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ھای اخير  توان گفت که در دھه به جرات می

ھرگز مبارزه کارگران، زحمتکشان و جوانان 
آزادی در سراسر جھان تا اين   –نان   –برای کار 

 گذشته شاھد  تنھا در ماه.  حد گسترده نبوده است
ای در شيلی، ھندوراس،  اعتراضات گسترده

کنگ و لبنان بوديم  اکوادور، ھائيتی، عراق، ھنگ
گيری اين  اوج.  ای نيز يافتند که انعکاس گسترده

مبارزات حتا آنتونيو گوترش دبيرکل سازمان ملل 
 اکتبر ٢۵او .  متحد را نيز وادار به واکنش ساخت

با اشاره به اعتراضات در کشورھای مختلف 
جھان از خاورميانه تا آمريکای Kتين، از رھبران 

به مشکNت مردم گوش "کشورھا خواست تا 
"او گفت"  دھند دنيا با تاثيرات منفی : 

ھای نو دست به گريبان  سازی و فناوری جھانی
است، اموری که نابرابری را در جوامع افزايش 

 ".اند داده
اگرچه اعتراضات چه از نظر شکل و چه از 

ھا، در کشورھای گوناگون با  نظر طرح خواست
توجه به موقعيت اقتصادی، ساختار دولت، سنن 

ھای قومی و غيره تا  تاريخی و مبارزاتی، ويژگی
حدودی متفاوت از يکديگر ھستند و اگر باز 

کنگ را که مساله متفاوتی است به عنوان  ھنگ
يک استثناء کناری بگذاريم، در مجموع 

 –نان   –ھا بر سه محور اصلی کار  خواست
مثN در شيلی، با توجه .  شوند آزادی خNصه می

تر بوده  رنگ ھای آن خواست آزادی کم به ويژگی
و موضوع کار و نان پررنگ ھستند، ولی در 

 –نان   –کشورھايی چون لبنان و عراق کار 
آزادی سه محور اصلی اعتراضات ھستند به 

گونه که در دو سال اخير در ايران نيز کار  ھمان
ھای اصلی و محوری  آزادی خواست  –نان   –

 و مرداد ٩۶ماه  اند، چه در دی اعتراضات بوده
 و چه در اعتصابات و اعتراضات متعدد ٩٧

 .کارگران، معلمان، دانشجويان و غيره
ھای تاکتيکی  نشينی رغم برخی عقب در شيلی به

در .  چنان ادامه دارد طبقه حاکم، اعتراضات ھم
 نفر ۶٠٠ نفر کشته، ٢٠اين اعتراضات تاکنون 

در روز .  اند زخمی و سه ھزار نفر بازداشت شده

 با خواست آزادی ھمه زندانيان سياسی،
  به جشن آزادشدگان بنشينيم

٧درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨۴۵شماره    ٩٨ آبان ١٣ –سال  چھل و يکم 

 را " آزادی موقت"شيرينی 
 قيدوشرط سازيم ی آزادی بی وسيله

 آبان، بازنشستگان، ١٩قرار است روز 
ای را در مقابل  آئی اعتراضی گسترده گردھم

 .وبودجه برپا کنند مجلس و سازمان برنامه
 آبان ماه ٨ تشکل و گروه بازنشستگان، روز ١٧

بار ديگر :   مشترکی اعNم کردند با صدور بيانيه
 آبان، مقابل مجلس و سازمان ١٩روز يکشنبه 

وبودجه گرد ھم خواھيم آمد و در مقابل  برنامه
توجھی مسئولين، در يک حرکت متحدانِه، در  بی

سابقه از فقر و فNکت  مصاف با شرايطی بی
اين بيانيه با اعتراض .  تحميلی تجمع خواھيم کرد

ی  شده بند تصويب به عدم اجرای حتی قوانين نيم
خود دولت و مجلس و ادامه تعرض به سطح 

 خامنه ای نسخه سرکوب قيام
  مردم عراق و لبنان را پيچيد

 
، علی خامنه ای در مراسمی که به بھانه اعطای سردوشی به ) اکتبر٣٠( آبان ٨روز چھارشنبه، 

دانشجويان افسری ارتش برگزار شده بود، طی سخنانی، ناآرامی ھای جاری در عراق و لبنان را به 
بزرگترين لطمه ای که دشمنان می توانند به يک کشور بزنند، : "آمريکا و متحدان آن نسبت داده و گفت

اين است که امنيت را از آنان سلب نمايند، يعنی کاری که امروز در برخی از کشورھای منطقه شروع 
 ".کردند و امنيت را از مردم می گيرند

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 آزادی موقت
  اسماعيل بخشی، 
 خجسته و مبارک باد

  ۴درصفحه 

  آبان١٩تجمع اعتراضی بزرگ بازنشستگان در 

  ۶درصفحه 
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١از صفحه   

 جنبش کار نان آزادی درمقياسی جھانی

٣درصفحه   

 آبان تنھا در سانتياگو پايتخت شيلی ٣جمعه 
ھا آمده و  حداقل يک ميليون نفر به خيابان

در ساير شھرھای .  دست به تظاھرات زدند
مھم شيلی نيز در اين روز، صدھا ھزار نفر 

اعتراضات که در .  دست به تظاھرات زدند
 درصدی بھای بليط ۴واکنش به افزايش 

 ۴ پزو يعنی حدود ٨٣٠ به ٨٠٠از (مترو 
شروع شده بود با اعNم اعتصاب )  يوروسنت

ھای کارگری از  عمومی از سوی اتحاديه
 . روز چھارشنبه اول آبان گسترش يافت

جمھوری شيلی ضمن  در حالی که رئيس
ھای  عذرخواھی از مردم شيلی بابت سياست

رياضتی و لغو افزايش بھای بليط مترو، 
صدای شما را "خطاب به مردم شيلی گفت 

ای از  و وعده داد که مجموعه"  شنيدم
اصNحات اقتصادی را به اجرا گذاشته و 
کابينه را تغيير دھد، اما کارگران، 
زحمتکشان و جوانان شيلی با ادامه 

جمھور،  اعتراضات خواستار استعفای رئيس
افزايش دستمزھا و بھبود خدمات آموزشی و 

گرچه شيلی از نظر سرانه .  بھداشتی شدند
توليد ناخالص ملی ثروتمندترين کشور 

شود، اما در  آمريکای Kتين محسوب می
ھای اقتصادی و اجتماعی  حال نابرابری عين

ھا  ھمين نابرابری.  کند در اين کشور بيداد می
ی  و گسترش فقر و بيکاری که خود نتيجه
ھای  سياست نئوليبرال و گسترش نابرابری

اقتصادی ھستند، باعث شد تا افزايش بھای 
ای عمل کرده و به آتشی  مترو به مانند جرقه

آتشی که .  مھيب منجر گردد، آتش خشم فقرا
جمھور شيلی از برگزاری  باعث شد رئيس
ريزی شده در  المللی برنامه دو نشست بين

 .نظر کند ھای نوامبر و دسامبر صرف ماه
در اکوادور، ھندوراس و ھائيتی نيز در 

ھای گذشته شاھد اعتراضاتی  روزھا و ھفته
در اکوادور دولت .  با مضمونی مشابه بوديم

ای به  اين کشور در پی اعتراضات توده
حذف سوبسيد سوخت، مجبور به عقب 

دولت اکوادور در .  نشينی از تصميم خود شد
پی اين اعتراضات در برخی از مناطق 
کشور از جمله کيتو پايتخت اعNم حالت 

تصميم به حذف سوبسيد .  العاده کرده بود فوق
سوخت براساس توافقی بود که بين دولت اين 

المللی پول در ماه  کشور و صندوق بين
مارس گذشته و در چارچوب دريافت يک 

 ميليون دKری صورت ٢٠٠ ميليارد و ۴وام 
 .گرفته بود

در ھندوراس و ھائيتی نيز معترضان به 
ھای رياضتی، وضعيت اقتصادی و  سياست

در .  فساد حاکم بر کشور اعتراض کردند
ھندوراس اين اعتراضات با اعتصاب ھمراه 

در .  بود و به درگيری با پليس منجر شد
ھائيتی اعتراضات به وضعيت اقتصادی و 

 نفر و ٢٠فساد حاکم منجر به کشته شدن 

در .   نفر گرديده است٢٠٠مجروح شدن 
ساير کشورھای آمريکای جنوبی و مرکزی 
نيز اعتراضات متعددی در جريان است از 
جمله در کلمبيا دانشجويان عليه فساد حاکم 

 .دست به تظاھرات زدند
رغم سرکوب شديد که تاکنون  در عراق به

 نفر و زخمی شدن ٢۶٠منجر به کشته شدن 
 ھزار نفر گرديده است، اعتراضات نه ١١

تنھا ادامه يافته بلکه دامنه آن نيز گسترش 
شھر    ابان،١٠در روز جمعه .  يافته است

ترين تظاھرات اعتراضی  بغداد شاھد بزرگ
از زمان سرنگونی صدام حسين بود، در اين 

ھا ريخته و  روز صدھا ھزار نفر به خيابان
. ميدان تحرير را به تسخير خود درآوردند

آور و  نيروھای سرکوب با گاز اشک
ھای پNستيکی به تظاھرکنندگان حمله  گلوله

کردند که در نتيجه آن يک زن پس از 
آور به سرش کشته  اصابت گلوله گاز اشک

به .   نفر نيز زخمی شدند١۵٠شد و بيش از 
ھای داخلی و جھانی سرکوب  دليل محکوميت

خونين روزھای گذشته و عدم کارآيی 
راندن معترضان، در  سرکوب برای عقب

روزھای گذشته از تعداد کشته شدگان 
ترس و وحشت .  تظاھرات کاسته شده است
ھای جان به لب  حاکمان عراق از قيام توده

ھا را به سرکوب شديد معترضان  رسيده، آن
ی اين سرکوب گسترش  کشاند اما تنھا نتيجه

اعتراضات بود و ھمين عدم کارآيی اين 
جالب . سياست را به حاکمان عراق ثابت کرد

نشين  که بويژه در مناطق شيعه توجه اين
تر و با استقبال بيشتری  تظاھرات گسترده
 .ھمراه بوده است

اعتصاب معلمان عراقی و ورود دانشجويان 
آموزان به اعتراضات در روزھای  و دانش

گذشته به اعتراضات عراق که تاکنون 
نيروی ميدانی آن عموما جوانان بيکار 

اتحاديه .  تری بخشيد اند، ابعاد گسترده بوده
معلمان عراق، دوشنبه گذشته با صدور 

ای ضمن محکوميت خشونت عليه  بيانيه
تظاھرکنندگان، به مدت چھار روز و تا روز 

 نوامبر اعNم اعتصاب عمومی ٢شنبه  يک
) ھای واقع در اقليم کردستان غير از استان به(

کرد و از معلمان خواست تا با تظاھرکنندگان 
در اين بيانيه تاکيد شده است .  ھمبستگی کنند

ھای  که در صورت عدم تحقق خواست
معترضان، اتحاديه معلمان اقدامات ديگری 

 .را در دستور کار قرار خواھد داد
ھای  در روزھای گذشته دانشجويان دانشگاه

دجله و الفراھيدی در بغداد دست به اعتراض 
زدند که نيروھای امنيتی عراق با محاصره 

آور به سوی  ھا و پرتاب گاز اشک دانشگاه
دانشجويان سعی کردند دانشجويان را 

در شھرھای .  سرکوب و متفرق سازند
کربN، بصره و استان ميسان نيز ھزاران 

آموزان و جوانان  دانشجو در کنار دانش
 .بيکار در اعتراضات اخير شرکت کردند

که عراق ھم اکنون بعد از  رغم آن به
کننده بزرگ  عربستان سعودی دومين صادر

 درصد جمعيت آن زير ٢٠نفت اوپک است، 
 درصد جوانان ٢۵خط فقر قرار دارند، 

 ميليون نفر در حاشيه ٣بيکار ھستند و 
فساد گسترده مقامات .  کنند شھرھا زندگی می

شان به يک قدرت  حکومتی که ھر کدام
ای و يا جھانی وابسته ھستند، باعث  منطقه

شده است که مردم عراق ھيچ اعتمادی به 
در انتخابات پارلمانی .  ھا نداشته باشند آن

اعتمادی با عدم  گذشته عراق نيز اين بی
رغم  ی مردم در انتخابات به شرکت گسترده

 . تمامی تبليغات ھمراه بود
در نتيجه تداوم اعتراضات مردم عراق، 
دولت عراق اقدامات متفاوتی حتا تغيير 

وزير  قانون اساسی را مطرح کرد و نخست
گيری  عراق نيز آمادگی خود را برای کناره

 اقدامات  کدام از اين اعNم نمود، اما ھيچ
نتوانست معترضان را راضی کند، 
معترضانی که بويژه از مشخص نشدن 
رسمی عوامل کشتار مردم عراق در دور 

شدت  اول اعتراضات توسط دولت به
 .عصبانی ھستند

ديدگان  سابقه ستم در لبنان نيز اعتراضات بی
ای مانند عراق  جامعه به نتايج تقريبا مشابه

ھايی  وزير و وعده چون استعفای نخست ھم
. برای تغيير قانون اساسی منجر شده است

چون عراق تقسيم قدرت بين  در لبنان ھم
ھای قومی و مذھبی،  احزابی ثابت در چھره

باعث شده است تا اين احزاب بدون ھيچ 
ھا بر ثروت لبنان و حاصل  نگرانی دھه

. زحمات کارگران اين کشور چنگ بياندازند
فساد مقامات حکومتی، بيکاری و فقر از 

ديدگان لبنان  عوامل اصلی اعتراضات ستم
مردم لبنان نيز مانند مردم عراق از .  است

اعتماد  ھا بی احزاب حاکم خسته شده و به آن
سابقه و تشکيل  ھا با يک اقدام بی آن.  ھستند

يک زنجيره انسانی از شھر طرابلس تا 
 کيلومتر که از بيروت ١٧٠صور به طول 

گذشت خواستند اين را ثابت کنند که  نيز می
مساله کارگران و زحمتکشان و جوانان 

دار  لبنانی يک چيز است و  طبقه سرمايه
تواند با  گذاشتن نام شيعه و سنی و  حاکم نمی

مسيحی و مازونی و غيره بر اين مردم، 
در .  ھا را متفرق و از ھم جدا سازد آن

اعتراضات لبنان نيز جوانان از زن و مرد 
نقش مھمی ايفا کردند، جوانانی که با 

ھای اجتماعی و بدون  گيری از شبکه بھره
. دادند حضور يک حزب خود را سازمان می

چنين منجر به تعطيلی و  اعتراضات لبنان ھم
. اعتصاب سراسری در اين کشور شده بود

ھا را مسدود  چنين جاده تظاھرکنندگان ھم
 آبان در ٨کرده بودند که از روز چھارشنبه 
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٢از صفحه   

شھری در لبنان به شدت خراب است، قطع 
آوری  مکرر آب و برق و معضل جمع

ھا از جمله معضNت مردم لبنان ھستند  زباله
لياقتی و فساد حاکمان است که  گر بی که بيان

مانند دولت عراق براساس آمارھای رسمی 
 .ھا ھستند از فاسدترين دولت

ھای اخير  بررسی اعتراضات و جنبش
 –دھد که جنبش کار  ای اين را نشان می توده
آزادی در سراسر جھان در حال   –نان 

جنبشی که گسترش آن بر .  گسترش است
. ھای عينی استوار است بستر واقعيت

حدی رسيده  نابرابری در جھان معاصر به
است که ھرگز در طول تاريخ نبوده است و 

رغم تمام  نکته مھم اين است که به
ھشدارھايی که برخی از سياستمداران 

داری  بورژوا و نھادھای جھان سرمايه
در رابطه با خطر اين "  آکسفام"چون  ھم

اند، ھر سال براساس ھمان  ھا داده نابرابری
نابرابری در حال "  آکسفام"گزارشات 

از سوی ديگر اين نابرابری .  گسترش است
يابد که جھان  در حالی گسترش می

ای روبروست  سابقه داری با بحران بی سرمايه
که بار اين بحران نيز نه بر دوش آن يک 

ھا که بر دوش اکثريت بسيار بزرگ  درصدی
اين وضعيت .  جامعه ويران شده است

ھايی از سوی  چنين منجر به اتخاذ سياست ھم
چون آمريکا  ھای امپرياليستی ھم برخی دولت

شده که اگرچه ممکن است در مدت کوتاھی 
مثN در ميزان بيکاری تاثير بگذارد اما به 

تر خود را نشان  سرعت با بحرانی عميق
ھا تنھا تاثير  در واقع اين مسکن.  خواھد داد

ای بحران است،  آن به تعويق انداختن لحظه
بحرانی که با تعويق آن بر شدت آن نيز 

ھم اکنون بسياری از .  افزوده خواھد شد
انداز  ھا در اتحاديه اروپا به دليل چشم بانک

ھا را  بحران اقتصادی، نرخ بھره سپرده
. اند کاھش داده و به عدد صفر نزديک کرده

ھا ھم اکنون به يک  نرخ بھره در اين بانک
 تا ٠/  ٠١(دھم تا دو دھم درصد رسيده است 

ھای  نه تنھا سياست).   درصد٠/  ٠٢
نئوليبرالی و تحميل رياضت اقتصادی به 
کارگران و زحمتکشان در کل جھان به 
شکست کامل منجر شده و حتا در کشورھای 
پيشرفته اروپايی و غيره مانند فرانسه منجر 

 . ھا را باز کردند توافق با ارتش راه
ھای لبنان و عراق، نيروھای  به دليل تفاوت
هللا لبنان و جنبش امل نتوانستند  وحشی حزب

کشی بزنند و تنھا در  مانند عراق دست به آدم
موارد محدودی به تظاھرکنندگان با چوب و 
چماق حمله کردند که نه تنھا نتوانست 
تظاھرکنندگان را متفرق سازد بلکه تنھا 
نتيجه آن، شعارھايی بود که عليه اين 

حتا در صور که مرکز .  جريانات داده شد
ترين  جنبش امل بوده است يکی از مھم

شعارھا، شعارھايی بود که عليه نبيه بری 
در نبطيه نيز .  رھبر اين جريان داده شد

هللا و امل  تظاھرکنندگان دفاتر و مراکز حزب
 .مورد حمله قرار دادند

اعتراضات اخير لبنان در پی وضع 
ھای جديد از جمله ماليات بر ارزش  ماليات

افزوده ، دخانيات، بنزين و بويژه ماليات بر 
، "اپ واتس"مکالمات تلفنی از طريق 

در .  شکل گرفت"  بوک فيس"و "  تايم فيس"
ھا که قرار  واقع اعNم برقراری اين ماليات

ای   اکتبر عملی شود، مانند جرقه٢٢بود از 
ديدگان  عمل کرد که منجر به خروش ستم

نشينی  اولين عقب.  لبنانی از زن و مرد شد
دولت لبنان در برابر معترضان نيز لغو اين 
تصميم بود اما اعتراضات ادامه يافت و 

صدھا ھزار نفر در سراسر .  ای تر شد توده
تنھا صدھا .  کشور دست به اعتراض زدند

ترين  بزرگ"  ريدالصلح"ھزار نفر در ميدان 
 . را رقم زدند٢٠٠۵اعتراض لبنان از سال 

 درصدی حقوق ۵٠اعNم کاھش 
ھا  سياستمداران، بستن ماليات بر درآمد بانک

و حتا استعفای سعد حريری نيز نتوانست اين 
 . اعتراضات را خاموش سازد

 درصد ١۵٠ھای خارجی لبنان بيش از  بدھی
توليد ناخالص ملی اين کشور است که بالغ 

ھايی که سال  بدھی.   ميليارد دKر است۶٠بر 
 ٧شود و تنھا در  به سال بر آن افزوده می

ھا   ميليارد بر اين بدھی٣٠سال اخير بيش از 
در ادامه ھمين سياست بود .  افزوده شده است

که درخواست جديد دولت لبنان برای گرفتن 
وام از موسسات مالی جھانی به اتخاذ 

ھای رياضتی مشروط شد و دولت  سياست
ھای جديدی را  لبنان را بر آن داشت تا ماليات

وضع کند که ھمين تصميم به شورش فقرا 
يک درصد ثروتمند جامعه که .  منتھی شد

 درصد ۵٨دولت را نيز در اختيار دارند 
 درصد ٢۵ثروت جامعه را در دست دارند و 
 ٢٠٠۵ھای  درآمد ملی کشور در طول سال

 به جيب ھمين يک درصد رفته ٢٠١۴تا 
است در حالی که بيش از يک چھارم مردم 

نرخ .  کنند لبنان زير خط فقر زندگی می
خدمات .   درصد است٣٧بيکاری جوانان 

 جنبش کار نان آزادی درمقياسی جھانی

به اعتصابات و اعتراضات گسترده شده 
ھای اقتصادی  است، بلکه حتا سياست

ھای جديد از  اصطNح سوسيال دموکرات به
نوع سيريزا در يونان نيز با شکست کامل 

 . روبرو شده است
داری، نظامی که بر  واقعيت نظام سرمايه

سود استوار است، اين است که نه قادر است 
ھای اقتصادی بکاھد و نه بر  از نابرابری

داری که ناشی از تضادھای  بحران سرمايه
ويرانی .  بنيادی اين نظام است غلبه کند

آور  طبيعت، گسترش جنگ و افزايش سرسام
ھای نظامی، روی آوری مجدد به  ھزينه

گرايی مذھبی نه فقط  مذھب و گسترش افراط
در کشورھای اسNمی و اسرائيل بلکه حتا 
در کشورھايی چون آمريکا و تحت عنوان 

گيری جريانات راست  مسيحيت، قدرت
افراطی و حتا فاشيستی آن ھم در کشورھايی 

چون آلمان، ھمگی تظاھر وضعيت کنونی  ھم
داری ھستند که به اوج گنديدگی  نظام سرمايه

 –از ھمين رو جنبش کار .  خود رسيده است
آزادی جنبشی برای رھايی از اين   –نان 

ست،  داری وضعيت، رھايی از نظام سرمايه
جنبشی در حال گسترش که آينده آن و 
پيروزی قطعی آن تنھا با برقراری مناسبات 

 .سوسياليستی ممکن خواھد بود
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 قيدوشرط سازيم ی آزادی بی را وسيله" آزادی موقت"شيرينی 
آزادی موقت اسماعيل بخشی کارگر مبارز 

تپه، نماينده کارگران و عضو موثر  نيشکر ھفت
سنديکای کارگران اين شرکت و تعداد ديگری از 

چنين  تپه، ھم مبارزان و متھمان پرونده ھفت
آزادی موقت دو تن از متھمان پرونده روز 

خواھان  جھانی کارگر، خوشحالی ھمه آزادی
ھای کارگری و  راستين و مدافعان آرمان

سوسياليستی را در پی داشت و مورد استقبال 
شھد و شيرينی اين .  وسيع آنان قرار گرفت

ھا و سيمای جنبش پويای  آزادی، بر چھره خانواده
 .طبقه کارگر، لبخند سرور و شادی نشاند

، سپيده قليان از حاميان ٩٨ آبان ۴روز شنبه 
طور  کارگران ھفت تپه با سپردن وثيقه سنگين به
سپيده .  موقت از زندان قرچک ورامين آزاد شد

 بازداشت شد و پس از ٩٧ دی ٣٠قليان در 
 دادگاه انقNب تھران به ٢٨محاکمه در شعبه 

 سال حبس محکوم ١٨رياست محمد مقيسه به 
تپه، ساناز  سه متھم ديگر پرونده ھفت.  شده است

فرد، اعضای  اللھياری، اميرحسين محمدی
 ٨۵٠تحريريه نشريه اينترنتی گام با سپردن وثيقه 

ميليون تومانی و امير اميرقلی عضو ديگر 
تحريريه اين نشريه با سپردن يک وثيقه سنگين  

طور موقت آزاد  نيز ھمان روز از زندان اوين به
عسل محمدی دانشجوی داروسازی دانشگاه .  شدند

آزاد تھران و عضو ديگرتحريريه اين نشريه که 
 بازداشت شد و مانند ساير اعضای ٩٧ آذر ١٣
 سال حبس محکوم شده است، عصر ١٨به "  گام"

طور موقت از زندان   روز شنبه  يازده آبان به
 .اوين آزادشد

شناس و فعال حقوق  عاطفه رنگريز جامعه
کارگران و زنان که در تاريخ يازده ارديبھشت 

خاطر شرکت در مراسم روز جھانی   به٩٨
 دادگاه انقNب ٢٨کارگر بازداشت و در شعبه 

 ضربه شNق ٧۴ سال حبس و ١١تھران به 
 آبان با سپردن وثيقه ۴محکوم شده است نيز روز 

. طور موقت از زندان قرچک ورامين آزاد شد به
نگار و از  ھمان روز مرضيه اميری روزنامه

 سال ١٠متھمان پرونده روز جھانی کارگر که به 
 ضربه شNق ١۴٨ ماه حبس تعزيری و ۶و 

محکوم شده است، با سپردن وثيقه يک ميليارد 

ندا .  طور موقت از زندان اوين آزاد شد تومانی به
ناجی فعال حقوق اجتماعی که روز يازده 

چنان در زندان   بازداشت شده، ھم٩٨ارديبھشت 
مطابق آخرين خبرھای انتشار يافته توسط .  است

 آبان ٢٢جمال عاملی ھمسر ندا ناجی، قرار است 
 . نخستين جلسه دادگاه وی برگزار شود٩٨

 ٣٠تپه که  اسماعيل بخشی کارگر محبوب ھفت
طور   بازداشت و روزھای متوالی به٩٧دی 

وحشيانه شکنجه شد، پس از محاکمه در شعبه 
 ٧۴ سال حبس و ١۴ دادگاه انقNب تھران به ٢٨

اسماعيل بخشی .  ضربه شNق محکوم شده است
شد، ولی   آبان آزاد می۴نيز بايد ھمان روز شنبه 

ھای مقامات و دستگاه حکومتی،  با کارشکنی
.  آبان به تأخير افتاد٨آزادی وی عمN تا 

 ۵٠٠نظر از وثيقه سنگين يک ميليارد و  صرف
ميليون تومانی که برای آزادی موقت اسماعيل 
بخشی تعيين شده بود و به کوشش وکيل مبارز 

 ميليون ٧۵٠تپه فرزانه زيNبی به  کارگران ھفت
که ملک مورد  ی اين تومان تقليل يافت، به بھانه

وثيقه در دزفول واقع شده، تا انجام تشريفات 
 آبان در زندان ٨اداری، اسماعيل بخشی را تا 

نگاه داشتند و در اين روز موقتا از زندان اوين 
تپه نيز  علی نجاتی کارگر بازنشسته ھفت.  آزاد شد

 بازداشت و به زير شکنجه ٩٧ آذر ٨که روز 
برده شد، کماکان بNتکليف و پرونده اين عضو 

تپه مفتوح  قديمی سنديکای کارگران نيشکر ھفت
 .است

اگرچه آزادی ھر چند موقت عزيزانی که فوقاً به 
آن اشاره شد، غنيمت بزرگی است برای ھمه 
اعضای خانواده اين مبارزان، برای ھمه مدافعان 
آزادی و سوسياليسم و برای خانواده بزرگ طبقه 
کارگر، اما به دو نکته بسيار مھم در اين رابطه 

 .بايد توجه کرد
ھای  چه که دارودسته که برخNف آن نخست اين

حکومتی و پادوان کوچک و بزرگ رژيم، 
آشکار يا پوشيده، مستقيم يا غيرمستقيم سعی 

اند و بعد از اين نيز سعی خواھند کرد چنين  کرده

تصوری را دامن بزنند که گويا رأفت دستگاه 
دستگاه قضايی و "  گرائی انسان"حکومتی و 

رئيس جNد آن ابراھيم رئيسی، مشمول اين 
زندانيان شده است، بايد تاکيد کرد که در سياست 

ترين تغييری ديده  گرانه رژيم حاکم، کم سرکوب
ای و  ھای فله احضارھا و بازداشت.  شود نمی

ھای  حبس مخالفان و عناصر پيشرو جنبش
آزادی موقت .  اجتماعی با قّوت تمام ادامه دارد

اين دKوران، در گام نخست محصول ايستادگی، 
ھا در برابر تمام  پايداری و مقاومت خود آن

ھا و در برابر  ھا، محدوديت محروميت
ارتجاع حاکم .  ھای جسمی و روانی است شکنجه

برای در ھم شکستن روحيه مبارزاتی اين 
ھا  مبارزان راه آزادی و سوسياليسم و واداشتن آن

ھا متوسل  ھا و دسيسه به تسليم، به انواع شکنجه
ای که در مورد  ھای وحشيانه شرح شکنجه.  شد

ھر يک از اين دKوران اعمال شد و شرح تمام 
چه که دستگاه قضايی و سرکوب بر سر  آن

ھای اين عزيزان آورده است از عھده يک  خانواده
يا چند مقاله خارج است و آن را در کتاب يا 

در عين حال .  ھايی حجيم بايد به ثبت رساند کتاب
دانيم که ترفندھای حکومتی از نوع  می

ھای اجباری در زير شکنجه و  گيری اعتراف
ھای از پيش سوخته نيز نتايج معکوس برای  طرح

رغم  به.  رژيم ببار آورد و به زيان آن تمام شد
ھا و فشارھا، اما  ھا و شکنجه گری تمام اين وحشی

اين زندانيان شکنجه شده، سرتسليم فرود نياوردند 
ھای انسانی خود وفادار ماندند و به  ، به آرمان

که مکان مبارزه از  مبارزه ادامه دادند ولو آن
ارتجاع .  بيرون، به درون زندان منتقل گرديد

کار بست که با  حاکم تمام تNش خود را به
ھای سنگين و  ھای وحشيانه و بريدن حبس شکنجه

طوKنی مدت، ترس و وحشت ايجاد کند و 
آوری به  کارگران و زحمتکشان را از روی

اما ادامه مبارزات و اعتصابات .  مبارزه باز دارد
کارگری، اعتراضات مکرر معلمان و 
بازنشستگان و دانشجويان، نشان داد که رژيم 

گونه توفيقی در اين زمينه بدست  حاکم ھيچ
. سره به سنگ خورده است نياورده و تير آن يک

ھای سنگين غيرمعمول ميلياردی  در تعيين وثيقه
نيز در اساس ھمين ھدف يعنی ارعاب و 
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 را" آزادی موقت"شيرينی 
 قيدوشرط سازيم ی آزادی بی  وسيله

شکستن زندانی و بازدارندگی از مبارزه  درھم
اما اين سياست نيز نتوانسته و .  شود دنبال می

تواند کارگران و زحمتکشان را از مبارزه و  نمی
 .ادامه آن بازدارد

اما عNوه بر فاکتور مبارزه و مقاومت خود 
زندانيان در داخل زندان، روشن است که 

ھای خارج از  مجموعه مبارزات و فعاليت
زندان، در اعتراض به بازداشت اسماعيل بخشی 

تپه و روز جھانی  و مجموعه متھمان پرونده ھفت
ھا، ايفا  کارگر، نقش بسيار مھمی در آزادی آن

ھا و  در راس ھمه اين تNش.  کرده است
. تپه قرار دارد ھا، مبارزات کارگران ھفت فعاليت

تپه در اعتصابات و مبارزات  کارگران ھفت
مکرر خود پس از بازداشت اسماعيل بخشی، 

خواست .  ھمواره خواستار آزادی وی بودند
آزادی اسماعيل بخشی در اعتصاب سی و چند 
روزه  اخيرو تجمعات روزانه کارگران، بسيار 

کارگران ھفت تپه از .  برجسته و پر رنگ بود
ھمان روزھای نخست اعتصاب مھرماه با شعار 

" ما ھمه بخشی ھستيم  –اسماعيل رو گرفتن "
کارفرمای ھفت تپه و .  خواھان آزادی وی شدند

دانستند که در ھر حال يکی  حاميان دولتی آن می
ھای مھم کارگران، آزادی اسماعيل  از خواست

بنابراين .  باشد کار وی می بخشی و بازگشت به
تپه در  اعمال فشار کارگران اعتصابی ھفت

تپه  آزادی اسماعيل بخشی و متھمان پرونده ھفت
 .موثر بود

دانيم که کارگران  تپه، می غير از کارگران ھفت
پارس، سنديکای  آذرآب، ھپکو، فوKد، واگن

تپه، سنديکای کارگران  کارگران نيشکر ھفت
شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه، کانون 
نويسندگان ايران، کانون صنفی معلمان، 

ھای گوناگون بازنشستگان و فعاKن  تشکل
شان  ھای کارگری، نيز ھمواره يکی از خواست

آزادی اسماعيل بخشی و ساير متھمان پرونده 
بخش .   است تپه و روز جھانی کارگر بوده ھفت

راديکال جنبش دانشجويی نيز يکی از 
ھای عمده و محورھای اصلی فعاليت  خواست

خود را دفاع از جنبش کارگری قرار داده و با 
زحمتکشان در   –تپه تا تھران  از ھفت"شعار 
خواستار آزادی اسماعيل بخشی و ساير "  زندان

 .تپه و اول ماه مه بوده است متھمان پرونده ھفت
گيری خانواده ھا که   صرف نظر ازتNش و پی

بدون شک نقش بسيار مھمی درآزادی بستگان 
ھا و  خويش داشته اند، بايد به نقش سازمان

احزاب سياسی چپ و کمونيست مدافع آزادی و 
المللی و  ھا نھاد بين چنين ده سوسياليسم و ھم

ای در خارج از کشورنيز اشاره  تشکل اتحاديه
ھا را  نمود که از ھمان آغاز، اين بازداشت

ھای متعددی را سازمان  محکوم نموده ، آکسيون
اند و پيگيرانه خواستار آزادی فوری و  داده
اند و در اين راستا  ھا بوده قيدوشرط آن بی

فشارھای معينی را نيز بر جمھوری اسNمی 
ھا و  اگر به مجموعه اين فعاليت.  وارد ساختند

ای که در  ھای بسيار گسترده اعتراضات، فعاليت
ھای مجازی در  بوک و ساير شبکه تلگرام و فيس

دفاع از اسماعيل بخشی و ساير متھمان پرونده 
تپه و روز جھانی کارگر برای آزادی اين  ھفت

زندانيان را نيز به آن اضافه کنيم، آن وقت 
کنيم که مجموعه فشارھای داخلی و  مشاھده می

المللی زيادی روی جمھوری اسNمی قرار  بين
رژيم جمھوری اسNمی در چنان شرايطی .  داشت

قرار گرفت که آزادی اين عزيزان را ناگزير 
 .ساخت می

و اما نکته دوم و بسيار مھمی که حتما بايد به آن 
از ياد .  توجه کرد، موقتی بودن اين آزادی است

نبريم که اسماعيل بخشی و سايررفقا و عزيزانی 
اند، به  طور موقت از زندان آزاد شده که به
آزادی .  اند ھای بسيار سنگينی محکوم شده حبس

موقت، معنايش اين است که ھر آينه رژيم تصميم 
خواند  ھا را به دادگاه تجديدنظر فرا می بگيرد، آن

ھا  دانيم که ده افزون بر اين می.  و به بند می کشد
خواه و  کارگر، معلم و دانشجوی پيشرو و آزادی

ھای اجتماعی ھم اکنون در زندان  فعال جنبش
ھای طوKنی مدت بسيار  ھستند که به حبس

ھمين چند روز .  اند ظالمانه و سنگين محکوم شده
قبل، درست در لحظاتی که اسماعيل بخشی آزاد 

شد، به خانواده معلم مبارز زندانی محمد  می
حبيبی که از لحظه بازداشت، پرداخت حقوق 

ھای حکومتی  ماھانه وی قطع شده و در بيدادگاه
 ماه حبس و شNق محکوم شده ۶ ساله و ١٠به 

است، اعNم شد که اين معلم مبارز 
 .المNقات شده است ممنوع

که اشاره شد کماکان  پرونده علی نجاتی چنان
اند  ھايی که برای وی دوخته مفتوح است و پاپوش

رضا شھابی عضو ھيات .  ست به قوت خود باقی
مديره سنديکای کارگران شرکت واحد 

 سال در ۶اتوبوسرانی تھران و حومه را که 
ھای مخوف رژيم محبوس بوده است، به  زندان

 مھر مورد ٢٩ و ٢٠تازگی در روزھای 
بازپرس به وی اعNم .  اند بازجويی قرار داده

کرده تمام اعضای شناخته شده سنديکا احضار و 
چند تن ديگر از اعضای اين .  شوند بازجويی می

سنديکا از جمله رسول طالب مقدم و داود 
رضوی ھمين چند ماه پيش به دادگاه احضار و 

حسن سعيدی از بازداشت شدگان .  محاکمه شدند

 دادگاه انقNب ٢۶روز جھانی کارگر، در شعبه 
 سال حبس ۵تھران به رياست قاضی افشاری به 

تعزيری و ممنوعيت استفاده از وسايل مخابراتی 
ھوشمند مانند تلفن ھمراه و ممنوعيت عضويت 

ھا، احزاب و دستجات سياسی و  در گروه
عماد .  اجتماعی به مدت دو سال محکوم شده است

کثير از کارگران ھفت تپه که در جريان 
اعتصابات و تجمعات اخير کارگران بازداشت و 
روانه زندان شد مشمول پرونده سازی ھای 

محمد خنيفر، يوسف .  قضائی و امنيتی شده است 
بھمنی، ابراھيم عباسی و برخی ديگر از 

تپه، تحت پيگردھای قضايی و  کارگران ھفت
تراشی و پرونده سازی  جرم.  امنيتی قرار دارند

برای کارگران پيشرو و مدافعان حقوق کارگر، با 
احضار و بازداشت و .  حدت و شدت ادامه دارد

ھا کارگر  سازی در مورد ده ارعاب و پرونده
ھا کارگر ھپکو و  ھا کارگر فوKد، ده آذرآب، ده

نزديک .  چنان پابرجاست تپه ھم ھا کارگر ھفت ده
 کارگر پيشرو فعال اعتصاب در اين ٢٠٠به 

آزادی با قيد .  واحدھا با قرار وثيقه آزاد ھستند
ی   وثيقه معنايش فقط اين نيست که فرد آزاده شده

وثيقه سپرده، ھر آينه ممکن است دوباره 
بازداشت ومورد محاکمه قرار بگيرد و زندانی 

رايج نمودن آزادی با قيد وثيقه، در اساس، .  شود
. سرکوب متھم در خارج از زندان است

سرکوب .  ست باKی سر زندانی آزاد شده چماقی
ھای  وثيقه.  سروصداست مداوم اما آرام و بی

سنگينی که نه فقط در حکم يک معضل بزرگ 
ست که اگر  تحميلی بر زندانی و خانواده زندانی

قادر به تامين آن نباشد بايد تا تجديد محاکمه در 
زندان بماند، بلکه در صورت تامين آن نيز، وثيقه 

ست که دستگاه قضايی و امنيتی  در حکم طنابی
رژيم آگاھانه آن را بر دست و پای زندانی آزاد 

بندد تا او را از مبارزه برای آزادی و  شده می
برابری و احقاق حقوق خويش و گام نھادن در 

ھای  صف پيکارگران راه رھايی و تحقق آرمان
 .کارگری بازدارد

بنابراين مبارزه ادامه دارد، مبارزه تا لغو تمام 
ھا، لغو  احکام صادر شده و پايان پرونده سازی

قيد و شرط تمام زندانيان  ھا و آزادی بی تمام وثيقه
 .سياسی ادامه دارد

تپه و   ھر چند موقت متھمان پرونده ھفت   آزادی
روز جھانی کارگر، کام تمام کارگران و مبارزان 

شادی .  راه آزادی و سوسياليسم را شيرين ساخت
و شيرينی طعم اين آزادی را به انرژی فعال بدل 

قيد و شرط و  مبارزه برای آزادی بی.  کنيم
بيدرنگ کارگران، دانشجويان، معلمان و عموم 

ھای جديدی  زندانيان سياسی را تشديد کنيم و گام
خواھانه و  ھای آزادی برای بارورسازی آرمان

 .کارگری برداريم
 
 
 



 ۶ ٨۴۵ شماره  ٩٨  آبان ١٣    ۶
١از صفحه   

 خامنه ای نسخه سرکوب قيام مردم عراق و لبنان را پيچيد

٧درصفحه   

خامنه ای، سپس قيام مردم عراق را با خيزش  
سلحشورانه جوانان و توده ھای زحمتکش مردم 

 مقايسه کرده و آنگاه با نسبت ٩۶ايران در ديماه 
دادن ھر دوی اين اعتراضات وسيع مردمی به 

"گفت"  بيگانه"دخالت کشورھای  برای کشور : 
عزيز ما ھم از اين فکرھا کرده بودند که 

حضور پيدا خوشبختانه مردم به موقع در ميدان 
 ". کردند و خنثی شد

جمNت باK، سرفصل ھايی از افاضات 
با .  خامنه ای در مراسم روز چھارشنبه بود

 Nھمين مقدار از سخنان خامنه ای، کام
آشکار است که او چه می خواھد بگويد و چه 
توصيه ھای سرکوبگرانه ای برای دولت و 
. نيروھای امنيتی عراق و لبنان در سر دارد

و "  مردم"خامنه ای با پنھان شدن پشت واژه 
بيان حضور به موقع آنان در ميدان، که 
ھمان حضور سرکوبگرانه و فاشيستی 
نيروی انتظامی، گله ھای بسيجی و نيروھای 
امنيتی جمھوری اسNمی در کشتار مردم 
ايران بوده اند، عمN ھمان طرح سرکوب را 
برای کشتار بيشتر توده ھای بپا خاسته عراق 

ھمان شيوه .  و لبنان نسخه پيچی کرده است
ای که جمھوری اسNمی به بيرحمانه ترين 

 و پس از آن ٨٨شکل ممکن در وقايع سال 
در خيزش انقNبی جوانان و توده ھای فقر 

 برای سرکوب ٩۶زده مردم ايران در ديماه 
اعتراضات ميليونی مردم ايران به کار 

 .گرفت
او .  خامنه ای اما به ھمين مقدار بسنده نکرد

در ادامه با بيانی صريح تر مبنی بر اينکه 
در صدد ايجاد ناامنی در عراق و "  دشمنان"

" دلسوزان عراق و لبنان"لبنان ھستند، به 
توصيه کرد که اولويت اول شان را در 

 .قرار دھند" عNج ناامنی"
از اين واضح تر ديگر ممکن نبود، تا خامنه 
ای فرمان سرکوب مردم بپا خاسته عراق و 
لبنان را به سپاه بدر، نيروھای حشدالشعبی، 
حزب هللا لبنان و ديگر مزدوران وابسته به 
جمھوری اسNمی در عراق و لبنان توصيه 

ھمان نيروھای مرتجع و مزدوری که .  کند
و "  مردم"خامنه ای از آنان به عنوان 

. نام برده است"  دلسوزان عراق و لبنان"
نيروھای شبه نظامی و آدمکشانی که توسط 
شاخه برون مرزی سپاه قدس پاسداران به 
فرماندھی قاسم سليمانی در لبنان و عراق 
جھت پيشبرد استراتژی توسعه طلبانه و 
اھداف پان اسNميستی جمھوری اسNمی 

 .سازماندھی شده اند
به رغم تاکيد آشکار خامنه ای به دولت ھای 
عراق و لبنان و توصيه صريح او به 
نيروھای مزدور جمھوری اسNمی در امر 
سرکوب قيام توده ھای مردم عراق و لبنان، 

عNج "اينبار اما فقط او نبود که تحت پوشش 

، فرمان سرکوب مردم عراق و لبنان "ناامنی
دولت نيز ھمراه خامنه ای .  را صادر کرد

ھمان نسخه ولی فقيه جمھوری اسNمی را به 
زبانی ديگر برای در ھم کوبيدن قيام توده 

 . ھای فقر زده لبنان و عراق صادر کرد
محمود واعظی، رئيس دفتر حسن روحانی 
نيز صبح چھارشنبه، ضمن بيان اينکه 

تNش زيادی "دشمنان جمھوری اسNمی 
انجام می دھند، با شعارھايی که درست می 
کنند فاصله بين جمھوری اسNمی با عراق 
ايجاد کنند و بايد ھم آن ھا و ھم ما اين آگاھی 
را داشته باشيم که خارجی ھا به اھدافشان 

وضعيتی اKن به وجود آمده : "، گفت"نرسند
و اينکه ھم آمريکا و برخی کشورھای ديگر 
و رژيم صھيونيستی روی خواسته ھای مردم 
سوار شده و ھم فضای مجازی را کنترل می 
کنند، ھم خط می دھند و ھم از نظر مالی 
حمايت می کنند، و به نظر می رسد در 

به ضرر مردم لبنان و ]  اوضاع[مجموع 
 ".عراق است

در واقع ھم خامنه ای و ھم کابينه حسن 
روحانی در يک ھم آوايی مشترک، با نسبت 
دادن قيام توده ھای تحت ستم لبنان و عراق 
به دخالت دولت ھايی ھمانند آمريکا، 
عربستان و اسرائيل، به آشکارترين وجه 
ممکن در صدد ترغيب حزب هللا برای 
سرکوب اعتراضات ميليونی مردم لبنان و 
نيز با برانگيختن دولت عراق و مزدوران 
سپاه بدر و حشدالشعبی برای سرکوب و 
کشتار بيشترمعترضين، در صدد پايان دادن 
. به قيام عمومی مردم عراق و لبنان شده اند

توده ھای مردمی که اگرچه خوشبختانه در 
لبنان تا کنون تلفات سنگينی نداده اند، اما در 
عراق طی ھمين يک ماھی که اعتراضات 
وسيع خيابانی می گذرد، شوربختانه بيش از 

 نفر کشته و ھزاران تن ديگر نيز ٢۵٠
 . زخمی شده اند

توده ھای مردمی که از ظلم وستم، دزدی و 
فساد، فقر و بيکاری و کشتار و ناامنی ايجاد 
شده توسط دولت ھای مرتجع عراق و لبنان 
جان شان به لب رسيده و اکنون برای تغيير 
وضعيت موجود به اعتراضات وسيع خيابانی 

در واقع ناامنی موجود در .  روی آورده اند
عراق و لبنان آنگونه که خامنه ای ادعا کرده 
است، نه فقط با دخالت آمريکا و ديگر 
کشورھای منطقه مورد نظر خامنه ای، که 
عمدتا از طرف خود جمھوری اسNمی در 
سازماندھی گروه ھای شبه نظامی و نيز در 
نتيجه ادامه کاری ھمين دولت ھای منحط 
فرقه ای، قومی و قبيله ای حاکم بر عراق و 

ھمان سيستم ھای فرقه .  لبنان ايجاد شده است
ای و مذھبی که طی ساليان متمادی بر توده 

. ھای مردم اين کشورھا تحميل شده است
دولت ھايی که در فساد و رانت خواری 
غوطه ورند و ناامنی و فقر و فNکت و 
بيکاری گسترده ای را بر توده ھای 
. زحمتکش اين دو کشور تحميل کرده اند

توده ھايی که اکنون با مطالبه تغيير ساختار 
حکومتی به خيابان ھا ريخته اند تا با برچيدن 
بساط سيستم فرقه ای و قبيله ای حاکم بر 
عراق و لبنان، به کار، نان، آزادی و امنيت 

 .  اجتماعی دست يابند
در واقع آنچه موجب نگرانی ھيات حاکمه 
ايران شده است، وجود ھمين شعارھای ضد 
دولتی و مطالبات معيشتی بر حق توده ھای 
فقر زده ای است که اکنون به صورت 
ميليونی در اعتراض به فساد و دزدی دولت 
. ھای حاکم در خيابان ھا حضور يافته اند

خواست ھايی که اين روزھا به طور روز 
افزونی با شعارھايی عليه سپاه پاسداران، 
قاسم سليمانی ھمراه با مطالبه خروج 
نيروھای مزدور جمھوری اسNمی از عراق 

ھمان شعاری که .  و لبنان رقم خورده است
واعظی، رئيس دفتر حسن روحانی از آن با 

تNش آمريکا و برخی کشورھای "عنوان 
ميان عراق با "  ايجاد فاصله"برای "  ديگر

 .جمھوری اسNمی ياد کرده است
در واقع تمام نگرانی خامنه ای و ھيات 
حاکمه ايران که اينگونه شتابزده خواھان 
سرکوب بيشتر معترضين برای پايان دادن به 
اعتراضات وسيع خيابانی در عراق و لبنان 
شده اند، ناشی از ھمين مطالبات برحق توده 
ھای بپاخاسته برای برچيدن بساط دولت ھای 
مذھبی، قبيله ای و فرقه ای حاکم بر اين 

سيستمی که منافع جمھوری .  کشورھا است
اسNمی و نيروھای مزدورش در عراق و 
لبنان، به طور ريشه ای با استمرار آن گره 
خورده است و ھيات حاکمه ايران ھرگز 
خواھان تغيير ساختاری حکومت فرقه ای در 

 . اين دو کشور نيست
گسترش دامنه اعتراضات در عراق و لبنان 
که تاکنون منجر به استعفای سعد حريری، 
نخست وزير لبنان و قبول استعفای نخست 
وزير عراق از طرف رئيس جمھوری اين 
کشور شده است، عمN نگرانی بيشتر خامنه 

عNوه بر موارد فوق، .  ای را دامن زده است
بايد از صدور بيانيه حشدالشعبی و نگرانی 
اين نيروی مزدور وابسته به جمھوری 
اسNمی از گسترش شعارھای ضد جمھوری 

بيانيه ای که .  اسNمی در عراق ياد کرد
سکوت دولت "حشدالشعبی با صدور آن، از 

سکوت "و نيز از "  و وزارت خارجه عراق
" احزاب، شخصيت ھا و علماء اين کشور

آميزی که توده "  اھانت"نسبت به شعار ھای 
ھای مردم عراق اين روزھا عليه خامنه ای 
و ديگر رھبران جمھوری اسNمی سر می 

 . دھند، اظھار نگرانی و تعجب کرده است
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۶از صفحه   

ھمه اين وقايع به روشنی نشان می دھد که 
روند اعتراضات توده ھای زحمتکش اين دو 
کشور، تا چه حد به ضرر جمھوری اسNمی 

اين ھا اما بخشی از نگرانی .  پيش می رود
. خامنه ای از وضعيت بوجود آمده است

نگرانی بيشتر خامنه ای، از تاثير گذاری 
تحوKت لبنان وعراق روی کارگران و توده 

تراکم خشم .  ھای زحمتکش مردم ايران است
و نفرت کارگران و توده ھای عصيان زده 

سان    اکنون به٩۶بعد از خيزش انقNبی ديماه 
ست که تنھا يک جرقه می تواند   انبار باروتی

ان را به يک حريق بزرگ تبديل کند و ھمين 
حريق است که خامنه ای را اين چنين به 

وحشتی .  نگران و وحشت زده ساخته است
که خامنه ای را بر آن داشته تا آشکارا 
خواھان سرکوب بی حد و حصر معترضين 
و خاتمه دادن به ادامه اعتراضات وسيع 

 . خيابانی در لبنان و عراق شود
 نيروی سپاه پاسداران از ايران ٧٠٠٠گسيل 

به عراق که اين روزھا خبر آن توسط يک 
بنياد فرھنگ "موسسه  تحقيقاتی روسيه بنام 

منتشر شده است به ھمراه "  استراتژيک
ورود شتابزده قاسم سليمانی به عراق  و رای 
زنی او با مقامات عراقی جھت قبوKندن 

يکی ديگر از دست "  ھادی العامری"
نشاندگان جمھوری اسNمی به جای عادل 
عبدالمھدی نخست وزيری مستعفی عراق، 
جملگی در راستای ھمان توصيه خامنه ای 
به مزدوران جمھوری اسNمی در عراق و 

توصيه ای سرکوبکرانه برای .  لبنان است
خاموش کردن صدای انقNب و خاتمه دادن 
به اعتراضات وسيع توده ای در اين کشورھا 

توده ھای معترضی که اين روزھا با .  است
حضور ميليونی در خيابان ھای لبنان و نيز 
با حضور ده ھا ھزار نفری در شھرھای 
شمال و جنوب عراق و با سنگر بندی در 
پاره ای از پل ھا و مناطق استراتژيک و نيز 

بغداد، اراده )  آزادی(تصرف ميدان تحرير 
کرده اند تا برچيدن نظام فاسد و منحط فرقه 
ای و قبيله ای در عراق و لبنان و دست يابی 
به ديگر مطالبات معيشتی شان از پای 

 .  ننشينند

خامنه ای نسخه سرکوب قيام مردم 
 عراق و لبنان را پيچيد

    
 آزادی موقت اسماعيل بخشی،    

          خجسته و مبارک باد
 
 
 

طبق اخبار منتشره و نيز بر اساس اطNعيه جمعی از کارگران ھ�ف�ت ت�پ�ه ک�ه در ک�ان�ال 
مستقل ھفت تپه درج شده است، اسماعيل بخشی، نماينده ش�ج�اع و ي�ک�ی از س�خ�ن�گ�وي�ان 

 ميل�ي�ون ت�وم�ان�ی ٧۵٠کارگران ھفت تپه امروز چھارشنبه ھشتم آبان، با قيد وثيقه سنگين 
 آبان مرضيه اميری و ۴پيش از اين نيز، در روز شنبه .  به طور موقت از زندان آزاد شد

عاطفه رنگريز از بازداشت شدگان تجمع روز جھانی کارگر در تھران به ھ�م�راه س�ان�از 
الھياری، امير اميرقلی، اميرحسين محمدی فرد، سه تن از اعضای ھيئت تحريريه نش�ري�ه 
اينترنتی گام و سپيده قُليان، خبرنگار و ف�ع�ال ک�ارگ�ری ک�ه در ارت�ب�اط ب�ا اع�ت�راض�ات 
کارگران نيشکر ھفت تپه و ھمزمان با اسماعيل بخشی دستگير شده بود، با قيد وثيقه ھ�ای 

اين آزادی بر طبق�ه ک�ارگ�ر، خ�ان�واده ھ�ای اي�ن .  سنگين و به طور موقت آزاد شده بودند
 !عزيزان آزاد شده و فعاKن جنبش کارگری خجسته و مبارک باد

اين روزھا، برای طبقه کارگر ايران و تمامی فع�اKن ج�ن�ب�ش ک�ارگ�ری اي�ران روزھ�ای 
اين روزھا را بايد در حافظه تاريخ مبارزاتی ج�ن�ب�ش ک�ارگ�ری اي�ران .  پرشکوھی ھستند

ماندگاری اين روزھا، نه صرفا به يمن آزادی اسماعيل ب�خ�ش�ی و .  ثبت و ماندگار ساخت
ديگرانی که با برافراشتن پرچم جان در زندان ھای جمھوری اسNمی مق�اوم�ت ک�ردن�د و 
حماسه آفريدند، و اکنون به طور موقت از زندان آزاد ش�ده ان�د، ب�ل�ک�ه ب�ه پ�اس ت�Nش و 
مبارزه پيگيرانه کارگران و فعاKن جنبش کارگری در دفاع ھمه جانبه از اسماعيل بخشی 
و ديگر عزيزانی که در ارتباط با پرونده ھفت تپه دستگير و شکنجه شدند، بايد در ت�اري�خ 

 . مبارزاتی جنبش کارگری ايران ثبت گردد
بدون شک اگر وحدت و يکپارچگی و دفاع ھمه جانبه کارگران نيشک�ر ھ�ف�ت ت�پ�ه ب�رای 
آزادی اسماعيل بخشی نبود، ما ھرگز ش�اھ�د ھ�م�ي�ن آزادی م�وق�ت اي�ن ن�م�اي�ن�ده ش�ج�اع 

از اين رو جا دارد آزادی اسماعيل بخشی و ديگر عزي�زان�ی را .  کارگران ھفت تپه نبوديم
که اين روزھا به طور موقت از زندان ھا و شکنجه گاه ھای جمھوری اسNمی  آزاد ش�ده 
اند، قدر بدانيم و اين آزادی را به طبقه کارگر ايران و خانواده ھای اين عزيزان تبريک و 
شادباش بگوئيم و پيگيرانه برای آزادی بی قيد و شرط ھمه زندانيان سياس�ی، ب�وي�ژه  ن�دا 
ناجی از بازداشت شدگان روز جھانی کارگر و عسل محمدی از اعضای ھيئت تح�ري�ري�ه 
نشريه اينترنتی گام که ھمچنان در چنگال شکنجه گران جمھوری اسNمی اسي�رن�د، ت�Nش 

 . کنيم
، آزادی اسماعيل بخشی و شش تن ديگ�ر از ف�ع�اKن ک�ارگ�ری و ) اقليت( سازمان فدائيان 

اجتماعی را که اين روزھا به طور موقت از زندان ھای جمھوری اسNمی آزاد ش�ده ان�د، 
 .به طبقه کارگر ايران و خانواده ھای آنان صميمانه  تبريک و شادباش می گويد

ضمن ارج گذاشتن بر تNش ھمه جانبه کارگران و فعاKن جنب�ش )  اقليت( سازمان فدائيان  
کارگری که پيگيرانه برای آزادی اسماعيل بخشی و ديگر زندانيان کارگری تNش کردند، 
بر اين باور است که تنھا و تنھا با وحدت و ي�ک�پ�ارچ�گ�ی ط�ب�ق�ات�ی، گس�ت�رش م�ب�ارزه و 

، می توان جمھوری اس�Nم�ی را ب�ه " زندانی سياسی آزاد بايد گردد"عمومی کردن شعار 
عقب نشينی بازھم بيشتر در مسير آزادی کامل و بی قيد و شرط ھ�م�ه زن�دان�ي�ان س�ي�اس�ی 

 .واداشت
 
 

 برقرار باد حکومت شورايی –سرنگون باد رژيم جمھوری اسTمی 
 نابود باد نظام سرمايه داری

 زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی
 )اقليت(سازمان فدائيان 

 ١٣٩٨ آبان ٨
 

 حکومت شورايی –کار، نان، آزادی 
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 با خواست آزادی ھمه زندانيان سياسی، 
 به جشن آزادشدگان بنشينيم

 
، مرضيه اميری و عاطفه رنگريز از بازداشت ١٣٩٨شامگاه شنبه چھارم آبان 

شدگان تجمع روز جھانی کارگر در تھران به ھمراه ساناز الھياری، امير 
اميرقلی، اميرحسين محمدی فرد از اعضای ھيئت تحريريه نشريه اينترنتی گام 
و سپيده قُليان فعال کارگری که در ارتباط با اعتراضات کارگران نيشکر ھفت 

آزادی .  تپه دستگير شده بود، با قيد وثيقه ھای سنگين به طور موقت آزاد شدند
اين عزيزان زندانی را که ھرچند به طور موقت و با سپردن وثيقه ھای سنگين 

آزادی موقت اين شش .  آزاد شده اند، بدون ھيچ اما و اگری بايد جشن گرفت
کارگری را، که آزادی شان بی ھيچ شبھه ای مرھون استقامت   –فعال اجتماعی 

و پايداری آنان در زندان ھای جمھوری اسNمی بوده است، بايد به طبقه کارگر 
ايران، فعاKن جنبش کارگری و ھمه کوشندگان و تNش گرانی که در مدت 
زندانی بودن آنان، صدای رسای مقاومت اين عزيزان شکنجه شده در عرصه 

عزيزان دربندی که .  ھای داخلی و بين المللی بوده اند، تبريک و شاد باش گفت
با پرچم جان در مقابل دژخيمان جمھوری اسNمی ايستادند و صدای مقاومت و 
پايداريشان را به ھر طريق ممکن از درون زندان ھای مخوف قرچک و اوين 

بی ترديد اگر تداوم اعتصابات و اعتراضات .  به درون جامعه انعکاس دادند
کارگری، گسترش جنبش ھای اعتراضی و مقاومت قھرمانانه و ستودنی اين 

عاطفه .  ھمين آزادی موقت آنان نيز نبوديمعزيزان زندانی نبود، ما اکنون شاھد 
رنگريز، سپيده قُليان و ھمه آن عزيزان ديگری که با پرچم جان در مقابل 
سرکوبگران جمھوری اسNمی ايستادند، اکنون بخشی از نماد مقاومت و 
پايداری زندانيان سياسی در جنبش حق طلبانه کارگران و زحمتکشان جامعه ما 

جا دارد دوباره بر اين امر تاکيد گردد، که اگر تداوم جنبش ھای .  ھستند
اعتراضی و مقاومت قھرمانانه اين عزيزان در زندان ھای جمھوری اسNمی نبود، اگر کوشش ھمه جانبه و بی دريغ سازمان ھای سياسی، 

از .  فعاKن اجتماعی و شبکه ھای مجازی در پژواک دادن مقاومت آنان در بيرون از زندان نبود، ما ھرگز شاھد آزادی موقت آنان نيز نبوديم
 . اين رو، بايد بر اين مقاومت و پايداری شان ارج گذاشت و بر آنان دست مريزاد گفت

از ياد نبريم که اسماعيل بخشی، کارگر شجاع نيشکر ھفت تپه که در دی ماه سال گذشته دستگير و طی اين مدت با .  اما اين تمام ماجرا نيست
 ميليون ٧۵٠اسماعيل که قرار بود روز يکشنبه با وثيقه سنگين .  شکنجه ھای روحی و جسمی فراوانی مواجه بوده است، ھنوز در زندان است

تومانی به طور موقت آزاد شود، ھنوز در چنگال سرکوبگران جمھوری اسNمی گرفتار است و دختر کNس اولی اش، که اول مھر امسال 
فراموش نکنيم محمد ُخنيفر .  بدون حضور پدر پای به مدرسه گذاشت، ھنوز برای آزادی پدر و در آغوش کشيدن او دل تنگ و در انتظار است

ديگر کارگر مبارز ھفت تپه، ندا ناجی، از بازداشت شدگان روز جھانی کارگر و عسل محمدی، ديگر عضو ھيئت تحريريه نشريه اينترنتی 
 . گام، ھمچنان در چنگال شکنجه گران جمھوری اسNمی اسير و گرفتارند

فراموش نکنيم ھنوز محمد حبيبی، .  آزادی موقت اين شش عزيز زندانی را بايد با صدای بلند به ھمگان شادباش گفت، اما اين آغاز راه است
سعيد شيرزاد، محمود بھشتی لنگرودی، اسماعيل عبدی، جعفر عظيم زاده، محمد نظری، زينب جNليان، مژگان کشاورز، منيره عربشاھی، 

ھنوز دانشجويان و دختران و زنان و مردان ديگری به جرم دفاع از مطالبات .  ياسمين آريايی، پيام شکيبا و ليN حسين زاده در زندانند
 کارگران، دفاع از آزادی ھای سياسی، دفاع از حقوق زنان و دفاع از منافع توده ھای زحمتکش ايران اسير زندان و بندند و روزانه با اھانت و

 .سرکوب و تحقير زندانبانان جمھورس اسNمی  مواجه اند
اين آغاز راه است، بايد برای آزادی ھمه کارگران زندانی، ھمه زنان و مردانی که به جرم دفاع از آزادی ھای فردی و اجتماعی، دفاع از 
آزادی بيان و انديشه، دفاع از منافع کارگران و توده ھای زحمتکش ايران دستگير و زندانی شده اند، تNش کرد و در اين مبارزه با عزمی 

 .استوار خواھان آزادی کامل و بی قيد و شرط ھمه زندانی سياسی بود
 

 
 زنده باد مقاومت و پايداری زندانيان

 پر طنين باد صدای اعتراض ھمگانی با خواست آزادی بی قيد و شرط زندانيان سياسی
 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اسTمی

 زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم
 ١٣٩٨ آبان ۶
 ٢٠١٩ اکتبر ٢٨

 
 حکمتيست،  –اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری : امضاھا

  .و ھسته اقليت) اقليت(سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان 
 

 



 ٩ ٨۴۵ شماره  ٩٨  آبان ١٣    ٩

ھا در اين کشور زحمت    بازنشستگان سال 
کشيدند و حق بيمه پرداختند، تا در دوران  
کھولت و بازنشستگی زندگی خود را در  
آرامش و آسايش بگذرانند، اما درنتيجه  

ھای ارتجاعی جمھوری اسNمی،    سياست 
امروزه از جھات مختلف با بدترين شرايط  

اکثريت بزرگ بازنشستگان  .  اند   ممکن مواجه 
. برند   ايران در فقر کمرشکنی به سر می 

  درصد بازنشستگان تأمين  ۶٠ متجاوز از  
کنند و    اجتماعی حداقل حقوق را دريافت می 

 درصد بازنشستگان زيرخط فقر  ٨٠ بيش از  
ساعت    به   که تورم ساعت   درحالی .  کنند   زندگی می 
بگيران    يابد، سطح زندگی مستمری   افزايش می 

. روند   کند و به اعماق فقر فرو می   دائماً تنزل می 
 درصد  ۶٠ سال گذشته نرخ واقعی تورم به  

 .  امسال نيز وضع بر ھمين منوال است . رسيد 
ساله  را تا    مراکز رسمی دولتی نرخ تورم يک 

اند، اين در     درصد اعNم کرده ۴٢ آخر مھرماه  
ترين مايحتاج روزمره    حالی است که اصلی 

 درصد  ۶٠ مردم در اين فاصله  بيش از  
به گزارش ايسنا در ھمين  .  يافته است   افزايش 

  ۶٨  درصد، گوشت  ٨٧ ای    مدت، چای بسته 
ھر  .  يافته است    درصد افزايش ۶١ درصد و شير  

 ھزار تومان در  ٢٩ بسته نيم کيلويی چای از  
 ھزار تومان افزايش به  ٢٧ مھرماه پارسال با  

 . ھزار تومان رسيده است ۵۶ 
 ھزار  ۵٨ ھر کيلوگرم گوشت گوسفندی از  

  ۴٠  ھزار تومان رسيده که رشد  ٩٨ تومان به  
ھر ليتر شير از متوسط  .  ھزارتومانی دارد 

  ۶١  تومان رسيده که رشد  ۵٨٠٠  به  ٣۶٠٠ 
 تومان  ٢٠٠٠ ماست  .  دھد   درصدی را نشان می 

 ، قند  ١٩٠٠  ، شکر  ٣١٠٠ ، نيم کيلو پنير  
 ، روغن مايع  ٨٠٠٠  ، برنج ايرانی  ٢۴٠٠ 
 ، ھر  ١٣٠٠ طور متوسط     گرمی به ٩٠٠ 

  ۶٠٠  و ھر کيلوگرم پياز  ٣۴٠٠ کيلوگرم مرغ  
 . تومان گران شده است 

اين بدانمعناست که افزايش نرخ تورم حتی بر  
طبق نظر رسمی دولتی، بيش از دو برابر و در  
واقعيت بيش از سه برابر افزايش اسمی حقوق  

با اين  .  بازنشستگان در سال جاری بوده است 
رغم اعتراضات مکرر بازنشستگان،    وجود، به 

دولت حتی يک گام کوچک نيز در جھت بھبود  
شرايط مادی و معيشتی بازنشستگان برنداشته  

بنابراين يکی از مطالبات مھم  .  است 
ارتقاء سطح دريافتی  "بازنشستگان  

بگيران به ميزان    بگيران و مستمری   حقوق 
باKتر از خط فقر کارشناسی شده متناسب با  

 ."ھزينه زندگی استاندارد امروزی است 
ھای بھداشتی    در ھمين حال توأم با تورم، ھزينه 

لذا با  .  و درمانی افزايش شديدی داشته است 
ھای درمانی فشار بر    افزايش روزافزون ھزينه 

در  .  يافته است   بازنشستگان پيوسته افزايش 
مديره کانون    مردادماه امسال  يک عضو ھيئت 

ھای درمانی    ھزينه :  بازنشستگان تھران گفت 

ای باK رفته که اگر يک بازنشسته تمام    اندازه   به 
ھای درمانی    حقوقش را ھم برای ھزينه 

 .اختصاص دھد، بازھم جوابگو نيست 
بازنشستگان خواستار بھبود بيمه خدمات   

 تکميلی و برقراری بيمه    درمانی، لغو بيمه 
 .کارآمد و رايگان ھستند 

ھای مھم بازنشستگان که    يکی از خواسته 
ھمواره در تجمعات خود بر آن تأکيد  

ھا، يعنی    سازی مستمری   اند،ھمسان   کرده 
 .ھمترازی حقوق بازنشستگان با شاغلين است 

بازنشستگان کشوری خواھان اجرای کامل ماده  
 قانون مديريت خدمات کشوری  ١٢۵  و  ۶۴ 

بر طبق اين مواد  .   ھستند ٨۶ مصوب سال  
ھا به مرحله    سازی مستمری   بايستی ھمسان   می 

اجرا درآيد، به ھر ميزان که به حقوق شاغNن  
شود به مستمری بازنشستگان نيز    افزوده می 

ھا بر    افزوده گردد و عNوه بر اين، مستمری 
اساس نرخ تورم افزايش يابنداما جمھوری  
اسNمی حتی از اجرای مصوبه خود نيز سرباز  

وضع بازنشستگان تأمين اجتماعی  .  زده است 
سازمان تأمين  .  نيز بر ھمين منوال است 

اجتماعی نيز به بھانه بدھی کNن دولت از  
سازی برای بازنشستگان    اجرای مصوبه ھمسان 

تأمين اجتماعی که قرار بود در طول برنامه  
بر طبق  .  ششم اجرا گردد، خودداری کرده است 

محاسبه نسرين ھزاره مقدم در سايت دولتی ايلنا  
سازی    چنانچه دولت بخواھد حتی يک ھمسان 

حداقلی را برای بازنشستگان Kاقل در سال آينده  
 يک  ٩٩ عملی سازد، بايد در Kيحه بودجه  

 ميليارد تومانی را  ٢٠٠  ھزار و  ٢۶ اعتبار  
برای سه صندوق بازنشستگی کشوری، تأمين  

 .اجتماعی و فوKد در نظر بگيرد 
صورت جداگانه    اما اگر ھمه اين بودجه نيز به "

 گنجانده شود، بازھم  ٩٩ در Kيحه بودجه  
گونه که منظور و ُمراد    سازی آن   ھمسان 

بازنشستگان است، اجرايی نخواھد شد؛ چراکه  
ترازی و    اين اعتبار فقط برای اجراِی کِف ھم 

کند و قرار نيست    يک افزايش حداقلی کفايت می 
/  ۵  يا  ٢ ھای    باره فاصله مستمری   يک   به    ٢  

ميليون تومانی با سبد معاشی که تا امروز به  
 ." ميليون تومان رسيده، پُر شود ٨ مرز  

جمشيد تقی زاده مديرعامل پيشين صندوق  
بازنشستگی کشوری، سال گذشته گفته بود که  

سازی، حقوق    در صورت اجرای طرح ھمسان 
  ١٠٠  ميليون و  ٢  درصد بازنشستگان به  ٨٢ 

ببينيد اکثريت بسيار  .  ھزار تومان خواھد رسيد 
بزرگ بازنشستگان در چه شرايط معيشتی به  

  ٨ در حالی که رقم خط فقر به  .  برند   سر می 
ميليون تومان درماه رسيده است، اگر حتی  

  ٨٠ ھمسان سازی نيز کامN اجرا شود، حقوق  
درصد بازنشستگان يک چھارم خط فقر خواھد  

 . بود 
بازنشستگان ھمچنين خواستار آن ھستند که  
دولت بدھی خود را به صندوق تأمين اجتماعی  

 ھزار ميليارد تومان  ٢۵٠ که اکنون به رقم  
دولت  .  يافته است، سريعاً پرداخت کند   افزايش 

اما تا کنون از پرداخت بدھی خود به صندوق  
تامين اجتماعی به بھانه افNس و ورشکستگی  

در حالی که جمھوری  .  سرباز زده است 
ھا تومان صرف    اسNمی ھر سال تريليون 

ھای دستگاه نظامی و سرکوب خود    ھزينه 
کند و اگر کم و کسری داشت از صندوق    می 

کند، نه فقط ھمسان    ذخيره ارزی برداشت می 
سازی را به بھانه وضعيت خراب مالی  
اجرانمی کند، بلکه بدھی خود را به صندوق  

اين عدم پرداخت  .  پردازد   تامين اجتماعی نمی 
ای شده است برای تامين اجتماعی که    نيز بھانه 

فشار آن را بر عھده کارگران قراردھد و  
عNوه براين، فساد  .  ھمسان سازی را اجرانکند 

ھای کNن و ناکارآمدی مديران انتصابی    ، دزدی 
ھا، واقعيتی است که مکرر    دولت در صندوق 

بازنشستگان  .   ھايی از آن برمN شده است   نمونه 
توقف تعرض به منابع و امکانات  "عNوه بر  

ھای    ھا، اعاده منابع صندوق   صندوق 
بازنشستگی و جبران خسارت و استرداد  

" خواستار "   ھا   ھای دولت به صندوق   بدھی 
منظور کنترل و    ايجاد سازوکار مناسب به 

ھا توسط منتخبين واقعی    نظارت بر آن 
 .اند   شده " بازنشستگان 

چندی پيش ميNد صالحی، مديرعامل پيشين  
بازنشستگی کشوری که از شناسايی صدھا  
ميلياردی فساد در اين صندوق خبر داده بود،   

 ماه مسئوليت در اين مقام در مردادماه  ۵ پس از  
امسال برکنار شد و ديگر خبری ھم از اين فساد  

تا کنون از  .  صدھا ميلياردی انتشار نيافت 
ھای کNن در    ھای مالی و دزدی   سوءاستفاده 

صندوق تأمين اجتماعی نيز چندين مورد علنی  
اما مطالبات بازنشستگان به موارد  .  شده است 

ھا ھمانگونه که در    آن .  ذکرشده محدود نيست 
اند، ازجمله    ھای پيشين خود اعNم کرده   بيانيه 

خواستار به رسميت شناختن حق ايجاد  
ھای مستقل بازنشستگان، توقف سياست    تشکل 

سازی در عرصه توليد، آموزش،    خصوصی 
 .اند   بھداشت و درمان و خدمات عمومی شده 

تمام اين مطالبات ھمچنان توسط رژيم  
. جواب مانده است   جمھوری اسNمی، بی 

گونه که بازنشستگان در بيانيه    بنابراين ھمان 
 :اند   اخير خود اعNم کرده 

رفت از شرايط فعلی اتحاد و    تنھا راه برون "
يکپارچگی بازنشستگان و ھمه مزدبگيران  
حول مطالبات مشترک، با حضور گسترده و  

طور    ناپذير در تجمعات و اعتراضات به   خستگی 
 ."باشد   مستمر می 

 
 
 

  آبان١٩تجمع اعتراضی بزرگ بازنشستگان در 
١٠از صفحه   



 ٨۴۵ شماره  ٩٨  آبان ١٣    ١٠

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسTمی 

٩درصفحه   

معيشت بازنشستگان، با اشاره به افزايش 
مشکNت بھداشتی و درمانی بازنشستگان، 

مطالبه درمان مناسب و بيمه "  پاسخ ماندن  بی
عNوه بر اين، ھيچ "  افزايد  می"  کارآمد و مؤثر

اقدام جدی در مورد کاھش نرخ تورم و افزايش و 
ترميم حقوق بازنشستگان مطابق ھزينه سبد 

ھا  خانوار، توانمندسازی و احيای ظرفيت صندوق
ھا و کنترل و  ھای دولت به آن ، پرداخت بدھی

نظارت نمايندگان واقعی بازنشستگان بر 
 "ا.ھا صورت نگرفته است صندوق

ھای مختلف بازنشستگان در طول چند  گروه
گذرد، مکرر دست به  ماھی که از سال جاری می

آيی و تظاھرات  اعتراض و برپائی گرد ھم
ھا، تنھا در مھرماه چندين تجمع  آن.  اند زده

 . اعتراضی برپا کردند

١٠ 

١از صفحه   
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 .  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:  
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 :نشانی ما برروی اينترنت
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fadaianaghaliyat/ 
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 مھرماه مقابل سازمان ١٧در تجمع اعتراضی 
وبودجه، بازنشستگان کشوری برای  برنامه

. چندمين بار خواھان تحقق مطالبات خود شدند
کردند که بر  ھا پNکاردھائی با خود حمل می آن

بازنشسته بپا خيز عليه :  شده بود ھا نوشته روی آن
رفع تبعيض، کو بھداشت کو درمان مرگ بر 

ھا  آن.  ظالمان، گرانی، تورم، بNی جان مردم
ھمه بيداد،  فرياد، فرياد از اين:  دادند شعار سر می

فرھنگی بيدار است از تبعيض بيزار است، 
اما تنھا پاسخی .  پذيرد ميرد  ذلت نمی فرھنگی می

که تا کنون به مطالبات برحق بازنشستگان 
ھای نيروھای سرکوب  شده است،گسيل گله داده

ھا و بازداشت  برای متفرق کردن تجمع
 .بازنشستگان بوده است

  آبان١٩تجمع اعتراضی بزرگ بازنشستگان در 

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

Komala TV / Shora TV شود پخش می. 
 

بدين " وی شورا تی/ وی  کومله تی"ای شبکه تلويزيونی  مشخصات ماھواره
 :قرار است

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

 :ھای تلويزيون دموکراسی شورايی ساعات پخش برنامه
  شب ١١ تا ٩از ساعت :  دوشنبه

  عصر۵ تا ٣ صبح و ساعت ١١ تا ٩ساعت -بامداد  ۵  تا ٣ساعت بازپخش : شنبه سه

 
   شب ١١ تا ٩از ساعت : :  چھارشنبه

  عصر۵ تا ٣ صبح و ساعت ١١ تا ٩ساعت -بامداد  ۵  تا ٣ساعت بازپخش : پنجشنبه

 
  شب ١١ تا ٩از ساعت : :  جمعه
  شب١٠ تا ٩از ساعت  : شنبه

 
  عصر۵ تا ٣ صبح و ساعت ١١ تا ٩ساعت  -بامداد ۵  تا ٣ساعت بازپخش : شنبه

 
  صبح١٠ تا ٩ بامداد، ساعت ۴ تا ٣ساعات بازپخش : يکشنبه

  بعدازظھر۴ تا ٣ و ساعت 
 

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


