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 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 کارگران سراسر جھان
 متحد شويد! 

 ۶٣٢شماره    ٩١نيمه  اول آبان   –سال سی و چھارم

۵درصفحه   

٧درصفحه   

 جمھوری اسالمی ھمچنان صدرنشين در 
 ھای سياسی  سرکوب، اعدام و سلب آزادی

 
سومين گزارش احمد شھيد، در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران منتشر شد. اين گزارش که روز پنج 

اکتبر   ٢٤در نيورک انتشار علنی يافت، قرار است روز  ٢٠١٢اکتبر  ١١مطابق با  ١٣٩١مھر  ٢٠شنبه 
به نشست کميته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ارائه گردد. در اين گزارش، روی "موارد گسترده نقض 
حقوق بشر و ھمکاری نکردن جمھوری اسالمی ايران برای پاسخ دادن به موارد ياد شده" تاکيد شده 

 است. 
. بررسی نقض حقوق مدنی و شده است تنظيمدر شش فصل سوم گزارشگر ويژه سازمان ملل  گزارش

در جمھوری اسالمی از جمله سر فصل  حقوق کودک، اجتماعی و فرھنگی ،حقوق اقتصادیسياسی، 
 ھای مھم گزارش فوق ھستند.   

داده است، به زير را به خود اختصاص   ای از گزارش (حقوق مدنی و سياسی) که بخش عمده  فصل سوم
حقوق اقليت ، ھا : آزادی بيان و حق دسترسی به اطالعات، آزادی تجمعات و انجمنفصل ھايی از قبيل

پرداخته  مديريت عدالت ھای ملی و مذھبی، حقوق زنان و تبعيض عليه آنان و

٢درصفحه   

٨درصفحه   

 بحران سوريه و
 تنش با ترکيه 

 
ه  ت ک رش از ي س از آغ م پ ي ال و ن ک س ي
ه،  اعتراضات توده ای عليه رژيم حاکم بر سوري
ه وارد  ي رک ا ت نش ب بحران اين کشور در پی ت

ھر  ١٢مرحله ی ديگری شد. از روز   ١٣٩١م
ه و  يک رشته تبادل آتش بين ارتش ھای سوري
ه  اي س ن دو کشور ھم ترکيه در نوار مرزی اي

ا، روز  رھ  ٢٨آغازگرديد. بر اساس آخرين خب
ه  ي مھر بار ديگر دو خمپاره سوری به سوی ترک
ن  ه اي پرتاب شد و توپخانه ی ارتش ترکيه نيز ب

 آتش باری پاسخ داد.

٣درصفحه   

 جانبه،  بحران ھمه
 طلبد جانبه را می انقالبی ھمه

 
موج ھرج و مرج و از ھم گسيختگی تمام ارگان 

ست  نظم موجود در ايران را فراگرفته است. کافی
چه که در روز اخير در  که به چند مورد از آن

ھای خود رژيم  ايران رخ داده و در رسانه
انعکاس يافته نظری بيافکنيم و ببينيم که تا چه حد 

ھای متعدد، ھرج و  نظم موجود در چنگال بحران
 مرج و از ھم گسيختگی گرفتار شده است.

ای  وخامت اوضاع اقتصادی و مالی به درجه
افزايش يافته است که برخی سران و مقامات 

بست را  رژيم اکنون ديگر آشکارا شکست و بن
ماه پيش بود که مجلس، اجرای  ۵پذيرند. تنھا  می

ھا را  مرحله دوم به اصطالح ھدفمندسازی يارانه
تصويب کرد، اکنون اما وخامت اوضاع 
ای  اقتصادی و شکست اين سياست به درجه

آشکار شده است که مجلس سراسيمه برای لغو 
 مصوبه قبلی خود اقدام کرده است. علت چيست؟

گويد:  رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس می
"اوضاع بيش از آن ملتھب است که بتوان آن را 
اجرا کرد. اگر بخواھيم آن را تداوم بخشيم به 

 شود." طور قطع ھمه امور از کنترل خارج می
يابند. به رغم  ھا ساعت به ساعت افزايش می قيمت

چنان در حال  تمام اقدامات دولتی، نرخ ارز ھم
افزايش است و لایر به کاھش ارزش خود ادامه 

 ۴٠٠٠دھد. بھای ھر دالر ھم اکنون به حدود  می
ھای رژيم  تومان رسيده است. گزارشات رسانه

ست که ھر کس پولی ذخيره دارد، آن را به  حاکی
تری  ھايی که پول کم کند و آن طال و ارز تبديل می

دارند به ذخيره کردن کاالھای مصرفی در 
اند. خريد و فروش برخی  شان روی آورده منازل

کاالھا به ويژه وسايل خانگی عمالً متوقف شده 
ھا را  است. چرا که نه توده مردم قدرت خريد آن

تر  دارند و نه فروشندگانی که منتظر افزايش بيش
 دھند. ھا ھستند، تمايلی به فروش نشان می قيمت

گر و  رژيمی که تمام موجوديت سرکوب
وارش را بر درآمدھای بادآورده نفتی قرار  انگل

داده بود، اکنون با بحران مالی وخيمی روبرو 
ھای رژيم خبر دادند که فروش  شده است. رسانه

نفت دو سوم کاھش يافته است. اسدهللا 
عسگراوالدی از سران باندھای بازار و از ياران 

 ٧٠مھر ماه اعالم کرد که  ٢٨ای در  خامنه

چند ماه پس از سکوت نسبی در مورد 
ھای پيمانکاری و مصوبه ھيئت وزيران  شرکت

پيرامون تبديل وضعيت کارگران پيمانی به 
کارگران قرارداد مستقيم، اين موضوع بارديگر 
به بحث روز کارگران و جنبش کارگری تبديل 
شده است. ھشت ماه پس از ابالغ مصوبه دولت 

ھايی که به کارگران پتروشيمی و عموم  و وعده
ھای داللی  کارگران پيمانکار برای حذف شرکت

و پيمانکاری و تبديل نيروھای قرارداد پيمانکاری 
به قرارداد مستقيم داده شد، تمامی گزارشات و 
شواھد حاکی از آن است که خواست اصلی 
صدھا ھزار کارگر پيمانی ازجمله کارگران 

ھای  پتروشيمی مبنی بر حذف قطعی شرکت

پيمانکاری و انعقاد قراردادھای مستقيم و رسمی، 
مستقل از سابقه کار، نوع کار، تخصص و 
مدرک تحصيلی، متحقق نشده است و لذا 
ضرورت تشديد مبارزه و سازماندھی اعتصابات 

ھای  کارگری برای حذف قطعی شرکت
ھای تأمين  پيمانکاری را که دولت بر آن "شرکت

نيروی انسانی" نام نھاده است، به يکی از مسائل 
مبرم کارگران و جنبش کارگری تبديل ساخته 

ھای انتشار يافته پيرامون مصوبه  است. گزارش
دولت و نحوه يا حدود اجرای آن، بر اين واقعيت 

دار حاکم و  گذارند که طبقه سرمايه صحه می
دولت آن که تحت شرايط معينی در برابر 

 

۴درصفحه   

١٠درصفحه   

 ای از  خالصه
 ھای سازمان اطالعيه

 شعله مبارزات کارگران پتروشيمی آيا
 حريق نفت را درپی خواھد داشت؟

 وزارت اطالعات و 
 اعتراضات کارگری 

 
زدگان  مشکالت زلزله 

 چنان پابرجاست آذربايجان ھم
 

 گران  مانور سرکوب 
 سپاھی در تھران

٨درصفحه   
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  ٧درصفحه 

١از صفحه   

ميليارد دالر از درآمد ساالنه نفتی در نتيجه 
ھا از دست رفته است. وی افزود: اگر  تحريم

 ۵٠جمھوری اسالمی نتواند اقتصاد را در مرز 
بندی  ميليارد دالر نگه دارد، بايد به سمت جيره

 حرکت کنيم.
اما کاھش درآمدھای دولت از فروش نفت و تشديد 
بحران اقتصادی، رژيم را از نظر مالی با بحرانی 
خست  اه ن وخيم روبرو ساخته است. در شش م

ه ام زی  سال جاری بر طبق گزارش معاون برن ري
ارد  ١۴٠رياست جمھوری، تنھا حدود  ي ل ي ھزار م

ی  ن ع درصد آن  ٢۵تومان از درآمدھای بودجه ي
 تحقق يافته است. 

ار  ي اد بس در حالی که بحران اقتصادی و مالی ابع
حران  وخيم و گسترده ه است، ب ت رف ای به خود گ

ه است.  سياسی درونی رژيم نيز ابعاد جديدی يافت
ی حکومت اسالمی  نزاع و ھرج و مرج درون

ه  اکنون عريان ادل ج تر از ھر زمان ديگر است. م
قوه اجرائی و قضائی بر سر ديدار احمدی نژاد از 

ھای علنی و افشاگری  گيری زندان اوين با موضع
ی ان ج ی الري ل  عليه يکديگر ھمراه شده است. آم

ای غير علنی  رئيس دستگاه قضائی رژيم طی نامه
نژاد با ديدار وی از زندان اوين مخالفت  به احمدی

ه  می کند. ھم زمان يک مقام دوست دوم خود را ب
ان يک  نام سخنگو به ميدان می فرستند تا در جري

می ه  مصاحبه علنا اعالم کند، اجازه ن ا ب م. ي ي دھ
تر، مصلحت نيست. وی  زبان به اصطالح مؤدبانه

ه  در عين حال در اين مصاحبه به کنايه می گويد ک
ی  احمدی به جای بازديد از زندان اوين برود گران
و ارز را حل کند. فردای اين مصاحبه، نامه علنی 

افت. وی  اللحن احمدی شديد شار ي نژاد به آملی انت
ه   در اين نامه ضمن متھم کردن دستگاه قضائی ب

طع  ه ق د ب دي ھ م و ت تخلف از قانون اساسی رژي
ه  بودجه قوه قضائی، می طی ب دار رب گويد اين دي

د  د خواھ ازدي ن ب قوه قضائيه ندارد. از زندان اوي
 کرد و گزارش آن را علنی انتشار خواھد داد. 

در بخشی از اين نامه خطاب به رئيس قوه قضائيه 
 گفته شده است: 

در نامه خود فرموده ايد که رئيس جمھوری قبل  "
د از  اي دان ب از برنامه ريزی برای سرکشی به زن

رده -قوه د ک ي اک م ت قضائيه اجازه بگيرد. دو بار ھ
می  حت ن ه مصل ايد که سرکشی به زندان اوين ب
د.  ي ت س ي باشد و يک بار ھم فرموده ايد که موافق ن
زوم  بايد يادآور شوم که در اصول قانون اساسی ل
اجازه يا موافقت و يا مصلحت انديشی قوه قضائيه 
يش  ھوری پ در اجرای وظايف قانونی رئيس جم

 بينی نشده است.
آيا قابل قبول است که اينجانب نيز پرداخت بودجه 

 ھای کالن به قوه قضائيه را به مصلحت ندانم.
ا  ھ اھ رخی دادگ مطمئناً با سرکشی از زندانھا و ب
نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعايت حقوق 
اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش 
م  دي ق ری ت آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رھب

 خواھم کرد. "
د!  ي ن ي ب گری ازھرج و مرج را ب ه دي ون م اما ن
يش اعالم  ه پ ت ف د ھ فرمانده سپاه پاسداران که چن

ده  نمود، وقوع جنگ حتمی ان ست، فقط لحظه آن م
ه رد  است، دو روز پيش در مصاحب ای شرکت ک

که بگويد اصالً وقوع جنگ ناممکن است. وی 
ام  در ھمين مصاحبه بدون اين که اشاره ه ن ای ب

ده" اعالم  ري ردی "ب احمدی نژاد بکند، او را ف
 نمود.

گروھی از مجلسيان برای ترساندن رئيس 
جمھورشان و واداشتن او به تبعيت، طرح سؤال 

امضا نيز زير  ١٠۴از وی را به ميان کشيدند و 
جايی که  گروه از آن  آن قرار دادند، اما ھمين

ترسند در شرايط ھرج و مرج درونی رژيم،  می
اين جلسه نيز به عرصه ديگری برای افشاگری 

تر رژيم منجر شود، جا زدند و  و رسوايی بيش
گرايان به صراحت  يک عضو فراکسيون اصول

ای جز اعصاب  ای نتيجه گفت که يک چنين جلسه
خرد کردن در پی نخواھد داشت و بنابراين بايد 
از خيرش گذشت. توکلی يکی ديگر از سران 
باندھای مجلس نيز گفت، نگرانی از آن است که 

ھای موجود در جامعه را  اعتمادی اين اقدام بی
 دامن بزند.

نژاد و  مجلس برای بستن دست و پای احمدی
ای را که خود  جلوگيری از تخلفات وی، بودجه

تصويب کرده بود، مورد اصالح و تجديد نظر 
قرار داد، تا او را مجبور کند تمام منابع حاصل 
از فروش ارز و مؤسسات دولتی را به خزانه 

ھای او را از منابع  واريز کند و برداشت
"صندوق توسعه ملی" محدود سازد. با اين وجود 
بعيد است که وی به اين تصميمات گردن 
بگذارد. ھرج و مرج کامل در درون رژيم و 

ھای آن حاکم است. مجلس تصميم  ارگان
نژاد  کند؛ احمدی گيرد، ھيئت دولت اجرا نمی می

تصميمات خودش را به مقامات تحت 
کند؛ سپاه پاسداران خود  اش ديکته می مسئوليت

داند و اھميتی برای  ھا می را باالتر از ھمه ارگان
ھا قائل نيست؛ دستگاه قضايی نيز بر  ديگر ارگان

ھائی که در  ھمين منوال. جنگ و جدال گروه
ھا و نھادھا قرار  درون ھر يک از اين ارگان

دارند، با حدت عليه يکديگر در جريان است. 
ست که  ای بحران سياسی درونی رژيم به درجه

ی  توکلی يکی از سران باندھای مجلس، چاره
غلبه بر اين ھرج و مرج را برکناری 

کند که  داند، اما اعتراف می نژاد می احمدی
اوضاع به نحوی در ھم ريخته است که انجام اين 

گويد: "دوره  کار به سادگی ممکن نيست. او می
اش  نژاد سپری شده است و ادامه صدارت احمدی

مثبت نيست، اما در مورد اين مسئله که از نظر 
سياسی بسيار بزرگ و مھم است، بايد يک 

ھای  اجماع نسبی قابل قبولی در ارگان
گيری از مجلس گرفته تا نھادھای ديگر  تصميم

 اتفاق بيافتد که ھنوز رخ نداده است."
اما از ھم گسيختگی نظم موجود، تنھا در بحران 
اقتصادی و مالی، در بحران سياسی درونی 
رژيم، در نارضايتی وسيع مردم که ھر لحظه 
آماده شورش و قيام عليه نظم موجودند، 

ھا رژه  کارگرانی که روزمره در خيابان
روند، در مقابل مؤسسات دولتی تجمع و  می

ھا  شود. اين کنند، خالصه نمی تظاھرات برپا می
تجليات آشکار از ھم گسيختگی و فروپاشی نظم 
موجودند. به ھر عرصه زندگی اجتماعی که 
رجوع شود و به تمام اتفاقاتی که روزمره در 

دھد، رد پای بحران، ھرج و مرج  ايران رخ می
 شود. و فروپاشی نظم ارتجاعی موجود ديده می

ساله  ٢٣دھند که جوانی  مطبوعات رژيم خبر می
افتد و  با قمه در خيابان به جان مردم رھگذر می

زند. يک  يابد، می ھر که را بر سر راه خود می
شوند.  نفر زخمی و مجروح می ١٨نفر کشته و 

مطبوعات از قول مقامات دولتی در مورد علل و 
نويسند، وی  آميز می ھای اين اقدام جنون انگيزه

اعالم کرده است که از عالم غيب به وی دستور 
داده شده است، ھر کس را که بر سر راه خود 

 يافت به قتل برساند.
ھای نظم  اين ماجرا نمود آشکاری از بحران

موجود است. فردی بيکار، زير فشارھای 
شمار نظم موجود و خرافات مذھبی که رژيم  بی

ارتجاعی حاکم اشاعه داده است، به جنون گرفتار 
 زند. آميز می آيد و دست به اقدامی جنون می

رژيم حاکم که اين ھمه بحران به بار آورده 
کوشد، اين قضيه را با اعالم اين که ديوانه  می

ھای  بوده است، مختومه اعالم کند، اما بر توده
مردم ايران پوشيده نيست که اين اقدام علل 

ھای  اجتماعی داشته و بازتابی از بحران
روست که وقتی پليس  ست. از ھمين اجتماعی

کند، مردمی که  برای بازسازی صحنه اقدام می
تجمع کرده بودند، خشم و انزجار خود را عليه 

دارند و پليس با پرتاب گاز  رژيم ابراز می
ھا،  آور به سوی مردم و پراکنده ساختن آن اشک
کند و در  سازی را نيمه کاره رھا می صحنه
 رود. می

اتوبوس حامل مسافرين  ۵ساعت  ٢۴در فاصله 
گردند و در  در مناطق مختلف کشور واژگون می

نفر کشته و مجروح  ١٢٠مجموع متجاوز از 
شوند. تنھا در يک مورد، واژگونی اتوبوس  می

ھای بروجن که  آموزان دختر دبيرستان حامل دانش
ھا را با اجبار روانه ديدار از مناطق جنگی  آن

زخمی و مجروح بر  ١٩کشته و  ٢۶کرده بودند، 
گذارد. ھيچ مقام و ارگان دولتی ھم  جای می

دانند مسبب  گو نيست. مردم بروجن که می پاسخ
آموز، رژيم  اين کشتار وحشيانه دختران دانش

ست، تجمعات اعتراضی برپا  جمھوری اسالمی
کنند، وزير آموزش و پرورش که مسئول تمام  می

اتفاقات در مدارس است، از خود سلب مسئوليت 
ای نيست.  گويد در اين مورد کاره کند و می می

اند. ھرج و  گيرنده سپاه پاسداران و بسيج تصميم
 ٢۴مرج آشکارا حاکم است. اگر در طول 

اتوبوس در مناطق مختلف ايران  ۵ساعت، 
ھا تن از مردم ايران کشته  شوند، ده واژگون می

گردند، چه  ھا تن مجروح و عليل می شوند و ده می
چيز ديگری جز از ھم گسيختگی، ھرج و مرج و 

دھد؟ وقتی که وزير  ھای رژيم را نشان می بحران
راه، پليس، وزير آموزش و پرورش، بسيج، سپاه، 
ھيئت دولت، مجلس، مسئوليت اين کشتارھا را بر 

دھند، فقط بحران و از ھم  عھده يکديگر قرار می
 زنند. گسيختگی نظم موجود را جار می

به يک اتفاقی که مطبوعات و مقامات رژيم خيلی 
ساده و بی اھميت از کنار آن گذشتند، نگاه کنيد. 

الی ھمبرگر در قم، يک بند انگشت انسان  در البه
شود. بگذريم از اين که ھنوز روشن  يافت می

ً با گوشت انسان ھمبرگر به  نيست که آيا واقعا
دھند يا کارگری در حين کار،  خورد مردم می

انگشت خود را از دست داده، اتفاقی که ھمه 
ھای ايران رخ  ھا و کارگاه روزه در کارخانه

يابد. اين  دھد و اخبار آن در جايی انتشار نمی می
مسئله به ظاھر ساده و پيش پا افتاده، چه چيزی 

دھد که در اين کشور ھرج و  را جز اين نشان می
مرج و از ھم گسيختگی ھمه جا را فرا گرفته 

جانبه، انقالبی  بحران ھمه
 طلبد جانبه را می ھمه
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۴درصفحه   

 ھای سياسی  جمھوری اسالمی ھمچنان صدرنشين در سرکوب، اعدام و سلب آزادی

 است. 
قانون مجازات جديد اسالمی که ھمچنان دست 
قاضی را برای صدور حکم سنگسار باز گذاشته 
است، اعمال "شکنجه، مجازات ھای ظالمانه و 
تحقير آميز ، اعدام ھا، قطع عضو، شالق و 
استفاده روز افزون از اعدام از جمله در انظار 
عمومی" بخش ديگری از گزارش است. انجام 

مورد اعدام مخفی  ٨٢مورد اعدام علنی و ١٤١
، نشان می ٢٠١٢در فاصله ژوئيه تا اوايل ژوئن 

دھد که جمھوری اسالمی در صدور حکم اعدام 
ھمچنان در ميان ديگر کشورھای جھان در صدر 

 قرار دارد.
دستگيری گسترده روزنامه نگاران، برکناری و 
بازداشت وکال، تعرض به حقوق زنان و اعمال 
آزارھای روانی و جسمی و نگھداری زندانيان 
در سلول ھای انفرادی از جمله مواردی ھستند 
که در سومين گزارش ، صريحا مورد تاکيد قرار 

 گرفته اند. 
صفحه ای آمده است:  ٢٣در اين گزارش 

جمھوری اسالمی از جمله کشورھايی است که 
بيش از ھر کشور ديگری به  ٢٠١١در سال 

 ٥٠دستگيری روزنامه نگاران اقدام کرده است، 
درصد آنان  پس از بازداشت، بخشی از دوران 
زندان خود را در سلول ھای انفرادی گذرانده اند، 

درصد روزنامه نگاران دستگير شده  ٤٢بيش از 
مجبور به ترک کشور شده و نيمی از آنان نيز، 
به اتھاماتی از قبيل "ھمکاری با دولت ھای 
متخاصم"، "تبليغ عليه نظام" و "توھين به 

مقدسات مذھبی" به احکامی از شش ماه تا  
نوزده سال و نيم حبس محکوم شده اند. بر اساس 

در  ٢٠١١و  ٢٠١٠گزارش فوق، طی سال ھای 
روزنامه نگار از ايران گريخته  ٤٠٠مجموع 

 اند. 
بازداشت و صدور حکم اعدام برای طراحان و 
مديران وب سايت ھا و منتقدان دولت در شبکه 

نفر از فعاالن وب  ١٩ھای اينترنتی ، دستگيری 
 ٤سايت ھا و منتقدان شبکه ھای اينترنتی که 

نفرشان "پس از شکنجه ھای روانی و جسمانی، 
حبس انفرادی، تھديد به شکنجه و تجاوز به افراد 
خانواده شان" ھم اکنون به اعدام محکوم شده اند، 
نمونه ھايی از اعمال فشار، سرکوب و صدور 
احکام اعدام برای طراحان و منتقدان شبکه ھای 
اينترنتی ھستند که در گزارش احمد شھيد قيد شده 

 اند. 
صدور حکم شالق برای محمود شکرايی، 
کاريکاتوريست قزوينی به اتھام کشيدن 

ھزار  ١٠٠کاريکاتور يک نماينده مجلس، اعالم 
دالر جايزه برای قتل شاھين نجفی، خواننده رپ 
ايرانی مقيم آلمان و صدور حکم شش سال زندان 

سال محروميت از فيلم سازی برای جعفر  ٢٠و 
پناھی و محمد رسول اف و نيز محدوديت ھای 
مربوط به شھادت زنان در دادگاه، معادل دانستن 
ارزش جان زن با نيمی از ارزش جان مرد و 
نابرابری سن کيفری دختران و پسران، بخش 
ديگری از پايمال شدن حقوق اوليه و دمکراتيک 
توده ھای مردم ايران است که در گزارش مستند 

 شده اند.
بازرسی محل کار و زندگی بدون حکم قانونی،  

استفاده از چشم بند در طی دوران بازجويی، عدم 

دسترسی به وکيل، تصميم گيری قاضی پيش از 
محاکمه يا حرف شنوی از دادستانی و نيز اعمال 
فشار و مورد پيگرد قراردادن  وکالی دادگستری 

وکيل مورد پيگرد  ٣٢که طی دو سال گذشته 
وکيل دادگستری در  ٩قرار گرفته و دست کم 

 ازبازداشت و تعدادی نيز به حبس ھای طوالنی 
سال محکوم شده اند، از جمله  ١٨ماه تا  ٦

مستندات ديگری از سلب آزادی ھای فردی و 
حقوق دمکراتيک مردم ايران ھستند که در 

 سومين گزارش قيد شده اند.
گزارش سوم گزارشگر ويژه شورای حقوق بشر 
سازمان ملل به رغم اينکه ابعاد گسترده ای از 
جنايات جمھوری اسالمی و نقض حقوق 
دمکراتيک توده ھای مردم ايران توسط رژيم 
ارتجاعی حاکم بر ايران را بازتاب داده است، 
اما، مضمون و محتوای اين گزارش  برای 
کارگران و توده ھای زحمتکش ايران چيز تازه 
ای نيست. توده ھای وسيع مردم ايران بيش از 
سه دھه است که موارد مندرج در گزارش احمد 
شھيد را با پوست و گوشت خود ھر روزه تجربه 
کرده اند. اعدام، سنگسار، سرکوب ھای عريان 
اجتماعی، تبعيض عليه زنان، دستگيری، 
شکنجه، تجاوز و انفرادی ھای طوالنی مدت، 
ممنوعيت اجتماعات و تشکل ھای مستقل 
کارگران، سرکوب اقليت ھای مذھبی و مليت 
ھای تحت ستم، ترور نويسندگان و فعاالن 
سياسی و در يک کالم سلب تمام آزادی ھای 
فردی، اجتماعی و حقوق دمکراتيک توده ھای 
مردم ايران از جمله اقدامات سرکوبگرانه ای 
ھستند که  توسط رژيم جمھوری اسالمی به بی 
رحمانه ترين شکل ممکن بر کل جامعه تحميل و 

 اعمال شده است.  
جنايات جمھوری اسالمی در طی بيش از سه 
دھه،  آنچنان گسترده و وسيع ھستند که گزارش 
سوم به رغم ھمه تنوع و گستردگی اش، بازھم 
تنھا افشاء کننده بخشی از عملکرد سرکوبگرانه 
جمھوری اسالمی است. با اين ھمه، بايد اذعان 
کرد که گزارش سوم احمد شھيد در مقايسه با دو 
گزارش قبلی او گامی به جلو در افشای ماھيت 
سرکوبگرانه جمھوری اسالمی در عرصه بين 

 المللی است. 
مھر  ٢٢گزارش اول احمد شھيد که در تاريخ 

انتشار علنی يافت، آنچنان بی محتوا و  ١٣٩٠
خالی از واقعيت ھای سرکوبگرانه جمھوری 
اسالمی بود، که نه تنھا با اعتراض نيروھای 
مترقی، سازمان ھای چپ و کمونيست مواجه 
شد، بلکه صدای اعتراض بسياری از کانون ھا 
و فعالين حقوق بشری را نيز در آورد. در ھمان 
موقع سازمان ما نيز در واکنش به بی محتوايی 
گزارش اول طی مقاله ای با عنوان "نقض حقوق 
بشر يا نقض حقوق اصالح طلبان" در نشريه 

نوشت:  ١٣٩٠نيمه اول آبان  ٦٠٨کار شماره 
"گزارش اول احمد شھيد که به برخی از موارد 
نقض حقوق بشر در ايران اشاره دارد آنقدر 
ضعيف و بی محتوا بود که حتی داد برخی 
رسانه ھا و محافل محافظه کار را که اغلب نگاه 
سازشکارانه ای به نقض حقوق بشر در ايران 

 داشته اند، به ھوا بلند کرد". 
در پی واکنش و اعتراضات گسترده نسبت به بی 

محتوايی اولين گزارش گزارشگر ويژه سازمان 
ملل، احمد شھيد نيز، طی مصاحبه ھايی با بی بی 
سی و يک سايت اصالح طلب اعالم کرد، که 
گزارش اول او مختصر و تنھا بخشی از موارد 
نقض حقوق بشر در ايران را شامل می شود. 
گزارشگر ويژه حقوق بشر در ھمان مصاحبه 
ھا، دليل بی محتوايی گزارش خود را کشاندن 
جمھوری اسالمی به پای مذاکره و گرفتن مجوز 
ورود به ايران اعالم کرد. وی ھمچنين يادآور شد 
که گزارش بعدی مفصل تر خواھد بود. با وجود 

اسفند  ١٧اين، گزارش دوم نيز که در تاريخ 
انتشار علنی يافت، کماکان در جھت  ١٣٩٠

پوشش دادن به منافع سياسی "سبزھا" و "اصالح 
 طلبان" حکومتی تھيه شده بود. 

گزارش سوم به رغم اينکه در افشای سياست 
ھای سرکوبگرانه جمھوری اسالمی، از جمله 
اعدام، شکنجه، نقض آزادی ھا فردی، اجتماعی 
و سلب تمامی حقوق دمکراتيک توده ھای مردم 
ايران نسبت به دو گزارش قبلی به موارد 

تری از پايمال شدن حقوق مردم ايران   گسترده
اشاره دارد، اما کماکان با يک گزارش واقعی که 
بيانگر تمام ابعاد سرکوبگری جمھوری اسالمی 

 باشد، فاصله دارد. 
فقط اشاره کنيم  که در گزارش فوق، اساسا در 
مورد سرکوب گسترده کارگران، بازداشت ھا و 
محدوديت ھای ھمه جانبه عليه تشکل يابی و 
ديگر حقوق مسلم کارگران يا سکوت کرده است 
و يا با عباراتی کلی از کنارش گذشته است. در 

صفحه ای احمد شھيد جايی برای  ٢٣گزارش 
طرح بی حقوقی محض کارگران نيست. در اين 
گزارش در مورد سرکوب و بی حقوقی مطلق 

نيروی بالنده اجتماعی ايران   يگانه  بزرگترين و
يعنی طبقه کارگر، تنھا به يک جمله بسنده شده 
است. "فعاالن کارگری به خاطر تالش برای 

سنديکا يا سازماندھی اعتصاب، به شدت   تشکيل
مجازات شده اند"، سھم ميليون ھا کارگر و 
خانواده ھايشان که زير چرخ دنده ھای سرکوب 
و بيکار سازی ھای جمھوری اسالمی له شده اند 
در گزارش احمد شھيد تنھا ھمين جمله است و 
بس. و طبيعتا اين موضوع با توجه به نگاه 
محافل حقوق بشری به کارگران و  مبارزات 

 طبقه کارگر چندان ھم امر غريبی نيست.
اين نگاه گزارشگر ويژه شورای حقوق بشر 

ھای  سازمان ملل، ناشی از ماھيت سازمان
المللی حقوق بشری و تمامی کسانی ست که  بين

به مبارزات صرفا دمکراتيک و حقوق بشری دل 
بسته اند، در بخش پايانی و جمعبندی گزارش به 
روشنی خود نمايی می کند. گزارشگر ويژه 
سازمان ملل در بخش جمعبندی گزارش سوم 
خود، ضمن اشاره به "طيف گسترده ای از نقض 
حقوق بشر" در جمھوری اسالمی ايران،  انجام 

نتيجه ناسازگاری ھای حقوقی، موارد فوق را "
عدم پايبندی کافی به حاکميت قانون، و وجود 

" آمرين و عاملين گسترده مصونيت از مجازات
 نقض حقوق بشر در ايران معرفی کرده است. 

بيان اين جمعبندی از نظر احمد شھيد و محافل 
حقوق بشری به اين معنا است، که اگر موانع  
"ناسازگاری ھای حقوقی، عدم پايبندی کافی به 



 ۴ ۶٣٢شماره   ٩١نيمه اول آبان      4

حاکميت قانون و مصونيت از مجازات" آمرين و 
عاملين نقض حقوق بشر در جمھوری اسالمی 
مرتفع شوند، ديگر مشکلی به نام نقض حقوق 

 بشر در ايران نخواھيم داشت. 
با وجود اينکه، احمد شھيد در جمعبندی گزارش 
خود در بيان علل و چرايی  وقوع نقض گسترده 
حقوق بشر در ايران، ھمان شعار اصلی سبزھا و 
اصالح طلبان حکومتی را تکرار و بازگو کرده 
است، اما اينبار  در گزارش سوم خود، با ورود 
به گستره وسيع تری از سرکوب ھای اجتماعی و 
بازتاب بخش ھايی از مستندات سرکوبگرانه 
جمھوری اسالمی، نشان داده است که رژيم حاکم 
بر ايران در عرصه جھانی ھمچنان صدرنشين 
اعدام و ناقض آزادی و تمام حقوق دمکراتيک 

 توده ھای مردم ايران است.
مبارزات مستمر کانون ھای مدافع حقوق 

ھای محافل حقوق  دمکراتيک توده ھا و تالش
بشری در افشای جنايات و محکوميت جمھوری 
اسالمی در سطح نھادھای بين المللی، اگرچه 
امری مفيد و الزم ھستند، اما بی ھيچ ترديدی 

تواند حتا آزادی را برای مردم يک   ھرگز نمی
کشور به بار آورد. اين واقعيت نيز پوشيده نيست 

المللی حقوق بشری ھمواره   ھای بين  که سازمان
ھای امپرياليست بوده و به  ابزاری در دست قدرت

 گيرند.   ھای آنھا تصميم می حسب سياست
آنچه مسلم است و  تجربه تا کنونی به خوبی نشان 

ی مردم يک  ھا داده است، تنھا مبارزات توده
کشورميتواند نجات بخش آنھا از يوغ استبداد و 
اسارت باشد. تجربه سرنگونی رژيم شاه اين 
واقعيت را نيز آشکارا نشان داد، که حتا 

تواند آزادی را  سرنگونی يک رژيم به تنھائی نمی
برای مردم به ارمغان آورد. لذا سرنگونی 
جمھوری اسالمی نيز به تنھايی ھرگز تامين کننده 
تحقق آزادی و تامين کننده منافع کارگران و توده 
ھای زحمتکش ايران نيست و نخواھد بود. در 
وضعيت کنونی حاکم بر جامعه، بدون مبارزه 
طبقاتی سرسختانه، بدون تکيه بر مبارزات 
کارگران و زحمتکشان و در يک کالم بدون 
برپائی يک انقالب اجتماعی که تمام مناسبات 
توليد و مناسبات اجتماعی جامعه را دگرگون 
سازد،  تحقق حتا نيم بند آزادی ھای سياسی و 
حقوق دمکراتيک مردم، اگر نگوييم غير ممکن، 

 مطمئنا  بسيار دشوار است. 
ايران، تجربه انقالبات نيمه  ٥٧تجربه انقالب 

تمام کشورھای تونس، مصر و حتا تجربه 
کشورھايی ھمانند عراق، افغانستان و ليبی که با 
دخالت "بشردوستانه" محافل امپرياليستی به 
تحقق آزادی و دمکراسی در اين کشورھا دل 
بسته بودند، ھمه مستندات عينی و تجربه شده ای 
بر اين مدعا ھستند که مبارزات حقوق بشری و 
دل بستن به نھادھای بين المللی ھرگز تامين کننده 
آزادی و  تحقق منافع کارگران و توده ھای 

 زحمتکش نبوده و نخواھد بود.  
ھای مردم ايران فقط با تشديد مبارزه برای  توده

سرنگونی جمھوری اسالمی و برقراری يک 
ترين،  توانند از وسيع دمکراسی شورائی می

ھای سياسی  ترين آزادی جانبه  ترين و ھمه گسترده
 برخوردارگردند.

 

٣از صفحه   

 ھای سازمان ای از اطالعيه خالصه
 

ای با عنوان "تجمع اعتراضی کارگران صنايع فلزی در مقابل  مھرماه سازمان اطالعيه ٢٢روز 
ھای صنايع فلزی يك و دو در  گونه شروع شده است: "کارگران كارخانه وزارت کار" انتشار داد که اين

مھرماه بار ديگر در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه  ٢٢ادامه اعتراضات چند ماه گذشته خود امروز 
نفر اعالم  ۶٠٠اجتماعی تجمع کردند و خواستار تحقق مطالبات خود شدند. اين کارگران که تعداد آنھا 

 ماه حقوق و مطالبات معوقه خود شدند.  ۵شده است، خواستار  پرداخت 
خوانيم: "کارگران صنايع فلزی ايران مدتھاست که درگير مبارزه برای بازپس  در ادامه اين اطالعيه می

ماه  ٨مردادماه نيز، پس از آنکه وعده پرداخت معوقات  ٢٣گرفتن مطالبات معوقه ھستند. در تاريخ 
گذشته عملی نشد، کارگران به تجمعات اعتراضی در مقابل  مراکز دولتی روی آوردند. اين مبارزات 

 در شھريور ماه نيز ادامه يافت".
داران و مقامات دولتی در طول اين چند ماه مکرر وعده  در بخش پايانی اطالعيه آمده است: "سرمايه

اند. آنھا در نھايت برای آرام کردن کارگران، مبلغی محدود به آنھا  ھای خود عمل نکرده داده و به وعده
ماه بيمه کارگران به تعويق افتاده است. اين در  ١١ماه دستمزد و تا  ۵اند. نتيجتا اکنون بازھم  پرداخته
ست که افزايش ساعت به ساعت بھای کاالھا فشار کمرشکنی را بر عموم کارگران وارد آورده  حالی
 است.

در اعتراضات امروز نيز وزارت کار پاسخی به مطالبات کارگران نداد و مذاکرات بدون نتيجه پايان  
 يافت.

تر شده است، نتيجه  باری که کارگران با آن رو به رو ھستند و روز به روز وخيم وضعيت اسف
ھا، و آزاد سازی  ھای ارتجاعی و ضدکارگری رژيم جمھوری اسالمی از جمله خصوصی سازی سياست
ھا و  ھاست. کارگران برای تحقق مطالبات خود راه ديگری جز اين ندارند که ھر روز در خيابان قيمت

داران و رژيم جمھوری اسالمی را مجبور به  جلو مراکز دولتی تجمع اعتراضی برپا کنند و سرمايه
 پذيرش مطالبات خود کنند.

سازمان فدائيان (اقليت) ضمن حمايت از مبارزات کارگران صنايع فلزی خواستار پرداخت فوری 
 مطالبات معوقه عموم کارکران در سراسر ايران است".

 
ی است که  باختن کودکان بروجن باشد" عنوان اطالعيه گوی جان "اين حکومت است که بايد پاسخ

آموزان از  مھر منتشر کرده است. در بخشی از اين اطالعيه آمده است: "اين دانش ٣٠سازمان در روز 
ھای اخير صدھا کشته و زخمی برجای  جمله قربانيان اردوھای "کاروان راھيان نور" ھستند که در سال

ترين  ھايی که خطرناک ھای کشور ھستند. جاده چنين از جمله ھزاران قربانی جاده ھا ھم گذاشته است. آن
 آيند". ھای جھان به حساب می جاده

آموزان بروجنی، غالمرضا بروجردی  يابد: "در پی کشته شدن دانش گونه ادامه می اطالعيه سازمان اين
وپرورش مقصر نيستند.  رئيس ستاد راھيان نور استان خوزستان وقيحانه گفت: "نه سپاه و نه آموزش
آموزان در مرحله اول  اتفاقی است که افتاده مانند ھزاران تصادف ديگر" وی ادامه داد: "امنيت دانش

 عھده خداست"!! به
وپرورش در پاسخ به  رسد، رئيس اداره آموزش ھنگامی که خبر واژگونی اتوبوس به شھر بروجن می

 اند"!! ھا کشته شده گويد: "چيزی نيست چند تا از بچه ھای نگران کودکان می خانواده
 ھاست. اش نه پاسداری از حقوق مردم که چپاول آن ھا پاسخ حکومتی است که وظيفه اين
 ھا پاسخ حکومتی است که نه برای مردم که مافوق مردم است". اين

آموزان بروجنی حکومت اسالمی و مقامات آن  باختن دانش در پايان اطالعيه نيز آمده است: "عامل جان
ھای خطرناک  آموزان را به اجبار به جاده ھستند. حکومتی که برای پيشبرد اھداف سياسی خود، دانش

کند. اين يک قتل  خاطر منافع سياسی حقير خود با جان کودکان بازی می فرستد. حکومتی که به کشور می
است و حکومت بايد پاسخگوی آن باشد. اين مقامات حکومتی ھستند که بايد به خاطر اين جنايت به 

 محاکمه سپرده شوند".
 

ای  ماه نيز سازمان در اعتراض به اعدام سه زندانی سياسی در شھر زاھدان اطالعيه روز اول آبان
دانند که اين اعدام، پاسخ رژيم به  خوانيم: " ھمگان می منتشر ساخت. در بخشی از اين اطالعيه می

انفجار بمبی است که روز شنبه منجر به کشته شدن حامل آن و دو بسيجی گرديد و رژيم تنھا برای انتقام 
 ھای اعدام سپرد. اش اسير بودند، تنھا يک روز بعد به جوخه زندانی را که در دستان ٣گرفتن، 
ھايی که بازجويان  ھای جمھوری اسالمی، زندانيان برای اعتراف به پرونده دانند که در زندان ھمه می
خواھند به اصطالح اعتراف  ھا می چه که آن اند، مورد شکنجه قرار گرفته تا به آن ھا تھيه کرده برای آن

 کنند.
ای  ويژه در کردستان، خوزستان و بلوچستان ھرگز از محاکمه دانند که عموم زندانيان سياسی به ھمه می

 اند. عادالنه برخوردار نبوده
ھای ملی دارد.  ايم که وضعيت کنونی بلوچستان، ريشه در نابرابری طبقاتی و تبعيض ما بر اين عقيده

ايم که تنھا سرنگونی  طور که در خوزستان و کردستان شاھد اين وضعيت ھستيم. ما بر اين عقيده ھمان
ھای مردم و برقراری حکومت شورايی کارگران و زحمتکشان  دست توده انقالبی حکومت اسالمی به

 ھای ملی پايان دھد. تواند به نابرابری طبقاتی و تبعيض می
 راه رھايی کارگران و زحمتکشان بلوچ ھمبستگی با ديگر کارگران و زحمتکشان ايران است.

زندانی سياسی بلوچ، خواستار آزادی فوری و  ٣سازمان فدائيان (اقليت) ضمن محکوم کردن اعدام 
 باشد". قيد و شرط تمامی زندانيان سياسی می بی
 

 جمھوری اسالمی ھمچنان صدرنشين در 
 ھای سياسی  سرکوب، اعدام و سلب آزادی
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١از صفحه   

اعتصابات و مبارزات رو به گسترش کارگران به 
ھائی برای تبديل  نشينی تن سپرد و وعده عقب

وضعيت کارگران پيمانی به کارگران داد، اما 
ھای پيمانکاری ھيچ  نسبت به حذف قطعی شرکت

گام مؤثری برنداشت و خواست صدھا ھزار 
ھا، صنعت نفت و گاز   کارگر پيمانی درپتروشيمی

پاسخ مانده است و   چنان بی  وسايرصنايع ھم
ھای داللی و پيمانکاری نيزکماکان به کار   شرکت 

 دھند. و فعاليت و استثمار خشن کارگران ادامه می
در اين مورد حتا خبرگزاری دولتی ايلنا نيز در 

در گزارش خود، از موانع  ٩١مھر  ٢٧تاريخ 
جديدی که در زمينه تبديل قراردادھای پيمانکاری 
به قرارداد مستقيم برای کارگران پتروشيمی 
تبريز ايجاد شده است و نيز از "تخلف وزارت 
نفت" در اين مورد خبر داد. ايلنا پيرامون مصوبه 
دولت و اقدام وزارت نفت در مورد کارگران 

نويسد؛ در تاريخ     پيمانی پتروشيمی تبريز می
وزارت نفت دستورالعملی برای  ٩٠/  ١٢/    ٢٣

مديريت پتروشيمی تبريز ارسال نموده است که 
بر طبق آن، تنھا برای کارکنانی که عالوه بر 

سال سابقه کار در  ١٠مدرک تحصيلی ديپلم، 
صنعت نفت داشته و يا کسانی که عالوه بر يک 
سال سابقه کار، حداقل مدرک تحصيلی  کاردانی 

شود. ايلنا  داشته باشند، قرارداد مستقيم صادر می
ھمچنين از قول "رئيس انجمن صنفی کارگری 

نويسد "اگر قرار  پيمانکاری پتروشيمی تبريز" می
چنينی مصوبه مذکور باشد، نزديک  به اجرای اين

درصد از افراد شاغل در پتروشيمی تبريز  ٧٠به 
 شوند"! شامل اين طرح نمی

موضوع فقط به کارگران پتروشيمی تبريز که 
ھا برای  پيشتاز اعتصابات کارگری در پتروشيمی

اند، خالصه نمی  ھای پيمانکاری بوده حذف شرکت
ھای انتشار يافته پيرامون  شود. خبرھا و گزارش

مصوبه دولت و نحوۀ  اجرای آن در پتروشيمی 
ھای منطقه اقتصادی  بندر امام و ساير پتروشيمی

ماھشھر نيز حاکی از آن است که روند تبديل 
ھا  وضعيت کارگران پيمانکاری در اين پتروشيمی

نيز نه فقط بسيار کند است و در عمل با موانع 
جدی روبرو گشته و تقريباً به حالت توقف درآمده 
است، بلکه کماکان اعمال نظر پيمانکاران، نقش 

ھا در بين آن دسته از کارگران تبديل  و حضور آن
درصد کل  ٣٠وضعيت شده نيز که حداکثر 

شود، به اشکال و انحاء  شاغلين را شامل می
مختلفی ادامه دارد و بدتر از اين، مديريت 

ھا نيز در نوعی ھماھنگی با  پتروشيمی
پيمانکاران، کارگران را بيش از پيش تحت فشار 
گذاشته و نوعی از انتقام جوئی، تضييع عامدانه و 
آگاھانه حقوق اين دسته از کارگران را نيز به 

رغم تمام وعده و وعيدھائی  اند. علی اجرا گذاشته
ھای منطقه ماھشھر ھنگام  که مديريت پتروشيمی

ويژه در  اعتصاب کارگران در فروردين و به
به کارگران اعتصاب کننده داد،  ٩٠مھرماه سال 

اما درصد ناچيز پرسنل تعيين وضعيت شده، 
ھنوزحتا مجاز نيستند از امکانات پرسنل 
پتروشيمی استفاده کنند. مديريت پتروشيمی ظاھراً 
اين امر را موکول به اتمام روند تبديل وضعيت 

ست که  ھمه کارگران نموده است و اين در حالی
سو، اين روند به کلی  از اواسط شھريور ماه به اين

طور  متوقف شده و عمالً ھيچ تبديل وضعيتی به

رسمی به مرحلۀ اجرا در نيامده است. برطبق 
از سوی "اتحاديه  ٩١/    ٧/    ٢۴گزارشی که در 

آزاد کارگران ايران" انتشار يافت، نيروھای تبديل 
وضعيت شده، به اجبار از دو نوع کارت ساعت 
ورود و خروج که يکی متعلق به پيمانکار و 
ديگری متعلق به پتروشيمی است بايد استفاده کنند 

تر اينکه، ساعتی که توسط پيمانکار برای  و مھم
ورود و خروج کارگران قرارداد مستقيم زده 

شود، مالک احتساب حقوق کارگران است.  می
حضور و يا اعمال نظر پيمانکار به اين حدود 

شود، بلکه تمام گزارش کار پرسنل  خالصه نمی
ھا در  تبديل وضعيت شده و نظارت بر اعمال آن
شود و  حين توليد نيز به وسيله پيمانکار انجام می

سرپرست کارگران قرارداد مستقيم نيز از عوامل 
ھا، ھرگونه  پيمانکار است! مضاف بر اين

مرخصی اين کارگران نيز کماکان با نظر 
ھا نيز  شود. مديريت پتروشيمی پيمانکار انجام می

از تسويه حساب سنوات کارگران تبديل وضعيت 
شده با پيمانکار ممانعت به عمل آورده و عمالً آن 

بست روبرو ساخته است. بر طبق ھمين  را با بن
گزارش، در سايت نفت که وضعيت پرسنل 
پيمانکار و تبديل وضعيت شدگان را نشان 

دھد، ھر کارگر تبديل وضعيت شده که ُکد ملی  می
خود را جھت اطالع از وضعيت خود در آن وارد 
کرده است، نام خود را نه در ليست کارگران 
تبديل وضعيت شده، بلکه در ليست کارگران 
پيمانکار مشاھده نموده است. تمام اين موارد نشان 

ھای  دھنده حضور و نفوذ پيمانکار، خلف وعده
ھای منطقه ماھشھر و  مديريت پتروشيمی

کجی آشکار به خواست کارگران است.  دھن
ھا در  افزون بر موارد فوق، مديريت پتروشيمی

ھمين فاصله به اصطالح شروع اجرای مصوبه 
دولت از اول تير تا کنون، فرصت را برای 
تضييع بيش از پيش حقوق کارگران مغتنم شمرده 
و حتا دست به اقداماتی زده است که از آن بوی 

رسد. برای نمونه، در  جوئی نيز به مشام می انتقام
ھای استفاده  جا به دو مورد، يعنی مرخصی اين

کنيم. اغلب  کاری کارگران اشاره می نشده و اضافه
ھا پيش  کارگران تبديل وضعيت شده از سال

اند. از  ای داشته مرخصی استفاده نشده و ذخيره
طرف مديريت به اين کارگران اعالم شد اگر از 

ھای دخيره شده خود استفده نکنند، به  مرخصی
روز آن، بقيه ايام مرخصی ابطال  ٩استنثاء 

رو کارگران نيز از  خواھد شد. از اين
ھای ذخيره شده خود استفاده کردند اما  مرخصی

ھا متوجه شدند مبلغ زيادی  ھنگام دريافت حقوق
ھا کسر شده است. وقتی کارگران  از دستمزد آن

نسبت به اين موضوع اعتراض کردند، پاسخ 
مديريت به کارگران  اين بود که شما از اول سال 

ھايتان نيز از اول  با ما قرارداد داريد و مرخصی
آيد و ھيچ  سال نزد پتروشيمی به حساب می

ايد. مورد ديگر باال  ای نداشته مرخصی ذخيره
کشيدن اضافه کاری کارگران است. کارگران 

ھای منطقه  ھای پيمانکاری در پتروشيمی شرکت
کاری  ساعت اضافه ١٢٠ماھشھر، ھر ماھه 

کردند. با شروع به کار اين کارگران به  می
صورت قرارداد مستقيم که از اول تير ماه سال 
جاری آغاز شد، مديريت پتروشيمی خواستار 
ادامه ھمين روال کار شد. اما در پايان تير ماه، 

ساعت، تنھا  ١٢٠کارگران متوجه شدند به جای 
ھا  کاری در فيش حقوقی آن ساعت اضافه ۶٠

محاسبه شده است. پس از اعتراض کارگران، 
مديريت اعالم کرد، در اين زمينه اشتباھی رخ 
داده و ماه بعد آن را جبران خواھند کرد. مرداد 

ساعت  ١٢٠ماه نيز کارگران به ھمين روال 
کار کردند ولی ھنگام دريافت دستمزدھا  اضافه

کاری در فيش  ساعت اضافه ٣٠متوجه شدند تنھا 
ھا محاسبه شده است. اين موضوع  حقوقی آن

اعتراض شديدتر کارگران را درپی داشت. اما 
مديريت اعالم کرد قانون پتروشيمی در رابطه با 

ساعت  ٣٠کارگران قرارداد مستقيم فقط 
 ٩٠کاری در ماه است و بدين ترتيب  اضافه

کاری کارگران را روز روشن باال  ساعت اضافه
ساعت  ٣٠کشيدند و در عين حال با تعيين 

کاری، دريافتی ماھانه کارگران را نيز  اضافه
 کاھش دادند.

تمامی اين اقدامات و رويدادھا، نشان دھنده اين 
داران و دالالن و دولت  واقعيت است که سرمايه

آنھا اگر چه تحت شرايط معينی با صدور يک 
ابالغيه در برابر مبارزات کارگران پتروشيمی و 

ھای پيمانکاری  ھا برای حذف شرکت خواست آن
و انعقاد قرارداد مستقيم، تن به عقب نشينی دادند، 

ای بيش از آنکه نمايانگر  اما صدور چنين ابالغيه
پذيرش خواست کارگران باشد، تالشی به منظور 
مقابله با گسترش اعتصابات و خاموش ساختن 

ھای اعتراض در پتروشيمی و جلوگيری از  شعله
تّسری آن به ساير صنايع به ويژه نفت و گاز بوده 
است! مصوبه ھيئت وزيران پيرامون تبديل 
وضعيت نيروھای پيمانکاری و انعقاد قرارداد 
مستقيم زمانی برای اجرا ابالغ گرديد که 
مبارزات و اعتصابات کارگران پتروشيمی برای 

ھای پيمانکاری و انعقاد قرارداد  حذف شرکت
مستقيم به نحو آشکاری در حال گسترش و 

گيری بود و روحيه اعتراضی کارگران نيز  اوج
دم به دم در حال افزايش بود. اين مبارزات و 
اعتصابات در عين حال بستر مناسبی برای رشد 

يابی کارگران محسوب  و ارتقاء آگاھی و تشکل
شد که کارگران پتروشيمی بندر امام نيز  می
ھای اوليه و مھمی نيز در اين زمينه برداشتند.  گام

اعتصاب يکپارچه و شکوھمند يازده روزه 
که  ٨٩کارگران پيمانی پتروشيمی تبريز در اسفند 

از حمايت فعاالنه تمام کارگران رسمی و قرارداد 
مستقيم اين واحد نيز برخوردار گرديد، ھمچنين 

ھای منطقه  اعتراضات مکرر کارگران پتروشيمی
ويژه دو اعتصاب بزرگ کارگران  ماھشھر به

که ھر يک  ٩٠پيمانی در فروردين و مھر سال 
دو ھفته به درازا کشيد، ھشدار جدی به نظام حاکم 
بود. آنگونه که از جرقه پتروشيمی تبريز، 

ھای منطقه  پتروشيمی بندر امام و ساير پتروشيمی
ھای اعتصاب و  ور شد، شعله ماھشھر شعله

ھا نيز  اعتراض کارگران اين پتروشيمی
توانست نه فقط سرمنشأ اعتصابات گسترده در  می

ھا در سراسر کشور شود و کل  تمام پتروشيمی
اين صنعت را به تعطيلی بکشاند، بلکه قبل از آن 

توانست  ھای سوزنده می تر از آن، اين شعله و مھم
ترين صنعت مرتبط با پتروشيمی يعنی  به نزديک

صنعت نفت و گاز نيز سرايت و حريقی بزرگ 
ھزار کارگر پيمانی در صنعت  ١۶٠برپا کند. 

نفت، باروت آماده اشتعالی بود که در يک قدمی 
داند که  حريق قرار داشت و ھر کس اين را می

ھيچ حريقی مانند حريق نفت ھستی نظام را تھديد 
ست و جائی بوده است که  کند. نفت جائی نمی

 شعله مبارزات کارگران پتروشيمی آيا
 حريق نفت را درپی خواھد داشت؟



 ۶ ۶٣٢شماره   ٩١نيمه اول آبان      6
۵از صفحه   

رژيم با ھزار و يک وسيله و به ھر قيمت سعی 
کرده است در آن "آرامش" برقرار باشد و اين 
"آرامش" را که صد البته به آتشی در زير 
خاکستر شبيه است، حفظ کند. بر بستر اين شرايط 

 ٩٠ھا بود که دولت در چھارم دی ماه  و زمينه
نکاتی را پيرامون تعيين تکليف با نيروھائی که 

کنند و  ھای پيمانکاری کار می تحت پوشش شرکت
ھا به تصويب رساند و اين  برای تبديل وضعيت آن

مصوبه را نيز با شتاب و سراسيمگی مشھودی 
) برای  ٩٠/   ١١/    ١در اول بھمن ھمان سال (

روزه نيز  ١۵االجل  اجرا ابالغ کرد و يک ضرب
 برای اجرای آن تعيين نمود.

نظر از ابھامات متعددی که در مصوبه  صرف
 ۶دولت وجود داشت، اما اين طرح که مشتمل بر 

تبصره بود، به يکی از مناقشات پرجنجال  ۴بند و 
مجلس و دولت تبديل گرديد. برخی نمايندگان و 

ھای مجلس ضمن طرح ايراداتی به آن،  کميسيون
خواستار اصالح مصوبه دولت و يا لغو آن شدند. 
عبدالعلی تاجی (معاون حقوقی امور مجلس و 

ھای معاونت توسعه مديريت و سرمايه  استان
انسانی رئيس جمھور) در گفتگو با خبرگزاری 
فارس در اين مورد گفت "ھيئت تطبيق مصوبات 
دولت و قوانين مجلس، ھفت ايراد به مصوبه 
دولت گرفته است که سه ايراد آن جزئی بود که 

ست که  اصالح شده و چھار مورد ديگر محتوائی
اين ايرادھا وارد نيست". وی ھمچنين گفت که 
"در اين مورد پاسخ مفصلی به مجلس داده شده 

رغم اين اختالفات، ابالغيه دولت برای  است". به
اجرای آن در اول بھمن صادر شد، اما اختالف و 
مناقشه در اين مورد ادامه يافت. عالوه بر رد 

، ٩١مصوبه توسط "ھيئت تطبيق" در ارديبھشت 
به  ٩١خرداد  ٣١رئيس مجلس نيز در نامه مورخ 

احمدی نژاد، با طرح چندين ايراد، آن را مغاير 
قانون خواند و باالخره کميسيون برنامه و بودجه 

مصوبه دولت را به  ٩١مرداد  ٢۴مجلس نيز در 
علت مغايرت آن با برنامه پنجم توسعه و نيز 
هللا  برخورداری از بار مالی رد کرد. لطف

فروزنده معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی 
رئيس جمھور، موضوع لغو اين مصوبه را که 

ھای عمومی انتشار يافت، نادرست و  در رسانه
داد  غلط خواند و به نيروھای شرکتی اطمينان می

که در مورد مصوبه نگرانی نداشته باشند و چنين 
ھا مکلف به اجرای  کرد که ھمه دستگاه ادعا می

آن ھستند. در حاليکه دولت و مسئولين  دولتی 
اصرار داشتند مصوبه دولت لغو نشده است و بايد 

ھای  اجرا شود، برخی از نمايندگان و کميسيون
کردند.  مجلس و رئيس آن از لغو آن صحبت می

کم پای ديوان عدالت  مناقشه ادامه داشت و کم
 شد. اداری نيز به ميان کشيده می

يکی از ايراداتی که عليه مصوبه دولت مطرح 
شد، اين بود که اجرای آن حجم دولت را  می

دھد و اين مغاير برنامه پنجم است که  افزايش می
بر طبق آن استخدام نيروی جديد ممنوع شده 

ھا و خصوصی  است. ھمچنين با ضوابط واگذاری
ھا که "کوچک سازی" دولت را نيز مد  سازی

کرد. البته غير  نظر داشته است، مغايرت پيدا می
ھای پيمانکاری و دالالن  از مجلس، شرکت

بزرگی که از کار پيمانکاری سودھای ھنگفتی به 
زنند، با اجرای اين مصوبه مخالفت  جيب می

کردند.مصوبه ای که دارای ابھام بود  می

توانست برمبنای   وھرکارفرما و ياشرکتی می
تشخيص خودباآن برخورد و يا به آن عمل کند. 

ھا و ابھاماتی که در مورد نحوۀ اجرا،  ناروشنی
محدوده نيروھا و شاغلينی که شامل اين طرح 

شوند، نکات ناروشن ديگری که در مورد  می
مشاغل حجمی و تخصصی و امثال آن وجود 
داشت، با نکات و مسائلی که وزير نفت در باره 

ھای پيمانکاری  ھا به جای شرکت ايجاد تعاونی
عنوان کرد ونيز با ارائه توضيحات ديگری از 
سوی مسئولين دولتی پيرامون سابقه کار، 
تحصيالت و تخصص نيروھای پيمانی، نه فقط 

شد و نشد، بلکه اين اظھارات و  برطرف نمی
ھا و ابھامات طرح دولت  توضيحات، بر ناروشنی

 افزود. می
ای پرابھام و ناروشن، بر متن موجی از  مصوبه
ھا و مناقشات درونی نھادھای حکومتی،  مخالفت

تواند در اجرا به خواست  روشن بود که نمی
ھای پيمانکاری و  کارگران برای حذف شرکت

انعقاد قرارداد مستقيم پاسخ گويد. مصوبه دولت تا 
آنجا که به اجرا در آمده است و ھمانطور که در 

ھای منطقه  پتروشيمی تبريز و پبروشيمی
اقتصادی ماھشھر مشاھده کرديم، نه فقط خواست 
کارگران اين واحدھا که در اعتصابات و 
اعتراضات مکرر خود خواستار حذف 

ھای پيمانکاری و برخورداری از حقوق و  شرکت
اند را برآورده  مزايای  پرسنل غير پيمانکاری شده

نساخته است و نه فقط موضوع انعقاد قرارداد 
مستقيم با تمام کارگران پيمانکاری اين واحدھا 
عملی نشده است، بلکه اجرای اين مصوبه، با 
تشديد فشار بيشتر بر کارگران تبديل وضعيت شده 
و تعرضات جديدی به حقوق و مزايای اين 

 کارگران نيز ھمراه بوده است.
ھا اکنون بيش از پيش متوجه  کارگران پتروشيمی

ھای مديريت  اند که تقريباً تمام وعده اين مسأله شده
ھا و کارفرمايان مبنی بر حذف  پتروشيمی
ھای پيمانکاری و انعقاد قرارداد مستقيم  شرکت

پوچ بوده است. اين واقعيت بر ھيچ کارگر آگاھی 
پوشيده نيست، زمانی که پای منافع و مطالبات 
کارگران در ميان باشد، دولت، مجلس، 

ھا و  کارفرمايان، پيمانکاران و ھمه انواع انگل
ھائی که ثمرۀ کار کارگران را به جيب  طفيلی
رغم ھمه و ھرگونه اختالف و  زنند، به می

ای که با ھم داشته باشند، اما در عمل ھمۀ  مناقشه
 ھا در مقابل کارگران قرار می گيرند. آن

ھای  خواست کارگران برای حذف شرکت
پيمانکاری و عملکرد نھادھای دولتی در اين 
مورد، بار ديگر اين واقعيت را نشان داد که 
کارگران، به ويژه کارگران پيمانکاری برای 

ھای پيمانکاری، برای انعقاد قرارداد  حذف شرکت
مستقيم و برای تحقق مطالبات خود راه ديگری 
ندارند جز آنکه مبارزات خويش را تشديد کنند و 
اعتصابات بزرگ و مؤثری را سازمان دھند. 
شواھد موجود حاکی از آن است که کارگران 

ھا از نحوه برخورد دولت با  پيمانی پتروشيمی
ھا، به شدت و به حق ناراضی،  خواست آن

اند. نارضايتی شديد  خشمگين و برافروخته شده
کارگران، البته تنھا به ھزاران کارگر پتروشيمی 

ھای منطقه ماھشھر  تبريز و کارگران پتروشيمی
ھا در  ھا ھزار کارگران پتروشيمی و يا حتا به ده

ھزار  ١۶٠شود.  سراسر کشور محدود نمی
کارگر پيمانی در صنعت نفت که منتظر اجرای 

ھای پيمانکاری  مصوبه دولت و حذف شرکت
اند،  بودند و اکنون نتايج عملی آن را به چشم ديده
اند و  به صف کارگران پتروشيمی پيوسته

ھا  ھای اعتراض و نارضايتی در ميان آن زمزمه
نيز شنيده می شود. کارگران پيمانی صنعت نفت 
نيز خواستار تبديل وضعيت خود و قرارداد 

ھای تحت پوشش  اند و مديريت شرکت مستقيم شده
وزارت نفت نيز تحت فشار کارگران و پرسنل 
پيمانی صنعت نفت قرار دارند. نازيال عاکفيان 
مديرکل تحول اداری و کارآفرينی وزارت نفت، 
از تشکيل سيزده کارگروه، برای بررسی مسائل 
مطرح شده از سوی مسئوالن و کارکنان 

ھای زير پوشش وزارت نفت خبر داد. وی  شرکت
ضمن اعالم خبر سفرھای معاون توسعه منابع 
انسانی و مديريت وزير نفت به مناطق اھواز و 
عسلويه، چنين خاطرنشان ساخت که در ھر 
شرکت، جلساتی با مسئوالن و مديران ميانی و 

ھا انجام  ھای آن ھا و خانواده کارکنان شرکت
شود که در جلسه با کارکنان، کريم سلحشور  می

معاون توسعه منابع انسانی و مديريت وزير نفت 
و ھمه مديران کل اين معاونت در آن شرکت 

کنند. عاکفيان ھمچنين گفت، مرکز اطالع  می
رسانی معاونت توسعه انسانی و مديريت وزارت 

ھا، نياز کارکنان و مسئوالن  نفت، ھمه درخواست
صنعت نفت را در ھمه مناطق کشور رصد 

کند. مدير کل تحول اداری و کارآفرينی  می
وزارت نفت چنين اضافه کرد که کارکنان به دو 

ھای خود را  صورت کتبی و شفاھی درخواست
ھزار نامه  ٢دھند و در ھر سفر حدود  ارائه می

گيرد که بعد از  در اختيار ھمکاران قرار می
شود و به  ھا رسيدگی می بازگشت به تھران به آن

گفته وی بيشترين درخواست ارائه شده در اين 
چگونگی تبديل ھائی در بارۀ  سفرھا، پرسش

، تعيين تکليف وضعيت نيروھا به قرارداد مستقيم
در زمينه حقوق وسايرمزايای نيروھای قراردادی 

 بوده است!
ھا  چنانچه از حشو و زوائد اين صحبت

نظر کنيم، اصل ماجرا اين است که  صرف
ھا  اوضاع در صنعت نفت ناآرام وملتھب است. ده

ھزار کارگر پيمانی در صنعت نفت خواستار 
ھای پيمانی و انعقاد قرارداد مستقيم  حذف شرکت
ھا ھزار کارگر قراردادی خواستار  ھستند. ده

پرداخت فوری حقوق و مزايای خود ھستند. 
زمينه اعتراض در صنعت نفت به حدی افزايش 

گيری از آن وزارت نفت  يافته است که برای پيش
اقدام به تشکيل سيزده کارگروه نموده و مجبور به 
اعزام مسئولين و تشکيل جلسه با کارکنان اين 

ھمه  ھا شده است. با اين صنعت و خانواده آن
ھای پيمانکاری با تشکيل  روشن است که شرکت

ھای توخالی از ميان برداشته  جلسه و وعده
شوند. کارگران و کارکنان پيمانی صنعت نفت  نمی

نيز تنھا با مبارزه و اعتصاب و خواباندن 
توانند به خواست  ھای توليد است که می چرخ

انعقاد قرارد مستقيم و برخورداری از حقوق و 
 مزايای کارگران وکارکنان غيرپيمانی دست يابند.

ھيچ راه ديگری وجود ندارد. کارگران 
ھا دوباره بايد اعتصابات جديدی را  پتروشيمی

سازمان دھند. کارگران صنعت نفت نيز با 
آوری به اعتصاب بايد از رفقای خود در  روی

ھا ملحق شوند و با  پتروشيمی حمايت و به آن
اعتصاب و اتحاد، پذيرش مطالبات خود را بر 

ھای  قبوالنند. بعد از آنکه جرقه کارفرما به
ھای منطقه ماھشھر  پتروشيمی تبريز، پتروشيمی

رسد  ور ساخت، اکنون چنين به نظر می را شعله
ھا به نفت و حريق  که چيزی به تّسری اين شعله

 آن باقی نمانده است.

 شعله مبارزات کارگران پتروشيمی آيا
 حريق نفت را درپی خواھد داشت؟
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تواند  است. تا جايی که حتا در مواد غذايی ھم می
 گوشت انسان يافت شود.

پوشيده نيست که تمام اين اتفاقات که ظاھراً با  
ای از  يکديگر ارتباطی ھم ندارند، ھر يک حلقه

زنجيره ھرج و مرج و از ھم گسيختگی ناشی از 
ھا  ست که جامعه ايران با آن ھايی بحران

 روبروست.
کشی  ی آدم گونه که ھمگان آگاھند، قصابخانه ھمان

حکومت اسالمی با تمام ظرفيت خود مشغول به 
کار است. ھمه روزه تعدادی از مردم ايران اعدام 

ھای رژيم  شوند. روز دوشنبه نيز خبرگزاری می
اند.  خبر دادند که ده نفر به جوخه اعدام سپرده شده

ھا نيز قاچاق مواد مخدر اعالم شده است.  جرم آن
اين که جمھوری اسالمی دائماً بر تعداد افرادی که 
به اتھامات مختلف از جمله قاچاق مواد مخدر 

بست و  افزوده است، بيان چيز ديگری جز بن
 ھای الينحل اين رژيم نيست. بحران

اين واقعيت بر کسی پوشيده نيست که در دوران 
ی جمھوری اسالمی بر ايران، سال به سال  سلطه

اند،  بر تعداد مردمی که به مواد مخدر معتاد شده
افزوده شده است. ايران اکنون در سراسر جھان 

ترين معتاد به مواد  ست که بيش اولين کشوری
مخدر را در خود جای داده است. ابعاد ميليونی 

يابد. دليل آن ھم بر  معتادان دم به دم افزايش می
ھر فرد کمی آگاه روشن است. بيکاری، فقر و 
فشارھای اجتماعی متعددی که رژيم به ويژه به 
جوانان تحميل کرده است، علت اعتياد و افزايش 

 روزافزون معتادان است.
وقتی که در يک کشور، معتاد به مواد مخدر 
وجود داشته باشد، ھمراه با آن قاچاقچی مواد 

آيد. به ويژه در کشوری که  مخدر نيز پديد می
جمعيت معتاد ابعاد چند ميليونی به خود گرفته 
باشد، مواد مخدر به منبع پر درآمدی برای 

گردد.  داران و مقامات دولتی تبديل می سرمايه
ھا گروھی از ھمين معتادان بيکار و گرسنه را  آن

گيرند تا نقل  با پرداخت مبلغی ناچيز به خدمت می
 و انتقال و توزيع مواد مخدر را بر عھده گيرند.
ھايی  جمھوری اسالمی که خود از طريق بحران

که ايجاد نموده، بيکاری و فقری که به مردم 
دھنده مواد  تحميل کرده است، مروج و اشاعه

مخدر و اعتياد بوده است، مقامات جمھوری 
اسالمی که از قِبَل زد و بند با باندھای مافيايی 

زنند،  مواد مخدر درآمدھای کالنی به جيب می
پا را دستگير  گروھی از ھمين افراد معتاد و خرده

سپارند، تا بر اين واقعيت  و به جوخه اعدام می
سرپوش بگذارند که اعتياد چندين ميليون تن از 

ھای  ی سياست مردم ايران به مواد مخدر نتيجه
ھمين رژيم است. اما اکنون ديگر مسئله اعتياد در 
ايران خود به يک بحران تبديل شده است. 
جمھوری اسالمی ھيچ راھی برای مقابله با آن 

رو به افزايش اعدام  نداشته و ندارد. از اين
روزافزون گروھی از اين معتادان تحت عنوان 
قاچاقچی مواد مخدر روی آورده که بيان چيز 
ديگری جز بحران عظيمی که در اين عرصه با 

 آن روبرو شده است، نيست.

ظامی  ١٢روز  رن مھر برای نخستين بار پنج غي
اب دو  رت ر پ ر اث ه ب ي رک ه ی ت ال در شھر آکچاک
ه روزه  م خمپاره جان باختند و از آن پس تقريباً ھ
درگيری ھايی بين دو ارتش گزارش شده است. 
ً دولت بشار اسد را  ا م ه رس ھر چند دولت ترکي
مسئول معرفی می کند، اما اين دولت ھم می گويد 
ست و  ي ا از سوی آن ن اری ھ ن آتش ب ه اي ک
دامات  ن اق د اي ن گ نيروھايی که عليه اش می جن
تحريک آميز را برای روشن کردن آتش جنگ 

ه  بين دو کشور انجام می ي دھند. يک نشريه ی ترک
ا  اره ھ پ ای به نام "يورت گازتسی" نوشت که خم
اب  رت ه پ ي رک از روستای عين العيسی به سوی ت
شدند. اين نشريه تأکيد می کند که اين روستا از ده 
روز پيش از آن به تصرف نيروھای مخالف بشار 
گری  ار دي ب ر اساس اخ اسد درآمد. با اين حال ب
ه  ي ه روس ی اش ک سوريه به يکی از حاميان اصل
ه سوی  اھی ب ب ت باشد گفته است که خمپاره ھا اش
قط  ه ف د و قصد ارتش سوري ترکيه پرتاب شدن

 مبارزه با مخالفان مسلح بوده است.
ه و  ي رک ن دو دولت ت ي اری ب به ھر حال آتش ب
ی  ان درت ھای جھ ه ق ن فرصت را ب سوريه اي
غربی داد که به بھانه ی عضويت ترکيه در پيمان 
ررات  ق نظامی "ناتو" اعالم نمايند که بر اساس م
ه وارد عمل  ي رک اع از ت ناتو می توانند برای دف
ه و  رانس ا، ف ک ري ر آم گ ارت دي ب ه ع د. ب ون ش

وی  انگلستان که تاکنون نتوانستنه اند با توجه به وت
گر شورای  می دي چين و روسيه، دو عضو دائ
امنيت، برنامه ھای خود را برای حمله ی احتمالی 
اره  پ ن خم نظامی به سوريه پيش ببرند، حاال با اي
ل  ل ان م اندازی ھا می توانند بدون توسل به سازم
ه  متحد و شورای امنيت آن، جنگی را آغاز کنند ک
درت  ود. ق د ب پايانش البته در اختيار آن ھا نخواھ
ھای غربی می خواھند ابتکار عمل را از شورای 
و"  ات ه و "ن ي رک ه ت د و آن را ب رن ي گ ت ب ي ن ام
ا،  واگذارند. در ھمين چارچوب بود که لئون پانه ت
د و  ان وزير دفاع آمريکا گفت:"بايد کمی منتظر م
ه کشورھای  ه ب ديد که آيا کشمکش داخلی سوري
رای  ه؟ ب ا ن ھمجوار مانند ترکيه سرايت می کند ي
ی  گران ھمين است که تبادل آتش ميان دو کشور ن
ه  ھايی را در رابطه با گسترش ممکن جنگ ب

 وجود آورده است."
ه ی  ان ھ ه ب ه ب ي رک ھر چند تنش ميان سوريه و ت
ھمين خمپاره اندازی ھا اخير باال گرفته است، اما 
ر  اختالفات اين دو دولت ريشه در سال ھای دورت
زديک  دارد. زمانی که سوريه به شوروی سابق ن
ه  رد" ب نگ س وب "ج ارچ ه در چ ي رک ود، ت ب
رار  ان در آن ق چن د و ھم عضويت "ناتو" درآم
دارد. ترکيه ھمواره بر سر مسئله ی کردستان نيز 
دهللا اوجاالن  با سوريه اختالف داشته است و عب
وده  ی رب که با کمک سازمان ھای جاسوسی غرب
ه  ا در سوري شد و در ترکيه زندانی ست، سال ھ
اقامت داشت و از آن جا فعاليت ھای خود را در 
ری می  گي ي ان پ رابطه با حزب کارگران کردست
ه  ه ب ل ه ی حم کرد. دولت ترکيه که اخيراً به بھان
رای  ان را ب خاکش توانست بار ديگر توافق پارلم
ه دست  ايش ب ظامی در ورای مرزھ عمليات ن

ھای  نه فقط در اين عرصه، بلکه در عرصه
ھا بيانی  ديگر و به نام اتھامات ديگر نيز اعدام

ھای الينحل رژيم است. چند  بست و بحران از بن
روز پيش سه نفر را در بلوچستان با اتھامات 
سياسی به جوخه اعدام سپرد. برای اين اعدام 

توان يافت که جمھوری  علت ديگری جز اين نمی
اسالمی با موج وسيعی از نارضايتی مردم 

تواند به  بلوچستان روبروست. ھيچ پاسخی نمی
ھا بدھد، بنابراين  ھای آن مطالبات و خواست

خواھد از طريق اعدام و کشتار با بحرانی که  می
در منطقه روبروست، مقابله نمايد. اما اين راه 

 حلی بر بحران نبوده و نيست.
ھای  ترين دليل آن نيز درگيری روشن
ست که پيوسته در اين منطقه ادامه دارد  مداومی

و آخرين نمونه آن نيز عمليات انتحاری چند 
روز پيش بود که تعدادی از بسيجيان کشته و 

 زخمی شدند.
توان در سراسر ايران جايی و اتفاقی را  نمی

ھای متعددی که رژيم در  يافت که بازتاب بحران
ھای مختلف با آن روبروست نباشد، در  عرصه

ھا، از ھم گسيختگی  توان اين بحران ھمه جا می
ھا را ديد. اين  و ھرج و مرج ناشی از آن

ای رشد کرده که کليت سيستم  ھا به درجه بحران
ی فساد و گنديدگی درونی قرار  در باالترين نقطه

چه که ھم اکنون در ايران  گرفته است. تمام آن
 دھد. گذرد، آشکارا اين واقعيت را نشان می می

اما اين نظمی که با يک بحران عمومی و فساد و 
جانبه روبرو شده است، خود به  گنديدگی ھمه

خود سرنگون نخواھد شد، مادام که در ھمين 
حالت به حيات خود ادامه دھد، به مردم ايران 

ھای جدی وارد خواھد ساخت. ھر چه اين  آسيب
تر گردد، لطماتی که مردم ايران  دوره طوالنی
ھای اقتصادی، اجتماعی و سياسی  در عرصه
شوند، شديدتر خواھد بود. پوشيده  متحمل می

ی بحران اقتصادی، ھمراه با  نيست که ادامه
تر برای  افزايش بيکاری، فقر و گرانی بيش

کارگران و زحمتکشان خواھد بود. ھمراه با اين 
فشارھای روزافزون مادی و معيشتی، فشارھای 

يابد، چرا که رژيم سياسی  سياسی نيز افزايش می
کوشد با  حداکثر  نظم در حال احتضار می

تر  ی احتضار را طوالنی گری، اين دوره سرکوب
 کند.

ھای وسيع  کارگران و زحمتکشان ايران، توده
 –مردمی که زير فشارھای متعدد اقتصادی 

اجتماعی و سياسی قرار دارند، مادام که در 
برند، مادام که برای به دست  رخوت به سر می

گرفتن سرنوشت خود به پا نخيزند، از اين 
شوند. يگانه راه نجات از  وضعيت رھا نمی

بستی که نظم موجود و رژيم پاسدار آن به بار  بن
ست که تمام  آورده است، روی آوری به انقالبی

جانبه،  بحران ھمه  نظم موجود را در ھم بکوبد.
طلبد. تا وقتی که اين  جانبه را می انقالبی ھمه

انقالب رخ ندھد، راھی برای نجات مردم ايران 
نيست. تنھا يک انقالب اجتماعی و استقرار 
حکومت شورايی کارگران و زحمتکشان است 

ھای موجود پايان دھد،  تواند به تمام بحران که می
مردم ايران را برای ھميشه از شر مصايب نظم 
موجود نجات دھد و دورانی از رفاه، آزادی و 

 برابری را در تاريخ ايران بگشايد.
 

١از صفحه   
جانبه، انقالبی  بحران ھمه

 طلبد جانبه را می ھمه
 بحران سوريه و 
 تنش با ترکيه
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دانند  خوبی می طور مشخص وزارت اطالعات به
شان را  ھای تواند خواب آن نيروی اصلی که می
شان را براندازد کدام  آشفته سازد و تاج و تخت

داند که کارگران به ويژه در  است. رژيم می
ھای بزرگ به دليل تمرکزشان در محيط  کارخانه

شان چه نقشی را  کار و وظيفه و جايگاه تاريخی
توانند در مبارزه عليه حاکميت برعھده  می

روست که وزارت اطالعات اين  بگيرند. از ھمين
گر  دھد و شکی نيست که اين بيان ھشدار را می

باشد. سياستی که با  سياست درونی رژيم نيز می
ی کارگر  حساسيت ھر گونه تحرک در ميان طبقه

ويژه در  کند. بيھوده نيست که  به را دنبال می
سال اخير بر تعداد عوامل اطالعاتی در  يک

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزوده شده 
ی آن کاوه اشتھاردی معاون امور  که يک نمونه

است. در   خانه فرھنگی و اجتماعی وزارت
اعتراضات اخير نيز شاھد بوديم که نيروھای 
سرکوب بيش از ھر چيز بر تھيه فيلم از 
اعتراض و شناسايی کارگران اصرار داشتند. 
برخورد با کارگران پيشرو نيز يکی ديگر از 

ويژه در چند  سناريوھای اين سياست است که به
ی اخير شتاب گرفته است. علی نجاتی  ماھه

(عضو ھيات مديره سنديکای کارگران نيشکر 
ساعت از زندان  ٢۴تپه) را در حالی که تنھا  ھفت

ی اين که شاکی دارد به  آزاد شده بود، به بھانه
که او را از  دادسرا احضار کردند. رژيم برای آن

ھر گونه پيگيری حقوق کارگران منصرف کند، 
ی تبليغ عليه نظام، اقدام به  چند ھفته پبش به بھانه

احضار ھمسر او کرد که با قرار کفالت وی را 
ھا ھمه چيزی نيستند جز تالش  آزاد کردند. اين

رژيم برای منفعل کردن کارگران پيشرو. 
دھد رژيم تا چه حد مسايل  ھايی که نشان می تالش

مربوط به جنبش کارگری را با حساسيت زير 
 بين قرار داده است. ذره

چه که بايد گفت و در  ھا، آن اما به رغم تمام اين
ی کنونی اھميت دارد ناتوانی حکومت در  لحظه

کنترل وضعيت و ممانعت از افزايش اعتراضات 
ی آن  کارگری است. شرايطی که نتيجه

آوری ھر چه بيشتر کارگران به عمل و  روی
ھا از اين  ست که برای رھايی آن ھايی انديشه

وضعيت پاسخی درست دارند. اين روال تاريخ 
طور که تاکنون نتوانسته، بعد  است و رژيم ھمان

از اين ھم نخواھد توانست مانع آن گردد. شرايط 
ست که دستگاه سرکوب رژيم قادر  قدر بحرانی آن

مندتر و  به مقابله با سيلی که روز به روز قدرت
 شود نخواھد بود. تر می بزرگ

 
 گران سپاھی  مانور سرکوب

 در تھران
 

 ١۵ی  مھرماه مانور دو روزه ٢٧شنبه  ۵روز 
ھزار بسيجی و سپاھی تحت عنوان "الی 

المقدس" در تھران برگزار شد. روز اول اين  بيت
مانور که در "دھکده مقاومت" برگزار گرديد، 
اختصاص به مانور برای مقابله با تھاجم نظامی 
داشت، اما مانور روز دوم که از پادگان 

ی مقابله با  "سيدالشھداء" آغاز شد، به نحوه
ای اختصاص  ھای توده اعتراضات و شورش

ست که  يافت. مانور فوق آغاز سلسله مانورھايی
قرار است در سراسر ايران برگزار شود تا 

ھا  ھای درونی حاکميت و نارضايتی توده تنش
نوعی  ويژه کارگران است، در اين گزارش به به

به ھمين بحران اقتصادی که به ورشکستگی 
 اند. اقتصادی منجر شده است، ارتباط داده شده

اين گزارش با اشاره به خطر نااميدی مديران 
تواند انفعال و از  ی آن می حکومتی که نتيجه

ھا شود،  گيری در آن دست دادن قدرت تصميم
ھای حکومتی از  گيری تنش در ميان جناح اوج

ای و نيز در  ی سياست ھسته جمله بر سر ادامه
جمھوری را ھشدار داده  جريان انتخابات رياست

ای نيز در سخنان  ای که خامنه است. ھمان نکته
اخير خود بر آن انگشت گذاشته بود. در اين 
ھا  گزارش و در زير عنوان "باالگرفتن اختالف

درون خانواده نظام" آمده است: "برخی 
ھا به   گويند پيشنھاد انگليسی  تحليلگران مطلع می

آمريکا اين بوده است که موضوع انتخابات 
رياست جمھوری به محور اصلی اختالفات در 

چنين آغاز منازعه   داخل جريان اصولگرا و ھم
جديد ميان اصولگران و دولت تبديل شود. يک 

ھا عقيده دارند اگر   نکته کليدی اينست که غربی
حاکميت منسجم و يکپارچه و سطح تنش داخلی 
در آن پايين باشد، فشار بيرونی ھر چه ھم تشديد 
شود موثر نخواھد بود". در واقع استفاده از 

ھا"  ھا به آمريکايی کلماتی چون "پيشنھاد انگليسی
ھا" در اين گزارش، تنھا  ی غربی و يا "عقيده

ای  برای قبوالندن و اھميت دادن به نظرات خامنه
کنان از "حواريون" خود  است که ھر بار موعظه

خواھد دست از اختالف بردارند، اما اين  می
اختالف که از ھيچ بوجود نيامده با ھيچ نيز از 

ھايی که اين  ميان برداشته نخواھد شد. علت
ھا را در درون حاکميت ايجاد  بحران و تنش

ای است که  جانبه نموده، بحران فراگير و ھمه
جمھوری اسالمی تاکنون با آن روبرو نبوده است 

ھا در  و تا وقتی که اين بحران ادامه دارد، تنش
درون حاکميت نيز ادامه داشته و حتا تعميق 
خواھند يافت. اگر قرار بود با يک موعظه 

ھای مادی مشخصی دارند  ھايی که ريشه اختالف
توانست با خيل  حل شوند، جمھوری اسالمی می

ترين معجزات تاريخ را  اش بزرگ گران موعظه
 بيافريند!!!

ترين مساله  اما آخرين نکته و در واقع مھم
ی اين گزارش که بايد  وزارت اطالعات از تھيه
ھا  مداران ايجاد کرده و آن ترس را در ميان قدرت

ی نتايج اين  را به راه راست!! ھدايت کند، مساله
محور  ٢ھاست که در  وضعيت بر نارضايتی توده

محور اين گزارش به صورت مشخص  ٧از 
مطرح شده است. در اين گزارش ضمن تاکيد بر 

ای مخالفان که با تاکيد بر نتايج  ھای رسانه فعاليت
ھای کشورھای غربی، وضعيت وخيم  تحريم

اقتصادی و تاثير آن بر معيشت مردم، تالش 
برای برانگيختن مردم به اعتراض دارند، آمده 

محور دوم طراحی شده از سوی است: "
ھا آن است که حداقل در برخی نقاط و   آمريکايی

ھای اقتصادی   به طور کامال محدود نارضايتی
تبديل به ناامنی شود. به ھمين منظور به برخی از 

ھای جريان فتنه ماموريت داده شده است که   رابط
ھای کارگری و نا اميد   روی موضوع بحران

کننده نشان دادن وضع معيشت مردم در 
 ھای خود به طور جدی تمرکز کنند". رسانه

ھای کارگری"، نشان  انگشت گذاشتن بر "بحران
دھد که رژيم تا چه حد روی اعتراضات  می

کارگری و فعاليت برای روشنگری و 
باشد. رژيم و به  يابی کارگران حساس می سازمان

کنند و يا وقتی  حقوق و يا کم بودن آن ترک می
ريزند بايد ده روز صبر کنند تا  بتون را می

گرد بيايد. به گزارش خبر گزاری ايسنا  ميله
ميليون تن  ٢زده به  "برای بازسازی مناطق زلزله

مصالح نياز است و اين به معنای حرکت روزانه 
 کاميون مصالح به اين مناطق است". ١٣٠٠

 حال تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل!
 

 وزارت اطالعات و
 اعتراضات کارگری 

 
ھای حکومتی  در روزھای گذشته، رسانه

گزارشی به اصطالح تحليلی از وزارت 
اطالعات انتشار دادند که چيزی نبود جز نشخوار 

چون  ای که در روزھای اخير ھم ھای خامنه حرف
مجنونی دوره گرد که قدرت اليزال خود را در 

ست و به  بيند، مدام مشغول سخنرانی خطر می
 دھد.  مقامات حکومتی ھشدار پشت ھشدار می

ای  وزارت اطالعات که وزير آن منصوب خامنه
که چيزی  -باشد، در اين به اصطالح گزارش  می

ای و اطرافيان او نيست و ھيچ  جز نظرات خامنه
ی  به بھانه -ی گزارشی در آن وجود ندارد  نکته

انتصاب "جيليان برنز" به عنوان مسوول امور 
) NICايران در شورای ملی اطالعات آمريکا (

محور  ٧جاری، در  ژوئن سال ٢۵در تاريخ 
بندی کرده و در  ھای دولت آمريکا را دسته تالش

آخر آورده است: "نکته ای که تحليلگران در 
تھران بر آن تاکيد دارند اين است که کل اين 
محورھا در قالب يک سناريوی بزرگ عمليات 

در روانی پی گيری خواھد شد. به عبارت ديگر 
ھای آينده اقدام در حوزه عمليات روانی به   ماه

اقدام در حوزه واقعيت پيشی خواھد گرفت و 
جنگ روانی از جنگ اقتصادی و ديپلماتيک 

چه که وزارت  ". در واقع آنبزرگتر خواھد بود
گويد ھشدار در مورد  جا می اطالعات در اين

ست و اقدام "در  نتايج سياسی وضعيت کنونی
ھای  حوزه عمليات روانی" نام رمز "بحران

 باشد.  رو" می ِسياسی پيش
که جھت  محور اين گزارش جدا از اين ٧نگاه به 
تر  ھای آينده روشن ھای حاکميت را در ماه سياست

ھای  ترين دغدغه سازد، از سوی ديگر مھم می
نمايد. در بررسی گزارش  حاکميت را نيز بيان می

محور برشمرده را در سه گروه  ٧توان  فوق می
بندی کرد. اولين مساله بحران  کلی دسته
ست که تحت عنوان "کاھش درآمد و  اقتصادی

ھای ايران" از آن ياد شده و در  افزايش ھزينه
ھای مختلف به آن  بندھای ديگر نيز به مناسبت

اشاره شده است. بحران اقتصادی کنونی به 
چنان معضلی تبديل شده است که ھم اکنون به  آن
ھا و  ترين موضوع خبری و بحث رسانه مھم

ھای قدرت در حکومت تبديل شده است.  ارگان
اش را نيز از دست  ای که "گويا چشمان حتا خامنه

داده" در سخنان خود در بجنورد به وجود مشکل 
گرانی و بيکاری اعتراف کرد و البته باز وعده 

اش که ديگر  ی ھای تکرار ی وعده مانند ھمه  –داد 
"به ھمت مسووالن حل   –اند  مشمئزکننده شده

شود"!! اما دو موضوع مھم ديگر که مربوط به 

١٠از صفحه   
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٧از صفحه   
٨از صفحه   

ھا  اقتدار نظامی حکومت اسالمی را به ُرخ توده
بکشاند. در شھريور ماه علی فضلی جانشين 

 ٩١رييس سازمان بسيج گفته بود که تا پايان سال 
المقدس"  ھای واکنش سريع بيت رزمايش "گردان

 در تمام استان ھای ايران برگزار خواھد شد.
ی دوم اين  گزارش خبرگزاری مھر در مرحله به

رزمايش که با حضور محسن کاظمينی فرمانده 
چون  ھايی ھم سپاه تھران برگزار شد، برنامه

گران،  سازی، برخورد با اغتشاش "عمليات آرام
پاکسازی منطقه، عمليات رھايی گروگان و رژه 

ی کاظمينی :  موتوری" برگزار گرديد. به گفته
ھزار  ١۵ھای رزمی اين رزمايش  "برای گردان

قرارگاه مختلف حضور  ١٠نفر از بسيجيان از 
دارند که پس از مراسم افتتاحيه در دھکده 
مقاومت به سمت ھشت محل در نظر گرفته شده 
در سطح پايتخت رھسپار می شوند تا رزمايش 

 ھای گوناگونی را به اجرا درآورند".
گزارش خبرگزاری "ايرنا"، محسن کاظمينی  به
روز قبل از آغاز رزمايش گفته بود: "  ٢

ھای واکنش سريع و گردان امام حسين  گردان
ھای امام  برای مقابله با تھديدات سخت، گردان

علی برای مقابله با تھديدات امنيتی و اغتشاشات، 
ھای عاشورا و الزھرا برای اقدامات  گردان

فرھنگی و اجتماعی و گردان صابرين بسيج 
برن  برای عمليات ويژه ھمچون کمين و ضد ھلی

معنای  برن در جنگ به اند". (ھلی بينی شده پيش
پياده کردن نيرو و تجھيزات در عمق خاک دشمن 

المقدس  ی وی : "رزمايش الی بيت گفته است). به
تنھا رزمايش سپاه در اين روزھا نيست و 
رزمايش لشگر سايبری سپاه نيز به زودی 

 شود". برگزار می
پايگاه خبری "صراط" وابسته به نيروھای 
سرکوب نيز از برگزاری "رزمايش سايبری" 

زمان با رزمايش  توسط قرارگاه سايبری سپاه ھم
المقدس" خبر داده بود. به گزارش  "الی بيت

"صراط" اين رزمايش شامل تبليغات وسيع در 
ھا و  ھا، وبالگ اينترنت و شناسايی افراد، سايت

ی "نشردھنده  ھای اجتماعی مخالف به بھانه شبکه
توھين به مقدسات و اھل بيت عصمت و 

نفر از برگزيدگان اين  ١۴طھارت" بود. 
ی "صرط" جوايزی ارزنده  گفته رزمايش نيز به

 دريافت خواھند کرد!!
اما ھدف اصلی از اين مانورھا چيست؟! به 
موازات تشديد بحران و ناتوانی دستگاه 
بورکراتيک حاکميت (که بيشتر در دولت و 
مجلس متمرکز است) برای کنترل اوضاع، نقش 

تر گرديده است.  دستگاه نظامی حکومت برجسته
ای،  فرارويی بحران کنونی به يک انقالب توده

ترين وحشت  ترين مشغله و بزرگ امروز به مھم
زدن به  حاکميت تبديل گشته است. حتا دامن

المللی نيز از ھمين زاويه  بحران در روابط بين
باشد. رژيم برای جلوگيری از  قابل توضيح می
ای دست به ھر کاری خواھد زد  يک انقالب توده

تواند به  و دامن زدن به بحران خارجی که حتا می
جنگ منتھی گردد، اگر چه مطلوب و خواست 

ھای  پذير بوده و يکی از گزينه رژيم نيست، امکان
 باشد.  حاکميت می

ست که نيروھای نظامی رژيم  در چنين شرايطی
زنند. رژيم  به برگزاری انواع مانورھا دست می

ھا از  کند با اين به اصطالح رزمايش سعی می

ی "تھديدات خارجی" توان نظامی  سويی به بھانه
و نيروی سرکوب خود را به نمايش بگذارد و از 

اش را باال ببرد و به  سوی ديگر آمادگی نيروھای
اش روحيه تزريق کند. بيھوده  نيروھای مردد

 ٣٠جعفری فرمانده سپاه روز يکشنبه نيست که 
ھا در برابر اين فشارھا  برخی گويد: " مھر می
 کنند". اند و نظرھای ديگری را بيان می بريده

گر چيزی جز  المقدس" نشان مانور "الی بيت
ی کنونی و ترس  تر شدن بحران ھمه جانبه عميق

ای نيست. وقتی احمد خاتمی  از اعتراضات توده
گويد: "وضع کشور  در نماز جمعه تھران می

عادی است و بحرانی نيست، مشکالت داريم و 
خواھيم داشت اما بحرانی نيستيم" دقيقا به اين 

باشد.  می  دليل است که اوضاع بسيار بحرانی
برای مثال کنترل اوضاع اقتصادی تا حدی از 
ھا  دست حکومت خارج شده است که ديگر قيمت

کنند. برای خريد  روزانه و گاه ساعتی تغيير می
بسياری از اقالم ابتدا فروشنده به بازار زنگ 

زند تا قيمت لحظه را بداند، بعد کاال را  می

 فروشد. اين وضعيت واقعی کشور است. می
يک روز پيش از آغاز رزمايش، روزنامه کيھان 

ی خود نوشت: "بازی دشمن با  در سرمقاله
بشری عليه  ھای تحريم و فشارھای حقوق پروژه

ايران برای تاثيرگذاری بر انتخابات رياست 
ثباتی سياسی در کشور  تحميل بیجمھوری و 

چنانکه در انتخابات سال قبل ناکام ماند و در  ھم
انتھا دشمن در موقعيت آفسايد قرار گرفت در 

رسد". البته  شرايط کنونی نيز به سرانجام نمی
مساله اصلی برای سرمقاله نويس کيھان که 

کند، ھمان  ای را منعکس می نظرات خامنه
ثباتی سياسی در کشور است" و تمام  "بی

ای برای  ھا و تبليغات رسانه ھا و سخنرانی نوشته
اين که جمھوری اسالمی مقتدر است و از پس 

آيد، تنھا بيانگر ترس  بحران کنونی بر می
ست که سرتاپای حاکميت را فرا گرفته  شديدی
 است.

برای حاکميت، امروز ھمه چيز بر مدار مقابله با 
 انقالب می چرخد.

ال  ن شم ردنشي اطق ک ن ر م د ب آورد، می خواھ
سوريه تسلط يابد. دولت ترکيه ھمچنين بخشی از 
ن کشور را  خاک سوريه را در اختيار دارد و اي
تھديد به چنين اقداماتی می کند. واقعيت اين است 
ن  ي ن ا چ ه ب که دولت سوريه نه در گذشته توانايی مقابل
ان  م تھديداتی را داشته و نه به ويژه در حال حاضر، ھ
دی ھای جوالن را از  ن ل وانست ب ت گونه که ھرگز ن
ه  ه و سوري ي رک اسرائيل بازپس بگيرد. دولت ھای ت
ه  طق ن ی م ع آب اب ن اده از م ف ت ا اس ھمچنين در رابطه ب
گر  ا يک دي اختالف دارند و بر سر مسئله ايجاد سد ب
کشمکش داشته اند. اما در حال حاضر يک اختالف 
ن  ذشت بزرگ اقتصادی که بين دو کشور وجود دارد گ
رای  ه ب لوله ھای گاز ايران از عراق و سپس به سوري
ران و عراق سال  فروش آن به اروپاست. سوريه، اي
از  ر اساس آن گ ه ب گذشته قراردادی امضاء کردند ک

يش از سال  ای  ٢٠١۶پارس جنوبی بايد تا پ ه دري ب
ان سعودی  ت ار عربس مديترانه برسد. اگر قطر در کن
ه  کمک ھای بی دريغی به "ارتش آزاد سوريه" که علي
ن  لش اي رژيم بشار اسد می جگند می کند يکی از دالي
است که می خواھد به جای گاز ايران، گاز خود را از 

 طريق سواحل مديترانه در سوريه به اروپا برساند.
حکومت ترکيه با توجه به اختالفات قديمی و تضادھای 
ی  ل ل کنونی اش با دولت سوريه به نوعی در پی بين الم
د  وان می ت ه ن کردن قضيه است، رژيم بشار اسد نيز ک
مانند گذشته حکومت کند و نمی تواند مخالفان را کامالً 
ی کردن  ل ل م ن ال ي ان ب سرکوب نمايد به نوعی خواھ
ه  مسئله از جھاتی ديگر است. به ھمين خاطر است ک
يت  ن ترور وسام الحسن، رئيس اداره اطالعات و ام

ار  ٢٩پليس لبنان که روز جمعه  مھر صورت گرفت ب
ه سوی سرويس ھای جاسوسی  ا را ب ديگر نظرھ
ان  ن ب ه سال ھاست در ل رد ک وامنيتی سوريه جلب ک
اشی  روپ ری و ف ي ا در شکل گ دخالت می کنند و حت
دولت ھای آن نقش داشته و دارند. البته سوريه با توجه 
روه  به پيوندھای راھبردی خود با جمھوری اسالمی گ
ار دارد  ي مزدوری به نام حزب هللا لبنان را نيز در اخت
ی  کات حري و از طريق آن نيز در اين کشور دست به ت

 می زند.
واقعيت بحران در سوريه اين است که نيروھای ارتش 
دون  د، ب م بشار اس ان رژي ف آزاد سوريه و ديگر مخال
طر و  کمک ھای مالی و نظامی کشورھايی ھمچون ق
عربستان سعودی نمی توانستند تاکنون که بيش از يک 
د.  ن ن اومت ک ق ذرد م سال و نيم از آغاز بحران می گ
ه و  ي ه روس حکومت سوريه نيز بدون اتکای سياسی ب

چين و کمک ھای عملی و ھمه جانبه ی رژيم جمھوری 
ظامی و  شار ن ودن مست م ل ن ا گسي ا ب اسالمی که حت
ر  راب وانست در ب می ت راه شد ن مزدور پاسدار ھم ھم
فشارھای توده ای از يک سو و اقدامات نظامی از سوی 

 ديگر ھمچنان پابرجا بماند.
بحران سوريه ھمچنين واقعيت ديگری را برمال می کند 
د فی  ن وان و آن ھم اين که نھادھای بين المللی نيز نمی ت
ه  اھ ن م دي ن نفسه کاری از پيش ببرند. پس از شکست چ
ه اخضر  ت ب وب ون ن ن ان، اک ن ی ع وف ای ک الش ھ ت
ه،  ه سوري دد ب ع ت ا م ابراھيمی رسيده است که با سفرھ
ی يک آتش بس  اي ايران و غيره نشان دھد که حتا توان

 خشک و خالی را ھم به بھانه ی عيد قربان ندارد.
رشان  مردم ترکيه و به ويژه مردم سوريه که ھزاران نف

ماه گذشته نه فقط با سرکوب ھای وحشيانه رژيم  ١٨در 
خشی از طرف  بشار اسد بلکه با وحشی گری ھای ب
د،  ه ان اخت مقابل و به ويژه اسالمگرايان افراطی، جان ب
اد يک  ع رنج ھای مضاعفی را از وقوع يک تنش به اب
ه سخن از  ت ب جنگ بين دو دولت متحمل خواھند شد. ال
مردم ترکيه و سوريه است، اما احتمال اين که اين جنگ 
راتب  ه م ی ب اي به تمام منطقه سرايت نمايد و خرابی ھ
وسيع تر و خانمان براندازتر به وجود آورد، کم نيست. 
به ھمين خاطر است که در کشورھايی که اندکی آزادی 
ردم  ا وجود دارد م ھای سياسی بيش از ديگر کشورھ
آشکارا عليه جنگ اعتراض کرده اند و مخالفت خود را 
ه  ي ل ظاھرات ع د ت ن بيان نموده اند. در ترکيه نه فقط چ
يش  ا ب جنگ برپا شده است بلکه بر اساس نظرسنجی ھ

ه  ۶٠از  ون ه مخالف ھر گ % مردم اعالم کرده اند ک
ع  اف ن درگيری نظامی و جنگ ھستند و آن را برخالف م

 خود می دانند.
ن موضوع را  بحران سوريه و ادامه ی آن بار ديگر اي
ه دخالت کشورھای  رد ک شه آشکار ک ي م بيش از ھ

چه جمھوری اسالمی در حمايت از سوريه و   –خارجی 
ا آن  چه ترکيه و قدرت ھای بزرگ غربی در مخالف ب

نه فقط به ياری جنبش توده ای نمی آيد بلکه آن را از   –
د.  ه می ران ي ه حاش ا ب ت جوھر خود خالی می کند و ح
ده ی  ن راک اکنون مدت ھاست که به جز درگيری ھای پ
رده  نظامی در درون سوريه خبری از اعتراضات گست
توده ای نيست. ضمن اين که در اين جا عدم وجود يک 
وده  آلترناتيو مترقی و انقالبی به حاشيه ای شدن جنبش ت
ن  ه اي يست ک ا ن ن ای انجاميد. اما تمام اين ھا به اين مع
رآورد و  د سرب وان ت جنبش در ماه ھا و سال ھای آينده ن
دست ردی بر سينه ی تمام مرتجعان داخلی و بين المللی 

 بزند.

 بحران سوريه و تنش با ترکيه
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  ٨درصفحه 

١٠ 

ھايی که ممکن است  حکومت اسالمی تمام بدی
يک حکومت داشته باشد، ھمه را با ھم دارد. ھم 

گو است و ھم  کار؛ ھم دروغ فاسد است، ھم جنايت
شياد، خالصه چيزی که اين حکومت ندارد يک 

 صفت خوب است.
در حالی که بيش از دو ماه از زلزله آذربايجان 

گذرد، نه تنھا گامی برای  مرداد می ٢١در تاريخ 
ھای مقامات حکومتی از رحيمی و  تحقق وعده

وزير مسکن گرفته تا ديگران برداشته نشده که 
چنان به دادن وعده  رژيم با وقاحت تمام ھم

زنند، آن ھم  مشغول است. خود را به نفھمی می
در برابر مردمی که خباثت حکومت را بھتر از 

کنند و  ھر کسی با تمام وجود خود حس می
 شناسند. می

ی زلزله در آذربايجان  از ھمان زمان که فاجعه
ھای فوری،  جز مساله اقدامات و کمک رخ داد، به

زدگان  ھمگان بر لزوم ايجاد سرپناھی برای زلزله
با توجه به سرمای زودرس منطقه ھشدار دادند. 

زدند اما تنھا چيزی  شنيدند ھمه حرف می ھمه می
دادند اما عمل،  که نبود عمل بود. وعده فراوان می

 کيميا!
مھر از آماده  ٢۶در حالی که وزير مسکن روز 

 ٧٠٠٠واحد مسکونی، اتمام اسکلت  ١۵٠٠شدن 
 ۵واحد و نصب بيش از  ١٢٠٠٠ريزی  واحد، پی

ای  زده ھزار کانکس خبر داد، ھنوز ھيچ زلزله
ھا نيافتاده است.  ھا و کانکس اش به اين خانه چشم
مھر  ٧ی مجلس در روز  ی دھقانی نماينده گفته به

روز قبل  ١٩(يعنی يک ماه و نيم بعد از زلزله و 
ھزار واحد  ٣٠ھای وزير مسکن) از  از دروغ

مسکونی که قرار بود دولت تا قبل از آغاز فصل 
بندی و  واحد اسکلت ٢٠٠سرما آماده کند تنھا 

فونداسيون شده که برخی از واحدھا ديوارھای آن 
چيز حکايت از  نيز کشيده شده بود!! در واقع ھمه

تفاوتی حکومت در برابر سرنوشت  بی
زدگان دارد. خبرگزاری فارس و به نقل از  زلزله

سخنگوی سازمان امداد و نجات ھالل احمر 
نويسد در روستای "قراجا" از توابع شھر  می

چادر  ١١سوزی  ی آتش ھريس که در نتيجه
ساله در آتش جان خود را  ٧٠سوخته و يک زن 
کانکس برای اسکان موقت  ٣٠از دست داد، تنھا 

ھا نيز در  زدگان در حال نصب است که آن زلزله
اند. سروصداھايی  و پنجره ندارند و تکميل نشده

زده  نيز که بابت کمک مالی به مردم زلزله
ست  شان ھياھويی ھای سازی شود مانند خانه می

برای ھيچ. ھر بار يک طرح جديد در مورد دادن 
ھا  کنند و رسانه وام و کمک بالعوض اعالم می

رسانند، اما يا  نيز با آب و تاب آن را به چاپ می
ای در نظر  به کل حقيقت ندارد و يا اگر ھم بودجه

گرفته شده باشد در آخر بخش بزرگی از آن با 
ھايی که مقامات حکومتی در مرکز و  بندوبست

محل با يکديگر دارند به جيب خودشان سرازير 

شود و تنھا بخش کوچکی نصيب مردم  می
شان  ی مشکالت ھم ھرگز چاره گردد که آن می

 نخواھد شد.
اما نداشتن سرپناه در سرمای زير صفر درجه 

ھای  زدگان نيست، بيماری تنھا مشکل زلزله
ھای بھداشتی، پوشاک،  واگيردار، نبود سرويس

آب آشاميدنی، نيازھای غذايی از جمله نان، 
داری حيوانات اھلی و  نداشتن محلی برای نگه

ی حيوانات وحشی از جمله مشکالت  خطر حمله
زده  زدگان ھستند. زندگی در مناطق زلزله زلزله

زدگان  طوری شده است که برخی از زلزله
مھاجرت را بر ماندن در منطقه ترجيح داده و 

اند تا ھر چه را که از زلزله برجای  مجبور شده
ی ديگر  مانده بود به جا گذاشته و به حاشيه

 شھرھای آذربايجان پناه ببرند.
اين اولين بار نيست که حکومت اسالمی در قبال 
سرنوشت مردمی که در اثر حوادث طبيعی 

باشد. زلزله  تفاوت می قدر بی بينند، اين صدمه می
ھا مردم در  ی بزرگ آن است که تا سال بم نمونه

کردند و حتا دريغ از رساندن  چادرھا زندگی می
زده. در  ھای خارجی به دست مردم زلزله کمک

جريان زلزله آذربايجان نيز شاھد بوديم که 
ھای مردمی  چگونه حکومت مانع رساندن کمک

شد و به دليل ترسی که از اعتراضات مردمی 
ويژه در آذربايجان) داشت، ھمه امور را به  (به

دست خود گرفت که ھمين امر منجر به بروز 
زدگان شد. باز راه  مشکالت بسياری برای زلزله

مھر سيل در بھشھر حداقل  ٢٣دور نرويم،  روز 
جای گذاشت و ميلياردھا تومان  کشته به ٨

خسارت به بار آورد، اما واکنش رژيم چه بود؟ 
سه روز پس از سيل، الريجانی رئيس مجلس 
يادش آمد که سيلی ھم آمده و با ارسال پيامی 

ای بود که  ی وظيفه ابراز ھمدردی کرد!! اين ھمه
زدگان برای خود  حکومت اسالمی در قبال سيل

 قائل شد!!
اگر حکومت اسالمی اين چنين نسبت به زندگی 

تفاوت است ريشه در  مردم و مصائب آن بی
ماھيت ضد مردمی آن دارد. اگر تعدادی دانشجو 
در دانشگاھی اعتراض کنند، اگر تعدادی زن 

ی خود تظاھرات کنند،  برای حقوق لگدمال شده
اگر کارگران برای دستمزد بيشتر و يا حتا برای 

افتاده و خطر اخراج از کار  دستمزدھای عقب
اعتصاب کرده و خيابان را ببندند، فوری 
جا  نيروھای سرکوب حاضر و آماده ھستند. اما آن

ديده از حوادث  که صحبت از مردم آسيب
ست، رژيم به خواب زمستانی فرو  طبيعی
ی  توان از حکومتی که در نتيجه رود. نمی می

اش مردم در وضعيت وحشتناک  ھای سياست
ھای  معيشتی قرار داشته و فاقد ھر گونه آزادی

 سياسی ھستند، انتظاری بيش از اين داشت.
زدگان، حکومتی الزم  برای حل مشکل زلزله

است که از خود مردم باشد، حکومتی که 
ھا و مال خودشان باشد، نه  برخاسته از آن

حکومت مشتی دزد و فاسد که تنھا به منافع پست 
 اند.   و حقير خود چسبيده

ھزار خانه، البته کار دشواری نيست.  ٣٠ساخت 
ست ونه  معھذا نه اساسا مساله جمھوری اسالمی

آيد که به قول  به سادگی از عھده آن برمی
زدگان، "کارگر و بنّا" کار را به دليل ندادن  زلزله

 زدگان  مشکالت زلزله
 چنان پابرجاست آذربايجان ھم


