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 گام نخست

 بازگشت آمريکا به برجام 

 
در پی اجالس مشترک وزرای خارجه  آلمان، 
بريتانيا ، فرانسه و آمريکا، اعالم شد که دولت 

سخنگوی .  آمريکا به برجام بازخواهد گشت
وزارت خارجه آمريکا روز جمعه اول اسفند در 

متحده دعوت  اياالت:  "گفتگو با خبرنگاران گفت
نماينده عالی اتحاديه اروپا برای شرکت در 

عالوه يک و ايران جهت  نشست گروه پنج به
وگو در خصوص دستيابی به راهی  گفت

ای ايران را  ديپلماتيک درباره برنامه هسته
زمان ديپلماسی فرارسيده :  وی افزود. "  پذيرد می

است و اقدامات آمريکا فضا و شرايطی را ايجاد 
های ديپلماتيکی که در چند هفته  کرده تا تالش

 . اخير درباره برجام در جريان بوده تسريع شود

ای به  درهمين حال اعالم شد که آمريکا در نامه
شورای امنيت موضع دولت ترامپ درباره فعال 

ها عليه  شدن مکانيسم ماشه و احياء تمامی تحريم
 .ايران را پس گرفته است

متحده به نمايندگی  همچنين اعالم شد اياالت
جمهوری اسالمی ايران در سازمان ملل اطالع 

شده بر سفر  های اعمال داده است که محدوديت
های ايرانی در نيويورک را لغو کرده  ديپلمات

 .است

ابتکار عمل اتحاديه اروپا برای بازگشت آمريکا 
به برجام موردحمايت روسيه و چين نيز قرار 

از همين روست که پس از اعالم آمادگی .  گرفت
دولت آمريکا برای بازگشت به برجام، روسيه از 
آمادگی آمريکا برای حضور در مذاکرات برجام 

معاون  »سرگئی ريابکوف«استقبال کرد و 
اين :  وزارت خارجه روسيه روز جمعه گفت

تواند گامی در جهت احيای کامل توافق  می
مسکو  اميدوار است :  وی افزود.  ای باشد هسته

مانده در برجام، نظر مثبتی  که همه اعضای باقی
نسبت به ايده برگزاری نشست با حضور آمريکا 

 داشته باشند

سخنگوی وزارت خارجه چين نيز بازگشت 
برای "  تنها رويکرد درست"آمريکا به برجام را 

 .بست خواند عبور از بن

اعالم آمادگی دولت آمريکا برای بازگشت به 
بايدن پيش از .  برجام ، اتفاقی دور از انتظار نبود

انتخاب به رياست جمهوری آمريکا صريحاً اعالم 
اين نيز .  کرده بود، به برجام بازخواهد گشت

های دوران ترامپ عليه  روشن بود که تحريم
ً برداشته خواهد شد . جمهوری اسالمی تدريجا

آنچه بر سر آن بحث بود، چگونگی روند 
نشينی طرفين  بازگشت آمريکا به برجام و عقب

. از مواضع و اقدامات خود عليه يکديگر بود

اسفند، بازنشستگان تامين اجتماعی  ٣يکشنبه 
برای شمشين بار دست به تجمع سراسری زده و 

به   –تنها کف خيابون "با عمل کردن به شعار 
های برحق خود را  ، خواست"دست ميآد حق مون

در اين روز از جمله در شهرهای .  فرياد زدند
تهران، قزوين، اصفهان، تبريز، کرمانشاه، 

آباد،  نيشابور، اهواز، اردبيل،اراک، مشهد، خرم
يزد، کرج، شوش، ايالم، ساری، شوشتر و 

چون  بجنورد بازنشستگان با شعارهای خود هم
، "بس است فريب ملت  -هم دولت هم مجلس "

ابراهيم رئيسی، رئيس دستگاه قضايی جمهوری 
بهمن، با تاکيد بر اينکه  ٢٧اسالمی، روز دوشنبه 

توجه به حقوق انسان ها و زندانيان از آموزه های 
اسالم است، مدعی شد که شرايط زندان های 
ايران از شرايط  زندان در همه کشورهای جهان 

: گفت" دروغ بزرگ"او در اثبات اين . بهتر است

ما آمادگی داريم درب زندان هايمان را برای "
ديدن هر کشوری در عالم که بخواهد درون آن ها 
را ببيند باز کنيم، مشروط به اينکه اجازه ديدن 
هر زندانی در هر کشوری که ما هم اراده کرديم، 
داده شود؛ اگر اين اتفاق بيفتد، مشخص خواهد شد 
که کجا به حقوق بشر توجه شده و در کجا اين 

 ".حقوق ناديده گرفته می شود

آنچه ابراهيم رئيسی در مورد وضعيت خوب 

 آزادی -نان -کار

 حکومت شورائی

 ٩٠٩شماره  ٩٩اسفند    ۴ –سال  چهل و دوم 

 ناپذير و مصمم کارگران بازنشسته مبارزانی خستگی

مطابق اطالعيه سنديکای کارگران نيشکر 
بهمن، از طرف اجرای احکام  ٢٨تپه مورخ  هفت

زندان اوين با علی نجاتی کارگر بازنشسته و 
شده و از وی  تپه تماس گرفته مبارز هفت

سال حبس،خود  ۵اند برای اجرای حکم  خواسته
 –مزدوران امنيتی . را  به زندان اوين معرفی کند

اطالعاتی در جريان اين تماس، علی نجاتی را 
تهديد کردند در صورت عدم حضور، حساب 

اش مسدود خواهد شد و مدتی بعد،  بانکی

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

زندان های ايران گفته يک دروغ محض از سر 
که حقيقت "  دروغ بزرگ"يک .   استيصال است

خوفناک زندان های جمهوری اسالمی را 
الپوشانی کرده و تصويری بسيار وارونه از 
شرايط مرگبار زندان های ايران به دست داده 

"است " دروغ گوبلزی"که به "  دروغ بزرگ. 

معروف است، اصطالح و تکنيکی ست در 
تبليغات سياسی که اولين بار توسط آدولف هيتلر، 

. رهبر فاشيست آلمان نازی به کار گرفته شد

در توضيح تکنيک "  نبرد من"هيتلر، در کتاب 
دروغ بزرگ گفته است، پذيرش يک دروغ، 
مستلزم آن است که دروغ چنان عظيم باشد که 

که کسی آنقدر گستاخ باشد "هيچ کس باور نکند 

 تپه  نگذاريم کارگر هفت

 ای قربانی شود در توطئه سکوت رسانه

 رئيس قوه قضائيه در لباس گوبلز

 دروغ بزرگ از زبان رئيس قوه قضائيه
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١از صفحه   

 گام نخست بازگشت آمريکا به برجام

مذاکرات پشت پرده برای حل اين مسئله از 
مدتی پيش آغاز گرديد و در هفته گذشته با 

های تلفنی  وآمدهای ديپلماتيک و تماس رفت
مقامات جمهوری اسالمی با سران و وزرای 

تری به  خارجه برخی کشورها، شکل علنی
اين البته بدان معنا نيست که .  خود گرفت

آنچه .  سادگی برداشته خواهد شد موانع به
از .  های اوليه است گرفته، گام تاکنون انجام

اکنون اقدامات اتحاديه اروپا برای  هم
 . برداشتن گام دوم آغازشده است

سخنگوی مسئول سياست خارجی اتحاديه 
اروپا روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری 
ريانووستی  از آمادگی برای برداشتن گام 

 .بعدی سخن گفت

وی با اشاره به اعالم آمادگی معاون دبير کل 
عنوان  سرويس اقدام خارجی اتحاديه اروپا به

ای ايران، برای ميزبانی  مسئول پرونده هسته
نشست غيررسمی  اعضای برجام و آمريکا 
گفت که مذاکرات در خصوص برگزاری اين 

از سويی .  ها در جريان است نشست با طرف
های مختلف ازجمله  جوسپ بورل از طرف

وگوهای غيررسمی در  آمريکا برای گفت
مانده در خصوص  جهت رفع موانع باقی
 .برجام دعوت کرده است

توانيم بگوييم که کارها  در اين مقطع تنها می
های غيررسمی  مشورت.  در جريان است

هنوز به پايان نرسيده و هنوز دعوت رسمی 
 .صورت نگرفته است

آنچه مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا  
در حال انجام آن است، همان روندی است 

ازاين وزير خارجه جمهوری اسالمی  که پيش
 .خواهان آن شده بود

چند روز پيش، ظريف در گفتگو با  وزير  
وقتی واشنگتن :  خارجه ژاپن گفته بود

ها را بردارد، نتيجه را خواهيم  نخستين گام
های نخست خودمان را  ما بالفاصله گام.  ديد

اين بر عهده بورل است که اين .  داريم برمی
 .ها را هماهنگ کند گام

تواند جدول زمانی را در  آقای بورل می
. مشورت با ايران و آمريکا مشخص کند

روشن است که آمريکا بايد گام نخست را 
 .  بردارد

از جانب جمهوری اسالمی هنوز 
گيری رسمی در مورداقدامات اخير  موضع

دولت آمريکا و آمادگی برای پيوستن به 
برجام صورت نگرفته است، اما ظريف در 
صفحه شخصی خود در تويتر در واکنش به 

: نشينی آمريکا از مکانيسم ماشه، نوشت عقب

آمريکا اذعان کرد که ادعاهای پمپئو درباره 
هيچ اعتبار قانونی ندارد؛ ما  ٢٢٣١قطعنامه 

 .هم موافق هستيم

آمريکا بايد در پايبندی به :  ظريف گفت
هايی که توسط  ، تمام تحريم٢٢٣١قطعنامه 

شده بود را  ترامپ احيا و باز اعمال
وی .  صورت مؤثر بردارد قيدوشرط و به بی

بعدازآن، ما فوراً تمام اقدامات :  تأکيد کرد
را به عقب )  کاهش تعهدات(اصالحی 

 . گردانيم برمی

های مرسوم  زنی ها البته چانه اين حرف
وضعيت اقتصادی و مالی .  ديپلماتيک است

در ايران به آن درجه از وخامت رسيده است 
که جمهوری اسالمی برای ورود آمريکا به 
برجام و توافق نسبی برای برچيده شدن 

شماری  ها لحظه فوری الاقل بخشی از تحريم
نشينی دولت آمريکا از  گرچه عقب.  کند می

نفسه به اين معنا هست که  مکانيسم ماشه، فی
اعتبارند و گشايشی  های ترامپ بی تحريم

شود،  برای جمهوری اسالمی محسوب می
ای که آمريکا از برجام  اما بازگشت به نقطه

. خارج شد، مدتی به طول خواهد انجاميد

از .  داند جمهوری اسالمی هم اين را می
همين روست که تعهدات برجامی خود را 

ً کنار گذاشت، تا مرحله مرحله با  به تقريبا
های  گرفتن امتيازاتی برای رفع کامل تحريم

نهايت .  ترامپ، به تعهدات خود بازگردد
توانند داشته باشند،  توافقاتی که طرفين می

پيش از  ای و بازگشت به توافقات هسته
ها در  رسد که آن به نظر نمی.  هاست تحريم
مدت بتوانند فراتر از اين محدوده به  کوتاه

هايی را که  صحبت.  توافقی دست يابند
مقامات اروپائی يا آمريکائی در مورد 

اند، نبايد جدی  مسائلی فراتر از برجام داشته
ويژه که اکنون دولت آمريکا نيز از  به.  گرفت

روشن .  شود موضع ضعف وارد برجام می
است که جمهوری اسالمی در رابطه با 

نشينی  های بالستيک عقب برنامه موشک
ناپذير  چراکه پيوندی جدائی.  نخواهد کرد

طلبانه پان اسالميستی رژيم  باسياست توسعه
جمهوری اسالمی برای حفظ .  دارد

موجوديت خود در داخل و پيشبرد سياست 
پول نفت و .  اش به دو چيز نيازدارد خارجی

بنابراين .  های پيشرفته نيروی نظامی با سالح
واضح است که از برنامه موشکی خود کوتاه 

در رابطه با مداخالت سياسی و .  نخواهد آمد
نظامی خود در خاورميانه نيز توافقی جدی 

تنها چيزی که احتمال آن در .  رخ نخواهد داد
توافقات درازمدت محتمل است، کاستن از 
دامنه مداخالت نظامی و درازای آن گرفتن 

ای در شرايطی است  امتيازات سياسی منطقه
که توازن قوا امکان پيروزی را با مداخالت 

نظير شرايطی که در لبنان و .  نظامی  ندهد
همين .  به شکل ديگر در عراق وجود دارد

. تواند در مورد يمن هم اتفاق بيافتد مسئله می

وجه به معنای تغيير در سياست  هيچ اما اين به
طلبانه و هژمونی طلبانه جمهوری  توسعه

چراکه اين سياست جزئی از .  اسالمی نيست
آمريکا و اروپا هم اين . موجوديت رژيم است

بنابراين، نه اتحاديه اروپا فعالً .  دانند را می
ای و برجام  چيزی بيش از توافق هسته

خواهد و نه دولت آمريکا تحت رياست  می
اتحاديه اروپا چيزی فراتر .  جمهوری بايدن

خواهد که اين ماجرا به نحوی  از اين نمی
خاتمه يابد تا بتواند در ايران بازاری برای 

. فروش کاالها و صدور سرمايه داشته باشد

. در مورد آمريکا مسئله کمی متفاوت است

تفاوت در اين است که چون آمريکا ادعای 
ای دارد و اقدامات   هژمونی جهانی و منطقه

و مداخالت جمهوری اسالمی ثبات سياسی 
های تحت حمايت آمريکا را به مخاطره  دولت

ش با جمهوری  اندازد، اختالف و تضاد می
جای خود  ای به اسالمی بر سر مسائل منطقه

 .ماند باقی می

گونه که تجربه اختالفات جمهوری  اما همان 
اسالمی و دولت آمريکا در طول بيش از 
چهار دهه گذشته نشان داده است، اين 
اختالف درهرحال يک اختالف خانوادگی 
ميان ارتجاع امپرياليستی و ارتجاع اسالمی 

ً با يکديگر متحدند وحدتشان .  است که ذاتا
حتی در دوره .  همواره عمده بوده است

ترامپ که اختالفات حادتر شد و بيشترين 
فشار اقتصادی بر جمهوری اسالمی وارد 
آمد، دولت آمريکا مکرر تأکيد داشت که 
هرگز خواهان جنگ و برافتادن جمهوری 
اسالمی نيست، بلکه خواستار مذاکره برای 

های  برای قدرت.  گرفتن امتياز است
غايت حائز اهميت هست،  امپرياليست آنچه به

اين واقعيت است که جمهوری اسالمی 
داری است و توانسته با  پاسدار نظم سرمايه

های ممکن از نظم پوسيده  ترين شيوه وحشيانه
داری در ايران پاسداری  و ارتجاعی سرمايه

 . کند

کارگران و زحمتکشان نيز به تجربه در اين 
اند که نزاع و  ها اين حقيقت را دريافته سال

سازش مرتجعين تغييری در شرايط زندگی 
آنچه همواره و در همه .  کند ها ايجاد نمی آن

اند، فقر، گرسنگی،  رو بوده شرايط با آن روبه
بيکاری، گرانی، بی حقوقی، سرکوب  و 

کارگران و زحمتکشان .  استبداد بوده است
اند که  بايد برای برانداختن تمام  آموخته

مصائبی که نظم حاکم بر ايران به بار آورده 
است، به مبارزه برای سرنگونی آن ادامه 
دهند و با استقرار يک حکومت شورابی، 

 .  سرنوشت خود را در دست بگيرند

 زنده باد استقالل طبقاتی کارگران 
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۴درصفحه   

١از صفحه  مانند همان هدفی که جناح و افرادی از حاکميت  
و غيره در "  خواه دانشجويان عدالت"عنوان  تحت
کردند و سرشان به سنگ  تپه دنبال می هفت

فهمند که شرايط جامعه ديگر  ها نمی آن.  خورد
شرايط گذشته نيست که افرادی چون خاتمی و 

سواری کنند يا مردم  نژاد بخواهند موج احمدی
. راه بيافتند"  طلب و اصولگرا اصالح"دنبال 

اکنون سه سال است که اين دوران به پايان رسيده 
 . است

اعتراضات اخير بازنشستگان تامين اجتماعی تنها 
يک نمونه از به پايان رسيدن آن دوران است، 

طلبی،  دورانی که با پايان رسيدن توهمات اصالح
توازن قوای سياسی جامعه به نفع کارگران و 
زحمتکشان جامعه تغيير کرده و چشم انداز 

ديگر کسی .  انقالب از هر سو گشوده شده است 
های رای  منتظر تغيير شرايط از درون صندوق

توان گفت يک  برای همين است که می.  نيست
وجه مهم شش تجمع اخير بازنشستگان تامين 

تنها کف "اجتماعی، عمل به شعارشان بود، شعار 
 ".مون بدست ميآد حق –خيابون 

اين که بازنشستگان تامين اجتماعی در شرايطی 
که هم آلودگی هوا و هم ويروس کرونا سالمت 

برانگيز  کند با اين اراده تحسين ها را تهديد می آن
آيند ريشه در واقعيات زندگی  ها می به خيابان

ها دارد، واقعياتی که ديگر هيچ توهمی  آن
هم اکنون مستمری .  ها سايه بيفکند تواند بر آن نمی

اغلب بازنشستگان تامين اجتماعی حتا پاسخگوی 
ها نيست و اين در  های خوراکی آن هزينه
بينند که چگونه  ها به عينه می ست که آن حالی

مديران دزد و نااليق اين سازمان که از سوی 
شوند دست به تاراج و  حکومت منصوب می

اند،  غارت اموال کارگران در اين سازمان زده
بينند که چگونه جمهوری  ها به عينه می آن

اسالمی از منابع تامين اجتماعی، يعنی صندوق 
پول همين بازنشستگان برای نيازهای مالی خود 

های هنگفتی  کند، دولتی که پول سوءاستفاده می
ای خود  های نظامی و منطقه برای ماجراجويی

دولتی که هم اکنون برای استخدام .  دهد هدر می
مزدور در سوريه شش برابر دولت بشار اسد به 

نظامی جمهوری  های شبه مزدورانی که به گروه
 !!!دهد اسالمی بپيوندند حقوق می

های خوراکی، در اثر  اما جدا ازافزايش هزينه
های  های جمهوری اسالمی هزينه سياست

های کارگری از جمله  آموزشی و درمانی خانواده
کارگران بازنشسته نيز به شدت افزايش يافته 

های درمانی برای بازنشستگان  بويژه هزينه.  است
بيکاری جوانان يکی ديگر از .  بسيار مهم است

های کارگران بازنشسته است  معضالت خانواده
 .شود که روز بر روز بر ابعاد آن افزوده می

اما پاسخ جمهوری اسالمی به افزايش معضالت 
ابتدا بايد !  زندگی بازنشستگان چه بوده است؟

سازی بسيار  تاکيد کرد که اگرچه همسان
ناقص انجام شد اما در همين حد هم چيزی 
نبود جز نتيجه فشار و اعتراضات 

ولی اين تنها بخش کوچکی از .  بازنشستگان
اساس .  های جمهوری اسالمی است سياست

سياست جمهوری اسالمی در تمام دوران 
حاکميت خود اين بوده است که بار بحران 
اقتصادی را که مدام در حال افزايش است بر 
دوش کارگران و زحمتکشان از جمله 

کنندگان  در اين تجمع، شرکت.  ماه برگزار شد
برخی از شعارهای تجمعات مستقل بازنشستگان 

و "  کشتی بازنشسته ديگه به گل نشسته"چون  هم
را تکرار "  نشينيم تا حق خود نگيريم از پا نمی"يا 

اتحاديه "حتا در قطعنامه صادره که نام .  کردند
را بر خود داشت، "  پيشکسوتان جامعه کارگری
هايی که بازنشستگان  سعی شد از برخی خواست

تا قبل از (تجمع قبلی خود  ۵تامين اجتماعی در 
برگزار کرده بودند، به نحوی )  اسفند ٣تجمع 

از جمله مساله مهم افزايش .  سخن به ميان بيايد
 . سازی ها و همسان مستمری

نکته مهم قطعنامه اما اين بود که به 
و مجلس هشدار داده شده بود که ) کابينه" (دولت"

موجب اعتراض "های کنونی حاکميت  سياست
ای بود که  اين همان نکته".  اجتماعی خواهد شد

های اصلی  در سخنان حسن صادقی از مهره
رئيس اتحاديه پيشکسوتان "کارگر که عنوان  خانه

کشد به شکلی  را نيز يدک می"  جامعه کارگری
وی در سخنان خود .  تر مطرح گرديد عريان

ای جالد  ضمن اعالم بيعت و تابعيت از خامنه
"  گفت ای است که  امروز شرايط به گونه: 

های معاند با  آيند و رسانه کارگران به خيابان می
موج سواری بر احساسات آنها بازنشستگان را 

او پيش از اين نيز ".  دهند مخالف نظام نشان می
افتادن اعتراضات بازنشستگان تامين اجتماعی به 

را هشدار داده "  نااهالن"ها و " غيرخودی"دست 
 .بود

معناست که تنها  سخنان حسن صادقی به اين
تجمعی خوب است که توسط حاکميت يا يکی از 

چرا که .  های حاکم برگزار شود نهادها و يا جناح

و تجمعات دولتی نه پاسخ "  اعتراضات"هدف از 
ها که به انحراف کشاندن  های توده به خواست

های واقعی  مبارزات مستقل و خواست
ها با دو  همان هدفی که خانه کارگری.  هاست توده

تجمع بازنشستگان تامين "تجمع خود تحت عنوان 
داشتند، سياستی که در شرايط کنونی "  اجتماعی

. جامعه چيزی جز آب در هاون کوبيدن نيست

ظلم و ستم "، "ها دالريه هزينه  -حقوق ما رياليه "
دزد   -های تکميلی  بيمه"، "  سفره ما خاليه  -کافيه

فالکت   -های نجومی  حقوق"، "سر گردنه
حقوق طبق   -خواست بازنشسته "، "عمومی

، "وضع شما عاليه  -های ما خاليه  دست"، "تورم
تنها کف "و "  نشينيم تا حق خود نگيريم از پا نمی"

خواستار "  مون آد حق به دست می  -خيابون 
يکی از .  های خود شدند شدن خواست برآورده

بازنشستگان تامين اجتماعی در تجمع اعتراضی 
شيم شعار  ما هميشه اينجا جمع نمی: "تهران گفت

ما .  گونه نخواهد بود های ديگه اين دفعه.  بديم
کسانی هستيم که سی سال در کارخانجات و 

من حاضر نيستم ديگه  .  ها کار کرديم شرکت
خورند، همه ما  بايستم و ببينم حق مون رو می

"و سپس شعار داد"  گونه هستيم اين تا حق خود : 
کنندگان  که ساير تجمع"  نشينيم نگيريم از پا نمی

 .نيز با او همراه شدند

بهمن نيز بازنشستگان دست به  ٢۶يکشنبه گذشته 
در آن روز .  تجمع اعتراضی سراسری زده بودند

 نيز بازنشستگان در شهرهای

تهران، کرج، اصفهان، شيراز، اهواز، شوش، 
آباد، ايالم، قم،  مشهد، تبريز، قزوين، سنندج، خرم

نيشابور، يزد، اراک، اردبيل، کرمان، همدان، 
دزفول، بجنورد و زنجان با حضور در برابر 

در تهران در برابر (ادارات تامين اجتماعی 
مجلس اسالمی و سپس راهپيمايی به سمت 

خواستار تحقق مطالبات )  سازمان برنامه و بودجه
 .برحق خود شده بودند

دور جديد تجمعات اعتراضی بازنشستگان تامين 
سپس در .  آذر شروع شد ٢٣اجتماعی از تجمع 

بهمن اين  ٢۶و  ٧دی و   ٢١و  ١۴روزهای 
 .تجمعات اعتراضی سراسری ادامه يافت

اگرچه جمهوری اسالمی تاکنون پاسخی به 
های برحق معترضان نداده است، اما با  خواست

اين وجود شش تجمع بازنشستگان تامين اجتماعی 
جا نيز تاثيرات مهمی  ماه تا همين ٣در کمتر از 

 .از خود برجای گذاشته است

تاثيرات همين اعتراضات در ميان بازنشستگان و 
در سطح جامعه است که تشکل ضد کارگری و 

اين .  کارگر را به واکنش واداشته است دولتی خانه
تشکل ضد کارگری که سابقه جنايات و 

های آن به طبقه کارگر بر کسی پوشيده  خيانت
نيست، در واکنش به اعتراضات بازنشستگان 
تامين اجتماعی تاکنون دست به برگزاری دو 

بهمن  ٢٩تجمع زده است که اين دومی در روز 

 ناپذير و مصمم کارگران بازنشسته مبارزانی خستگی
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٣از صفحه   

 ناپذير و مصمم کارگران بازنشسته مبارزانی خستگی

بازنشستگان، چه بازنشستگان تامين 
اجتماعی و چه بازنشستگان کشوری آوار 
سازد، سياستی که نه فقط ادامه دارد، بلکه 
متناسب با رشد بحران مالی دولت تشديد نيز 

 .شده است

به روشنی اين  ١۴٠٠نگاهی به بودجه 
که مبلغ  جدا از اين.  کند موضوع را ثابت می

در نظر گرفته شده در اين بودجه برای ادامه 
 وعدهچنان بالتکليف است و  سازی هم همسان

نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه در 
اين باره با خواست بازنشستگان برای جبران 
فاصله دريافتی بازنشستگان با شاغالن 

که در نظر  فاصله بسيار دارد، و جدا از اين
سازی باز  گرفتن هر مبلغی به منظور همسان

نتيجه همين اعتراضات است، اما مساله 
تر ميزان ناچيز افزايش حقوق در  بسيار مهم

 .است ١۴٠٠بودجه 

يکی از مواردی که کابينه و مجلس با هم 
کامال اشتراک نظر داشتند و هرگز مخالفتی 

درصدی حقوق  ٢۵با آن نشد افزايش تنها 
کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و 

درصد افزايش در  ٢۵.  لشکری است
شرايطی که نرخ واقعی تورم بسيار فراتر از 
آن است، مفهوم ديگری جز فقر بيشتر برای 
معلمان، پرستاران، بازنشستگان و ديگر 

هم اکنون حتا برخی از . کارمندان جزء ندارد
اقتصاددانان جمهوری اسالمی خط فقر را 

اند که اگرچه  ميليون تومان اعالم کرده ١٢
آيد  نظر می باز اين مبلغ کمتر از واقعيت به

اما مساله مهم ديگر اين است که با توجه به 
انداز رشد تورم در سال آينده که کسری  چشم

بودجه و بحران مالی جمهوری اسالمی از 
جمله داليل آن است، خط فقر شتابان افزايش 

 .خواهد يافت

چه که مهم است، افزايش دريافتی  بنابراين آن

کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و 
ديگر زحمتکشان جامعه به باالی خط فقر 

های  است و البته نه آن ميزانی که ارگان
دولتی از جمله شورای عالی کار به عنوان 

کند، بلکه افزايش  سبد معيشت تعيين می
دستمزد و حقوق در حدی که تمامی کارگران 

طور واقعی مزد و حقوقی  و زحمتکشان به
 .باالی خط فقر دريافت کنند

 .اين موضوع اصلی است

از يک !!  کند؟ اما جمهوری اسالمی چه می
دهد و  درصد افزايش می ٢۵ها را  سو حقوق

از آن سو مزدوری چون حسن صادقی در 
کند بين  تجمعات خانه کارگر سعی می

بازنشستگان کشوری و تامين اجتماعی تفرقه 
ايجاد کرده و خواست بازنشستگان تامين 
اجتماعی را به اين تقليل دهد که بازنشستگان 

سازی  تامين اجتماعی خواهان اجرای همسان
!!! در حد بازنشستگان کشوری هستند

سازی در بين  موضوع اين نيست که همسان
بازنشستگان کشوری خوب اجرا شده است، 

سازی  موضوع اين است که اجرای همسان
بازنشستگان تامين اجتماعی بدتر از 

موضوع .  بازنشستگان کشوری بوده است
رغم اجرای  اين است که امروز به

چنان عموم  سازی هم اصطالح همسان به
بازنشستگان کشوری و تامين اجتماعی در 

اين موضوع .  کنند زير خط فقر زندگی می
اين است خواست واقعی .  اساسی است

کارگران، بازنشستگان، معلمان و ديگر 
مزد و حقوقی باالی خط :  زحمتکشان جامعه

مزد و حقوقی که با آن يک خانواده .  فقر
بتواند تمامی نيازهای خود از قبيل مسکن، 
خوراکی، آموزشی، درمانی، حمل و نقل، 
مسافرت، تعطيالت، وسايل مورد نياز خانه 

 .و غيره را تامين کند

اما اهميت اعتراضات اخير بازنشستگان 
بازنشستگان !  تامين اجتماعی در چيست؟

تامين اجتماعی به اين نتيجه رسيدند که تنها 
شان مبارزه  های راه برای رسيدن به خواست

است و با مبارزات مستمر خود اين پيام را 
اين پيام مهم .  به تمام جامعه رساندند

اعتراضات بازنشستگان تامين اجتماعی است 
و همين پيام است که رژيم را به واکنش 
کشانده و ضمن تحرکات خانه کارگر، چند 
تن از کارگران بازنشسته که سابقه کار 

های واهی به  متشکل را دارند به بهانه
دادسرا و يا زندان احضار کرده است، 

چون سه کارگر بازنشسته عضو سنديکای  هم
کارگران شرکت واحد و علی نجاتی کارگر 

 .تپه بازنشسته عضو سنديکای کارگران هفت

های نهاد دولتی و ضد کارگری  اما نه تالش
خانه کارگر تاثير گذار است نه حمله به 

بهمن و  ٢۶تجمع بازنشستگان در تبريز در 
. نه احضار بازنشستگان به دادسرا و زندان

های  تواند واقعيت جمهوری اسالمی نمی
زندگی بازنشستگان را با اين ابزارها تغيير 

 .دهد

. شان رسيده است شان به لب بازنشستگان جان

طور که کارگران و ديگر زحمتکشان  همان
ديگر .  شان رسيده است شان به لب جامعه جان

ای حاضر به  ديده هيچ انسان زحمتکش و ستم
به همين دليل بايد از .  تحمل اين شرايط نيست

ها و مبارزات بازنشستگان تامين  خواست
اجتماعی حمايت کرد، چرا که الزمه تغيير 
اين شرايط اتحاد کارگران و زحمتکشان در 

های  تمامی سطوح است، چرا که خواست
مهم و اساسی تمامی کارگران و زحمتکشان 

اين وضعيت بايد تغيير کند و بدون .  ست يکی
با .  گونه ترديدی تغيير نيز خواهد کرد هيچ

اتحاد کارگران و زحمتکشان، با مبارزه 
 .ها مستمر و اراده مصمم آن
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٧درصفحه   

١از صفحه   

 رئيس قوه قضائيه در لباس گوبلز

 دروغ بزرگ از زبان رئيس قوه قضائيه

اين  ".که چنين بی شرمانه حقيقت را تحريف کند
توصيف و تکنيک دروغ گويی هيتلر، بعدا توسط 

، وزير تبليغات او چنان با مهارت و بی "گوبلز"
شرمی استفاده شد، که اکنون بيان هر دروغ 

تحت "  گوبلز"عظيم نه با نام هيتلر که با نام 
گوبلزی سکه خورده "  دروغ بزرگ"عنوان 

 . است

سال پيش، يعنی در محدوده سال های  ٨٠اگر 
جنگ دوم جهانی، هيتلر و وزير تبليغات او با 

، موفق شدند "دروغ بزرگ"استفاده از تکنيک 
سياست کشتار جمعی، نژادپرستانه و فاشيستی 

به "  حقيقت"حزب نازی آلمان را تحت عنوان 
خورد بخشی وسيعی از مردم آلمان بدهند، اين 
موفقيت آنان نه صرفا به دليل استفاده از تکنيک 

تکرار دروغ های بزرگ، بلکه دقيقا به لحاظ  
شرايط انحصاری حاکم بر شبکه های اطالع 
رسانی آن دوره و نيز نفوذ مطلق رسانه های 
دولتی بر اذهان توده های مردم در اقصاء نقاط 

اکنون اما با گسترش شبکه های .  جهان بود
اجتماعی، محدود رسانه های مستقل و حضور 

، عمال "هر شهروند يک خبرنگار"گسترده 
دوران تک صدايی مطلق رسانه های حکومتی و 

" دروغ بزرگ"به تبع آن دوران جا انداختن يک 

 . به جای حقيقت به سر آمده ست

دروغ بزرگ ابراهيم رئيسی در مورد زندان 
های ايران، نمونه روشنی از همان دروغ عظيم 
گوبلزی بود که از شور بختی رئيس قوه قضائيه 
نه فقط در ذهن کسی ننشست، بلکه بر عکس 
وسيله ای برای خنده، سرگرمی و مضحکه شدن 

درست در زمانی که رسانه .  او در ميان مردم شد
های حکومتی، در گستره ای وسيع، مشغول نشر 
اکاذيب قاضی القضات جمهوری اسالمی در 
توصيف شرايط خوب زندان های ايران بودند، 

يکی از   -خبر مسموميت دارويی بهنام محجوبی
 ٩۶زندانيان عقيدتی درآويش گنابادی که از سال 

در شبکه های اجتماعی دست به   -در زندان است
همزمان با انتشار خبر به ُکما .  دست می چرخيد

رفتن بهنام و انتقال دير هنگام او به بيمارسان 
بهمن صورت گرفت،  ٢۵لقمان تهران که روز 

ويدئوهايی نيز از مادر بهنام محجوبی در شبکه 
مادری دردمند .  های اجتماعی به گردش در آمد

که در حسرت يک مالقات چند دقيقه ای با فرزند 
دادستان .  خود ضجه می کشيد و اشک می ريخت

و مسئول زندان اوين که نمايندگان همين ابراهيم 
رئيسی، قاضی القضات آدمکش جمهوری 
اسالمی هستند، در هفته های پيش از به کما رفتن 
بهنام، حتی فرصت يک مالقات چند دقيقه ای را 

مادر بهنام .  از اين مادر و فرزند دريغ کردند
محجوبی در ويدئوی ديگری هم که پس از ديدار 
چند دقيقه ای او با بهنام در بيمارستان لقمان 
گرفته شده است، با اشک و آه از وضعيت وخيم 
بهنام و اينکه اثری از حيات در جسم و جان او 

ديداری که ديگر ديدار با .  نيست، سخن گفته است
فرزند نبود، بلکه حضوری حسرت بار در کنار 
پيکر به ُکما رفته و در حال مرگ بهنام محجوبِی 

 .آرميده بر تخت بيمارستان لقمان تهران بود

با دست به دست شدن گسترده و سريع خبرهای 
مربوط به وضعيت اسفبار بهنام محجوبی، ديگر 
نيازی به واکاوی شرايط خوفناک زندان های 

نيست تا دروغ  ۶٠ايران در سال های دهه 
. بزرگ ابراهيم رئيسی برای همگان روشن شود

ديگر الزم نيست با به تصوير کشيدن کشتار 
هزار زندانی سياسی در مرداد  ۵جمعی بيش از 

، پی به ماهيت کثيف و سرکوبگرانه ۶٧و شهريو 
کشتاری .  دستگاه قضايی جمهوری اسالمی برد

وسيع و قتل عامی عمومی که شخص ابراهيم 
رئيسی يکی از نفرات اصلی هيئت چهار نفره 

. مرگ در زندان های اوين و گوهردشت بود

برای اثبات اکاذيب رئيس قوه قضائيه، حتی الزم 
نيست به شرايط خوفناک زندان های ايران در 

 ٩٨و آبان  ٩۶، ديماه ٨٨سال های پس از وقايع 

برای اثبات دروغ بزرگ رئيس قوه .  رجوع کرد
قضائيه، حتی نيازی به نام و نشان صدها زندانی 
کشته شده در زير شکنجه نيست؛ کشته شدگانی 
که پيکر تعدادی از آنان تحت عنوان خودُکشی به 
خانواده ها تحويل داده شد و پيکر بسياری از آنان 
نه تنها به خانواده ها تحويل داده نشد، که با 
گذشت سال های متمادی هنوز هم کمترين نشانی 

برای رمز .  از گورهای آنان در دست نيست
گشايی دروغ بزرگ رئيس قوه قضائيه و تعيين 
تکليف نهايی با دستگاه قضايی و کل هيئت حاکمه 

 . ايران همين نمونه بهنام محجوبی کافی ست

آنچه اکنون برای بهنام محجوبی پيش آمده است، 
اگر در هريک از کشورهای اروپايی با همين 
نظام های دموکراسی پارلمانی موجود رخ می 
داد، کمترين هزينه اش، برکناری سريع رئيس 

با توجه به .  دادگستری و رئيس قوه قضاييه بود
همه واقعيات موجود، ادعای ابراهيم رئيسی مبنی 

"بر اينکه ما آمادگی داريم درب زندان هايمان : 
را برای ديدن هر کشوری در عالم که بخواهد 

، طبيعتا ادعای "درون آن ها را ببيند باز کنيم
 . مضحکی بيش نيست

سال گذشته، سه گزارشگر ويژه سازمان  ١٠در 
ملل برای بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران 

تا مارس  ٢٠١١(احمد شهيد.  انتخاب شده اند
و ) ٢٠١٨تا  ٢٠١۶(، عاصمه جهانگيری)٢٠١۶

طی ).  تا به امروز ٢٠١٨ژوئيه (جاويد رحمان
اين مدت به هيچ کدام از اين سه گزارشگر ويژه 
سازمان ملل اجازه بازديد از زندان های 

همين عدم .  جمهوری اسالمی داده نشده است
اجازه ورود به بازرسان ويژه سازمان ملل برای 
بازديد از زندان های جمهوری اسالمی، نشان 
می دهد که کسی همانند رئيس قوه قضائيه تا چه 

که چنين بی شرمانه "باشد "  گستاخ"حد بايد 

اين گستاخی ابراهيم ".  حقيقت را تحريف می کند
رئيسی در تحريف حقايق زندان های ايران 
زمانی بی شرمانه تر می شود که سخنان 

 . دردمندانه مادر بهنام محجوبی شنيده شود

وقتی حق ديدار و مالقات مادری دردمند با فرزند 
زندانی در حال مرگش از او سلب می شود، 
روشن است که درب زندان های ايران هرگز به 
روی گزارشگران ويژه سازمان ملل هم باز 

در وضعيتی که از درو ديوار زندان .  نخواهد شد
های ايران شکنجه و کشتار و مرگ می بارد، در 
وضعيتی که زنان و دانشجويان و نويسندگان و 
کارگران و جوانان ايران با هر صدای اعتراضی 
به زندان و حبس محکوم می شوند، در وضعيتی 
که فقط طی همين سه سال گذشته، ده ها زندانی 
در زير شکنجه و بازجويی به قتل رسيده اند، 
روشن است که درب زندان های ايران هرگز به 

 . روی کشورهای ديگر باز نخواهد شد

ابراهيم رئيسی، البته ياوه گويی های ديگری هم 
"او همچنين گفته است.  داشته است امروز : 

آزادگان عالم، توجه غربی ها به حقوق انسان را 
باور نمی کنند و می دانند که اين اقدامات غربی 
ها سياسی است و آن ها حقوق بشر را دستاويزی 
برای فشار بر کشورهای مستقل و در حال توسع 

مقايسه وضعيت زندان ".  دنيا در آورده اند
کشورهای غربی و اروپايی با زندان های 

تخلفی در "جمهوری اسالمی و گفتن اينکه اگر 
اتفاق بيفتد، بيش ]  از زندان های ايران[گوشه ای 

و پيش از هر کسی، ساز و کار اداری کشور 
، نيز گوشه ای از همان "مدعی آن خواهد بود

تکنيک پروپاگاندای دروغ بزرگ گوبلزی در 
 . زمان آلمان فاشيست هيتلری است

اگر چه در نظام های پارلمانی غربی، دستگاه 
قضايی در کليت خود برای حفظ همان نظم 
موجود سرمايه داری حاکم بر اين کشورهای 
سازماندهی شده است، اما مقايسه سيستم قضايی 
کشورهای اروپايی با دستگاه قضايی جمهوری 
اسالمی و به تبع آن مقايسه شرايط زندان و 
زندانيان اين کشورها با شرايط حاکم بر زندان 

. های مخوف ايران، يک قياس مع الفارق است

قياسی که فقط در خورجين مارگيری رئيس قوه 
در سيستم قضايی .  قضائيه ايران موجود است

کشورهای اروپايی با هر نقدی که بر نقض حقوق 
که کم هم   -بشر در اين کشورها داشته باشيم 

به دليل نهادينه شدن نسبی آزادی بيان و   -نيست
عقيده، کمتر شاهد وجود زندانيان سياسی در 
زندان های اين کشورها هستيم، تا چه رسد به 
اينکه زندانيان سياسی و غير سياسی زير 

درکشورهای .  بازجويی و شکنجه کشته شوند
اروپايی، بازداشت شدگان سياسی و يا متهمان 
قتل و دزدی و جنايت، از همان لحظه دستگيری 
از حق داشتن وکيل انتخابی برخوردارند، در 
جمهوری اسالمی اما زندانيان سياسی و متهمان 
جرائم عادی، نه تنها از حق داشتن وکيل انتخابی 
برخوردار نيستند، نه تنها وکالی  بازداشت 
شدگان سياسی حق ورود کامل به پرونده موکلين 
خود را ندارند، بلکه متهمان بازداشت شده از 

 زنده باد سوسياليسم 
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های  سپس با اعتراف گيری.  روانه زندان شدند
ساز دستگاه  اجباری زير شکنجه و نمايش دست

از "  مستند طراحی سوخته"امنيتی   -اطالعاتی
های سنگين حبس برايشان صادر  تلويزيون، حکم

ربط و  اين احکام چنان سنگين و بی.  شد
توجيه بود که رئيس قوه قضائيه اعالم  غيرقابل

کرد دوباره بايد موردبررسی قرار گيرند و 
درنهايت از طرف همين قوه مطرح شد تمام 
کارگران و اعضای نشريه گام که در ارتباط با 

تپه بازداشت و به حبس     اعتصابات هفت
قرارگرفته و از "  مشمول عفو"اند،  شده محکوم

شده است و درواقع  های آنان رفع توقيف وثيقه
 .ها مختومه اعالم شد پرونده آن

شده،  ای که مدتی پيش بسته باز کردن پرونده
مسدود کردن حساب بانکی کارگر بازنشسته و 

گيری حقوق ناچيز ماهانه که درواقع  گروگان
گيری خانواده علی نجاتی است، به نحو  گروگان

 ازپيش اعمال فشار  دهنده تشديد بيش آشکاری نشان

و سرکوب عليه کارگران و فعاالن کارگری       
تپه  ويژه فعاالن کارگری هفت به  و سنديکايی

 .است

کوش کشت و صنعت  کارگران مبارز و سخت
رشته اعتصابات و  تپه، طی يک نيشکر هفت

اعتراضات مستمر خود با خواست محوری خلع 
يد از اسدبيگی سهامدار و کارفرمای اصلی اين 

سازی آن، توانستند  شرکت و لغو خصوصی
تپه را  ضرورت رسيدگی به پرونده هفت

برنهادهای مربوطه تحميل کنند و آن را به 
باالترين مجاری دستگاه اداری بکشانند 

 ٩٠فقط مجلس و کميسيون اصل  که نه نحوی به

آن، بلکه سازمان بازرسی کل کشور و ديوان 
محاسبات نيز اعالم کردند در جريان واگذاری 
اين شرکت و بعدازآن نيز تخلفات آشکاری 
صورت گرفته و الجرم موضوع فسخ قرارداد 
واگذاری اين شرکت به مالکان خصوصی را 

گيری در اين مورد  آنگاه  تصميم.  مطرح نمودند
سازی  به هيئت واگذاری سازمان خصوصی

اين هيئت اما در جلسه مورخ سوم .  واگذار شد
. و بعدازآن، رأی به ابقاء اسدبيگی داد ٩٩ماه  دی

رغم آنکه تخلفات  رأی هيئت داوری نشان داد به
گوناگون اسد بيگی در دادگاه محرز شده، اما وی 

ابر .  حاميان قدرتمندی در دستگاه دولتی دارد
قاچاقچی ارز بعدازاين رأی و به پشتوانه حاميان 

اش، با تعرض و قلدری بيشتر به  قدرتمند دولتی
تپه رفت و آزار و فشار  مصاف کارگران هفت

 .عليه فعاالن کارگری را تشديد کرد

، با )  ٩٩(بعد از اعتصاب آبان سال جاری

تن از فعاالن کارگری  ۴شکايت کارفرما، 
های بهمنی، ممبينی، حيدری و  تپه بنام هفت

ابراهيم عباسی بازداشت و روانه زندان دزفول 
پس از آزادی اين فعاالن براثر اعتراض .  شدند

تپه، به دستور کارفرما از  وسيع کارگران هفت
کارگر به شرکت ممانعت به عمل آمد  ١۵ورود 

و در ادامه به بهانه اينکه اين کارگران بايد کتباً و 
ها را به  قانوناً برای بازگشت به کار اقدام کنند، آن

اداره کار حواله دادند و فشار و آزار و اذيت عليه 
کارگران نيز به .  اين کارگران را تشديد کردند

اداره کار شکايت کردند تا هيئت حل اختالف 
کارفرما از نفوذ .  مداخله و مشکل را حل کند

خويش در اداره کار نيز استفاده کرد و تا توانست 
به اشکال گوناگون بر فشار و اذيت و آزار 

کاری برخی از اين  اضافه.  کارگران افزود
برخی را به کميته .  کارگران را نپرداخت

گونه دليلی محل  بدون هيچ.  انضباطی احضار کرد
را )  آزادی و عباسی(  کار دو تن از کارگران

تغيير داد و آنان را جابجا کرد و سرانجام برای 
. کارگران غيبت زد و آنان را تعليق نمود

. کارشکنی در اداره کار نيز ادامه يافت

باوجودآنکه رأی اوليه هيئت حل اختالف به سود 
کارگران بود اما اين رأی به خاطر نفوذ کارفرما 

. طور رسمی اعالم نشد در ادارات دولتی، به

کارگران نيز در اعتراض به اين سکوت خبری و 
برای ابالغ رسمی رأی هيئت حل اختالف از 

درپی در  بهمن به مدت چند روز پی ٢۵روز 
اداره کار شهرستان شوش دست به تجمع و 

در دومين روز تحصن،به .  تحصن زدند
معترضين وعده دادند رأی نهايی را اعالم 

کنند، اما در عمل سرگردانی و بالتکليفی  می
تن  ٩رغم اينکه از  علی.  کارگران ادامه يافت

اعضای هيئت حل اختالف، جز مخالفت و 
اندازی يک نفر بنام ثامر تميمی از مديران  سنگ

نفر به نفع کارگران رأی  ٨تپه، بقيه  قبلی هفت
طور رسمی ابالغ نشده و   اند اما اين رأی به داده

بازگشت به کار اين کارگران رسميت قانونی 
در عوض فشار و تعرض و تهديد و .  نيافته است

يافته و به مرحله  آزار کارگران پيوسته افزايش
 . تحملی رسيده است غيرقابل

ها و تظاهرات  بيش از دو سال بعد از اعتصاب
و  ٩٧تپه در سال  خيابانی کارگران هفت

يد از  های بعدی برای خلع اعتصابات و پيگيری
سازی اين شرکت،  اسدبيگی و لغو خصوصی

های رئيس قوه قضائيه،  فقط شعارها و وعده نه
نمايندگان مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و 
ديوان محاسبات در اين مورد محقق نشده، بلکه 

ها به نحو  تپه و نمايندگان آن کارگران هفت
جويی  ای مورد آزار و تهديد و انتقام رحمانه بی

کارفرما و نهادهای دولتی حامی وی 
اند تا آنجا که مجموعه اين مرتجعين،  قرارگرفته

ها را  زندگی، معاش و جان کارگران و خانواده آن
 .اند بازيچه دست خويش قرار داده

وضعيت اداره و فعاليت کشت و صنعت نيشکر 
فقط بهبود و ثباتی نيافته، بلکه  تپه نيز نه هفت
انداز فعاليت آن کماکان در محاق ابهام و  چشم

پس از اعالم رأی هيئت .  بالتکليفی فرورفته است

تپه، ظاهراً سازمان  داوری در مورد پرونده هفت
سازی با ارائه دادخواستی به دادگاه  خصوصی

عمومی، به رأی اين هيئت مبنی بر عدم فسخ 
قرارداد واگذاری شرکت به اسدبيگی و رستمی، 
اعتراض نموده و خواستار فسخ اين قرارداد شده 

 )٩٩/  ١٠/ ٢٢ايلنا .(است

برخی خبرهای غيررسمی حاکی از آن است که 
دستگاه قضايی در نظر دارد اين قرارداد را فسخ 

 .يد کند و از اسد بيگی خلع

 ٢٨تپه  يوسف بهمنی از فعاالن کارگری هفت

باره چنين  دراين ٢۴ در گفتگو با رويداد  ٩٩بهمن 
"دهد توضيح می های غيررسمی به ما  خبر: 

رسيده که رأی دادگاه به عزل مالکان خصوصی 
اما هنوز اين خبر از سوی مراجع .  تپه است هفت

او در ادامه "  .ای نشده است رسمی رسانه
"  گويد می سه نهاد نظارتی از سه قوه شامل : 

سازی از قوه مجريه، ديوان  سازمان خصوصی
محاسبات از قوه مقننه و سازمان بازرسی از قوه 

اند که هم در جريان  قضائيه، همگی اعالم کرده
تپه تخلفاتی  واگذاری و هم بعد از واگذاری هفت

شده که بايد اين قرارداد واگذاری فسخ و  انجام
 ."مالکان خصوصی عزل شوند

خبرهای ديگری حاکی از آن است که برخی 
آالت و مقادير زيادی از شکرهای انبارشده  ماشين

کارفرما ترازوهای .  شده است از شرکت خارج
کارخانه را به بهانه تعمير خارج کرده تا مقدار 

گويا .  واقعی شکر خروجی درجايی ثبت نشود
کارفرما طبق يک سری بندوبست و قرارداد با 

که از نزديکان اسدبيگی "  کوهرنگی"  فردی بنام
تر از قيمت  است، اين شکرها را به بهايی پايين

برخی فعاالن .  فروش کرده است فعلی پيش
اند که مالکان فعلی  تپه براين عقيده کارگری هفت

زمين "  خواهند  شرکت با اين اقدامات خود می
 "جا بگذارند ای برای مالک بعدی به سوخته

وانفعاالت از تشديد  شوربختانه تمام اين فعل
سرکوب و آزار و اذيت کارگران تا تخليه انبار 

تپه و  شکر و ساير اقدامات کارفرمای هفت
حاميان دولتی وی در يک سکوت ناباورانه 

فقط سعی شده اين  نه.  شود ای انجام می رسانه
تغيير و تحوالت و اقدامات سرکوبگرانه در 

های رسمی،  تفاوتی رسانه سکوت سنگين و بی
محو يا پوشيده نگاه داشته شود، بلکه باکمال 
تأسف بايد گفت که اين تحرکات و تعرضات طبقه 
حاکم با واکنش الزم و جدی از سوی کارگران و 

 .نيروهای چپ کمونيست نيز روبرو نشده است

اين سکوت تحميلِی قبرستانی را به هر قيمت بايد 
کسی از اسماعيل بخشی کارگر آگاه و .  شکست

دو سال از .  گويد تپه سخن نمی مبارز هفت
ماجرای بازداشت و شکنجه وحشيانه و اخراج 
وی گذشته است اما اين کارگر آگاه هنوز به 

های رسمی و  رسانه.  سرکار خود بازنگشته است
غيررسمی در مورد سپيده قليان از حاميان 

کلی سکوت اختيار  تپه، به پرتالش کارگران هفت
علی نجاتی چندين سال است .  اند نموده و خاموش

بازنشسته شده و درميان کارگران کارخانه نيشکر 
تپه حضور فيزيکی ندارد اما با هر اعتصاب  هفت
اطالعاتی برايش   -تپه، دستگاه امنيتی هفت

های مختومه خاک  کند يا پرونده سازی می پرونده
کشد و بدتر از  خورده را از کشو ميز بيرون می

اش را مسدود و چندرغاز  آن، حساب بانکی
ابراهيم .  کند مستمری بازنشستگی وی را قطع می

٨از صفحه   

 تپه  نگذاريم کارگر هفت

 ای قربانی شود در توطئه سکوت رسانه

٧درصفحه   
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۵از صفحه   

٧ 

عباسی، يوسف بهمنی،ممبينی، حيدری،آزادی، 
خنيفر و چندين فعال کارگری ديگر، هرروز به 

ای به دادگاه و کميته انضباطی احضار  بهانه
ها بازجويی و بازداشت  شوند و هر بار ساعت می

کارفرما حقوق و .  شوند و چند روز حبس می
طور  کند، گاه به کاری را قطع می مزايا و اضافه

دهد و با  خودسرانه محل کارشان را تغيير می
ها بازی  معيشت و هستی کارگران و خانواده آن

برای مغلوب ساختن  و منصرف نمودن .  کند می
اين فعاالن از ادامه مبارزه، به هر کاری دست 

های گوناگون آزار و اذيت و  زند و از شيوه می
 .کند فشار و اقدامات ايذايی عليه آنان استفاده می

. به اين وضعيت ضد انسانی بايد پايان داد

تپه و سنديکای  سنديکای کارگران نيشکر هفت
های  کارگران شرکت واحد هرکدام در اطالعيه

سازی و احضار و  ای هرگونه پرونده جداگانه
تهديد اعضای خود و ديگر کارگران و فعالين 

کارگری را محکوم کرده و خواستار منع تعقيب  
اين اما .اند شده و پايان دادن به اين روند پوسيده

بايد از فعاالن کارگری و سنديکايی .کافی نيست
بايد از کارگران .  جانبه پشتيبانی کرد طور همه به

دست نيروهای .  طورجدی حمايت کرد تپه به هفت
امنيتی و سرکوب از جان علی نجاتی و 

اسماعيل بخشی .  اش فوراً بايد کوتاه شود خانواده
سپيده قليان بايد از زندان .بايد به سرکار بازگردد

تمام موانع اداری و غير اداری کار و .  آزاد شود
فوريت  تپه بايستی به فعاليت فعاالن کارگری هفت

کاری  حقوق و مزايا و اضافه.  برطرف شود
ابراهيم عباسی، يوسفی، حيدری، ممبينی و ساير 

طور کامل  کارگران و فعاالن کارگری بايستی به
هرگونه پيگرد و تعقيب .  موقع پرداخت شود و به

سازی فوراً بايد متوقف  قضايی و امنيتی و پرونده
و ممنوع و تمام احکام صادره از حبس و اخراج 

نگذاريم کارگران .  و غيره بايستی ملغی شوند
خبری و سکوت  تپه در توطئه بی مبارز هفت

به هر شکل ممکن صدای .  ای قربانی شوند رسانه
. ها حمايت کنيم تپه باشيم و از آن کارگران هفت

تپه بدون شک امروز  کارگران آگاه و مبارز هفت
بيشتر و بهتر از دو سال پيش به ماهيت نهادها و 

دانند که تنها  اند و نيک می افراد حکومتی پی برده
توانند  در پرتو اتحاد و مبارزه متشکل خود می

متحد و .  کارفرما و حاميان وی را عقب برانند
متشکل شويم، دست از زانوی خود بگيريم ، 

 !قامت راست کنيم و حق خويش بستانيم

 

همان لحظه دستگيری برای پرونده سازی تحت 
 .شکنجه و اعتراف گيری قرار می گيرند

از اين قياس مع الفارق رئيس قوه قضائيه که 
بگذريم، شدت سرکوب، بگير و ببند، 
شکنجه، بازجويی و ميزان کثرت زندانيان 
در زندان های جمهوری اسالمی، حتی با 
ميزان دستگيری، شدت شکنجه و بگير و 
ببند رژيم مستبد پادشاهی پهلوی نيز قابل 

در جمهوری اسالمی به دليل .  قياس نيست
شدت سرکوب و شکنجه و اختناق، نه تنها 
ميزان دستگيری فعاالن سياسی، اجتماعی و 
کارگری به شدت باال رفته است، بلکه به 
دليل گسترش دامنه بزه کاری های اجتماعی 
از قبيل دزدی و فحشا و اعتياد و قاچاق مواد 
مخدر، ميزان زندانيان جرائم عادی نيز تا 

 .حد غير قابل تصوری باال رفته است

با شدت گيری سرکوب و شکنجه و کشتار 
و سال های پس از آن،  ۶٠زندانيان در دهه 

انتشار اخبار شکنجه اسماعيل بخشی، سپيده 
قُليان و برادران افکاری از جمله مواردی 
هستند که بر استمرار شکنجه از آغاز تا به 

در همين سال ها اخير، .  امروز داللت دارند
دست کم شاهد مرگ ده ها زندانی سياسی 
بوده ايم که  پس از بازداشت زير شکنجه به 

مرگ زهرا کاظمی، خبرنگار . قتل رسيده اند
، )٨٢زندان اوين سال (کانادايی   -ايرانی

پليس فتا، (ستار بهشتی، کارگر وبالگ نويس 
، محسن روح االمينی، رامين )٩١آبان 

زندان (پوراندرجانی و دمحم کامرانی 
، کاووس سيد امامی، )٨٨کهريزک، تابستان 

اوين، بهمن (کانادايی   –استاد دانشگاه ايرانی 
، سينا قنبری از دستگير شدگان ديماه )٩۶
اداره (و مهرداد تالشی )  زندان اوين(  ٩۶

صرفا )   ٩٩بهمن ١۵آگاهی شاپور تهران، 

مواردی هستند که اسامی شان انتشار بيرونی 
سينا قنبری، ستار بهشتی و مهرداد .  يافته اند

تالشی از جمله کسانی بوده اند که سه روز 
پس از بازداشت در زير شکنجه و بازجويی 

 .به قتل رسيدند

سال است برای  ٨مادر ستار بهشتی، 
پيگيری پرونده قتل فرزندش به هر نهادی 
متوسل شده است، اما دريغ از کمترين 

اسماعيل بخشی و سپيده قُليان در پی .  پاسخی
تحمل شکنجه های روحی و جسمانی شديدی 
که در روزهای بازجويی متحمل شدند، از 
وزارت اطالعات شکايت کردند؛ نتيجه 
شکايت اما به افزايش محکوميت آنان در 
دستگاه قضايی تحت رياست ابراهيم رئيسی 

شکايت مادر برادران افکاری پس .  منجر شد
از قتل نويد افکاری و نيز شکايت وحيد و 
حبيب دو فرزند ديگر او در مورد اعمال 
شکنجه بر آنان نيز، نه تنها راه به جايی 
نبرد، بلکه وحيد و حبيب افکاری پس از 

ماه راهی  ۶طرح شکايت شکنجه، به مدت 
 .سلول های انفرادی شدند

حال در چنين وضعيتی، ادعاهای رئيس قوه 
قضائيه مبنی بر اينکه شرايط زندان های 
ايران از شرايط  زندان های همه کشورها 

از [اگر تخلفی در گوشه ای "بهتر است و 
اتفاق بيفتد، بيش و پيش از ] زندان های ايران

هر کسی، ساز و کار اداری کشور مدعی آن 
، ادعايی پوچ و حرف مفتی بيش "خواهد بود

ابراهيم رئيسی و کل دستگاه قضايی .  نيست
جمهوری اسالمی بايد بيش از حد مورد نظر 

باشند "  بی شرم"و "  گستاخ"هيتلر و گوبلز، 
تا بتوانند يک چنين دروغ های بزرگی را که 
فقط در تکنيک پروپاگاندای گوبلزی می 

 .گنجد، برای قربانی کردن حقيقت بيان کنند

تپه در توطئه  نگذاريم کارگر هفت
 ای قربانی شود سکوت رسانه

۶از صفحه   

 :تصحيح و پوزش

 

دو " سرکوب بر اثر هراس از حوادث آينده"در مقاله  ٩٠٨در نشريه کار شماره 
 :شود اشتباه وجود دارد که بدين وسيله تصحيح می

 

 ٩٨دستگير شده بود و نه اعتراضات آبان  ٩٧نويد افکاری در اعتراضات مرداد  -

 ).، ستون دوم۴. نسخه پی دی اف، ص(

 

هنگام اشاره به گزارش جاويد رحمان، گزارشگر ويژه سازمان ملل، عبارت  -
" گرايان جنس سرکوب و شکنجه هم"بايد به " گرايان سرکوب و شکنجه دگرجنس"

 ).، ستون دوم۴. نسخه پی دی اف، ص(تغيير يابد 

 رئيس قوه قضائيه در لباس گوبلز

 دروغ بزرگ از زبان رئيس قوه قضائيه
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۶درصفحه   

معطلی حساب بانکی اين کارگر بازنشسته را  بی
 .مسدود کردند

همچنين بر طبق اطالعيه سنديکای کارگران 
شرکت واحد داود رضوی، عطا بابا خانی و علی 
قربانيان از اعضای سنديکای کارگران شرکت 

دادسرای اوين، به پليس  ٢واحد، با ابالغ شعبه 
 .امنيت احضار شدند

ذکر است که در جريان اعتصابات و  شايان
تپه در  اعتراضات پرشور خيابانی کارگران هفت

تپه  ، تنی چند از کارگران هفت٩٧پاييز سال
اسماعيل بخشی، دمحم  ی کارگران ازجمله نماينده

همراه با )  کارگر بازنشسته(  خنيفر، علی نجاتی

٨ 

١از صفحه   

  )اقليKKKت(سKKKازمان فKKKدائيان بKKKرای ارتبKKKاط بKKKا 

 . زيرارسال نمائيد  های خود را به آدرس نامه

 
 :سوئيس

Sepehri 

Postfach 410 

4410 Liestal 

Switzerland 

 

های مالی خود را به ش�م�اره حس�اب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ه�م�راه 

ه��ای  ک��د م��ورد ن��ظ��ر ب��ه ي��ک��ی از آدرس
 . سازمان ارسال کنيد

:شماره حساب  

 

Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  

 

NL08INGB0002492097 

Amsterdam, Holland 

 

 :نشانی ما برروی اينترنت

 

http://www.fadaian-minority.org 

 

 : E-Mailپست الکترونيک 

 

info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(

 

karfadaianaghaliyat/me.t://https 

 : آدرس کانال سازمان در تلگرام

aghaliyat_fadaian/me.T://http 

 :آدرس سازمان در اينستاگرام

https://www.instagram.com/

fadaianaghaliyat 

/ 

 آدرس سازمان در تويتر

fadaiana/com.twitter://https 

 

 آدرس سازمان در فيس بوک

https://www.facebook.com/

fadaian.aghaliya 

t 

 آدرس نشريه کار در فيس بوک

/com.facebook.www://https

fadaianaghaliyat.kar 

 

 :ای ميل تماس با نشريه کار

kar@fadaian-minority.org 
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تپه سپيده قليان و  تعدادی از حاميان کارگران هفت
اعضای تحريريه نشريه اينترنتی گام بازداشت و 

 تپه  نگذاريم کارگر هفت

 ای قربانی شود در توطئه سکوت رسانه

برابر  با  ٢٠١٩های تلويزيون دموکراسی شورايی از اول فوريه   برنامه
 بر روی شبکه تلويزيونی ١٣٩٧ماه  بهمن ١٢

Komala TV / Shora TV شود پخش می. 

 

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

 ٢٧۴٨٠سيمبل ريت  ١١٩۵٧: فرکانس) yahsat(ياه ست ماهواره 

 عمودیپوالريزاسيون 

 

 :های تلويزيون دموکراسی شورايی ساعات پخش برنامه

 شب  ١١تا  ٩از ساعت :  دوشنبه

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

 

  شب  ١١تا  ٩از ساعت : چهارشنبه

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

 

 شب  ١١تا  ٩از ساعت :  جمعه

 شب ١٠تا  ٩از ساعت  : شنبه
 

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

 

 صبح ١٠تا  ٩بامداد، ساعت  ۴تا  ٣ساعات بازپخش : يکشنبه

 بعدازظهر ۴تا  ٣و ساعت  

 

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

٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧ 

com.tvshora://https ،org.aghaliyat-fadaian://https 
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