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 اسفند ٢۵ باد گرامی
 سازمان جانباختگان روز

 کارگران سراسر جهان
 ! متحد شويد

 ۶١٧شماره    ٩٠نيمه  دوم اسفند  –سال سی و چهارم

  ٣درصفحه 

  ۵درصفحه 

سوریه یکمين سال تالطمات      
ذاشت       . سياسی را پشت سر گ

حوالت            ر ت به این ترتيب سي
وده ای                این کشور که اندکی پس از جنبش های ت
س، مصر،               ون د ت ن در دیگر کشورهای عربی مان
م            ليبی و غيره آغاز شدند، فورًا به سرنگونی رژی

کشمکش بين مخالفان و رژیم     .  بشار اسد نيانجاميد  
همچنان ادامه دارد و ماجرا بر له و عليه رژیم از 

 .مرزهای سوریه خارج شده است
در یکمين سالگرد اعتراضات توده ای عليه رژیم        
ل                ل ان م حاکم بر سوریه نهادهایی همچون سازم
متحد یا تشکالت حقوق بشری می گویند که هفت           
ردم و                ن م تا هشت هزار نفر در زد و خوردها بي

ا           ر ی گ وب رک ای س روه ي ن
د           ن ان ی م ای ره اران شه ب م ب
ظامی            ری ن ي حمص یا درگ
ح           بين نيروهای رسمی سرکوب با گروه های مسل

 .ضدرژیم کشته شده اند
ه در               ت رجس پيش از پرداختن به آخرین تحوالت ب
وفی                      دار و گفت و گوی ک سوریه و از جمله دی
حد و                        ت ل م ل ان م ژه سازم اده ی وی عنان، فرست
يست                    د ن اتحادیه عرب به دمشق با بشار اسد، ب
ه                       ت ذش دادهای یک سال گ م روی ه اه مختصرًا ب

 .نظری انداخت
ن             ه محض ای در ماه فوریه سال گذشته ميالدی ب ٢درصفحه   

٧درصفحه   

 "انتخابات"ای رسواتر از خود  معجزه
 

این انتخابات،  .  ، نهمين دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی برگزار شد            ١٣٩٠ اسفند    ١٢روز  جمعه     
لذا، با توجه به       .   بود  ٨٨اولين رای گيری جمهوری اسالمی بعد از رسوایی نمایش انتخاباتی خرداد                       

حساسيت و اهميت موضوع برای طبقه حاکم ایران، تمام دستگاه های تبليغاتی، نظامی و قضایی                                      
جمهوری اسالمی، از دو هفته مانده به رای گيری، وارد ميدان شدند، تا نتيجه نهایی انتخابات را بر                                 

 . محور خواست و منویات رهبر جمهوری اسالمی محقق سازند
 همچنان دچار پریشانی است، ماه ها پيش از                   ٨٨خامنه ای که از رسوایی نمایش انتخاباتی خرداد                   

  اميد  زحمتکشان با
 به دگرگونی زندگی اجتماعی،

 روند  به استقبال نوروز می
 

رسد و با چرخش فصول و           زمستان به پایان می     
فرا رسيدن بهار، قانون گریزناپذیر تغيير و                      
ضرورت زایش نو از بطن کهنه، اميد به                             
دگرگونی زندگی اجتماعی و برقراری نظمی                 

های مردم ایران زنده نگاه            نوین را در دل توده        
با این اميد و آرزو به فرارسيدن سالی             .  دارد  می

های گذشته است که           متفاوت و متمایز از سال          
 .روند مردم ایران به استقبال نوروز می

سالی که گذشت، از هرجهت برای مردم ایران               
در طول این یک سال،            .  بار بود     سالی مشقت  

وضعيت مادی و معيشتی کارگران و زحمتکشان        
چه که بر وخامت شرایط مادی و           آن.  تر شد   وخيم

های زحمتکش در این یک سال                  معيشتی توده  
 . افزود، سياست اقتصادی نئوليبرال دولت بود

 در حالی آغاز گردید که عواقب                          ٩٠سال     
چه که دولت بر آن               ها یا آن        آزادسازی قيمت  

نام نهاده است، آشکار       "  ها   هدفمندسازی یارانه  "
بهای کاالها و خدمات مورد نياز روزمره        .  گردید

 .مردم، گاه به چند برابر افزایش یافت

کارگران پتروشيمی گشود و به  
ی      م ي روش ت ه پ ای    سرعت ب ه

ر          ه اهش صادی م ت ۀ اق ق ط ن م
ت       اف ری ی ن      .  تّس ری در آخ

ال             ی س ان ای ای پ ، ٨٩روزه
ران              ارگ ن اعتصاب ک ي نخست
ان             م ا ه ام ب پتروشيمی بندر ام
ده شدن              ي رچ ِی ب خواست اصل

های پيمانکاری و انعقاد      شرکت
ه        قرارداد مستقيم آغاز گردید ک

ن سال              روردی م ف ت  ٩٠در بيس

 

٩درصفحه   

١١درصفحه   

 خالصه ای از 
 اطالعيه های سازمان

 )١(باختگان فدايی   اسفند سالروز جان٢۵داشت  در گرامی
 اش، مسخ نيارست کرد ئی که توفان رخساره

١٢ 

ت        اف ه ی ز ادام ي صاب  .  ن ت اع
ام،      کارگران پتروشيمی بندر ام
ر            ای ران س ارگ مورد حمایت ک

های منطقه اقتصادی     پتروشيمی
ه             ت و ب رف رار گ ر ق ه اهش م
ران             ارگ ی ک اه وت ه ک ل اص ف
پتروشيمی اميرکبير، تندگویان،   
ارون         ر، ک اروند، مارون، غدی

مع         جت های     و برخی دیگر از م
اب                ص ت ه اع ی ب م ي روش ت پ

سال از اعتصاب            درست یک  
می         روشي ت یکپارچه کارگران پ
د              ن ف م اس ت ف تبریز که در روز ه

ازده               ٨٩  آغاز شد و پس از ی
د            ردی روزی گ ي ن پ ری روز ق

می      .  گذرد  می روشي اعتصاب پت
ا خواست محوری             تبریز که ب

های پيمانکاری و      حذف شرکت 
ا                م ب ي ق ت رارداد مس اد ق ق ع ان
ت،             رف ل گ ک ی ش م ي روش ت پ
ارزات          ب دی در م سرفصل جدی

 های پيمانکاری و شرکت

  يکسال پيکار طبقاتی کارگران پتروشيمی

 سوريه، يک سال بعد

:شعر  
"تبعيديان"  
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  ١١درصفحه 

١از صفحه   

، بهای کاالهای      ٨٩دولت که در زمستان سال              
حامل انرژی، آب، نان و برخی دیگر از کاالها               
را افزایش داده بود، بار دیگر در اوایل اردیبهشت 

ها را به اجرا      ماه، مرحله جدیدی از افزایش قيمت      
 درصد افزایش    ٢۵درآورد و بهای نان را مجددا         

بنابراین در فاصله کوتاهی از اجرای سياست       .  داد
/  ۵ها، بهای انواع نان          آزادسازی قيمت   ۵ تا    ٣ 

 تومان ٢۵٠ تومان به ۵٠نان تافتون از . برابر شد
رسيد و بقيه انواع نان نيز با افزایشی در همين                  

در حالی که هزینه هر فرد        .  حدود روبه رو شدند    
 تا  ١۵فقط از بابت نان در هر ماه به طور متوسط     

 هزار تومان افزایش یافت، دولت تحت عنوان         ٢٠
 هزار تومان پرداخت که     ۵یارانه نقدی به هر نفر      

 هزار تومان از مردم         ٢٠ تا     ١۵در ازای آن ،         
برداری دولت اسالمی را به            ازپس گيرد و کاله      

پيامد سياست دولت، موج جدید      .  همگان نشان دهد  
مرغ، روغن و        افزایش بهای گوشت، مرغ، تخم        

در حالی که دولت برای         .  ها کاالی دیگر بود         ده
کرد که آزادسازی           فریب مردم ناآگاه ادعا می            

ها منجر به افزایش نرخ تورم نخواهد شد،               قيمت
مرکز آمار در اردیبهشت ماه خبر از یک تورم                

 درصدی و در مقایسه با اردیبهشت ماه سال              ١۶
اما توقفی بر افزایش    .   درصدی داد  ٢۶، تورم   ٨٩

تر    تير ماه با یک موج گسترده              .  ها نبود     قيمت
محصوالت لبنی  .  افزایش قيمت کاالها همراه بود      

 ۵٠٠ درصد، هر ليتر روغن نباتی               ١٧ تا     ١۵
 ٢٠٠تومان، ماکارونی، مواد شوینده و غيره                   

 درصد افزایش    ٢٠تومان، و اجاره بهای منازل          
 درصد افزایش   ١۵کرایه تاکسی بار دیگر      .  یافتند

های مترو نيز مجددا افزایش یافتند و             یافت، بليت 
این افزایش در آن حد بود که بليت تک نفره سه                 

 .برابر شد
نارضایتی مردم از این موج افسار گسخته افزایش 
بهای کاالها، دولت را واداشت که برای مهار                   
نارضایتی و اعتراض، به واردات گسترده                        
کاالهای مورد مصرف روزانه و اعمال کنترل              

اما این اقدام     .  شدید بر فروشندگان متوسل گردد        
ی کوتاه    دهنده  توانست تأثير تخفيف     دولت فقط می   

توانست روند عمومی         مدتی داشته باشد و نمی           
اوضاع اقتصادی را که متضمن کاهش ارزش                
ریال و افزایش بهای کاالها در نتيجه سياست                    

 .اقتصادی دولت بود، سد کند
تا اوایل دی ماه، یعنی یک سال پس از آزادسازی           

ها، دیگر روشن شده بود، ریال متجاوز از              قيمت
.  درصد ارزش خود را از دست داده است                  ۶٠

المللی به سرعت      بهای طال، سکه و ارزهای بين        
بهای دالر که در اوایل سال       .  در حال افزایش بود   

 ١٨٠٠ تومان بود، تا دی ماه به                 ١١٠٠جاری   
دولت تالش کرد مصنوعًا        .  تومان افزایش یافت    

جلو سقوط آزاد ارزش ریال را بگيرد، ميلياردها           
ای   دالر، طال و سکه به بازار ریخت، اما نتيجه              

توسل به زور نيروی سرکوب           .  در پی نداشت     
. ای به بار نياورد      پليس و دستگاه امنيتی هم نتيجه      

عوامل اقتصادی و غير اقتصادی دیگری، روند            
ها و    سقوط ارزش ریال و در نتيجه افزایش قيمت         

 .کرد نرخ تورم را تسریع می
گونه که همگان آگاهند، معضل اقتصاد                      همان

داری ایران فقط یک تورم مزمن نيست،              سرمایه

به ویژه از سال        .  بلکه رکود مزمن نيز هست         
، تحت تأثير بحران اقتصادی جهان این رکود        ٨٧

ای رسيد که نرخ رشد توليد ناخالص              به مرحله 
در سال    .  داخلی به طور مطلق سقوط کرد                  

ها و                جاری، سياست آزادسازی قيمت                     
ورشکستگی تعدادی از مؤسسات توليدی                         

های توليدی    تر، به همراه کاهش ظرفيت        کوچک
تر    تر، این رکود را عميق           در مؤسسات بزرگ    

های پی در پی           از اردیبهشت ماه سقوط       .  کرد
 ١١در     .  بورس اوراق بهادار آغاز گردید                 

/  ۵اردیبهشت شاخص بورس با کاهش                    ٢ 
درصدی روبرو گردید، که گفته شد باالترین                  

ارزش .   ساله بورس بود      ۴۵کاهش در فعاليت       
 هزار ميليارد     ١٢٨های بورس از           کل شرکت  
موج .   هزار تومان کاهش یافت        ١١٨تومان به     

بعدی این سقوط بورس از اوایل مهر ماه آغاز               
با سقوط پی در پی     .  چنان ادامه دارد    گردید که هم  

های پولی سرگردانی که              بهای سهام، سرمایه     
تاکنون از طریق داللی و قماربازی مشغول                    

های    سازی   سوداندوزی بودند و از خصوصی           
بازی در بازار     شدند، به بورس   مند می دولتی بهره 

بهای طال و ارز پی در      .  طال و ارز روی آوردند  
پی افزایش یافت و باالخره خبر تحریم نفتی و                 

در فاصله چند   .  بانکی شوک نهایی را وارد آورد     
 درصد   ۵٠روز بهای کاالهای وارداتی حدودًا           

 هزار    ١٩گوشت گوسفندی به          .  افزایش یافت  
در مجموع بهای       .  تومان در هر کيلو رسيد             

 درصد و بقيه        ۵٠ درصد، روغن        ۴٠گوشت   
اکنون .  درصد افزایش یافت۴٠ تا ٢٠کاالها بين 

دیگر مردمی که از این گرانی وحشتناک دچار             
هراس شده بودند، برای خرید کاالهایی که                       

یافت به    ها افزایش می     ساعت به ساعت بهای آن      
های مواد غذایی یورش بردند، تا         سوی فروشگاه 

الاقل یک هفته دیگر ناگزیر نشوند همان کاالها           
اکنون نرخ  .   درصد افزایش بها بخرند      ٢٠را با    

ای افزایش یافته است که منابع               تورم به درجه    
آماری رسمی دولت از دی ماه، دیگر نرخ تورم          

اما منابع غير رسمی دولتی       .  اند  را اعالم نکرده   
 درصد اعالم   ۴٠نرخ تورم امسال را در دی ماه        

اگر همين رقم را که در هر حال به                      .  کردند
واقعيت نزدیک است، نرخ تورم سال جاری                  
بدانيم، به این معناست که کارگران و                                    

ای دارند،    بگيرانی که درآمد ثابت ماهيانه         حقوق
 درصد قدرت خرید خود را در طول یک                  ۴٠

دولتی که  .  اند  اند و فقيرتر شده      سال از دست داده    
اش   پردازی اسالمی   فریبی و دروغ    به حسب عوام  

و "  عدالت"کرد که برای برقراری                ادعا می  
گرفتن یارانه از ثروتمندان و دادن آن به مردم                

را به   "  هدفمندسازی یارانه  "فقير و زحمتکش،       
آورد، حاال پس از گذشت یک        مرحله اجرا درمی  

سال، فقرا را فقيرتر و بخش بزرگتری از مردم            
لذا اکثریت بسيار   .  را به زیر خط فقر رانده است      

بزرگی از مردم ایران در حالی امسال به استقبال 
تر از      شان خالی     روند که جيبب       عيد نوروز می    

هميشه است و بيش از هر سال دیگر، به جای                 
های آن    شادی عيد، دغدغه چگونگی تامين هزینه     

البته این را هم باید افزود که اگر رژیم         .  را دارند 
پاسدار سرمایه و مذهب، اکثریت بسيار بزرگ            

مردم ایران را به فقری کمرشکن محکوم کرده               
است، وظيفه خود را در ثروتمندتر سازی                           

داران به خوبی انجام داده و ثروتمندان،                سرمایه
یک نمونه آن هم که در نتيجه          .  اند  ثروتمندتر شده 

های درونی باندهای فاسد              ها و رقابت       کشمکش
حکومت برمال گردید و هنوز هم به اصطالح                   
دادگاه آن در جریان است، نشان داد که چطور                  

داری که از حمایت دار و دسته                                     سرمایه
نژاد برخوردار بود، توانست در دوره                    احمدی

 ٢٠نژاد سرمایه         زمامداری همين آقای احمدی        
 ميليارد تومان افزایش       ۴٧٠٠اش را به          ميليونی

 کارخانه و مؤسسه خدماتی گردد      ٣٩دهد و مالک    
ها را دولت تحت عنوان                    که تعدادی از آن           

سازی مؤسسات دولتی، به بهای نازلی          خصوصی
این البته فقط یک نمونه      .  به وی منتقل کرده است     

ای است که به قول حتا برخی                  از صدها نمونه    
های ده ميليارد         های رژیم در خانه           خبرگزاری

اما .  کنند    تومانی زعفرانيه تهران زندگی می               
های کارگر و زحمتکش مردم ایران فقط از              توده

تورم افسارگسيخته در این یک سال در رنج                       
اند، سياست اقتصادی دولت و تشدید رکود و           نبوده

بحران اقتصادی به افزایش تعداد بيکاران منجر             
ها و صدها        در سالی که گذشت، ده         .  شده است  

هزار کارگر شغل خود را از دست دادند و بيکار            
/  ۵عالوه بر این حدود         .  شدند  ميليون تن از       ١ 

جوانان که برای نخستين بار به بازار کار روی               
ها نتوانستند کاری  آوردند اکثریت بسيار بزرگ آن 

پردازی   نژاد در کنار دیگر دروغ      احمدی.  پيدا کنند 
، ٩٠هایش ادعا کرده بود که در سال  فریبی و عوام

 ميليون شغل جدید ایجاد خواهد شد و تا سال ٢ / ۵
اما تا   .  شود   کن می     ، بيکاری از ایران ریشه        ٩٢

جایی که روشن شده است، نه فقط این ادعا، پوچ             
از کار درآمد، بلکه جمعيت بزرگ بيکاران در               

 . ميليون افزایش یافت٨ به حدود ٩٠سال 
تر   اما افزایش تورم و بيکاری، تشدید فقر و عميق         

شدن شکاف فقر و ثروت، تنها دستاورد جمهوری        
های زحمتکش مردم ایران در         اسالمی برای توده   

تشدید اختناق و سرکوب،          .  این یک سال نبود         
بازداشت و حبس فعاالن کارگری، زنان و                          

نگاران، هنرمندان، اعدام                  معلمان، روزنامه     
مخالفان سياسی به ویژه در بلوچستان و                                

ستيزانه از طریق        خوزستان، تشدید اقدامات زن      
های ارتجاعی موسوم به تک جنسيتی و                    طرح

تفکيک جنسيتی، تشدید اقدامات امنيتی در                          
ها، افزایش زندانيان سياسی، افزایش                    دانشگاه

روزافزون اعدام برای جرائم عادی، از دیگر                 
اقدامات جمهوری اسالمی در طول این یک سال           

 .بود
های        رژیم جمهوری اسالمی تمام روش                          

گری و سرکوب را به کار گرفت، تا مانع              وحشی
های مردم  ی مبارزات علنی و مستقيم توده از ادامه

گرچه این مبارزات در قياس با سال         .  ایران گردد 
قبل از آن، محدودتر بود، اما به اشکال مختلف و            

ترین نمونه  های تعرضی که برجسته از جمله شکل
آن تظاهرات گسترده مردم اروميه و تعداد دیگری 

کارگران .  از شهرهای آذربایجان بود، ادامه یافت      
ها مورد به اعتصاب، تجمع و تظاهرات                  در ده  

 روند  اميد به دگرگونی زندگی اجتماعی، به استقبال نوروز می زحمتکشان با
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ران             .  پيوستند ارگ ارچه ک پ ک اعتصاب بزرگ و ی
پتروشيمی، برغم تمام موانع و تهدیدها، دوهفته به        

هلت خواست و            .  طول انجاميد  مدیریت شرکت م
د               ن دگی ک . وعده داد که به خواست کارگران رسي

مدیریت .  این وعده اما صرفًا برای خرید وقت بود   
ه                    ت رسوده و خس ران را ف در پی آن بود که کارگ

ران را           کند، اتحاد آنان را از هم به       ارگ پاشاند و ک
ازدارد       ه اعتصاب ب ن اعتصاب     .  از ادام در ای

گرچه کارگران امتيازاتی کسب کردند اما خواست 
کاری و        ها یعنی حذف شرکت     اصلی آن  ان های پيم

اه       .  انعقاد قرارداد مستقيم پذیرفته نشد       رم ه سوم م
ام، وارد اعتصاب                  درام ن می ب کارگران پتروشي

ه    .  دیگری شدند  د و            این اعتصاب نيز ب دی ه رغم ت
رغم اعمال فشار و      تطميع برخی از کارگران و به     

ظور                          ن ه م ریت ب دی ه م ان ن ک اق اف ف دهای ن ن رف ت
ه              ه ادام ت ف جلوگيری از اعتصاب و ادامه آن، دوه

ازات                .  یافت ي ت ران ام ارگ ز ک ي در این اعتصاب ن
ورد خواست                   ا در م د، ام دیگری به دست آوردن
اصلی کارگران، مدیریت بازهم مهلت خواست و          

مدیریت  !  از پذیرش خواست کارگران طفره رفت     
پتروشيمی بندرامام و حاميان و همدستان وی، چه        
د از                  ع در حين اعتصاب یا در فواصل آن و چه ب
اعتصاب ، مکرر مهلت خواسته بودند که خواست 
دگی      کارگران را از نزدیک مورد بررسی و رسي

ول        د و ق ه                       قرار دهن ه ب ن ي ن زم ز در ای ي ی ن ائ ه
کارگران داده بودند، اما سرانجام به کارگران گفته 
ر از حد                          رات ن خواست ف ی شدن ای ل شد که عم

ی  م ي روش ت د در سطح                 پ ای است و ب الن" ه " ک
ود شد         !  گيری شود   تصميم در عين حال چنين وانم

اهشهر             که مدیریت و مقامات بلند پایۀ دولتی در م
می در                        روشي ت فت در حوزه پ ر ن با معاون وزی

د            ن ن . تهران سرگرم گفتگو هستند تا راه حلی پيدا ک
ه وعده            ه ب ن         کارگران پتروشيمی ک های دروغي

ه آن وعوامل                 مدیریت پی  ادی ب م برده و هيچ اعت
ه اعتصاب             حکومتی نداشتند، در همان حال که ب

گری را         مهرماه خود پایان می  دادند، اعتصاب دی
ن                  بدین.  دیدند تدارک می  می در عي روشي ت سان پ

دن                   آنکه امتياز می   والن ب رای ق ت، خود را ب رف گ
رد    خواست اصلی بر کارفرما آماده می        هلت    .  ک م

ریت                دی دوماهه بعدی هم پایان یافت، از طرف م
ذیرش خواست              شرکت اما هيچ اقدامی پيرامون پ

ت      رف گ ران صورت ن ارگ ه    .  ک زم ر زم گ اردی ب
های منطقه اقتصادی       اعتصاب در تمام پتروشيمی   

ار حذف     .  ماهشهر بلند شد  کارگران پيمانی خواست
د            شرکت ودن زد ب م . های پيمانکاری و افزایش دست

ه                وقتی که آن   ریت ب دی چه م ان ن ها هشدار دادند چ
ا را              زده م خواست کارگران رسيدگی نکند و دست

د، روز          ده ام             ٢٠افزایش ن م ران در ت ارگ  دی ک
جمع              پتروشيمی های منطقه دست به اعتصاب و ت

ام                         م ت در ت ری دی د زد، م ن واه ری خ راس س
های منطقه دچار وحشت و سراسيمگی         پتروشيمی

که      این.  شد بار، نه مدیریت پتروشيمی بندرامام، بل

تصادی            رئيس مجموعۀ پتروشيمی   ه اق طق های من
ا                   اهشهر ب ار م ماهشهر، همراه با رئيس اداره ک

د               گو شدن ت ف ران وارد گ ن    .  نمایندگان کارگ در ای
خ          اری ه در ت ار           ١٨اجالس ک  دی و در اداره ک

ار             ران ب ارگ ان ک ماهشهر برگزار گردید، نمایندگ
افشاری            دیگر بر حذف شرکت    کاری پ ان م های پي

عيض             ب نموده و خواستار افزایش دستمزد و رفع ت
د          ی شدن گرچه در     .  ميان کارگران رسمی و پيمان

های پيمانکاری چيزی بيشتراز   مورد حذف شرکت
ج                  وعده ای ت ا ن ی توخالی به کارگران داده نشد، ام

ه سود                  گری ب م دی ه این جلسه، کسب امتيازات م
غ صدهزار              .  کارگران بود  ل ب رفت م ذی کارفرما پ

زد                 م ه دست ی ک ران ارگ تومان به دستمزد ماهانه ک
ان می        ۶٠٠ تا     پایه آنان  وم ه          هزار ت رسد، اضاف

و                 .  کند رت ران در پ ارگ م، ک ه از م ي سوای این امت
دی آب و                  د حق ب ن اتحاد و همبستگی خود توانست

ان                 ت ارس م ي اده از ب ف ت ع          هوا و حق اس ای های صن
ام       به.  پتروشيمی را نيز بدست آورند     م رغم کسب ت

ران                    ارگ رای ک ه در جای خود ب این امتيازات ک
ی                      ا خواست اصل م است ام ه بسيار مهم بود و م
د و                         ان اسخ م می بی پ روشي ت ی پ ان کارگران پيم
گر کل               ر دی صاحبان صنایع پتروشيمی یا به تعبي

ه  ای رم د                 س ن ت رف ار آن ن ر ب ه  .  داران زی رچ اگ
می                     شرکت روشي ت ع پ ای کاری در صن ان های پيم

ام           شگ ي بسيار فعال هستند و کارگران پتروشيمی پ
های     پيکار طبقاتی کارگران برای برچيدن شرکت    

طه                  پيمانکاری می  يت و حي ال ع باشند، اما دامنه ف
می محدود                     عمل این شرکت   روشي ت ه پ ا ب ه ن ها ت

های واسطه و     هاست که این شرکت     سال.  شود  نمی
وان            دالل که دولت از آن    ه عن ا ب های     شرکت  " ه

کند،  یاد می" پيمانکاری برای تأمين نيروی انسانی
ام                           م که در ت ل می، ب روشي ت ع پ ای نه فقط در صن
ن                 اشي از، م صنایع، از جمله در صنعت نفت و گ

ر بخش               ای ی و س ائ م ع            سازی، هواپي ای ا و صن ه
ال ع د   ف ن شرکت    .  ان رم و          در ای ه ن چگون ي ا ه ه

ر                       ضابطه  ا، ب رم ارف ای جز خواست و ارادۀ ک
يست         م ن راردادهای موقت و         .  شرایط کار حاک ق

ی      .  سفيد امضا وسيعًا رایج است     ن ي هيچگونه تضم
دارد               اری وجود ن ه ک . برای تمدید قرارداد و ادام

ر است،                   شت ي ران ب ارگ ار ک در حاليکه ساعات ک
افت            دستمزدهای کمتری و البته با تأخير زیاد دری

کارگران پيمانی از تمام مزایای کارگران     .  کنند  می
های   گاه حتی از بيمه   .  اند  با قرارداد مستقيم محروم   

ز محروم و                    ي ی ن ان ه درم اجتماعی و حقوق اولي
االست          بهره  بی ار ب ي . اند و فشار کار و استثمار بس

وِم                      ا دو س اه ت ه گ ران ک ارگ اکنون بخش اعظم ک
ران    کارگران این صنایع را تشکيل می      دهند، کارگ

د    ن ه                   .  پيمانی هست که ب ن آن ران در عي ارگ ن ک ای
ار می               خشن م ث ت ا         ترین شکل ممکن اس د، ام شون

ر               دریافتی آن  ت م ها گاه حتی دو تا دو و نيم برابر ک
ار در    .  از کارگران قرارداد مستقيم است     شرایط ک

مورد این گروه عظيم از کارگران به حدی سخت        

ه      و دشوار و بی  حقوقی و استثمار به حدی است ک
ه           حتی در رسانه   های رسمی حکومتی نيز آن را ب

 .اند تشبيه کرده"! برده داری مدرن"
های پيمانکاری    بنابراین روشن است که، شرکت       

و خواست برچيده شدن آنها صرفًا در حد صنایع             
پتروشيمی و صاحبان آن که در برابر خواست                 

این مسأله  .  کنند نيست کارگران پيمانی مقاومت می 
کل مؤسسات و صنایع اعم از دولتی یا غير دولتی 

ست که خواست برچيده        بدیهی.  گيرد  را در برمی   
های پيمانکاری خواست تمام                       شدن شرکت     

کارگران .  کارگران پيمانی در سراسر ایران است     
با .  اند   پتروشيمی پرچمدار و پيشگام این مبارزه          

اعتراضات و اعتصابات گسترده کارگران                        
تر کارگران    پتروشيمی، زمينه اعتراضات گسترده   

های پيمانکاری، بيش        برای برچيده شدن شرکت      
صرف نظر از   .  از پيش در حال فراهم شدن است      

اعتراضات پيشين کارگران صنایع ماشين سازی         
از جمله کارگران ایران خودرو برای حذف                      

های پيمانکاری، اما با پيکار طبقاتی                        شرکت
 برای    کارگران پتروشيمی و استمرار مبارزۀ آنان      

ها، اعتراضات کارگری حول          حذف این شرکت    
این خواست، پيوسته در حال گسترش است و به              
تدریج به تمام صنایع و واحدهای صنعتی تعميم               

غير از پتروشيمی که از لحاظ اقتصادی          .  یابد  می
نقش بسيار مهمی در اقتصاد جمهوری اسالمی               

ترین    کند، در صنعت نفت نيز که کليدی               ایفا می  
مرکز اقتصادی و صنعتی و شریان حياتی                          

ها هزار کارگر تحت          ست، ده     جمهوری اسالمی  
های پيمانکاری هستند و از          پوشش همين شرکت   

نارضایتی و  .  برند  تبعيض و بی حقوقی رنج می         
روحيه اعتراضی در ميان کارگران پيمانی                       

! تر از کارگران پتروشيمی نيست        صنعت نفت کم   
های پی    ای از جرقه     و هر آینه ممکن است جرقه        

در پی پتروشيمی، نفت را نيز مشتعل سازد و                    
حریق نفت را به سادگی      .  حریقی بزرگ برپا کند    

نمی توان خاموش ساخت چرا که تمام اقتصاد                   
سازد وممکن است      جمهوری اسالمی را فلج می       

 .کل نظام حاکم را در شعله های خود خاکستر کند
داری حاکم نيز البته از این موضوع         دولت سرمایه 

برعکس تمام تالش خود را به کار           .  غافل نيست 
بندد که با حصارکشی،          بسته است و به کار می          

 .های آتش مصون نگاه دارد حریم نفت را از شعله
دولت جمهوری اسالمی بنا به هر مالحظاتی                    

های پيمانکاری     حذف شرکت   ٨۴اگرچه در سال     
را تصویب نمود، اما این مصوبه هيچگاه اجرائی          

کارگران پيمانی نيز گرچه در طول این                  .  نشد
ها مبارزه نموده و       ها برای حذف این شرکت        سال

اند، اما خطر            اعتراضاتی را نيزسازمان داده          
اعتراضات و اعتصابات گستردۀ کارگران پيمانی       
هرگز تا بدین حد که بعد از اعتصابات کارگران             

. پتروشيمی جدی شده، جدی نبوده است                                
اعتصابات بزرگ در پتروشيمی تبریز و                            

های منطقه اقتصادی ماهشهر و                          پتروشيمی
استمرار اعتراض هزاران کارگر این                                   

تواند منشأ اثر اعتصابات      ها، نه فقط می     پتروشيمی
ها در سراسر ایران       تر در تمام پتروشيمی      گسترده

شود و کل این بخش را به تعطيلی بکشاند، بلکه               
ترین   تواند به نزدیک    تر از آن می     قبل از آن و مهم    

۴درصفحه   

 های پيمانکاری و شرکت

  يکسال پيکار طبقاتی کارگران پتروشيمی

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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سخنان وزیر نفت،یعنی وزیر وزارت خانه ای که 
صنایع پتروشيمی نيز زیرنظر آن اداره می شود،        
پيرامون نحوه برخورد با کارگران پيمانکاری               

رستم قاسمی   .  دليل روشنی بر همين مدعاست           
وزیر نفت جمهوری اسالمی، تنها چند روز پس            

"از ابالغيۀ هيأت وزیران گفت             تمام نيروی    : 
انسانی پيمانکار در صنعت نفت تا پایان سال                    

شایان ذکراست که در       "!  شوند   تعيين تکليف می    
 هزارکارگر رسمی،     ٩٠صنعت نفت عالوه بر         

 هزار کارگر زیر پوشش                       ١۶٠بيش از            
. های پيمانکاری مشغول به کار هستند                 شرکت

در :  وزیر نفت رژیم  در مورد این نيروها گفت            
 هزار نفر نيروی      ٨٠ تا    ٧٠ سال گذشته      ۴  -  ۵

پيمانکاری به نيروهای صنعت نفت افزوده شده             
تر به تعيين وضعيت این  است که باید هرچه سریع

و چنين اضافه نمود که          !  نيروها رسيدگی شود    
بخشی از نيروهای انسانی صنعت نفت مازاد               "

 "!است
ام                      م ه ت ع ب ان خود در واق وزیر نفت با این سخن
ی در                       ان م ي ران پ ارگ ی اعم از ک ان م کارگران پي
رشرکت              ای ران س ارگ نفت،گاز، پتروشيمی ویا ک
ا                 ه ی د ک های تابعه وزارت نفت چنين پيام می ده
د             ن ن ده باید به وضعيتی مشابه وضعيت موجود ت
کاری و وضعيت                 ي و یا باید در انتظاراخراج وب

وزیر نفت که از رسيدگی به . بارتری باشند فالکت
ا        وضعيت هزاران کارگر پيمانی و تعيين تکليف ب
رارداد               اد ق ق ع این نيروها سخن گفت، در مورد ان
چ حرف                          ي ران ه ارگ ه از ک ت ن دس ا ای م ب مستقي
در روشن                       ن ق ي م ا ه زد ام ی ن مشخص و روشن
قط شامل                  ه ف م،ن ي ق ت ساخت که انعقاد قرارداد مس
حال تمام کارگران پيمانی صنعت نفت نخواهد شد        
ی          بلکه تنها مشمول کارگرانی که در سکوهای نفت
ران                   ارگ ن ک ام ای م مشغول به کارند و آن هم نه ت
بلکه فقط بخشی از این کارگران که حداقل دارای      

د شد                  د، خواه ن ت م هس . مدرک تحصيلی فوق دیپل
ر              ای رستم قاسمی، در بارۀ وضعيت استخدامی س

وضعيت    " نيروهای صنعت نفت که به زعم وی          
رارداد مدت                  آن ه ق کاری ب ها قابل تبدیل از پيمان

ت      س ي ن ن ي ع ت "  م ف د           :  گ ای ی ب ت رک ر ش در ه
ا در آن                          تعاونی روه ي ن ن ل داد و ای ی تشکي ائ ه
د        تعاونی ه              "!  ها عضو شون اره ب ا اش رده ب ام ب ن

ی                 اون ع ل ت ي ک رح تش ت ط ه دول ک ن ا در       ای ه
فت را در                      شرکت عت ن وعه صن های زیر مجم

ی         " دست تصویب دارد گفت       اون ع ن ت ا ای ه        ب ا ب ه
گر        صورت ترک تشریفات قرارداد می     بندیم و دی

ه                       ی ب روی انسان ي يت ن ال ع ه ف بکارگيری و ادام
دارد           ". صورت پيمانکار در صنعت نفت وجود ن

ر        سوای ابهامات متعددی که در حرف         های وزی
ظر                       ه ن ن طور ب رًا ای فت وجود دارد و ظاه ن

ظردارد شرکت                می ه دولت درن ه        رسد ک های ب
ن شرکت            زی گ ای ی را ج اون ع ای    اصطالح ت ه

ام                    گر ن ارت دی ب ه ع ا ب د و ی ای م کاری ن ان م ي پ
ی        های پيمانکاری را به شرکت      شرکت اون ع های ت

تغيير دهد، اما این نکته از هم اکنون روشن است           
ا          که بحثی از انعقاد قرارداد مستقيم وزارت نفت ب
عت                ن صن کارگران پيمانی مشغول به کار در ای
ده            ي رچ رای ب نيست و هنوز موانع بسيار زیادی ب

کاری        های  واسطه    شدن واقعی شرکت   ان م ای و پي

بندند، تمامی پرسنل خود را از بيرون همراه              می
ها   کنند و پس از پایان قرارداد ، آن           خود وارد می  

برند و یا اخراج      را مجددًا یا با خود از شرکت می       
یعنی (کنند و به همين دليل این کارگران                        می

مشمول )  کارگران پيمانی پتروشيمی بندر امام           
 "!شوند بخشنامه دولت نمی

شد که      این دروغ بزرگ در حالی مطرح می                
برطبق اسناد و مدارک قانونی، تمامی کارگران            
پيمانی در پتروشيمی بندر امام و سایر                                   

 الی  ١٠های منطقه ماهشهر، همگی از        پتروشيمی
 سال سابقه کار مستمر در پتروشيمی دارند و          ٢٠

ها به رغم آنکه ممکن است               در طول این سال       
پيمانکاران عوض شده باشند، اما کارگران به                 
طور ثابت بر سِر کارهای معين خود باقی                          

ها بابت بيمه     اند و بطور مستمر از حقوق آن         مانده
ها   و ماليات کسر شده است که ليست این پرداخت          

نيز در سازمان تأمين اجتماعی و ادارۀ دارائی                
مذاکرات نمایندگان کارگران با           .  موجود است   

مسئولين اداری و مدیریت برای اجرای ابالغيه            
در این مذاکرات تازه          .  دولت به نتيجه نرسيد         

مشخص شد که ابهامات بسيار زیادی چه در                     
های پيمانکاری و چه در                 مورد حذف شرکت      

زمينه انعقاد قرارداد مستقيم و ادامه کاری                          
ها مشغول    کارگرانی که تحت پوشش این شرکت        

کارگران پتروشيمی   .  اند وجود دارد     به کار بوده   
برای تحقق خواست خود و انعقاد قرارداد مستقيم، 
راه دیگری نداشتند جز آنکه به نيروی اتحاد و                 
اعتصاب سراسری خود روی آورند و اعالم                   

 بهمن در تمام                  ٢٣کردند که از روز                        
های منطقه ماهشهر دست به اعتصاب          پتروشيمی
 .خواهند زد

داران از اعتصاب              وحشت دولت و سرمایه            
های منطقه اقتصادی            سراسری در پتروشيمی       

ماهشهر سبب گردید که مدیریت شرکت دو روز           
قبل از آغاز اعتصاب، با وعده دیگری تحت                     

به کارگران  "  پاداش ساالنه نفت  "  عنوان پرداخت 
گرچه از ميزان این پاداش و       .  پيمانی به ميدان آید   

چند و چون عملی شدن آن هنوز اطالعی در                     
دست نيست، اما این وعدۀ مدیریت را سوای جنبۀ         
وقت کشی و سرگردانی کارگران، چنانچه متحقق       
گردد، باید کسب امتياز دیگری به سود کارگران           
به حساب آورد و همين موجب شد که کارگران               

 . بهمن خود را به تعویق اندازند٢٣اعتصاب 
تعویق اعتصاب در پتروشيمی اما به معنای پایان         
اعتصاب و پایان مبارزه برای حذف قطعی                       

های پيمانکاری و انعقاد قرارداد مستقيم               شرکت
های    رغم حذف کاغذی شرکت         به.  نبود و نيست    

داران همچنان      پيمانکاری، در عمل اما سرمایه         
دستمزدهای بسيار کمتر و ناچيزتری به کارگران       
پيمانی ميپردازند و این گروه بسيار بزرگ                        
کارگران از مزایای کارگران با قرارداد مستقيم            

گرچه دولت به اجبار و در اثر                     .  اند    محروم
مبارزات مستمر کارگران به ویژه کارگران                    

های پيمانکاری    پتروشيمی به سمت حذف شرکت      
سوق داده شده ،       –ولو تا کنون در روی کاغذ           -

اما با توسل به ترفندهای دیگری، بی حقوقی و                
تبعيض عليه کارگران پيمانی را تداوم بخشيده                
است و وضعيت استخدامی و آیندۀ شغلی صدها              

. هزار کارگر پيمانی را در ابهام فرو برده است             

صنعت مرتبط با آن یعنی صنعت نفت نيز سرایت 
این موضوع، اکنون نه فقط یک احتمال،                .  کند

خطری .  بلکه به خطری واقعی تبدیل شده است            
. که درست بيخ گوش رژیم قرار گرفته است                    

ها هزار کارگر پيمانی          بنابراین پيش از آنکه ده       
نفت به تأسی از کارگران پتروشيمی به اعتصاب         

نسبی کنونی نفت را         "  آرامش"روی آورند و         
برهم زنند و الیه خاکستری که روی آتش را                     

داران و دولت      پوشانده است کنار بزنند، سرمایه       
ها باید راه چاره و ترفند دیگری پيدا کنند و راه       آن

اعتراضات کارگری حول خواست حذف                           
های پيمانکاری و گسترش مبارزات                       شرکت

 !کارگری را سد کنند
ست که دولت و هيأت            درست در چنين لحظاتی      

وزیرانش فسخ قراردادهای منعقد شده ميان                      
های پيمانکاری را      های اجرائی و شرکت       دستگاه

 روزه تعيين   ١۵االجل    تصویب و برای آن ضرب    
برطبق مصوبه هيأت وزیران و                     .  کند      می

ای که سوم بهمن ماه انتشار یافت، همه                  ابالغيه
اند قراردادهای      های اجرائی مکلف شده          دستگاه

های پيمانکاری برای تأمين        منعقد شده با شرکت     
نيروی انسانی را، ظرف پانزده روز پس از                     

فسخ کنند و با            )  ١۶/١١/٩٠(ابالغ مصوبه        
. کارکنان شرکتی، به طور مستقيم قرارداد ببندند         

این مصوبه، به استثناء نهادها و مؤسساتی که                  
شوند، همه      ای اداره می       زیر نظر مستقيم خامنه      

ها و       خانه   های اجرائی و کليه وزارت              دستگاه
مؤسسات دولتی، منجمله وزارت نفت، نيرو،                 
صنعت و معدن، شرکت ملی نفت ایران،                             

های دولتی، سازمان گسترش و نوسازی            شرکت
 .گيرد صنایع و امثال آن را در بر می

با صدور این ابالغيه، کارگران پيمانی                                 
های     پتروشيمی، خصوصًا کارگران پتروشيمی         

منطقه اقتصادی ماهشهر که اعتصابات و                          
مبارزاتشان در تصویب و اعالم این مصوبه                    

گيری    ای به سود تعقيب و پی             مؤثر بود، دریچه    
در عمل اما    .  خواست محوری خود گشوده یافتند      
االجل، بحثی    وقتی که دیدند پس از پایان ضرب           

از انعقاد قرارداد مستقيم در ميان نيست، راه                     
دیگری جز ادامه مبارزه و سازماندهی یک                      

رغم آنکه در      اکنون علی .  اعتصاب جدید نداشتند   
های پيمانکاری در سطح              مورد حذف شرکت      

گيری شده و دولت ابالغيه رسمی         تصميم"  کالن"
های     صادر کرده بود، اما مدیریت پتروشيمی                

منطقه ماهشهر باز هم از انعقاد قرارداد مستقيم با         
در .  کارگران امتناع ورزید و زیر بار آن نرفت           

کاری هزاران کارگر                    توجيه تداوم پيمان            
پتروشيمی و عدم انعقاد قرارداد مستقيم با                           

ها،این بار ادعای جدید و عجيب و دروغ                        آن
داری مطرح شد که خشم و تعجب توأم با                     شاخ

به کارگران چنين . انزجار کارگران را برانگيخت
کليه پيمانکارانی که در پتروشيمی        "گفته شد که      

گيرند و با پتروشيمی قرارداد          بندر امام کار می     

٣از صفحه   

  ۶درصفحه 

 های پيمانکاری و شرکت
 يکسال پيکار طبقاتی
   کارگران پتروشيمی

 زنده باد استقالل طبقاتی کارگران 
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  ۶درصفحه 

١از صفحه   

راض در              رای اعت که فراخوان هایی خودجوش ب
ه یک                  سوریه پخش شدند، رژیم اسد وعده داد ک
ه اجرا در              رحل رشته اصالحات اجتماعی را به م

د        ٢۴اما روز   .  خواهد آورد  ن ف ن      ١٣٨٩ اس دی ن  چ
تظاهرات بزرگ در سراسر سوریه و به ویژه در         

ن شهر ده             .  درعا برپا شد   ي هشت روز بعد در هم
ه                  ل و ل ه ضرب گ ها تظاهرکننده، شاید صد نفر، ب
د و روز پس از آن                          دن ای درآم يس از پ ل های پ
ا                  ه ازه آن ن ع ج ي نزدیک به بيست هزار تن در تشي

وده ای              .  شرکت نمودند  راضات ت ردگی اعت گست
لذا رژیم .  رژیم بشار اسد را به شدت هراسان کرد 

ه                 ت تصميم گرفت تا همزمان با سرکوب یک رش
ه ی اجراء               رحل اقدامات مردم فریبانه را نيز به م

ذارد گ ال روز        .  ب ث رای م ن     ٩ب روردی  ١٣٩٠ ف
اء              ف ع ت کابينه تحت ریاست محمد ناجی عطری اس
يت                 ل ه م داد و نه روز بعد بشار اسد اعالم نمود ک
ده می                      ردان ازگ رد ب سوری به سی صد هزار ُک

يش از آن، در               !  شود آنان نزدیک به پنجاه سال پ
 ميالدی، از مليت سوری عزل شده             ١٩۶٢سال  
 .بودند

رفت و                       ه سوی آرامش ن با این حال وضعيت ب
ن       ٢١برای مثال در بانياس روز       روردی  ١٣٩٠ ف

ظامی در زد و            ٩ نفر و از جمله       ١۴دست کم     ن
دی   .  خوردها کشته شدند   چهار روز بعد دولت جدی

ام                       م ه ت رد ک ل داد، اعالم ک که عادل سفر تشکي
د،     کسانی که از ابتدای اعتراضات دستگير شده         ان

ز روز سی ام           .  فورًا آزاد خواهند شد    بشار اسد ني
" وضعيت اضطراری       " فروردین اعالم کرد که      

 ! اعالم شده بود، لغو می گردد١٩۶٣که از سال 
ان سوری از                         ي ه عده ای از ارتش پيش از آن ک
است                ه ری نيروهای نظامی رسمی جدا گردند و ب

ه       " سرهنگ ریاض االسد        را "  ارتش آزاد سوری
اشی                    روپ گری از ف م دی د، عالئ بنيان گذاری کنن

از جمله این که در روز        .  درونی رژیم آشکار شد   
 تن از اعضای  ٢٣٠ بيش از  ١٣٩٠ اردیبهشت   ٢

 سال پيش بدین سو، حزب     ۴٢حزب بعث، که از     
حاکم ست، اعالم نمودند که از این تشکل به نشانه          
اء می                 ف ع ت ردم اس ی اعتراض به خشونت عليه م

ل            .  دهند ل ان م در همين روز شورای امنيت سازم
ا                     ه ب رد ک ه ک ي ه ه ت متحد قطعنامه ای عليه سوری

ه    .  مخالفت روسيه بر زمين ماند  ادی ح با این حال ات
ا در       ه             ١٣٩٠ خرداد      ٢اروپ ي ل ی را ع ات ه ي ب ن  ت

 نفر از اطرافيان وی با ممنوعيت  ٩شخص اسد و  
ارج                    ان در خ والش ط ام د و ضب صدور روادی

 .کشوراعالم کرد
ن از      ١٢٠ دست کم    ١٣٩٠ خرداد   ١۶در روز     ت

نيروهای ویژه ی امنيت سوریه در جسر الشغور           
م         –واقع در شمال     شرقی کشور کشته شدند و رژی
ه          " بشار اسد فورًا     ه ب ت گروه های تروریست وابس

ه  رد                 "  بيگان ار اعالم ک ت ن کش ول ای ا  .  را مسئ ام
ن                       د، ای ن ت ح هس ان مسل مخالفان که عده ای از آن
ان در                    ن ه ای د ک ن ت ف موضوع را تکذیب کردند و گ

د       "  شورش درونی" یک   ه شده ان شش روز    .  کشت
بعد ارتش سوریه جسر الشغور را بمباران کرد و          
ن از                      زاران ت ه ه ی ک ت، در حال در اختيار گرف

 .ساکنان آن به ترکيه گریختند

وده ای روز                  راضات ت ن اعت یکی از بزرگ تری
ر      ١٧ ي ه                ١٣٩٠ ت را ک اه روی داد، چ م  در ح

ه              ي ل نزدیک به چهارصد هزار نفر در این شهر ع
رژیم تظاهرات کردند، اما از آن جایی که سفيران        
م         فرانسه و آمریکا نيز در آن حضور داشتند، رژی

ود           م ا  .  آن را دسيسه و دخالت خارجی توصيف ن ب
ه              ٣١این حال مخالفان روز      د ک ردن ر اعالم ک ي  ت

بيش از یک ميليون و دویست هزار نفر درحماه و     
د          رده ان ز در          .  دیرالزور تظاهرات ک ي م ن  ٩رژی

ل              ١۴٠مرداد حماه را بمباران کرد که در آن الاق
 .نفر جان باختند

ه                   ي ل دام ع ا اق فت ب هر چند روسيه و چين به مخال
ل                ل ان م يت سازم سوریه ادامه دادند، شورای امن

د روز       ح ت رداد     ١٢م ای     " ١٣٩٠ م ت ه ون خش
وق بشر                  ه حق ي ل " گسترده مسئوالن سوری را ع

ه               .  محکوم کرد  ه عرب ب ادی ح د، ات چهار روز بع
عربستان سعودی سفيرش را از دمشق  .  ميدان آمد 

دام را                     ن اق ي م ز ه ي فراخواند و بحرین و کویت ن
ی،             .  انجام دادند  ل ل م ن ال ي به رغم این اعتراضات ب

ه            ٢٢ارتش سوریه روز     ي اران الذق ب م  مرداد به ب
ن از                       زاران ت ه ه ود ک ی ب پرداخت، این در حال

ور            .  مردم شهر فرار کردند    ری کم شه خ ی در تاری
ام       ١٣٩٠ ه ن ی      "  عده ای از مخالفان ب ل شورای م
ر اعضای            "  سوریه ث د، اک ودن اعالم موجودیت نم

ر                   گ ن و دی ي م ل س م وان ال ورا عضو اخ ن ش ای
ون را               وزیسي ام اپ م اسالمگرایان هستند و مطلقًا ت

با این حال شورا تحت حمایت      .  نمایندگی نمی کنند  
جاعی          قدرت های بزرگ غربی و دولت های ارت
رار                    طر ق ان سعودی و ق ت منطقه به ویژه عربس

 .دارد
دام    ١٣٩٠ مهر ١٢روز    روسيه و چين در یک اق

ل            ل ان م هماهنگ قطعنامه ی شورای امنيت سازم
د              ردن و ک ه وت می        .  متحد را عليه سوری ن دو ن ای

ه ی             خواهند که دست شورای امنيت را برای حمل
نظامی احتمالی به این کشور باز گذارند، چنان که         

د         ردن ی ک ب ي ا ل طه ب ی       .  در راب ال و در ح ن وت ای
ردم           صورت گرفت که رژیم بشار اسد به کشتار م
ن                  يش از ای ادامه می دهد و برای مثال دو روز پ

د روز         ٢۵٠قطعنامه، با گسيل      تانک و پس از چن
وب                ان را در جن ت نبرد، دوباره کنترل شهر الرس

ان       .  کشور به دست گرفت  ن زم ي م رژیم اسد در ه
د،      "  ناتو" اعالم کرد که اگر    ن ه ک به این کشور حمل

ل           ي او نيز به عنوان اقدامی تالفی جویانه به اسرائ
 .یورش خواهد آورد

ادی           شورای ملی سوریه که از حمایت سياسی و م
ره               ه طر ب کشورهایی مانند عربستان سعودی و ق

ان     ١٣٩٠ آبان   ۶مند است در روز       آشکارا خواه
ه شد       "  ایجاد منطقه ی ممنوعه پرواز  "  . در سوری

زرگ    البته این منطقه را کسی به جز قدرت های ب
ان                        م ي ه پ رکشان ک ح مشت ازوی مسل ی و ب غرب

ه وجود       "  ناتو" متجاوز نظامی   باشد، نمی توانند ب
شورای ملی سوریه در این مقطع نشان داد        .  آورند

و                  ي ات رن ت اب یک آل ي ز در غ ي ه ن وری ه در س ک
جع                   رت زدور و م دمکراتيک و مترقی عده ای م
د              ن ت ه هس ون خواهان برقراری رژیمی از همان نم

 .که ده ها سال است به مردم سوریه ستم می کند
اتحادیه عرب که تحت تأثير مرتجع ترین اعضای        
ی                    ان سعودی ست و تشکل ت خود همچون عربس
زرگ                      درت های ب است های ق ال سي برای اعم

 ١٣٩٠ آبان    ٢١امپریاليستی در منطقه است روز      
در همين .  تصميم به تعليق عضویت سوریه گرفت  

روز دو کشور همسایه سوریه یعنی ترکيه و اردن 
 .نيز خواهان کناره گيری بشار اسد شدند

ن عرب                 ي جع رت ارتش آزاد سوریه که از سوی م
ی             ال ه م منطقه مانند عربستان سعودی و قطر تغذی
ان                      گرای ه اسالم ه می شود ک می شود و حتا گفت

 ٢۵مسلح ليبيایی به صفوفش پيوسته اند در روز            
ه                    ی سوری ت ي ن روهای ام ي آبان به یک ساختمان ن

 .حمله مسلحانه کرد
ادامه ی سرکوبگری های رژیم بشار اسد و فشار          
ه                ه را ب ي ام روس افکار عمومی بين المللی سرانج
ن کشور                    ر ای ي ف ه س تغيير سياست کشاند، چرا ک

ه               ١٣٩٠ آذر   ٢۵روز   ام ن طع ویس یک ق  پيش ن
رای    اسب از زور         " ب ن ت ام اده ی ن ف ت را در   "  اس

حد داد              ت ل م . سوریه به شورای امنيت سازمان مل
دام                   ن اق ز از ای ي ذکور ن دیگر اعضای شورای م

 .روسيه حمایت کردند
واد             ١٣٩٠ دی      ٢روز    ل م ام ودروی ح  دو خ

ی                     ت ي ن ان سرویس های ام م منفجره به چند ساخت
ه مرگ             ر شد       ۴٠برخورد کردند که منجر ب ف .  ن

ه شرکت             شورای ملی سوریه و ارتش آزاد سوری
م بشار               د و رژی خود را در این اقدام تکذیب کردن

رد                   ات اعالم ک ي ل ن عم . اسد القاعده را مسئول ای
ر امور خارجه               چندی بعد هيالری کلينتون، وزی
ه                   ده در سوری اع ق اصر ال آمریکا نيز گفت که عن

اقدامات تروریستی انتحاری با یک       .  فعال شده اند  
د      ١۶انفجار در دمشق به تاریخ        دی پی گرفته شدن

ًال                          اب ق ت گر را م کدی ان ی ف ال خ و بازهم رژیم و م
 .مسئول آن اعالم کردند

ی                           ای ره اران شه ب م اه ب همن م در طول دی و ب
م                 ام رژی ج ا سران همچون حمص ادامه پيدا کرد ت
موفق شد کنترل دوباره ی خود را بر این شهر که         

رژیم بشار اسد در         .  ویران شده است برقرار کند 
ه یک حرکت                ١٣٩٠ اسفند ٧روز   ز دست ب ي  ن

رسی              تبليغی زد و قانون اساسی جدید را به همه پ
ه               .  گذاشت رد ک  % ٨٩ /  ۴دولت سپس اعالم ک

اد                       ه زی ون اساسی ک ان ن ق ه ای شرکت کنندگان ب
معلوم نيست چگونه تهيه و تدوین شده است آری         

د و       ز در آن               %  ۵٧ /  ۴گفتن ي ط ن واجدان شرای
 .شرکت کردند

ر                  ا سف ان م ه ه آخرین تحول مهم مربوط به سوری
ه روز            ود ک  ٢١ و     ٢٠کوفی عنان به این کشور ب

ژه        . صورت گرفت١٣٩٠اسفند   اده ی وی ت او فرس
. سازمان ملل متحد و همچنين اتحادیه عرب است         

ل     ل کوفی عنان که پيش از این، دبير کل سازمان م
متحد بوده است با همان لحن دیپلماتيک معمول از        
راز             دو بار گفت و گوی رو در رو با بشار اسد اب

ه               .  خشنودی کرد  د ک گوی با این حال مجبور شد ب
ه      .  حل بحران به راحتی ميسر نيست      عنان گفت ک

پيشنهادهای مشخصی را برای حل بحران به اسد          
او پيش از آن که به قطر برود . عرضه کرده است

اظهار داشت که ما باید فقط اميدوار باشيم چرا که           
ه          .  وضعيت بسيار وخيم است    ان گفت ک کوفی عن

د                  ای ب ه ن اک است ک وضعيت سوریه چنان خطرن
دون      .  شکست بازگشت آرامش را پذیرفت      ان ب ن ع

رد،              ب این که از مسئوالن خشونت و کشتار نامی ب
وان                         ت ا ب ان داده شود ت ای ا پ گفت که باید به آن ه

 سوريه، يک سال بعد

 زنده باد همبستگی بين المللی کارگران 
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 .زمان الزم را به حل سياسی بحران داد
ه                   ادهای مشخصی سخن ب کوفی عنان از پيشنه

کرد                ن  .  ميان آورد که جزئيات آن را مطرح ن ای
ه از           پيشنهادها هر چه باشند، به نظر نمی رسد ک

د              ن اه ک ادی ب ز زی در .  وضعيت بغرنج سوریه چي
سوریه نيز مانند دیگر کشورهای عربی همچون           
بش خودجوش                    من جن تونس و مصر یا ليبی و ی
ی و             اعتراضی شکل گرفت، اما آن چه درد اصل

ود            عدم وجود       –مسئله ی اساسی این جنبش ها ب
موجب   –یک آلترناتيو مترقی و واقعًا تحول طلب        

ی               ان شد که عده ای از قدرت های منطقه ای و جه
د            ن ن . تالش کنند تا آلترناتيوی را به جنبش تحميل ک

ازوی                     وان ب ه و آن چه می ت شورای ملی سوری
د                   اش ه ب وری ه ارتش آزاد س د ک ي ام ح آن ن ل مس
ل            ي آلترناتيوی ست که از بيرون به این جنبش تحم
ون                          ن اک م ت ه رژی ن خاطر است ک ي م شده و به ه
توانسته است با استفاده از نيروهای مسلح خود در   

ه       .  برابر آن مقاومت کند    ت اما رژیمی که خود وابس
ه و                ي ژه روس به حمایت قدرت های دیگری به وی
کی از                      ایت ی ه حم چين است و رژیمی که دل ب
م                  ه همچون رژی طق ن جنایتکارترین رژیم های م
ه               می ک جمهوری اسالمی ایران بسته است، رژی
دیروز حمص را بمباران کرد و امروز ادلب را و 
فردا معلوم نيست کجا را، نمی تواند مدت طوالنی       
با هر گونه ترفندی از قبيل جایگزینی کابينه های           
ا اعالم یک                    ون اساسی ی ان دولتی، همه پرسی ق
رشته اصالحات ناکافی و سر و دم بریده به حيات          

راموش      .  فاسد خود ادامه دهد  د ف اما این را هم نبای
ا                          ه ب ردم سوری ز م ي ل ن اب ق کرد که در طرف م
دگی اشان          ن کسانی روبه رو هستند که ادعای نمای
را می کنند و خود برای آن که به قدرت برسند از            
د و از                      رن ي ول می گ طر پ عربستان سعودی و ق
ا                     رانسوی ی ی، ف ای ک ری ار آم امپریاليست های ه

ه     " انگليسی می خواهند که بر فراز سوریه          طق ن م
ع می          .  ایجاد کنند "  ی ممنوعه پرواز   ان در واق آن

ا                          ردم ی وده های م ان ت ي ز در م ي دانند که خود ن
د و             پایگاهی ندارند یا به اندازه ی کافی نفوذ ندارن
ی                ان گ ان گ ي به همين جهت دست التماس به سوی ب

همچون   –دراز کرده اند که از موضعی ارتجاعی 
ا          –عربستان سعودی    با رژیم اسد مخالف هستند ی

ه در            سودای عقب زدن رقبای دیگر را در سوری
ه             .  سر دارند  د از سوری روسيه و چين با همين دی

ی            ب ي حمایت می کنند، آن ها نمی خواهند پس از ل
د                ن ده ه از دست ب طق ن . یک کشور دیگر را در م

زرگ            چين به نفت سوریه محتاج است و روسيه ب
 . ترین فروشنده ی سالح به سوریه
ونس       تجربه ی به قدرت رسيدن اسالم      گرایان در ت

م                  ی رژی ون گ رن ه س ان داد ک ای    و مصر نش ه
افی               ردم ک روزی م ي دیکتاتوری به تنهائی برای پ

د          .  نيست بی تردید رژیم بشار اسد سرنگون خواه
رای دست              .  شد ی ب ن ي آوردهای     اما آنچه که تضم

ود،              د ب انقالبی مردم سوریه و پيروزی آنها خواه
ان های                 د ارگ ن این است که تا چه حد توانسته باش

ه                    اقتدار توده  ت ي م ا و ک ه شوراه ون م های     ای از ن
اد                  ج ارزات ای ب ن م انقالبی محالت را در بطن ای

 .  کرده باشند

های فراوانی اندوخته و                       تجارب و درس           
ها و    شک با استفاده از این درس           اند، بی   آموخته

های     تجارب برای برچيده شدن قطعی شرکت                
پيمانکاری و انعقاد قرارداد مستقيم با تمام                            
کارگران پيمانکاری، مستقل از نوع کار و                         
تخصص و مدرک تحصيلی، به مبارزات خود                

 .ادامه خواهند داد
 اما وضعيت کارگران        ٩٠در پایان اسفند سال           

پتروشيمی و ازجمله کارگران پتروشيمی منطقه           
اقتصادی ماهشهر، به هيچوجه با اسفند سال                      
گذشته و آغاز نخستين اعتصاب کارگران قابل                

کارگران پتروشيمی عالوه بر کسب      .  قياس نيست 
ها و استفاده از       امتيازات مهمی در زمينه دریافتی     
های صنایع            امکانات درمانی و بيمارستان                

تر   اند صفوف خود را متشکل        پتروشيمی، توانسته 
تواند انکار کند که در این            هيچ کس نمی   .  سازند

یک سال، آگاهی سياسی در صفوف کارگران                  
پتروشيمی رشد و ارتقا یافته و کارگران نسبت به          
دولت و ماهيت آن شناخت بيشتری کسب                             

در پتروشيمی اکنون هر کارگری این را . اند نموده
داند که مدیر عامل و پيمانکار و فرماندار و                 می

امثال آن سر و ته یک کرباسند، همگی در کنار                
کارگران .  هم و در مقابل طبقه کارگر قرار دارند         

اند که به هيچ عنوان         پتروشيمی به تجربه دریافته    
داران و مدیران     های توخالی سرمایه    نباید به وعده  

اعتماد کنند، بلکه فقط باید روی نيروی خود و                  
تر   ها مهم   از همه این   .  اتحاد کارگران حساب کنند    
اند که بدون تشکل، که  کارگران پتروشيمی دریافته

اند، مبارزات و     هائی نيز در این زمينه برداشته   گام
. ها به نتایج مطلوب نخواهد رسيد             اعتصابات آن  

اند که برای     کارگران پتروشيمی به تجربه دریافته     
سازماندهی و هدایت مبارزات و اعتصابات خود،       

های مناسبی ایجاد کنند که در شرایط              باید تشکل 
های    خفقان و سرکوب و محروميت از آزادی                 

سياسی، بتوانند این وظيفه را انجام دهند و ادامه              
کارگران در عمل به این             .  کاری داشته باشند      

اند که باید رفقای کارگر آگاه خود        برده موضوع پی 
ها  و کارگران پيشرو را از چشم جاسوسان، نفوذی

یک سال پيکار       .  و پليس رژیم محفوظ بدارند            
طبقاتی کارگران پتروشيمی به آنان آموخته است           

های مخفی      ها و کميته        ها، هسته     که باید تشکل     
کارخانه را ایجاد کنند و مبارزات علنی خود                      

های مخفی            رانيز، از طریق همين کميته                     
پتروشيمی به اهميت     .  سازماندهی و هدایت کنند      

ها در واحدهای مختلف و نيز                 ایجاد این کميته     
ها    موضوع بسيار مهم ارتباط و پيوند ميان آن                 

کارگران پتروشيمی با سازماندهی        .  واقف است  
اعتصابات و مبارزات سراسری قادرند مبارزه             

های       یک ساله برای برچيده شدن شرکت                          
. پيمانکاری را به سرانجام قطعی برسانند                          

فراموش نکنيم که نقش و اهميت پيکارطبقاتی                  
کارگران پتروشيمی در این مبارزه، منحصر به            

ها پيروزی تمام کارگران و             فرد و پيروزی آن       
 !پيروزی طبقه کارگر است

 سوريه، يک سال بعد

ر      و انعقاد قرارداد مستقيم با شرکت  ی، ب های اصل
ران                           ارگ ت ، ک ف ران ن ارگ ِر راه ک س
ران           ارگ از، ک پتروشيمی،کارگران شرکت ملی گ
ی و         ت شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نف
فت                ه وزارت ن ع اب کارگران دیگر شرکت های ت

 .موجود است
وزیر نفت در ادامه سخنان خود در مراسم تودیع           
و معارفه معاونت توسعه منابع انسانی وزارت               

ها   سازمان"  نفت، همچنين از واگذاری بخشی از       
و از جمله واگذاری    "  و ساختارها در صنعت نفت    

وی گفت در شرکت       .   پاالیشگاه نفت خبر داد        ٧
 هزار نفر   ٢۵ تا   ٢٠ملی پاالیش و پخش، حداقل        

از کارکنان این شرکت به بخش خصوصی                        
در پتروشيمی که بيشتر            .  واگذار خواهد شد       

 ١۵های آن واگذار شده، تا چند ماه آینده                     بخش
هزار نفر از نيروهای این شرکت نيز به بخش                 

 .خصوصی واگذار می شود
این بخش از سخنان وزیر نفت رژیم، نشان دهنده          
سلب مسئوليت دولت در قبال کارگران و از جمله         

 و نفت است و علی            کارگران پيمانی پتروشيمی   
رغم سروصدای زیادی که پيرامون صدور                     
ابالغيه حذف شرکت های پيمانکاری و تبدیل                 
وضعيت کارگران پيمانی راه انداخته اند اما از               
تبدیل قرارداد پيمانی به قرارداد مستقيم هيچ                     

کریم سلحشور معاون منابع انسانی     !  خبری نيست 
(شانا"وزیرنفت، در گفتگو با خبرنگار            شبکه " 

وابسته به اداره کل    )  اطالع رسانی نفت و انرژی    
روابط عمومی وزارت نفت، پيرامون شرایط                 
تبدیل قرارداد پيمانی به قرارداد مستقيم برای                  
کارگران شاغل در زیر مجموعه این وزارت                 

داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم،         "گوید      خانه می  
های تخصصی و داشتن            کار کردن در فعاليت        

حداقل یک سال سابقه کار، از شرایط عقد                           
 "قرارداد مستقيم با نيروهای پيمانکاری است

روشن است که با این قيد و بندها و شرط و                          
داران    گر تالش دولت و سرمایه           شروط که بيان    

برای ایجاد نفاق و چند دستگی در ميان کارگران           
است، عقد قرارداد مستقيم، چنانچه به طور                       
واقعی از حرف به عمل درآید، تنها شامل بخش              
بسيار محدودی از کارگران خواهد شد، آنهم با                
این قيد و شرط اضافی که به این دسته از                              
کارگران، در سال اول همان دستمزدهای پيشين           

 !پرداخت خواهد شد
بدین ترتيب کامًال مشخص است که دولت، گرچه         
تحت تأثيرمبارزات مستمرکارگران پتروشيمی           

های پيمانکاری برچيده شود،      پذیرفته است شرکت  
امااین موضوع ازحّدحرف و صدوریک ابالغيه         

پيکار طبقاتی   .  کاغذِی پرابهام فراترنرفته است       
یک ساله کارگران پتروشيمی برای برچيده شدن          

رغم امتيازات و              های پيمانکاری، به             شرکت
دستاوردهای مهم و غير قابل انکار آن، هنوز اما          

کارگران .  به فرجام قطعی نرسيده است                         
پتروشيمی که پيشتاز این مبارزه بوده و در                        
جریان اعتصابات و اعتراضات یک سالۀ خود              

 های پيمانکاری و شرکت
  يکسال پيکار طبقاتی کارگران پتروشيمی

 های مخفی را در هر کارخانه و کارگاه ايجاد کنيم کميته
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١از صفحه   

 اسفند، از آن  به عنوان            ١٢برگزاری انتخابات    
رهبر جمهوری    .  چالش امنيتی رژیم  نام برد               

 شهریور در سخنرانی نماز عيد فطر          ٩اسالمی،  
انتخابات، پشتوانه امنيت ما      :  دانشگاه تهران گفت   

است و نباید اجازه داد که به پشتوانه و امنيت ما                
 .صدمه وارد شود

از فردای سخنرانی خامنه ای و اعالم موضع                   
چالش امنيتی انتخابات توسط او، مسئوالن امنيتی         
و نظامی جمهوری اسالمی یکی پس از دیگری              
وارد ميدان شدند تا  نظر رهبر را در کل جامعه               

 . جاری سازند
حيدر مصلحی وزیر اطالعات رژیم، انتخابات              

 اسفند را حساس ترین انتخابات پس از انقالب          ١٢
 آذر، در جمع مبلغان     ٢مصلحی  .  ایران اعالم کرد  

گروه :  مذهبی قم، ضمن بيان این موضوع گفت            
های مختلف سياسی قصد دارند در انتخابات                      

 . مجلس آینده عليه نظام و رهبری اقدام کنند
محمد رضا نقدی فرمانده نيروهای بسيج، بر لزوم        
حضور گسترده بسيجيان در این انتخابات تاکيد               

محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه                        .  کرد
پاسداران نيز، در زمان ثبت نام کاندیداها اعالم               

تالش های دشمن، قطعا احيای آشوب و                 :  کرد
اعتراضات اجتماعی با دستاویز قرار دادن                       

او ضمن هشدار به چالش        .  انتخابات مجلس است   
امنيتی انتخابات، مدعی شد اخبار و اطالعاتی                 
دارد که نشان می دهد دشمنان برای این کار                       

 . طرح هایی را آماده کرده اند
پس از رجزخوانی های نهادهای نظامی و امنيتی، 

سيستم .   نوبت به دستگاه قضایی رژیم رسيد               
قضایی جمهوری اسالمی نيز، برای اینکه از                  
قافله همراهی با رهبرعقب نماند، وارد ميدان                   
کارزار شد و بيان هرگونه عقيده و تبليغ عدم                     
شرکت در انتخابات را یک اقدام مجرمانه اعالم            
کرد و دستگيری و مجازات عامالن آن را، در                 

 . دستور کار خود قرار داد
خامنه ای پس از طرح این موضوع و جا انداختن           

، وارد فاز بعدی     "چالش امنيتی انتخابات  "سناریو  
. پروژه انتخابات نهمين دوره مجلس ارتجاع شد            

پيش بينی می    :   دی اعالم کرد    ٩او در سخنرانی     
کنم به فضل الهی، حضور مردم در این انتخابات           

در واقع هدف از     .  یک حضور دشمن شکن باشد      
نخستين نمایش انتخاباتی بعد از رسوایی خرداد              

، ارائه باالی آمار مشارکت حائزین رای بود            ٨٨
و اینکه چه کسانی از صندوق های رای بيرون                
بيایند، برای خامنه ای و دیگر مسئوالن نظام از              

چرا که، به رغم      .  اهميت چندانی برخوردار نبود     
حضور رنگارنگ گروه های هفده گانه اصول               
گرایان، عمده رقابت نمایش انتخاباتی فوق ميان             
جبهه متحد اصول گرایان به رهبری محمد رضا           
کنی رئيس مجلس خبرگان و جبهه پایداری به                   
زعامت مصباح یزدی بود و شورای نگهبان                     
منتخب رهبری نيز، وظيفه حذف و امر گزینش              

 . کاندیداها را به خوبی انجام داده بود
با نزدیک شدن به روز رای گيری، دستگاه های            
تبليغاتی رژیم  جهت نشر و تبليغ پيش گویی                       

اما، .  خامنه ای  بيش از پيش به حرکت در آمدند             
به رغم این همه تمهيدات صورت گرفته، بازتاب          
بيرونی عدم شرکت بخشی از نيروهای درون                 
رژیم در انتخابات، تحریم گسترده انتخابات توسط        

همه احزاب و سازمان های مخالف جمهوری                  
اسالمی و نيز تمایل اکثریت قریب به اتفاق توده              

 اسفند،  ١٢های مردم ایران در  تحریم انتخابات            
وحشت خامنه ای و دیگر مسئوالن جمهوری                    

برای برون رفت از این       .  اسالمی را بر انگيخت    
رسوایی بزرگ که نظام جمهوری اسالمی را به            
چالش گرفته بود، سومين پروژه ولی فقيه در                    
دستور کار دستگاه های تبليغاتی و سران رژیم                

 . قرار گرفت
خامنه ای و هيئت حاکمه جمهوری اسالمی                        

به هر شکل    .  تصميم خود را از قبل گرفته بودند          
ممکن می بایست تعداد رای شرکت کنندگان در              
انتخات نهمين دوره مجلس، بيشتر از دوره هشتم           

لذا، مهندسی رسمی و علنی نتيجه          .  شد  اعالم می 
انتخابات از آخرین هفته پيش از رای گيری آغاز           

برای تحقق این پروژه، خامنه ای شرکت                 .  شد
 درصدی حائزین رای را پيش گویی              ٦٠باالی   
سعيدی، نماینده خامنه ای در سپاه پاسداران         .  کرد

 درصدی واجدین حق رای را            ٦٤نيز، حضور     
صفار هرندی وزیر ارشاد دولت نهم         .  اعالم کرد 

احمدی نژاد و مشاور فرهنگی فعلی سپاه                             
 درصدی مردم  را     ٦٤پاسداران، حضور بيش از     

 .  برآورد کرد
بازار پيشگویی ها داغ و دستگاه های اجرایی و              

 ٦٤تبليغاتی جمهوری اسالمی روی شرکت                     
 اسفند   ١٢.  درصدی حائزین رای متمرکز شدند         

اگرچه بخشی از           .  روز موعود فرا رسيد               
طرفداران هميشگی رژیم در پای صندوق های              
رای حضور یافتند، اما، انتخابات با تحریم                          
گسترده مردم و عدم حضور آنان در پای صندوق          

دستگاه تبليغاتی و تلویزیون      .  های رای آغاز شد     
رژیم، جهت سرپوش گذاشتن بر این رسوایی                   
بزرگ، با به کاری گيری تصاویر تکراری و                  

بی "، شرکت       "پرشور"الفاظی همانند حضور          
" قاطع"و حمایت       "  حماسی"، انتخابات       "سابقه

. اکثریت مردم، مدام بر شيپور تبليغاتی اش دميد            
ارگان های فریبکاری جمهوری اسالمی                             
خبرنگاران خارجی را با اتوبوس بر سر دو                      
حوزه اخذ رای معين که از پيش، نيروهای                         
بسيجی را در آنجا به صف کرده بودند، کشاندند              
تا حضور پرشور مردم را نشان خبرنگاران                     

جهت تکميل این نمایش انتخاباتی         .  خارجی دهند  
مسئوالن اجرایی  .  وزارت کشور وارد ميدان شد       

زارت کشور، با تمدید چندین نوبت، زمان رای              
 روز جمعه کش دادند تا          ٢٣گيری را تا ساعت        

همه شرایط برای اعالم رسمی پيشگویی خامنه              
. ای از درون صندوق های رای فراهم گردد                     

وزیر کشور   .  سرانجام لحظه موعود فرا رسيد           
 درصد مشارکت    ٦٤جمهوری اسالمی، با اعالم       

و بدین سان با    .  مردم نتيجه انتخابات را اعالم کرد     
اعالم نتایج قطعی انتخابات نهمين دوره مجلس               
ارتجاع، یک بار دیگر معجزه انتخاباتی جمهوری    

جمهوری اسالمی ریاکاری و     .  اسالمی محقق شد   
وقاحت را تا بدان جا رساند که، ميزان مشارکت             

 درصد از انتخابات     ١١مردم در این انتخابات را        
دوره هشتم نيز، بيشتر اعالم کرد، تا دیگر کسی             

 .  به حقيقت این معجزه شک نکند
البته، با همه تمهيداتی که خامنه ای، شورای                      

 اسفند در   ١٢نگهبان و مسئوالن اجرایی انتخابات      

 درصدی   ٦٤جهت مهندسی انتخابات و اعالم               
مشارکت مردم فراهم کرده بودند، تحقق این                      

اگر .  معجزه با پاره ای موانع کوچک مواجه بود          
این موانع به ظاهر کوچک را به دیده اغماض                  
بنگریم، می توان از این معجزه انتخاباتی                            
جمهوری اسالمی به عنوان یکی از بی بدیل ترین         
معجزات این رژیم در عمر سی و سه ساله اش                 

 . نام برد
ذکر نمونه هایی از این موا نع یا به بيان دیگر                     
شگردهای رسوای انتخاباتی جمهوری اسالمی،           

 ٦٤فهم  وقوع این معجزه بزرگ و حضور                        
درصدی مشارکت مردم در پای صندوق های                  
 . رای را از هرگونه شک و تردیدی باز می دارد

نگاهی به روند اعالم علنی شمارش آرای                           
صندوق ها درحوزه تهران به روشنی بخشی از             

. حقيقت این معجزه انتخاباتی را نشان می دهد                 
ورود بی رقيب خبرگزاری فارس، خبرگزاری             
سپاه پاسداران، در امر اعالم نتایج قطره چکانی            
و کنترل شده شمارش آراء حوزه تهران و تاثير               
گذاری نيروهای سپاه و امنيتی رژیم در مهندسی           

. این انتخابات، یکی از علل وقوع این معجزه بود          
از پایان روز جمعه تا اعالم آخرین نتایج رسمی             
تعداد آراء تهران، تا وقتی که خبرگزاری فارس             
مبادرت به اعالم علنی آمار صندوق های شمارش 
شده نمی کرد، هيچ خبرگزاری دیگری به این امر 

ایرنا، خبرگزاری رسمی      .  مبادرت نمی ورزید     
. دولت، عمال در انفعال کامل خبری قرار داشت            

خبرگزاری های ایلنا، ایسنا، مهر و حتا سایت                  
تابناک، نيم تا یک ساعت، پس از درج علنی                      
بخشی از آراء شمارش شده حوزه تهران در                      

. خبرگزاری فارس، اقدام به انتشار آن می کردند          
توقف زمانی و تاخيرهای طوالنی در اعالم علنی         
آراء صندوق های شمارش شده تهران بزرگ،               
دومين نشانه کنترل امنيتی مورد نظر خامنه ای و          
به توافق رساندن باندهای مختلف شرکت کننده در        
انتخابات بر سر اعالم کذایی شمارش صندوق                 

 . های تهران بود
 دقيقه صبح شنبه، سایت تابناک          ٥٥ و    ٧ساعت  

را،  شعبه  اخذ رای       ٣٠٤ هزار و    ٢مجموع آراء   
.  رای اعالم کرد     ٣٣١هزار و    ١٦٢ ميليون و      ١

 بعد از ظهر روز شنبه، همين سایت،               ٢ساعت   
 ٢١٣ هزار و         ٢تعداد آرای شمارش شده در               

 ميليون  ١  اخذ رای را، به ميزان            صندوق شعبه 
یعنی پس از   .   رای منتشر کرد    ٣٣٨هزار و   ١٦٦

 شعبه شمارش   ٨ ساعت، تنها تعداد آراء       ٦گذشت  
اعالم علنی آراء . شده، اجازه انتشار بيرونی یافتند 

صندوق های شمارش شده تهران، مجددا متوقف           
 روز یکشنبه،       ٢٠سرانجام ساعت       .  می شوند   

خبرگزاری فارس، بر اساس گزارش رسمی                   
 هزار و    ٣وزارت کشور با انتشار رسمی آراء             

 شعبه اخذ رای، مشارکت مردم در حوزه                ٨١١
 هزار و   ٢٠٥ ميليون و     ٢  را های تهران بزرگ  

 . رای اعالم نمود١٥٢
 دقيقه   ٢٧ و      ١٥همين خبرگزاری، در ساعت           

روز دوشنبه، نتيجه نهایی شمارش آراء تهران را         
.  رای اعالم کرد    ٤٢٤ هزار و     ٣٣٥ ميليون و     ٢

 هزار  ١٣٠ ساعت طول کشيد تا صرفا         ١٩یعنی  
رای ریخته شده  در شعبات باقی مانده تهران                     

و مهمتر اینکه، در     .  شمارش و اعالم علنی گردد      
گزارش نهایی خبرگزاری فارس، هيچ اثری از             

. انتشار تعداد شعبات اخذ رای نيز موجود نيست            

 "انتخابات"ای رسواتر از خود  معجزه
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بيان این واقعيات به این معناست که مسئوالن                    
اجرایی انتخابات نهمين دوره مجلس ارتجاع که             
مسئوليت مهندسی تحقق پيشگویی خامنه ای را به         
عهده داشتند، در تالش بوده اند تا بدون درگيری             
و بازتاب بيرونی آن، توافق همه باندهای مختلف           
جبهه متحد اصول گرایان و جبهه پایداری را در             

 .     امر تحقق پيشگویی خامنه ای به دست آورند
الزم به ذکر است که عالوه بر تمهيدات فوق،                    

 اسفند، با کاهش دو     ١٢مسئوالن اجرایی انتخابات    
و نيم ميليونی کل واجدین حق رای در سطح                       
تهران و حومه، پيش از شروع رای گيری نيز،               
زمينه را برای ارائه افزایش ميزان درصد                         
. مشارکت مردم در حوزه تهران فراهم کرده بودند

ميزان :  سایت بازتاب نوشت      در همين رابطه           
 ٦واجدان شرایط در دو استان تهران و البرز،                 

 در حالی که      ،اعالم شده است    نفر ٣۴۵ميليون و    
بر اساس آمار وزارت کشور در همين محدوده                

تعداد واجدین   ،   ٨٨سال   انتخابات   جغرافيایی در     
 ۴۶۶ هزار و       ٧٩٦ ميليون و       ٨  معادل،   شرایط

 دو و نيم    و این بدان معنا است که،     .  نفر بوده است  
ميليون نفر از آمار واجدان شرایط در تهران و                 

 البته خبر فوق پس از اندک           . کم شده است     البرز
 .مدتی از خروجی این سایت خارج گردید

بر کسی پوشيده نيست که انتخابات در جمهوری            
اسالمی، هيچ گاه از پارامترهای حداقل یک                      
انتخابات آزاد و دموکراتيک برخوردار نبوده                  

رژیم اسالمی حاکم بر ایران از همان بدو             .  است
امر و از برگزاری نخستين انتخاباب تا به امروز، 
ابتدا با انتصاب نمایندگان برگزیده توسط شورای          
نگهبان و سپس با فریب و  تقلب، خيمه شب بازی           

جمهوری .  های انتخاباتی خود را پيش برده است         
اسالمی در همه دوران حاکميت اش، هرگز                      
نگران بيرون آوردن آمارهای مورد نظر خود از          

آنچه که رهبری و    .  صندوق های رای نبوده است     
همه باندها و نيروهای درون رژیم بر سر آن                     
متفق هستند، اعالم افزایش مشارکت مردم در                 

تا زمانی که این اعالم افزایش             .  انتخابات است  
رای و حضور حائزین رای در انتخابات، نتيجه             
نهایی را برای نماینده یا نمایندگان باندهای درون          
رژیم تغيير ندهد، نه تنها صدای کسی بيرون نمی          
آید، نه تنها آب از آب هم تکان نمی خورد، بلکه                
خامنه ای و همه عوامل طبقه حاکم بر ایران از                
ارائه افزایش بی رویه آمار شرکت کنندگان، به              

برای .  رقص و پایکوبی نيز می پردازند                         
و "  ولی امر مسلمين    "نمایندگانی که اطاعت از         

حفظ نظام از اهم واجبات است، توافق بر سر                    
افزایش درصد واجدین حق رای در انتخابات،                 
بخشی از الزامات این نظام ارتجاعی و دینی                     

طبيعتا در انتخاباتی که با مشارکت رسمی          .  است
 درصدی حائزین رای به اتمام می رسد و به              ٣٠

طور معمول یکی پيروز و دیگری مغلوب شده               
است، بسيار زیبنده است که در جهت اطاعت از             

ولی امر     "منویات و پيشگویی های کذایی                        
 ٦٤ درصد رسمی مشارکت مردم به    ٣٠"  مسلمين

 . درصد افزایش داده شود
با انجام چنين امری، مسلما، نه تنها اعتراضی از           
طرف کاندیداهای مورد وثوق و منصوب شورای        

نگهبان صورت نمی گيرد بلکه، همه این                             
نمایندگان قالبی که بيش از هر چيز، دل در گرو             
اسالم ناب محمدی و رهبری نظام دارند، بدون                
شک خود آنان از مدافعان بی چون و چرای                        

تا .  افزایش نهایی درصد مشارکت مردم هستند             
بدین وسيله هم دین خود را نسبت به نظام،                            
رهبری و شورای نگهبان ادا کرده باشند و هم در           
 . جهت تحقق معجزه انتخاباتی سهمی داشته باشند

مشکل اما، گاها از آنجا آغاز می شود که تحقق                
این معجزه انتخاباتی، تغييراتی تعيين کننده در                

همانند .  نتایج قطعی انتخاب کاندیدا به همراه آورد       
رسوایی که در انتخابات نهمين دوره ریاست                    

یا نمونه   .   رخ داد    ٨٨ خرداد     ٢٢جمهوری در     
هایی که در همين انتخابات نهمين دوره مجلس                
ارتجاع صورت گرفت و مشاجرات افشاگرانه آن        

 اسفند، به      ١٧در جلسه علنی روز چهارشنبه               
 سه   ،در این روز   .  درون مجلس فعلی کشيده شد       

های انتخاباتی        نماینده سخنان خود را به تقلب               
نوروزی نماینده مجلس از رباط        .اختصاص دادند 

 که کرسی خود را در مجلس آینده از دست            ،کریم
چطور در بخشی از حوزه              :  داده است، گفت      

بود؟    درصد مشارکت           ١٢٠  ،انتخابيه من     
 که نتوانسته   ،رضا ترابی نماینده گرمسار نيز       علی

است کرسی خود را حفظ کند در سخنان خود به               
  اسفند   ١٢  مشارکت پایين مردم در انتخابات               

مشارکت در گرمسار تا        :  اعتراف کرد و گفت       
 ،رسيد اما   د هم نمی   ص در ۵به  ظهر    ١٢ساعت     

 خرید و      ،شب ١١ظهر تا        از   بعد  ۴از ساعت      
 ترابی روز      علی رضا  .  فروش رای آغاز شد        

  گفته  "قانون" به سایت        نيز،   اسفند  ١۶شنبه      سه
 هر  ، پایانی زمان انتخابات     پنج ساعت   طی:  است

  می  هزار تومان خریداری    ١٠٠ تا    ۴٠رای بين    
 رئيس    خواهر،    نژاد    احمدی پروین       .شده است       

 دیگر کاندید راه نيافته به              جمهوری فعلی نيز،     
 های    که به دليل تقلب        ،مجلس از گرمسار است      

 در     خواستار ابطال انتخابات           صورت گرفته،   
 . شده استحوزه  گرمسار 

چنانچه می بينيم اگر در این موارد ذکر شده                       
نسبت به تقلب هایی انتخاباتی اعتراضی صورت         
گرفته است، صرفا به همان دليلی است که در باال 

یعنی تقلب و افزایش اعالم         .  به آن اشاره کردیم      
مشارکت مردم به تغيير نتيجه انتخابات در حوزه          

وگر نه، تردیدی نيست    .  های فوق منجر شده است    
که این نمایندگان منصوب شورای نگهبان هم، نه          
تنها صدایشان در نمی آمد، بلکه شکر گزار تحقق    

 درصدی مشارکت مردم در          ٦٤معجزه بزرگ     
نهمين دوره انتخابات مجلس ارتجاع جمهوری               

 .اسالمی هم می شدند
                                            

                                       
 
 

 ای رسواتر از  معجزه
 "انتخابات"خود 

 جاودان باد ياد کمون پاريس، 
 نخستين حکومت کارگری جهان

 
 مارس سالروز کمون پاريس، نخستين                           ١٨

 . حکومت کارگری جهان است
 

 پرولتاری پاريس برای به         ١٨٧١ مارس     ١٨در   
دست گرفتن سرنوشت خود به پا خاست و نخستين          

 .حکومت کارگری جهان را برپا کرد
 

 روز زندگی پرافتخار، به دست         ٧٢ کمون پس از     
اما ياد کمون پاريس    .  دشمنان بشريت از پای درآمد    

های بزرگ اين انقالب، همواره در ياد                      و درس  
طبقه  کارگر جهان زنده  مانده و جاويد خواهد                      

 .ماند
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 در این روزگار بی دردی
 در این شبانه های دراز  

 در این تموج آوازهای دلتنگی 
 و کوچ موج وار خستگان اميد

 در چالش سترگ آفتاب و تندر و باد
 ما 

 مانده ایم هنوز 
 ما 

 بر ستيغ قله های نور و اميد
 دیرگاهی ست
 هر سپيده دمان

 شانه بر گيسوان آفتاب زده ایم
 و شباهنگام 

 به شوق مستی و شور 
 جان دلتنگی 

 ایم-به جام زرین ماهتاب زده
 

        
 

 ست ما را-حکایتی
 

         
 

 در این ميانه اگر
 های مان تهی  دست

 و سفره مان  
 بی جام و باده است

 ما را چه باک
 مان-که با یاد یاران گمشده

 "دختر رحمان"با یاد 
 "آبایی"و زخم قلب 

 در رهگذار رهایی انسان
 در روشنای سوسياليسم و آزادی

 در کویر و فالت و دشت
 در بی کرانه تبعيد

 هر جا 
 که خانه ماست

 هرجا 
 که آشيانه گرفتيم
 بر بام خانه ما

 بر بام آشيان کوچک ما
 نيلوفری شکفته است 

                به تمنای آفتاب
 نيلوفری هزار رنگ
 که شميم انقالب را 

 در نسيم پرواز پرندگان
 می گسترد

                تا دورهای دور
 

          
 

 شيرین حکایتی ست ما را
 
 

          
 )احمد موسوی -١٣٩٠بهمن   (

   
 

        
   

 حکایتی ست ما را 
 

         
 

 در این شبانه های بلند
 در این شبانه های دلتنگی

 در فشردگی تالطم  زخم و نوای حنجره ها
 در فشردگی خشمی 

 که آتشفشان موعود توده هاست
 ما 

 به تمنای رهایی انسان
 به تمنای خورشيد خاوران 

 خانه به خانه
 کوچه به کوچه
 شهر به شهر
 با پرچم جان 

 در اهتزاز مانده ایم هنوز
 

 
 

 در رهگذار سنگی این خاره راه
 در رهگذار تيغ  و گلوله و دار
 اگرچه پاهایمان زخمی ست

 مان-گرده
 بوسه گاه تازیانه و زنجير

 و آهوان کوچک ما 
 بی نخجير

 ما
 مانده ایم هنوز

 ما 
 مانده ایم هنوز

 که آتشفشان ستاره را
 در ظالم شامگاهی شب

 دوباره بنشانيم
 و آوازهای نيلی مستان شرزه را 

 هر سپيده دمان 
 بر موج موج رود بسپاریم

 
       

   
 ما کاروان قصه های شکست

 ما راویان حکایت بدرودهای تلخ
 ما یادگار سال های داغ و درفش

 و رویای رنگين کمان بجا مانده از تندر و برق
 به تمنای سخره های دماوند

 به تمنای موج موج خليج و خزر
 مانده ایم هنوز

 و سپيد رود 
 همچنان 

 رویای سرخ جاری ماست
 تا ریشه های زخمی بيداد 
 در نوازش مهربانی خاک

 به ميهمانی جنگل و رود و ستاره بنشينند
 و شاخه های فرو ریخته از گل و برگ

 در گرمی بوسه های آفتاب 
 .نوازشگر سبزینه های بهاریشان باشند

 
         

 

 "تبعيديان"     
 

  در کرانه های افق
 در سرزمين های  دوردست 

 در ازدحام کوچه های خلوت تغيير
 ما 

 تبعيدیان  ستم
 ما 

 راهيان تغيير و انقالب 
 ایم در انتظار-ایستاده

 تا سينه سرخان قبيله ی ما
 دوباره بخوانند

  آواز کوچ 
 در کوچه های شه

 
 
 

 با این همه گذشت زمان
 در پشت هر بهار و خزان

 ما مانده ایم هنوز
 با آوازهای جاری خویش

 اگرچه کمی خسته 
 و گاهی نامهربان و سرد

 اما 
 نغمه های بهاری ما

 چونان مرغکان عشق
 بال می کوبند 

 زمهریر زمستان را
 هر سپيده دمان

 و عاشقانه های شبانه ی ما
 به رقص می آرند
 کودکان فردا را

 
        

 
 حکایتی ست ما را

 
        

 
 در این سال های فراق

 در این سال های به جا مانده از
 داس و درفش و داغ 

 در این سرزمين های تبعيدی
 هر بامداد 

 ما
 تن به توفان زنجير و تازیانه سپردیم

 و خواب شبانه ی ما
 طناب گذرکرده از کتف یاران شد

 و زخم انبوه حنجره ها
 بر کشتگاه جانمان نشست

 تا همچنان
 در جلوه گاه رهایی مردم

 با یاد یاران در خون تپيده مان
 باغی ز ارغوان و سوسن و زنبق شکفته شود 

 
        

 به يادمان همه رفقای جانفشان مان، 
 که در راه سوسياليسم و آزادی با پرچم جان پيکار کردند 
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١٠ 
١٢از صفحه   

تکاپو انداخت و سياهکل اولين سرود           سابقه به   بی
ی دستگيری تا اعدام رفقای سياهکل              فاصله.  آن

آخرین رزمنده سياهکل روز      .   روز بود   ١٨تنها  
 اسفند نيمه جان به دست مزدوران رژیم افتاد و           ٨
 رفيق رزمنده به دار آویخته شدند           ١٣ اسفند    ٢۶

های سياهکل      پيش از آن دو رفيق در جنگل                (
فرستادن انبوهی از نيروهای       ).   بودند     باخته  جان

نظامی رژیم به جنگ گروه سياهکل و اعدام                    
ی رفقا، نشاِن ترس رژیم                  سابقه    سریع و بی      

اما رژیم که      .  سلطنتی از این خط انقالبی بود             
کرد موفق به سرکوب این صدا شده                   گمان می  
صدایی .  سرعت متوجه اشتباه خود شد           است، به  

که در سياهکل سکوت را شکسته بود،  نه تنها                 
در .  خاموش نشد که فراگيرتر از قبل نيز گردید           

ها رفيق فدایی با خون خود این خط را       ده۵٠سال  
رفيق مسعود احمدزاده، مفتاحی،           .  ادامه دادند   

ها رفيق دیگر        نژاد و ده       پویان، اسکندر صادقی    
 .ی ما در این سال بودند فشانان شيفته جان
شدن دستگاه امنيتی رژیم سلطنتی             رغم بسيج     به

زندان انداختن گروه      عليه سازمان و کشتار و به         
وسيعی از نيروها و هواداران سازمان، این خط            

رفيق بيژن جزنی        .  به حيات خود ادامه داد               
ناپذیری با دشمن           ی دیگری از سازش              نمونه

طبقاتی بود که ضمن حمایت نظری از این خط               
در زندان، به مبارزه با رژیم از درون زندان نيز           

ناپذیری با      ی مبارزه و سازش          ادامه.  ادامه داد  
جا رساند که رژیم        دشمن طبقاتی، کار را به آن         

 دست به ترور    ۵۴ فروردین سال    ٣٠سلطنتی در   
 .اش در زندان زد رفيق بيژن و یاران

 زنگ بزرگ خون بار دیگر به صدا         ۵۵اما سال   
درآمد و رفقای بسياری از ما در مبارزه برای                 
آزادی و سوسياليسم، از تقدیم خون خود دریغ                  

اش که در این      رفيق حميد اشرف و یاران    .  نکردند
ی خود را در راه انقالب                های شيفته     سال جان  

ناپذیری با      های دیگری از سازش           دادند، نمونه  
مذاکرات رفيق حميد اشرف     .  دشمن طبقاتی بودند  

با رفقای مجاهدین م ل و مواضع رفيق در آن                    
مذاکرات که نوارهای آن سال گذشته و به همت              

دهد که    انتشار یافتند، نشان می    "  اندیشه و پيکار   "
ها     رفيق حميد اشرف و سازمان در آن سال                      

ناپذیری با دشمن طبقاتی تاکيد          چگونه بر سازش   
کردند و چه شناخت روشنی از تمامی آن                       می

خطوط انحرافی که سازش طبقاتی را تبليغ                        
 .کردند داشتند می

 اگرچه رفقای بسياری از ما             ۵۵ضربات سال     
گرفت و توان سازمان را تا حدود زیادی کاهش              

احمد (داد، اما رفقای ما از جمله رفقا هادی                        
، حسن فرجودی و صبا بيژن        )غالميان لنگرودی 

زاده با سازماندهی رفقای باقيمانده، به مبارزات           
 .خود با نام فدایی و  در هيبت سازمان ادامه دادند

ها در پی بر زمين افتادن هر  اگر در طول آن سال
رفيق، رفقای دیگری بودند که راه او را ادامه                  

ها فدایی، قلوب           دهند؛ اگر در طول آن سال                

 اش ئی که توفان رخساره
 . مسخ نيارست کرد                          

 افتد ِی تو به خاک می چه فروتنانه بر آستانه
 آن که در کمرگاِه دريا

 )٣. (دست حلقه توانست کرد
 

مان مانده، اما  از آن رفقا یادگارهای بسياری برای
چه که    در ميان تمام آن خاطرات و یادگارها، آن           

ی امروز فدائيان        بيش از هر چيز ما و مبارزه            
دهد،    باخته پيوند می        را با رفقای جان        )  اقليت(

ناپذیری آن رفقا در برابر دشمنان طبقاتی            سازش
ناپذیر   ی ما دشمنان سازش       باخته  رفقای جان .  بود

مناسباتی که امروز   .  داری بودند   مناسبات سرمایه 
بخش وسيعی از مردمان، کارگران و                                    

کشان را در فقری وحشتناک فرو برده                   زحمت
مناسباتی که رنج و درد را در ميان زنان              .  است

ی کثيف آن را        مناسباتی که چهره   .  گسترده است 
روزانه در هر کوی و برزن، از کارخانه تا                       

هایی که    مدرسه، از دانشگاه تا خانه و در خيابان          
 .بينيم اند می با خشونت و مرگ آذین یافته

ناپذیر ستم و استثمار           رفقای ما دشمنان سازش       
دار  دست اقليتی سرمایه استثمار کارگران به. بودند

دادن و رنج کشيدن       شان رنج   های  که از جمله لذت    
داری ستم    ی سياه سرمایه    در کارنامه .  هاست  انسان

های تحت ستم و               عليه زنان، ستم عليه خلق             
. ها ثبت شده است         شمار عليه آن       های بی     جنایت

رفقای ما ارتباط فقر و نظام مبتنی بر سرمایه را             
شناختند، نتایج آن را لمس کردند و بر آن                              

از همين روست که در تمامی این                   .  شوریدند
داری ایران از            های سرمایه       ها حکومت       سال

سلطنتی گرفته تا اسالمی، کمر به قتل رفقای ما              
ها شکار کردند و یا          ها را در خيابان       آن.  نشستند

هایی سخت و طوالنی      ها پس از شکنجه     در زندان 
 .به دار آویختند

باختگان آزادی  سرتاسر این تاریخ که با خون جان    
ان از                    ت، نش ده اس ن ش ي گ م رن س ي ال ي وس و س

های سياهکل،  از جنگل.  ها دارد  ناپذیری آن   سازش
های     از بندهای اوین تا سنگفرش     .  تا بندهای اوین  

ن                             ان ای دان و راوی اه ه ش م ان ه اب ي خ
 .ها هستند ناپذیری سازش
ناپذیری در برابر دشمنان مردم، یادگار                سازش

ی ماست که باید آن را            باخته  بزرگ رفقای جان   
 . خوبی پاس داشت به

. سياهکل اولين فریاد خروشان این تفکر بود                    
ی ضرورت مبارزه با دشمن          تفکری که بر پایه     

ی مرگ و سکوت شکل                  طبقاتی و در ميانه         
. ی یک ضرورت بود       جنبش فدایی نتيجه   .  گرفت

ضرورت شرایطی از جامعه که به مانيفستی                   
مانيفستی که بر سازش طبقاتی       .  جدید نياز داشت   

و خط سياسی احزابی چون حزب توده خط                        
جنبش فدایی آواز شيفتگانی بود       .  کشيد  بطالن می 

شکلی     ها به       که رژیم سلطنتی را در آن سال                  
١١درصفحه   

 )١(باختگان فدايی   اسفند سالروزجان٢۵داشت  در گرامی
 اش، مسخ نيارست کرد ئی که توفان رخساره

بسياری از مبارزان و طرفداران آزادی و                          
سوسياليسم را تسخير کرده بود؛ اگر در فردای               

 صدها هزا ر نفر به هواداری فدائيان                 ۵٧قيام   
ی فداکاری و        برخاستند؛ بيش از هر چيز نتيجه          

ناپذیری رفقای ما در برابر دشمن طبقاتی            سازش
سازمان در طول حيات خود، چه در                        .  بود

بندی خود بر     ی نظری و چه در عمل پای         عرصه
تصویر   این اصل را در سراسر این سرزمين به            

 .کشيده بود
هایی که اکثریت کميته        و در سال    ۵٧بعد از قيام     

بار خود را برای درهم                مرکزی تالش خيانت     
ناپذیر در برابر دشمن           شکستن این خط سازش       

طبقاتی آغاز کرد، این جناح انقالبی سازمان بود           
لنينيستی -که با تکيه بر مشی انقالبی مارکسيستی        

ناپذیری   های مبارزاتی سازمان بر سازش       و سنت 
ناپذیری   با دشمن طبقاتی تاکيد کرد و خط سازش          

های سياه حکومت         سال.  فدایی را تداوم بخشيد       
اسالمی بار دیگر بر درستی این تفکر ُمهر تایيد             
زد و این فدائيان اقليت بودند که در طول این                      

فشانی    با جان   ۶٧ تا    ۶٠ویژه از سال        ها به   سال
ی خود تداوم راه فدایی را در            صدها رفيق شيفته   

 .تمامی سنگرهای مبارزه فریاد زدند
ی سهمگين    ، ضربه ۶٠ اسفند سال     ٢۵ و    ٢۴در  

ی سازمان فرود آمد که در                  دیگری بر پيکره     
ها کادر و هوادار سازمان دستگير            جریان آن ده   

شده و یا در جریان نبردی نابرابر جان خود را                 
رفقا هادی، نظام، کاظم از                .  از دست دادند       

ی آن رفقا         اعضای مرکزیت سازمان از جمله          
پيش از آن رفقا منصور اسکندری،                     .  بودند

چی از دیگر            سيامک اسدیان و محسن شانه              
کادرهای رهبری سازمان نيز دستگير شده و یا              

 . جان خود را از دست داده بودند
های سياه    اما به رغم تمامی ضرباتی که در سال           

کار حکومت اسالمی       توسط نيروهای جنایت     ۶٠
ناپذیری   به اقليت به دليل پایداری بر خط سازش            

طبقاتی وارد آمد، سازمان به حيات خود ادامه                 
ی    ناپذیری طبقاتی، نتيجه       تداوم خط سازش    .  داد

ایمان و باور رفقای ما به بدیل سوسياليستی نظام           
رفقای ما در طول     .  داری بود   ضد انسانی سرمایه  

ناپذیری    ی شکست     حيات خود هرگز به افسانه          
داری و پایان تاریخ باور نداشتند و با                      سرمایه

ی خود    شان جان شيفته    های انسانی   ایمان به آرمان  
 . را فدا کردند

گان همان      امروز نيز سازمان ما از ادامه دهنده            
ناپذیری است که رفقایی چون مسعود          خط سازش 

احمدزاده، اميرپرویز پویان، بيژن جزنی، حميد           
اشرف، مرضيه احمدی اشکویی، شيرین فضيلت       
کالم، منصور اسکندری، نفيسه ناصری و صدها        

ی فدایی از کادرهای        باخته  و هزاران رفيق جان     
 .رهبری تا اعضا و هواداران سازمان داشته است

اگر امروز سازمان بر مبارزه برای آزادی و                   
فشارد، اگر امروز سازمان از        می  سوسياليسم پای 

ست، اگر امروز  مبلغان ُپر شور حکومت شورایی
ی   سازمان بيش از هر زمان دیگر بر نقش طبقه            

کارگر و سازماندهی آن برای سرنگونی حکومت       
کند و    داری تاکيد می     اسالمی و مناسبات سرمایه     
کند، به دليل همان                در این راه مبارزه می               

 زنده باد سوسياليسم 
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٢از صفحه   

١١ 

١٠از صفحه   

 خالصه ای از
  اطالعيه های سازمان

 
ه ای               ي د اطالع سازمان روز بيست و دوم اسفن
وار غزه                ه ن ل ب در محکوميت حمله ی اسرائي

رد   ه                  .  صادر ک ده است ک ه آم ي ن اطالع در ای
ه                 ع ل از روز جم ي نيروی هوایی ارتش اسرائ
نوزدهم اسفند به بهانه ی مقابله با چند موشک            
اب                      رت ن کشور پ ه خاک ای که از نوار غزه ب
شدند به بمباران هوایی آن پرداخت که دست کم 

ه ی        .  بيست نفر را به قتل رساند      ئل سپس به مس
ر                    اره شده و ب گری مصر اش پيشنهاد ميانجي

. روی کشته شدن غيرنظاميان تأکيد شده است          
ده است           م  :  در قسمتی دیگر از اطالعيه آم رژی

اه و                ران گ هایی همچون جمهوری اسالمی ای
رای             بيگاه تشکالتی از قبيل جهاد اسالمی را ب

د        ن ن ه          .  منافع خود تحریک می ک هی ست ک دی ب
موشک باران خاک اسرائيل نيز به مرگ عده           
ی           ت ال ای غيرنظامی اسرائيلی می انجامد که دخ
در تصميم گيری های ضدانسانی دولت خودی         

ه                     .  ندارند ان دادن ب ای ه پ ه ب ي ان اطالع ای در پ
ه سران                   م حاک بمباران نوار غزه، خواست م
ه بشریت و حق                   ي ل اسرائيل به جرم جنایت ع
اره               ل اش ق ت مردم فلسطين در تشکيل دولت مس

 . شده است

ست که از دیرباز و با شليک اولين گلوله              پيوندی
های سياهکل بين فدائيان برقرار شده               در جنگل  

 .ناپذیری با دشمنان طبقاتی است است و آن سازش
ای از  بگذارید تا این دل نوشته را با دل نوشته

 :پور پایان ببریم رفيق فدایی سعيد سلطان
 

 ديدم نوشته بود به ديوار با خون هر شهيد
 های سرخ رهايی در کوچه

 بزير پرچم مبارزه با 
 ارتجاع و امپرياليسم
 !نامت بلند باد فدايی

 
 :نوشت پی
 ۶٨کنفرانس دوم سازمان در خردادماه سال          –  ١

که گروه کثيری از رفقای ما در                 و به دليل آن      
اسفندماه جان باختند از جمله گروهی از اعضای          
برجسته و کادرهای رهبری سازمان در روزهای       

، این روز را به عنوان روز        ۶٠ اسفند   ٢۵ و   ٢۴
 .گذاری کرد گان فدایی نام باخته جان
 ٢۶٢نشریه کار شماره  – ١
ميالد آن که عاشقانه بر خاک         –احمد شاملو     –  ٢

 )در یادبود رفيق فدائی احمد زیبرم(ُمرد 

ی سياست      عرصه.  الینحل داخلی روبرو نيست       
تر    بحرانی ٩٠خارجی جمهوری اسالمی در سال      

جمهوری اسالمی در       .  از هر سال دیگر بود            
ی سياست ماجراجویانه و توسعه طلبانه پان          نتيجه

های منطقه،      اسالميستی، تقریبًا با عموم دولت           
مناسباتی خصمانه دارد و تنها استثنا در این ميان           

های  ادامه مخاصمات با قدرت. دولت سوریه است
اروپایی و آمریکا برای کسب سرکردگی در                    

سازی اورانيوم، به همراه        ی غنی   منطقه و ادامه   
گرایش روزافزون به ميليتاریسم، به تشدید                       

 ٩٠در سال    .  ها انجاميده است     منازعات و تحریم   
های اروپائی و آمریکا فشار به جمهوری              قدرت

محکوميت پی در پی        .  اسالمی را تشدید کردند       
جمهوری اسالمی در سازمان ملل بر سر مسایل           
مختلف، از جمله تروریسم، نقض حقوق بشر،                

ای و غيره، اقداماتی جدید برای         های هسته   فعاليت
پيامد این تشدید      .  تشدید فشارها و درگيرها بود          

منازعات، تحریم خرید نفت و نيز تحریم بانک               
مرکزی و بانک تجارت بود که نه فقط عواقب                 
غير قابل انکاری بر اوضاع اقتصادی در ایران            

تر شدن بحران خواهد داشت، بلکه به                  و عميق  
اند که در واقع      ویژه از این جهت حائز توجه جدی      
های اقتصادی        آخرین مرحله در اعمال تحریم            

چه این      از همين رو چنان       .  گردند   محسوب می  
ای برای حصول به            ها نتوانند به نتيجه           تحریم

توافق بيانجامند، یک گام شرایط را به درگيری              
تر کرده و احتمال وقوع درگيری           نظامی نزدیک 

 .  نظامی را افزایش داده اند
رسد که     در حالی به پایان می         ٩٠بنابراین سال    

های سياست      جمهوری اسالمی در تمام عرصه          
تر   هایی حادتر و ژرف     داخلی و خارجی با بحران    

ها که    این بحران .  های گذشته روبروست     از سال 
های    گر تشدید تضادها به ویژه در عرصه                بيان

ست و شکست تمام  اجتماعی و سياسی –اقتصادی 
های جمهوری اسالمی را منعکس                           سياست

سازند، ضرورتا به تشدید مبارزه طبقاتی در             می
تری از    های وسيع   سال جدید خواهد انجاميد و توده    

کارگران و زحمتکشان به عرصه مبارزه آشکار         
تنها این   .  و مستقيم با رژیم روی خواهند آورد              

مبارزه و تشدید آن برای سرنگونی جمهوری                  
های وسيع مردم ایران را       اسالمی قادر است، توده   

از فجایعی که رژیم به بار آورده است، نجات دهد 
 برای مردم ایران سالی متمایز از                ٩١و سال      

با آرزوی پيروزی برای       .  های گذشته باشد       سال
های کارگر و زحمتکش، سال نو را به مردم            توده

 .گویيم ایران تبریک می
 

پيمایی، تظاهرات و      اعتصاب، راه .  روی آوردند 
های   اعتراض گسترده هزاران کارگر پتروشيمی       

شهر در فروردین ماه که  منطقه ویژه اقتصادی ماه
 روز به طول انجاميد، برای برچيدن                             ١١

های پيمانکاری و ادامه آن در مهر ماه در            شرکت
اعتراض به عدم اجرای توافق صورت گرفته در         

ترین اعتراض و مبارزه          فروردین ماه، برجسته    
تظاهرات کارگران     .   بود    ٩٠کارگری سال          

های نساجی کاشان، مخابرات راه دور               کارخانه
شيراز، نساجی مازندران، تجمعات اعتراضی              
پرستاران بيمارستان شریعتی، تجمع چندین                     

یاران نهضت سوادآموزی،              ی آموزش         روزه
های      التدریسی و شرکتی، نمونه                 معلمان حق    

 .دیگری از این مبارزات مردم ایران بود
رژیم جمهوری اسالمی که در این یک سال تمام            
ابزار و امکانات خود را برای تشدید اختناق و                 
سرکوب به کار گرفت، حتا نتوانست یکی از                    

 .های درونی خود را الاقل تخفيف دهد بحران
نژاد و        در فروردین ماه بود که نزاع احمدی                  

ای بر سر عزل و نصب وزیر اطالعات                  خامنه
های حادی که         تضادها و بحران     .  علنی گردید  
ها    ها روبروست و قادر به حل آن                 رژیم با آن    

گردد که بتواند         نيست، نه فقط مانع از آن می               
اش را تخفيف دهد، بلکه همين            اختالفات درونی 
ها، پيوسته به اختالفات جدیدی         تضادها و بحران   

نژاد، این چاکر         انجامد، تا جایی که احمدی             می
کرد، روزی      ای هم که کسی تصور نمی              خامنه

مستقيمًا به مخالفت علنی با ارباب خود برخيزد،            
جمهوری .  ای شورش کرد          او هم عليه خامنه         

اسالمی که هنوز از عواقب تصفيه جناح موسوم           
طلب رهایی نيافته بود، حاال درگير                به اصالح  

. گرایان شده بود     ای در ميان اصول      نزاع گسترده 
گرا به جان یکدیگر افتادند       باندهای مختلف اصول  

های دولتی به مقابله و رودررویی با                   و ارگان  
نزاع مجلس و دولت بر سر           .  یکدیگر برخاستند  

ها و عزل و نصب وزرا،                 خانه   ادغام وزارت  
تهدیدهای پی در پی مجلس برای به محاکمه                      

نژاد، بی توجهی قوه اجرایی به                کشيدن احمدی  
مصوبات مجلس، کشف یک جریان جدید منحرف 
در هيئت دولت، افشاگری فساد مالی باندها عليه            
یکدیگر، بازتاب از هم پاشيدگی درونی هيئت                 

 .حاکمه و اختالفات الینحل آن بود
 در یک سالی که گذشت، جمهوری اسالمی باز             

یک از    هم نشان داد که نه فقط قادر به حل هيچ                
هایی که آفریده نيست، بلکه وظيفه دیگری           بحران

 .ها ندارد جز تشدید این بحران
های متعدد و     جمهوری اسالمی، اما فقط با بحران      

. .  اسفند ٢۵داشت  در گرامی

  اميد به دگرگونی زندگی اجتماعی، زحمتکشان با
 روند  به استقبال نوروز می

 رژيم جمهوری اسالمی را بايد
  با يک اعتصاب عمومی سياسی
  و قيام مسلحانه برانداخت
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

برنامه های راديو دمکراسی شورايی در روزهای يکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه و                    
 .جمعه هر هفته پخش می شود

 . شب به وقت ايران خواهد بود٨ / ٣٠ها هر روز از ساعت  پخش اين برنامه
 . ظهر روز بعد می باشد١٢ صبح و٧ همان شب و نيز ٢٣تکرار آن درساعت 

 .های روزهای قبل پخش خواهد شد در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه برنامه
 : هم زمان می توانيد از طريق

  www.radioshora.orgسايت راديو دمکراسی شورايی   
 برنامه های راديو را دريافت کنيد 

 :های راديو دمکراسی شورايی از مشخصات زير استفاده کنيد برای دريافت برنامه

ش          خ ات پ ص خ مش
ه       ماهواره ام رن های     ای  ب

راديو دمکراسی شورايی   
د و             اري پ را به خاطر بس

 .به ديگران نيز بگوييد
 

گير صدای  شماره پيام
:  دمکراسی شورائی

٠٠۴۵٣۶٩٨٧٢٨١ 
 

 K . A . R آلمان
Postfach  160531 
60068  Frankfurt 
Germany 

 I . S . F دانمارک
P . B . 398 
1500 Copenhagen   V 
Denmark 

 Sepehri سوئيس
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 Postbus  23135 هلند
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 

 K.Z کانادا
P.O.BOX    2488 
Vancouver   B.C 
V6B   3W7  Canada 

یان برای ارتباط با  دا ت(سازمان  های خود  نامه  )اق

 . های زیر ارسال نمائيد را به یکی از آدرس

اره حساب                     کمک ه شم ی خود را ب ال های م
د            بانکی زیر واریز و رسيد آن را به همراه ک

کی از آدرس           ه ی ان         مورد نظر ب های سازم
 . ارسال کنيد

: شماره حساب  
Gironummer 2492097 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
IBAN: 
NL08INGB0002492097 
BIC: INGBNL2A 
Amsterdam, Holland 

یان  فکس  شماره دا ت(سازمان   )          اق

٠٠۴۴٨۴۵٢٨٠٢١٩٩ 
 :نشانی ما برروی اینترنت

http://www.fadaian-minority.org 
http://96.0.108.118/ 

 : E-Mailپست الکترونيک 
info@fadaian-minority.org 

یان گير  شماره های پيام دا ت(سازمان   :) اق

 0031649953423در اروپا                
 00982184693922تهران        -درایران

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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  ١٠درصفحه 

١٢ 

Radioshora نام: 

Hotbird 6 ماهواره: 

 زاويه آنتن  درجه شرقی١٣

١۵٧ Transponder 

 :فرکانس پخش  مگا هرتز١١۶۴٢٠٠

 :پوالريزاسيون افقی

۴ / ٣ FEC 

٢٧۵٠٠ Symbol rate 

 
 مرگم

 سپيده ديگری است 
 تا خونم

 ) ٢(پرچم سرخ کارگران باشد 
 

. ست    روز جان باختگان فدایی              اسفند سال      ٢۵
فشاریم بر عهدمان، بر عهد و          روزی که پای می    

باختگان فدایی که در طول       پيوندمان با تمامی جان   
محابا، با     سال مبارزه در راه سوسياليسم، بی         ۴١

ها     فشانی    سری افراشته و قلبی مهربان، جان                
 .درود ما بر این رفقا. کردند

ترین و      ها بودن، شيرین       رفقایی که در کنار آن        
. گی ما بوده و خواهند ماند       زیباترین روزهای زند  

. روزها و لحظاتی که هرگز فراموش نخواهند شد
ها برای ما            رفقایی که نام هر کدام از آن                       

. ست      برجاماندگان یادآور خاطرات بسياری                
خاطراتی که انسان را به وجد آورده و اشک                     

ُبگذار .  سازند  های مان جاری می       شوق بر گونه   
! ایم  تنگ  ُبگذار فریاد بزنيم که ما دل        !  همه بدانند 

تنگ هادی و اسکندر، دل        مان، دل   تنگ رفيقان   دل
تنگ ليال و اشرف، دل تنگ نسترن و سوزان،                

تنگ منصور و           دل تنگ قدرت و منيژه، دل               

ُبگذار همه بدانند    .  جعفر، دل تنگ نظام و کاظم         
ی مسعود و پویان، بيژن و         شيفته!  ایم  که ما شيفته  

ی      ی مرضيه و شيرین، شيفته                   حميد، شيفته   
گاِن دل تنِگ        آری ما شيفته    .  مهرنوش و ُنزهت    

مان هستيم، جان فشانانی که با              فشان   رفقای جان  
) اقليت(خون خود سنتی جاودانه برای ما فدائيان          
یادگار    و دیگر مبارزان آزادی و سوسياليسم به             

گاِن    رفقایی که خود عاشقان و شيفته              .  گذاشتند
 .زیبایی آزادی و سوسياليسم بودند

 
 گسَتَرد نگاه کن چه فروتنانه بر خاک می

 اش آن که نهال نازِک دستان
 از عشق

           خداست
 اش و پيش عصيان

 باالی جهنم
 .             پست است

. . . 
 

 نگاه کن
 شکند چه فروتنانه بر درگاِه نجابت به خاک می

 

 )١(باختگان فدايی   اسفند سالروزجان٢۵داشت  در گرامی
 اش، مسخ نيارست کرد ئی که توفان رخساره


