
  

تمامي كارگران سال نو بر 
!تكشان مبارك بادو زحم  

  جنبش دانشجويي ايران و

   !مستقل دانشجوئيضرورت تالش براي ايجاد تشكل هاي 

  

   بهمن بهمن1919
                      

  13861386   مهر مهر1515    ––  5599    ، شماره، شماره  چريكهاي فدايي خلق ايرانچريكهاي فدايي خلق ايران  خبري   خبري --نشريه سياسي نشريه سياسي 

سال گذشته دانشجويان مبارز و  در شرايطي شاهد آغاز سال تحصيلي جديد هستيم كه دربا فرا رسيدن مهر ماه، 
 كه عكس احمدي  بودساليسال گذشته .  دند پيمان خود را براي مبارزه با نظام ديكتاتوري حاكم تجديد كر،متعهد

وي را با شعار مرگ بر ديكتاتور مجبور به ترك  دانشجويان نژاد جنايتكار در مقابل چشمانش به آتش كشيده شد و 
بر  . سالي كه جنبش دانشجويي حقيقتا زخم هايي را بر پيكر فرسوده اين جانيان وارد كرد.محيط دانشگاه نمودند

 رژيم  به خيال واهي خويش براي اين كه بتواند امسال رابه  سال سكوت و عقب نشيني  تبديل  اكنوناين اساس،
 را دستگير ودر سياه چال هاي خود  يعني دانشجويان آگاه و رزمنده خلق مبارزكند اين چنين  گستاخانه فرزندان

  .مورد شكنجه قرار داده است 
همان نخستين سالهاي به قدرت رسيدن حكومت خفقان آور  راز اين زاويه، آغاز سال تحصيلي امسال، ياد آو

 رژيم براي خاموش كردن شعله هاي انقالب مردم ايران، براي عقب ،در آن سالهاي سياه. جمهوري اسالمي است
 دستاوردهاي مبارزاتي شان و جلوگيري از تداوم  مبارزه آنها بر عليه نظام  و باز پس گيرينشاندن توده ها

يستم سرمايه داري وابسته حاكم ، از آنجا كه غارتگرانه س
دانست دانشگاه ها در دوره شاه، سنگر انقالب بوده اند  مي

به مركز تجمع مبارزين و انقالبيون نيز و پس از قيام بهمن 
تبديل شده اند، درهاي دانشگاه ها را بالفاصله بست تا 

 را براي سركوب " مطلوبش "بدينوسيله بتواند شرايط 
در . رزاتي در درون دانشگاه ها بوجود بياوردجو مبا

دوران سياهي كه با اخراج استادان و دانشجويان مبارز و 
كمونيست شروع شد، به جاي استادان ديگر انديش و 

 در دانشگاه ها مستقر به رژيممعترض، مزدوران وابسته 
 را براي از صافي رد كردن "امتحان ايدئولوژيك". شدند

 تحميل كردند و دانشجويان را مورد  به آنهادانشجويان
 باتصفيه قرار دادند تا فضاي نكبت بار و شوم خود را 

  در دانشگاه ها،خيال واهي يك دست كردن دانشجويان
  . آماده كنند

  

 ! سپتامبر كشيده شده بود11نقشه حمله به عراق، قبل از 
  

جرج تنت ، ریيس سازمان سيا در اولين دوره ریاست جمهوری جرج 

بوش، در کتابی که اخيرا منتشر نموده بار دیگر تاکيد نموده که دولت 

 سپتامبر کشيده ١١بوش نقشه حمله به عراق را از قبل از حادثه 

که در ارتباط با کتاب جدید " تایم" با روزنامه وی در مصاحبه ای. بود

صورت گرفت از جنگ با " در کانون بحران و طوفان"خویش به نام 

پرونده سازی جعلی و "با "  یک جنگ نامشروع" عراق به عنوان 

زمان واقعی "جرج تنت در پاسخ به این سوال که . نام برد" عمومی

گرچه : " بود پاسخ دادچه زمانی" تصميم آمریکا برای جنگ با عراق

نمی توانم به این سوال پاسخ دقيق بدهم، اما می توانم این را 

 سپتامبر گرفته شده ١١بگویم که تصميم حمله به عراق قبل از 

  ". بود

  

اظهارات اخير ریيس سابق سيا در زمان زمامداری بوش، در مورد 

سپتامبر  ١١تصميم دولت آمریکا  به راه انداختن جنگ با عراق قبل از 

 ، نمونه دیگری ازفریبکاری تبليغات دولت آمریکا در مورد انگيزه ٢٠٠١

ها و دالیل جنگ با عراق را  نشان داده و از آن مهمتر گوشه کوچکی 

 ١١از  منافع و برکات بسيار عظيم و دورانساز فاجعه تروریستی 

ت این اعترافا. سپتامبر برای دولتمردان آمریکا را به نمایش می گذارد

همچنين سند دیگری از رسوایی تمامی مرتجعين و نيروهای 

سياسی گوناگونی را عرضه می کند که با تایيد مستقيم و غير 

جنگ با "و " مبارزه"مستقيم ادعاهای دروغين دولت بوش در 

، برای ماشين جنگی آمریکا در منطقه و در سطح بين "تروریسم

     .المللی جاده صاف کردند

  !به خاك و خون كشيدن كارگران به خاطر مطالبات صنفي
 تن از کارگران کارخانه ١۵٠روز سه شنبه سوم مهر حرکت اعتراضی 

تراض به عدم پرداخت حقوق که در اع" کارون شوشتر"کاغذ سازی 

معوقه خود و برای براه انداختن مجدد کارخانه در مقابل استانداری 

خوزستان در اهواز دست به تجمع اعتراضی زده بودند با دخالت 

 امنيتی رژیم و ضرب و شتم کارگران معترض پایان –مزدوران انتظامی 

 آور و باتوم به مزدوران رژیم ، این پاسداران سرمایه، با گاز اشک. یافت

کارگران جان به لب رسيده ای که صرفا خواهان گفتگو با استاندار و 

بيان گوشه ای از دردهایشان بودند، یورش برده و ضمن ضرب و جرح 

  . قرار دادن آنها، جمعی را شدیدًا و بطور وحشيانه ای زخمی نمودند

  

ه بودند کارگران کارخانه فوق در حالی این اعتراض را سازماندهی کرد

که هفت ماه است هيچ حقوقی دریافت نکرده و به خاطر فقر شدید 

در همين . حتی توان فرستادن فرزندان خود به مدرسه را نيز ندارند

 تن از کارگران دچار بيمارهای روحی، ١١رابطه گفته می شود که 

این در حالی است . روانی شده و در آسایشگاه روانی بستری شده اند

ر به خاطر فقر اقتصادی و  بروز مشکالت خانوادگی که بعضی دیگ

نيروهای امنيتی رژیم و لباس  . کارشان به طالق کشيده شده است

شخصی ها، این مزدوران پاسدار منافع نظام سرمایه داری وابسته که 

خود را از قبل برای مقابله با این حرکت آرام کارگران، که جز فقر و طرح 

 دیگری نداشتند، آماده کرده بودند، حتی مشکالت اقتصادی خود گناه

مانع حضور خبرنگاران در محل شدند تا بتوانند با خيال راحت نقشه 

در پایان پنج تن از کارگرانی که در .  های جنایتکارانه خود را اجرا کنند

حين یورش مزدوران شدیدًا مصدوم شده بودند، توسط سایر همکاران 

  .خود به بيمارستان منتقل شدند

 ٢صفحه   



  

  در خودكشي زنانرتبه سوم: جمهوري اسالمي

  ...جنبش دانشجويي ايران و
  1از صفحه 

امسال درهای دانشگاهها در حالی گشوده ميشوند 
آزادیخواه در که تعداد بيشماری از دانشجویان 

اسارت گاه های رژیم، تحت شکنجه های 
وحشيانه قرار دارند و صدها تن از دانشجویان به 
جرم آزاد اندیشی برای هميشه از تحصيل محروم 

با وجود . و به دانشگا ه ها ممنوع الورود شده اند
شرایط سانسور و خفقان حاکم  و با وجود تهدید 

جویان اعمال هایی که رژیم بر خانواده های دانش
از ددمنشی  های غير قابل  ميکند ، اخبار منتشره

وصف این مزدوران در برخورد با فرزندان این 
در پاره ای از این . آب وخاک حکایت می کند

از شکنجه هائی که به گزارش ها گوشه هایی 
دانشجويان دستگير شده اعمال شده به شرح 

محروميت غذايی و بی :زير نقل گرديده است 
ابی برای مدت طوالنی ، حبس مبارزين در خو

سلول هايی با فضايی که آنقدر کوچک هستند که 
زندانی امکان تکان خوردن را هم نمی يابد، 
اجبار بر ايستادن بر روی يک پا برای مدت 
زمان طوالنی و هم سلول کردن دانشجويان با 
زندانيان خطرناک غير سياسی ،مشت و لگد 

جويان که در مواردی زدن بر سر و صورت دانش
 اوين ٢٠٩باعث انتقال زندانيان به بهداری بند 

  ...شده است
  

خبر های تکان دهنده ای مبنی بر این که چگونه 
مزدوران نظام سرمایه داری حاکم ، در مسلخ گاه 
اوین ، دانشحویان را مورد آزار جنسی قرار 

مزدوران رژيم .  ميدهند نيز درج شده است
زمين خوابانده آنها را مورد دانشجويان را بر 

آزار و اذيت جنسی قرار داده اند که صدای ناله 

جه آنها به گوش زندانيان سياسی ديگر ضو 
رسيده که خود اين مسئله  باعث اقدام به خود 

  .کشی برخی از دانشجويان گشته است
  

روشن است که  هدف اصلی رژیم در ارتکاب به 
ت و مبارزه این جنایات  خرد کردن روحيه مقاوم

در دانشجویان و بر حذر کردن آنها از مبارزه 
تالش برای گرفتن اعترافات موهوم از . می باشد 

دانشجویان در زیر فشار های شدید  روحی و 
رژیم از . جسمی درست در این راستا می باشد

رشد گرایش به اعتراض و مبارزه و تالش برای 
شکل دادن به تشکل های مبارزاتی در ميان 

به همين دليل به هر .  انشجویان در هراس استد
وسيله ای متوسل می شود تا از  تشکل یابی 
مبارزات مستقل دانشجویی جلوگيری کند، به 
همين دليل دیکتاتوری حاکم با توسل به شيوه های 
سرکوبگرانه تالش ميکند که شکل گيری این 
تشکالت را در نطفه نابود سازد زیرا به خوبی 

دانشجویان  با تشکل یابی انقالبی و ميداند  که 
طرد ارگانهای دست ساز دولتی از دانشگاه ها 
است که ميتوانند مبارزات خود را در جهت 

نکته .  نابودی نظام مرتجعانه حاکم به  پيش ببرند
کامًال چشمگيری  که امروز در مبارزات 
دانشجوئی شاهد آن هستيم  همانا مبارزه  

شکل های مستقل خود دانشجویان برای ایجاد ت
آنها می کوشند تا با ایجاد تشکل های . می باشد

دانشجوئی مستقل از نهاد های وابسته به رژیم و  
با سازماندهی خود، شيوه های هر چه موثرتری 
را برای  مقابله با پليس سياسی رژیم  پيدا کرده 
وبه این وسيله  ضربه پذیری خود را کاهش 

  .دهند
  

قابله با دشمنی که به طور در واقعيت، برای م
کامًال سازمان يافته دست به سرکوب می زند، 
بايد متشکل و سازمان يافته حرکت کرده و بر 
.  نقطه ضعف مبارزات جاری دانشجويی فائق آمد

مبارزاتی که عليرغم تمام فدا کاريها و مشقاتی 
که دانشجويان مبارز متحمل شده اند به دليل 

ی انقالبی نتوانسته فقدان سازماندهی و رهبر
نيروهای مبارز اما پراکنده در اين جنبش را در 
زير يک پرچم و با برنامه ای راديکال متشکل 

همين تالشی که دشمن برای رد يابی و از .  کند
بين بردن تشکالت انقالبی دارد  خود بهترين 
دليل برضرورت ايجاد تشکل های انقالبی در 

  .     ميباشدجهت تداوم و پيشبرد امر مبارزه
  

گيری از تجربيات چند سال اخير نشان  درس
ميدهد که جدا از جنگ های زرگری فی مابين 
جناح های درونی رژیم که عمدتا بر سر تقسيم 
قدرت در بين سردمداران این رژیم صورت 
ميگيرد ، این مزدوران برسر یک اصل همواره 
متفقل القول می باشند و آنهم حفظ کليت این رژیم 

چرا .  مقابل توده های رنجدیده ایران می باشددر
که برای همه آنها حفظ مناسبات غارتگرانه 

به . سرمایه داری حاکم  حرف اول را ميزند
همين دليل هست که مهم نيست که  کدام جناح در 
قدرت باشد ، هر گاه که بقای این رژیم مورد 
تعرض توده ها قرار بگيرد تمام این جانيان دست 

هم در سرکوب توده ها لحظه ای درنگ در دست 
  . نخواهند کرد

  
 در مقابل، تداوم مبارزات دانشجویان در 
اعتراضات آنها بر عليه  سرکوب ها ی وحشيانه 
رژیم  در دستگيری یاران در بندشان ، در 
همراهيشان با خانواده های بازماندگان زندانيان 

 در خاوران، در حمایت از ۶٠سياسی دهه 
نان و پيوند مبارزاتی اشان با مبارزات ز

مبارزات  کارگران و زحمتکشان نشان عزم 
آهنين خلقی است که در طول حاکميت این رژیم 
با همه فراز نشيب هایی که پيموده هرگز در 
مقابل زورگویان سکوت نکرده و زبونی رژیم را 
. در برابر مبارزات خود بار ها بر مال کرده است

  

 رژیم تحت حاکميت ضد خلقی

جمهوری اسالمی، آمار خودکشی در 

ایران هر روز در حال افزایش است و در 

ميان قربانيان این پدیده، شمار روز 

افزون زنانی که اقدام به خودکشی 

به گزارش . می کنند، چشمگير است

خبرگزاريها بر اساس يک آمار گيری 

جديد، جمهوری اسالمی بعد از چين و 

ی زنان هند مقام سوم را در خودکش

معموال .  به خود اختصاص داده است

آمارهای دولتی در اين زمينه شديدا با 

واقعيت فاصله دارد به خصوص که 

خودکشی ار معضالتی است که 

.  خيلی ها حاضر به گزارش آن نيستند

اما بر اساس  آمار ها و گزارشات 

دولتی که در ایران انتشار می یابد 

یان خودکشی در بين جوانان و دانشجو

و بخصوص دختران رو به افزايش 

تحقيقی که در نتايج . گذاشته است 

 هزار دانشجو ۴۵٠ در بين ١٣٨٣سال 

انجام گرفته، بيانگر اين واقعيت است 

درصد از ٧درصد از پسران و ١٠که 

دختران انگيزه خودکشی از خود بروز 

 بر اساس گزارشات منتشر .داده اند

یع شده در مطبوعات رژيم  یکی از شا

ترین روش های خودکشی در بين زنان 

   .خود سوزی می باشد

 خودکشی یک پدیده اجتماعی و از 

عوامل . معضالت جامعه کنونی است 

متعددی انسانها را به سوی خود 

کشی سوق ميدهد اما بر 

مبنای گزارشات متخصصينی 

که در اين زمينه تالش کرده 

اختالفات خانوادگی و ابتال اند  

 از مهمترين به افسردگی

عوامل مبادرت به خودکشی در ايران 

بررسی همين دو مورد نشان . هستند

مشکالت اقتصادی ،يعنی می دهد که 

ناتوانی در تامين معيشت خود و 

خانواده و ترس و نگرانی از یک آینده 

نامعلوم که بيشتر ازوحشت اخراج و از 

دست دادن شغل و بيکاری و فقر 

وامل وفالکت ناشی می شود از ع

اصلی افسردگی و  اختالقات 

  .خانوادگی می باشند 

که بر اساس برخی از  وقتي

گزارشات خود دست اندرکاران 

 درصد افراد جامعه در ٧٠دولتی  

زیر خط فقربسر برده و از  نبود 

آینده ای روشن در رنج اند، در 

شرايطی که  بيکاری و حقوق 

های پرداخت نشده به معضل 

 تبديل شده بزرگ مردم رنج ديده

است وبه همين دليل بخش 

بزرگی از  مردم امکان پاسخ 

گوئی به نياز های خانواده خود را 

ندارند فساد و دزدی و خودکشی 

بطور طبيعی بطور روز افزونی 

در چنين چهار . گسترش مييابد 

چوبی، اگر قوانين بشدت 

مردساالرانه و زن ستيز و ضد 

خلقی جمهوری اسالمی را نيز 

گيریم، آنگاه دالیل رشد درنظر ب

خودکشی در ایران بویژه در ميان 

زنان، هرچه بيشتر خود را عيان 

  اين واقعيت بار ديگر .می سازد

دگرگونی کل مناسبات ظالمانه موجود 

جهت خالصی از اين معضالت 

اجتماعی را در مقابل جامعه قرار داده 

  . و ضرورت اين تغيير را فرياد می زند



  

  

  ! هزار دانش آموز معتاد در سيستم آموزش و پرورش وجود دارد30حدود 
جانشين دبير کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست "، محمد رضا جهانی

 ٣٠حدود "به وجود " سایت پليس"، در طی مصاحبه ای با "جمهوری

جمهوری اسالمی " هزار دانش آموز معتاد در سيستم آموزش و پرورش

وی همچنين به کاهش سن اعتياد در ميان دانش آموزان . اعتراف نمود

در آموزش و پرورش : " و گفتشاره کردا درصد ٣٠کشور به ميزان بيش از 

 و یک دهم ميانگين ٣چالش جدی برای اعتياد وجود دارد و آن کاهش 

  ". سن اعتياد در سال است

  

بدون شک خبر وحشتناک فوق نمی تواند قلب هيچ انسان شریف و 

اما رشد سرطانی پدیده اعتياد در جامعه ما . آزادیخواهی را به درد نياورد

جوانان و نوجوانان تحت رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی و بویژه درميان 

سياستهای ضد خلقی آن، یکبار دیگر پرده از آن شرایط وحشتناک 

 اجتماعی ای بر می دارد که نظام سرمایه داری وابسته و -اقتصادی

  . حکومت محافظ آن برای توده های تحت ستم ما به ارمغان آورده است

  

 و مواد مخدر در جامعه ما تجربه ثابت نموده که در ارتباط با مساله اعتياد

مقامات جمهوری اسالمی  هنگام ارائه آمار های خویش، هيچگاه 

به عوامل و زمينه هایی که بر تمامی حقيقت را بيان نکرده و از آن مهمتر 

بستر آن، پدیده اعتياد در ميان دانش آموزان بسط و گسترش یافته 

؛ اما دن اشاره ای نمی کنم حاکم و منجمله نقش اساسی نظااست،

 سال حاکميت ضد خلقی ٢٩برای تمامی توده های رنجدیده ای که 

جمهوری اسالمی را از سر گذرانده اند، پاسخ به این پرسش که این 

فاجعه اجتماعی، یعنی وجود ميليونها معتاد در جامعه حاصل کدام 

وانان و شرایط بوده و عامل گسترش روزافزون آن بویژه در ميان ج

که بواقع در بهشت برینی . نوجوانان کيست، به هيچ وجه سخت نيست

 نظام سرمایه داری وابسته ایران با مدیریت جمهوری اسالمی برای

 در نظامی که استثمار و ، زالو صفت آفریدهامپریاليستها و سرمایه داران

حشيانه کارگران و خلقهای ستمدیده و غارت منابع ثروتهای طبيعی آن، 

ميليونها تن از توده های ستمدیده را به مرداب فقر و بيکاری و گرسنگی 

و فحشاء و بی آیندگی و فقدان هر گونه امنيت اقتصادی و اجتماعی و 

هزاران معضل خانه خراب کن دیگر  فرو برده، رشد بی حد و حصر تمامی 

امراض اجتماعی و منجمله اعتياد و گسترش دامنه آن در ميان جوانان و 

وجوانان، نه یک امر اتفاقی و دور از انتظار، بلکه حاصل طبيعی چنين ن

  . مناسبات ضد خلقی ای ست

 دهه حاکميت رژیم ضد خلقی ٣از سوی دیگر در طول نزدیک به 

جمهوری اسالمی واقعيات بيشمار گوناگون ثابت نموده که چگونه این 

ای تشدید رژیم جنایتکار همچون سلف خویش یعنی رژیم مزدور شاه بر

منفعل کنترل و سرکوب جنبش انقالبی توده های تحت ستم،  برای 

يدان کار و فعاليت اجتماعی و خانه نشين کردن مبارز از منمودن جوانان 

بر گرویدن به سياست و مبارزه انقالبی  جوانان از و برای بازداشتن آنها 

های ، خود راسا به پخش مواد مخدر با قيمتعليه نظام منحط کنونی 

در چارچوب چنين  .بسيار ارزان  و شيوع اعتياد در جامعه دست می یازد

شرایطی ست که ما می بينيم امروز چگونه وجود چشمگير معتادان و 

قاچاقچيان مواد مخدر که درست در زیر چشم ماموران مزدور رژیم به 

مصرف و خرید و فروش مواد مخدر مشغولند، در تمامی شهر ها ی بزرگ 

و حتی روستاها  به یک پدیده غم انگيز و نفرت بار تبدیل شده و کوچک 

سيستم " هزار دانش آموز معتاد آن هم در ٣٠اعتراف به وجود . است

جمهوری اسالمی از تبعات فاجعه بار چنين سيستم و " آموزش و پرورش

با توجه به چنين واقعيتی ست که هر گاه ما به درستی و . نظامی ست

،  منگریبجمهوری اسالمی اعتياد در   گسترش یابندهبه روشنی به پدیده

 برون رفت از گنداب بر افکندن این بالی اجتماعی و  که در می یابيم

 یک سيستم سالم، کنونی جز از طریق سرنگونی نظام حاکم و برپائی

 که بيانگر منافع کارگران و زحمتکشان و توده یدمکراتيکجامعه سالم و

   . نيستممکنهای محروم ما باشد، 

  ..                        !!زنده باد كمونيسمزنده باد كمونيسم    ..                 ..      . .                        !!پيروز باد انقالبپيروز باد انقالب    ..                 ..

  

   ۴از صفحه     ...اعتصاب نكاتي در باره 

  
از سوی دیگر در جریان اعتصاب کارگران زحمتکش و قهرمان نيشکر 
هفت تپه، ما جلوه های برجسته مقاومت و پایداری آنان در پيگيری 
خواستهایشان و همچنين حمایت و اتحاد سایر کارگران زحمتکش 

تپه نه تنها در جریان حرکت خویش کارگران هفت . ایران را می بينيم
توانسته اند بدون توجه به تهدیدات نيروهای امنيتی ضد خلقی 
رژیم صدای خود را در اقصی نقاط شهر شوش به گوش توده ها 
برسانند، بلکه موفق شدند تا حمایت کارگران بيکار شدۀ کارخانه 

ند هفت تپه، ق"را نيز کسب کرده و بدین ترتيب شعار " قند دزفول"
 بعد کارگران مبارز. را به واقعيت تبدیل کنند" دزفول، پيوندتان مبارک

، از حمایت و پشتيبانی "قند دزفول"از جلب حمایت کارگران مبارز 
همکاران و رفقای خودشان در کارخانه ایران خودرو نيز برخوردار 
شدند که برغم خفقان و سرکوب وحشتناک اعمال شده توسط 

وری اسالمی در کارخانه ها و محيط های رژیم ضد کارگری جمه
  :کار، پيام زیر را برای همقطاران خویش فرستادند

زحمتکش نيشکر هفت تپه، درود بر شما و زنده  دوستان وکارگران"
امنيت .  طلبانه تان را شنيدیم باد مبارزه بر حق تان، صدای حق
 درخواست حقوق، حق مسلم. شغلی حق مسلم شماست

هر  . کلهای کارگری حق مسلم کارگران استایجاد تش. شماست
خود را طلب کند، هيچکسی حق  کس هم حق دارد حق و حقوق

کارگر،  دوستان! نه. ندارد کارگران را مورد ضرب و شتم قراردهد
این حق . کارگران برده نيستند که باید بدون دریافت حقوق کار کنند
ما .  کنيدمسلم شما کارگران است که در مقابل کار مزد دریافت

اعتصاب شکوهمند شما اعالم پشتيبانی می  کارگران ایران خودر از
طلبانه شمارا به  کنيم و در کنار تان ایستاده ایم ما صدای حق

 درود بر شما کارگران. آارگران گوش همه کارگران می رسانيم
جمعی از کارگران . زنده باد مبارزه کارگران نيشکر کارون. زحمتکش

  ."درروخو شرکت ایران
این نمونه نتيجه پایداری و سخت کوشی کارگران جان به لب 

  .رسيده را به طور هر چه بارزتری به نمایش می گذارد
  

حرکت دالورانه هزاران کارگر اعتصابی نيشکر هفت تپه یکبار دیگر  
گوشه ای از وضعيت فاجعه بار حيات و معاش طبقه کارگر ایران 

ابسته و رژیم ضد خلقی تحت حاکميت نظام سرمایه داری و
جمهوری اسالمی را در جامعه ما در مقابل همگان منعکس می 
کند و در همان حال جلوه ای از روحيه مبارزاتی و آگاهی طبقاتی 

یکی از کارگران رزمنده . کارگران به جان آمده را نشان می دهد
ما : "نيشکر هفت تپه این موضوع را به گویا ترین وجه بيان نمود

مهم نيست چه اتفاقی . يزی نداریم که از دست بدهيمدیگر چ
 "بيافتد، ما باید حق خود را بگيریم
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  آدرس پست الكترونيكآدرس پست الكترونيك
::  iippffgg@@hhoottmmaaiill..ccoomm        ee--mmaaiill  

 تا چهار ماه است كه حقوق و ديگر 2 كارگران زحمتكش و محروم نيشكر هفت تپه كه از ،براي چندمين بار طي سال جاري
 با مشاهده عدم آنها. ، برعليه شرايط دهشتناك كار و معيشت خود دست به اعتراض زدندمزاياي خود را دريافت نكرده اند
 دست از كار 86 مهرماه 7استهايشان و وعده هاي ضد و نقيض از سوي آنان، از تاريخ شنبه رسيدگي مسئولين كارخانه به درخو

  .كشيده و اعتصاب گسترده اي را سازمان داده اند
  

 يكي از كارگران. اند حركت اعتراضي خرد و كالن سازمان داده 15 سال گذشته بيش از 2كارگران نيشكر هفت تپه در طي 
اما در عمل هر بار وي توضيح داد كه . " بار اعتصاب كرده ايم10ت ماه است كه ما حداقل هف":  گفت اعتصاب اخيردر

  . مسئولين با وعده هايي كارگران را به سر كارشان بازگردانده اند بدون اينكه به وعده هاي داده شده عمل كنند
  

 خود و خانواده هايشان براي تأمين ابتدائي اينبار نيز كارگران در شرايطي دست به اعتصاب و اعتراضات گسترده مي زنند كه
 شرايطي كه طبقه كارگر ايران، زير سايه در. ترين نيازمنديهاي روزانه زندگيشان سخت در مضيقه بوده و تحت فشار قرار دارند

 تحت يكي از وحشتناكترين هجومهاي استثمارگرانه و ظالمانه طبقه حاكم يعني دولت ضد خلقي و وابسته احمدي نژاد
بخوبي ماهيت ضد كارگري دولت باصطالح كارگر دوست كارگران اعتصابي بورژوازي وابسته به امپرياليسم قرار گرفته است، 

 .احمدي نژاد را درك كرده و مي فهمند كه براي تغيير شرايط جهنمي خويش جز مبارزه راهي درمقابل آنها وجود ندارد
ش را به زير سؤال برده و "رئيس جمهور" و"نظام" ير، كارگران بپاخاسته،درست به همين دليل است كه درجريان اعتصاب اخ

به وضعيت كارگران ايران، كوچكترين توجهي ... "  نظام ضدخلقي حاكماذعان ميدارند كهاز زبان يكي از كارگران مبارز 
امروز صبحانه نتوانستم به . نده ايمما در مقابل خانواده ها و فرزندان خود شرم. كارگران ايران در ذلت زندگي مي كنند. ندارد

  . "مهم نيست چه اتفاقي بيافتد، ما بايد حق خود را بگيريم. ما ديگر چيزي نداريم كه از دست بدهيم... كودكان خود بدهم 
  

كه درمقابل درخواست حقوق مشروع مسئولين كارخانه سوي ديگر كارگران آگاه هفت تپه در پاسخ به فريبكاريهاي از 
 را پيش كشيده و اين را دليل عمده عدم توانايي اشان براي پرداخت دستمزد كارگران "كمبود نقدينگي"سئله مخويش، 

 كه همانا وابستگي نظام حاكم به امپرياليسم و سودجويي سرمايه داران عنوان مي كنند، با عنوان كردن ريشه اصلي مشكالت
يكي ديگر از كارگران . هاي مقامهاي فريبكار و دزد را نخواهند خوردنشان داده اند كه فريب دروغمي باشد،  زالو صفت حاكم

 سال مملكت را در انبارهاي خود نگهداري 5پسر فالن آخوند را مي گويند كه باندازة مصرف ": در اين رابطه تاكيد مي كند
وب اين مسلم است كه كسي خ.  تومان به ديگر سرمايه داران مي فروشد300مي كند و شكر را به مبلغي نزديك به كيلويي 

در اين ميان طي فضايي كه دولت در طي سالهاي اخير بوجود . " تومان بخرد600نمي آيد از شركت هفت تپه شكر را كيلويي 
رنج و  آورده است يعني با صدور اجازه ورود صدها هزار تن شكر و فروش آنها به قيمتي ارزانتر از توليد داخلي عامل اصلي

 در همين رابطه بد.  كه در اين رشته كار مي كنند شده استهزاران تن از كارگران زحمتكشيي و خانه خرابي بيكار  وبدبختي
  .  و افراد خانواده وي مي باشند مزدور مصباح يزدي، يكي از بزرگترين وارد كنندگان شكرشود كهنيست اشاره 

  
براي چندمين بار متوالي در طي سال جاري براي احقاق در چنين اوضاع و احوالي است كه كارگران زحمتكش نيشكر هفت تپه 

ديكتاتوري حاكم كه تحمل كوچكترين اعتراض توده هاي تحت ستم و اما، . حقوق خود به اعتصاب گسترده اي دست زده اند
يشه با زبان بويژه حركت متشكل و رزمجويانه كارگران را نداشته و ندارد، در مقابل اعتصابيون و خواستهاي برحق آنان مثل هم

رژيم سركوبگر جمهوري اسالمي . زور و تهديد به ميدان آمده است
  اطالعاتبا به ميدان فرستادن ارگانهاي سركوب و دستگاه مخوف

 كه - كارگران   از روز اول اعتصابو امنيت خويش به صحنه
 سعي ضمن  - تن از كارگران را در بر ميگرفت700جمعيتي بالغ بر 

فيلم برداري و گرفتن عكس اب داشته و با در كنترل اين اعتص
ضمن اشاعه جو رعب و وحشت، سعي در شناسايي عناصر اصلي 

اين واقعيت . اعتصاب داشته تا در موقع مقتضي با آنها برخورد كند
در چارچوب نظام سرمايه داري نشان مي دهد كه  يكبار ديگر

 ذاتي وابسته، جايي كه ديكتاتوري عنان گسيخته و عريان، روبناي
اين نظام استثمارگرانه را تشكيل داده، هر گونه اعتراض و حركت 
صنفي و متشكل كارگران، حتي اگر براي تحقق بديهي ترين 
حقوق انساني يعني حق دريافت دستمزدهاي بخور ونمير كارگران 
شكل گرفته باشد، نهايتا پاسخي جز قهر عريان، سركوب و 

اعتصاب و . واهد كرددستگيري و شكنجه و زندان دريافت نخ
اعتراض دالورانه كارگران نيشكر هفت تپه و برخورد رژيم ضد 
خلقي جمهوري اسالمي با آن بار ديگر اين حقيقت مهم مبارزاتي را 
در شرايط جامعه تحت سلطه ما به نمايش مي گذارد كه هر گونه 
خواست و حركت اعتراضي و بحق طبقات ستمديده به منظور 

ي صنفي شان، بدليل ماهيت ديكتاتوري حاكم تحقق خواستهاي حت
سريعا از سوي نظام، به مساله اي سياسي و يا به قول مزدوران 

 تبديل شده و با زور و سرنيزه با آن برخورد " امنيتي"حاكم،
خواهد شد؛ بدون اينكه طبقه ستمديده و به پاخاسته لزوما هيچ شعار 

  ٣درصفحه       .و خواست سياسي اي را مطر ح كرده باشد
 

 اعتصاب كارگران قهرمان نيشكر هفت تپهه نكاتي در بار


