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 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 

٢درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

  ٨درصفحه 

 
 به قتل نويسندگان "

 "آزادی خواه پايان دهيد
 

بکتاش آبتين، شاعر، فيلمساز و عضو برجسته 
بکتاش .  کانون نويسندگان ايران از ميان ما رفت

آبتين، عضو دالور کانون نويسندگان و نويسنده 
آزادی خواه ايران را سرکوبگران آزادی ُکش 

بکتاش .  جمهوری اسالمی عامدانه به قتل رساندند
آبتين، شاعری آزادی خواه و آزادانديشی بود که 

دست مايه ی "عمر کوتاه و گرانمايه خود را 
شورانگيزترين سروده های خود کرد؛ از رنج و 
شادمانی مردم نوشت و سرود آزادی را با همه 
وجود خويش زيست و جان گران قدر خود را 
فدای آزادی و و آرمان های آزادی خواهانه ی 

 ."کانون نويسندگان ايران کرد
بکتاش آبتين، يکی از اعضای برجسته کانون 

او به همراه سه عضو .  نويسندگان ايران بود
ديگر کانون نويسندگان ايران، کيوان باژن، رضا 

و آرش گنجی، به داليل واهی و )  مهابادی(خندان 
با پرونده سازی های امنيتی بازداشت و راهی 

بکتاش آبتين به همراه رضا خندان .  زندان شد
به اتهام  ١٣٩٧و کيوان باژن در سال )  مهابادی(
، "انتشار خبرنامه داخلی کانون نويسندگان"
آماده کردن کتابی پژوهشی در باره تاريج پنجاه "

حضور بر مزار جان "و "  ساله کانون نويسندگان
باختگان قتل های سياسی زنجيره ای، جعفر 
پوينده و دمحم مختاری و شرکت در مراسم ساالنه 

سال  ۶تا  ٣محاکمه و هر کدام به "  احمد شاملو
اين سه نويسنده شناخته شده .  زندان محکوم شدند

عضو کانون نويسندگان ايران  از مهر ماه سال 
جهت اجرای احکام صادره راهی زندان  ١٣٩٩

 . شدند
يک سال پس از دستگيری اين سه نويسنده، 

. پرونده سازی عليه آرش گنجی نيز شروع شد
آرش گنجی، ديگر عضو کانون نويسندگان ايران 

بازداشت و پس از  ١٣٩٨است که در دی ماه 

های ديکتاتوری عريان  در کشورهايی که رژيم
اند، خشم و انزجار متراکم مردم از طبقه  حاکم

حاکم و نظم موجود، معموالً  در يک انفجار 
سياسی بزرگ در شکل شورش و قيام رخ 

دهد و يک اتفاق ظاهراً کوچک به محرکی  می
آنچه .  شود برای برپائی طوفانی بزرگ تبديل می

در هفته گذشته در قزاقستان رخ داد، نظير همان 
در ايران رخ  ٩٨قيامی است که در آبان ماه سال 

 . داد
اوضاع سياسی در قزاقستان ظاهراً آرام به نظر 

 

 مقصر اين فجايع کيست؟ 
 جمهوری اسالمی يا تغييرات آب و هوايی، کدام يک؟

 
های جنوبی کشور شد و عالوه بر جان باختن حداقل ده نفر  بارش باران بار ديگر منجر به سيل در استان

های  و زخمی شدن تعدادی ديگر، هزاران ميليارد تومان خسارت به منازل، وسايل زندگی، زمين
 .ی اين مناطق وارد آورد ديده های ناچيز مردمان ستم کشاورزی و ديگر دارايی

بويژه ساکنان چهار استان سيستان و بلوچستان، کرمان، فارس و هرمزگان بيشترين خسارات را از سيل 
مردمانی که در طول سال از آب برای رفع تشنگی و نيازهای بهداشتی خود محروم هستند، اما .  ديدند

ها  مردم شود به عزای آن  کفايت و فاسد، بارانی که بايد موجب شادی بويژه در نتيجه اقدامات دولتی بی
شان  های محقرشان طعمه سيالب و گل و الی شد، مختصر وسايل ضروری زندگی خانه.  تبديل گرديد

همان محصوالتی که با هزار زحمت و وام گرفتن به .  شان برباد رفت نابود شدند و محصوالت کشاورزی
 .شان پايان های گويا بی شان بودند تا مختصر مرهمی باشد برای رنج اميد به بار نشستن

روستا در اين استان دچار  ۵١شهرستان و  ١٣براساس اعالم سازمان هالل احمر سيستان و بلوچستان 

  ۵درصفحه 

۴درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٩۵٣شماره  ١۴٠٠دی   ٢٠ –سال  چهل و سه 

 از جرقه حريق برخاست

مطابق فراخوانی که سنديکای کارگران شرکت  
رانی تهران و حومه برای اعتراض  واحد اتوبوس

در شکل روشن  ١۴٠٠دی  ١٨رانندگان در روز 
 ٣٠(پايين کردن چراغ و حرکت با سرعت

و همچنين تجمع کارگران تعميرگاه و )  کيلومتر
ها  توقف گاه در مقابل دفاتر مديريت در سامانه

توجهی از رانندگان  صادر کرده بود، شمار قابل
های بی آر تی از اين فراخوان  خطوط اتوبوس

استقبال نموده و در اين روز با چراغ روشن و 
اين حرکت .  پايين حرکت نمودند سرعت

اعتراضی اگرچه به دليل شدت دامنه تهديد و 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

 شورای همکاری
  :نيروهای چپ و کمونيست 

 
 بکتاش آبتين

ساز را  شاعر و فيلم   
 جمهوری اسالمی

به زندان انداخت و کشت    

 ! باد اعتصاب زنده
 ! باد مبارزات کارگران شرکت واحد زنده
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١از صفحه   

 "به قتل نويسندگان آزادی خواه پايان دهيد"

۴درصفحه   

ميليون  ۴۵٠گذشت چهار هفته با قرار وثيقه 
او .  تومانی به طور موقت از زندان اوين آزاد شد

دمحمرضا "توسط قاضی  ١٣٩٩در دی ماه 
دادگاه انقالب اسالمی  ٢٨در شعبه "  عموزاد

پنج سال .  سال حبس محکوم شد ١١محاکمه و به 
اجتماع و تبانی به قصد اقدام عليه امنيت "به اتهام 

و پنج "  تبليغ عليه نظام"، يک سال به اتهام "ملی
عضويت و همکاری با "سال نيز به اتهام 
اتهامات آرش گنجی به ".  گروهک مخالف نظام

کلی بی پايه بود و آنگونه که کانون نويسندگان 
ايران گفته است، مصاديق همه اين اتهامات، 

کليد کوچک دروازه های "همانا ترجمه کتاب 
در باره تحوالت منطقه کردستان سوريه "  بزرگ

کتابی در ستايش از .  بوده است]  کوبانی[
مبارزات قهرمانانه مردم کوبانی که توسط  آرش 
گنجی به فارسی ترجمه شد و اين اقدام او بر 

حکم آرش گنجی در .  جمهوری اسالمی گران آمد
دادگاه تجديد نظر عينا تاييد شد و اين نويسنده 
آزادی خواه، مترجم و عضو هيئت دبيران کانون 

با بدرقه  ١۴٠٠آبان  ١٠نويسندگان ايران، روز 
دوستان، اعضای کانون نويسندگان و خانواده اش 

 .خود را به زندان اوين معرفی کرد
آنچه روشن است، اين چهار زندانی عضو کانون 
نويسندگان ايران نيز همانند ديگر زندانيان سياسی 
از همان لحظه بازداشت تا دوران بازجويی و 
برگزاری دادگاه های فرمايشی، و پس از آن طی 
سال های حبس خود با انواع فشار و سرکوب و 

ابتالی هر .  تضييقات گوناگون مواجه بوده اند
چهار زندانی عضو کانون نويسندگان ايران به 
کرونا و عدم دستيابی آنان به پزشک و دارو و 
درمان مناسب و به موقع، نمونه بارزی از 
اقدامات ضد انسانی جمهوری اسالمی است که 

وضعيتی که .  بکتاش آبتين را به کام مرگ فرستاد
نيز در حال )  مهابادی(اکنون برای رضا خندان 

 .تکرار شدن است
در پی شرايط ايجاد شده برای اين چهار نويسنده 

دی ماه  ١۵زندانی، کانون نويسندگان ايران روز 
با صدور بيانيه ای نسبت به شرايط وخامت بار 
آنان هشدار داد و با بيانی روشن خواهان پايان 

کانون .  شد"  به قتل نويسندگان آزادی خواه"دادن 
: نويسندگان ايران در بيانيه خود يادآور شده است

ماه پيش باخبر شديم که چهار نويسنده عضو "
کانون نويسندگان ايران، بکتاش آبتين، رضا 

، کيوان باژن و آرش گنجی در )مهابادی(خندان 
وضع دو تن .  زندان اوين به کرونا مبتال شده اند

. از آنان، آبتين و خندان، نگران کننده بود
زندانبانان حکومت، بکتاش آبتين را با وجود 
عالئم آشکار بيماری، بی هيچ درمان موثری 
چندين روز ميان بند و بهداری سرگردان کردند و 
سرانجام انتقال شبانه آبتين به بيمارستان، در پی 
بی خبری همبندان و خانواده اش، زمانی صورت 
گرفت که از او تنها جسمی نيمه جان باقی مانده 

اما ماموران حکومت دست از آزار او .  بود
برنداشتند و همان جسم نيمه جان را هم در 
بيمارستان طالقانی تهران، با غل و زنجير و در 

... حضور سنگين نيروهای امنيتی، به تخت بستند
زندانبانان زمانی به او مرخصی دادند که ريه 
هايش درگير بيماری شده و سالمتش سخت به 

همين ماجرا بر رضا خندان ...وخامت گراييده بود

امروز وضع بکتاش آبتين سخت نگران ...گذشت
کننده است؛ تا جايی که او در حال جنگيدن با 

و چند روز است که پزشکان او را .  مرگ است
به کمای مصنوعی برده اند، و اين يعنی آخرين 

 ". تقالها برای زنده ماندن و َجستن از مرگ
بيانيه کانون نويسندگان ايران به روشنی شرايط 
مرگ باری را که جمهوری اسالمی برای بکتاش 

ايجاد کرده به )  مهابادی(آبتين و رضا خندان 
تصوير کشيده است و اين نشان می دهد که 
ارتجاع حاکم چه ضديت و دشمنی عميقی با 
کانون نويسندگان ايران و اعضای فعال و آزادی 

بيانيه کانون اگرچه به اين امر .  خواه آن دارد
اذعان دارد که پرونده سازی، به قتلگاه بردن، 
رها کردن زندانی بيمار به حال خود و کشتن او 
با مرگی تدريجی از جمله شيوه های رايج 
جمهوری اسالمی است که نه تنها برای 
نويسندگان زندانی بلکه برای همه زندانيان 
سياسی از جمله زنان زندانی رقم خورده است، 
اما اين بيانيه حقيقت نهفته ديگری را نيز در 

 .درون خود دارد
واقعيت اين است که طبقه حاکم بعد از سرکوب 
عريان سازمان های چپ و کمونيست و انقالبی 

و تثبيت موقعيت سياسی خود، نسبت  ۶٠در دهه 
به فعاليت علنی و ادامه کاری کانون نويسندگان 

حساسيت جمهوری .  ايران به شدت حساس شد
اسالمی نسبت به کانون نويسندگان ايران و 
فعاليت های مبارزاتی و آزادی خواهانه اعضای 
آن تا بدان حد کينه ورزانه بود که طی سه دهه 
گذشته نيروهای امنيتی رژيم به انحاء مختلف در 
صدد نابودی و اضمحالل کانون نويسندگان ايران 

 . بر آمده اند
زنگ خطر از طرف کانون نويسندگان ايران 

 ١٣۴برای جمهوری اسالمی زمانی آغاز شد که 
نويسنده و عضو کانون نويسندگان ايران در سال 

ما "با صدور بيانيه مشترکی تحت عنوان  ١٣٧٣
، پويايی، هويت جمعی و اراده "نويسنده ايم

. مستقل و تشکيالتی خود را به رخ رژيم کشيدند
انتشار علنی اين بيانيه، آنهم پس از يک دهه 
سرکوب خونين که منجر به قلع و قمع تمامی 
سازمان های کمونيست و مبارز و آزادی خواه 
در متن جامعه شده بود، آرامش گورستانی رژيم 

نويسندگان اين بيانيه در حرکتی .  را بهم زد
ما نويسنده : "جمعی به ارتجاع حاکم يادآور شدند

ايم، يعنی احساس، تخيل، انديشه و تحقيق خود را 
. به اشکال مختلف می نويسيم و منتشر می کنيم

حق طبيعی و اجتماعی و مدنی ماست که نوشته 
اعم از شعر يا داستان، نمايشنامه يا   –مان 

فيلمنامه، تحقيق يا نقد، و نيز ترجمه آثار ديگر 
آزادانه و بی هيچ مانعی به   –نويسندگان جهان 

ايجاد مانع در راه نشر اين .  دست مخاطبان برسد
آثار، به هر بهانه ای، در صالحيت هيچ کس يا 

اگرچه پس از نشر راه قضاوت و  .نهادی نيست
نقد آزادانه در باره آن ها بر همگان گشوده 

 ).تاکيد از ماست". (است
نويسنده، شاعر، نمايشنامه نويس و  ١٣۴بيانيه 

فيلمساز ، محقق، منتقد و مترجم که آشکارا نسبت 
به سانسور و بی حقوقی موجود در کشور 
اعتراض کرده و خواستار بی قيد و شرط آزادی 
انديشه و بيان و قلم شده بودند، خون تازه ای در 

رگان کانون نويسندگان و جامعه سرکوب شده 
پذيرش اين جسارت و اقدام شجاعانه .  ايران دميد

نويسندگان ايران اما برای طبقه حاکم بسيار 
آنچنان سنگين که بی درنگ سرکوب .  سنگين بود

و پرونده سازی عليه نويسندگان ايران در دستور 
احضار، تهديد و .  کار ارتجاع حاکم قرار داد

اعمال فشار بر نويسندگان آزادی خواه، نخستين 
واکنش رژيم در مواجهه با مشعل فروزان کانون 

وقتی احضارها و تهديدهای .  نويسندگان ايران بود
اوليه بی نتيجه ماند، پروژه حذف فيزيکی 

 . نويسندگان کليد خورد
اگرچه ترور و قتِل نويسندگان و فعاالن سياسی 
از همان ابتدای به قدرت رسيدن جمهوری 
اسالمی بخشی از اقدامات رايج حاکميت بود، اما 

ما "اين شيوه رژيم پس از انتشار علنی بيانيه ی 
عمال به شيوه رايج و آشکار طبقه "  نويسنده ايم

طرح پرتاب .  حاکم عليه نويسندگان تبديل شد
نويسنده که راهی ارمنستان  ٢١اتوبوس حامل 

بودند، يکی از موارد مطرح و پُر سر و صدای 
حذف فيزيکی نويسندگان ايران بود که در تداوم 

" قتل های زنجيره ای"کشتار نويسندگان به 
 .معروف شد

عمليات ناموفق سربه نيست کردن اتوبوس 
، يعنی ١٣٧۵مرداد  ١۶نويسندگان در تاريخ 

ما نويسنده "حدود دو سال بعد از انتشار بيانيه ی 
با ناکامی طرح کشتار جمعی .  رخ داد"  ايم

نويسندگان، پروژه قتل نويسندگان به صورت 
فردی در دستور کار جمهوری اسالمی قرار 

در واقع کليد خوردن پروژه قتل .  گرفت
نويسندگان، تاوان سنگينی بود که آنان از آن 
زمان تا به امروز در پی اقدام شجاعانه انتشار 

از .  ، پرداخته اند"ما نويسنده ام"علنی بيانيه ی
، ده ها نفر از ١٣٧٧تا پائيز  ١٣٧۵سال 

نويسندگان، مترجمان، شاعران و کنش گران 
سياسی با روش های گوناگونی نظير تصادف 
خودرو، ضربات کارد، خفه کردن با طناب، 
تزريق پتاسيم به منظور شبيه سازی حمله قلبی به 

 . دست نيروهای امنيتی رژيم به قتل رسيدند
احمد ميرعاليی، سعيدی سيرجانی، غفار حسينی، 
احمد تفضلی، ابراهيم زال زاده، پيروز دوانی، 
دمحم مختاری، دمحم جعفر پوينده و ده ها تن ديگر از 
نويسندگان از جمله قربانيان پروژه موسوم به 

هستند که در سال های "  قتل های زنجيره ای"
نويسندگانی که .  به قتل رسيدند ٧٠ميانه دهه 

جملگی توسط نيروهای وزارت اطالعات و 
فتوای مقامات باالی جمهوری اسالمی به طرز 

 . شدند" کارد ُکش"و " طباب ُکش"وحشتناکی 
پس از برمال شدن پروژه قتل های زنجيره ای در 

، اگرچه زان پس کشتن اعضای ١٣٧٧پاييز 
کانون نويسندگان ايران در خانه و خيابان و محل 
کار متوقف شد، اما قتل نويسندگان آنگونه که در 
بيانيه کانون نويسندگان آمده، به روش های ديگر 

"ادامه داشته است ديروز با کارد و طناب می . 
ُکشتند و امروز با پرونده سازی، به قتلگاه بردن، 
رهاکردن زندانی بيمار به حال خود و کشتن او با 

اين سرنوشت شومی است که نه .  مرگ تدريجی
تنها برای نويسندگان زندانی بلکه برای همه 
زندانيان سياسی از جمله زنان زندانی رقم خورده 

آنگونه که هفته پيش برای عادل کيانپور ".  است
در زندان شيبان اهواز رخ داد، همانگونه که در 

برای بکتاش آبتين،  ١۴٠٠دی ماه  ١٨روز شنبه 
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شنبه تظاهرات بزرگی در نور  يافت و روز سه
ترين  سلطان پايتخت اين کشور  و آلماتی بزرگ

 .شهر قزاقستان برگزار شد
دی مردم در واکنش به  ١۵روز چهارشنبه 

سوی مراکز دولتی يورش  اقدامات قهری دولت به
بردند و برخی مراکز دولتی ازجمله شهرداری 

شهر آلماتی و اقامتگاه پيشين رياست جمهوری  
های نور سلطان  مجسمه.  را به آتش کشيدند

سال با  ٢٨به مدت ٢٠١٩نظربايف را که تا سال 
سرکوب و استبداد بر مردم حکومت کرد، 

های پليس را به آتش  سرنگون کردند، خودرو
 .کشيدند و فرودگاه آلماتی را به تصرف درآوردند

توکايف، افزايش .  نشينی شد رژيم ناگزير به عقب
وزير را  بهای گاز را ملغی ساخت و نخست

وی همچنين  نورسلطان نظربايف، .  برکنار کرد
جمهوری پيشين را نيز از رياست شورای  رئيس

ً اين سمت  امنيت ملی برکنار کرد و خود شخصا
اما وی هنوز متوجه نشده .   را بر عهده گرفت

بود که گرچه اعتراضات بر سر افزايش بهای 
گاز آغازشده بود، اما خواست مردم برانداختن 
نظمی ستمگر و فاسد بود که سه دهه استبداد و 

 . بی حقوقی و فقر را بر مردم  تحميل کرده بود
. قزاقستان در آستانه انقالب قرارگرفته بود

جمهوری قزاقستان که از مقاومت  توکايف، رئيس
زده بود، دست به دامان  و مبارزه مردم وحشت

سازمان پيمان "روز چهارشنبه از .  روسيه شد
درخواست گسيل نيروی سرکوب "  امنيت جمعی

روسيه در پاسخ به اين .  برای مهار جنبش کرد
نفری از واحدهای  ٢۵٠٠درخواست يک نيروی 

ضد شورش را تحت عنوان صلحبان به ياری 
 .نيروهای سرکوب قزاقستان فرستاد

 »هايی تروريست«توکايف قيام مردم را کار 
. اند خواند که از خارج به کشور آورده شده

نظامی در سراسر  سرکوب تشديد شد و حکومت
 .کشور اعالم گرديد

. جا يکی است سرائی ديکتاتورها در همه ياوه
ای اين سرکرده  گونه که در ايران خامنه همان

ها تن از  اشرار و دزدان حاکم بر ايران ميليون
به قيام روی  ٩٨مردم ايران را که در آبان 

آوردند، اشرار ناميد، ديکتاتور قزاقستان هم 
صدها هزار تن از مردم اين کشور را که به 

مشت دزد و  مبارزه عليه رژيم ديکتاتوری و يک
اند، تروريست،  غارتگر حاکم به پا خاسته
: او ادعا کرد.  تبهکار، راهزنان خارجی ناميد

های  در جريان ناآرامی"  تبهکار"  ٢٠٠٠٠بر  بالغ
به شهر آلماتی پايتخت مالی اين   اخير قزاقستان،

کشور حمله و اقدام به نابود ساختن اموال دولتی 
. وی دستور شليک بدون اخطار داد.  کردند

 . سرکوب و کشتار مردم تشديد شد
شنبه وزارت کشور قزاقستان در  روز پنج

های چند  ای اعالم کرده که به دنبال ناآرامی بيانيه
کشته "  مجرم مسلح"  ٢۶روز اخير در اين کشور 

را نيز در اختياردارند و چيزی از اين ثروت 
های وسيع کارگر و زحمتکش  هنگفت عايد توده

 . نشد
درصد  ۵۵دار  سرمايه ١۶٢در اين کشور 

مجموع ثروت کشور را در اختياردارند و ثروت 
ميليارد دالر  ٢٣/    ٣داران  تا از اين سرمايه ۵٠

 . است
مانده،  های زحمتکش مردم برجای آنچه برای توده

ترين  فقر و شکاف عميق فقر و ثروت در عريان
در ظاهر، مردم قزاقستان نسبت .  شکل آن است

به مردم ديگر کشورهای آسيای مرکزی از درآمد 
و سطح رفاه باالتری برخوردارند و متوسط 

شده است، اما در  دالر اعالم ۵٧٠حقوق ماهانه 
واقعيت دستمزد ماهانه ده ميليون تن از مردم 

دالر در هرماه است  ٢۵٠تا  ٢٠٠قزاقستان بين 
ها تن از کارگران و زحمتکشان  و درآمد ميليون

 . دالری است ٩٧نيز، همان حداقل دستمزد 
تر شدن شرايط معيشتی  آنچه که باعث وخيم

های اخير شد، بحران  های مردم در سال توده
تر  پيوسته عميق ٢٠١۵اقتصادی است که از سال 

شده  وتوام با کاهش ارزش پول اين کشور، نرخ 
 .يافته است تورم نيز افزايش

، توليد ٢٠١۴در پی کاهش بهای نفت در سال 
 ٢٣۶ناخالص داخلی اين کشور سقوط کرد و  از 

اکنون بر اساس  ٢٠١٣ميليارد دالر در سال 
ميليارد دالر  ١٧١برآورد بانک جهانی به حدود 

زمان ارزش پول ملی کشور نيز  هم.   رسيده است
اين .  درصد کاهش يافت ۵٠در اين فاصله  حدوداً 

های زحمتکش  بحران، فشار مضاعفی به توده
در همين حال طبقه حاکم با سرکوب .  وارد آورد

و اختناق بر مردم حکومت کرد و فساد مالی 
بنابراين قيام مردم صرفاً .  شديداً رشد کرد

های  درنتيجه افزايش بهای گاز نبود، بلکه انگيزه
 .  نيرومندتری محرک آن بود

واکنش مردم  به اقدام دولت برای افزايش بهای 
ماه از شهر نفتی جانا  دی ١٢گاز، روز يکشنبه 

اوزن واقع در استان مين قشالق در غرب اين 
کشور آغاز شد که يک شهر کارگری است و 

در .  ازاين هم يکی از مراکز مهم مبارزه بود پيش
کارگران نفت که به  ٢٠١١همين شهر در سال 

شرايط کار و پايين بودن دستمزد و اخراج 
معترض بودند به اعتصاب روی آوردند و 

نيروهای سرکوب .  تظاهرات بزرگی برپا کردند
 ١۴کارگران را به گلوله بستند که در نتيجه الاقل 

 .   کارگر جان باختند و تعدادی نيز زخمی شدند
سرعت رشد کرد و تا  اعتراضات اخير اما به

. شنبه به سراسر کشور بسط يافت روز سه
کارگران نفت و ديگر مؤسسات توليدی نيز به 

که  درحالی.  اعتصاب و تظاهرات روی آوردند
آميز بود، دولت  مبارزه مردم تا اين مقطع مسالمت

نيروهای سرکوب پليس را به مقابله با مردم 
 . گسيل کرد

. رغم سرکوبگری پليس، قيام ادامه يافت اما به
جمهوری قزاقستان، توکايف برای مقابله با  رئيس

شنبه دستور داد  موج اعتراضات مردم روز سه
نظامی  در دو استان آلماآتی و  مانگيستاو حکومت

برگزاری تجمعات و تردد شبانه .  برقرار شود 
وی تمامی اختيارات برای .  ممنوع اعالم شد

تثبيت اوضاع را بر عهده وزارت کشور و گارد 
 .ملی قرارداد

موج اين قيام چنان نيرومند بود که نيروهای 
. سرکوب دولتی  قادر به مقابله با آن نشدند

سرعت به ساير شهرها گسترش  اعتراضات به

که انباشت تضادها و خشم و  رسيد، درحالی می
داری  نارضايتی متراکم مردم از نظم سرمايه

حاکم زير يوغ رژيم ديکتاتوری عريان به نهايت 
خود رسيده بود و هر آن امکان داشت اين 
نارضايتی در يک اقدام سياسی بزرگ خود را 

کافی بود با آزادسازی قيمت گاز مايع .  نشان دهد
ای سراسر اين  بهای آن دو برابر شود که قيام توده

 . کشور را فراگيرد
رژيم حاکم بر اين کشور در ادامه سياست 

ها، از ابتدای  اقتصادی نئوليبرال آزادسازی قيمت
شده بر بهای گاز مايع را  سقف تعيين ٢٠٢٢سال 

در جهت تأمين منبع مالی جديد برای دولت و 
داران برداشت و قيمت هر  افزايش سود سرمايه

) واحد پول قزاقستان(تِنگه  ۶٠ليتر گاز مايع از 
. صدم دالر افزايش يافت ٢٨تنگه معادل  ١٢٠به 

ها تن از مردمی که زير  اين اقدام برای ميليون
فشار بحران اقتصادی و تورم قرار داشتند، 

ها پيش بهای بنزين و  دولت مدت.  تحمل نبود قابل
ديگر مواد سوختی را در اين کشور افزايش داده 

توانستند  بسياری از مردم قزاقستان که نمی.   بود
بنزين را به بهای باال خريداری کنند، سوخت 

تر بود  خودروهای خود را به گاز مايع که ارزان
باره با  يک تبديل کردند، اما با اقدام جديد دولت به

اين دو .  دو برابر شدن بهای گاز مواجه شده بودند
تحملی بر  فقط بار غيرقابل برابر شدن بهای گاز نه

های مردم بود، بلکه منجر به افزايش  دوش توده
شد، در شرايطی  که از  شديد بهای کاالها می

ها پيش تحت تأثير بحران جهانی، کرونا و  مدت
کاهش بهای نفت، وضعيت اقتصادی قزاقستان از 

رو به وخامت گذاشته بود،ارزش  ٢٠١۵سال 
پول اين کشور مدام در حال کاهش بود، بهای 

يافت ، نرخ تورم  مايحتاج روزمره افزايش می
سير صعودی به خود گرفته بود و شرايط 

تر شده  معيشتی توده زحمتکش مردم مدام وخيم
بنابراين تحت يک چنين شرايطی، اقدام .  بود

دولت برای افزايش بهای گاز، محرکی برای 
ای شد که  گيری خودانگيخته اعتراضات توده اوج

 . تری داشت داليل اقتصادی  و سياسی عميق
 ١٩قزاقستان کشوری است با جمعيتی نزديک به 

ميليون و منابع طبيعی غنی، ذخاير بزرگ نفت و 
سنگ و انواع  گاز، اورانيوم ، مس ، زغال

ديگری از معادن فلزات قيمتی که در طول سه 
گذرد، بسياری از  ای که از استقالل آن می دهه
های  برداری قرارگرفته و شرکت ها مورد بهره آن

. اند گذاری کرده ها سرمايه بزرگ جهان در آن
 ٣٠٠گذاری حدود  بخش بزرگی از سرمايه

ميليارد دالری خارجی در طول سه دهه گذشته، 
گذاری شد و درآمد کالنی  در همين معادن سرمايه

دار حاکم  بر اين کشور کرد که  عايد طبقه سرمايه
ً وابستگان به دارو دسته حاکم به ويژه  عموما

. خانواده نظربايف و باند وابسته به وی بودند
 ٨٠ميليون بشکه نفت که  ١/    ٨توليد روزانه 

ميليارد مترمکعب  ٣٢شود،  درصد آن صادر می
سنگ، فروش اورانيوم که  گاز، صادرات زغال

درصد بازار را در اختيار دارد و غيره،  ۴٨
قزاقستان را به  ثروتمندترين کشور آسيای 

اما اين ثروت و .  مرکزی تبديل کرده است
های کالن آن، در انحصار باندهای قدرتمند  درآمد

خانوادگی و حزبی قرار گرفت که قدرت سياسی 

 از جرقه حريق برخاست
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عضو برجسته و دالور کانون نويسندگان ايران 
همانگونه که برای ساسان نيک نفس، .  پيش آمد

بهنام محجوبی، ستار بهشتی، وحيد صيادی، 
عليرضا شير دمحمی و کاووس سيد امامی در سال 

 . صورت گرفت ٩٠های دهه 
آنچه ديروز با زمينه سازی برای کشتن بکتاش 
آبتين در زندان اوين رقم خورد، وضعيت وخامت 

در آن )  مهابادی(باری که اکنون رضا خندان 
قرار دارد، آنچه تاکنون بر کيوان باژن و آرش 
گنجی گذشته است، جملگی تاوان فصل نوينی از 
مبارزات آزادی خواهانه کانون نويسندگان ايران 

عضو کانون ١٣۴است که با انتشار بيانيه 
شروع شد و تا  ١٣٧٣نويسندگان ايران در سال 

خصوصا که کانون .  امروز نيز ادامه داشته است
نويسندگان ايران به عنوان يک تشکل 
دمکراتيک، مستقل و آزادی خواه همواره بر حق 
مسلم خود در برخورداری از آزادی انديشه و 
بيان و لغو سانسور تاکيد داشته و از پايگاه دفاع 
از حق آزادی بيان و انديشه، اعتراض و 
اعتصاب را حق مسلم تمامی اقشار جامعه می 
داند و تا کنون نيز با جديت تمام از مبارزات و 
اعتصابات و اعتراضات کارگران و توده های 

مواضعی .  زحمتکش ايران پشتيبانی کرده است
دی ماه  ١۵که بار ديگر با شفافيت تمام در بيانيه 

حاکمان، آمران و : "آنان اينگونه تکرار شده است
عامالن ستمگر و سياه کار جمهوری اسالمی به 
خيال خام خود با به بند کشيدن و قتل عمد و 
خاموش نويسندگان مستقل و آزادی خواه و زنان 
و مردان مبارز، به همه مردم معترض پيام می 
دهند که از اعتراض و آزادی خواهی دست 

غافل از آنکه کانون نويسندگان ايران .  بردارند
سر سوزنی از آرمان هايش پا پس نخواهد 

 ". کشيد
روشن است، فعاليت جمعی، متشکل و مبارزاتی 
کانون نويسندگان ايران در دفاع از آزادی بيان و 
انديشه و قلم، و تاثيری که اين مبارزات آزادی 
خواهانه آنان طی دهه های متمادی در متن 
جامعه گذاشته است، همواره خاری در چشم 

کشتن .  جمهوری اسالمی بوده و خواهد بود
عامدانه بکتاش آبتين در زندان و قتل هايی که از 
ابتدا تا به امروز بر سر اعضای کانون 
نويسندگان ايران آمده است، بی ترديد تاوان همان 
مبارزات پيگير و آزادی خواهانه کانون 

کانونی که از پايگاه دفاع .  نويسندگان ايران است
بی قيد و شرط آزادی بيان و انديشه با مبارزات 
کارگران و توده های مردم ايران هم گام و هم 

آنگونه .  صداست و الجرم در دل آنان جای دارد
که امروز جامعه ما يک صدا در مرگ بکتاش 

"آبتين به سوگ نشسته است دريغا سرکوب . 
گران ظلمت خو که اين هنرمند مردمی و آزادی 
خواه را در اوج خالقيت و بالندگی، در روز 
روشن از مردم و جامعه ی ادبی و هنری ايران 
ربودند، به زندان اش افکندند و عامدانه با اخالل 
در روند درمان اش، چراغ پُر فروغ جان عاشق 
و شيدای او را در برابر طوفان بی داد نهادند و 

ياداش عزيز و خاطره تابناک ".  خاموش کردند
 !اش گرامی باد

 
 
 

  :شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست
 

 ساز را  بکتاش آبتين شاعر و فيلم
 جمهوری اسالمی          

 به زندان انداخت و کشت    
 

او همراه با  .  بکتاش آبتين شاعر و فيلم ساز جسور و مبارز و عضو کانون نويسندگان جان باخت 
کيوان باژن و آرش گنجی در زندان جمهوری اسالمی به کرونا      ، )مهابادی (نويسندگان ديگررضا خندان  

های کانون نويسندگان، بکتاش  آذرماه در زندان درگير کرونا شد    بر اساس اطالع رسانی .  مبتال شده بود 
بانان مانع از انتقال او به بيمارستان شدند و تنها هنگامی که حال او وخيم شد او را به بيمارستان    اما زندان 

که معالجات در آنجا موثر واقع نشد، به    طالقانی برده و با غل و زنجير به تخت بستند و پس از آن 
اش به بيمارستان ديگری منتقل شده و پزشکان ناچار شدند او را در  کمای مصنوعی    درخواست خانواده 

 . قرار داده تا شايد حال او بهتر شود اما متاسفانه پس از چند روز بکتاش جان باخت 
ها با    آن .  زندان مواجه شد   ٨ خبر جان باختن آبتين با انزجار افکار عمومی و  با واکنش زندانيان سياسی بند  

های مختلف در محلی  که بکتاش    آنان از سالن .  سردادن شعار مرگ بر ديکتاتور دست به اعتراض زدند 
ها    در آن زندانی بود،  تجمع کرده و در حضور رئيس بند و مسئولين زندان  عليه رژيم شعار دادند و آن 

 .نيز مجبور به ترک سالن شدند 
جرم او و ديگر نويسندگان دفاع از آزادی و تالش  .  ترديد جمهوری اسالمی قاتل بکتاش آبتين است   بی 

  »دفاع از آزادی انديشه و بيان و قلم بدون هيچ حصر و استثنا «برای تحقق اهداف کانون نويسندگان يعنی  
های جمهوری اسالمی و کشته شدن نويسندگان    های سيستماتيک در زندان   شرايط سخت و قتل .  بوده است 

و امروز  ...   در گذشته سعيد سلطانپور، دمحم مختاری، دمحم جعفر پوينده و  .  ای نيست   در اين رژيم، نکته تازه 
ما  .  آزادی افزوده شده است   باختگان راه   بکتاش آبتين شاعر و فيلم ساز جسور و آزادمنش نيز بر انبوه جان 

خواهان تسليت گفته و    جان باختن بکتاش آبتين را به خانواده وی به کانون نويسندگان و همه آزادی 
دانيم و خواستار آزادی ديگر نويسندگان و همه زندانيان    جمهوری اسالمی را مسئول قتل بکتاش آبتين می 

شورای همکاری نيروهای  .  کنيم   سياسی بوده و از تجمع زندانيان اوين در اعتراض به قتل آبتين حمايت می 
خواه و    چپ و کمونيست باور دارد که با همبستگی و همياری فعالين  و افراد همه نهادهای آزدی 

توان    های اجتماعی و کنشگران جنبش نان و آزادی و اداره شورايی، می   سوسياليست و پيشروان جنبش 
دامنه اعتراضات از پايين را گسترش داده و شرايط برای بزير کشيدن اين رژيم ارتجاعی و برقراری  

 .آزادی و برابری را فراخ تر کرد 
 

 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی
 زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم

 های چپ و کمونيست شورای همکاری نيروی
 ١۴٠٠دی ماه / ٢٠٢٢ژانويه 

 
حکمتيست،   -اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری :  امضاها 

 و هسته اقليت) اقليت (سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان 

٣از صفحه   از جرقه حريق برخاست 

 به قتل نويسندگان"
 "آزادی خواه پايان دهيد 

تن از نيروهای پليس و امنيتی اين  ١٨شدند و 
کشور نيز از ابتدای اين اعتراضات تاکنون 

نفر ديگر از نيروهای امنيتی  ٧۴٨.  اند شده کشته
نفر نيز در  ٣٠٠٠همچنين بيش از .اند زخمی شده

 .ها دستگير شدند جريان اين ناآرامی
شدها  ها تعداد بازداشت ترين گزارش برطبق جديد

تن  ١۶۴افزايش يافته و  ۵٠٠٠به متجاوز از 
 . اند کشته شده

گری  البته آمار مردمی که درنتيجه وحشی
نيروهای سرکوب به قتل رسيدند، بايد بيش از آن 

ً اعالم های  رژيم.  شده است چيزی باشد که رسما
رحمی مردم را  استبدادی در همان حال که با بی

گری  کنند، از برمال شدن ابعاد وحشی کشتار می
ً همان.  خود نيز بيم دارند گونه که جمهوری  دقيقا

تن از  ١۵٠٠اسالمی حاکم بر ايران که الاقل 
مردم ايران را در آبان کشتار کرد، تالش فراوان 

 . کرد که آن را پوشيده بدارد
گری نيروی سرکوب موج  با تشديد وحشی

قيام .   روز فروکش کرد ۵اعتراضات پس از 
خودانگيخته مردم قزاقستان از آنجائی که فاقد 

دهی، رهبری و اهداف روشن بود،  سازمان
نتوانست به هدف خود که سرنگونی طبقه حاکم 

اما با اين قيام، مردم قزاقستان .  بود، دست يابد
ديگر همان مردمی نخواهند بود که پيش از آن 
بودند و رژيم ارتجاعی و استبدادی را تحمل 

تواند به همان  طبقه حاکم نيز ديگر نمی.  کردند می
سروصدا با استبداد و سرکوب بر  شکل سابق بی

دار بی دغدغه  مردم حکومت کند و طبقه سرمايه
مبارزه کارگران .  به استثمار کارگران ادامه دهد

و زحمتکشان در اشکالی ديگر ادامه خواهد يافت 
تا روزی که بار ديگر قدرتمندتر برای سرنگونی 

 . نظم حاکم اقدام کنند
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 ! باد اعتصاب زنده
 ! باد مبارزات کارگران شرکت واحد زنده

های پيشين را نداشت،  سرکوب، گستردگی نمونه
های گوناگون  اما درهرحال از موانع و محدوديت

دولت سرکوبگر حاکم عبور کرد و توانست بار 
ديگر صدای اعتراض کارگران شرکت واحد را 

 . به گوش مردم تهران برساند
دولت ارتجاعی و سرکوبگر حاکم  و دستگاه 

کلی  امنيتی آن تمام هم خود را به کاربست تا به
بالفاصله پس از .  مانع اين اقدام اعتراضی شود

انتشار فراخوان سنديکای کارگران شرکت 
واحد،مزدوران اطالعاتی و امنيتی رژيم نيز به 
تکاپو افتادند و مديريت و حراست شرکت نيز در 

ها تن  ده.  همدستی با اين نيروها وارد عمل شدند
صورت تلفنی به  از کارگران شرکت واحد به

مطابق .  مرکز پليس امنيت تهران احضار شدند
دی، کارگران شرکت  ١۵اطالعيه سنديکا مورخ 

ها گفته  واحد مورد تهديد پليس قرارگرفته و به آن
"  شد دی، روشن  ١٨نبايد در اعتراض شنبه : 

 ٣٠کردن چراغ اتوبوس و حرکت با سرعت 
کيلومتر و تجمع کارگران تعميرگاه و توقفگاه در 

". ها شرکت کنند مقابل دفاتر مديريت در سامانه
البته شماری از کارگران، درجا به اين تهديدات 
اعتراض و به پليس يادآوری کردند که پليس 

ً نمی تواند کسی را احضار نمايد بلکه  قانونا
بايستی احضاريه مکتوب  دستگاه قضايی می

البته تعداد معدودی نيز که به اين .  ارسال کند

مرکز مراجعه کرده بودند، مورد ارعاب و تهديد 
 .بيشتری قرار گرفتند

رانی  سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس
ای، اقدام  موقع بيانيه تهران و حومه با صدور به

هماهنگ شده پليس و حراست و مديريت شرکت 
شدت محکوم نمود و از کارگران  واحد را به

. خواست از مراجعه به مرکز پليس امتناع ورزند
سنديکا اعتراض و اعتصاب را از حقوق مسلم و 

های کارگران  اوليه برای رسيدن به خواست
سنديکای کارگران شرکت واحد بر .  دانست

بندی مشاغل تأکيد نمود  اجرای فوری طرح طبقه
و بار ديگر خواهان بازگشت به کار کارگرانی 
شد که به خاطر دفاع از حقوق کارگران اخراج 

حال کارگران شرکت واحد در  درعين.  اند شده
های متعددی خطاب به سنديکای کارگران  پيام

ً در کانال تلگرامی سنديکا  شرکت واحد که بخشا
نيز انتشار يافت، بر حمايت از سنديکا و ادامه 

مبارزه تأکيد نموده و از اعتراض در شکل 
ها بارها بر  در اين پيام.  شده حمايت کردند اعالم

بندی مشاغل که از  ضرورت اجرای طرح طبقه
های مهم کارگران شرکت واحد است و  خواست

افتاده و همچنين  سال اجرای آن عقب ١٠بيشتر از 
حق گرفتنی است به هر قيمتی "  براين واقعيت که

 .تأکيد شده بود" خواهد باشد که می
دولت سرکوبگر حاکم و دستگاه امنيتی آن برای 
مقابله با کارگران شرکت واحد و ابتکار و اقدام 
اعتراضی سنديکای کارگران اين شرکت، به 

 ١٨احضار و تهديد کارگران در روزهای قبل از 
دی، حراست و  ١٨روز شنبه .  دی اکتفا نکرد

مديريت شرکت واحد در همدستی تنگاتنگ با 
دستگاه امنيتی رژيم، از خروج اتوبوس رانندگان 

BRT  ،که در اعتراضات نقش محوری داشتند
کلی ممانعت به عمل آورد و نگذاشت اين  به

تمام شواهد .  ها از توقفگاه خارج شوند اتوبوس
حاکی از آن بود که دولت حاکم که با هزار و يک 
معضل روبروست، از اقدام اعتراضی کارگران 
شرکت واحد در تهران به وحشت افتاده بود، لذا 

. تالش کرد به هر قيمت مانع اجرای آن شود
های عينی  نگرانی و وحشت دولت البته بر زمينه

شرايط انفجاری جامعه، .  و واقعی استوار است
نارضايتی شديد و عميق مردم و ابعاد گسترده اين 

هم در دورانی که هر حرکت و  نارضايتی، آن
تواند انفجار  انفجار اجتماعی کوچکی می

اجتماعی بزرگی را رقم زند، موضوعی نبود که 
از چشم طبقه حاکم و دستگاه اطالعاتی و 

رو تالش کرد  ازاين.  سرکوب آن پنهان مانده باشد
تری سر برآورد،  پيش از آنکه اعتراض بزرگ

همه،  بااين.  مانع اين اقدام اعتراضی شود
اعتراض در شکل روشن کردن چراغ و حرکت 

های خطوط   پايين در اغلب اتوبوس با سرعت
BRT  راه  ازجمله در خيابان وليعصر، بزرگ

راه رسالت، پايانه معين هللا سعيدی، بزرگ آيت
، خيابان آزادی، نواب، دماوند، )آهن راه(

آباد و بسياری از  راه چمران، پايانه جنت بزرگ
 .های ديگر تهران به اجرا درآمد مسيرها و خيابان

های مهم  بندی مشاغل يکی از خواست طرح طبقه
کارگران شرکت واحد است که اجرای آن بيش از 

رغم  علی.  ده سال به تعويق افتاده است
اعتراضات مکرر کارگران اين شرکت طی چند 
سال گذشته و سال جاری، اين خواست هنوز 

در دو ماه اخير نيز کارگران .  عملی نشده است
شرکت واحد، اين خواست و ديگر مطالبات خود 

يابی به آن در  را بارها مطرح نموده و برای دست
اشکال متنوعی از تهيه طومار اعتراضی گرفته 

روز .  اند تا تجمع خيابانی دست به اعتراض زده
آذر تعدادی از اعضای سنديکای کارگران  ١۶

شرکت واحد، جهت پيگيری مطالبات کارگران 
شده و  که قبالً در طومار اعتراضی تهيه و تنظيم

شده بود، به  به اداره مرکزی شرکت تحويل داده
به علت عدم حضور .  اين اداره مراجعه کردند

مديرعامل شرکت و معاون وی، اکبری مدير 
در اين .  منابع انسانی، با کارگران وارد گفتگو شد

شهابی، (  مالقات شش تن از اعضای سنديکا 
اصالغی،  کمساری، بابا خانی ، کريمی  و پور 

به نمايندگی از کارگران شرکت واحد ) عليمردانی
طومار اعتراضی کارگران .  حضور داشتند

 ١٠امضا و  ٧٠٠صفحه با  ٧٢شرکت واحد در 
به  ١۴٠٠آبان  ٣٠خواست و مورد مشخص در 

اداره مرکزی شرکت و شورای شهر و 
در اين .  شده بود شهرداری تهران تحويل داده

تک  مالقات اکبری ادعا کرد در مورد تک
های کارگران شرکت واحد مکاتباتی با  خواست

منتظر :"  وی گفت.  شده است شهرداری انجام
هستيم رديف بودجه به شرکت واحد اختصاص 

بندی مشاغل نيز  در مورد طرح طبقه"  دهند
جز حرف و وعده  اما به.  هايی داده شد وعده

. توخالی چيزی نصيب کارگران شرکت واحد نشد
خوبی روشن شد که  برعکس در اين مالقات به
گونه اقدامی در جهت  مديريت شرکت واحد هيچ

برآورده نمودن مطالبات کارگران انجام نداده 
به دنبال آن سنديکای کارگران شرکت .  است

آوری امضا و طومار  واحد تأکيد کرد جمع
  های اعتراضی کارگران تنها يکی از شيوه

" اعتراض کارگران بوده و سنديکا بدون آنکه 
نسبت به کار آيی اين روش اعتراضی "  توهمی 

داشته باشد از آن استفاده نموده اما در صورت 
ها از اشکال ديگر  عدم رسيدگی به خواست

سنديکا همزمان با .  اعتراضی استفاده خواهد نمود
توجهی  در صورت بی:"تهيه طومار اعالم کرد

مديريت شرکت واحد و مسئوالن شهرداری، 
اعتراضات پيوسته جمعی نظير روشن کردن 
چراغ اتوبوس در روز، تجمع در محل کار و 

های مربوطه، عدم کار کردن  در  مقابل سازمان
روزهای تعطيل و اعتصاب  را در دستور کار 

 ".دهيم خود قرار می
های مکرر کارگران شرکت واحد،  نگاری نامه

امضا در خصوص  ٧٠٠طومار اعتراضی با 
کدام  بندی مشاغل، هيچ عدم اجرای طرح طبقه

ها نداشته  ای در پذيرش خواست کننده تأثير تعيين
پس از هر اعتراض، مديريت شرکت در .  است

هايی پيرامون بازنگری طرح  بهترين حالت وعده
بندی مشاغل به کارگران داده است اما هر  طبقه

کلی به  ها نيز به بار با فروکش اعتراض، وعده
اعتنايی  با توجه به بی.  اند شده فراموشی سپرده

مديريت شرکت واحد و شهرداری تهران به 
اثر ماندن طومار  های کارگران و بی خواست

اعتراضی، سنديکای کارگران شرکت واحد 
بايستی تاکتيک اعتراضی مؤثرتری را اتخاذ  می
آذر  ٢٨فراخوان به تجمع اعتراضی در .  کرد می

مقابل شهرداری تهران پاسخ اين ١۴٠٠
اين بار نيز با ترفندها و .  اعتنايی بود بی

های گوناگون سعی شد از اين تجمع  نيرنگ
شورای اسالمی که هيچ کارگری .  جلوگيری شود

در شرکت واحد نسبت به ضد کارگر بودن و 
آن با کارفرما و مديريت شرکت و   همدستی
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تن ديگر از اعضای  ٢اش جان باختند و  ساله
 .خانواده به بيمارستانی در چهابهار منتقل شدند

شهرستان درگير سيالب  ٩در استان کرمان نيز 
شدند و گل و الی تا ارتفاع يک متری وارد 

در اين .  زده شد ها در مناطق سيل برخی از خانه
استان نيز بسياری از مردم مختصر وسايل 

شان را از دست  زندگی و محصوالت زراعی
چنين در پی سيالب در  در اين استان هم.  دادند

برخی از روستاها زمين دچار فرونشست شده و 
هايی که در مسير فرونشست قرار داشتند  خانه

خطوط برق رسانی نيز .  غيرقابل سکونت شدند
دمحم مخبر .  در برخی از مناطق دچار آسيب گرديد

معاون اول رئيسی از خسارت هزار ميليارد 
تومانی جنوب استان کرمان در اثر سيل خبر داد 

. هاست که البته واقعيت بسيار بيشتر از اين
ی مجتبی رئيسی معاون راهداری اداره کل  گفته به

ای کرمان در اثر  راهداری و حمل و نقل جاده
ميليارد تومان به محورهای  ١۵٠سيل تنها 

مواصالتی جنوب کرمان خسارت وارد شده 
سعيد برخوری رئيس جهاد کشاورزی .  است

جنوب استان کرمان نيز ميزان خسارت به بخش 
ميليارد تومان  ۵٠٠کشاورزی استان را حداقل 

 .اعالم کرد
در استان فارس نيز معاون هماهنگی امور 
عمرانی استانداری فارس ميزان خسارت وارده 

در اين .  را هزار ميليارد تومان برآورد کرد
نفر در شهرهای الر، مهر و  ۵استان متاسفانه 

داراب جان خود را از دست دادند و بيش از 
در اين .  واحد مسکونی نيز تخريب شدند ١٠٠٠

استان براساس اعالم همين معاونت ميزان بارش 
مانند ساير .  متر بوده است ميلی ١٠٠تنها 
رسانی  ها، در استان فارس نيز شبکه برق استان

دچار آسيب شد و فقط در شهر المرد ميزان 
 ۴خسارت سيل به شبکه برق اين شهر بيش از 

 .ميليارد تومان برآورد شده است
 ٨در استان هرمزگان نيز متاسفانه يک کودک 

بيش از هزار .  ساله جان خود را از دست داد
واحد مسکونی تخريب شدند و برآوردهای رسمی 
حکايت از وارد شدن بيش از هزار ميليارد تومان 
خسارت است که اين مبلغ بيشتر از کل بودجه 
عمرانی و حقوق يکسال کليه کارمندان استان 

نابود شدن محصوالت کشاورزی، .  باشد می
خسارت به منازل و وسايل زندگی در اين استان 

 .زده بود های سيل نيز مانند ديگر استان
در استان بوشهر نيز يک نفر جان خود را از 

هکتار از  ۵٠٠در اين استان بيش از .  دست داد
های کشاورزی آسيب ديدند و منازل  زمين

مسکونی در شهرهای کنگان ،عسلويه، جم، 
چنين  هم.  بردستان و دير دچار آبگرفتگی شدند

های مواصالتی و خطوط  برخی از راه

 .رسانی نيز آسيب ديدند برق
که براساس آمارهای رسمی ده تن جان  در حالی

های هزاران نفر  خود را از دست دادند و دارايی
را سيل با خودبرد، اسماعيل نجار رئيس سازمان 
مديريت بحران جمهوری اسالمی با وقاحت تمام 

"گفت اين سازمان در جريان سيلی که مناطق : 
جنوبی ايران را فرا گرفت غافلگير نشد و 
تمهيدات الزم را انديشيد، اما قربانيان سيل خود 

 ".احتياطی کردند بی
گويد  هاست بر اين مسند تکيه زده، نمی او که سال

ها برای  که جمهوری اسالمی در طول اين سال
جلوگيری از خسارات سيل و يا به حداقل رساندن 

باران برای   آن و يا اساسا استفاده از آب
سرزمينی که با کمبود آب روبروست چه انديشيده 

او در اين رابطه و از !  و چه کرده است؟
نه تنها .  گويد مسئوليت جمهوری اسالمی هيچ نمی

او که هيچ مقام دولتی در جمهوری اسالمی 
مسئوليتی  پذير نيست و البته در نتيجه بی مسئوليت

ای  و فساد همين مقامات است که کشور به ويرانه
 . تبديل شده است

جاری در نشست شورای  اواخر مهر سال
هماهنگی مديريت بحران و سيالب استان بوشهر، 
بهمن گشتاسب رئيس گروه مديريت بحران و 

ای  پدافند غيرعامل شرکت سهامی آب منطقه
"بوشهر گفته بود های  ميانگين ساالنه خسارت: 

حدود  ١٣٩٨سيالب در اين استان بر مبنای سال 
در صورت )  اما(  .ميليارد تومان است ۵٠٠
ای و  های سازه کردن اين اعتبار در طرح  هزينه

اين تهديد  توان ای کنترل سيالب می غيرسازه
جدی را به فرصتی برای تامين آب آشاميدنی، 

 ".کشاورزی و صنعت تبديل کرد
ها در  ها و اجالس اما خروجی تمام اين نشست

. عمل صفر است و البته دليل آن نيز روشن است
برای جمهوری اسالمی تنها چيزی که مهم است 
ادامه بقا است و برای افرادی که وارد مدار 

شوند مهم اين است که چگونه از اين  قدرت می
. فرصت طاليی برای ثروتمندشدن بهره ببرند

برای همين است که عموما پولی برای جلوگيری 
هايی برای کنترل  از فرسايش خاک و طرح

تواند به  هايی که می های سطحی و ديگر طرح آب
 .آبادانی کشور کمک کند، وجود ندارد

خبرگزاری دولتی مهر در گزارشی از سيل در 
"استان کرمان نوشت هر چند بارها در : 

خصوص اليروبی و ضرورت احداث و مقاوم 
سازی سدهای خاکی باال دست روستاها هشدار 
داده شده بود اما بی توجهی به اين مهم عمالً 

روستا در معرض سيل قرار  ١١٧موجب شد 
 ".گيرد

در اين گزارش به نقل از احسان شاهرخی يکی 
از ساکنان روستاهای شهرستان قلعه گنج آمده 

متأسفانه سيل بند باال دست روستاهای اين : "است
هاست که شکسته و عليرغم  منطقه مدت

های مکرر مردم، اقدامی برای  درخواست
 ۵استحکام بخشی سيل بند انجام نشد و در نتيجه 

روستای اين منطقه در اولين بارندگی به زير آب 
"گويد يکی ديگر از روستاييان می".  رفتند چرا : 

ها به موقع اليروبی نشد و چرا سيل  رودخانه
بندهای باالدست روستاها مستحکم نشد و آب 

". ها به اين سادگی وارد روستاها شد رودخانه
"گويد ديگری می شود  ها ذخيره نمی چرا اين آب: 

که در تابستان استفاده کنيم االن زير سيل هستيم و 
چند ماه ديگر در تابستان آب خوردنمان را با 

 ".آورند تانکر می
اين اولين بار نيست و تا زمانی که جمهوری 
اسالمی بر سرير قدرت است، آخرين آن نيز 
نخواهد بود که برای مردم تشنه لب باران به 

ی علی  گفته به.  شان تبديل شده است عزای
اللهی مدير بخش زلزله و خطرپذيری مرکز  بيت

تحقيقات راه، مسکن و شهرسازی تعداد سيالب 
 ١۶۶۵به  ٣٠مورد در دهه  ١٨٠ها از حدود 

و البته شکی نبايد .  رسيده است ٩٠مورد در دهه 
خاطر افزايش  داشت که افزايش سيالب نه به

بلکه به )  که شاهد کاهش آن نيز هستيم(باران 
گذاری و استفاده نادرست از  دليل عدم سرمايه

زمين و آب و خاک، بها ندادن به تغييرات آب و 
هوايی و در عين حال ويران کردن محيط زيست 

 .است
که همه جا  جاری و در حالی ماه سال نيمه آبان

استان کشور   ١١صحبت از کمبود آب بود، در 
در ارديبهشت ماه نيز سيل در .  سيل جاری شد

های جنوبی سرازير شده بود که تنها در  استان
کارمند اداره برق شهر گلباف جان خود  ۶کرمان 

های  نيز استان ٩٩در آذر .  را از دست دادند
جنوبی شاهد سرازير شدن سيل بودند که تنها در 
استان بوشهر دو زن جوان جان خود را از دست 

های  نيز سيل در استان ٩٨ماه  در دی.  دادند
جنوبی چندين قربانی از جمله در سيستان و 

 .بلوچستان گرفت
های  در استان ٩٧سيل بزرگ روزهای آخر سال 

شمالی بويژه در منطقه گرگان و ترکمن صحرا و 
بويژه در فارس،  ٩٨روزهای اول فروردين 

لرستان و خوزستان خسارات جانی و مالی 
ها زنده  بسياری ببار آورد که هنوز در خاطره

 ٢١تنها در شيراز براساس آمار رسمی .  است
سال قبل از  يک.  نفر جان خود را از دست دادند

نيز سيل  ٩٧در سال  ٩٨سيل بزرگ فروردين 
های کشور را در نورديد که در  بزرگی استان

اما .  خوزستان خسارات بسياری برجای گذاشت
ها جمهوری اسالمی را به  کدام از اين سيل هيچ

 .ها نيانداخت صرافت اقدامی برای مهارسيالب
ها،  ها عمده کمک در جريان تمام اين سيل

مردم با دستانی خالی .  های مردمی بود کمک
دست در دست يکديگر داده و به مقابله با سيل 

دولت .  خاستند تا از آثار ويرانگر آن بکاهند برمی
طور نمايشی وارد ماجرا  اما بعد از وقوع سيل به

٨از صفحه   

 مقصر اين فجايع کيست؟ 
 جمهوری اسالمی يا تغييرات آب و هوايی، کدام يک؟

رژيم جمهوری اسالمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و 
 قيام مسلحانه برانداخت



 ٩۵٣شماره   ١۴٠٠دی    ٢٠    7

۶از صفحه  ۵از صفحه    

٧ 

شده و هر بار وعده جبران خسارات را داد و 
های خود عمل نکرد و باز  گاه به وعده البته هيچ

رسانان را  فراموش نکنيم که برخی از کمک
اقدام عليه "به جرم )  در خوزستان ٩٨مانند سال (

 .دستگير کرد" امنيت ملی
در جريان سيل اخير نيز با همين موضوع روبرو 

مخبر معاون اول رئيسی از اختصاص .  هستيم
ارزان قيمت برای  تسهيالتميليارد تومان  ۵٠

!! مناطق آسيب ديده جنوب استان کرمان خبر داد
انداختن دو تا سه ساله  چنين خواستار عقب او هم

زده  های کشاورزان مناطق سيل بازپرداخت وام
هايی که کشت و  بازپرداخت وام!!  شد

رئيس .  اش را سيل با خود برده است محصوالت
بنياد مستضعفان نيز که بر اموال همان مردم 

زده چنگ انداخته، وعده اختصاص کمک  سيل
های  ميليارد تومانی به هر کدام از استان ١۵

!! فارس، هرمزگان و سيستان و بلوچستان را داد
ی سخاوت جمهوری اسالمی برای  و اين همه

ست که هزاران ميليارد تومان خسارت  مردمی
ای نيز برای جبران  اند و عموما هيچ بيمه ديده

 .شان وجود ندارد خسارات
در کشورهای عربی منطقه مانند امارات، قطر و 
عربستان نيز ديکتاتورهايی حاکم هستند که مانند 

رانند، اما  العمر بر کشور حکم می ای مادام خامنه
شان،  که سرزمين در همين کشورها و در حالی

شان بسيار خشک و  شان، طبيعت خاک
ست و غيرقابل مقايسه با طبيعت ايران، با  کويری
ی خشک و  گذاری دنبال تغيير چهره سرمايه

اما در ايران که طبقه  حاکم . کويری کشور هستند
فاسد و جنايتکاری بر قدرت چنگ انداخته است، 
ثروت و درآمد کشور يا به جيب خودشان و 

شان در ايران و کشورهای ديگر ريخته  مزدوران
شود و يا برای ساختن اسلحه و به راه انداختن  می

سياستی که با بقای .  شود جنگ هزينه می
جمهوری اسالمی گره خورده است، فسادی که 
تاروپود نظام اسالمی را فرا گرفته است و تا 
زمانی که اين حکومت جنايتکار بر سرير قدرت 

. است، انتظاری برای بهتر شدن نبايد داشت
های گذشته به ما  گونه که سيل اخير و سيل همان

گونه که جای جای اين  همان.  دهند نشان می
سرزمين بالزده و در چنگال فقر و ستم اسير به 

 .دهند ما نشان می

ای ترديد ندارد،  سازی عليه کارگران ذره پرونده
اندازی در  وارد ميدان شد و سعی کرد با سنگ

. مقابل اين حرکت، آن را به شکست بکشاند
شورای اسالمی با يک اقدام رذيالنه و انتشار 

" غيرقانونی"ای تجمع کارگران را  اطالعيه
خواند و از کارگران خواست در اين تجمع 

شورای اسالمی درست به سبک و .  شرکت نکنند
سياق دستگاه اطالعاتی رژيم و کيهان 
شريعتمداری، فراخوان انتشاريافته از سوی 

سنديکای کارگران شرکت واحد را به افرادی که  
در ارتباط هستند نسبت داد تا " عوامل خارجی"با 

با اين اقدام موذيانه، برادران اطالعاتی و 
سرکوبگر خود را عليه کارگران و سنديکای 
کارگران شرکت واحد و اعضا و فعاالن آن 

حال کارگران را  برانگيخته و بسيج کند و درعين
از حضور در اين تجمع بترساند و از شرکت در 

اما صدها تن از کارگران شرکت .  آن بازدارد
تر  واحد، سنديکا و اعضا و فعاالن سنديکا، مصمم

و پرشورتر از گذشته به استقبال اين فراخوان 
تر از گذشته در روز  شتافتند و با تجمعی گسترده

آذر، تودهنی محکمی به تشکل جاسوسی و  ٢٨
کارگران شرکت واحد با در دست .  دولتی زدند

های متعددی که  داشتن پالکاردها و کاغذ نوشته
ها نگاشته بودند و  های خود را بر آن خواست

بندی مشاغل اجرا  طبقه"  سردادن شعارهايی چون
، "  کارگر اخراجی شاغل بايد گردد"، "بايد گردد

مرگ بر " ، " کارگر بپا خيز برای رفع تبعيض" 
در حدفاصل ساختمان "  ستمگر درود بر کارگر

شورای شهر و شهرداری تهران دست به 
"پيمايی زدند راه تورم، گرانی، بالی جان . 

ازبس دروغ شنيديم از مسئوالن "، "مردم
کارگر، معلم، کشاورز بپا خيز برای "، "بريديم

تا حق خود نگيريم، از پا "، "رفع تبعيض
حق مارو که نديد، اعتصاب "و "  نشينيم نمی

ازجمله شعارهای ديگر کارگران "  آغازمی شه
 .بود

کارگر شرکت واحد که نشان داده است تا حق 
نشيند، در ادامه همين تجمع  خود نگيرد از پا نمی

است که به تاکتيک حرکت اتوبوس با چراغ 
اين تاکتيک .  کند پايين گذر می روشن و سرعت

ای در شهر تهران به  چنانچه در ابعاد گسترده
مرحله اجرا گذاشته شود تأثيرات مفيد شوق آميز 

ای روی ساير اقشار زحمتکش  و اميدوارکننده
فقط اين، بلکه حمايت اين اقشار  نه.  خواهد گذاشت

افزون براين، .  را نيز در پی خواهد داشت
ای از تضادها، معضالت، فشارها و  مجموعه
های متعدد ساکنين شهر و حواشی آن ،  گرفتاری

تهران را به انبار باروتی تبديل نموده که با شعله 
از .  تواند به انفجار کشيده شود هر کبريتی می

همين روست که دستگاه امنيتی رژيم نسبت به 
اقدام کارگران شرکت واحد از خود حساسيت 

کند، شعله را، قبل از  دهد و سعی می نشان می
آنکه آتش بزرگی برپا کند در همان آغاز خاموش 

ور شدن  چراکه از آمادگی و ظرفيت شعله.  سازد
آتش خشم فروخفته ساير زحمتکشان ازجمله 

ها و  ها، سواری بوس رانندگان مينی
های ديگر نيز  های شخصی و اتوبوس مسافرکش

در همين اقدام اعتراضی .  خوبی مطلع است به
های  دی، بسياری از اتومبيل ١٨روز شنبه 

ها نيز در همبستگی با کارگران  شخصی و تاکسی
ها با چراغ  شرکت واحد و به نشانه حمايت از آن

اين همبستگی و اقدام .  کردند روشن حرکت می
آميز را بايد موردتوجه و تشويق قرارداد و  حمايت

 .ريزی کرد برای گسترش آن بايستی برنامه
تر از اين تاکتيک، تاکتيک بسيار مهم  اما مهم

اعتصاب تاکتيک .  ديگر کارگری اعتصاب است
محوری بسيار مهم و مؤثری است که بايد برای 

" شعار .  آن بيشتر تالش کرد و آن را تدارک ديد
را بايد "  شود حق ما را ندهيد اعتصاب آغاز می

عملی شدن اين شعار نيازمند .  عملی کرد
که  وقتی.  دهی و تدارک جدی است سازمان

ونقل مسافر را در تمام شهر  اعتصاب، حمل
تهران و از اين طريق فعاليت بسياری از ادارات 

وقت مديريت  ها  را مختل کند، آن و شرکت
شرکت واحد و شهردار و شورای شهر تهران که 

ها نيز در برابر کارگران  سهل است، رؤسای اين
با اتحاد و اعتصاب است که .  زانو خواهند زد

توانيم حرف خود را به کرسی بنشانيم و  می
باد  زنده.  خواست خويش را عملی سازيم

باد مبارزات کارگران شرکت  زنده!  اعتصاب
 !واحد

 

 مقصر اين فجايع کيست؟ 
جمهوری اسالمی يا 
 تغييرات آب و هوايی،

 کدام يک؟ 

 ! باد اعتصاب زنده
 ! باد مبارزات کارگران شرکت واحد زنده
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

۶درصفحه   

١از صفحه   

ی ميرالشاری از  گفته به.  سيل و آبگرفتگی شدند
اداره جهاد کشاورزی شهر چابهار تنها خسارت 
به بخش کشاورزی اين شهر بالغ بر صدها 

در شهر قصرقند که ميزان .  ميليارد تومان است
ی  گفته متر بوده، به ميلی ۵۵بارندگی در آن تنها 

هکتار  ٨۵مدير جهاد کشاورزی اين شهر 
اراضی زراعی آسيب ديده و برآورد اوليه از 

در شهر .  ميليارد تومان است ٧ميزان خسارت 
 ۶٠دلگان خسارت به اراضی کشاوری حداقل 

٨ 

ا  اط ب رای ارتب دائيان ب ازمان ف ت(س   )اقلي
 . زيرارسال نمائيد  های خود را به آدرس نامه

 
 :سوئيس

Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 
اب  کمک اره حس م های مالی خود را به ش

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

 . 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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شهر کنارک اما با .  شود ميليارد تومان برآورد می
ی  گفته به.  بدترين وضعيت روبرو شده است

معاون سياسی استاندار سيستان و بلوچستان 
درصد منازل کنارک غيرقابل سکونت  ٧٠حداقل 
درصد لوازم خانگی مردم از بين رفته  ٩٠شده و 

 .است
در نگور مرکز شهرستان دشتياری بر اثر ريزش 

 ٣٨آوار يک کودک سه ساله به همراه مادر 

 مقصر اين فجايع کيست؟ 
 جمهوری اسالمی يا تغييرات آب و هوايی، کدام يک؟

 اطالعيه تلويزيون دموکراسی شورايی و آلترناتيو شورايی
 رفقا و همراهان , بينندگان تلويزيون دمکراسی شورايی 

  
اه   رم ه بدينوسيله به اطالع شما می رسانيم که  تلويزيون دمکراسی شورايی از تاريخ   جمعه نهم م

ی   24کانال ماهواره ای    2021برابر با  اول اکتبر   1400 و شوراي ي ات رن ت , ساعته  تلويزيون ال
رد د ک و .   کانال مشترک  نيروهای چپ  و کمونيست  بر روی ماهواره ياه ست اغاز به کار  خواه

ران,   برابری ,   تلويزيون دمکراسی شورايی به همراه  تلويزيونهای   ست اي ي ون م / پرتو و حزب ک
رد  د ک خش خواه واره ای  پ اه ای .   کومله  برنامه های  خود را  بر روی اين کانال م ه ه ام رن ب

ای   –تلويزيون دمکراسی شورايی را  همچنين می توانيد در سايت سازمان فداييان  اقليت و شبکه ه
ه . اجتماعی فيسبوک و  تلگرام   و اينستا گرام و يوتوب نيز  دنبال کنيد ام رن از تاريخ  نهم مهرماه  ب

ه  90های تلويزيون  دمکراسی شورايی روزانه به مدت   ام رن خش ب دقيقه   خواهد بود و ساعات پ
ه از ,  های تلويزيون دمکراسی شورايی بدين قرار می باشد روزهای دوشنيه   ع ه  و چم ي چهارشن

ه , ساعت هشت تا نه و نيم شب به وقت ايران  و در روزهای سه شنبه  ب ه   ,  پنجشن ب کشن ه و ي ب شن
اه ست  ازساعت شش و نيم عصر تا هشت شب  به وقت ايران   برنامه های  خود را  از ماهواره ي

 . پخش می کند
رار    ن ق دي اه ست؛ ب اهواره ي مشخصات  ماهواره ای شبکه تلويزيونی   الترناتيو شورايی   در م

 :خواهد بود 
 .  27500سمبول ريت  /  پوالريزاسيون  ورتيکال يا  عمودی    12594فرکانس   

FEC: 2/3 
  

 .  مشخصات جديد  تلويزيون دمکراسی شورايی را به اطالع دوستان و اشنايان خود  برسانيد 
تلويزيونی شبکه ای ماهواره مشخصات  

 Alternative Shorai 
 

Satellite: Yahsat  
Frequency: 12594 
Polarization: Vertical/  عمودی 
Symbol Rate: 27500  
FEC: 2/3 

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

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


