانونی برای فعاليت رسمی و آزاد 

" فرھنگی در سراسر کشور-تشکل ھای صنفی
تاکيد داشته تا جاييکه اين دو مطالبه را در راس 
مطالبات اعتصاب سراسری اسفندماه خود قرار 

 . دادند
گستردگی مبارزات معلمان، کشيده شدن اعتصاب 
سراسری اسفند ماه به شھرھا و مناطق بيشتر در 
مقايسه با دو اعتصاب قبلی، حضور و ھمدلی 
دانش آموزان و اوليای آنان با معلمان اعتصابی، 
حمايت دو سنديکای شرکت واحد اتوبوس رانی 
تھران و کشت و صنعت نيشکر ھفت تپه، دفاع و 
اط?ع رسانی فعاWن اجتماعی از مطالبات برحق 
معلمان و اعتصاب سراسری آنان و نيز موضع 

در صورت : "در بيان اينکه"  شورای ھماھنگی"
عدم تحقق خواسته ھای بر حق فرھنگيان، 
شورای ھماھنگی، برنامه ھای اعتراضی بعدی 

، ھمه از نکات "خود را نيز اع?م خواھد کرد
قابل تامل و مثبت اين دوره از مبارزات 

با اين ھمه و .  سراسری معلمان کشور بوده است
به رغم نکات خوب و برجسته ای که جنبش 
مبارزاتی معلمان کشور تاکنون از خود برجای 

شورای "گذاشته و بعضا نيز در اط?عيه ھای 
تبلور يافته است، اين جنبش و به "   ھماھنگی

آن ھنوز دارای "  شورای ھماھنگی"طور اخص 
 . ضعف ھای اساسی است
شورای ھماھنگی تشکل "واقعيت اين است که 

آنگونه که شايسته و "  ھای صنفی فرھنگيان ايران
بايسته است، ھنوز قادر نشده تا درصد Wزمی از 
جمعيت يک ميليونی معلمان و کارکنان آموزشی 
سراسر ايران را حول محور مطالباتی آنان بسيج 

در ھمين .  و آنان را به اعتصاب سراسری بکشاند
اعتصاب سوم به رغم تمامی ويژگی ھای 
کارساز و مثبت آن و به رغم اينکه گسترده تر از 
دو اعتصاب قبلی بوده است، در خوش بينانه 
ترين حالت ھنوز کمتر از دو درصد معلمان کل 

شورای "ويژگی .  کشور در آن حضور داشته اند
در پيشبرد اعتصابات سراسری دوره "  ھماھنگی

ھای اخير، دست کم اين حسن را داشته است که 
ھر بار معلمان بيشتری را به تحصن و اعتصاب 

با اين ھمه  تشکل .  سراسری کشانده است
يک ضعف اساسی دارد و "  شورای ھماھنگی"

آن ھم  محافظه کاری و سخت جانی نفوذ گرايش 
در بخشی از رھبری اين تشکل "  اص?ح طلبی"

سراسرس معلمان است که بعضا در اط?عيه 
نمونه اش آخرين .  ھای آن نمود پيدا می کند
به "  شورای ھماھنگی"اط?عيه ای است که 

مناسبت موفقيت آميز بودن اعتصاب سراسری 
محافظه .  سه روزه اسفند ماه منتشر کرده است

کاری نھادينه شده در رھبری اين تشکل، اع?م 
برائت آن از ھر نيروھای سياسی، اما در ھمان 
حال کماکان چشم اميد بستن به گرايش اص?ح 
طلبی درون حاکميت نشان می دھد که تا چه 

از جنبش "  شورای ھماھنگی"اندازه رھبری 
مبارزاتی توده ھا و حتی اراده مبارزاتی توده 

آنھم دراين شرايط ويژه که .  معلمان فاصله دارد
بعد از مبارزات سلحشورانه جوانان و توده ھای 
فقر زده، جامعه ما وارد يک دوران انق?بی شده 
و توده ھای زحمتکش ايران با سردادن شعار 

" اص?ح طلب اصولگرا، ديگه تموم ماجرا"
عم? به مرحله نوينی از مبارزات علنی با 

اين تفاوت .  جمھوری اس?می وارد ميدان شده اند
ديدگاه، روحيه محافظه کاری و فاصله مبارزاتی 

شورای ھماھنگی را به عينه "نھفته در اط?عيه 
می توان در حرکت ھای اعتراضی و تجمعاتی 
که معلمان به طور پراکنده در شھرھای مختلف 

نمونه اش تجمع .  ايران تاکنون داشته اند، ديد
اعتراضی معلمان در اصفھان است که دو ھفته 
. پيش با شور و اشتياق کم نظيری برگزار شد
تجمعی که به دليل ھمين ويژگی ھای مبارزاتی 
از حمايت عملی توده ھای مردم ھم برخوردار 

 .شد
اط?عيه پايان موفقيت آميز اعتصاب سه روزه 

که نويسندگان آن، ھم نيم "  شورای ھماھنگی"
نگاھی به جناح ھای درون حاکميت دارند و ھم 
می خواھند حقانيت مبارزاتی معلمان را با اع?م 
برائت از ھمه سازمان ھای مبارز و سياسی به 
حاکميت اثبات کنند، فقط بيانگر محافظه کاری 

اينگونه اط?عيه ھا .  نھفته در اين اط?عيه نيست
در گام نخست يک سيگنال معين برای حاکميت و 



 ٣ ٨١٣ شماره  ٩٧  اسفند  ٢٠      ٣

۴درصفحه   

١از صفحه   

 بnا کnشتار اعnضای ١٣۵۵بستند و در تيرماه سال 

ھا، رفيق حميد  ترين آن رھبری سازمان و برجسته
اشرف، پايان مبارزه کمونيستی را که سازمان مnا 

داشnnnته بnnnود، جnnnشن  پnnnرچم آن را برافراشnnnته نگه
کnnه ايnnن ضnnربات سnnنگين،  رغم اين امnnا بnnه.  گرفتنnnد

. سازمان ما را تضعيف کرد، امnا از پnای درنيامnد
محnnnال بnnnود سnnnازمانی کnnnه بnnnه جنبnnnشی نnnnوين از 

امnان شnکل داده  ھا در جريnان نnبردی بی کمونيست
مبnارزه ادامnه يافnت و آرزوی .  بود، از پای درآيnد

. نnnابودی فnnدائيان بnnه نnnابودی خnnود رژيnnم انجاميnnد

ھnا را  ھای کارگر و زحمتکnشی  کnه رژيnم آن توده
گرفnت بnه پnا خاسnتند و رژيnم سnلطنتی  به ھيnچ می

 . شاه را به گورستان تاريخ سپردند
ھای سnnرکوب رژيnnم،  گری دسnnتگاه بnnا تمnnام وحnnشی

سnاله کnه سرشnار از  ای ھفت سازمان ما از مبارزه
فnnnشانی و فnnnداکاری بnnnود، پnnnيروز  قھرمnnnانی، جان
درنتيجnnه ھميnnن مبnnارزه قھرمانانnnه و .  بnnيرون آمnnد

ناپذير که در جريان آن صدھا فدائی جان فnدا  آشتی
کردنnnnد، بnnnا سnnnرنگونی رژيnnnم شnnnاه ايnnnن بnnnار نnnnه 

ھnnا و صnnدھا ھnnزار کمونيnnست و  ھnnزاران، بلکnnه ده
نnnشان .  انق?بnی بnه زيnر پnرچم سnازمان گnرد آمدنnد

داده شnnد، مبnnارزان کمونيnnستی کnnه در دشnnوارترين 
شرايط نبرد طبقاتی با ازخودگذشnتگی، قھرمnانی، 

ای پيگير و  فداکاری، با صداقت انق?بی به مبارزه
دھنnد و حتnی  استوار عليه خصم طبقnاتی ادامnه می

دھند، در قلوب کارگران  جان خود را از دست می
ايnن مبnارزه امnا صnرفاً .  و زحمتکشان جای دارنnد

. ای ميnnان سnnازمان مnnا و رژيnnم شnnاه نبnnود مبnnارزه
مبnnnارزات سnnnازمان، تnnnأثيرات شnnnگرفی  از خnnnود 

عنوان  فقط اين نبود که سازمان ما بnه. برجای نھاد

ھا، از نمونnnه رفقnnا احمnnدزاده و  مبnnارزان آن سnnال
پويان، حميد مؤمنی، اسکندر صnادقی نnژاد، احمnد 

زيبرم  بھروز دھقانی ، حسن نوروزی، مھرنوش 
ابراھيمnnnی، نزھnnnت و اعظnnnم روحnnnی آھنگnnnران، 
مرضnيه احمnدی اسnکويی، Wدن و نnسترن آل آقnا، 
صnnبا بnnيژن زاده و صnnدھا فnnدائی ديگnnر را کnnشتار 
کnnرد، امnnا نتيجnnه، آن چnnيزی نبnnود کnnه سnnتمگران 

چراکnnnه فnnnدائی ديگnnر يnnک سnnnازمان .  پنداشnnتند می
. شده بnود نبود، بلکه به يک جنبش کمونيستی تبديل

ھnnnnزاران کمونيnnnnست مبnnnnارز، پnnnnرچم فnnnnدائی را 
 . برافراشته نگه داشتند

 فرورديnnن ٣٠شnnان،  سnnتمگران بnnه انتقnnام شکست
 رفيnnnق بnnnيژن جزنnnnی را بnnnه ھمnnnراه ١٣۵۴سnnnال 

رزمانش، حسن ضياء ظريفی، عباس سورکی،  ھم
سعيد ک?نتری، عزيز سرمدی، احمد جليل افشار، 

ھای اويnnن بnnه گلولnnه  محمnnد چوپnnانزاده را در تپnnه

ھnnnستند کnnnnه تمnnnnام سnnnnرکوب، زنnnnnدان، کnnnnشتار و 
دار حاکم ھرگز نتوانسته  گری طبقه سرمايه وحشی
ھا را از ت?ش و مبارزه بnرای تحقnق اھnداف و  آن

ھnnnnای بnnnnزرگ کnnnnارگری و سوسياليnnnnستی  آرمان
آنچه اين اسnتواری و مقاومnت را تحکيnم .  بازدارد

ضnnرورت برپائnnی  کnnرده اسnnت، آگnnاھی علمnnی به
ای سوسياليستی است کnه جnبر تnاريخ آن را  جامعه
داری ديکتnnnnه کnnnnرده و  عنوان بnnnnديل سnnnnرمايه بnnnnه
 . بخش تمام بشريت ستمديده است نجات

به تاريخچه سازمان خودمان کnه نظnر افکنيnم، در 
شnnرايطی کnnه ديکتnnاتوری عريnnان رژيnnم شnnاه حnnق 

ھای مnردم ايnران سnلب  نفس کشيدن را نيز از توده
کرده بود، چيزی جز باور عميق به سوسياليnسم و 
ضnnرورت مبnnارزه بnnا سnnتمگران بnnرای آزادی و 

توانnست نnيروی محرکnه گروھnی  سوسياليسم، نمی
 ١٣۴٩ بھمن سnال ١٩ھای ايران در  از کمونيست

بnnه نnnبردی نnnnابرابر بnnا دشnnمنی باشnnnد کnnه بnnnازور 
ھnا انnسان کnارگر و زحمتکnش را  سرنيزه، ميليون

 . به بند کشيده بود
آفرينان سnnnnياھکل از مnnnnرگ نھراسnnnnيدند،  حماسnnnnه

چراکه آگاه بودنnد بnرای آرمnانی بnزرگ و انnسانی 
. اند کnه نيnاز جامعnه ايnران اسnت به نnبرد برخاسnته

نفره بnnه رھnبری رفيnnق  ھnا در يnک گnnروه پnانزده آن
اکnnnبر صnnnفايی فراھnnnانی بnnnه جنnnnگ  برجnnnسته، علی
رحم برخاسnnتند، قھرمانانnnه جنگيدنnnد و  دشnnمنی بnnی

جان خود را فدا کردند، اما اين رژيم شاه نبnود کnه 
نnبرد .  با کشتار اين رفقا از اين نبرد پnيروز درآمnد

ای  سياھکل حماسه شد و به الگويnی بnرای مبnارزه
رژيnnم .  تر عليnnه رژيnnم حnnاکم تبnnديل گرديnnد گnnسترده

اسnnتبدادی بnnر ايnnن پنnnدار خnnام بnnود کnnه نnnبرد خاتمnnه 
دانnnست کnnه ايnnن مبnnارزه تnnازه  يافتnnه اسnnت، امnnا نمی

چراکnnه در پnnی نnnبرد سnnياھکل، بnnا .  آغازشnnده اسnnت
ھايی از ھمnان سرشnت مواجnه شnد،  مبnارزه انnسان

ای اسnnnتوار و پيگيnnnر  کnnnه در شnnnھرھا بnnnه مبnnnارزه
رژيnnnnم ارتجnnnnاعی حnnnnاکم، اقnnnnدامات .  برخاسnnnnتند

ترين  برجnnسته.  سnnرکوبگرانه خnnود را تnnشديد کnnرد

 فشانان فدايی  اسفند روز جان٢۵
 فشانان فدايی ھمواره جاودان خواھد ماند ياد و نام جان

 مرضيه احمدی اسکوئی 

 مھرنوش ابراھيمی 
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 فشانان فدايی  اسفند روز جان٢۵
 فشانان فدايی ھمواره جاودان خواھد ماند ياد و نام جان

ناپnnnذير و   جزئnnnی جدائی يnnnک سnnnازمان کمونيnnnست
صnدھا کnارگر بnه .  بخش پيشرو طبقه کارگر است

جنبش فدائی پيوسnتند و در صnفوف سnازمان نnبرد 
ھnnنر و ادبيnnات پيکnnارجو تحnnت تnnأثير ايnnن .  کردنnnد

ھا بnnnه تnnnسخير  دانnnnشگاه.  مبnnnارزه رونnnnق گرفnnnت
ھا  زنnانی کnه سnnال.  دانnشجويان کمونيnست درآمدنnد

گnnnروه  بnnnه  از مبnnnارزات دورافتnnnاده بودنnnnد، گروه
 .جنبش کمونيستی پيوستند

سرنگونی رژيم شاه اما پايان مبارزه نبود، ضعف 
جنبش کارگری و کمونيستی مانع از آن گرديد کnه 
بnnا سnnرنگونی رژيnnم شnnاه، حکومnnتی کnnارگری در 

ھnnnای کnnnارگر و  ايnnnران بnnnر سnnnرکار آيnnnد و توده
ھای نظnم موجnود  زحمتکش از شر تمnام سnتمگری

رژيnnم شnnاه سnnرنگون شnnد، امnnا نظnnم .  نجnnات يابنnnد
دار حnnاکم برجnnای  داری و طبقnnه سnnرمايه سnnرمايه
تر از رژيم شnاه جnای او را  رژيمی وحشی.  ماندند
چراکnnnه .  تر آغnnnاز شnnnد پيکnnnاری سnnnھمگين.  گرفnnnت

تnnnرين وظائفnnnش  جمھnnnوری اسnnn?می يکnnnی از مھم
ھا و  تر کمونيnست ادامه سرکوب و کشتار وحشيانه

ھای  گری رغم وحnشی به.  آزادی خواھان ايران بود

ای کnه بnه قnدرت  جمھوری اس?می از ھمان لحظه
رسnnيد، ھnnزاران فnnدائی  در سراسnnر ايnnران ت?شnnی 

ھnnnای  دھی توده ناپذير را بnnnرای سnnnازمان خnnnستگی
کارگر و زحمتکش آغاز کردنnد تnا انق?بnی را کnه 

. اش برسnانند کاره مانده بود به سرانجام قطعی نيمه
ھnای  فداکاری، قھرمانی و باور به اھداف و آرمان

خواھانnnnه سnnnازمان در ايnnnن  سوسياليnnnستی و آزادی
دوران از مبارزه ھمان بود کnه رفقnای مnا درنnبرد 

شب و روز بnرای .  عليه رژيم شاه نمونه آن بودند
از رفقايی کnه .  ھا معنائی نداشت فعاليت انق?بی آن

ترين فnnnشار و سnnnرکوب ارتجnnnاع در  تحnnnت شnnnديد
ھا ، معادن و ديگnر مراکnز توليnدی بnرای  کارخانه

متشکل ساختن کارگران، گسترش شوراھا و بسط  
کردنnد، تnا رفقايnی  ابتکار عمل کارگران ت?ش می

صnnnnnnحرا جنبnnnnnnش شnnnnnnورايی را  کnnnnnnه در ترکمن

دھی کnnnرده بودنnnnد، از رفقnnnايی کnnnه در  سnnnازمان
دوش مnnردم سnnتمديده کnnرد بnnرای  بnnه کردسnتان دوش

جنگيدنnnnnد تnnnnا رفقnnnnايی کnnnnه در  خودمختnnnnاری می
دورتnnnرين روسnnnتاھای بلوچnnnستان در حمايnnnت از 

از .  کردنnnد ھnnای زحمتکnnش تnn?ش می مبnnارزه توده
رفقnnnnايی کnnnnه بnnnnرای متnnnnشکل سnnnnاختن زنnnnnان در 

ھnايی کnه  ھای زنان در مبnارزه بودنnد، تnا آن تشکل
ھnnnnnnnا،  اللھی ھnnnnnnا در محاصnnnnnnnره حزب در خيابان
ھا و پاسnnnnnداران فاشيnnnnnست، نnnnnnشريات  چی کميتnnnnnه

کردند و مواضnع سnازمان را  سازمان را پخش می
از ھنرمندانی که ترانه سnرودھای .  کردند تبليغ می

کردنnد و ادبيnات انق?بnی  انق?بی جاودانه توليnد می
کردنnد تnnا برپnnائی تئاترھnnای خيابانnnی  را تnرويج می

ايnن دورانnی بnود کnه .  توسط رفيق سعيد سلطانپور
. شور و اشتياق به مبارزه به اوج خود رسnيده بnود

گرفت کnه ارتجاعnی  ھمه در شرايطی انجام می اين
ھارتر از رژيم شاه کمر به قتnل و نnابودی فnدائيان 

 . گرفته بود

از ھمnnnان نخnnnستين مnnnاه ھnnnای بnnnه قnnnدرت رسnnnيدن 
گnnnروه رفقnnnای مnnnا را  جمھnnnوری اسnnn?می، گروه

صnnnحرا  در ترکمن.  رسnnnاندند دسnnnتگير و بnnnه قتnnnل 
ھnا تnن از ھnواداران سnازمان،  ع?وه بر کnشتار ده

رھnnبران برجnnسته جنبnnش شnnورايی، رفقnnا تومnnاج، 
مختوم، واحدی و جرجانی ربوده شnدند و خلخالnی 

در کردسnتان، آدم کnشان .  ھا را اعدام کرد ج?د آن
ای برپnnnا  ھnnnای چنددقيقnnnه حکومnnnت اسnnn?می دادگاه

کردنnnد و رفقnnای فnnدائی شnnھريار و احnnسن ناھيnnد، 
يوسnnnnف کnnnnشی زاده، ناصnnnnر سnnnnليمی، رشnnnnوند 
سرداری، گرجی بيانی، شھ? و نnسرين کعnبی در 
. ميnnnان نخnnnستين فnnnدائيانی بnnnودن کnnnه اعnnnدام شnnnدند
ھnا  تعدادی از فعاWن کnارگری سnازمان در خيابان

ترور شدند يا دستگير و سnريعاً اعnدام شnدند، رفقnا 
علnnnnی و سnnnnعيد ميرشnnnnکاری، ناصnnnnر توفيقيnnnnان، 

.  ھnnnا رفيnnnق ديگnnnر جھnnnانگير قلعnnnه ميانnnnدوآب و ده
تر از دوران  مبارزه در اين دوره امnا بnسی پيچيnده

بايnnستی بnnا رژيمnnی جنگيnnد کnnه  می.  رژيnnم شnnاه بnnود
ھnnnای مnnnردم از سnnnر ناآگnnnاھی و  اکثريnnnتی از توده

دار مnذھبی، از ارتجnاع  گرفتار در خرافnات ريnشه
تر از ايnnnن  امnnnا پيچيnnnده.  کردنnnnد حnnnاکم حمايnnnت می

مبارزه، مبارزه با نفوذ عوامnل دشnمن طبقnاتی در 
طلبانی کnnه از درون  فرصnnت.  درون سnnازمان بnnود
کردنnnnد بnnnه نnnnام فnnnدائی تمnnnام  سnnnازمان تnnn?ش می

مبارزات و دسnت آوردھnای چنnدين سnاله سnازمان 

را 
بnه "  اکثريnت"  جريانی که سرانجام نام .  نابود کنند

. خnnnود گرفnnnت و در کنnnnار ارتجnnnاع حnnnاکم ايnnnستاد
جمھوری اس?می صدھا تnن از رفقnای قھرمnان و 
مبارز ما را به جوخه اعدام سپرد، جريان موسnوم 

ھnnا ھnnزار نnnيروی  امnnا ھnnزاران و ده"  اکثريnnت"بnnه 
ضnnnnربه حيثيnnnnتی ايnnnnن .  سnnnnازمان را نnnnnابود کnnnnرد

مرتجعين به سازمان و جنبش کمونيستی ايران کnم 
" اقليnnت"  اگnnر جريnnان انق?بnnی و کمونيnnست .  نبnnود

چnه .  مانnد نبود، حتی حيثيتی برای فnدائی بnاقی نمی
نظnيری اعnضا، کادرھnا و  فداکاری و قھرمnانی بی

ھواداران فدائيان اقليnت در مبnارزه از خnود نnشان 
کnاران را از تاريخچnnه  دادنnد تnا حnساب ايnnن خيانت

، "اقليnnnت"فnnدائيان .  پرافتخnnار سnnازمان جnnدا کننnnد

 ھرمز گرجی بيانی 

 توکل اسديان 

 ھادی غ�ميان لنگرودی
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کnnارگر و روشnnنفکر، زن و مnnرد در تnn?ش بnnرای 
ھnnnا در  آن.  جnnnبران ايnnnن ضnnnربه حماسnnnه آفريدنnnnد

وسطايی، در پnای  ھای قرون ھا، زير شکنجه زندان
چوبnnnnnه دار و جوخnnnnnه اعnnnnnدام و در نبردھnnnnnای 
رودرروی خيابانی قھرمانانnه ايnستادند و مقاومnت 
کردند، تا از سنت مقاومت و ايستادگی کمونيnستی 

ھnnnای  فnnnدائی بnnnرای تحقnnnق اھnnnداف و آرمان
 .سوسياليستی پاسداری کنند

 جمھوری اس?می وحشيگری را به ۶٠سال  
ھnnnزاران تnnnن از فnnnدائيان اقليnnnت .  اوج رسnnnاند

در ايnnن .  دسnتگير و صnدھا تnن را اعnدام کnرد
 تن از اعضای کميته مرکزی سازمان ۶سال 

مnnnا رفقnnnا سnnnيامک اسnnnديان، محnnnسن مديnnnر 
چی، منnnصور اسnnکندری تربقnnانی، يnnدهللا  شnnانه

گnnnل مnnnژده، احمnnnد غ?ميnnnان لنگnnnرودی  و 
محمدرضnnnا بھکيnnnش در مnnnصاف بnnnا دشnnnمن 

صnدھا کnادر و ھnوادار .  طبقاتی جان فnشاندند

ھای کnnشتار  برجnnسته سnnازمان در طnnول سnnال
دھه شصت، ھمچون رفقا جعفر پنجه شnاھی،  
خيرهللا حسنوند، غ?مرضا موWئnی بيرگnانی، 
محمnnnدعلی ابرنnnnدی، جھnnnانبخش سnnnرخوش، 
مرتnnضی کريمnnی، احمnnد منnnادی، جھانبخnnش 

 خشايار سنجری 

 فشانان فدايی  اسفند روز جان٢۵
 فشانان فدايی ھمواره جاودان خواھد ماند ياد و نام جان

سnnرخوش، توکnnل اسnnديان، مجيnnد ايوانnnnی، 
ناصnnnnر الماسnnnnيان، علnnnnی جديnnnnدی، احمnnnnد 
ارجمنnnnدی، داود و لقمnnnان مnnnداين، مnnnسعود 
رحمnnتی، مھnnدی خnnانزاده ، زھnnرا بھکيnnش، 
ويدا گلnی آبکنnاری، نفيnسه ناصnری، منnيژه 

، مnnnريم دژآگnnnاه .طnnnالبی، سnnnوزان نيکnnnزاد
قھرمانانnnه مبnnارزه کردنnnد و جnnان خnnود را 
درراه اھnnnnnداف بnnnnnزرگ سوسياليnnnnnستی و 

اگnnnر .  خواھانnnnه سnnnازمان فnnnدا کردنnnnد آزادی
 تن از رفقای قھرمnان ۴٠٠رژيم شاه حدود 

ما را کشتار کرد، رژيم جمھnوری اسn?می 
تnnا .  ايnnن رقnnم را بnnه دو برابnnر افnnزايش داد

صد تnن از  ھمين امروز نام متجاوز از شش

اين رفقای قھرمان فnدائی کnه دوره جمھnوری 
فnشانان  اس?می جان فشاندند، در يادنامnه جان

سازمان آمده است  و کم نيستند رفقايی که در 
کnnشتارھای دھnnه شnnصت در سراسnnر ايnnران، 

نnام و يnاد رفقnای .  ونشان به قتل رسnيدند نام بی
فnnnnدائی کnnnnه در مبnnnnارزه بnnnnرای اھnnnnداف و 

ھnnnای بnnnزرگ انnnnسانی جnnnان فnnnشاندند،  آرمان
ھمواره در قلnب بnزرگ طبقnه کnارگر و تمnام 

 ستمديدگان زنده و جاودان خواھد ماند  
فnnشانان فnnدايی بnnار    اسnnفند روز جان٢۵در 

ديگر ياد تمام رفقايی را که به خnاطر اھnداف 
ھnnnای بnnnزرگ سnnnازمان درنnnnبرد بnnnا  و آرمان

دشnnnمان طبقnnnاتی جnnnان خnnnود را فnnnدا کردنnnnد، 
داريم و بر عھد و پيمnان ھميnشگی  گرامی می

خود به ادامه راه تا پيروزی سوسياليسم تأکيد 
 .کنيم می
 

 ھوشنگ اعظمی 

 امير پرويز پويان مسعود احمد زاده
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 سوئد
 

  کرون٢٠٠ کارگر و معلم و دانشجو اتحاد
 

 آلمان
 

  يورو۵٠  آلترناتيو سوسياليستی

  مارس روز جھانی زن٨اع�ميه مشترک به مناسبت 
 

داری  شويم که تداوم بحران جھانی سرمايه  مارس روز جھانی زن نزديک می٨امسال در شرايطی به 
ھای اجتماعی  ای بر ابعاد فقر، بيکاری، و نابسامانی سابقه و پيامدھای آن در چند دھه اخير به طور بی

افزوده است و ھمه جا زنان را در صف اول اخراج و بيکارسازی، کاھش دستمزد و محروميت از 
ھای  ھا و درگيری گری، خشونت، جنگ تشديد نظامی از سوی ديگر .  خدمات اجتماعی قرار داده است

و کنترل جنسيتی را تشديد کرده  ھای ارتجاعی مذھبی، پدرساWری  گيری و رشد گروه داخلی و پای
 .است

ھای موجوديتش را بر آپارتايد  جمھوری اس?می که از ھمان اولين روزھای به قدرت رسيدنش پايه
حقوقی زنان قرار داد، اکنون پس از چھار دھه پيگيری اين  حرمتی و بی جنسيتی، تبعيض، تحقير، بی

ھای حيات اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی نھادينه  سياست، ستم بر زنان را در ھمه عرصه
ھای ارتجاعی اين رژيم نه تنھا ساختار نظام مردساWری را تقويت کرده بلکه آن  سياست.  کرده است

 .را به ديگر ساختارھای سرکوب پيوند زده است
وضعيت .  دھند داری ايران زنان بخش وسيعی از طبقه کارگر را تشکيل می در سيستم سرمايه

بار اقتصادی، تورم، و بيکاری وسيع، به اضافه قوانين ضد زن و آپارتايد جنسيتی ناشی از  ف?کت
بدون بيمه،    اند زنان به ناچار اغلب با دستمزدھای ناچيز و بدون قرارداد، حاکميت دينی، موجب گشته

در نظام    .بدون امنيت شغلی و در محيطی آکنده از تبعيض و نابرابری بکار مشغول شوند
مانده  ای چون جامعه ما با مناسبات پدرساWرانه عقب داری جمھوری اس?می و در جامعه سرمايه

مذھبی و قوانين دوران جاھليت شريعت اس?می، موقعيت دشواری به زنان در امر مبارزه تحميل 
شده است و زنان بايد در چندين جبھه اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی مبارزه خود را به پيش 

 .ببرند
ھای ارتجاعی و ضد زن جمھوری  با اين وجود زنان از ھمان آغاز با پايداری در برابر سياست

زنان ايران، امروز با حضور در صف مقدم اعتصاب و مبارزات .  اند اس?می مقاومت و مبارزه کرده
سراسری معلمان، دانشجويان، بازنشستگان و دوشادوش کارگران يک پای اصلی مبارزه با جمھوری 

باشند و به  ناپذير و راديکال عليه حکومت دينی می آنان اکنون نيروی بالقوه سازش.  اس?می ھستند
اس?می در تضاد آشکار قرار دارد    اين رشد، با نظام.  اند نيروی سياسی، اجتماعی عظيمی تبديل شده

 .و رژيم اس?می به ھيچ وجه قادر به حل اين تضاد نيست
طلب در شرايط کنونی آن است که مبارزات زنان   ی مبرم، زنان سوسياليست، انق?بی و برابری وظيفه

از ھمين امروز و در دل .  ھای اجتماعی، به ويژه طبقه کارگر، پيوند زنند را به مبارزات ساير جنبش
پای ايفای نقشی مؤثر و پيشرو در  ھمين مبارزات جاری، مطالبات زنان را طرح کنند و بکوشند ھم

ھای اجتماعی، مطالبات ويژه خود را در مطالبات سياسی و اقتصادی عمومی  مبارزات جنبش
آنان .  اند ھای خود، بر مطالبات زنان نيز انگشت گذاشته چنان که کارگران بارھا در بيانيه.  بگنجانند

 .بايستی بکوشند توده زنان را برای تحقق اين مطالبات بسيج کنند
گذار اين روز،  چون زنان سوسياليست بنيان ھا و نيروھای انق?بی و چپ است که ھم بر ما سوسياليست

در روز جھانی زن، بار ديگر، پرچم پيکار زنان عليه ھر گونه نابرابری و ستم جنسيتی را 
تواند جدا از مبارزه طبقه کارگر برای  پيکاری عليه نابرابری و تبعيض جنسيتی که نمی.  برافرازيم

 .رھايی جامعه و برقراری الگو و راه حل کارگری يعنی اداره شورايی باشد
 
 ستيز جمھوری اس�می سرنگون باد رژيم زن
 زنده باد سوسياليسم  زنده باد آزادی،

 ٢٠١٩ مارس ۵ -١٣٩٧ اسفند ١۴
 

حکمتيست،   –اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری :  امضاھا
 ، ھسته اقليت)اقليت(سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان 
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١از صفحه   

  ٩٨فقر بيشتر پاسخ جمھوری اس�می در بودجه 
 ھا ھای توده به اعتراضات و خواست

در اين مقاله ما به دو مصوبه از مصوبات بودجه 
، کوپنی شدن کاWھای اساسی و ميزان ٩٨

پردازيم، تا ببينيم جمھوری  افزايش حقوق می
وتار اقتصاد در  انداز تيره اس?می با توجه به چشم

ھايی که بار تمام اين  اش به توده سال آينده نگاه
ھا قرار گرفته، چگونه  معض?ت بر دوش آن

ھا  آيا برای بھتر شدن شرايط معيشتی توده.  است
 ! ای انديشيده شده است؟ چاره

براساس مصوبه مجلس، قرار است در سال آينده 
تامين کاWھای اساسی با استفاده از کوپن انجام 

يوسفيان م? عضو کميسيون برنامه و .  شود
بودجه مجلس در رابطه با تصويب اين موضوع 

کميسيون در : "و چگونگی اجرايی شدن آن گفت
ھای ھوشمند و  تلفيق بحث شد که ما ھمين کارت

ھای ملی افراد را به اندازه  اگر شده ھمين کارت
نياز فرد برای کاWھای اساسی شارژ کنيم تا مردم 

وی در ".  بتوانند کاWھای اساسی را دريافت کنند
اگر : "پاسخ به سوال يکی از خبرنگاران که گفت

داديم به دليل شرايط  اوايل انق?ب کوپن می
بحرانی زمان جنگ بود و آيا امروز بازگشت به 
سيستم کوپنی پيام نامناسبی به مردم نخواھد 

"، گفت"داشت؟ اWن راه ديگری نبود که : 
چه راھی بود که جايگزين کنيم؟ .  بينی شود پيش

رفتند؟ ھمين سبد  چه مسيری را دوباره بايد می
کاW آيا مناسب بود؟ ھمه اين موارد در کميسيون 
تلفيق بحث شد و نتيجه نھايی اين شد که کوپن را 

 ".راه حلی جز اين نيست. انتخاب کنيم
در حقيقت نيز سوال خبرنگار و پاسخ نماينده 

گر چيزی جز شرايط بحرانی  مجلس اس?می بيان
کنونی و ناتوانی جمھوری اس?می حتا در تامين 
کاWھای اساسی مورد نياز مردم نيست، مجموعه 
شرايطی که باعث شده است تا وضعيتی بسيار 
بدتر از حتا دوران جنگ ايران و عراق به مردم 

اما شرايط امروز با شرايط جنگ .  تحميل شود
اگر در دوران جنگ، .  ھای اساسی دارد تفاوت
ھايی از مردم به حاکميت توھم داشتند و حتا  بخش

طلب  جمھوری اس?می را مقصر و جنگ
ھا ھيچ توھمی به  دانستند، امروز اما توده نمی

. طلب و متجاوز بودن آن ندارند حاکميت و جنگ
ھا نه به ماھيت ضد مردمی حاکميت توھم  توده

ھايی که منجر به  دارند، نه به ماھيت سياست
تحميل چنين شرايط اسفباری شده است، شرايط 
اسفباری که تمام بار آن به دليل ماھيت حاکميت 
. بر دوش کارگران و ساير زحمتکشان قرار دارد
حکومتی که در طول دوران حاکميت آن فاصله 
طبقاتی در ابعادی غيرقابل تصور افزايش يافته 

حکومتی که در طول دوران حاکميت آن .  است
اکثريت قريب به اتفاق کارگران و زحمتکشان به 

کسانی که امروز .  اند زير خط فقر پرتاب شده
شان حتا به نيمی از خط فقر  دستمزد  و يا حقوق

ھا نفر دستمزد و حقوقی برابر  رسد و ميليون نمی
 . با يک ششم و يا يک ھفتم خط فقر دارند

کارگران و زحمتکشان، امروز و برخ?ف 
دوران جنگ ايران و عراق، جمھوری اس?می و 

داری را که جمھوری  مناسبات اقتصادی سرمايه
اس?می حافظ آن است، مقصر خالی شدن 

که مقامات  در حالی.  دانند ھای خود می سفره
ای و  چون خامنه اصلی جمھوری اس?می ھم

" آور شگفت"ھای  روحانی مدام از پيشرفت
رانند اما واقعيت  جمھوری اس?می داد سخن می

 سال اين حکومت حتا ۴٠اين است که بعد از 
قادر به تامين کاWھای اساسی مورد نياز مردم 
نيست و کار به جايی رسيده است که عموم 
کارگران و زحمتکشان در فقر و نداری بسر 

بيکاری از ده ميليون نفر گذشته است و .  برند می
بخش بسيار بزرگی از جوانانی که در زمان 

ھا  اند در صف ميليون حکومت اس?می بدنيا آمده
ای که حتا براساس  گونه به.  بيکار قرار دارند

ھا بسيار دور است،  آمارھای دولتی که از واقعيت
 درصد جوانان بيکار ھستند، بويژه ٢۵بيش از 

ھا چندين برابر  زنان که بيکاری در صفوف آن
 .مردان است

در يک ک?م، در چشم کارگران و زحمتکشان 
ی شرايط  بازگشت به سيستم کوپنی نتيجه

ھا  باری است که جمھوری اس?می به توده وخامت
تحميل کرده است، شرايطی که نه سال به سال که 

تر شده و بار اين شرايط  ديگر روز به روز وخيم
داران و کارگزاران  وخيم نه بر روی سرمايه

حکومتی که تنھا بر دوش کارگران و زحمتکشان 
رو کارگران و  از ھمين.  کند سنگينی می

ای جز اتحاد و ھمبستگی و  زحمتکشان چاره
ايستادن و مبارزه عليه رژيمی که روز به روز 

اش عليه کارگران و  ھای بر فشارھا و محدوديت
افزايد،  ھا می زحمتکشان و بر فقر و نداری آن

 .ندارند
ميزان افزايش حقوق و دستمزد در نظر گرفته 

کجی به  شده برای سال آينده نيز چيزی جز دھن
در اين رابطه ھم که .  ھا نيست خواست توده

امروز به موضوع مرگ و زندگی کارگران و 
ھای جنايتکارانه  زحمتکشان تبديل شده، سياست
البته اگرچه تصميم .  جمھوری اس?می را شاھديم

در مورد دستمزد کارگران برعھده شورای عالی 
چه که در شورای عالی  کار است ولی عموما آن

شود ھمان چيزی است که دولت  کار تصويب می
مد نظر دارد و در ھمان حد و حدودی که پيش از 

 .آن در بودجه تصويب شده است
در بودجه امسال نيز براساس بندی که در تبصره 

 آمده ميزان افزايش حقوق ٩٨ Wيحه بودجه ١٢
تمام پرسنل دولت و بازنشستگان کشوری و 

 ١٠حداکثر تا  ھزار تومان بع?وه ۴٠٠لشکری 
 . تعيين شده استدرصد

يکی از نکات مھم در مورد ميزان افزايش حقوق 
بگيران  اين است که سھم حقوق و مستمری حقوق

و بازنشستگان از کل بودجه در مصوبه مجلس 
 ھزار ٣٢ھيچ افزايشی نداشته و بنابراين ھمان 

ميليارد تومان که پيش از اين کابينه روحانی 
 کارکنان و  تعيين کرده بود، در مجموع به حقوق

تنھا تفاوت اين .  شود بازنشستگان دولت اضافه می
گيرد،  است که ھر کسی که حقوق کمتری می

 .افزايش حقوق بيشتری خواھد داشت
به ھمين دليل، نوبخت معاون روحانی اع?م کرد 
با توجه به سقفی که برای پرداخت حقوق و 

 ۴٠٠ھا در نظر گرفته شده، جدا از مبلغ  مستمری
 درصد به طور يکسان به ۵ھزار تومانی تنھا 

 ميليون کارمند و بازنشسته افزوده ۵حقوق 
 .خواھد شد

بر اين اساس کسانی که پيش از اين برای مثال 
يک ميليون و پانصد ھزار تومان حقوق و 

 درصد به ٣٠کردند حدود  مستمری دريافت می
 ميليون ١شان اضافه شده و دريافتی آنھا به   حقوق

کسانی . رسد  ھزار تومان می۵و نھصد و ھفتاد و 
 ميليون تومان دريافتی داشتند ٢که پيش از اين 

 درصد ٢۵ ھزار تومان و به عبارتی ديگر ۵٠٠
 ٣اما کسانی که .  شود شان اضافه می به حقوق

 ھزار ۵۵٠گرفتند،  ميليون تومان حقوق می
 درصد به ١٧/  ۵تومان و به عبارتی ديگر 

 .شود شان اضافه می حقوق
ی  با نگاھی به اين وضعيت و اين که به گفته

 درصد از کارمندان ٧۵مقامات دولتی حدود 
گيرند، و با   ميليون و کمتر حقوق می٣دولت 

که خط فقر سال آينده ھم اکنون حداقل  توجه به اين
 ميليون تومان تعيين شده و احتماW با توجه به ٧

 ميليون تومان و حتا ١٠بينی شده به  تورم پيش
بينيم که نه طرح دولت و  بيشتر خواھد رسيد، می
کدام دردی از دردھای  نه طرح مجلس ھيچ

بگيران و بازنشستگان زحمتکش  بيکران حقوق
نه دولت و نه مجلس .  جامعه را دوا نخواھد کرد

ھا از  به اين فکر نکردند که برای باW بردن حقوق
ھای  ھای نظامی کم کنند يا از ھزينه ھزينه
ھای مذھبی، برعکس مجلس به بودجه  دستگاه

 .نظامی با استفاده از صندوق توسعه ملی افزود
کند،  حلی ديگری ھم ارائه نمی حکومت ھيچ راه

فقر است، "دھند که  فقط در مجلس شعار می
بيکاری است، مردم زير خط فقر ھستند و با اين 

، اما در "توانند زندگی کنند حقوق و دستمزد نمی
کنند و بدين  عمل ھمان کار کابينه روحانی را می

ھای حکومتی دست به دست ھم  وسيله تمام ارگان
داده تا کارگران و زحمتکشان در سال آينده 

ست که ھمواره تکرار  اين حکايتی.  فقيرتر شوند
کارنامه چھل سال حاکميت جمھوری .  شده است

 .اس?می چيز ديگری جز اين نبوده است
ای که به بررسی آن   و دو مصوبه٩٨بودجه 

دھد که جمھوری اس?می ھيچ  پرداختيم نشان می
ھای کارگران و زحمتکشان که  پاسخی به خواست

بارھا در اعتراض به وضعيت معيشتی خود 
اين دو .  اند نخواھد داد دست به اعتراض زده

ھا بود،  حل آن مصوبه در واقع تمام راه
" ھيچ"ھايی که به معنای کامل کلمه  حل راه

در واقع اگر قرار بود جمھوری اس?می .  ھستند
داد  ھا می ھا و اعتراضات توده پاسخی به خواست

شد که البته  حداقل در بودجه بايد آثار آن پيدا می
ھای گذشته  ای که مانند سال بودجه.  وجود ندارد

دار عليه کارگران و  در خدمت طبقه سرمايه
ھا تدوين  زحمتکشان و برای سرکوب آن

 .است شده
ھا ميليون  اش برای ده حکومتی را که تنھا ارمغان

کارگر و زحمتکش ساکن ايران فقر و بيکاری 
ھا و اعدام و زندان  بوده است، سرکوب آزادی

بوده است، بايد به گورستان تاريخ سپرد و تنھا 
آلترناتيو حکومت اس?می چيزی جز حکومت 

اين تنھا حکومت شورايی .  تواند باشد شورايی نمی
تواند به اين  کارگران و زحمتکشان است که می

ھا در طول اين  توده.  شرايط اسفبار پايان دھد
اند که ريشه ظلم و ستم  ھا به تجربه دريافته سال

کنونی نه فقط حکومت اس?می که مناسبات 
داری حاکم نيز ھست و به ھمين دليل به  سرمايه

تمام آلترناتيوھای خود ساخته ديگر نيز دست رد 
 .خواھند زد
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سيگنالی که سبب می .  نيروھای امنيتی آن دارند
شورای "شود تا مبارزات پيگيرانه معلمان و 

به رغم ھمه ت?ش ھا و گام ھای "  ھماھنگی
مثبتی که تاکنون برای تحقق مطالبات شان 
. برداشته اند، توسط حاکميت جدی گرفته نشود

با "  شورای ھماھنگی"روشن است، تا زمانی که 
صدور اينگونه اط?عيه ھا ھنوز چشم اميدی به 
جناح بندی ھای حاکميت دارد، تا زمانيکه اين 
شورا نتواند درصد باWتری از جمعيت يک 
ميليونی معلمان را به اعتراض و اعتصاب 
سراسری بکشاند، تا زمانی که رژيم ستمگر و 
ارتجاعی حاکم بر ايران يک اراده قوی و 
راديکال مبارزاتی را در پشت فراخوان ھای 

شورای ھماھنگی تشکل ھای صنفی فرھنگيان "
نبيند، نه گوشی برای شنيدن اعتراضات "  ايران

معلمان خواھد داشت و نه چشمی برای ديدن 
آنھم حاکميتی .  انبوه مشک?ت طاقت فرسای آنان

که طی چھار دھه نشان داده است که کمترين 
توجھی به شرايط اسف بار زندگی توده ھای 
زحمتکش مردم ايران، اعم از معلمان و 
کارگران، زنان و دانشجويان، پرستاران و 

حاکميتی که .  نداشته و ندارد...  بازنشستگان و
کرور کرور سرمايه ھای کشور و حاصل 
دسترنج کارگران و زحمتکشان مردم ايران را 
در سوريه، عراق، يمن و لبنان ھزينه می کند، 
اما حاضر نيست کمترين توجھی در کاھش آWم 
و رنج ھای بی پايان توده ھای مردم خود داشته 

حاکميتی که مردم زلزله زده سر پل ذھاب .  باشد
بعد از دو سال ھمچنان در بی سرپناھی بسر می 
برند، اما رھبرمستبد، مرتجع و فاسد جمھوری 
اس?می از سرمايه ھمين توده ھای فقر زده می 

 ھزار واحد مسکونی در ٣٠دزدد تا برای ساختن 
لذا، با توجه به مجموعه .  سوريه ھزينه کند

شرايطی که به آنھا اشاره شد، معلمان و تشکل 
فقط و فقط با فائق آمدن بر "  شورای ھماھنگی"

ضعف ھای پيش رو، اتخاذ مواضعی راديکال 
که برخاسته از نيرو و اراده مبارزاتی عموم 

توانند مبارزات خود را  معلمان کشور باشد، می
طبيعی است که .  ھرچه بيشتر ارتقاء دھند

و جنبش اعتراضی معلمان "  شورای ھماھنگی"
با ارتقاء شيوه ھای مبارزاتی، حضور حداکثری 
معلمان در اعتصابات سراسری و در نھايت با 
اعمال فشار بيشتر بر طبقه حاکم می توانند رژيم 
را به عقب نشينی وادار و شرايط را برای تحقق 
مطالبات تل انبار شده معلمان کشور فراھم 

 .   سازند

 خ�صه ای از اط�عيه ھای سازمان
 
 

زنده باد اتحاد و "  ای تحت عنوان در تاريخ سيزدھم اسفندماه، سازمان ما با صدور اط?عيه
 .از مبارزات و مطالبات معلمان حمايت کرد" ھمبستگی معلمان

 
ھای صنفی فرھنگيان  در پی فراخوان شورای ھماھنگی تشکل:  در اين اط?عيه آمده است

 اسفند، معلمان ايران ١۴ و ١٣، ١٢ايران برای انجام يک اعتصاب سه روزه در روزھای 
. اند  اسفند در تعداد زيادی از شھرھای ايران دست به اعتصاب زده١٢از روز يکشنبه 

 اسفند در دومين روز خود پر شکوه تر از روز اول، ١٣اعتصاب معلمان امروز دوشنبه 
شھرھای تھران، سقز، مريوان، کرمانشاه، سنندج، اي?م، .  شھرھای بيشتری را فرا گرفت

از جمله ...  مشھد، بجنورد، ياسوج ، تبريز، بابل، خرم آباد، آبادان، شيراز، يزد، رشت و 
گونه که اين اعتصاب در دو  آن.  اند شھرھايی ھستند که در دومين روز به اعتصاب پيوسته

تر دو روز گذشته شھرھای  روز گذشته پيش رفته است، چه بسا در سومين روز خود پرشکوه
 .  بيشتری را فرا خواھد گرفت

 
 تاکنون ٩٨-٩٧اعتصاب سه روزه معلمان سومين دور اعتصاب آنان از آغاز سال تحصيلی 

 . است
 

فرھنگيان ايران ھمانند دو اعتصاب گذشته خواھان آزادی معلمان زندانی، رفع موانع قانونی 
ھای صنفی فرھنگيان، اختصاص بودجه عادWنه به آموزش و  برای فعاليت رسمی تشکل

پرورش، ھمسان سازی حقوق معلمان بازنشسته با شاغ?ن، داشتن بيمه کارآمد و فراگير و 
  . پولی کردن مدارس ھستند توقف سياست

 
اند که ھمچنان گرفتار وضعيت  معلمان در شرايطی به سومين دور اعتصاب اقدام کرده

ای که معلمان زحمتکش ايران  ھای پيگيرانه به رغم مبارزات و ت?ش.  اند وخامت بار معيشتی
اند، واکنش مسئوWن حکومتی  طی سال ھای گذشته برای تحقق مطالبات برحق شان انجام داده

. جز سرکوب و زندان و اخراج معلمان آگاه و مبارز، چيز ديگری نبوده است اما تاکنون به
اسماعيل عبدی، محمد حبيبی، محمود بھشتی، روح هللا مردانی، عبدالرضا قنبری، محمد ثانی 

اکنون با احکام سنگين دستگاه فاسد قضايی   و بختيار عارفی از جمله معلمانی ھستند که ھم
ھای صنفی  شورای ھماھنگی تشکل.  برند رژيم سرکوبگر حاکم بر ايران در زندان بسر می

حق فرھنگيان، آنان نيز  ھای به در صورت عدم تحقق خواسته"فرھنگيان اع?م کرده است، 
 .  و پيگيرانه به مبارزات شان ادامه خواھند داد" ھای اعتراضی بعدی خود را اع?م برنامه"

کند  و  از اعتصاب سرا سری معلمان و تمام مطالبات آنان حمايت می) اقليت(سازمان فدائيان 
ھای اجتماعی را به حمايت و پشتيبانی  ھا و ساير گروه دانشجويان، دانش آموزان و بستگان آن

 .خواند از معلمان و مطالبات آنان فرا می
 

کند و  ھرگونه ارعاب، تعدی و سرکوب معلمان را شديداً محکوم می)  اقليت(سازمان فدائيان 
ھم صدا با تمامی معلمان خواستار آزادی فوری و بی قيد و شرط ھمه معلمانی است که اکنون 

 در زندان ھای جمھوری اس?می ھستند
 

 اعتصاب سه روزه معلمان، 
 برجستگی ھا و ضعف ھای آن
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اداره اط?عات شوش روز دوم اسفند خانواده 
اسماعيل بخشی و سپيده قليان را احضار و تھديد 

ھا، پرونده  کرد برای تمام اعضای خانواده آن
تشکيل خواھد داد و ھمه را به دادگاه و زندان 

در يک مورد که خانواده اسماعيل .  خواھد کشاند
بخشی در اعتراض به بازداشت و احتمال تمديد 
قرار بازداشت وی به دادسرای شوش مراجعه 
کرده بودند، دادستان شوش نه فقط از پاسخگويی 
به خانواده بخشی خودداری کرد بلکه دستور 
بازداشت مادر رنج کشيده اسماعيل بخشی را نيز 

در تجمعات خانواده اسماعيل بخشی .  صادر کرد
و جمعی از کارگران در اعتراض به بازداشت 
اسماعيل بخشی در مقابل دادگستری شوش محمد 
نورزاده داماد خانواده بخشی و دو تن از 

کی و قاسم   تپه  به نام حسن کھن کارگران ھفت
بلدی درتاريخ يازده اسفند به دستور دادستان 
شوش، توسط پليس امنيت بازداشت و مورد 

ابراھيم .بازجويی و تھديد و ارعاب قرار گرفتند
عباس منجزی يکی ديگرازکارگران ھفت تپه به 
جرم ھمراھی باخانواده بخشی و تجمع برای 
آزادی وی به دادسرای شوش احضارشد که روز 

 اسفند ھمراه با وکيل خود فرزانه زي?نی ١٩
 .درشعبه بازپرسی حاضر شد

جمال حيدری وکيل سپيده قليان اع?م کرد اين 
زندانی نيز زير فشارھای شديد دستگاه امنيتی 

وی گفت از حضور پدر و مادر سپيده .  قرار دارد
قليان در دادسرای شوش جلوگيری نموده و در 

اش دروغ  مورد وضعيت وی مکرر به خانواده
چنين به اين موضوع اشاره کرد  وی ھم.  اند گفته

که ماموران امنيتی از م?قات سپيده قليان با 
عمل  اش ممانعت به چنين با وکيل اش و ھم خانواده
چنان ادامه  اين فشارھا و تھديدات ھم.  اند آورده
 .دارد

از زمان بازداشت مجدد اسماعيل بخشی تاکنون، 
ھايی از کارگران  خانواده اسماعيل بخشی و جمع

تپه، تجمعات متعددی را در مقابل دادگستری  ھفت
قيد و شرط وی  شوش برای آزادی فوری و بی

تپه نيز  کارگران بازنشسته ھفت.  اند برگزار نموده
در تجمع اعتراضی روز چھارم اسفند، ضمن 
حمايت از اسماعيل بخشی ھشدار دادند به جمع 
خانواده اسماعيل بخشی خواھند پيوست و تا 
آزادی وی در سطح شھر به اعتراض ادامه 

دانند  تپه اين را می ھمه کارگران ھفت.  خواھند داد
ھاست و به خاطر  که اسماعيل بخشی نماينده آن

ت?ش و مبارزه در راه منافع کارگران به زندان 
تپه اعم  کارگران ھفت.  افتاده و شکنجه شده است

از شاغل و بازنشسته، رسمی يا قراردادی بايستی 
به ياد آورند که اسماعيل بخشی برای بھبود 
زندگی کل کارگران شرکت کشت و صنعت 

ھا و  تپه، پيشقدم شد و ھمدوش آن نيشکر ھفت
ھا پرچم مبارزه عليه ظلم و بيداد  پيشاپيش آن

. کارفرما و دولت حامی آن را برافراشت
اسماعيل بخشی را نبايد تنھا گذاشت و نه فقط 
نبايد تنھا گذاشت، بلکه برای آزادی و بازگشت به 

جمعی دست به  کار وی بايستی به صورت دسته
نارضايتی از بازداشت اسماعيل .  اعتراض زد

بخشی و خواست آزادی و بازگشت به کار وی، 
ھای اعتراض در  بايد از حد ھشدارھا و زمزمه

تپه فراتر رود و  ھايی از کارگران ھفت ميان جمع
ی   به صورت يک حرکت اعتراضی سازمان يافته

 .جمعی درآيد
تپه در  سنديکای کارگران شرکت نيشکر ھفت

ارتباط با بازداشت اسماعيل بخشی عضو فعال 
ھيات مديره اين سنديکا و برای آزادی وی، 
تاکنون نقش مھم و بسيار فعالی داشته، بويژه از 

ھای مستمر و  گيری ھا، موضع طريق بيانيه
ھای مداوم خبری خود، نقش موثری در  اط?عيه

پيگيری خواست آزادی اسماعيل بخشی که 
تپه است، ايفا نموده  خواست عموم کارگران ھفت

گيرانه استمراريافته و   اين ت?ش ھا بايد پی.است
تشديد شود وبا اقدامات عملی و مشخص ومؤثرتر 

 .ديگری تکميل شود
اسماعيل بخشی اما صرفا متعلق به اين سنديکا و  

. شرکت کشت و صنعت نيشکر ھفت تپه نيست
دانند که اعتصابات کارگران  ھمه کارگران می

بديل اسماعيل بخشی در آن و  تپه و نقش بی ھفت
ھا و شعارھا و ھدايت مبارزات  در طرح خواست

کارگران اين شرکت، جنبش کارگری را وارد 
تپه و اسماعيل بخشی  ھفت.  مرحله جديدی ساخت

ھايی که ازدرون خود  با طرح شعارھا و خواست
کارگران جوشيد و سربرآورد و در تاريخ جنبش 
کارگری ايران کم سابقه است، نه فقط اين جنبش 
را به لحاظ سياسی به نحو محسوسی ارتقا داد و 

ھا سال به جلو برد، بلکه رژيم ارتجاعی  آن را ده
داری موجود را به چالش  حاکم و تمام نظم سرمايه

تپه برخاست  آسايی که از ھفت خروش رعد.  کشيد
شعار نان کار .  انداز شد در تمام پھنه کشور طنين

آزادی و اداره شورايی که در اعتصابات 
تپه بر پرچم کارگران اين شرکت  کارگران ھفت

نقش بست، مورد استقبال عموم کارگران و 
زحمتکشان قرار گرفت و اسماعيل بخشی کارگر 

تپه محبوب کارگران و  مبارز و آگاه ھفت
زحمتکشان، به يکی از رھبران اصلی جنبش 
اعتراضی برای کار و نان و آزادی و استقرار 

خواست اسماعيل .  يک نظام شورايی تبديل شد
بخشی خواست عموم کارگران و زحمتکشان بوده 
است و خواست آزادی وی نيز خواست عموم 

 .کارگران و زحمتکشان است
دستگاه امنيتی رژيم برای جلوگيری از 

ھا در برابر  اعتراضات و تجمعات خانواده
دادگستری شھر شوش و حضور گسترده 

تپه در اين اعتراضات و تجمعات،  کارگران ھفت
ھای  اسماعيل بخشی و سپيده قليان را به زندان

برطبق اط?عيه مورخ .  اھواز منتقل کرده است
تپه، از   اسفند سنديکای کارگران نيشکر ھفت١۴

 اسفند، اسماعيل بخشی در ١٣شنبه  روز سه
و سپيده قليان در زندان )  اھواز(زندان شيبان 

فشار و تھديد و .  زندانی ھستند)  اھواز(سپيدار 

ھای جسمی و روانی عليه اين دو ادامه  شکنجه
 .دارد

ھا  ھای آن اسماعيل بخشی و سپيده قليان و خانواده
جمعی  بايد به صورت دسته.  را نبايد تنھا گذاشت

ھا رفت و به ھر شکل  و گروھی به ديدار خانواده
ھا حمايت  ھا ياری رساند و از آن ممکن به آن

تپه و ھمه  اين وظيفه ھمه کارگران ھفت.  کرد
کارگران است که خواستار آزادی فوری و 

ای و رفيق مبارز خود  قيدوشرط، ھم طبقه بی
 .اسماعيل بخشی شوند

تپه، بايد  مردم زحمتکش شوش و دزفول و ھفت
ھا به  از اسماعيل بخشی، سپيده قليان و خانواده آن

آزادی اسماعيل .  گرمی حمايت و پشتيبانی کنند
تری  بخشی نيازمند اعتراضات گسترده

خواست آزادی اسماعيل بخشی بايد خيلی .است
ھای ھر  صريح و روشن بر ليست خواست

اعتصاب و اعتراض در ھر کارخانه و موسسه 
دانشجويان مبارز .  توليدی و خدماتی افزوده شود

توانند کارزارھای جديدی را در  و انق?بی می
حمايت از اسماعيل بخشی و برای آزادی وی 

جنبش اعتراضی معلمان، زنان، .  سازمان دھند
بازنشستگان، پرستاران و ھر اعتراض در طيف 

خواھان، بايد  فرودستان و ستمکشان و آزادی
خواست آزادی و بازگشت به کار اسماعيل بخشی 

ھای ماشين شکنجه و  دنده را که در زير چرخ
سرکوب و کشتار جمھوری اس?می گرفتار آمده، 
با صدای بلند اع?م و از خانواده وی حمايت 

مبارزه برای آزادی اسماعيل بخشی و سپيده .  کنند
قليان، کماکان يک وظيفه ھمگانی و ضرورتی 

ھمه ما دوستداران و طرفداران طبقه .  عاجل است
 .ايم کارگر موظف به انجام اين وظيفه

بار ديگر بازداشت و  يک)  اقليت(سازمان فدائيان 
سازی عليه اسماعيل بخشی و  شکنجه و پرونده

چنين بار  ما ھم.  کند سپيده قليان را محکوم می
کنيم اعترافات اجباری در زندان،  ديگر تاکيد می

که خود گويای رايج بودن  نظر از اين صرف
ھای رژيم است و اسماعيل  شکنجه در زندان

ھايی  بخشی نيز بخشا از آن پرده برداشت و گوشه
از آن را افشا کرد، بلکه در نزد افکار عمومی 
جھان نيز اقدامی قبيح ومردود و ضد انسانی 
است که مرتکبين به آن بايد مورد تعقيب و 

 . مجازات قرار بگيرند
دار حاکم و رژيم سياسی فوق  طبقه سرمايه 

ارتجاعی و مستبد پاسدار منافع اين طبقه، در 
ھای  گيری از طبقه کارگر، تشکل سرکوب و انتقام

مستقل کارگری و کارگران آگاه و پيشرو، بسيار 
اين .  رحم است گير و خشن و ددمنش و بی سخت
رحمی و ددمنشی اما شرايطی را که جنبش  بی

طبقه کارگر با اعتصابات و شعارھای کارگران 
تپه و اسماعيل بخشی به آن وارد شد، تغيير  ھفت

نخواھد داد و قادر نيست آن را به عقب 
 .بازگرداند

 ضرورت و فوريت مبارزه برای آزادی اسماعيل بخشی



 ٨١٣ شماره  ٩٧  اسفند  ٢٠      ١٠

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

٩درصفحه   

١از صفحه   

نگار و فعال اجتماعی و  سپيده قليان، روزنامه
تپه نيز يک روز بعد از  حامی کارگران ھفت

پخش طرح از پيش سوخته دست پخت وزارت 
 دی از صدا و سيمای جمھوری ٢٩اط?عات در 

اس?می، مجددا بازداشت شد و زير فشار و تھديد 
مطابق خبرھا و .  دستگاه امنيتی قرار گرفته است

تپه،  ھای سنديکای کارگران نيشکرھفت اط?عيه
دستگاه امنيتی و سرکوب ارتجاع حاکم، در ت?ش 
است با ادامه بازداشت اسماعيل بخشی و اعمال 
زور و تھديد و ارعاب و شکنجه، اين کارگر 

و به اعترافات اجباری و "  مستاصل"مبارز را 
در مورد شکنجه و مفاد نامه "  تکذيبيه"نوشتن 

سرگشاده خود خطاب به وزير اط?عات رژيم 
اسماعيل بخشی در تمام طول دوران .  وادار سازد

بازداشت خود  بعد از دستگيری مجدد، از 
ھرگونه درمان پزشکی و دسترسی به پزشک 

ھای  شدت فشارھا و شکنجه.  محروم شده است
جسمی و روانی بخصوص در چند روز اول 
بازداشت مجدد به حدی شديد بوده که جان وی را 
در معرض خطر جدی قرار داده به نحوی که 

١٠ 
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تپه مورخ  طبق گزارش سنديکای کارگران ھفت
پنجم اسفند، اسماعيل بخشی در حين م?قات با 

شود که اين موضوع  اش بيھوش می خانواده
موجب نگرانی شديد اعضای خانواده وی شده 

ھمان روز فرزانه زي?بی وکيل اسماعيل .  است
موکلم به شدت زير فشار است "بخشی اع?م کرد 

اش  ای که امروز در حضور خانواده گونه به
 ".بيھوش شده است

دستگاه امنيتی رژيم که با زور و ارعاب و  
کند از انتشار  سرکوب ھمه جانبه سعی می

ھرگونه خبری در مورد اسماعيل بخشی و سپيده 
قليان جلوگيری کند تا در سکوت خبری نيات پليد 

ھا نيز فشار  خود را عملی سازد، به خانواده
آورد و حتا فرزانه زي?يی وکيل اسماعيل  می

بخشی را نيز در ھمين رابطه به دادسرای شوش 
وی مورد تھديد قرار گرفته .  احضار نموده است

که پرونده بخشی را رھا يا در مورد آن سکوت 
اش را  که وکيل اسماعيل بخشی نيز برای اين.  کند

ھا،  افزون بر اين.  برکنار کند، زير فشار است

 ضرورت و فوريت مبارزه برای آزادی اسماعيل بخشی

 برابر  با ٢٠١٩ھای تلويزيون دموکراسی شورايی از اول فوريه   برنامه
  بر روی شبکه تلويزيونی١٣٩٧ماه   بھمن١٢

Komala TV / Shora TV شود پخش می. 
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 :قرار است

 ٢٧۴٨٠سيمبل ريت  ١١٩۵٧: فرکانس) yahsat(ياه ست ماھواره 
 عمودیپوWريزاسيون 
 

 :ھای تلويزيون دموکراسی شورايی ساعات پخش برنامه
 ٢٣: ٣٠ تا ٢١: ٣٠: دوشنبه

  بعدازظھر١۵: ٣٠ - صبح ٩: ٣٠ - بامداد ٣: ٣٠بازپخش : شنبه سه
 ٢٣: ٣٠ تا ٢١: ٣٠: چھارشنبه

  بعدازظھر١۵: ٣٠ - صبح ٩: ٣٠ - بامداد ٣: ٣٠بازپخش : پنجشنبه
 ٢٣: ٣٠ تا ٢١: ٣٠: جمعه

  بعدازظھر١۵: ٣٠ - صبح ٩: ٣٠ - بامداد ٣: ٣٠بازپخش 
 ٢٢: ٣٠ تا ٢١: ٣٠: شنبه

  بعدازظھر١۵: ٣٠ - صبح ٩: ٣٠ - بامداد ٣: ٣٠بازپخش : يکشنبه
 

: ، شماره تلفنcom.gmail@tv.Shora: آدرس ايميل
٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧ 

com.tvshora://https ،org.aghaliyat-fadaian://https 
  tvshora@: ، تلگرامShora shora: بوک فيس


