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کارگران سراسر جھان
متحد شويد!

کار -نان -آزادی
حکومت شورائی
سال سی و پنجم – نيمه اول تير ٩٢

اعتدال کارساز نيست،
چشمانداز ،تشديد تضادھا و
بحرانھاست
رژيمھای سياسی ديکتاتوری عريان ھر آنچه
رسواتر و بیاعتبارتر باشند ،نياز بيشتری به
جنجالھای تبليغاتی بر سر حمايت و پشتيبانی
مردمی دارند.اين ماجرايیست که در جمھوری
اسالمی ھمواره شاھد آن بودهايم .نمايش
مضحکی که دستگاه استبدادی حاکم بر ايران بر
آن نام انتخابات نھاده است ،سرانجام در ٢۴
خرداد خاتمه يافت و حکومت اسالمی ،مرتجعی
ديگر از ميان مقامات امنيتی خود را به نام حسن
روحانی ،به عنوان رئيس جمھور آتی دولت دينی
اسالمگرا به مردم معرفی نمود .اما گويی تازه
اصل ماجرا آغاز شده است .جار و جنجال
تبليغاتی رژيم و گروهھای رنگارنگ وابسته به
طبقه حاکم" ،اصولگرا"" ،اصالحطلب"،
"اعتدالگرا" و تمام جيرهخواران ريز و درشت
ھيئت حاکمه در مورد حمايت تودهای از نظام
سياسی حاکم ،تمام آن چيزیست که ھمچنان ادامه
دارد.
خامنهای که شعار امسال رژيماش را حماسه
سياسی و اقتصادی اعالم کرده بود ،نمايش
انتخاباتی را تحقق حماسه سياسی ناميد و آن را نه
فقط دليلی بر حمايت و پشتيبانی مردم از حکومت
اسالمی معرفی نمود ،بلکه ادعا کرد که مخالفين
جمھوری اسالمی نيز "به نظام و انتخابات آن
اعتماد دارند" .رفسنجانی مدعی شد که "ايران،
دمکراتترين انتخابات دنيا را برگزار کرد و
ھيچ شبھهای نمیتوانند به آن وارد کنند" .خاتمی
چاپلوسی در آستان خامنهای را به نھايت خود
رساند و گفت" :حقا ً و انصافا ً بايد از آيتﷲ
خامنهای رھبر معظم انقالب که زمينه تحقق اين
حمانسه را فراھم نمودند ،قدردانی کرد" .باندھای
ريز و درست اصولگرا نيز چيزی از اين بابت
فروگذار نکردند .چپھای ليبرال ھم پيروزی
مقام امنيتی جمھوری اسالمی را به فال نيک
گرفتند ،اما با اين تفاوت که آن را نه بزرگ مردم
ايران به خامنهای ناميدند.
ھدف رژيم ھم از برپايی خيمهشببازی انتخاباتی
چيزی جز اين نبوده و نيست که از آن ابزاری
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شرکتھای پيمانکاری
و
راه تحقق خواست معوق
ماندۀ کارگران پتروشيمی
درصفحه ٩
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انقالب در مصر ادامه دارد
در اولين سالگرد رياستجمھوری محمد ُمرسی رئيس جمھور مصر ،ميليونھا تن از مردم مصر در
روز يکشنبه  ٩تيرماه ) ٣٠ژوئن( در سراسر مصر با آمدن به خيابانھا و برپايی تظاھرات ،خواستار
برکناری محمد ُمرسی شدند .در دور جديد اعتراضات مردم مصر تاکنون بيش از  ١٠نفر کشته شده و
صدھا نفر زخمی شدهاند.
روز چھارشنبه محمد ُمرسی در جمع تعدادی از ھواداران خود و در سخنانی که از تلويزيون مصر نيز
بهطور مستقيم پخش گرديد ،خواستار ايجاد کميتهای مرکب از احزاب و جريانھای سياسی مختلف برای
تدوين پيشنھاداتی برای انجام اصالحاتی در قانون اساسی شد .وی ھمچنين خواستار تشکيل کميسيونی از
اقشار مختلف مصر از جمله نمايندگانی از کليسا و دانشگاه االزھر برای آشتی ملی گرديد .اما اين
عقبنشينی که با پذيرش برخی از اشتباھات در زمينهی عدم تامين نيازھای مردم مصر و در عين حال
تھديد مخالفان ھمراه بود ،نتوانست از ادامهی اعتراضات مردم مصر جلوگيری کند .معترضان با رد
پيشنھادات ُمرسی و دروغگو خواندن وی ،بر خواست خود يعنی برکناری او تاکيد کردند.
در پی بروز ناآرامیھای اخير ،ارتش مصر نيز اعالم کرد که در صورت ادامه بحران فعلی و عدم آشتی
ملی واکنش نشان خواھد داد .ژنرال عبدالفتاح السيسی وزير دفاع و فرمانده ارتش مصر با بيان اينکه
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قيام مردم برزيل عليه فقر ،نابرابری،
فساد دولتی و نقض خدمات عمومی
طی دو ھفته گذشته جھان شاھد يکی از با شکوه
ترين اعتراضات مردمی در بزرگترين و پر
جمعيت ترين کشور آمريکای جنوبی بوده است.
طی ھمين مدت ،خيابان ھای بيش از صد شھر
اين کشور طنين پر صالبت گام ھای اعتراضی
مردم را بر سنگفرش ھای شان تجربه کردند.
اعتراضاتی که نه تنھا برای حاکمان برزيل ،بلکه
برای بسياری از مردم دنيا نيز غافلگير کننده
بود .ماجرا چه بود و چگونه آغاز شد؟.
ھمه چيز در مخالفت با يک اقدام به ظاھر ساده
دولت شروع شد .افزايش  ١٠سنت به قيمت بليط
حمل و نقل داخل شھری در شھر سائوپائولوی
برزيل .درست ھمانند آنچه در اسفندماه سال
 ١٣٤٨در تھران رخ داد .در آن سال نيز با
افزايش بھای بليط اتوبوس در تھران ،موج

اعتراضات دانشجويی از دانشگاه تھران جرقه
خورد و در اندک زمانی اعتراضات دانشجويی با
حمايت و پيوستن توده ھای وسيع مردم تھران به
يک جنبش توده ای تبديل شد .جنبشی عمومی که
طی چند روز خيابان ھای اصلی تھران را به
ميدان اعتراضات عمومی مردم عليه ستم و
استبداد رژيم سلطنتی مبدل ساخت .و اينک با
افزايش  ٧درصد ) ١٠سنت( به بھای يک و نيم
دالری وسايل رفت و آمد شھر سائوپائولو
برزيل ،بيش از دو ھفته است که بزرگترين
کشور آمريکای جنوبی با قيام عمومی مردم
مواجه شده است.
انگار انبار باروت نارضايتی مردم اين کشور در
انتظار جرقه ای برای شعله ور شدن بود .انگار
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در اين شماره
اعتصاب در واحد ذوب فلز صنايع فوالد اھواز
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يادداشت سياسی
"ما به خاطر آرمانھای انسانی مردم مجازات میشويم"
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به ياد رفيق فدائی سعيد سلطانپور
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خالصه ای از اطالعيه ھای سازمان
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اعتدال کارساز نيست،
چشمانداز ،تشديد تضادھا و
بحرانھاست
تبليغاتی به نفع خود بسازد و ادعا کند که اکثريت
مردم ايران طرفداران جمھوری اسالمی ھستند.
در ايران تحت حاکميت دولت دينی استبدادی ،از
اساس چيزی به نام انتخابات وجود نداشته و
نخواھد داشت .آنچه که در  ٢۴خرداد نيز تحت
عنوان انتخابات رياست جمھوری برگزار گرديد،
اقدامی از ھمان آغاز ،سازمان يافته و مھندسی
شده بود .شورای نگھبان دستنشانده خامنهای ٨
تن از مرتجعين وابسته به باندھای اصولگرا را
که در سرسپردگیشان به ولی فقيه و دستگاه
استبداد ،کمترين شک و شبھهای وجود نداشت به
عنوان نامزدھای مورد تأييد رژيم استبدادی و از
اين بابت صاحب صالحيت برای قرار گرفتن در
رأس دستگاه اجرايی گزين نمود و آنھا را به
عنوان کانديداھای رياست جمھوری معرفی نمود
تا مردم از ميان آنھا يکی را برگزينند .اين
مضحکه ،ھيچ قرابت و شباھتی به يک انتخابات
ندارد .فقط يک طرفدار استبداد يا آدمی ناآگاه و
از ھمه چيز بیخبر میتواند در شرايطی که
تودهھای مردم ايران مطلقا ً از آزادیھای سياسی
و حقوق دمکراتيک خود محروماند ،رژيم
سرکوب و خفقان بر کشور حاکم است و مقامات
رژيم استبدادی ھمگی مستقيم و غير مستقيم
انتصابی ھستند ،بر خيمهشببازیھای رژيم نام
انتخابات بگذارد.
بنابراين ،در شرايطی که گماشتگان خامنهای در
شورای نگھبان حتا صالحيت آدمھای مرتجعی از
قماش رفسنجانی را نيز رد کردند تا کسی در
ميان گزين شدهھای آنھا وجود نداشته باشد که
کمترين زاويهای با شخص خامنهای داشته باشد،
خامنهای و باندھای اصولگرای وابسته به او
ديگر نيازی به مھندسی مجدد ،ھمچون سال ٨٨
در رقابتھای درونی جناحھای طبقه حاکم
نداشتند ،چرا که اين مھندسی به اصطالح
انتخابات از ھمان آغاز به شکلی دقيق و حساب
شده ،انجام گرفته بود .حاال برای قدرت مسلط در
جمھوری اسالمی و در رأس آن خامنهای تفاوتی
نداشت که کداميک از آنھا رئيس جمھور رژيم
اعالم شود .ھمه آنھا تأييد شده خامنهای و
شورای نگھباناش بودند .اين اما بدان معنا نبود
که در چارچوب اصولگرايی ،يعنی تبعيت بی
چون و چرا از ولی فقيه ،تفاوتی در تاکتيک و
شکل پيشبرد سياستھای رژيم ميان آنھا موجود
نيست .نبايد فراموش کرد که پيش از اين نيز باند
احمدینژاد ھمانقدر اصولگرا بود که باند
برادران الريجانی ،يا جبھه پايداری ھمانقدر
اصولگراست که دار و دسته مؤتلفه .با اين ھمه،
در ميان آنھا اختالف بر سر پيشبرد سياستھای
رژيم و مقابله با بحرانھای آن وجود داشت .در
ماجرای نمايش انتخاباتی  ٢۴خرداد نيز ھمهی
دستچين شدهھای رژيم برای رياست قوه
اجرايی ،اصولگرا بودند ،اما در يک سوی اين
اصولگرايان جليلی و جبھه پايداری قرار داشت
و در سوی ديگر روحانی که بيشتر به خط
رفسنجانی گرايش دارد .اما اين تفاوتھا تغييری
در اين واقعيت پديد نمیآورد که ھمه آنھا مورد

تأييد ديکتاتور رأس نظاماند.
راست است که در جريان رقابت درونی گزين
شدهھای دستگاه استبدادی ،جليلی بيشترين
نزديکی را به لحاظ نظری و سياسی – عملی به
خامنهای داشت و به عبارتی "اصلح" خامنهای
محسوب میشد .اما وضعيت سياسی رژيم و
شخص خامنهای ،عجالتا ً او را به کنار نھادن
"اصلح" خود ناگزير میساخت .در شرايطی که
جمھوری اسالمی در تمام عرصهھا درگير
بحرانھاست ،او آدمی نبود که بتواند از پس
معضالت بیشمار رژيم برآيد .مھمتر اما برای
خامنهای در اين مرحله آنچه از نظر سياسی مھم
و تعيينکننده بود ،به داليل متعدد داخلی و
خارجی ،کشاندن ھر چه بيشتر مردم به پای
صندوق رأی بود ،تا بتواند اوالً ،شکست و
رسوايی دوره قبل خود را جبران نمايد و ادعا کند
که او و نظاماش مورد تأييد و حمايت مردم ايران
قرار دارند .ثانياً ،با ھمين پشتوانهی به اصطالح
حضور مردم زمينه عقبنشينیھای احتمالی خود
را بر سر پروژه ھستهای و در محدودهای
سياست خارجی فراھم سازد .ھنگامی عرصه بر
خامنهای تنگتر شد و چاره قطعی را در
بیطرفی رقابت باندھای اصولگرا يافت که
آخرين نظرسنجیھای دستگاه پليسی و امنيتی
رژيم حاکی از عدم تمايل اکثريت مردم به شرکت
در اين خيمهشب بازی بود .از ھمين روست که
وی در يکی از سخنرانیھای خود ،چند روزی
مانده به  ٢۴خرداد ،حتا مخالفينی را که گويا
تاکنون وجود نداشته ،مورد خطاب قرار داد و از
آنھا خواست که اگر با جمھوری اسالمی ھم
مخالفند ،به خاطر ايران و کشورشان در انتخابات
شرکت کنند .در ھمان حالت دست به اقداماتی
برای فعال کردن گروهھای موسوم به
اصالحطلب و طرفداران رفسنجانی زد.
گرچه پوشيده نبود که اين گروهھا به رغم تمام
تحقيری که عايدشان شده است ،از آنجايی که
منافع و موجوديتشان وابسته به حيات و
موجوديت جمھوری اسالمی است راه ديگری جز
شرکت در خيمهشب بازی قدرت مسلط حاکم و
حمايت از روحانی و عارف ندارند ،اما چنين به
نظر میرسد که خامنهای در اين مقطع
تضمينھايی برای بیطرفی خود در اين رقابت
مھرهھای رژيم و عدم دخالت دستگاهھای وابسته
به وی ،به آنھا نيز داده است .از جمله اين که
انصاری از اعضای مجمع روحانيون وابسته به
اصالحطلبان بعداً اعالم کرد که خامنهای به
ارگانھای نظامی از نمونه سپاه پاسداران و
بسيج ،امامان جمعه و ديگر نھادھا و ارگانھايی
که مستقيما ً تحت امر وی ھستند کتبا ً دستور داده
است که در جريان اين انتخابات و نتايج آن
دخالت نکنند .لذا در واپسين روزھای آخرين ھفته
قبل از  ٢۴خرداد بود که دار و دستهھای وابسته
به "اصالحطلبان" و رفسنجانی با تمام امکانات
مالی و تبليغاتی خود وارد صحنه شدند و از
آنجايی که میدانستند عارف نمیتواند از ھمان
موقعيتی در درون طبقه حاکم برخوردار باشد و
نقشی ايفا کند که روحانی ،او را وادار به
کنارهگيری کردند و به شکلی ھمهجانبه به حمايت
از روحانی برخاستند .توأم با اين تحوالت ،خرده
بورژوازی مرفه شھرھا که موتور فعال
گروهھای "اصالحطلب" است ،نقشی فعال در
تبليغات به نفع روحانی بر عھده گرفت و تأثيرات
غير قابل انکاری بر بخشھايی از مردم برای
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شرکت در "انتخابات" گذاشت.
اين بخش از خرده بورژوازی که اکنون به يک
پايگاه اجتماعی مھم "اصالحطلبان" تبديل شده
است ،دقيقا ً ھمان نقشی را در دفاع و حمايت از
جمھوری اسالمی بر عھده گرفته است که خرده
بوژوازی سنتی و عناصر بی طبقه در سالھای
نخست به قدرت رسيدن جمھوری اسالمی .ھدف
يکیست ،پاسداری از جمھوری اسالمی ،آنچه
که تغيير کرده است ،شکل و شيوه عمل است.
اين قشر که عموما ً نيز افرادی تحصيلکرده و
ظاھراً "مدرن" است ،به منافع طبقاتی خود کامالً
آگاھی دارد ،با ھر گونه تحول انقالبی در ايران
دشمنی میورزد و محدودهی مطالبات آن از
آزادیھای فردی و اندکی تعديل سياسی در
چارچوب ھمين جمھوری اسالمی فراتر نمیرود.
عالوه بر طيف گستردهای از بورژوازی و خرده
بورژوازی مرفه مدرن و نيز خرده بورژوازی
سنتی شھرھا و روستاھا که ھمواره نيروی ثابت
قدم خيمهشب بازی انتخاباتی رژيم بودهاند ،بخشی
از تودهھای ناآگاه زحمتکش مردم نيز به نفع
روحانی به پای صندوق رأی رفتند .سوای
تبليغات گسترده خود رژيم و طرفداران
رفسنجانی و خاتمی که راديو ،تلويزيونھای
قدرتھای جھانی نيز به ياری آنھا شتافته بودند،
آنچه که باعث گرديد اين بخش از توده
زحمتکش مردم به پای صندوقھای رأیگيری
بروند ،آخرين موضعگيریھای روحانی در
مناظرهھای تلويزيونی بر سر نزاع ھستهای و
تحريمھا بود که به اين توھم دامن زد که گويا وی
میتواند با حل نزاع ھستهای و لغو تحريمھا،
وضعيت معيشتی زحمتکشان را بھبود بخشد.
تأثير اين موضعگيریھا در آن حد بود که حتا در
برخی از دھات ،روستائيانی که معموالً رأی و
نظرشان از دھان آخوند و مالی ده و تشکيالت
بسيج بيرون میآيد ،به روحانی رأی دادند.
لذا مجموع تحوالت و فعل و انفعاالت سياسی که
در آخرين ھفتهی قبل از رأیگيری رخ داد ،جو
سياسی را به نفع روحانی و شرکت مردم در اين
انتخابات فرمايشی تغيير داد و در حالی که رقبای
روحانی نه حرف جديدی داشتند و نه انسجامی
در ميان خودشان ،او توانست در ھمان دور اول،
برنده رقابت شود.
علیرغم اين که حدوداً  ٢٠ميليون تن از واجدين
حق رأی اين نمايش مضحک رژيم را تحريم
کردند ،تحت تأثير اين شرايط ،اکثريت مردم
ايران در رأی دادن شرکت کردند و يک آخوند
مرتجع را به عنوان رئيس جمھور کشور
برگزيدند .خامنهای به ھدف برنامهريزی شده
خود دست يافت و برخالف ادعای چپھای
ليبرال که میگويند اين شرکت مردم برای انتخاب
روحانی يک نه به خامنهای بود ،بالعکس يک
پيروزی برای وی و نظاماش بود .چرا که او
اکنون توانسته بود اکثريت مردم را به پای
صندوق رأی بکشاند و آن را دستاويز تبليغاتی
برای تحکيم و ثبات جمھوری اسالمی معرفی
نمايد و حتا ادعا کند که مخالفين ھم به نظام
اعتماد دارند .عجالتا ً برای وی اصالً مھم نبود که
روحانی ،رئيس جمھور نظام اوست و يا جليلی؛
اگر جز اين میبود و خامنهای مخالفتی با رياست
جمھوری روحانی میداشت ،در آن صورت بی
ترديد نمیگذاشت که چندين ميليون رأی به نفع او
از صندوقھا علنی شود .حتا اگر به حسب
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انقالب در مصر ادامه دارد

ارتش موظف است تا مانع غلطيدن مصر به تونل
تاريک و سياه شود گفت" :ارتش ساکت نخواھد
ماند".
بهگفتهی گردآورندگان امضای درخواست برای
برکناری ُمرسی که با نام کمپين "تمرد" دست به
اين کار زدهاند تاکنون متجاوز از ٢٠ميليون
امضا برای اين خواست گردآوری شده است.
آنھا از امضاکنندگان اين طومار خواسته بودند تا
روز يکشنبه دست به تظاھرات بزنند .پيش از
تظاھرات فوق" ،جبھه نجات ملی" نيز که عموما
متشکل از احزاب اپوزيسيون بورژوايی دولت
حاکم است ،پيشنھادات ُمرسی را رد و خواستار
برگزاری انتخابات زودرس رياستجمھوری شده
بود .ھمچنين  ٩نفر از نمايندگان بهاصطالح
"ليبرال" پارلمان در حمايت از خواستھای
معترضان از پارلمان استعفا دادهاند .بحران اخير
حتا مسووالن دانشگاه االزھر را نيز مجبور به
واکنش کرده و مفتی االزھر خواستار تشکيل
اجالسی فوقالعاده برای نجات کشور گرديد.
عمق التھاب در جامعهی مصر بهگونهایست که
در پی ناآرامیھای اخير ،مردم از ترس بروز
قحطی ،دست به ذخيرهسازی مواد غذايی زده و
به دليل کمبود مواد سوختی پمپھای بنزين با
صفھای طوالنی روبرو شدهاند.
 ٢سال و  ۶ماه قبل اعتراضات مردمی منجر به
سقوط حسنی مبارک در فوريه  ٢٠١١گرديد .بعد
از آن نزديک به يکسال طول کشيد تا با
برگزاری انتخابات مجلس و سپس انتخابات
رياستجمھوری در خرداد ماه سالگذشته،
نظاميان قدرت را به "اخوانالمسلمين" تحويل
دھند .اما انقالب مصر در اينجا خاتمه نيافت.
تنھا  ۶ماه حضور محمد ُمرسی در کاخ
رياستجمھوری مصر کافی بود که صدور
فرمانی برای افزايش اختيارات رياستجمھوری
منجر به فوران مجدد شعلهھای آتش در مصر
گردد.
آنچه که حوادث روزھای اخير مصر را در
اولين سالگرد به قدرت رسيدن اخوانالمسلمين
رقم میزند ،ھمان خواستھايیست که دو سال و
نيم پيش انقالب مصر را شعلهور ساخت ،انقالبی
که امروز در نتيجهی تجارب مردم ،گامھای
نوينی برمیدارد.
در انتخابات پارلمانی و رياستجمھوری مصر،
اسالمگرايان اگرچه توانستند به اکثريت دست
يابند ،اما اين پيروزی نه نتيجهی انقالب که
نتيجهی سازش و بندوبستھايی بود که در پشت
صحنه صورت گرفت .بندوبستھايی ھمچون
توافق اخوانالمسلمين و آمريکا ،حمايتھای مالی
شيوخ عرب و تبليغات وسيعی که متکی بر اين
حمايتھای مالی بود .تبليغاتی که توانست آرای
بخشی از تودهھای ناآگاهتر جامعه را به حساب
اخوانالمسلمين بريزد ،وگرنه انقالب مردم مصر
ھرگز برای اسالمی کردن قوانين نبود ،اين
قوانين پيش از اين و در دوران مبارک نيز
کموبيش از اسالم نشأت گرفته بودند .آنچه مردم
مصر را به مبارزه با رژيم حاکم و در نھايت
سرنگونی آن کشاند ،خواست نان و آزادی بود.
خواستی که با روی کار آمدن اخوانالمسلمين
ھمچنان پابرجاست ،خواستی که طبقهی حاکم
سرمايهدار با اقدامات دولت ُمرسی ،ھمچون

تصويب پيشنويس تغييرات قانون اساسی در
پوششی که برای تودهھای ناآگاه و مذھبی مصر
قابل قبول است ،زير گرفت .در يک جمله ،نقش
دولت اخوانالمسلمين بازسازی مناسبات حاکم با
يک پوشش مذھبی است ،پوششی که بتواند با
تکيه بر حمايت بخشھايی از تودهھای ناآگاه،
سياست و اھداف طبقهی حاکم را که ھمانا
سياستھای نئوليبرال سرمايهجھانیست ،بهپيش
برده و انقالب را با شکست کامل روبرو سازد،
کاری که ديگر از دولت حسنی مبارک ساخته
نبود.
ھمانطور که گفته شد انقالب مصر ،انقالب نان
و آزادی بود .جنبشی که در نتيجهی وخيمتر شدن
وضعيت معيشتی تودهھا از تونس آغاز گشت و
به سرعت مصر را در نورديد .اما اين جنبش
بهيکباره سر باز نکرد .مردم مصر به ويژه
کارگران سالھا بود که برای يک زندگی بھتر و
شرايط بھتر معيشتی مبارزهی خود را آغاز کرده
بودند که يک نمونهی بارز آن تظاھرات روز ۶
آوريل  ٢٠٠٨در شھر صنعتی "محلهالکبری"
واقع در شمال قاھره بود .ناگفته نماند که جنبش
جوانان " ۶آوريل" در مصر که يکی از
سازماندھندگان اصلی اعتراضات ميدان
"تحرير" بود ،نام خود را از اين روز گرفته
است .کارگران کارخانه "ريسندگی و بافندگی
مصر" که دارای  ٢۵ھزار کارگر بود تصميم به
اعتصاب در روز  ۶آوريل گرفته بودند،
تصميمی که به يک فراخوان اعتصاب سراسری
کارگری برای باالبردن حداقل دستمزد از ١١۵
پوند مصری به  ١٢٠٠پوند و اعتراض به گرانی
و کمبود نان سوبسيدی که غذای اصلی فقرا در
مصر است ،فرا روئيد .اگرچه اين اعتصاب در
اثر اشغال کارخانه توسط نيروھای سرکوب از
روز  ٢آوريل ،فشار به اعضای کميته اعتصاب
و پاسخگويی به بخشی از خواستھای کارگران
)از جمله افزايش حداقل دستمزد به  ٣۵٠پوند
مصری( توسط کميته اعتصاب کارخانه لغو
گرديد ،اما در اين روز کارگران تعدادی از
کارخانجات دست به اعتصاب زده و در برخی
شھرھا نيز تظاھراتی برپا شد .در "محله
الکبری" نيز اگرچه اعتصاب در کارخانه
"ريسندگی و بافندگی مصر" لغو گرديد ،اما در
ميدان مرکزی شھر ،تظاھراتی شکل گرفت که
مورد تھاجم وحشيانهی نيروھای نظامی و لباس
شخصی قرار گرفت .در جريان اين تظاھرات که
منجر به کشته شدن حداقل يک نوجوان )و
براساس اخباری کشته شدن  ۶نفر( و مجروح
شدن صدھا نفر گرديد ،مردم تبليغات انتخاباتی
حزب حاکم و پوستر بزرگ حسنی مبارک را
پاره کرده و شعارھای ضد دولتی سر دادند.
در واقع سياستی که دولت حاکم بهويژه از سال
 ٢٠٠۴و تحتتاثير سياستھای نئوليبرالی و
فرمانھای صندوق بينالمللی پول برای گسترش
خصوصیسازی و قطع سوبسيدھا آغاز کرده
بود ،نتيجهای جز افزايش فاصلهی طبقاتی و
ويرانی و خانهخرابی ھر چه بيشتر بخش عظيمی
از تودهھای مصر که براساس آمارھا  ۴٠درصد
آنھا زير خطر فقر زندگی میکنند به ھمراه
نداشت .اصالحات نئوليبرالی به ويژه در
کشورھايی که حاکميت ديکتاتوری و فساد دولتی
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در آنھا برقرار است ،ھرگز نتيجهای جز
وخامت بيشتر اوضاع اقتصادی برای بخش اعظم
تودهھا بهھمراه نياورده است .در طول سالھای
 ٢٠٠۵تا  ٢٠٠٨قيمت گوشت  ٣٠درصد و بھای
مرغ  ١۴۶درصد افزايش يافت ،قيمت نان آزاد
نيز در طی سالھای  ٢٠٠۶تا  ٢٠٠٨دو برابر
شد .کمبود نان سوبسيدی فشار بر تودهھا را
دوچندان نمود ،کمبودی که بخشی از آن نتيجهی
فساد مقامات دولتی بود که آرد دولتی را در بازار
آزاد بهفروش میرساندند .تورم تا ماه مارس سال
 ٢٠٠٨به  ١۵ /٨درصد رسيده بود .در ھمين
سالھاست که شاھد گسترش اعتراضات و
اعتصابات کارگری به بخشھای مختلف ھستيم.
در سال  ٢٢٢ ،٢٠٠۶مورد اعتصاب ،اشغال
کارخانه و اعتراضات کارگری گزارش شده
است که در سالھای  ٢٠٠٧و  ٢٠٠٨به حدود سه
برابر يعنی بيش از  ۶٠٠مورد افزايش يافت.
اينھا ھمه زمينهھای عينی انقالبی بودند که
منجر به سرنگونی حسنی مبارک شد .اما با
سرنگونی حسنی مبارک در واقع چيزی تغيير
نکرد.
در حالی که شورای عالی نيروھای مسلح پس از
برکناری حسنی مبارک و بهدست گرفتن قدرت
تالش داشت تا صدای انقالب را خاموش نمايد و
بدين منظور با صدور اطالعيهای خواستار پايان
دادن به اعتراضات شده و اعالم کرده بود که
اعتصاب در شرايط کنونی منفی میباشد ،اين
کارگران کارخانه "نساجی و پارچهبافی" مصر
بودند که در روز  ١۶فوريه  ٢٠١١دست به
اعتصابی يکپارچه زده و با زدن چادر در
محوطه کارخانه مانند ميدان تحرير خواستار
برکناری مدير فاسد کارخانه ،افزايش دستمزد و
ديگر خواستھای برحق خود شدند.
در طی اين سالھا ،بهويژه پس از سرنگونی
حسنی مبارک ،آگاھی در ميان کارگران
مصررشد يافته و حتا دست به ايجاد تشکلھای
مستقل زدهاند .پيش از اين و در زمان حسنی
مبارک تنھا يک تشکل دولتی به نام فدراسيون
اتحاديهھای کارگری ETUF (Egyptian
 (Trade Union Federationدر مصر وجود
داشت که تشکلی بهغايت ضد کارگری بود .در
 ٣٠ژانويه  ٢٠١١درست  ١٢روز قبل از سقوط
مبارک ،نمايندگان  ۵اتحاديهی مستقل به ھمراه
کارگرانی به نمايندگانی از برخی مراکز صنعتی
"فدراسيون اتحاديهھای کارگری مستقل مصر"
را بنيان گذاشتند .اين تشکل کارگری نخستين
کنگره خود را در تاريخ  ٢٩ژانويه ٢٠١٢
برگزار نمود .در طول يک سال تعداد اعضای
اين فدراسيون به  ١٧٠اتحاديه افزايش يافت .به
موازات اين تشکل ،تشکل مستقل ديگری نيز به
نام "کنگرهی دمکراتيک کارگران مصر" شکل
گرفت .البته مشکالت عديدهای در برابر کارگران
مصر برای پيوستن به تشکالت مستقل کارگری
وجود دارد .از جمله میتوان به حق بازنشستگی
کارگران اشاره کرد که تمام اين پولھا از دوران
حسنی مبارک در اختيار فدراسيون کارگری
تحت سلطهی دولت قرار داشته و کارگران در
صورتی که از عضويت در اين اتحاديه استعفا
دھند ،از گرفتن حق و حقوق خود از فدراسيون
مزبور در زمان بازنشستگی باز میمانند .اھميت
اين اتحاديه بهگونهای است که ُمرسی با بازنشسته
و از کار برکنار کردن رھبران قبلی فدراسيون و
درصفحه ١۴
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قيام مردم برزيل عليه فقر ،نابرابری،
فساد دولتی و نقض خدمات عمومی

جوانان و توده ھای محروم برزيل در انتظار
فرصتی برای سرازير شدن در خيابان ھا بودند تا
طنين پر صالبت خشم فرو خورده شان را به
نمايش بگذارند .در واقع گران شدن  ١٠سنت
شھرھای
بھای بليط اتوبوس شھری در
سائوپائولو و ريودوژانيرو نقطه آغازی بر اين
انفجار نارضايتی عمومی مردم بود .انفجاری که
در يازدھم ماه ژوئن در شھر سائوپائولو جرقه
خورد و به سرعت بر دامنه اش افزوده شد و طی
روزھای  ٢٠و  ٢١ژوئن به صورت يک قيام
عمومی خشم و نارضايتی توده ھای ميليونی
مردم برزيل را در بيش از صد شھر اين کشور
پھناور آمريکای جنوبی بازتاب داد .اين
اعتراضات که در بدو امر در مخالفت با افزايش
بھای حمل و نقل شھری آغاز شده بود در اندک
زمانی با طرح مطالبات عمومی توده ھای
معترض گره خورد و عمال به يک جنبش
ھمگانی عليه سياست ھای دولت و رياست
جمھوری ديلما روسف تبديل شد.
مقابله با رشوه خواری نمايندگان مجلس و فساد
اداری ،ھمچنين مخالفت با ھزينه ھای سرسام
آور برگزاری مسابقات جاری کنفدراسيون ،بازی
ھای جام جھانی  ٢٠١٤و المپيک  ٢٠١٦برزيل
که منجر به کاھش ارائه خدمات رفاھی و عمومی
مردم اين کشور از جمله نقض خدمات آموزش و
پزشکی شده است ،بخشی از مطالبات توده ھای
معترض بوده است .اعتراضاتی که در روزھای
پس از  ١١ژوئن به صورت يک قيام عمومی و
تظاھرات ضد دولتی سراسر برزيل را فرا
گرفت.
منابع خبری از گسترش اعتراضات ضد دولتی
در بيش از  ١٠٠شھر برزيل خبر داده اند .پليس
برزيل تعداد معترضين خيابانی را در شھر
ريودوژانيرو  ٣٠٠ھزار نفر اعالم کرده است.
در شھر سائوپائولو  ٦٥ھزار نفر به خيابان ھا
ريختند .در شھر فورتازال در شمال شرق برزيل
نيز دست کم  ٣٠ھزار نفر از معترضين ضمن
حرکت به سمت استاديوم محل برگزاری مسابقه
فوتبال برزيل و مکزيک با پليس درگير شدند .در
درگيری ھای اين شھر که پليس به سمت جوانان
معترض گاز آشک آور و گلوله ھای پالستيکی
شليک کرده است ،شمار زيادی زخمی شده اند.
در ديگر شھرھای بزرگ برزيل از جمله برازيليا
و سالوادور نيز ده ھا ھزار نفر بر ضد سياست
ھای دولت تظاھرات کردند .پنج شنبه  ٢٠ژوئن )
 ٣٠خرداد( اوج حضور اعتراضی سراسری
مردم برزيل در خيابان ھا بود .روزنامه برزيلی
فوال دو سائوپائولو به نقل از آمار رسمی از
حضور اعتراضی يک ميليون نفر در روز ٢٠
ژوئن خبر داده است .اعتراضاتی که در اغلب
شھرھا به علت شليک گاز اشک آور و گلوله
ھای پالستيکی از طرف پليس ،به درگيری ميان
معترضين و پليس منجر شده است .گزارش ھای
رسمی تا کنون از کشته شدن دو نفر از جمله يک
جوان  ١٨ساله و زخمی شدن تعداد بسياری خبر
داده اند.
برزيل با  ٢٠٠ميليون نفر جمعيت ،از جمله

پھناورترين کشور آمريکای جنوبی است.
کشوری که شرايط اقتصادی آن طی بيش از يک
دھه با نوسانات بسياری ھمراه بوده است .به دليل
کاھش سطح درآمدھا در سال ھای  ٢٠٠١تا
 ٢٠٠٣اقتصاد برزيل به طور ميانگين تنھا ٢/٢
درصد رشد داشت .به رغم اينکه اقتصاد برزيل
از سال  ٢٠٠٤به بعد تا حدودی با رشد و توسعه
ھمراه بوده است اما طی سال ھای  ٢٠٠٣تا
 ٢٠٠٦اين کشور با افت چشمگير ارزش پول
مواجه گشت که در عمل به تعديل شديد تراز
حساب جاری اين کشور منجر شد.
بزرگترين مشکل اقتصاد برزيل بدھی کالن اين
کشور است که از سال  ١٩٩٤ھمواره روندی
صعودی داشته است .اگرچه با اعمال سياست
ھای اقتصادی کاردوسو و پس از آن لوالدوسيلوا
دو رئيس جمھور پيشين برزيل ،روند صعودی
بدھی ھای اين کشور در سال  ٢٠٠٦تا حدودی
تحت کنترل در آمد .با وجود اين ،در سال ٢٠٠٨
حجم بدھی ھای عمومی برزيل به  ٨/٣٨درصد
توليد ناخالص داخلی رسيد .اين رقم در سال
 ٢٠٠٩دوباره افزايش يافت و اينبار ٨/٤٨
درصد توليد ناخالص داخلی برزيل را در بر
گرفت.
طی ھمين سال ھا ،افزايش سير صعودی ماليات
بر حقوق و دستمزدھا بخشی از اجرای سياست
نئوليبراليستی بود که در برزيل به اجرا در آمد.
با اين اقدام ا گر چه درآمد سرشاری نصيب
دولت شد ،اما با افزايش بيش از حد ماليات ،نيمی
از نيروی کار برزيل به کار در بخش ھای غير
رسمی که مفری برای فرار از ماليات است روی
آورده اند.
در سال ھای گذشته بنگاه ھای سرمايه داری
جھان از قبيل بانک جھانی و صندوق بين المللی
پول با تکيه بر افزايش درآمدھای دولت  ،بدون
توجه به فقر و نابرابری موجود در برزيل ،بدون
توجه به شرايط زندگی و سطح برخورداری توده
ھای مردم از امکانات آموزشی ،رفاھی و
بھداشتی در اين کشور ،از برزيل به عنوان
کشوری موفق در اجرای پسشبرد سياست
نئوليبراليستی اقتصاد آزاد نام می برند .تا جاييکه
بانک جھانی و صندوق بين المللی پول در سال
 ٢٠١٢بر اساس توليد ناخالص داخلی ،عنوان
نھمين اقتصاد برتر جھان را به برزيل اختصاص
دادند.
ارگان ھای تبليغاتی سرمايه داری جھانی طی
بيش از يک دھه در مورد رشد و شکوفايی
اقتصاد برزيل آن چنان تبليغاتی را در جھان به
راه انداختند که گوئی برزيل در طی چند سال
اخير به برکت اجرای سياست نئوليبراليستی و
آزاد سازی قيمت ھا به کشور گل و بلبل تبديل
شده است .و اين در شرايطی است که آمارھای
توسعه انسانی برزيل در مقايسه با کشورھايی با
درآمد متوسط مثل کاستاريکا و حتا برخی
کشورھای کم درآمد نامطلوب است ،تا چه رسد
به کشورھای پيشرفته صنعتی.
دامنه و وسعت فقر در جامعه يکی از شاخص
ھای اصلی توسعه انسانی و اجتماعی در ھر

۴۴
کشور است .برزيل به عنوان يک کشور با درآمد
متوسط رو به رشد با فقر زياد روبرو است .ھم
اکنون  ٧درصد از کودکان زير پنج سال با سوء
تغذيه مواجه ھستند .به رغم گزارش رسمی که
بر محو کار کودکان در اين کشور تاکيد دارد،
عمال بيش از  ٧ميليون کودک در برزيل کار می
کنند .بر اساس مطالعه ای که توسط يک موسسه
دولتی در برزيل انجام شده و برنامه توسعه
سازمان ملل نيز آن را منعکس کرده است١٥ ،
درصد جمعيت برزيل درآمدی کمتر از يک دالر
در روز دارند.
دولت برزيل مبارزه با فقر را از طريق "انتقال
پول مشروط" به خانواده ھای فقير در دستور کار
خود قرار داده است .بر طبق اين برنامه ،دولت
به خانواده ھای فقير پول نقد پرداخت می کند
مشروط بر آنکه آنان بچه ھای خود را واکسينه
کنند و به مدرسه بفرستند .در واقع اين اقدام دولت
برزيل ،قسمتی از ھمان سياست و توصيه ھای
نئوليبراليستی بانک جھانی و صندوق بين المللی
پول است که در ھمه کشورھا يکسان عمل می
شود .جمھوری اسالمی ايران نيز به تبعيت از
ھمين سياست بنگاه ھای سرمايه داری جھانی با
پرداخت گوشه ای از درآمد کالن حاصل از آزاد
سازی قيمت ھا و باال بردن قيمت حاملھای
انرژی به خانواده ھا ،تالش دارد تا دزدی آشکار
خود از جيب مردم را الپوشانی کند.
نابرابری درآمدی از ديگر مشخصه ھای بارز
برزيل است .آنچه درجه نابرابری را منعکس می
کند سھم پايين درآمد است که عايد  ٦٠درصد
جمعيت می شود .در عوض سھم باالی درآمد
تنھا نصيب  ١٠درصد می گردد .در برزيل ١٠
درصد جمعيت ٤٥ ،درصد درآمد ملی را دريافت
می کنند ،در حالی که  ٤٠درصد جمعيت ،فقط ٩
درصد درآمد را در اختيار دارند.
در واقع ،آنچه ھم اکنون در برزيل به صورت
اعتراضات سراسری توده مردم در شھرھا تجلی
يافته است ،خشم و نارضايتی عمومی مردم از
وجود فقر ،بی عدالتی و نابرابری در جامعه
است.
خشم و انفجاری که به صورت قيام عمومی
جوانان و توده ھای محروم اين کشور از درون
حجم تبليغات کرکننده بلندگوھای بانک جھانی و
صندوق بين المللی پول مبنی بر موفقيت آميز
بودن اجرای سياست ھای اقتصادی اين بنگاه
ھای سرمايه داری در برزيل سر باز کرده است.
اعتراضاتی که به بھانه افزايش ده سنت بھای
بليط رفت و آمد در شھر سائوپائولو جرقه خورد
و در اندک زمانی به يکی از با شکوه ترين
تظاھرات ضد دولتی در برزيل تبديل شد.
به رغم اينکه دولت اين کشور از افزايش بھای
بليط حمل و نقل شھری عقب نشينی کرده است،
به رغم اينکه ديلما روسف رئيس جمھوری
برزيل اعالم کرده است که به ده ھا ھزار از
معترضينی که برای مطالبه آموزش ،مدارس و
حمل و نقل بھتر به خيابان ھا آمدند "افتخار می
کند" و ھمچنين به رغم اينکه رئيس جمھور
برزيل ضمن اعالم پذيرش گفتگو با مخالفين،
گفته است که دولت او "به اين صداھای خواھان
تغيير گوش می کند" اما جوانان و توده ھای
معترض برزيل بی توجه به اظھارات فوق،
ھمچنان در خيابان ھا حضور دارند ،بر مطالبات
شان پای می فشارند و خواھان تغيير وضعيت
درصفحه ۵

نيمه اول تير  ٩٢شماره ۶۴٨
از صفحه ۴

قيام مردم برزيل عليه فقر،
نابرابری ،فساد دولتی و نقض
خدمات عمومی
موجود ھستند.
اوج شگفتی قيام مردم برزيل ،نا رضايتی و
اعتراض عمومی شان نسبت به ھزينه ھای
مسابقات کنفدراسيون قاره آمريکا که ھم اکنون
در اين کشور جاری است و نيز ھزينه ھای
سرسام آور دولت برای ساختن استاديوم ھای
بزرگ ورزشی جھت آماده سازی مسابقات جام
جھانی  ٢٠١٤و المپيک  ٢٠١٦در برزيل است.
ھزينه ھايی که بخش اعظم آن با افزايش ماليات
بر حقوق و دستمزد ،از جيب کارگران و توده
ھای تھی دست جامعه پرداخت شده است.
اما چرا شگفتی؟ به راستی شگفتی قيام مردم
برزيل در کجاست؟ بر کسی پوشيده نيست که
برزيل و مردم اين کشور در عرصه جھانی با
فوتبال شناخته می شوند .گرايش عمومی جوانان
و مردم برزيل به فوتبال ،صرفا در محدوده
حضور در ميادين و مسابقات ورزشی محصور
نمانده است .استقبال عمومی مردم برزيل نسبت
به فوتبال ھمواره بخش الينفک زندگی روزانه
مردم اين کشوراست .به گونه ای که فوتبال به
صورت يک ارزش و ھويت ملی در فرھنگ
اجتماعی و سياسی عموم مردم برزيل نھادينه
شده است .با درک اين موضوع و تعمق بر آن،
بھتر می توان به عمق نارضايتی مردم اين کشور
از مجموعه سياست ھای اجرايی ھيئت حاکمه
برزيل در مسير حذف و يا کاھش امکانات
عمومی از قبيل نقض خدمات رفاھی  ،درمانی و
بھداشتی توده ھا پی برد .در واقع عموم توده ھای
مردم برزيل با ھمه تعصب و عرق ملی شان
نسبت به فوتبال و تدارک ميزبانی اين کشور
برای برگزاری ھرچه با شکوه تر مسابقات جام
جھانی  ٢٠١٤و المپيک  ،٢٠١٦ھرگز حاضر
نشده و نيستند که تحقق اين امر به ازای تھی شدن
سفره شان و حذف امکانات رفاه عمومی ،درمانی
و بھداشتی شان صورت گيرد .و اين اعجاز
برانگيزترين محور اعتراضات کنونی مردم
برزيل است .محوری که می تواند چراغ
راھنمايی برای مطالبات طبقاتی توده ھای
محروم ھمه کشورھای جھان باشد .پيام
اعتراضی مردم برزيل را می توان در يک جمله
خالصه کرد .امر آسايش ،رفاه و خوشبختی مردم
ھمواره بايد بر ديگر سياست ھای دولت ھا در
الويت باالتری قرار گيرند.
آزادی ،رفاه عمومی مردم ،آموزش و ارائه
خدمات پزشکی رايگان ،بھبود شرايط معيشتی
کارگران و زحمتکشان ،و در يک کالم ،آسايش،
خوشبختی و شادمانی عموم توده ھای مردم ھر
کشوری اولين و عاجل ترين وظيفه دولت ھا در
مقابل مردم آن کشور است .حتا فراھم شدن
آزادی ھای سياسی صرف بدون پاسخگويی به
رفاه و خوشبختی مردم ،بدون فراھم ساختن
شرايط زندگی مناسب از نظر امکانات رفاھی و
اجتماعی ،بدون تحقق يک تامين اجتماعی کامل

از گھواره تا گور ،بدون تحقق تحصيل ،درمان و
بھداشت رايگان امری صوری و در بھترين
حالت دوره ای گذرا و کوتاه مدت خواھد بود.
اگر اين مطالبات در ذھنيت عمومی مردم و توده
ھای ھر کشوری نھادينه شود ،اگر تحقق آسايش،
رفاه و خوشبختی مردم به عنوان شاخک حسی و
شناخت عينی توده مردم در برخورد به ماھيت
ھر نظام و دولتی مورد محک قرار گيرد ،آنگاه
طرح آزادی ھای سياسی نيز بر بستر حقيقی و
راستين خود جاری خواھد شد .آنگاه شعار به
ظاھر آزادی خواھانه افراد ،سازمان ھا و دولت
ھا از قاب زيبای شيشه ای بيرون خواھد افتاد .با
نھادينه شدن اين مطالبات در ذھنيت عمومی توده
ھای مردم ھر کشوری ،ديگر ھيچ دولتی با طرح
شعار کلی آزادی و آزادی خواھی ،قادر به فريب
کارگران و توده ھای محروم جامعه نخواھد بود.
اين پيامی بود که مردم برزيل با قيام خود نسبت
به کاھش و نقض خدمات رفاھی و بھداشتی شان
به توده ھای مردم جھان مخابره کردند .وقتی
جوانان و توده ھای مردم برزيل برای تامين
بخشی از مخارج برگزاری مسابقات جام جھانی
 ٢٠١٤و المپيک  ٢٠١٦برزيل حاضر نشده و
نيستند تا ھزينه ھای آن از جيب مردم آنھم با
کاھش خدمات آموزشی ،رفاھی ،درمان و
پزشکی شان تامين گردد و مھمتر از ھمه ،حتا به
افزايش  ١٠سنت بھای بليط رفت و آمد شھری
جھت تامين بخشی از ھزينه ھای اين مسابقات
نيز تن ندادند ،آنوقت بايد به اين سئوال پاسخ داد
چرا و به چه دليل ھمه زندگی ،ھستی و بود و
نبود کارگران و توده ھای مردم ايران بايد صرف
مناقشات پرونده ھسته ای رژيم جمھوری اسالمی
شود .پروژه ای که ھيئت حاکمه ايران زير
پوشش جاه طلبی ھای پان اسالميستی اش تمام
ھزينه ھای سنگين آن را بر گرده مردم ايران
گذاشته است .ھزينه ھايی که در ھمه عرصه
ھای سياسی ،اجتماعی و اقتصادی ،تباھی،
ويرانی و ورشکستگی را برای توده ھای مردم
ايران به ارمغان آورده است .ھزينه ھايی که
کارگران و توده ھای مردم ايران را به فقر،
بيکاری و تنگدستی نشانده است .پروژه ای که نه
ھويت ملی مردم ايران است و نه کمترين نفعی
از قبل آن عايد کارگران و توده ھای زحمتکش
ايران خواھد شد.
قيام سراسری توده ھای محروم برزيل در
اعتراض به فقر ،نابرابری ،کاھش خدمات
آموزش ،درمان و پزشکی نمودی از خشم خفته
کارگران و توده ھای محروم سراسر جھان است.
اين خشم انفجاری ،واکنش نسبت به فقر و
نابرابری روز افزون اجتماعی است که توسط
نظام سرمايه داری بر آنان تحميل شده است.
اعتراضات موجود در مصر ،ترکيه و برزيل
نمونه ھايی از سر باز کردن فريادھای سرکوب
شده کارگران و توده ھای محروم جھان است.
نمونه ھايی با پيام ھای معين برای کارگران و
توده ھای جان به لب رسيده مردم ايران .روزی
که سنگفرش خيابان ھای شھرھای ايران نيز زير
طنين گام ھای سترگ کارگران و زحمتکشان
ايران به لرزه در آيند دور نيست.
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خالصه ای از
اطالعيه ھای سازمان
در تاريخ اول تيرماه سازمان فدائيان )اقليت(
اطالعيهای در ارتباط با مرگ افشين اسانلو
در زندانھای جمھوری اسالمی تحت عنوان
"جمھوری اسالمی مسئول مرگ افشين
اسانلوست" انتشارداد .در اين اطالعيه آمده
است:
زندانيان سياسی درايران به ويژه فعاالن
کارگری اسير در زندانھای رژيم ارتجاعی
جمھوری اسالمی زير فشارھای متعددی
قرار دارند .شرايط وخيم تغذيه ،بھداشت و
درمان ،اين زندانيان را با بيماریھای مختلف
رو به رو ساخته است .عالوه بر اين،
زندانبانان رژيم عامدانه از اعزام به موقع
زندانيان برای مداوا نيز خودداری میکنند تا
فشار به زندانيان سياسی را افزايش دھند.
ھمين مسئله توام با شکنجهھای جسمی و
روحی ديگری که زندانيان با آنھا مواجه
ھستند ،تا کنون منجر به مرگ چندين تن از
زندانيان سياسی در سالھای اخير شده که
اغلب در اثر سکته جان خود را از دست
دادهاند .پس از قتل ستار بھشتی زير شکنجه،
خبر مرگ افشين اسانلو از فعالين سنديکائی
انتشاريافته که گفته میشود در اثر سکته قلبی
در زندان گوھر دشت جان باخته است .وی
در سال  ٨٨به  ۵سال زندان محکوم شد و در
حالی که چند ماھی به پايان دوره محکوميت
وی باقی مانده بود ،روز پنجشنبه  ٣٠خرداد
دچار سکته قلبی شد و پس از انتقال به
بيمارستان درگذشت.
اين يک مرگ طبيعی نيست ،بلکه قتلیست
که زير فشارھای جسمی و روحی صورت
گرفته و متھم آن نيز رژيم حاکم برايران است
که زندانيان سياسی را در وخيم ترين شرايط
به بند کشيده است.
ھم اکنون تعدادی از کارگران و فعاالن
جنبش کارگری اسير در زندانھای جمھوری
اسالمی از جمله رضا شھابی ،شاھرخ
زمانی ،محمد جراحی ،بھنام ابراھيمزاده در
وضعيت وخيم جسمانی قرار دارند و نياز به
مداوا در خارج از زندان دارند ،اما جمھوری
اسالمی ھمچنان آنھا را در زندان نگاهداشته و
مانع از مداوای آنھاست .ھدف رژيم از اين
وحشيگریھا تشديد فشار برای به تسليم
واداشتن فعاالن کارگری يا مرگ تدريجی در
زندان است .اما فعاالن کارگری با ايستادگی
و مقاومت خود به رغم تمام فشارھا و تحمل
بيماریھای شديد ،نشان داهاند که تسايم
زورگوئی رژيم نمی شوند".
در پايان اين اطالعيه ،سازمان با محکوم
کردن فشارھای رژيم بر فعالين کارگری و
کمونيست  ،خواستار آزادی فوری و بی قيد و
شرط فعاالن کارگری و کليه زندانيان سياسی
شده است.

زنده باد ھمبستگی بينالمللی کارگران
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به ياد رفيق فدائی سعيد سلطانپور
به پاس بزرگداشت نام و ياد رفيق فدائی ،سعيد سلطانپور ،متن
گفتگوی رفيق توکل با راديو دمکراسی شورائی ،که در تاريخ ٣١
خرداد ماه سال  ٩٠به مناسبت سالروز اعدام رفيق سعيد سلطانپور
توسط رژيم جنايتکار جمھوری اسالمی ،پخش شد ،در اين شماره
نشريه کار ،انتشار میيابد .يادش گرامی باد.
امروز سی و يکم خرداد برابر است با سالروز اعدام رفيق فدايی سعيد
سلطان پور .در سی و يکم خرداد  ۶٠در چنين روزی رفيق سعيد سلطان پور
از اعضای سازمان فدائيان اقليت ،شاعر ،نمايشنامه نويس و عضو ھيئت
دبيران کانون نويسندگان ايران پس از تحمل شکنجه ھای وحشيانه رژيم
مذھب و سرمايه به ھمراه محسن فاضل از اعضای سازمان پيکار و تعدادی
ديگر از کمونيست ھا و انقالبيون به جوخهھای اعدام جمھوری اسالمی
سپرده شدند .رفيق سعيد را روز بيست و ھفتم فروردين در شب عروسيش
دستگير و در شامگاه سی و يکم خرداد  ۶٠به ھمراه ديگر کمونيست ھا و
انقالبيون اعدام می کنند .ضمن گراميداشت ياد رفيق فدائی سعيد سلطان پور
و ھمه رفقای به خون تپيده از کشتار دھه  ۶٠بدين مناسبت به ھمراه رفيق
توکل از سازمان فدائيان اقليت مروری خواھيم داشت بر بخش ھايی از
زندگی سياسی و تشکيالتی رفيق سعيد سلطان پور .ما را در شنيدن اين
برنامه ھمراھی کنيد.

رفيق توکل درودی گرم دارم خدمت شما و ممنونم که در اين بخش از برنامه
راديو دمکراسی شورايی ھمراھی می کنيد تا بتونيم در سالگرد اعدام سعيد
سلطانپور به ھمراه شما مروری داشته باشيم بر فعاليتھای رفيق سعيد و
خاطراتی که شما در اين زمينه داريد.
من ھم خدمت شما و ھمچنين شنوندگان راديوی دمکراسی شورايی سالم
عرض میکنم ،در خدمت شما ھستم.

خواھش می کنم رفيق توکل اگر موافق باشيد در وھله اول میخواستم لطف
بکنيد و برای ما و شنوندگان راديو دمکراسی شورايی توضيح بديد که
آشنايی شما با رفيق سعيد سلطانپور چه طور و از چه زمانی بود و اساسا
از چه زمانی رفيق سعيد در ارتباط مستقيم با سازمان قرار گرفت و به طور
کلی در يک کالم سعيد سلطانپور کی بود و چه ويژگیھايی داشت که ھمچنان
بعد از سه دھه از اعدامش ھمواره از او به عنوان يک رفيق فدايی و
کمونيست ياد میکنيم؟
سعيد سلطانپور مثل خيلیھای ديگه ،مثل خود ماھا در اون دوره ،محصول
شرايط خاصی از جامعه ايران بود .در واقع يک نسل معينی از جامعه ايران
که در نيمه دوم دھه چھل شکل گرفتند و اينھا يک نسل به اصطالح مبارز
شورشی عليه نظم موجود بودند .شناخت من از سعيد و آشنايی دورادور از
طريق نظرات و مواضعاش از ھمون نيمه دوم دھه چھل ھست ،به ويژه
وقتی که سعيد سلطانپور کتاب خودش رو به نام نوعی از ھنر نوعی از
انديشه انتشار دادُ .خب سعيد قبل از اون ھم شناخته شده بود ،اما با اين
نوشته ،سعيد در يک سطح ديگهای از جامعه ايران و در محيطھای
روشنفکری و مبارز و دانشجويی اون زمان ظاھر شد .نوشته سعيد در اون
زمان يکی از نوشتهھای برجستهای بود که انتشار پيدا کرد و زود ھم جمعش
کردند .ولی خيلی سريع يک سری خريده شد و دست به دست می گشت .در
اين اثر رفيق سعيد ،عليه ھنر حاکم بر جامعه طبقاتی بخصوص جامعه ايران
طغيان میکنه و البته طغيان کرده بود ،منتھا در اينجا به شکل کامال عريان و
صريح و روشن عليه کسانی که دستاوردھا و خالقيتھای خودشون رو به
پول میفروشند ،عليه اونھايی که در خدمت طبقات ارتجاعی ھستند ،عليه
اونھايی که ھنر رو برای ھنر تبليغ میکنند .اين اثر در واقع يک اثر جدی
انتقادی عليه اين گرايش و اين تفکر بود .در اين نوشته سعيد سلطان پور
خيلی صريح و مشخص از ھنری که بتونه تاثيرگذار باشه و جامعه را به
حرکت دربياره ،تودهھای زحمتکش رو به حرکت دربياره ،در خدمت طبقات
ستم ديده جامعه باشه ،در خدمت اون جھت پيش برندهی تاريخی باشه ،از اين
ھنر دفاع میکنه و مخالفين اين گرايش رو به نقد میکشه و واقعا اثری بود
که تاثيرات خيلی زيادی توی جامعه گذاشت .شما میبينيد که صمد بھرنگی
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در آن زمان تاثيرات معينی از طريق اون داستانھای خودش ميزاره ،سعيد
ھم از طريق نمايشنامهھاش بهعنوان يک بازيگر به عنوان يک کارگردان و
به عنوان يک انسانی که آگاه ھست به اين که ھنر چی ھست و در خدمت چه
طبقاتی بايد باشه ،در خدمت کدوم جھت تحول تاريخ قرار داره ،سعيد اين
تاثيرات رو از خودش برجا می گذاره .خب سعيد شاعر ھم بود قبل از اون
ھم شعر گفته بود و اشعار خودش رو ھم منتشر کرده بود .اما ديدگاه معين
خودش رو توی اين نوشته کامال بيان میکنه و به ھمين علت ھم ھست که اين
اثر رو زود جمع میکنند و بعد تحت تعقيباش قرار میدھند و فشارھای
متعددی به سعيد می آرن .منتھا اون آدمی نبود که کوتاه بياد ،ھمونجور که
واقعا بعضا خودش در اشعارش ميگه .چه اونجايی که توی صحنه تئاتر
ھست به عنوان بازيگر يا به عنوان کارگردان و يا به عنوان نويسنده يک
نمايشنامه ،و يا در اشعارش ،در ھمه جا اگر که بخواھيم کاراکتر سعيد رو،
ويژگی اين انسان برجسته رو توضيح بديم بهعنوان يک کمونيست ،صدايی
سرخ و تند و طوفانی ھست .اين رو خودش در اون شعرش بيان میکنه،
عليه اون رخوتی که وجود داشت قبل از اون ،اون رو به نقد میکشه و میگه
ھنرمند ،نويسنده ،شاعر بايد صداش سرخ و طوفانی و طوفنده باشه .اينھا
خصوصيات رفيق سعيد رو بيان میکنند که او کی بود و چه ويژگیھايی
داشتُ .خب ما اين رو در آثار بعدی و در فعاليت بعدیاش ھم میبينيم .رفيق
سعيد مدتی در زندان بود ھمانطور که اشاره کردم .اون در بند ديگهای بود و
من در يک بند ديگهی زندان .رابطهی مستقيمی بين اين بندھا نبود.
بعدا در جريان قيام ،سعيد مستقيما با سازمان توی رابطهی معينی کار میکرد
که البته اين رو توضيح بدم که سعيد قبلش ھم در رابطه با سازمان کار
میکرد .اون چه که سعيد مینوشت ،شعری که سعيد میگفت ،اون
نمايشنامهای رو که سعيد به صحنه میبرد به عنوان يک کارگردان ،اون در
واقع به عنوان يک فدايی اين کار رو می کرد .چون از وقتی که سياھکل
شکل گرفت از وقتی که سازمان شکل گرفت ،نيروھايی که بودند تمام کسانی
که خواھان تحول و دگرگونی جامعه بودند ،مستقل از اين که حاال ارتباط
مستقيمی با يک رفيق تشکيالتی داشتند يا نداشتند ،اين که اسلحه داشتند يا
نداشتند ،اينھا ھمه نيروھای سازمان بودند و نوشتهھای سعيد را در اون
دوره ،بعد از رستاخيز سياھکل اگه نگاه بکنيم میبينيم که تمام اون نوشتهھا
در خدمت انقالب ھست در خدمت سازمان ھست در خدمت پيشبرد مشی
سازمان ھست .يعنی اين رو میخوام بگم که مسئله رفيق سعيد اين نيست که
از يک مرحله معينی با سازمان مستقيما کار می کنه .نه! تا اون وقت تمام
نيروھايی که وجود داشتند بر خالف اون چيزھايی که حاال مطرح میشه که
مثال در اون دوره سازمان تبليغی نداشت و از نظر سياسی مثال کاری نمی
کرد ،البته خب اون جنبهای که مربوط به خود سازمان بود يک مسئله ھست،
ولی در واقع اين نيروھا بودند که به شکل علنی شعر میگفتن ،فعاليت
میکردند ،سخنرانی میکردند ،توی کارھای ھنریشون اون چيزی رو که
سازمان پيش میبرد به شکل ديگهای بازگو میکردند .اسلحه رفيق سعيد
سلطانپور شعرش بود ،نمايشنامهھاش بود و نوشتهھايی بود که در سطح
جامعه انتشار میداد .اينھا بودند.
بعدا در رابطهای مستقيمتر از وقتی با خود من قرار گرفت که انشعاب توی
سازمان پيش آمد و قرار شد ما به مناسبت  ١٩بھمن ،ميتينگ  ١٧بھمن رو
بزاريم که بخش سياسی مسئله رو من و يک رفيق ديگهای مسئوليتاش رو
داشتيم و انتخابی ھم که شده بود رفيق سعيد يکی از سخنرانھای ما باشه در
اون ميتينگ  ١٧بھمن ،رفيق ابرندی کارگر پيشرو يکی ديگه از اين
سخنرانھا باشه و مستوره احمدزاده ھم يکی ديگه .حاال رابطه خيلی نزديک
تر و مداوم تر بود و سعيد ھم تو اين مدت از اونجايی که من کار را دنبال می
کردم واقعا تمام تالشاش رو گذاشته بود واسه اين که بتونيم يک ميتينگ
بسيار خوب و موفقی رو داشته باشيم که متاسفانه جمھوری اسالمی در اون
روز تمام نيروش رو حتا از خارج از تھران بسيج کرد تا اون فراخوانی که
ما داده بوديم و دهھا ھزار نفر ريخته بودند در ميدان آزادی ،اون رو برھم
بزند .سعيد در اونجا نقش مھمی داشت در سازماندھی اون رفقايی که قرار
بود سخنرانھای اصلی باشند و يکی از خاطراتی ھم که دارم اينه که يک بار
رفته بوديم ببينم کار به کجا رسيده و اين رفقا االن آمادگیاش رو دارن يا نه،
چون قرار بود يکی دو روز ديگه اون ميتينگ برپا بشه .توی خونهای که
رفقا داشتن تمرين میکردند ،رفتار رفيق سعيد با دو تا رفيق ديگهای که
داشت باھاشون کار می کرد برام خيلی جالب بودُ ،خب اين رو ھم بگم که
رفيق سعيد يک مبلغ بزرگی ھم بود کسی بود که توانايیھايی خاصی داشت
و يک سخنران بزرگ بود .رفيق سعيد با اون رفقايی که داشت صحبت
میکرد میخواست ھمونطور که خودش حرف می زنه ،خودش صحبت می
کنه و اون کلمات و جمالت رو با يک شور و ھيجان بيان میکنه ،اون رفقا
درصفحه ٧
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از صفحه ۶
ھم به ھمين شکل اين کار رو انجام بدن .حاال اونجا اون رفقا رو گير انداخته
بود سر چگونگی شعار دادن ،چون قرار بود که سخنرانھا ھر کدوم يک
شعاری در اونجا بدن ،شعارھا رو ھم که معموال رفيق سعيد اونھا رو تھيه
می کرد .يک شعاری که داشت رفيق سعيد آموزش می داد به رفقا که چگونه
اين رو بايد در اونجا بگن تا ھيجان و شور رو در کسانی که در اون ميتينگ
شرکت کردن باال ببره ،خيلی جالب بود .رفيق سعيد پا میکوبيد بر زمين
انگار که االن توی ھمون ميتينگ ميدان آزادی ھست و اون شعار معروفش
رو "نان گران ،بنشن گران ،بيکاری و حسرت نان ،بپا بپا زحمتکشان" رو
به ھمين شکل می خوند و پا بر زمين می کوبيد و به اون رفقا میگفت بايد به
اين شکل در واقع صحبت بکنيد به اين شکل شعارھا رو مطرح بکنيد .من
گفتم رفيق سعيد تو اين رو در نظر بگير ھمه رفقا نمی تونن عين خودت اين
کار رو انجام بدن ھمه رفقا مثل خودت سخنران نيستن ،ھمه رفقا مثل خودت
مبلغ نيستن ھمه رفقا نمی تونن به ھمين شکل ادا بکنن ،تو لطف کن اين
شعارھايی رو ھم که تنظيم کردی بعد از سخنرانیھای رفقا ،خودت برعھده
بگير ،اين کار از عھده کس ديگهای مثل خود تو ساخته نيست .اون وقت ما
به نمايندگی از کميته مرکزی سازمان اين وظيفه رو برعھده داشتيم .بعد از
اون ،رابطه نزديکتری باز ھم بين ما قرار شد .رفيق سعيد عمدتا توی
بخشھای ھنری و بخش تبليغات فعاليت میکرد خب ما می دونيم که رفيق
سعيد توی کارگاه ھنر فعاليت داشت و و در انتشار و آمادهکردن سرودھای
سازمان ھم نقش داشت ،ولی يک بخشی از فعاليتاش ھم در ارتباط با نشريه
کار بود .اين بخشی که در ارتباط با نشريه کار بود و خود من مسئوليتاش
رو داشتم رفيق سعيد سلطان پور با سعيد يوسف و فکر کنم يک رفيق ديگه
ای ھم بود .اينھا حوزه ھنری رو تشکيل داده بودند و بعد مطالبی رو که در
اين زمينه میبايست در نشريهی کار بياد ،اين رفقا تھيه می کردند .بعدا حاال
من يادم نيست قبلش بود چه جوری بود که سعيد يوسف رفت و رفيق سعيد
سلطانپور در ارتباط نزديکتری با تحريريه قرار گرفت و عضو گروه ھيئت
نويسندگان تحريريه کار شد که ما مرتب در ھر ھفته يکی دو جلسه برگزار
می کرديم و در اونجا مطالبی که میبايست برای نشريه کار تھيه بشه ،تھيه
میشد .اما اين يک گوشهای از فعاليتھای رفيق سعيد بود .چون دبير کانون
نويسندگان ھم بود و يک بخشی از فعاليتاش اونجا بود .در عين حال در
ارتباط با بخش تبليغات سازمان ھم کار می کرد که اون يک بخش ديگهای
بود .ھميشه ذھنش رو کارھايی فراتر از اين فعاليتھای مشخص درون
سازمان میگرفت ،چون سعيد سلطان پور تيپی بود که بيشتر توی فعاليت
علنی میتونست اون وظيفهای رو که برعھده گرفته بود پيش ببره ،مثل تئاتر.
خب می دونيد که سعيد سلطان پور واسه اولين بار تئاتر رو تو يک صحنه
ديگه در ايران اجرا کرد با اون نمايشنامه معروف عباس آقا کارگر ايران
ناسيونال ،يا مرگ بر امپرياليسم  .اينھا اصال عقيدهاش بود و درست ھم بود.
میگفت که ھنر بايد بياد تو سطح توده وسيع مردم ،بياد توی خيابونھا ،بياد
مثال جلوی کارخونهھا ،بياد در ميان توده کارگر ،چون مسئلهاش تودهھای
کارگر و زحمتکش بود .و ھميشه ھم به فکر اين بود که سازمان امکانات
بيشتر بذاره که اون ھزينهھای تريلیاش رو تامين بکنه تا از طريق اون،
ھمهی وسايلاش رو جمع بکنه و بعد نمايشنامه ھاشو در جنوب شھر برپا
بکنه ،يا جلوی کارخانهھا برگزار بکنه و اين ھم يک بخش از فعاليتاش
بود .بعد ھم می دونيم که ارتباطات بسيار گسترده و وسيعی داشت .بھر حال
با توجه به ھمه مشکالت و گرفتاریھايی که داشت وظايف مشخصتری در
تقسيم وظايفی که ما توی نشريه کار داشتيم ،برعھده رفيق گذاشته شده بود.
عمدتا در بخش تبليغی مقاالت نشريه کار فعاليت میکرد .در ارتباط با نوشتن
پارهای از اطالعيهھا و بيانيهھای سازمان ،تراکتھايی که میبايست تھيه
بشه ،شعارھايی که میبايست در ميان مردم پخش بشه و عالوه بر اينھا يک
سری مقاالت مشخص سياسی ھم مینوشت که آخريناش رو ھم تا اونجايی
که يادم ھست در ھمون شماره  ١٠٢يک سرمقاله بسيار زيبايی داره نشريه
کار به مناسبت فرا رسيدن سال  ۶٠که اين در واقع پيام تبريکی بود که
سازمان در نشريه کار معموال اون سالھا می داد و اون نوشته رو سعيد در
اونجا نوشت و با زبان بسيار شيوا و شيرين ،مياد جامعه رو ترسيم می کنه و
ميگه سه بھار از قيام گذشت ،سه بھاری که در واقع وضعيت مردم به اين
صورت بود ،مردمی که بھر حال آرزوھايی داشتند ،در آغاز فکر میکردند
وقتی که رژيم شاه سرنگون شد تصور میکردند که اين بھار ،بھار آزادی
ھست ،بھار رھايی ھست ،رھايی کارگران و زحمتکشان از ستم و استثمار
ھست .بعد به تصوير میکشه اون چند سالی که از به قدرت رسيدن خمينی و
دار و دستهاش می گذره تا ھمون اول شصت که اين مقاله رو نوشت و
سرانجام نتيجه می گيره ،ميگه االن وضعيت متاسفانه اين جوری ھست ،به
جای اينکه مردم بھارشون بھار آزادی و بھار رھايی از ستم و استثمار باشه،
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به اين صورت درآمده که جای بھار گلوله نشست .اما بھرحال خشم و انقالب
ھست ،رھايی مردم در پيش است و اين آخرين نوشته ای بود که من تا
اونجايی که يادم ھست ،رفيق در نشريه کار شماره  ١٠٢نوشت که به
مناسبت بھار و نوروز سال  ۶٠بود .در عين حال اشعار سعيد ھم که ھمه
ازشون آگاه ھستند و می دونن و باز در ارتباط با آخرين شعر سعيد تا
اونجايی که میدونم شعری بود به نام جھان کمونيست که به مناسبت قتل
رفيقمان جھانگير قلعه مياندوآب در ھمون ميتينگ ،سرود .در اون ميتينگ
ھمانطور که اشاره کردم در واقع جمھوری اسالمی تمام نيروی سرکوباش
رو بسيج کرد که نذاره اون ميتينگ شکل بگيره .خود ما ھم توی اون مقطع
اينقدر فکر نمیکرديم که با توجه به ضربهای که سازمان سر انشعاب خورده
بود اين ھمه نيرو به فراخوان سازمان جواب بدن ،دهھا ھزار نفر در اونجا
شرکت کردند و تقريبا يک روز تمام ،بخشی از تھران عرصه درگيری بود.
در ھمون ميتينگ بود که جھان رو می گيرنش حزب اللھی ھا و پاسدارھا و
ترورش میکنند و رفيق سعيد خيلی متاثر بود از اين مسئله و اون رو در
شعر معروفاش جھان کمونيست به تصوير کشيد .اون ھم آخرين شعری بود
که توی نشريه کار ازش باقی موند و اين ديگه ھمون اوايل سال  ۶٠ھست که
آخرين مقاله اش رو توی نشريه کار ھم می نويسه .در شمارهھای بعد من يادم
نيست که رفيق سعيد چيزی نوشته بود يا نه ولی تا اونجايی که يادم ھست
ھمون قشنگترينشون سرمقاله اون شماره نشريه کار ھست به مناسبت فرا
رسيدن بھار سال  .۶٠در واقع بيشترين ارتباط من با رفيق سعيد توی ھمين
دوره تقريبا ھفت ھشت ماھی بود که بعد از انشعاب با ھم داشتيم .در ارتباط
با خصوصيات رفيق ،چون که اگه بخواد آدم صحبت بکنه خيلی طوالنی
ميشه ،فقط اين رو اشاره بکنم که رفيق سعيد در عرصه شعر و تئاتر ،توی
نوشتن مقاالت معين تبليغی استاد بود ،توی نقد ھنری توی تحليل ھنری استاد
بود اما اگر رفيق توی نشريه کار مطلبی می نوشت چون اونجا بيشتر مطالب
سياسی در میاومد و تحريريه يک نظر ديگری میداد ،امکان نداشت که
رفيق سعيد چيز ديگهای بگه ،مثال چون من خيلی شاعرم ،نويسندهام ،ھنرمندم
يا نويسنده خيلی سرشناسی ھستم ،چيزھايی که البته توی برخی از ھنرمندان
ھست؛ اين چيزھا در رفيق سعيد نبود .علتاش ھم اين بود که اون بھرحال
يک آدم تشکيالتی بود .يک کمونيست بود و ھيچ وقت ھم بهاش برنمی خورد
اگر اونجا صحبت میشد که اينجای مقاله به اين شکل بايد پرورده بشه،
سعيد اين کار رو میکرد بدون اينکه اصال اعتراضی داشته باشه .خب
اونجاھايی که يا مربوط به شعری بود که می گفت يا در مورد چيزھای ھنری
مینوشت ،اينھا توی عرصه خاص خودش بود که ھيچ کس ھم روش حرفی
نداشت و خودش در اين زمينهھا استاد بود.
من يک چيز ديگه ای ھم ميخوام اشاره بکنم روی اين مسئله که سعيد سلطان
پور در واقع در زمينه اشعارش ھم به نظر من متمايز است از تمام شاعرانی
که در اون دوران بودند .شما می دونيد که مثال شاملو بھرحال استاد بود ،اين
رو که ديگه ھمه دوست و دشمن قبول دارن ،مخالفينش ھم قبول دارن ،ھر
کسی اين رو قبول داره که شاملو در قله ای قرار داشت .شاملو مخالف ستم
بود ،مخالف ظلم بود ،مدافع آزادی بود ،ھنرش ھنر متعھد بود ،از اين دفاع
می کرد ،ولی ھيچ گاه به اون صراحت و مستقيمی که سعيد سلطانپور در
اشعارش از کمونيسم دفاع می کنه ،اون رو کمتر می بينيم يعنی به اون
صورت صريح در اشعار شاملو نمیبينيم .سعيد خيلی بی پروا و صريح دفاع
میکنه .از کارگران خيلی صريح و روشن دفاع میکنه .از برافتادن استثمار،
از تھييج و تحريک مردم به انقالب و آيندهای روشن ،بدون ھر گونه ابھام،
بدون ھر گونه کلمات پيچيدهای که بخواد درکش تنھا برای عدهای معين،
مشخص باشه .اين ھم از خصوصيات بارز رفيق سعيد و اشعارش بود که ما
در طول تاريخ حداقل صد سال اخير کمتر داريم ھنرمندانی که مثل سعيد
باشن .ما تو يک دورهای مثال الھوتی رو میبينيم که خيلی روشن جانبدار
کمونيسم ھست .مياد در دفاع از کارگران ،در دفاع از تحول تاريخی ،در
دفاع از انقالبات کارگری و غيره )شعرمیگه(  .سعيد ھم يک ھمچين تيپی
ھست در يک دوره ای ديگه .و واقعا می بينيم که اشعار سعيد امروز ھم که
رژيم ارتجاعی جمھوری اسالمی اين ھمه تالش کرد تا در مقابل سعيد و
سعيدھا کسان ديگه ای رو علم بکنه باز شعرھای سعيد ھست که خونده ميشه.
چون اين اون چيزی ھست که در واقع مردم ميخوان .شعر سعيد درواقع اون
شعری ھست که بازگو کننده نيازھای مردم ھست .شعری ھست که ميخواد
تحولی رو ايجاد بکنه ،حرکتی رو در مردم ايجاد بکنه که خواست خود مردم
ھست .مسئله آزادی ھست ،مسئله نان ھست اين ھمون چيزی ھست که تو
ھمون سرمقالهای که بھش اشاره کردم خيلی روشن سعيد مطرح میکنه که
انقالب ما انقالبی بود که مردم برای نان و آزادی کردند که به ھمينجا اشاره
می کنه که امروز وقتی که بھار فرا می رسه وقتی که نوروز ھست مردم
درصفحه ٨
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از صفحه ٧
کارگر و زحمتکش با دستھای تھی از نان و آزادی به استقبال سال جديد می
رن .ويژگيھای سعيد بارز بود و اگر در مورد اينھا قرار باشه صحبت بکنم
خيلی ميشه در اين مورد صحبت کرد .ھر کسی که با سعيد در يک جنبهای از
کار با ھم بودن ،مبتونه اين خصوصيات بارز و برجسته رفيق رو توضيح
بده .من ديگه نمی خوام در مورد شجاعت سعيد صحبت بکنم در مورد
ايستادگی اش صحبت بکنم چون واسه ھمه روشن ھست.
سعيد سلطانپور دوران رژيم شاه يکپایاش در بيرون بود يک پایاش در
زندان .مدام دستگير ميشد چند سال زندان بود ،ھنوز از زندان بيرون نيامده،
در جايی سخنرانی ميکرد يا شعر می سرود .رژيم اسالمی ھم تمام نيروش
رو بسيج کرده بود تا نگذاره سازمان تبليغات علنی بکنه ،رفيق سعيد راه می
افتاد و در کوچه و خيابانھا نمايشنامهھاش رو اجرا میکرد.سعيد در
جھتگيری کانون نويسندگان خيلی تاثير داشت عضو و دبير کانون نويسندگان
بود .حتا تا آن حد محبوب بود که در انتخابات بعدی کانون با اين که زندان
بود بازھم با بيشترين آرا به عنوان دبير کانون انتخاب شد .تمام خصوصيات
بارزی که يک کمونيست ،يک انقالبی در مبارزهاش عليه ستمگران ،عليه
سرمايهداران ،عليه دشمنان توده مردم ،بايد داشته باشه ،ھمه اين صفات در
رفيق سعيد سلطانپور جمع بود

ممنونم از توضيح کامل و مفصل شما از شخصيت و ويژهگی ھای رفيق
سعيد سلطانپور .با توجه به اينکه شما در عرصه فعاليتھای تشکيالتی با
رفيق سعيد ھمرزم بوديد وفعاليتھای نزديکی در تحريريه نشريه کار
داشتيد،ه چطور شد که رفيق سعيد در اون شرايط ازدواج کرد و آيا شما ھم
در جشن ازدواج رفيق شرکت داشتيد؟
من بخوام به اين سوال جواب بدم مقداری مشکل است .در جريان ازدواج
بودم .اما من در جشن ازدواج رفيق شرکت نکردم و اصال اعضای مرکزيت
شرکت نکردند .علت ھم به شرايط آن زمان برمیگشت .سوای تحليلھای
سياسی مان ،ما اطالعاتی داشتيم که دوران سرکوب گسترده شروع شده،
بهخصوص از اواخر سال  ۵٩اين روشن بود .حاال اين اولين بار ھست که
میگم و تا حاال جايی ھم مطرح نشده ،کميته مرکزی ما تصميم گرفت با توجه
به شرايطی که در پيش ھست و امکان زيادی که در مورد حمله جمھوری
اسالمی وجود داره ما بايد يکسری رفقايی را که در فعاليتھای علنی حضور
دارند از تيررس جمھوری اسالمی خارج بکنيم .اولين کسی که مورد نظر ما
بود رفيق سعيد سلطانپور بود .قرار بر اين شد که رفيق سعيد سلطانپوربا
تصميم سازمان بياد خارج.
اولين صحبتی که من با او کردم ھمان اواخر سال  ۵٩بود ،يعنی زمانی که
درگيریھا حاد شده بود .اين تصميم گرفته شد که من با سعيد صحبت کنم ،و
از او بخوام که سازمان تصميم گرفته که تو بايد بری خارج .من اين رو با
سعيد مطرح کردم کلی ھم با او صحبت کردم اما سعيد نپذيرفت .چندين بار ھم
تورفيق عزيز ھمه
با رفيق صحبت کردم و گفتم وضعيت اين جوری ھست،
ِ
جا شناخته شدهای و رژيم تو رو ميشناسه و اگر دست رژيم بيفتی از تو
نخواھد گذشت و اين تصميمی که سازمان گرفته ،به نفع سازمان ھست .تو
تمام تالشی که میکنی تمام فعاليتی که میکنی در خدمت سازمان ھست و
سازمان ھم از ھمين زاويه داره اين رو مطرح میکنه .تمام فعاليت برای
جنبش در شرايط معينی ميتونه باشه .االن ھم تغيير شرايط منجر به زير
ضرب رفتن رفقايی ميشه که فعاليت علنی دارند .گفتم که من و ديگر رفقای
بخش تحريريه يا کميته مرکزی فعاليت علنی نداريم .بنابر اين دسترسی
جمھوری اسالمی به ما بسيار بسيار محدود است ،مگر در شرايط خاصی که
مثال از يک جايی لو بره .ولی تو ھر لحظه در دسترس جمھوری اسالمی
ھستی .بنابر اين بيا برو خارج ،سعيد اين رو نپذيرفت چند جلسه ھم با او
صحبت کردم اين رو نپذيرفت ،آخرين بار سعی کردم از راه ديگری وارد
بشم گفتم رفيق عزيز سعيد ،اين تصميم کميته مرکزی سازمان ھست و تو بايد
اجرا بکنی .يعنی بيشتر حالت تھديد ،چون من میدونم با تيپھای مختلف با
يک زبان نميشه صحبت کرد .با رفيق سعيد يک انسان عاطفی يک زبان ديگه
میخواد .وقتی که من اين رو مطرح کردم در حالی که اشک در چشمان
رفيق سعيد حلقه زده بود گفت :رفيق با تمام عشق و عالقهای که به سازمان
دارم ،اگه سازمان بخواد اين تصميم رو بگيره من استعفا میدم .ما که
نمیخواستيم رفيق سعيد استعفا بده از سازمان ،ما در پی حفظ سعيد سلطانپور
بوديم به خاطر سازمان و به خاطر جنبش

چرا نمی پذيرفت؟
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اونجا رفيق سعيد نپذيرفت من ھم ديگه چيزی نگفتم .وقتی که مساله به اينجا
رسيد گفتم که بسيار ُخب به ھرحال اين درست نيست رفيق سعيد ،بعدش ھم با
خنده و شوخی مساله رو برگزار کرديم .رفيق سعيد میگفت من اين رو
نمیپذيرم که رفقای ديگهی من اينجا باشند و با اين دشمنان غدار درگير باشند
من برم خارج .من اگه خارج برم اصال میميرم چون من ھر چه ھستم اينجا
ھستم ،ھر کاری که میتونم بکنم اينجاست.
من بعد باز ھم باھاش صحبت کردم که شايد بتونم قانعاش بکنم که به نوعی
بپذيره ،گفتم موقتا اين کار رو بکن ،باز نپذيرفت .آخرش وقتی زورم بهاش
نرسيد گفتم حداقل اين ارتباطاتی که داری در اين مدت کمتر بکن ،اگه ميشه
کانون کمتر برو اين ديگه آخرين چيزی بود که به او گفتم.
رفيق سعيد سلطانپور ارتباطات بسيار گستردهای داشت ،تيپھای علنی
اينجوری ھستند يعنی اگه کسی در يک تشکيالت نيروی علنی ھست بايد
ارتباطات گستردهای داشته باشه ،بايد مردم حرفاش رو بشنوند .رفيق سعيد
اينجوری بود .اين کاری بود که ما در اون مقطع میتونستيم بکنيم .بعد ھم
مساله ازدواجاش پيش اومد و يکسری مسايلی ھست که اينجا ديگه
ضرورتاش رو نمیبينم مطرح بکنم .بهھرحال رفيق سعيد خواست ازدواج
بکنه .ازدواج مسالهی خودش بود ،مساله شخصی بود و ربطی به تشکيالت
نداشت .اما به ھر حال يک مساله بود و اون اين بود که مادر رفيق سعيد
میخواست نظر سازمان در اين رابطه داده بشه .بحثھايی بين خود رفيق
سعيد و مادرش در اين زمينه بود که من از اون میگذرم .اما فقط اين رو
مادر رفيق خواسته بود که نظر سازمان در اين رابطه چی ھست و يکی از
رفقا بياد به من بگه اگه سازمان موافق اين ازدواج ھست .سعيد اومد و اين
رو مطرح کرد و در آخرين روزھا که ديگه چندان به ازدواج رفيق نمانده
بود ،من ھم رفتم و با مادرش صحبت کردم گفتم مساله ازدواج اين است
رابطه عاطفی ھست خود شما بھتر از ما میدونيد .البته من نسبت به خود
سعيد ھفت ھشت ده سال اختالف سنی داشتم حاال با مادرش ديگه جای
خودش .گفتم به ھر حال رابطه عاطفی دو انسان و عشق و عالقه دو انسان
ھست و اين رو بايد خودشون ھر جوری میخوان تصميم بگيرن ،شما ھم که
به ھر حال آگاه ھستيد و سازمان ھم از ھمين ديدگاه برخورد میکنه و ھر
جور که خود رفيق سعيد میخواد تصميم بگيره ،نظر سازمان ھم ھمون
ھست .ولی ما نرفتيم در جشن ازدواج شرکت بکنيم علتاش ھم ھمين بود.
يعنی ما ميدونستيم اين رو ،اما جلوی سعيد رو نميشد گرفت .ھمين که گفتم.
رفيق سعيد حتا حاضر بود در يک شرايط خاصی استعفا بده به خاطر چی به
خاطر اين که میگفت مبارزهاش مبارزه ای است که بايد در ھمين داخل انجام
بگيره و خارج از اين چارچوب رو نمی پذيرفت .از يک جھت ھم
صحبتھاش درست بود .صحبتھای ديگهای ھم با من در مورد خارج و
اينجور مسايل میکرد .به ھر حال اين مراسم رو برگزار کرد و بهخاطر
ارتباطات گستردهای که داشت ،افراد زيادی ھم در اين مراسم شرکت کردند.
منتھا اعضای کميته مرکزی سازمان شرکت نکردند ،تا اونجايی ھم که يادم
ھست ھمين جوری ھم کسی شرکت نکرد بهغير از يک تعداد از رفقای
تشکيالت که رفته بودند و حضور داشتند .فقط از جنبه امنيتی رفقا شرکت
نکردند و مساله ديگهای نبود.

از خبر اعدام رفيق سعيد سلطانپورشما چطور مطلع شديد و شنيدن اين خبر
برای شما چطور بود؟
فاجعه بار .فاجعه بار بودنش ھم در اين است که انسان بدونه چه اتفاقی داره
میافته و کاری ھم از دستاش ساخته نباشه .با توجه به صحبتھايی که قبال
کردم سازمان ميدونست که داره اتفاقاتی میافته .رفيق سعيد وقتی که به
چنگ رژيم افتاد در اومدناش ديگه بعيد بود .برای ھمين ما به نيروی داخل
کشور بسنده نکرديم و سعی کرديم از طريق خارج کشور و از طريق فشاری
که نويسندگان ،شاعران ،سازمانھای سياسی و غيره و ذالک ميآرند شايد
بشه سعيد رو از چنگ اينھا نجات داد .اما متاسفانه بهرغم اعتراضاتی که
صورت گرفت و تلگرامھايی که از خارج کشور زده شد ،منتھا سياست رژيم
بر اين بود که بکوبه و اين مشخص بود .خبر فاجعه بار رو ھم ما از طريق
روزنامهھا شنيديم .چون اولين دستهای که اعدام کردند خبرش رو خيلی سريع
در روزنامهھا اعالم کردند و ما خبردار شديم که رفيق سعيد رو متاسفانه
اعدام کردند.

خسته نباشيد رفيق توکل .بار ديگر ممنونم برای اين گفتگو و خاطرات با
ارزشی که شما ازرفيق سعيد سلطانپورداشتيد و با ما و شنوندگان راديو در
ميان گذاشتيد .در دقايق پايانی اگر صحبت يا نکتهی ديگری داريد بفرمائيد.
درصفحه ١۶

نيمه اول تير  ٩٢شماره ۶۴٨

شرکتھای پيمانکاری و
راه تحقق خواست معوق ماندۀ کارگران پتروشيمی
از اسفند سال  ٨٩که دور جديدی از مبارزات و
اعتصابات کارگران پتروشيمی ،با خواست
محوری برچيده شدن شرکتھای پيمانکاری و
انعقاد قرارداد مستقيم آغاز گرديد ،بيش از دو
سال گذشته است .بهرغم آنکه دولت در سال
 ،٩٠که سال گسترش مبارزات و اعتصابات
کارگری در پتروشيمیھا بود ،به عقبنشينیھائی
تن داد و حتا حذف شرکتھای پيمانکاری در
چھارم دی ماه در ھيأت وزيران به تصويب رسيد
و در  ١/١١/٩٠ابالغيه آن صادر گرديد تا به
فاصله  ١۵روز بعد از آن ،يعنی از ١۶/١١/٩٠
به مرحله اجرا گذاشته شود ،اما تمامی شواھد
حاکی از آن است که شرکتھای پيمانکاری به
فعاليت خود ادامه دادهاند و خواست کارگران
پيمانی مبنی بر حذف اين شرکتھا و انعقاد
قرارداد مستقيم تحقق نيافته و ھمچنان معوق مانده
است.
صرفنظر از ايرادات و ابھاماتی که در مصوبه
ھيئت وزيران و يا نحوۀ اجرای آن وجود داشت،
اما ھر کارگر پتروشيمی اين را میداند که دولت
زمانی به پذيرش آن تن داد و پای اجرای آن رفت
که اعتصابات مکرر در پتروشيمیھای منطقه
ماھشھر پيوسته در حال گسترش بود و اين
احتمال وجود داشت که اين اعتصابات به صنايع
و مؤسسات مجاور به ويژه صنعت نفت که
نزديک به  ١۶٠ھزار کارگر پيمانی در آن
مشغول به کار ھستند ،سرايت کند .عالوه بر اين،
دولت در شرايطی پای اجرای اين مصوبه رفت
که صف نظر از مخالفت خاموش بسياری از
مديران دولتی ،در مجلس و کميسيونھای آن نيز
مخالفتھای شديدی با آن وجود داشت .کما اينکه
"ھيئت تطبيق" در ارديبھشت  ٩١آن را رد کرد،
رئيس مجلس در خرداد ھمين سال آن را مغاير
قانون خواند و کميسيون بودجه مجلس نيز آن را
مغاير برنامه پنجم توسعه خواند و در  ٢۴تير ٩١
آن را رد کرد .در حاليکه مجلسيان از لغو
مصوبه ھيئت وزيران سخن میگفتند ،برخی از
مقامات بلند پايه دولتی ،از مکلف بودن دستگاهھا
به اجرای مصوبه حرف میزدند .کارگران
پتروشيمی بندر امام که تحرکی را در زمينۀ
حذف شرکتھای پيمانکاری و انعقاد قراداد
مستقيم نمیديدند و برعکس با کارشکنیھای
مديريت شرکت مواجه بودند،عالوه براعتصابات
و اعتراضات سال  ، ٩٠اعتصابات جديدی را
سازمان دادند .ششم آبان کارگران شرکت کيميا
دست به اعتصاب زدند و از نھم آبان ،اعتصاب،
شرکتھای فراورش و بسپاران را نيز
فراگرفت.سرانجام مديريت شرکت در روز
چھاردھم آبان مجبور شد توافق نامهای را با
کارگران امضا کند که حذف شرکتھای
پيمانکاری و عقد قراردادھای مستقيم را پیگيری
نمايد .درست در ھمان روز ) ١۴آبان (٩١
مجلس با کليات طرح يک فوريتی تعيين تکليف
قراردادھای تأمين نيروی انسانی در دستگاه

اجرائی مخالفت کرد و به دنبال آن ،کانون انجمن
صنفی کارفرمايان ايضا ً در ھمان روز از اقدام
مجلس و اينکه شرکتھای پيمانکاری به فعاليت
خود ادامه خواھند داد به ابراز رضايت و
شادمانی پرداخت!
اختالف و جدالی که از ھمان آغاز ميان نھادھای
مختلف وابسته به بورژوازی حاکم وجود داشت،
چشمانداز روشنی را نسبت به اجرای اين
مصوبه ،به ويژه تحقق مطالبۀ محوری کارگران
پيمانی نمیگشود! در عمل نيز بسياری از مديران
پتروشيمیھا که خود در شرکتھای پيمانکاری
دست و نفوذ داشتند و يا نمیخواستند مسئوليت
جديدی را برعھده بگيرند ،زير بار اين مصوبه
نرفتند و به شيوهھای گوناگون از ابقاء
شرکتھای پيمانکاری حمايت نمودند .حتا در
پتروشيمی بندر امام و ساير پتروشيمیھای منطقه
ماھشھر که مبارزات طوالنی و اعتصابات متعدد
و درخشانی را برای تحقق اين مطالبه
سازماندھی کرده بودند و ھمچنين در پتروشيمی
تبريز که پيشتاز مبارزه برای برچيدن
شرکتھای پيمانکاری بوده است نيز اين مصوبه
آنطور که خواست کارگران بود ،به مرحله اجرا
در نيامد .مديران و کارفرمايان اين واحدھا به
بھانهھای مختلفی مانند سابقه کار ،ميزان
تحصيالت و مدرک تحصيلی و نوع کار ،و پيش
کشيدن نيروھای حجمی و تخصصی ،از حذف
شرکتھای پيمانکاری و انعقاد قرارداد مستقيم با
کارگران طفره رفتهاند .حتا در موارد معدودی
که با کارگران تعيين وضعيت شده و با آنان
قرارداد مستقيم منعقد شده است ،در عمل نه بر
مزد اين کارگران افزوده شده است و نه مزايايی
به آنان پرداخت شده است .برعکس حتا ميزان
ماليات بر دستمزد آنھا اضافه شده و عيدی اين
دسته از کارگران کاھش نيز يافته است.
ايلنا  ٢٢/٢/٩٢به نقل از ناصر احمدی "بازرس
اتحاديه کارگران قراردادی و پيمانی پتروشيمی
بندر امام" در اين مورد مینويسد "به کارگران
قرارداد موقتی که از زير نظر پيمانکاری خارج
شده و به صورت مستقيم با کارفرمايان قرارداد
بستهاند ،ھيچگونه مزايايی تعلق نگرفته و
حقوقشان افزايش نيافته است" .ايلنا ضمن اشاره
به نصف شدن ميزان عيدی کارگران تبديل
قرارداد شده ،در مورد افزايش ميزان پرداخت
ماليات اين کارگران مینويسد "کارگران صنايع
پتروشيمی منطقه اقتصادی ماھشھر ،ماليات
تصاعدی میپردازند" ،ھمچنين در مورد
بیبرنامهگی و ھرج و مرجی که پيرامون نحوۀ
اجرای مصوبه دولت وجود دارد  -البته تا آنجا
که اين مصوبه به مرحله اجرا گذاشته شده است -
منوچھر ياراحمدی رئيس اتحاديه کارگران
قراردادی و پيمانی بندر امام میگويد "ھر
پيمانکار نيروی انسانی در صنايع پتروشيمی
نوعی از قرارداد را با کارگران منعقد میکند،
يکی مزايا میدھد و ديگری نمیدھد و ھيچ

٩٩
ناظری نيست تا از عملکرد دوگانه آنان جلوگيری
کند"]ايلنا[٢٧/٣/٩٢
اين نقل قولھای کوتاه به خوبی گويای اين
واقعيت است که وعدهھای دولت مبنی بر حذف
شرکتھای پيمانکار و انعقاد قرارداد مستقيم با
کارگران پتروشيمیھا تقريبا ً در ھمه جا توخالی
از آب در آمده است .حتا در صنعت نفت که
وزير آن ،رستم قاسمی تنھا چند روز پس از
صدور ابالغيه دولت وعده داد تا پايان سال با
تمام نيروھای تحت پوشش شرکتھای پيمانکاری
تعيين تکليف و به وضعيت کارگران پيمانی
رسيدگی خواھد شد و در ضمن در مورد آن دسته
از کارگرانی که به زعم ايشان وضعيت آنھا
قابل تبديل از پيمانکاری به قرارداد مستقيم
نيستند - ،فرضا ً به دليل آنکه فاقد مدرک تحصيلی
ھستند ،-موضوع ايجاد تعاونیھا را پيش کشيد.
رستم قاسمی در آن موقع چنين اظھار نظر کرد:
"در ھر شرکت بايد تعاونیھائی تشکيل داد و اين
نيروھا در آن تعاونیھا عضو شوند" ،وزير نفت
حتا ادعا کرد که" :طرح تشکيل تعاونیھا در
شرکتھای زير مجموعه صنعت نفت را در
دست تصويب دارد".
اين اظھارات پرابھام و قابل تفسير وزير نفت که
در ھمان مقطع نيز از سوی فعاالن کارگری و
نيروھای سياسی انقالبی به تعويض نام
شرکتھای پيمانکاری به شرکتھای تعاونی
تعبير شد ،نه فقط ھيچيک از کارگران پيمانی در
پتروشيمیھا و در نفت و گاز و ساير صنايع را
قانع نساخت ،بلکه اعتراض بسياری از آنھا را
نيز برانگيخت .عملکرد بعدی وزارت نفت در
صنعت نفت و شرکتھای زير مجموعه آن نيز
نشان داده است که درصد ناچيزی از پرسنل
پيمانی که دارای مدرک فوق ديپلم و يا تحصيالت
دانشگاھی بودهاند از پيمانی به قرارداد مستقيم
تبديل شدهاند .شمار کارگران تبديل وضعيت شده،
صرفنظر از مشکالت جديدی که برای آنھا
ايجاد شده ،در مجموع بسيار ناچيز است و نه
فقط اکثر کارگران پتروشيمیھا ،بلکه متجاوز از
صدھزار کارگر پيمانی در صنعت نفت ،کماکان
خواستار برچيده شدن اين شرکتھا و انعقاد
قرارداد مستقيم میباشند.
برای آنکه به مصوبه ھيئت وزيران و کم و کيف
و نحوۀ اجرای آن بھتر پی ببريم در اين جا به
چند نقل قول اشاره میکنيم .اين نقل قولھا از
ميان صدھا اظھار نظری که درسايت "پانا
نيوز" )پايگاه اطالع رسانی نفت و انرژی" درج
گشته ،برگرفته شده است.
فرخ از پتروشيمی بندر امام ١٣٩٠/١١/٩
١٨سال است که در بخش تعميرات تجھيزات
پتروشيمی کار می کنيم .مديران ميگن کار شما
حجمی است در حالی که دولت در مصوبات قبلی
خود کارھای حجمی را از غير حجمی مشخص
کرده است .حجم دارای طول و عرض و ارتفاع
ميباشد اين چه کاريست که  ١٨سال طول مکشد.
کارھايی عمرانی مصداق کار حجمی ميباشند نه
تعميرات تجھيزات واحدھای توليدی.
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شرکتھای پيمانکاری و . . .
محمد از شرکت بھره برداری نفت و گاز زاگرس
جنوبی ١٣٩٠/١١/٢٠
با سالم نمی دانم چرا شرکت نفت اينقد ر در
برابر قراردادی شدن نيروھای ارکان ثالث
مقاومت می کنه ؟ جوابش معلومه چون اکثر ...ی
شرکت نفت با اين شرکتھا ی  ..شريکند.
کارگر مظلوم ١٣٩٠/١١/١٨
شرکت نسيم پاک آبادان با وجود اينکه آن شرکت
صراحتا ذکرشده تامين نيروی انسانی ولی ھنگام
تغيير قرارداد که ميرسد ميگويد ما حجمی ھستيم
و شاملمان نميشود!!!!!!!!....
پتروشيمی بندرامام ١٣٩٠/١١/١٨
پترو شيمی بندر امام خمينی با پيمانکاری شرکت
شکوفه ھای بھار جنوب با  ١٠سال سابقه که
قرارداد ما در تاريخ  ١٠/١١/٩٠به پايان رسيده
ولی تا آخر امسال تمديد شد.
پتروشيمی تبريز ١٣٩٠/١١/١١
اگه تا  ١۵بھمن شرکتھای غير الزم پيمانکاری
بايد بروند ،پس اين شرکت پتروپی و ساير
شرکتھای مشمول مصوبه در پتروشيمی تبريز
چرا سعی در محکم نمودن جايشان می کنند؟
مصطفی ١٣٩٠/١١/٨
من  ١۵سال در پتروشيمی ت«ب«ري«ز ب«ا ش«رک«ت«ھ«ای
پيمانکاری کار کرده ام و االن با شرکت پترو پ«ی
مشغول کار ھستم ولی متاسفانه در مورد ق«رارداد
مست«ق«ي«م و ح«ذف پ«ي«م«ان«ک«ار پ«ت«روش«ي«م«ی ت«ب«ري«ز
ھيچگونه اقدامی انجام نمی دھد..
مجتمع پتروشيمی تبريز ١٣٩٠/١١/٨
ماکارگران تعميراتی شرکت پيمانکاری شاغل در
پتروشيمی تبريز بتعداد تقريبا ١۵٠٠نفر اعالم
ميداريم عليرغم پيگيريھای مستمر درجھت
اجرای مصوبه دولت برای حذف شرکتھای
پيمانکاری متاسفانه بداليل ناموجھی اين کار
عملی نشده است.
آتش نشان ١٣٩١/٣/١٩
با سالم منطقه ماھشھر  -پتروشيمی فجر آتش
نشانی )شرکت پيمانکاری سروش مصباح بندر(
که نه تنھا قرارداد با اين شرکت فسخ نشده بلکه
قرارداد جديدی با ای شرکت منعقد شده است.
ھمانطور که در اين نقل قولھا نيز مشاھده
میشود شرکتھای پيمانکاری کمافیالسابق به
کار و فعاليت خود ادامه میدھند و خواست
اصلی دهھا ھزار کارگر پيمانی در پتروشيمی و
نفت و گاز و ساير صنايع يعنی برچيده شدن
شرکتھای پيمانکاری و انعقاد قراردادھای
مستقيم ،تحقق نيافته و معوق مانده است .تنھا
شمار اندکی از کارگران پيمانی تبديل وضعيت
شدهاند حتا در اينگونه موارد نيز به انحاء مختلفی
حضور پيمانکار تداوم يافته است .معيار و مالک

يکسان و مدونی وجود ندارد ،حتی در مورد
افراد دارای مدرک تحصيلی دانشگاھی نيز
سليقهای عمل شده است.
بازگرديم به موضوع تشکيل تعاونیھا که قرار
بود وزير نفت تمام کارگران پيمانی شرکتھای
زير مجموعه صنعت نفت را زير پوشش اين
تعاونیھا قرار دھد و ظاھراً میخواست
شرکتھای پيمانکاری را حذف کند و کارھا را
به دست تعاونیھا بسپارد! برای پی بردن به چند
و چون ادعای وزير نفت و سپردن وظايف
شرکتھای پيمانکاری به تعاونیھا ،کافیست به
دو نمونه ايجاد تعاونی که محصول تالش
کارگران پتروشيمی است اشاره کنيم .نمونه اول
پتروشيمی تبريز است .کارگران پيمانی اين
کارخانه پس از وعدهھای وزير نفت ،با ھزينه و
انرژی زياد توانستند تعاونی خود را تشکيل دھند،
به اميد آنکه بعد از اين طرف حساب کارگران نه
شرکت پيمانکاری ،بلکه تعاونی باشد .به رغم اين
اما وزارت نفت که ظاھراً خود بايد مشوق ايجاد
تعاونی میبود ،کماکان کارھای خود را نه
ازطريق تعاونی ھا بلکه توسط شرکتھای
پيمانکاری پيش میبرد .در اين مورد گفتگوی
ناصر چمنی رئيس انجمن صنفی کارگری
پتروشيمی تبريز با ايلنا در  ٢٨/٣/٩٢بسيار
گوياست .وی میگويد "اقدام وزارت نفت در
استفاده از شرکتھای پيمانکاری به جای
تعاونیھا غير قانونی است .کارگران با صرف
ھزينه سنگين تعاونی تشکيل دادهاند ،اما کار را
به تعاونی کارگران نمیسپارند"
شايان ذکر است که عالوه بر اظھار نظر وزير
نفت در مقطع ابالغ مصوبه ھيئت وزيران
پيرامون حذف شرکتھای پيمانکاری و سپردن
کارھا به دست تعاونیھا ،مدير توسعه منابع
انسانی شرکت ملی صنايع پتروشيمی نيز در ١٣
آذر سال  ٩١مجوز دولتی سپردن کار از
پيمانکاریھا به تعاونیھا را برای مدت سه سال
صادر کرده بود .به عبارت ديگر طبق گفته وزير
نفت و اين مجوز ،بايد با کارگرانی که تبديل به
قرارداد مستقيم نشدهاند ،به صورت تعاونی
قرارداد بسته شود که چنين نشده است.
نمونه دوم تعاونی کارگران پتروشيمی بندر امام
است .در اين پتروشيمی نيز که کارگران از
حدود يکسال قبل تعاونی خود را تشکيل دادهاند
در عمل نه فقط کاری به اين تعاونی سپرده نشد،
بلکه ھنوز چند ماھی از تشکيل آن نگذشته بود
که طبق بخشنامه بايد برچيده میشد! جھاد لطيفی
بازرس اتحاديه کارگران قراردادی و پيمانی
پتروشيمی بندر امام در مورد تعاونی اين واحد
میگويد "از خرداد ماه سال  ٩١تعاونی تشکيل
داديم .بيش از  ٢۵٠کارگر جمع شديم و نفری
 ۵٠ھزار تومان به حساب تعاونی ريختيم ،اما
طبق بخشنامه صادره در آبان ،تمام تعاونیھا در
سطح منطقه ويژه بندر امام بايد برچيده میشد و
از آن به بعد کارگران تالش کردهاند پولھای
پرداختی خود را بازپس گيرند که موفق نشدهاند"
وی در ادامه میگويد "يک سال است نامه
نگاری میکنيم که اگر نمیخواھيد تعاونیھا
باشند ،پول کارگران را بازگردانيد ،اما توجھی به

١٠
١٠
اين خواست منطقی نمیکنند" ]ايلنا [٢۴/٢/٩٢ -
میبينيم که داستان تشکيل تعاونیھا و جايگزينی
آن به جای شرکتھای پيمانکاری که از ھمان
آغاز در اليه غليظی از ابھام پيچانده شده بود،
پيش از آنکه اساسا ً بخواھد به يک طرح و برنامه
اجرائی تبديل گردد ،بيش از پيش در محاق ابھام
فرورفته و به حال خويش رھا میگردد! حتا
چنانچه در مواردی فرضا ً خود کارگران امر
تشکيل تعاونی را پیگيری کردهاند ،اما بازھم در
عمل از حذف شرکتھای پيمانکاری و سپرده
شدن کارھا به دست اين تعاونیھا نيز ممانعت به
عمل آمده است!
افزون بر مسأله تعاونیھا و بالتکليف گذاشتن
ھزاران کارگر پيمانی ،حتا به آن دسته از
کارگرانی که تبديل قرارداد شدهاند از جمله آن
تعداد از کارگران پتروشيمی تبريز که موفق به
انعقاد قرارداد مستقيم شدهاند ،ھيچگونه مزايايی
پرداخت نشده است .ايلنا از قول رئيس انجمن
صنفی کارگری پتروشيمی تبريز مینويسد "به
کارگرانی که پس از مدتھا دوندگی ،با وزارت
نفت قرارداد مستقيم امضا کردهاند ،نه تنھا
ھيچگونه مزايايی پرداخت نشد ،بلکه مشمول
عيدی کارمندی شدند که نصف عيدی کارگری
است".
مجموعه اين مباحث و رويدادھا نشان دھنده اين
واقعيت است که دولت ،گرچه در تحت شرايط
معينی از جمله و به ويژه تحت تأثير مبارزات
پیگيرانه و اعتصابات مکرر کارگران در
پتروشيمیھا مجبور شد در مقابل خواست دهھا
ھزار کارگر پيمانی ،مبنی بر حذف شرکتھای
پيمانکاری و انعقاد قرارداد مستقيم ،عقب بنشيند
و پس از يکسال خريد وقت و سردواندن
کارگران ،سرانجام در حرف و در حد صدور
يک ابالغيه خواست کارگران را پذيرفت ،اما
امروز ھر کارگر آگاھی و از جمله ھر کارگر
پتروشيمی اين موضوع را میداند که عقبنشينی
دولت و صدور چنين ابالغيهای ،بيش از آنکه
نمايانگر پذيرش خواست کارگران پيمانی باشد،
تالش پيشگيرانهای از سوی دولت برای مقابله با
گسترش اعتصابات پتروشيمیھا بوده است.
صدور ابالغيه اگر چه بر دولت تحميل شد ،اما
در عين حال اقدامی بود برای خاموش ساختن
آتش اعتراضاتی که نزديک به  ٢٠ماه در
پتروشيمیھا شعلهور بود و شعلهھای بلند آن در
تمام پھنه منطقه جنوب و در تمام شرکتھا و
مؤسسات و بخشھای اقتصادی آن به ويژه در
نفت و گاز نيز قابل رؤيت بود و ھر آينه
میتوانست به اين بخشھا نيز سرايت کند و
روزگار بورژوازی حاکم و دولت آن را نيز سياه
کند .در واقع ھم اگر بورژوازی حاکم و رژيم
سياسی آن ،پيشبرنده برنامهھای اقتصادی
نئوليبرال صندوق بينالمللی پول بوده است ،که
بوده است ،در اساس نمیتوانسته و نمیتواند
خواھان حذف شرکتھای پيمانکاری باشد .تولد و
حضور اساسی اين شرکتھا به نيمه اول دھه
ھفتاد برمیگردد .جذب نيروی انسانی دستگاهھا
از طريق شرکتھای پيمانکاری تأمين منابع
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شرکتھای پيمانکاری و . . .
انسانی که از آن به عنوان اشتغال مثلثی نيز ياد
میشود ،بر اساس مصوبه مورخ  ٣١خرداد ٧٣
شورای عالی اداری با ھدف تجديد تشکيالت
دولت و کاھش نيروی انسانی در بخشھای
خدماتی و غير تخصصی و کوچکسازی نقش و
اندازه دولت از طريق واگذاری فعاليتھای
اجرائی دستگاهھای دولتی ،به ويژه امور عمومی
و خدماتی به بخشھای غير دولتی و خصوصی
آغاز شد .پيشبرد برنامهھا و سياستھای
اقتصادی نئوليبرال که بعد از جنگ ايران و
عراق آغاز گرديد و ارزانسازی نيروی کار،
ايجاد زمينهھا و آسانسازی انباشت سرمايه به
دست بخش خصوصی و تشديد استثمار و
بیحقوقی کارگران در مرکز آن قرار دارد ،با
ظھور و تکثير قارچگونه شرکتھای پيمانکاری
ھمراه و مالزم بود .وظيفه اينگونه شرکتھا که
در دوران خاتمی و احمدینژاد به شدت رشد و
گسترش يافتند ،تأمين نيروی کار ارزان و تقريبا ً
مجانی برای سرمايهداران و تخصص اصلی
آنھا چانهزنی با نيروی کار و زير گرفتن
بديھیترين حقوق کار است .بخش زيادی از
صاحبان و گردانندگان اين شرکتھا که گاه بيش
از نيمی از دستمزد کارگران را به جيب ميزنند،
با مسئولين و مقامات باال و با نفوذ حکومتی در
ارتباط ھستند و يا به نحوی از انحاء در ادوار
مختلف با مراکز قدرت و نھادھای حکومتی و
دولتی از قبيل وزارت کار و امور اجتماعی،
وزارت نفت ،مجلس و امثال آن پيوندھای نزديک
و تنگاتنگی داشتهاند و يا خود در زمره ھمين
مسئولين و مقاماتاند که سودھای بسيار ھنگفتی
را نيز به جيب زده و میزنند .بديھیست که بقاء
و سودآوری اين شرکتھا در گرو استمرار
اشتغال مثلثی است .کارگر برای کارفرمای
دولتی کار میکند ،اما به استخدام يک شرکت
دالل و پيمانکار تأمين نيروی انسانی درمیآيد.
حقوق و مزايای کارگر توسط کارفرمای دولتی
به شرکت پيمانکار پرداخت میشود و شرکت
پيمانکار پس از کسر حق داللی خود ،حقوق و
مزايای کارگران را پرداخت میکند .ھزينهای که
در بودجه دولت و در مقياس عمومی و کلی برای
نيروی انسانی منظور میشود ،به شرکت
پيمانکاری واسطه پرداخت میشود و اين
شرکتھا گاه بيش از  ۵٠درصد آن را بابت
داللی به جيب میزنند.
بنابراين صرفنظر از کشمکش باندھای درونی
رژيم بر سر تسلط بر اين يا آن بخش و پست پر
درآمد و پولساز ،روشن بود که ابالغيه دولت
مبنی بر حذف شرکتھای پيمانکاری ،مستقل از
ابھامات آن ،بيشتر در حد يک ابالغيه کاغذی که
در اجرا با مانع جدی روبروست ،باقی خواھد
ماند.
 ١٨ماه پس از صدور اين ابالغيه ھيچ تغيير
اساسی در وضعيت کارگران پتروشيمیھا که
پيشتاز مبارزه برای حذف شرکتھای پيمانکاری
و انعقاد قراردادھای مستقيم بودهاند ،حاصل نشده
است .در پتروشيمیھای تبريز و بندر امام در
بھترين حالت تنھا حدود  ٣٠درصد از پرسنل
تبديل وضعيت شده و قرارداد مستقيم بستهاند.

آنھم به گونهای که ھنوز حضور پيمانکاران
تداوم يافته و دالل نيروی کار از اين معادله حذف
نشده است .تعاونیھا و پذيرش اين موضوع که با
کارگران با سابقه زير ده سال به صورت تشکيل
تعاونیھا قراردادھای جمعی منعقد گردد نيز
ھمانطور که در نمونهھای ذکر شده ديديم پا در
ھوا مانده است.
جمعبندی
برچيدن قطعی شرکتھای پيمانکاری و انعقاد
قراردادھای مستقيم يکی از خواستھای اصلی و
مھمترين خواست تمام کارگران پيمانیست که در
صنايع پتروشيمی ،نفت و گاز ،خودروسازیھا و
ساير صنايع مشغول به کار ھستند و از لحاظ
کمی بيش از نيمی و گاه تا دوسوم کارگران اين
صنايع وکارخانه ھا را تشکيل میدھند .ھرچند
کارگران پتروشيمی طی يک رشته مبارزات
طوالنی و به ويژه در طی يک رشته اعتصابات
از اسفند  ٨٩به بعد ،سرانجام موفق به کسب
پارهای امتيازات شدند و توانستند دولت را تا
حدودی وادار به عقبنشينی سازند ،اما تجربه
نشان داد که پذيرش حذف شرکتھای پيمانکاری
و انعقاد قرارداد مستقيم ،در وجه عمده از حد
حرف فراتر نرفته است .طبقه حاکم و دولت اين
طبقه ھيچگاه از روی رضايت و بدون مبارزه
کارگران ،ھيچ خواستی از کارگران را برآورده
نساخته است و نخواھد ساخت .چنين بوده است
وضعيت دولتھای پيشين! اما شواھد موجود در
برنامهھای اقتصادی دارودسته روحانی ،تا آنجا
که اين برنامهھا و سياستھا در رسانهھای خبری
انعکاس يافته است ،نه فقط حاکی از تداوم
سياستھا و برنامهھای تاکنونیست و نه فقط ھيچ
چشماندازی برای بھبود وضعيت اقتصادی و
معيشتی کارگران ترسيم نمیسازد ،بلکه کامالً
برعکس اين روند ھاست ،بدين معنا که
سرمايهداران و کارفرمايان و دولت آنھا از ھم
اکنون دارند خود را برای تھاجمات و تعرضات
گستردهتر عليه نيروی کار و طبقه کارگر آماده
میکنند .بنابراين ھيچ راھی برای کارگران جز
اتحاد و تشکل و تشديد مبارزه وجود ندارد.
شرکتھای پيمانکاری زمانی ،آنطور که
کارگران خواھان آنند ،برچيده خواھند شد که
خود کارگران متحد و يکپارچه به ميدان آيند و
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حول اين خواست که خواست مشترک تمام
کارگران پيمانیست ،اعتصابات گستردهتر و
برنامهريزی شدهتری را سازمان دھند.
پتروشيمیھا که تا کنون نيز مشعلدار اينگونه
مبارزات و اعتصابات بودهاند ،ھنوز ھم
مستعدترين و مناسبترين کانونھای اعتراضی و
اعتصاب کارگری حول برچيده شدن قطعی
شرکت ھای پيمانکاری و انعقاد قرارداد مستقيم و
دستهجمعیاند .فراموش نکنيم که سرمايهداران و
کارفرمايان ھمواره سعی کردهاند به اشکال
مختلفی ميان کارگران نفاق و چند دستگی ايجاد
کنند و مبارزه آنھا را به شکست بکشانند.
بنابراين در جدال و مبارزه ميان کارگران پيمانی
با کارفرمايان ،جلب حمايت و پشتيبانی کارگران
رسمی و غير پيمانی ،از اھميت حياتی
برخوردار است .ھم کارگران پيمانی پتروشيمی
تبريز ھنگامی که کارگران رسمی از اعتصاب
آنھا حمايت کردند و ھم کارگران پيمانی
پتروشيمی بندر امام که در ھنگام اعتصاب آنھا،
کارفرما در يک مورد توانست بخشھائی از
کارگران رسمی را به جای آنھا به سر کار
بفرستد ،به تجربه دريافتهاند که اتحاد و تشکل
کارگران فوقالعاده حائز اھميت است .کارگران
پتروشيمی به تجربه آموختهاند که سازماندھی و
ھدايت مبارزات و اعتصابات مستلزم وجود
تشکلھای مناسبی در محيط کار است که در
شرايط دشوار و خفقان کنونی ،بتوانند ادامه
کاری داشته باشند و از عھدۀ اين وظايف مھم
يعنی سازماندھی اعتصاب برآيند .اکنون وقت آن
است که ھمه اين تجارب و آموختهھا را به کار
بست! بايد بيش از پيش کميتهھا و ھستهھای
مخفی را در در تمام کارخانهھا و پتروشيمیھا
ايجاد و تکثير نمود تا بتوان اعتصابات مؤثرتر و
گستردهتری را سازمان داد .پيش به سوی ايجاد و
تکثير کميتهھای مخفی در پتروشيمیھا! پيش به
سوی ايجاد کميتهھای مخفی در تندگويان ،امير
کبير ،اروند ،مارون ،غدير ،کارون ،بندر امام و
تمام شرکتھای زير مجموعه آن ،بسپاران ،آب
نيرو ،خوارزمی ،کيميا ،فراورش و تمام
شرکتھای منطقه ويژه اقتصادی ماھشھر! پيش
به سوی ايجاد پيوند و ارتباط ميان اين کميتهھا و
سازماندھی اعتصابات گسترده در مقياس تمام
پتروشيمی ھا و در مقياس سراسری!

نيمه اول تير  ٩٢شماره ۶۴٨

گزارشی از يک اعتصاب:
اين گزارش برای سازمان ارس«ال ش«ده اس«ت ک«ه
جھت اطالع خوانندگان در نشري«ه ک«ار درج م«ی
شود.

اعتصاب در واحد ذوب
فلز صنايع فوالد اھواز
روز سه شنبه  ۴تير ماه نود و دو ،کارگران
قسمت ذوب فلز وکارگران جنب اين واحد صنايع
فوالد اھواز ،دست از کارکشيده وزمين
نشستند!!.
مجتمع صنايع فوالد اھواز درجنوب شرقی اين
شھر و با فاصلهای اندک ،کمتر از دو کيلومتر،
درحاشيه شھر واقع شده است ،راه آھن اھواز-
سربندر و بندر امام از کنار اين صنعت می
گذرد .ساختمان صنايع مجتمع فوالد اھواز در
سال ١٣۵٣شروع شد ،وآغاز به فعاليت نمود.
واحدھای مھم صنايع فوالد اھواز عبارتند از:
 -١واحد گند له سازی
 -٢واحد احيای ١و٢و٣
 -٣واحد ذوب
 -۴واحدانباشت وبرداشت
 -۵واحد توليد اکسيژن-واحدتامين آب و واحد...
واحد ذوب فلز مھمترين واحد اين صنعت بزرگ
است که متشکل از شش کوره ذوب فلز است.
مخازن کوره ھای ذوب فلزدارای درجه حرارت
بسيار باالئی ھستند .حرارت ذوب فلزاين کوره
ھا ،بيش از ١۵٠٠درجه است !!.تحمل گرمای
درجه ھوای سالن بلند وطوالنی ذوب برای
کارگرانی که در آن مشغول کارھستند بسيار
سخت و طاقت فرسا است .اين سالن شبيه يک فر
غذاپزی غول آسا است .کارگران اين قسمت از
صنايع فوالد به معنی واقعی ھميشه در حال پخت
ھستند .کارگران اين واحد در لحظاتی که برای
تجديد قوا ی تنفسی ،ويا در حين کار با کوره ھا
فاصله می گيرند و در معرض ھوای بيرون
قرار می گيرند ،احساس سبک بالی وآسودگی
ميکنند .استنشاق درگرمای ھوای  ۴٠درجه به
باالی بيرون سالن برای اين کارگران لذت بخش
است .ھوائی که مردم اين منطقه را در شرايط
عادی زندگی ،عصبی وفرسوده کرده! ھوائی که
مردم منطقه از شدت گرمايش می ناليدند ،درسال
ھای اخير ،باد و گرد وغبار جھنمی! به پرواز
درآمده  ،ھم آلوده گرديده!.
کار در صنايع فوالد ،بسيار سخت است ،کار در
واحد ذوب فلزصنايع از تمام قسمت ھای
ديگرسخت تر است .البته سختی کار در
واحدھای گند له سازی و واحدھای احياء کمتر از
واحد ذوب نيست!!.
سنگ آھن ازواحد انباشت ،به واحد گند له سازی
منتقل وپس از مخلوط شدن با نوعی از آھک
وآسياب شدن به شکل گلوله ھای ريزی به اندازه
دانه ھای آلبالو و ريزتردرآورده می شود .اين
گلوله ھا با درجه ی حرارت باالئی پخته می
شوند ،در واحد احياء توسط گاز ھای طبيعی به
شکل آھن اسفنجی در آورده شده و به واحد ذوب
منتقل می شوند .در واحد ذوب با آھن ھای
قراضه مخلوط می شوند و به کوره ريخته می
شوند .پس ازذوب با حرارت بيش از ١۵٠٠

درجه سانتيگراد ،ريخته گری و پااليش می شود
و به صورت شمش آھن و شمشال وانواع آھن
ھای پروفيلی در آورده شده ،و روانه بازار می
شود.
درسالن ذوب ھمواره کوھی از آھن ھای قراضه
در قالب بنديل تل انبار شده ،که مرتب به خورد
کوره ھا داده می شود.اين آھن قراضه ھا از
استان خوزستان واستان ھای ھمجوار گردآوری
وبه صنايع منتقل می شود .ماشين ھائی که بار
آھن قراضه دارند ،مرتب در مسير اين صنايع در
رفت وآمد ھستند .بخش اعظم اين آھن قراضه ھا
توسط دستان کوچک کودکان کارايران در
شھرھای مختلف،درکوچه وپس کوچه،درخانه ھا
وکارگاه ھای کوچک جمع آوری می شود!.
رژيم نظامی  -امنيتی وضد کارگری جمھوری
اسالمی ،که بيشترين وحشت را از توده ھا وطبقه
کارگر دارد ،باايجاد وضعيت امنيتی وضد
کارگری درصنايع ،کارخانه ھا ومراکزکارگری
،ھمواره درتالش است تا کارگران ،با حقوق
خود وتعھداتی که کارفرما در مقابل تامين
بھداشت محيط کارو کارگران ،ايمنی محيط
وايمنی کارگران ،وديگر تسھيالت کارگری دارد
 ،کمتر آشنائی پيدا کنند وعلل وموجباتی که با
عث می شود تا کارگران در مدت کار با انواع
واقسام عارضه ھای جسمی وبيماری ھا روبرو
گردند پنھان نگھداری شود .تا کنون کمتر
گزارشی توسط مراکز پزشکی ومراکز حافظ
سالمتی جان کارگران! بعنوان سرمايه ھای ملی،
درارتباط با کارگران صنايع فوالد  ،وبيماری
ھائی که اين کارگران در ارتباط با کاردراين
صنايع دچار می شوند بيرون داده شده!.محيط
آکنده از گرد وغبار آلوده وسمی ،گازھای
متصاعد در ھوا،صداھای ناھنجارناشی از فشار
ھوای سيستم و دستگاه ھا ،برق ناشی از سوخت،
برق دستگاه ھای کار وده ھا وصدھا ! مورد
ديگروجوددارد ،که کارگران صنايع را در مدت
خيلی کمی کار،دراين صنعت ،به انواع بيماری
ھا وعارضه ھا ی جسمی دچار می کند.
کارگران واحد ذوب صنايع عالوه بر تحمل
گرمای شديد ناشی از ذوب که گفته
شد،درمعرض استنشاق انواع بوھای تھوع آور،
خفه کننده وشيميائی قرار دارند که از سوخت
آھن قراضه ھا متصاعد می شود  .آھن قراضه
ھائی که آغشته به انواع مواد شيميائی از قبيل
مواد رنگ،پالستيک ،چسب ،کاغذ تبليغاتی
ھستند .انواع جنس قوطی ھائی که از ترکيبات
متفاوت ساخته شده ،آھن ھای اکسيده شده ھمراه
بازنگ ومواد اکسيد ،ھرکدام از اين مواد ،طعم،
بو ،و مزه بد وخاص خودرا دارد که کارگران
روزانه مقدار بسيار زيادی از آن را تحت
ھرشرايطی حتی با رعايت حد اکثرنکات ايمنی
موجود استنشاق می کنند .گردوغبارناشی از
حمل وجابجائی آھن قراضه وديگرمواد ومتريال،
وگردش سوخت  ،چنان در فضای بسته سالن
ذوب معلق است ،که افرادی که با فاصله کم در
حد کمتر ازده متر از کنار سالن عبور می کنند،
نمی تواننددرون سالن تاريک وآکنده از مواد
معلق را ببينند.تنھا چيزی که از بيرون ديده می
شود شعله سرکش درمھاروسرخی آھن مذاب و
گداخته ی کوره ھا است ،که در شريان است .در
دل تاريکی واز بيرون که نگاه می کنی ،به رنگ
ارغوانی خيره کننده ای ديده می شود .اين آتش
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ارغوانی افسونگرو به ظاھر چشم نواز،دارای
انواری است که شديدا به چشم وبينائی کارگران
آسيب وصدمات سخت می رساند .حرارت آھن
مذاب سطح پوست وبخصوص چشم کارگران را
که حساس تر است می سوزاند .حرارت گرمای
درون سالن ازپوست وگوشت وتن کارگران ذوب
وريخته گری عبور می کند  ،وجان کارگران
رامی سوزاند!!.
کنترل کوره ھای ذوب فلز صنايع اھواز
الکترونيکی وکامپيوتری! ھستند .با اين حال
صدای ماشين ھای حمل مواد وبخصوص ماشين
غول پيکر وھيوالوش حمل پاتيل ھای آھن
مذاب،صدای ناشی از گردش دستگاه ھای
سوخت وانواع موتورھائی که کار می کنند،گوش
کارگران راشديدا آزارمی دھد .کارگران صنايع
بخصوص واحد ذوب و واحد ھای گندله سازی،و
احياء ١و ...عموما ازگوش درد وناشنوائی رنج
می برند .ھمانطور که عموما دچار عارضه
تنفسی و بيماری ھای تنفسی ھستند .بيماری ھای
ناشی ازسموم ،گرد وغبار،گازھا و مواد سوختی
ومتريال صنايع آنقدرزياد ومتنوع ھستند که
شناسائی آن ھا تنھا از عھده انستيتوھا و
آزمايشگاھای مجھزمی تواند انجام بگيرد.
کارگران تازه کاردر صنايع،درھمان دو سه ماه
اول کار بيمار می شوند .ريه ودستگاه تنفسی
کارگران براثراستنشاق ھوای آلوده به گرد
وغبارسمی ،چرک می کند .کارگر دچار تب
ولرزمی شود،مرتب سرفه ميکند وخلط از سينه
اش بيرون می دھد .کارگر بيمار رنگش به
زردی می گرايد،آب بدنش براثر بی اشتھاھی به
غذا کم می شود ووزنش شديدا کاھش پيدا می
کند .بيماری تنفسی ،بيماری دستگاه گوارش را
در پی دارد که تاپايان عمر ،کارگر صنايع ازاين
دو بيماری رنج می برد .بعلت نشستن گرد وغبار
ناشی از متريال بر بدن وسروصورت کارگران
اغلب از خاراندن خود رنج می برند و
دچارريزش مو و بيماری ھای پوستی می شوند.
کارگران واحد ذوب صنايع از جمله کارگران
زحمتکش  ،سختکوش وپرطاقت اين صنعت
ھستند .پيشگامی حرکت اعتراضی اين کارگران
وواحد ھای جنبی درروز  ۴تير ماه ،نتيجه کار
طاقت فرسائی است که اين کارگران انجام می
دھند.اين کارگران خود را محق ھمه گونه
تسھيالت،امکانات وحقوق کارگری برابر با
حقوق کارگران درجوامع مدنی می دانند ،حقوقی
که يک بخش آن در قانون کار رژيم ھم برسميت
شناخته شده است ورژيم ملتزم به اجرای آن
است.
رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی،بعداز
فراغت از جنگ ارتجاعی  ٨ساله با عراق
وبدنبال سرکوب تتمه ی آزادی ھای نيم بند
موجود ناشی از قيام  ۵٧وتثبيت استيالگرانه
خود ،برای به مھميز در آوردن توده ھا
وبخصوص طبقه کارگرايران ،به شيوه ای فوق
العاده اھريمنی ،ضد انسانی وضدکارگری به
طرح نقشه برای در مھار آوردن وکنترل طبقه
کارگرايران پرداخت.کپی ارتجاعی ترين نسخه
ھای ضد کارگری را به توصيه نھاد ھای سرمايه
ی جھانی ،برای طبقه کارگر ايران پيچاند وبه
اجراءدر آورد .طرح ونقشه ھائی که کمتر رژيم
ھای سرمايه داری وارتجاعی به اعمال آن در
درصفحه ١٣
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قبال طبقه کارگرخود اقدام می کردند .شکستن
واز ھم پاشيدن وحدت ويکپارچگی منظم طبقاتی
کارگران،يکی ازنتايج و اھداف رژيم در طرح
اعمال قانون ھای ضدکارگری دراين دوره
بود .اين اھداف به پيشنھاد محافل جھانی سرمايه
و واگذاری صنايع به بخش خصوصی در
راستای استثمار بيشتر طبقه کارگر ايران انجام
گرفت.
در عادی ترين وضعيت طبقه کارگر ايران از
يکپارچگی افتاد ،کارگران صنايع بزرگ که تا
پيش از اين ،ھمه مشمول يک قانون بودند،به
دسته ھا ،گروه ھا ،وواحدھای کارگری تقسيم
شدند که ھرکدام جدای از ديگری دارای يک نوع
رابطه ودرنتيجه دارای منافع ومواضع متفاوت
شدند .بخشی از طبقه کارگر در اين رھگذر از
ھويت طبقاتی کارگری خود باز ماند.کارگران
يک محيط کارگری وزير يک سقف با شرايطی
متفاوت مشغول کار شدند .کارگران! به
کارگران رسمی ،کارگران قراردی ،کارگران
پيمانی وروزمزد تقسيم شدند.صنايع ومجتمع ھای
کارگری وکارخانه ھا به بخش خصوصی
وپيمانکاران واگذار شد تاھرکدام از اين
کارفرمايان وپيمانکاران با سليقه خود به تنظيم
رابطه وتعيين حقوق کارگران خودبپردازند!.
تفکيک کارگران به اين شکل ،گاھی موجب می
شود تا کارگران در رقابت بی مورد و رو در
روی ھم قرار بگيرند  .اين رقابت بوسيله رژيم،
عوامل کارفرما وحراست ھای محيط ھای
کارگری تشديد می شود .در بعضی مواقع حاد
،به روياروئی کارگران با ھمديگر می انجامد!.
بخصوص در واحدھای صنعتی بزرگ که توده
ی کارگران کم مزد نيروی اساسی ھستند.
صنايع فوالد وکارگران اين صنعت از اين قاعده
ی ساختگی رژيم استثناء نيستند .به کارگران
رسمی،قراردادی  ،پيمانی وروزمزد تقسيم شده
اند .عالوه بر اين صنايع فوالد به خاطر اھميتی
که دارد ،دارای يک قشر فوقانی وارشد مديريتی
از کارگران نيز ھست که ھمه از افراد نور
چشمی رژيم ،فرزندان خانواده ھای پرنفوذ
مذھبی دست اندر کار وبرگزيده وباال کشيده ی
نھاد ھای امنيتی وزارت اطالعات وسپاه
پاسداران ھستند.
تعداد کارگران صنايع فوالد و وضعيت کارگری
ومسائل آنان ،ھمواره از طرف نھاد ھای امنيتی
وحراست اين صنعت پنھان ومحفوظ نگھداری
می شود،تاناشناخته بمانند .حدود دوازده ھزار
نيرودر اين واحد صنعتی مشغول کارھستند وبه
چھار شيفت کاری تقسيم شده اند که بطور
گردشی در طول شبانه روز وبدون وقفه درسه
شيفت کارمی کنند  .يک شيفت ازساعت  ٨صبح
تا سه بعداز ظھر کارمی کند،سه بعدازظھر جای
خودرا با شيفت کارگری ديگری عوض می کند
که تاساعت  ١١شب کار می کنند .شيفت پايانی
ازساعت يازده شب شروع می شود و تا ساعت
 ٨صبح روز بعد کارمی کنند ويک شيفت کاری
بطور گردشی درحال استراحت ومرخصی
است.کارگران روز مزد مشمول اين شيفت بندی
نمی شوند .ساعات کار آنان اغلب در روز
است،درجاھائی که درحالت عادی در کار

ساخت وساز روزانه ھستند ،ساعات کاری از ٨
صبح آغاز می شود وساعت  ٣بعدازظھرپايان
روز کارآنان است .درجاھائی از صنايع که
کارگران روز مزد وپيمانی در حال تعمير
ونگھداری ھستند ،ساعات کارشان بخاطرفعال
بودن سيستم ،ووضعيت اضطراری ،طوالنی تر
است ،کاراز ساعت  ٧صبح آغاز می
شودوتاساعت  ٧غروب ادامه دارد.مجموعا نيمی
از کارگران صنايع فوالد کارگران رسمی ھستند،
که از امتيازات بيشتری برخودار ھستند ونيمی
ديگر از کارگران قرار دادی وپيمانی وروز مزد
ھستند.
کارگران صنايع فوالد روز پنچشنبه وجمعه
وروزھای تعطيل تقويمی ،تعطيل ھستند وکار
کردن در اين روزھا اضافه کاری برای آنان
محسوب می شود.ديسيپلين ونظم عمومی صنايع
فوالد امنيتی وشبيه مراکز نظا می اداره می شود.
کارگران مرتب بوسيله نھاد ھای ارشادی رژيم
کنترل وشستشوی مغزی می شوند .ھمواره
اطالعيه ھائی در برد ھای اين صنعت نصب
وچسبانده می شود که کارگران را دعوت به
مسجد و وفراخوانی به مسابقه کتابخوانی مذھبی
می کند.کارگران صنايع فوالد اھوازعليرغم تعداد
زيادشان فاقدھرگونه تشکل صنفی -سياسی
وطبقاتی ھستند .دستگاه ھای کنترل امنيتی رژيم
وحراست اين صنعت ،با ايجاد فضای امنيتی
،پيشاپيش راه تشکل کارگری رابر کارگران
صنايع بسته است .روز جھانی کارگرامسال،
کارگرانی از واحدھای اين صنعت،در اشکالی
بسيار کوچک در محيط ھای کاردر غالب جشن
ھای خودمانی ودوستانه،اقدام به پاسداشت اين
روز بزرگ کارگری کردند.
کارگران قراردادی وپيمانی وروزمزد صنايع تا
يکی دو سه سال پيش غذای خودرا از خانه به
محل کار می بردند.اخيراً به ھمه کارگران نھار
وشام می دھند .نھار وشام اغلب غذای
جفتی،متشکل از پلو وچلوودسرچند ده گرمی
بسته ھای ماست ودوغ است .اغلب کارگران
غذای خودرا در اطاق ھای محل آسايش خود که
نزديک محل کارشان است سرو می کنند .بعضی
ازکارکنان که به لحاظ کاری فارغ تر ھستند،
دررستوران وسالن غذاخوری ،غذای خودرا ميل
می کنند.
صنايع فوالد در رديف صنايع مادر وسنگين
واستراتژی محسوب می شوند .صنايع فوالد
اھوازازجمله بزرگترين صنايع ايران ومنطقه
است .رژيم در برآورد وجدول ھای راندمان
توليد آھن وفوالد اھواز ،مدعی است راندمان
حداکثری ساالنه توليد را دارد .توليدی حداکثری
ناشی از تالش وفعاليت کارگران اين واحد
صنعتی.عالوه برکليه تبليغات ھای چاپی
درمجالت وروز نامه ھای اقتصادی رژيم در
زمينه توليد فوالد ،تابلو ھائی در ارتفاع ھای بلند
وبا طول وعرض چند متری نصب در شاھراه
ھای اصلی شھراھواز شده و رقم ساالنه
حداکثری توليد فوالد صنايع را نشان می
دھد،توليدی که حاصل تالش کارگران است.
عليرغم تالش وزحمت بسيارکارگران وکار در
شرايط سخت صنايع،اغلب اين کارگران حقوقی
زير خط فقر تعيين شده رژيم دريافت می کنند
ورژيم با ترفند ودسيسه سعی می کند تا کارگران
را از حقوق ومزايای مسلم وحداقلی کاری خود

١٣
١٣
محروم نمايد.رژيم وکارفرمای صنايع از افزايش
حقوق  ٢۵درصدی ساالنه کارگری وپرداخت آن
در سال نود ودو به کارگران قرار دادی اين
صنعت که تاکنون سه ماه از سال گذشته
خودداری کرده ،ونسبت به پرداخت افزايش ٢۵
درصدی حقوق کارگران ھيچگونه اقدامی نکرد
تا اينکه روز چھارم برج کاری تيرماه  ،وموعد
پرداخت حقوق کارگران فرا رسيد .کارگران
صنايع روز چھارم ھر ماه ،حقوق ماه پيش را
دريافت می کنند.
روزچھارم تيرماه ،بين ساعت ده و يازده صبح
يکی دو ساعت مانده به نھار،توسط يک اکيپ از
واحد اداری اقدام به پخش برگه ھای حقوقی
کارگران واحد ھا می کنند.کارگران صنايع
بعنوان بخشی از طبقه کارگرايران ،درروزھای
پايانی ھرسال وھمزمان باتعيين ميزان افزايش
درصدی حقوق کارگری ،با دغدغه ی خاطروارد
منازعه وکشمکش روی حد اقل ميزان افزايش
دستمزد ھا می شوند.امسال با توجه به گرانی
اجناس وافزايش قيمت ھا وھزينه زندگی،
کارگران روی  ٢۵درصدی افزايش ناچيز حقوق
ھا ،حساسيت بيشتری از خودنشان می دادند،
ودرطول سه ماھه سال جديد،ھمزمان با دريافت
حقوق،پيگير افزايش چنددرصدی به دريافتی خود
بودند.کارگران قراردادی واحد ذوب وريخته
گری پس از دريافت برگه ھای حقوقی وقتی
مشاھده می کنند که ميزان دريافتی حقوقشان ثابت
مانده وتنھا افزايشی زير ده درصدی داشته
اند،خطوط چھره اشان در ھم رفته وبرافروخته
وعصبی می شوند .دريک لحظه کارگران
ھمديگر را فرامی خوانند وازکيفيت برگه ھای
حقوقی وعدم افزايش حقوق خود ھمديگررا مطلع
می کنند .کارگران واحد ذوب وريخته گری
پيشگام وکارگران جنبی وپيرامون اين واحد
بفوريت گرد ھم می آيند .حرف ھا وصحبت باال
می گيرد،اجتماع کارگران زياد می شود ،بخاطر
حساسيت کوره ھای ذوب که حکم مغز وقلب
صنايع را دارد،موضوع ابعاد وسيعی به خود می
گيرد.
تنھا يک سکته آنی!حتی يک تپق درجريان
کارکوره ھای ذوب،برای کارفرما وصنايع،
خسارات سنگينی درپی دارد!.
حساسيت جريان دست از کار کشيدن کارگران
واحد ذوب درھمان دقايق اول به يک بحران
وموضوع عمومی در صنايع تبديل شد .محل
اجتماع کارگران به محل حضورمديريت کالن
صنايع وعوامل حراست ودستگاه ھای امنيتی
صنايع ودست اندرکاران استانداری استان تبديل
شد .کارگران نه تنھا از گرفتن غذای نھار خود
خودداری کردند ،بلکه دست ازکار کشيدند وبر
روی زمين نشستند !!.ھمين کم کاری موقت
درقسمت ھای ريخته
وفوری کارگران
گری،بخاطر برگشت دادن مواد ذوب ،خساراتی
برای صنايع به وجود آورد !.اعتراض واجتماع
کارگران تا بعدازظھر ادامه داشت .بنا به گفته
يکی از اين کارگران ،خبراعتصاب کارگران
ذوب فلزدرسطح مسئولين اجرائی استان باقی
نماند ،فوری به وزير ورؤسای بلند پايه اجرائی
کشور منتقل شد.مديران ارشد صنايع ،مسئولين
حراست ودستگاه ھای امنيتی که موقعيت خودرا
ضعيف ديدند ،ازروياروئی با کارگران پرھيز
درصفحه ١۴
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کردند ،سعی داشتند تا جلو دامنه ی اعتراض
کارگران را بگيرند .به شکل مرسوم شروع به
نعل وارونه زدن برای کارگران کردند  ،سعی
داشتند باايجاد ابھام ذھنی کارگران را خام
کنند،از جمله اين گونه شايعه کردند که صنايع با
افزايش وپرداخت  ٢۵درصدی به حقوق کليه
کارگران ھيچگونه مشکلی ندارد،منتھا بخشی از
کارگران رسمی ،نگران تساوی حقوقی ميان خود
وکارگران قرار دادی ھستند!.اين شايعه ودروغ
را پخش کردند،تا ھم خودرا اززيرضرب
کارگران معترض خارج کنند وھم اگر توانستند
کارگران را رودرروی ھمديگر قرار بدھند
وبطوربسيار ضمنی وپوشيده ای ھم به پرداخت
 ٢۵درصدی افزايش حقوق کارگران موافقت
کرده باشند ،تا قا دربه کنترل موقت ومھار
حرکت کارگران باشند!.
کارگران که به يکپارچگی بوجود آمده ی ميان
خود اعتماد پيداکرده بودند،با ايستادگی وپا
فشاری برخواست خود تاکيد کردند تامسئولين را
واداربه قبول پرداخت افزايش  ٢۵درصدی
حقوق خودکنند .درفاصله چانه زنی ميان
کارگران وکارفرما،تعداد بيشتری از کارگران از
جريان اعتصاب وحرکت اعتراضی واحد ذوب
وريخته گری آگاه می شدند وبه ھمکاران خود
می پيوستند .چانه زنی ميان طرفين تا پايان وقت
کاری روز در جريان بود ،طرفين از ميزان
قدرت وتوانائی ھمديگراطالع داشتند .حرکت
کارگران فاقد سازماندھی بود ،درميان کارگران
برانگيخته ی اعتصابی و معترض ،جای
عنصرفعال کارگری خالی بود .در ميان
کارگران ،گاھی ترديد غالب بود وزمانی
تھييج .عنصر عينی وعنصرذھنی در اين حرکت
کارگری در ھمسوئی ودرتلفيق با ھم
نبودند.کارفرما که سوار بود ،خود راغا لب
دراين کشمکش می ديد و آن را تقريبا بطور
موقت به بلحاظ روانی و ...به محاصره آورده
ودر کنترل داشت  .با قصد جمع کردن وبه ھم
آوردن حرکت کارگران ،با تاکتيک ،ترفند ووعده
وگاھا با تھديد مستقيم کارگران  ،به گفتگو با
کارگران نشست وباپرداخت مطالبه سه ماھه ی
به تاخير افتاده ی کليه کارگران منتھا بشکل مبھم
وغيرمنطقی که پيشاپيش معلوم بود کارگران
ازقبول آن خودداری می کنند وارد گفتگو شد.
رئيس حراست صنايع بدنبال تھديد کارگران
اشاره داشت ،شما را می کشم!!کارگران در
مقابل گفتند چند نفر از ما را می خواھی بکشی!؟
رئيس صنايع می گفت ،من موافق پرداخت ٢۵
درصدی افزايش حقوق شما ھستم وآن رادر قالب
پاداش ويا تحت ھر عنوانی در مقاطع مختلف
پرداخت می کنم!!! يعنی اينکه به حقوق پايه ی
شما افزوده نمی شود!کارگران که اين پيشنھاد
راغير منطقی می دانستند آن را قبول نکردند!
وزير بار نرفتند!کارگران می خواھند مطابق
قانون ٢۵ ،درصد به حقوق پايه آنان اضافه
شود!.که درست و منطقی اش ھم ھمين است.
آنان می خواھند تا در فردای بازنشستگی با بيس
حقوقی باالتری که حقشان است بازنشسته شوند.
پرداخت  ٢۵درصد درقالب پاداش يا سور ودست
خوشی برای کارگران ،مانندخاک پاشيدن به

صورت آنان است.
کارگران اعتراض کننده ،برای اي«ن«ک«ه در م«ق«اب«ل
کارفرما کوتاه نيايند ،ب«ه ط«رح خ«واس«ت دي«گ«ری
پرداختند که تاک«ن«ون در م«ورد آن س«ک«وت ک«رده
بودند وفکر م«ی ک«ردن«دص«ن«اي«ع وک«ارف«رم«ا قص«د
خوردن آن را دارد.صنايع مطابق يک قرار ،ھم«ه
ساله درصدی بابت افزايش توليد به کارگران م«ی
دھد ،امس«ال ب«ات«وج«ه ب«ه اي«ن«ک«ه س«ه م«اه از س«ال
گذشته بود ،خبری ازاي«ن درص«د درم«ي«ان ن«ب«ود!.
ک«ارگ««ران ک««ه ازم««ي««زان ت««ول«ي««د آگ««اه ب««ودن««د وم««ی
دانستند ھيچگونه کسری وکاھشی در تولي«د ن«ب«وده
 ،بلکه کارفرما قصد دارد اين درص«د را ب«ه آن«ان
ندھد،به طرح اين خواست خود ني«ز پ«رداخ«ت«ن«د ت«ا
شايد حداقل درخواست قبلی خود موفق ش«ون«د ،ي«ا
ھردو مطالبه را ي«ک ج«ا دري«اف«ت ن«م«اي«ن«د!!.اي«ن
حرکت کارگری که تا ک«ن«ون دو س«ه روز از آن
می گذرد،درشرايط بيم واميد ودر ي«ک کش«ا ک«ش
ميان طرفين در جريان است .در ي«ک وض«ع«ي«ت
ھم برد وھ«م ب«اخ«ت ،دو ط«رف درت«الش وش«اھ«د
فعاليت ھمديگ«ر ھس«ت«ن«د .ھ«م«ه چ«ي«زدرگ«رو آي«ن«ده
اس««ت  .پ««ي««روزی ک««ارگ««ران اع««ت««راض««ی در ي««ک
ھمآھنگی واتحاد وسيع با ديگر ھم«ک«اران ک«ارگ«ر
خودشان است که حاصل می ش«ود .پ«ي«روزی اي«ن
کارگران در مبارزه ای که برای بخشی از حق«وق
خود آغاز کرده اند در گرو ت«الش وس«ازم«ان«دھ«ی
وپيوستن ھمه ی کارگران صنايع ب«ه اي«ن ح«رک«ت
است.ک«ارگ«ران دي«گ«ر واح«د ھ«ای ص«ن«اي«ع ب«رای
احقاق حق قانونی خود،اف«زاي«ش  ٢۵درص«دی ب«ه
حقوق ھمه کارگران بايد به کارگ«ران اع«ت«راض«ی
بپيوندند تاخواس«ت  ٢۵درص«دی اف«زاي«ش ح«ق«وق
وخ««واس««ت درص««د ن««اش««ی از اف««زاي««ش ت««ول««ي««د ب««ه
خواست عمومی ھمه کارگران صنايع تبديل ش«ود.
کارگران صنايع برای موفقيت در مب«ارزه ای ک«ه
برای خواست بر حق خود آغ«از ک«رده ان«د ،ن«ي«از
دارند روابط خودرا ب«ا دي«گ«ر ک«ارگ«ران ھ«م«ک«ار
خ««ود گس««ت««رش دھ««ن««د واز ھ««م««ه گ««ون««ه ام««ک««ان««ات
وفرصت در ج«ھ«ت ع«م«وم«ی ش«دن اي«ن م«ب«ارزه
بکوشند.اين کارگران بايد به مبارزه ی خود شک«ل
منظم بدھند،اعتراض ھای پراکنده ای که ص«ورت
می گيرد بايد ع«م«وم«ی وم«ن«ظ«م ش«ود  .ک«ارگ«ران
واحد ذوب وريخته گری وا حياء که بطور نامنظم
وپ««راک««ن««ده در ق««ال««ب اع««ت««راض از گ««رف««ت««ن غ««ذا
خودداری می کنند بايد سعی کنند اين اعتراض را
از طريق تماس با ديگر ھمکاران خود به سراس«ر
صنايع گسترش دھند .عالوه بر ن«گ«رف«ت«ن غ«ذا از
ط««رق دي««گ««ری اع««ت««راض««ات خ««ودرا گس««ت««رش
وسازمان بدھند .اين ح«رک«ت ک«ارگ«ری در ت«الش
برای پيروزی ،احتياج به حمايت وپشتيبان«ی ک«ل«ي«ه
ف««ع««ال««ي««ن ک««ارگ««ری داخ««ل وخ««ارج ،س««ازم««ان ھ««ا
واحزاب ونھادھا کارگری دارد .کارگران صن«اي«ع
ف«والد اھ«واز ک««ه س««اب«ق««ه ای در ک««ارم«ب««ارزه ی
سياسی وسنديکائ«ی دارن«د،م«وف«ق«ي«ت آن«ان در اي«ن
مبارزه،موجب ب«رداش«ت«ن گ«ام ب«ل«ن«دت«ری ازط«رف
آنان درآينده خواھ«دش«د.ھ«م«چ«ن«ي«ن م«وج«ب اع«ت«الء
ورشد جنبش سراسری ک«ارگ«ری خ«واھ«د ب«ود .ب«ه
ت««ق««وي««ت ،ح««م««اي««ت و پش««ت««ي««ب««ان««ی ع««م««ل««ی ح««رک««ت
اعتراضی کارگران صنايع برخيزيم!!.
زنده باد اعتصاب!اعتصاب مدرسه انقالب!
رژيم جمھوری اسالمی رابايد ،بايک اعتصاب
عمومی سياسی وقيام مسلحانه برانداخت.
کار ،نان ،آزادی – حکومت شورائی

١۴
١۴
از صفحه ٣

انقالب در مصر ادامه دارد
دادن اختيار تعيين رھبران آن به وزير کار ،اين
فدراسيون را که از امکانات مالی و قدرت زيادی
برخوردار است ،تحت سلطهی خود قرار داده
است.
روند تحوالت مصر پس از سرنگونی حسنی
مبارک بيانگر اين واقعيت است که نه تنھا
خواستھای برجا ماندهی انقالب مصر ھمچنان
پابرجاست که حتا طبقهی کارگر نيز از موقعيت
و تشکل بهمراتب بھتری نسبت به گذشته
برخوردار شده و آگاھی در ميان اين طبقه تا
حدودی رشد يافته است.
از سوی ديگر دولت کنونی نيز مانند تمام ديگر
جناحھای بورژوايی ،تنھا مجری سياستھای
طبقهی حاکم بوده و نه چيز ديگر .ھم اکنون
دولت با کسری بودجهای معادل يازده درصد از
توليد ناخالص ملی روبرو است .سوبسيد مواد
سوختی و برخی از مواد غذايی )به ويژه نان(
نيز به ده درصد درآمد ناخالص ملی بالغ
میگردد .در اين ميان دولت کنونی که سياستی
جز سياست سرمايهی جھانی در عرصهی
اقتصادی ندارد ،تالش دارد تا بار کسری بودجه
را با حذف سوبسيدھا بردوش کارگران و
زحمتکشان بياندازد و طبيعیست که در اين
شرايط تودهھای مصر بيش از پيش به اعتراض
روی آورند.
کارگران و زحمتکشان مصر که اکنون تجربهی
دو سال و شش ماه مبارزهی طوفانی را پشتسر
گذاشتهاند ،امروز به راحتی تسليم سياستھای
دولت سرمايهداران نخواھند شد .دولتی که تالش
دارد تا با استفاده از ناآگاھیھای مذھبی،
سياستھای خود در عرصهی اقتصادی را پيش
ببرد .کارگران و زحمتکشان مصر نه تنھا در
برابر سياستھای اقتصادی دولت مقاومت
خواھند کرد که با استفاده از تجارب طبقهی
کارگر جھانی از جمله تجارب جنبش کارگری
ايران ،در برابر ديکتاتوری مذھبی ايستادگی
کرده و نخواھند گذاشت تا انقالب توسط
سرمايهداران با شکل و شمايل ديگر مصادره و
نابود شود.
آنچه که امروز مردم مصر را به ادامه انقالب
کشانده است از سويی ادامهی سياستھای
اقتصادی نئوليبرالی است که به وخيمتر شدن
وضعيت معيشتی بخش بزرگی از جامعه منجر
شده و از سوی ديگر سياستھای فرقهگرايانه و
ديکتاتورمنشانهای است که دولت ُمرسی با
حمايت از راستگرايان اسالمی سعی در پيشبرد
آن دارد .از ھمين رو تا زمانی که اين معضالت
پابرجاست ،و خواستھای مردم مصر برای نان
و آزادی تحقق نيافته ،انقالب مصر ادامه خواھد
يافت.
تشکالت مستقل اتحاديهای کارگران مصر و
جريانات چپ و سوسياليست نيز در جريان
انقالب مصر و با مواضعی که تاکنون اتخاذ
کردهاند ،نشان دادهاند که به خوبی از نتايج نقض
حقوق دمکراتيک و تاثير آن در بازگشت
ديکتاتوری و در نھايت نابودی دستاوردھای
طبقهی کارگر مصر آگاه ھستند .کارگران مصر
میتوانند نيروی محرکهی انقالب باشند و انقالب
را بهپيش ببرند ،انقالبی که با توجه به نقش ويژه
مصر،میتواند تاثيراتی شگرف برمنطقه بگذارد.

نيمه اول تير  ٩٢شماره ۶۴٨
از صفحه ٢

اعتدال کارساز نيست ،چشمانداز ،تشديد تضادھا و بحرانھاست
بدترين شرايط ،اين کار نيز از عھدهی وی ساخته
نبود ،خيلی ساده میتوانست  ٣٠٠ھزار رأی را
دستکاری کند ،ماجرا را به دور دوم بکشاند و با
سازماندھی و مھندسی دقيقتر ،فرد مورد نظر
خود را از صندوقھا بيرون آورد .چپھای
ليبرال در حالی که با ادعای کاذب خود،
مکنونات قلبیشان را در دفاع از مرتجعی از
قماش روحانی برمال میکنند ،میکوشند ضعف و
ناتوانی مردم را که فريب يک مشت مرتجع را
میخورند و با رفتنشان به پای صندوق رأی
انتخابات قالبی ،دشمنان خود را تقويت میکنند،
به درجهی يک فضيلت ارتقا دھند.
صريح و آشکار بايد گفت تا جايی که مسئله به
تودهھای زحمتکش ارتباط میيابد ،شرکتشان در
اين خيمهشب بازی چيزی جز ضرر و زيان و
فشار و بدبختی بيشتر ،عايدشان نخواھد کرد.
چرا که روحانی الاقل در عرصه سياست
اقتصادی نماينده راستترين جناح بورژوازی
حاکم بر ايران است.
روحانی به ھر حال رئيس جمھور آينده رژيم
اعالم شده است .او چه میخواھد و چه میتواند
بکند؟ آيا آنگونه که تبليغاتچیھای جمھوری
اسالمی و متوھمين تصور میکنند ،تغييری در
اوضاع به نفع تودهھای وسيع مردم رخ خواھد
داد؟
آنچه که آشکار است و کمتر کسی در آن ترديد
دارد ،اين واقعيت است که در سياستھای کلی
جمھوری اسالمی ھيچ تغييری رخ نخواھد داد.
جمھوری اسالمی دولتیست که بر پايه يک رشته
سياستھای داخلی و خارجی منشأ گرفته از
ماھيت طبقاتی بورژوايی و خصلت دينی آن قرار
گرفته است .اين سياستھا مستثنا از اين که چه
کسی در رأس اين نظام ،ولی فقيه باشد يا رئيس
ارگانھا و نھادھای اصلی دولت ،مطلقا ً نمیتواند
تغيير کند.
جمھوری اسالمی رژيم سياسی پاسدار نظم
سرمايهداری و حافظ و حامی سرمايهداران در
استثمار کارگران است .بديھی است که
سياستھای اقتصادی اساسی و کلی اين دولت بر
پايه انجام اقداماتی قرار گرفته باشد که استثمار
کارگران را تشديد و سود ،سرمايه و ثروت
سرمايهداران را افزايش دھد .اين سياست
چنانچه بر ھمگان آشکار است در طول چند
دھهی گذشته پيوسته منجر به وخيمتر شدن
شرايط معيشتی تودهھای کارگر و زحمتکش،
تشديد فقر و عميقتر شدن شکاف فقر و ثروت
در جامعه ايران شده است .اين سياست اقتصادی
که نئوليبرال نام گرفته است ،نه تنھا تغيير
نخواھد کرد ،بلکه دقيقا ً ھمان سياستیست که
روحانی ادامهدھندهی پيگير و افراطی آن خواھد
بود و نتايجی فاجعهبارتر برای کارگران و
زحمتکشان در عرصه اقتصادی و معيشتی در
پی خواھد داشت.
طبقه سرمايهدار حاکم بر ايران ،يک طبقهی
مرتجع و زائد تاريخیست که موجوديت خود را
ھمواره با سرکوب و اختناق حفظ کرده است .ھر
چه بحرانھای نظم پوسيده سرمايهداری عميقتر
و وسيعتر شدهاند ،اين طبقهی مرتجع ،برای حفظ
نظم موجود ،بيش از پيش به سرکوب و اختناق

روی آورده است .بنابراين سلب آزادیھای
سياسی و حقوق دمکراتيک مردم ايران ،سرکوب
و ديکتاتوری عريان ،به عنوان يکی ديگر از
سياستھای اساسی و کلی طبقه حاکم است و
مادام که جمھوری اسالمی به حيات خود ادامه
میدھد ،ھيچ تغييری در اين عرصه نيز رخ
نخواھد داد.
جمھوری اسالمی يک دولت دينیست که با
آزادی و برابری دشمنی آشتیناپذير دارد،
دولتیست که در آن توده مردم بندگان خدا و
نماينده او بر روی زميناند ،دولتیست که در آن
يک فرد به نام ولی فقيه از قدرتی مطلق
برخوردار است .لذا دولت دينی در ذات خود،
دولتی شديداً استبدادیست.از اين بابت نيز چيزی
نمیتواند تغيير کند و استبداد ھمواره جزء
اليتجزای جمھوری اسالمی باقی خواھد ماند.
جمھوری اسالمی دولتیست که ھدف سياست
خارجی خود را در خارج از مرزھای کشور
ايران ،بر اشاعهی اسالمگرايی ،حمايت و
پشتيبانی از بنيادگرايی دينی در جھان و استقرار
دولتھای دينی در کشورھايی قرار داده است که
مردم اين کشورھا عمدتا ً باورھای دينی اسالمی
دارند .لذا پان اسالميسم و توسعهطلبی اساس
جمھوری
خارجی
سياست
تعيينکننده
اسالمیست .اين سياست از ھمان آغاز موجوديت
اين رژيم در ايران ،ھموراه به تضادھا ،تشنجات
و درگيری با دولتھای ديگر انجاميده است.
ھمين سياست بود که به جنگ دولتھای ايران و
عراق و ادامهی  ٨ساله آن زير شعار "جنگ تا
فتح کربال" و "راه قدس از کربال میگذرد"
انجاميد و فجايعی بزرگ برای مردم ايران و
عراق به بار آورد .ادامه ھمين سياست است که
اين بار به بھانه دفاع از فن و دانش ھستهای ،در
واقع تالش برای تشديد نظامیگری و ساختن
سالح ھستهای ،به درگيری با قدرتھای جھانی
انجاميده ،که تنھا يکی از نتايج آن برای تودهھای
مردم ايران ،فشار بار تحريمھا بوده است .تا
روزی که جمھوری اسالمی بر ايران حاکم است،
تغييری در اين سياست خارجی رژيم رخ نخواھد
داد و بار عواقب فاجعهبار آن نيز ھمواره بر
دوش تودهھای زحمتکش خواھد بود.
بنابراين اگر در اساس سياست داخلی و خارجی
رژيم وسياستھای کلی آن نمیتواند تغييری رخ
دھد ،در شرايطی که بحرانھای متعدد تمام
ارکان جامعه ايران را فرا گرفته است ،روحانی
چه میتواند بکند؟
حقيقت اين است که وی حتا در حد احمدینژاد ھم
نه برنامهای دارد و نه حرفی برای گفتن .او
مکرر در ھر مصاحبه و سخنرانی خود اعالم
میکند که سياست او در قبال مسايل جامعه بر
"اعتدال" قرار گرفته است.
"اعتدال" يعنی چه؟ اعتدال نه برنامه و راه حلی
برای بحرانھای اقتصادی ،اجتماعی و سياسی
رژيم است و نه کار ،نان و آزادی برای مردم
ايران .اعتدال فقط میتواند اين معنا را برساند که
راه حلی بر بحرانھا و بنبستھای رژيم
جمھوری اسالمی نيست .حاال که تمام
سياستھای باندھای وابسته به جمھوری اسالمی
با شکست روبرو شدهاند ،اين دستهجات اکنون به

١۵
١۵
اعتدال دخيل بستهاند و اعتدال ھم به لطف
مرحمت قدرتھای بزرگ جھانی ،تا شايد گره
نزاع ھستهای باز شود ،تحريمھا متوقف گردند و
فرجی يافت شود برای غلبه بر بحرانھا و
بنبستھای عالجناپذير.
اما معضل بحرانھای الينحل جمھوری اسالمی
عميقتر و پيچيدهتر از آن است که "اعتدال" و
لغو تحريمھا گرهگشای اين معضالت باشد .گويا
از بس که آنھا تبليغ کردهاند که علت بحرانھا
در تحريمھاست تا از اين طريق اين تصور را در
ذھن تودهھا جا بياندازند که مشکل نه در ساختار
اقتصادی – اجتماعی و سياستھای رژيم ،بلکه
به علت تحريمھاست ،خودشان ھم دچار اين توھم
شدهاند که اگر تحريمھا لغو شوند ،بحرانھا خاتمه
خواھد يافت .اما کافیست که به آنھا گفته شود،
تحريمھا يک سالهاند و بحرانھای جمھوری
اسالمی  ٣۴ساله .مگر در دوره زمامداری
احمدینژاد ،فقط در طول  ۵سال ،درآمد رژيم از
فروش نفت از مرز  ۵٠٠ميليارد دالر نيز تجاوز
نکرد؟ اما بحرانھا نه تنھا حل نشدند ،بالعکس
تشديد ھم شدند .لذا اگر تحريمھا تماما ً متوقف
شوند و جمھوری اسالمی دوباره به درآمدھای
ھنگفت سالھای گذشته بازگردد ،بحرانھايی که
برخاسته از تضادھای ساختار اقتصادی،
اجتماعی و سياسی جامعهاند ،متوقف نمیگردند.
اما آيا اعتدالی که اکنون گروهھای رنگارنگ
دولتی برای نجات به آن دخيل بستهاند ،میتواند
الاقل مشکل نزاع ھستهای رژيم را حل کند و
تحريمھا را متوقف سازد؟
واقعيتیست که رژيم جمھوری اسالمی زير فشار
بحرانھای موجود ناگزير شده است در
محدودهای عقبنشينی بر سر مسئله ھستهای را
بپذيرد و وظيفه پيشبرد آن را نيز از ھم اکنون بر
عھده روحانی قرار داده است .قدرتھای بزرگ
جھانی ھم که درگير اين مسئله با جمھوری
اسالمیاند ،به علت بحرانھای داخلی و بينالمللی
و نيز تضادھای درونی خود اين آمادگی را دارند
که در محدودهای عقبنشينی کنند و امتياز دھند.
اما چارچوب عقبنشينی از ھر دوسو محدود
است .برای دولت آمريکا پرونده ھستهای صرفا ً
دستاويزیست برای تسويه حساب با جمھوری
اسالمی در عرصه سياست خارجی و به
عقبنشينی واداشتن آن به نحوی که توسعهطلبی
پاناسالميستی و ھژمونیطلبی در منطقه
خاورميانه را در برابر توسعهطلبی امپرياليستی
کنار بگذارد.
جمھوری اسالمی اما نمیتواند اين عقبنشينی در
اساس سياست خارجی خود را بپذيرد .چرا که در
آن صورت بايد از تمام دعاوی و ادعاھای پان
اسالميستی و ھژمونی طلبانه منطقهای دست
بردارد و يک پايه اصلی جمھوری اسالمی
بودناش را از دست بدھد .در عين حال از
آنجايی که سياست خارجی پيوند و رابطهی
الينفکی با سياست داخلی ھر دولتی دارد ،اين
عقبنشينی در عرصه سياست خارجی به ناگزير
موجب تغييراتی در سياست داخلی خواھد شد که
اساس موجوديت جمھوری اسالمی را به عنوان
يک دولت دينی زير سؤال خواھد برد .بنابراين
حد و حدود عقبنشينیھای دو طرف محدود
خواھد بود و به رغم اين که آنھا میتوانند الاقل
در اين مقطع دامنه نزاع را محدود و اختالف را
تعديل کنند ،اما اصل نزاع باقی خواھد ماند و از
درصفحه ١۶
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اعتدال کارساز نيست ،چشمانداز ،تشديد تضادھا و بحرانھاست
اين بابت کمک قابل مالحظهای به رژيم برای
مقابله با بحرانھای درونی به ويژه در عرصه
اقتصادی نخواھد شد .معھذا روحانی روی ھمين
مسئله خيلی حساب باز کرده است که بتواند از
طريق آن بحران اقتصادی را با لغو تحريم نفت و
ياری سرمايهھای بينالمللی تعديل کند .گرچه
مسئله اقتصاد و سياست اقتصادی روحانی تنھا
مسئلهای است که تمام گروهھا و جناحھای رژيم
بر سر آن توافق و نقطه نظر مشترکی دارند ،اما
چنانچه روحانی بخواھد برای تحقق برنامهھای
اقتصادی خود ،در عرصه سياست خارجی و
مسئله ھستهای از حد و حدود مورد توافق فراتر
رود ،ھمين مسئله احتماالً میتواند به اولين مسئله
مورد اختالف و درگيری ميان دستهبندیھای
درونی رژيم تبديل گردد .البته فقط اين مسئله
نيست که زمينه بروز و تشديد اختالفات درونی
ھيئت حاکمه است ،بلکه عرصه سياسی داخلی
يکی از نقاط پر تنشی خواھد بود که روحانی در
پيش دارد.
واقعيت اين است که روحانی به رغم تمام
فرمانبرداریاش از خامنهای ،نه فقط به
رفسنجانی و سياستھای او بسيار نزديک است و
از او تأثير میپذيرد ،بلکه پيروزیاش را مديون
حمايت رفسنجانی و گروهھای اصالحطلب
میداند .خود وی نه تشکيالتی داشت ،نه نيروی
طرفداری که بتواند او را به مقام رياست
جمھوری رژيم برساند ،از اين پس نيز به حمايت
و پشتيبانی آنھا نياز دارد ،لذا ناگزير است و
البته نفعاش ايجاب میکند که به آنھا امتيازات
اقتصادی و سياسی بدھد .به ويژه چنانچه بخواھد
دست آنھا را در فعاليتھای سياسی علنیشان
باز بگذارد ،با گروهھای رقيب که تحت رھبری
خامنهای ارگانھای اصلی قدرت را در دست
دارند ،درگيری جدی پيدا خواھد کرد .برای
گروھی از جريانات موسوم به اصولگرا،
ارگانھای نظامی و امنيتی رژيم ،بخشی وسيعی
از دستگاه روحانيت و شخص خامنهای ،ميدان
يافتن گروهھای "اصالحطلب" و طرفداران

از صفحه ٨

رفسنجانی پذيرفتنی نيست .درگيری گروهھای
طرفدار جمھوری اسالمی مستقل از اين که
خامنهای و روحانی چگونه فکر میکنند و چه
میخواھند تشديد خواھد شد .اين فقط نتيجهی
ناگزير ادامه و تشديد بحرانھای رژيم نيست،
بلکه نتيجه ھمان سياست موسوم به اعتدال و
نشستن روحانی ميان دو صندلی در ميان
گروهھای رقيب ،خواھد بود .لذا چندان طول
نخواھد کشيد که دور جديد اختالفات و
درگيریھای درونی رژيم ،در ابعادی احتماالً
بسيار فراتر از دوره احمدینژاد آغاز گردد .چرا
که اين بار بخشی از اين نزاع در خارج از ھيئت
حاکمه جريان میيابد که کنترل آن برای حتا
خامنهای نيز ممکن نيست .از آنجايی که روحانی
نه برنامهای برای پاسخگويی به مطالبات
اقتصادی و سياسی مردم دارد و نه اصوالً
میتواند داشته باشد ،تضاد تودهھای مردم ايران
با رژيم حاکم باز ھم تشديد خواھد شد و اين
تضادھا میتواند به ويژه در شرايطی که
تضادھای درونی رژيم و گروهبندیھای
رنگارنگ آن به نزاعی جدی بيانجامد ،در ابعادی
وسيع منفجر گردند و بار ديگر جنبشھای تودهای
مردم ايران اوج تازهای بگيرد.
جمھوری اسالمی و شخص خامنهای میتوانند
عجالتا ً به حضور  ٧٠درصدی مردم در انتخابات
قالبیشان دلخوش کنند و لحظهای ھم که شده
پيروزی خود را جشن بگيرند و پيرامون آن تبليغ
کنند ،اما چشماندازی که از ھم اکنون گشوده شده
است ،تشديد تضادھا ،عميقتر شدن بحرانھا،
تشديد کشمکش واختالفات ميان جناحھا و
باندھای وابسته به جمھوری اسالمی و باالخره
رشد و اعتالی اعتراض و مبارزه تودهھای
کارگر و زحمتکش خواھد بود .چندان به طول
نخواھد انجاميد که تمام اين واقعيتھا در برابر
ھمگان ظاھر گردند و جمھوری اسالمی را با
بحرانی عميقتر از ھر زمان ديگر روبرو سازد.
جمھوری اسالمی راھی بر غلبه بر اين بحران
نخواھد داشت.

به ياد رفيق فدائی سعيد سلطانپور

من تنھا ميخوام بگم رفيق سعيدسلطانپور را جمھوری اسالمی ُکشت اما جمھوری اسالمی ھرگز نتونست
صدای سعيد رو خاموش کنه .امروز ما صدای سعيد رودر ھمه جا می شنويم .اون چه رو که رفيق سعيد
سلطانپور میخواست اکنون مردم ايران ،کارگران و زحمتکشان ايران ،جوانان ايران ھمان پرچم را در
دست گرفتهاند و پيش ميروند .جمھوری اسالمی فکر ميکرد که سعيد سلطانپور رو اعدام و نابود بکنه و
فاشيستیترين شيوه رو برای دستگيریاش در پيش بگيره که در جشن عروسیاش بره دستگيرش بکنه،
فکر میکرد که قضيه تمام ھست .اما سعيد سلطانپور زنده ھست .سعيد سلطانپور در اشعارش زنده ھست
در راھش زنده است در عقايدش زنده است که امروز فقط محدود به سازمان ما ھم نيست .شما ھمين
اينترنت رو نگاه بکنيد میبينيد که دهھا و صدھا سايت مختلف به نام سعيد ھست که داره آثار سعيد،
آرشيو سعيد ،و اشعار سعيد رو دارن منتشر و پخش میکنند .بنابراين سعيد ماندگارھست و جمھوری
اسالمی رفتنیست .بهرغم صدماتی که رژيم اسالمی به مردم ايران از طريق از بين بردن رفيق عزيزما
سعيدسلطانپور زد که محصول عمری از مبارزه مردم ايران بود ،دوباره دهھا و صدھا سعيد سلطانپور به
وجود خواھد آمد و قطعا راه و اھداف سعيد رو ادامه خواھند داد.
صدای سعيد ھمانطور که اشاره کردم صدای سرخ و تند و طوفانی ھست و اين صدا ھست که بايد
صدای ھمه تودهھای مردم ايران و ھمه مبارزين باشه و يکبار ديگه ياد و خاطره رفيق عزيزمان سعيد
سلطانپور را گرامی ميدارم واميدوارم که ھمانگونه که تا به حال سازمان ما توانسته راه و اھداف رفيق
سعيد را ادامه دھد  ،در آينده ھم تا رسيدن به ھدف نھائی ادامه بده .پيروز باشيد.

بسيار ممنونم .ياد رفيق سلطانپور و ياد ھمه رفقای انقالبی و کمونيست که بدست جمھوری اسالمی
اعدام شدند گرامی باد و اميدواريم که بتونيم ھمواره از راھروان را ِه اين رفقا باشيم.
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يادداشت سياسی

"ما به خاطر آرمانھای انسانی مردم مجازات میشويم"
فضا ،نصب دستگاهھای موجشکن که سالمت
زندانيان را بهخطر انداخته ،نزاعھای خونين و
مرگبار ،فحاشی ،توھين ،ھتک حرمت ،تحقير و
انفرادی،
زندانھای
بدنی،
تنبيهھای
پروندهسازیھای غيرانسانی و ديگر اقدامات و
رفتارھای خبيثانهی زندانبان تاکيد نمودند .آنھا
ھمچنين در اطالعيهی اعالم اعتصاب غذای خود
نوشتند" :محروميت کامل از حقوق زندانيان
سياسی مانند مرخصی ،تلفن ،مالقات حضوری،
ورزش ،کار و فعاليت ھای فرھنگی و ھنری،
پوشاندن لباس مخصوص زندانيان آنھم آلوده و
کثيف ،دستبند و پابند زدن به ھنگام اعزام به
خارج از زندان ،اھانتھای غيراخالقی به ھنگام
ورود به زندان مانند لخت مادرزاد کردن
زندانيان و دادن مسھل و اقدامات شرمآوری مانند
"پارک کردن" برای يافتن مواد مخدر ،اقداماتی
ھستند که ارزش ھای انسانی را در اين زندان به
صفر میرسانند.
در اين راستا تعدادی از زندانيان از جمله شاھرخ
زمانی ،خالد حردانی ،نامق محمودی ،مصطفی
نيلی ،ناصح يوسفی ،عادل نعيمی و برخی ديگر
از زندانيان سياسی در اعتراض به اينگونه
رفتارھای غير انسانی به ھنگام خروج و ورود
به زندان ،از حقوق طبيعی خود صرفنظر کرده
و بارھا از اعزام به بيمارستان و دادگاه امتناع
کرده اند".
پيش از اعالم اعتصاب غذا ،ماموران زندان
ھنگامی که با مخالفت و مقاومت شاھرخ زمانی
کارگر زندانی ،برای پوشيدن لباس زندان برای
اعزام به دادگاه روبرو شدند ،او را زير ضربات
مشت و لگد خود گرفتند که با ادامه مقاومت اين
کارگر زندانی ،زندانبان از اعزام او به دادگاه
خودداری کرد.
ھمچنين ھنگامی که اين زندانيان در اعتصاب
بودند ،در گوشهی ديگری از ايران دو زندانی
عادی در زندان بندرعباس با نامھای عباس
سردعليزاده و حسن يوسفی در اثر عدم رسيدگی
پزشکی جان خود را پس از ساعتھا درد و در
برابر چشمان ديگر زندانيان از دست دادند .و اين
داستان تلخیست که مدام در زندانھای جمھوری
اسالمی تکرار میگردد.
اما وضعيت زندانھای جمھوری اسالمی جدا از
وضعيت جامعهی ايران نيست .ھمچنان که
جامعهی ايران در نکبتی افزون ناشی از
حکومتی جبار و جنايتکار در نابسامانیھای خود
ھمچون اعتياد ،دزدی ،قتل ،تجاوز ،کودکان کار
و غيره غرق میشود ،زندان نيز نکبتبارتر از
آن در ميانهی سکوت قبل از مرگ و ظلمت شب
دستوپا میزند تا قربانيان جديدی برای جانيان
شبپرست پيدا شوند.
ھمانگونه که بديھیترين حقوق انسانھا در
کارخانهھا ،در دانشگاه و ديگر محلھای کار و
زندگی در جمھوری اسالمی لگدمال میگردد،
در زندانھای جمھوری اسالمی ھم زندانی از
حق انسان بودن در زندان محروم ھست .او را به
بھانهی ممانعت از ورود مواد مخدر به زندان
لخت مادرزاد کرده و تحقير میکنند ،تا ھم از
تحقير او لذت ببرند و ھم خود مواد مخدر را از

طريق عوامل خود به زندانيان عادی به بھايی
گزاف بفروشند و با پول حاصل از آن عياشی
کنند .اگر مقاومتی کند و يا حتا اخمی بر ابرو
بياورد ،او را با اھانت و فحاشی و کتک بدرقه
میکنند.
زندانيان را در بدترين وضعيت بھداشتی،
درمانی ،غذايی و رفاھی رھا میکنند ،تا برای
زنده ماندن مجيزگوی زندانبان گردند .اگر باز
مقاومت کرد ،دستھایاش را بيشتر بر دور
گردن زندانی حلقه کرده و فشار میآورد ،برای
او پروندهی جديدی میتراشد ،به سلولھای
انفرادی میاندازد ،از مالقات و ديگر حقوق
ابتدايی يک زندانی محروم میسازد و در آخر
حتا کمر به قتل او توسط زندانيان خودفروختهای
میگيرد که برای چند صباحی زندگی بيشتر در
گندابی که ناماش زندان است به سرسپردگی
زندانبان درآمدهاند.
اما زندانبان با ھمهی اين جھنمی که فراھم آورده
است ،از بهزانو درآوردن زندانيانی که بر پيمان
خود ايستادهاند ناتوان است و با گذشت زمان حتا
بر تعداد اين دست از زندانيان افزوده نيز
میشود .کارگران زندانی در زندانھای جمھوری
اسالمی از جملهی اين زندانيان ھستند که با
آگاھی از نظم طبقاتی حاکم ،از جمله پرچمداران
مقاومت در زندان نيز شدهاند .رضا شھابی،
شاھرخ زمانی ،محمد جراحی ،بھنام ابراھيمزاده
و ديگر کارگران و مدافعان حقوق و منافع
طبقاتی کارگران از آن جملهاند .رضا شھابی که
به دليل شکنجهھای دوران بازجويی به
بيماریھای سختی دچار شده است ،ھمچنان در
معرض خشم زندانبان قرار دارد .اگر او خود را
به زندانبان فروخته و به طبقه خود و رفقای
کارگرش پشت کرده بود ،بیشک امروز نه تنھا
از امکانات درمانی مناسب برخوردار شده بود
که حتا در زندان نيز نمیماند .ديگر کارگران
زندانی نيز کموبيش با سرنوشتی ھمچون رضا
شھابی روبرو ھستند.
مقاومت در برابر زندانبان و ايستادگی بر پيمان و
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آرمانھای انسانی البته تاريخی طوالنی دارد و
در اين ميان سالھای حکومت اسالمی ھمچون
سالھای حکومت پھلوی ،انبوھی از ايستادگی و
مقاومت زندانيان سياسی را در حافظهی خود
جای داده است.
چه بسيار انسانھای آزادیخواھی که در زير
شکنجه جان خود را از دست دادند و باز چه
بسيارند از اين انسانھا در ده سال اول حکومت
اسالمی .ھنوز عکس  ١١زندانی سياسی کرد که
حکم اعدامشان توسط خلخالی در سال  ۵٨و در
يک بيدادگاه  ٣٠دقيقهای و بدون ھر گونه حق
دفاع و يا داشتن وکيل اعدام شدند ،نگاهھا را
دزديده و به خود خيره میسازد .آنجا که رفيق
احسن ناھيد دانشجوی پلیتکنيک و از ھواداران
سازمان چريکھای فدايی خلق روی برانکارد
تيرباران شد .ھنوز آواز مقاومت از تپهھای اوين
تا زندانھای گوھردشت و قزلحصار تا
زندانھايی که در سرتاسر کشور پھن شدهاند
بهگوش میرسد .از مردان ،زنان و حتا کودکانی
که قربانی خشم و نفرت حاکمان اسالمی شدند،
در زير کابلھا تنھایشان آتش گرفت اما لب
نگشودند .زندان برای جمھوری اسالمی و ديگر
پاسداران نظم کھن ھمواره ابزاری برای سرکوب
و حفظ قدرتشان بوده است.
جرم زندانيان سياسی بيان چيزیست که حکومت
برنمیتابد .جرم زندانيان سياسی دفاع و مبارزه
برای چيزیست که حکومت آن را لگدمال
میکند ،ھمانطور که زندانيان سياسی
اعتصابکننده در گوھردشت در اطالعيهی خود
نوشته بودند "ما به خاطر آرمانھای انسانی مردم
مجازات میشويم" .و اين اکنون وظيفه ھمهی
ماست که از اين زندانيان که در شرايطی سخت
و طاقتفرسا در دستھای حاکمان اسالمی اسير
و دربند ھستند حمايت کنيم .تابستان آمده است.
تابستانی که تابستان خونين  ۶٠و اعدامھای
دستهجمعی تابستان  ۶٧را در حافظهی خود
دارد ،تابستانی که بيست و پنج بھار از آن گذشته
است .از زندانيان سياسی حمايت کنيم ،خواستار
آزادی بیقيدوشرط آنھا شويم ،خواستار بھبود
شرايط تمامی زندانيان و حفظ حرمت انسانیشان
شويم و صدور احکام اعدام را که امروز بر
باالی سر  ٨٣زندانی سياسی و ھزاران زندانی
عادی میچرخد محکوم کنيم.

گرامی با ياد رفيق فدائی حميد اشرف
و رفقای ھم رزماش که در  ٨تير
 ١٣۵۵در نبرد برای آزادی و
سوسياليسم ،قھرمانانه با دشمنان
کارگران و زحمتکشان جنگيدند و
جان باختند.

نيمه اول تير  ٩٢شماره ۶۴٨

برای ارتباط با ز ن ان )ا ( 56نامهھای خود

يادداشت سياسی

"ما به خاطر آرمانھای انسانی مردم مجازات میشويم"
جمعه  ٣١خردادماه ،افشين اسانلو کارگر زندانی
که تنھا  ۴٢سال سن داشت و در زندان
گوھردشت بسر میبرد ،بدنبال سکته قلبی و عدم
رسيدگی بهموقع پزشکی جان خود را از دست
داد .او در نامهای که در مرداد سال  ٩١از زندان
به بيرون فرستاد ،در مورد دوران بازجويی خود
نوشت" :به مدت پنج ماه در سلولھاى انفرادى
 ٢٠٩در زندان اطالعات شھر سنندج تحت
بازجويى و شكنجه قرار گرفتم .شكنجهھايی نظير
زدن كابل به كف پا ،وادار كردن به دويدن با
ھمان پاھای زخمى و كابل خورده ،بازجويیھای
طوالنى به مدت ھفده – ھجده ساعت ،فحشھای
ركيک و ضرب و شتم اين جانب به صورت
دستهجمعى كه باعث شكسته شدن چند تا از دنده
ھا و ھمين طور دندانھایام شد .در طى اين پنج
ماه خانوادهام ھيچگونه خبرى از من نداشته و
پيگيریھایشان ھم به جايی نرسيد".
پيش از مرگ وی ،يازده زندانی سياسی
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گوھردشت در اطالعيهای با اعالم اعتصاب
غذای دو روزه که درست از  ٣١خردادماه آغاز
شد ،پرواز مرگ بر شانهھای زندانيان سياسی را
به ھمان دليل و يا داليلی که افشين اسانلو را به
کام خود کشيد ،ھشدار داده بودند .آنھا نوشته
بودند" :عزم رژيم جمھوری اسالمی ،زنده به
گور کردن ،و ارمغانش مرگ تدريجی برای بيش
از دويست و پنجاه تن از زندانيان عقيدتی و
سياسی با بيست و ھشت حکم اعدام ،پنجاه زندانی
ابد و زندانيان با احکام سنگين و طويلالمدت در
گورستا ِن زندگان رجايی شھر میباشد که به
دست فراموشی سپرده شدهاند".
آنھا در اطالعيهی خود با نگاھی به "چھرهھای
رنگپريدهی خود" که مرگ را به انتظار
نشستهاند ،بر وضعيت بد بھداشتی و درمانی از
جمله بيماریھای مھلک و انواع عوارض و
معضالت ناشناخته ،وضعيت اسفبار تغذيه ،کمبود
درصفحه ١٧

آغاز پخش برنامهھای تلويزيونی دمکراسی شورايی
تلويزيون دمکراسی شورايی از روز  ١۵آبان ) ۵نوامبر( پخش برنام«هھ«ای خ«ود را آغ«از ک«رده اس«ت.
تلويزيون دمکراسی شورايی ادامهی راه و مسيریست که پيش از اين راديو دمک«راس«ی ش«وراي«ی آن را
پيموده و مخاطبان راديو با آن آشنا میباشند.
برنامهھای تلويزيون دمکراسی شورايی از طريق کانال تلويزيونی انديشه و به مدت  ۴ساع«ت در ھ«ف«ت«ه
پخش میشود که دو ساعت آن زنده و دو ساعت ديگر تکرار برنامهھا میباشد.

ساعات پخش برنامهھای تلويزيون دمکراسی شورايی بدينقرار است:
برنامهھای تلويزيون دمکراسی شورايی دوشنبه ھر ھفته:
ساعت  ٢٢ : ٣٠به وقت ايران
 ٢٠به وقت اروپای مرکزی
 ١١به وقت لسآنجلس
و چھارشنبه ھر ھفته:
ساعت  ٢١ : ٣٠به وقت ايران
 ١٩به وقت اروپای مرکزی
 ١٠به وقت لسآنجلس
اين برنامهھا به مدت يکساعت از ماھواره ھاتبرد و تلهاستارت پخش میشود.
تکرار برنامهھا در روزھای  ۴شنبه و  ۵شنبه ھر ھفته ساعت دوازدهونيم ظھر به وق«ت اي«ران ،س«اع«ت
ده صبح به وقت اروپای مرکزی و ساعت يک نيمه شب به وقت لسآنجلس خواھد بود.
اگر به تلويزيون ماھوارهای دسترسی نداريد ،میتوانيد از طريق آدرس اينترنت«ی س«اي«ت ان«ديش«ه ب«هط«ور
زنده و ھمزمان برنامهھای تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد:

www.andishehcom.com
مشخصات ماھوارهای کانال تلويزيون انديشه:
3/4 20000 :Horizontal Symbol Rate 12090:Frequency 25Galaxy :North America
3/4 29900:Symbol Rate 10723 :Frequency ,8Hot Bird :Middle East ,Europe

سرنگون باد رژيم جمھوری اسالمی – برقرار باد حکومت شورايی

را به يکی از آدرسھای زير ارسال نمائيد.
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