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 کارگران سراسر جھان
 ! متحد شويد

  ۴درصفحه 

٢درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

اعتراضات و اعتصابات کارگران پتروشيمی، 
4اقل در منطقه اقتصادی ماھشھر و عسلويه وارد 

روحيه اعتراضی در .  فاز سراسری شده است
ميان ھزاران کارگری که در اين مناطق در 

ھا و  ھای پتروشيمی و يا شرکت مجتمع
کنند،  ھای وابسته و مرتبط با آن کار می کارخانه

از پی ھر اعتراض .  پيوسته در حال افزايش است
و اعتصاب در اين يا آن پتروشيمی، شمار 
بيشتری از کارگران به درون مبارزه طبقاتی 

شوند و اتحاد طبقاتی خويش را  کشيده می
 .سازند تر می مستحکم

وقتی که کارگران پتروشيمی اروند در يازده مھر 
وارد اعتصاب شدند و کارگران پتروشيمی فجر 
و تندگويان نيز به فوريت به آن پيوستند و اين 

ھای  آمادگی وجود  داشت که ديگر پتروشيمی
که کارگران  منطقه نيز به اعتصاب بپيوندند، چنان

پتروشيمی فارابی و شرکت فراورش مجتمع 

پتروشيمی بندرامام به آن پيوستند، مسئولين 
" فارس شرکت ھلدينگ صنايع پتروشيمی خليج"

ھای   مجتمع پتروشيمی و شرکت١۵که حداقل 
مرتبط با آن را زير پوشش خود دارد، در گفتگو 

 پتروشيمی اروند و فجر و ٣با نمايندگان 
تندگويان دربيستم مھر، قول دادند دستمزد پايه 

 ١٠وری   درصد، حق شيفت و بھره٣٠کارگران 
بندی مشاغل نيز به  درصد اضافه و طرح طبقه

در بحبوحه اعتصاب يکپارچه .  اجرا گذاشته شود
و متحدانه اين سه پتروشيمی و روند پيوستن 

ھای پتروشيمی  ھا و مجتمع کارگران ديگر شرکت
به اعتصاب بود که دادگستری خوزستان به 

 مھر، ١٩آميز خود در  نامه تھديد صدور بخش
ھای  اخ^ل در نظم شرکت"ھرگونه اعتصاب را 

خواند و آن را ممنوع اع^م کرد و به "  پتروشيمی
کارگران ھشدار داد که با ھرگونه تجمع و 

 بحرانی به نام زندان
  

ھای کل  اصغر جھانگير رئيس سازمان زندان
کشور با سخنانی که در مراسم امضای 

ھا و معاونت  ای ميان سازمان زندان نامه تفاھم
جمھوری، بيان کرد ُمھر  امور زنان رياست
داری  ای که مناسبات سرمايه تاييدی زد بر فاجعه

و دولت جمھوری اس^می عامل بوجود آمدن آن 
 .ھستند

 درصد کسانی که ۴۶: "وی در سخنان خود گفت
به ".  شوند، دارای سابقه ھستند وارد زندان می

سخن ديگر حدود نيمی از افرادی که وارد زندان 
شوند، پس از آزادی بار ديگر به زندان  می

اما نکته ديگر اين است که مدام بر .  گردند برمی
شود و اين را  تعداد زندانيان زن افزوده می

توان از آماری که اصغر جھانگير ارائه داد  می
 درصد از افرادی ۴۶به رغم اين که .  متوجه شد

آيند پيش از اين حداقل يک بار  که به زندان می
اند، اين مورد در زنان بسيار کمتر  در زندان بوده

 درصد زنانی که وارد  ۶۵ ی وی    به گفته .  است 
 ٣۵ شوند فاقد سابقه ھستند، بدين ترتيب    زندان می 

 ١٠٠بيش از )   دسامبر٨( آذر ١٧روز سه شنبه 
تن از نمايندگان گروھای مخالف بشار اسد در 

در اين .  اج^س رياض حضور به ھم رساندند
نشست سه روزه که به دعوت عربستان سعودی 
برگزار شد، نمايندگان بيست گروه سياسی و 

گروه .  نظامی مخالف دولت سوريه شرکت داشتند
. ھايی با مواضع سياسی متفاوت و بعضا متضاد

اگرچه دو گروه اس^می به غايت ارتجاعی و 
(جبھه النصرت"و "  داعش"افراطی  شاخه " 

با مخالفت آمريکا و متحدانش )  القاعده در سوريه
به نشست رياض دعوت نشدند، اما با حمايت 

احرار "و "  جيش ا4س^م"قطر جرياناتی ھمانند 
که به لحاظ مواضع سياسی و ارتجاع "  الشام

" النصرت"و "  داعش"اس^می دست کمی از 
اين، ع^وه بر .  ندارند، به اين اج^س دعوت شدند

. کردھای سوری غايب اصلی اج^س رياض بودند

  ١٠درصفحه 

  ۵درصفحه 

٧درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٧٠٧شماره    ٩۴نيمه  دوم آذر  –سال سی و ھفتم 

 کارگران پتروشيمی، پيشتازان پرولتاريای صنعتی

 !اخراج پرستاران با وجود کمبود نيروی پرستار
 

 !”تحول س@مت”شکافتن بخيه ھای کودک در اوج 

 اج@س رياض،
  اھداف و چشم انداز آن

 ، جھانی پر از بحران
 جنگ و ناامنی

 
داری، يک سال پر از بحران،  جھان سرمايه

بيکاری و فقر، جنگ و آوارگی، تروريسم و 
به ھر گوشه اين نظام .  ناامنی را پشت سر نھاد

جھانی در طول يک سال گذشته نظری افکنده 
شود، تضادھای سر به فلک کشيده آن، به اشکال 

ھای  مختلف، 4ينحل بودن خود را در بحران
 .اند رنگارنگ به نمايش گذاشته

بحران اقتصادی جھانی، ھنوز از مرحله رکود پا 
. گرد جديدی فرارسيده است فراتر ننھاده که عقب
درپی در مورد  المللی، پی نھادھای مالی بين

. دھند خطرات بحران مالی جديد ھشدار می
داری برای احياء  ترين اميد جھان سرمايه بزرگ

رفته و اقتصاد  مجدد رونق به ياری چين، ازدست
ھای رشد  درپی نرخ اين کشور نيز با کاھش پی

توليد، صادرات و واردات و سقوط بازار سھام به 
وار بھای نفت  سقوط بھمن.  سراشيبی افتاده  است

خيز  در يک سالی که گذشت، کشورھای نفت
ھای جدی مواجه ساخته  جھان را نيز با بحران

 .است
يک سال، بھبودی در ميزان اشتغال  فقط در اين نه

ھای کارگر رخ  و شرايط مادی و معيشتی توده
نداد، بلکه بالعکس، با تداوم بحران، بر طول و 
عرض ارتش جھانی بيکاران افزوده شد و حتی 

داری، جمعيت  ترين کشورھای سرمايه در پيشرفته
 .تری به کام فقر کشيده شدند گسترده

فشار روزافزون ناشی از فقر و بيکاری و تشديد 
استثمار، اعتراضات گسترده کارگری را در 

اعتصابات و .  سراسر جھان در پی داشت
تظاھرات متعدد کارگران يونان، اسپانيا، پرتغال، 

متحده  ايتاليا، آلمان، بلژيک، فرانسه، ايا4ت
آمريکا، اعتصابات و تظاھرات کارگران و 
زحمتکشان اغلب کشورھای آمريکای 4تين، 
حاکی از تشديد تضاد کار و سرمايه و 

داری حاکم برای طبقه  ناپذيری نظم سرمايه تحمل
ترين رويداد جنبش کارگری  برجسته.  کارگر بود

، اعتصاب عمومی و سرا ٢٠١۵جھان در سال 
.  بود٢٠١۵سری کارگران ھند در سپتامبر 

بينی حضور  ھای کارگری پيش که اتحاديه درحالی
 ميليون کارگر را در اين اعتصاب داشتند، ١٠٠
 ميليون به فراخوان برای اعتصاب عمومی ١۵٠

ھای حکومت مودی پاسخ مثبت دادند  عليه سياست
ھا را به مدت يک روز در ھند  و تمام فعاليت
اين اعتصاب، بار ديگر قدرت .  متوقف کردند

 خ@صه ای از 
 اط@عيه ھای سازمان 

٨درصفحه   
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١از صفحه   

 ،  جھانی پر از بحران
 جنگ و ناامنی

٩درصفحه   

داری  جانبه نظام سرمايه که ناشی از بحران ھمه
ھا از ناامنی  توان انکار کرد که آن است، اما نمی

و ھراسی که تروريسم اس^می در اين کشورھا 
در ميان توده مردم ايجاد کرده است، نيز تغذيه 

 .کنند می
ھای  در طول يک سال، دو بار تروريست

. گرا، دست به کشتار مردم فرانسه زدند اس^م
نگاران را کشتار کردند و بار  بار روزنامه يک

 تن از مردم را در يک اقدام ١٣٠ديگر 
بديھی است که .  عام کردند معنا وحشيانه قتل تمام به

ھا که ديگر تأثيرش به يک کشور  گری اين وحشی
فقط با ايجاد ھراس و ناامنی،  محدود نماند، نه

سوی جريانات  ھای ناآگاه به گرايش در ميان توده
خارجی ستيز، نژادپرست و فاشيست را تقويت 
نمود، بلکه به طبقه حاکم امکان داد که دامنه 

ھای توده مردم را محدودتر کند و  حقوق و آزادی
با ايجاد جو پليسی و امنيتی، اقدامات خود را 
برای کنترل نارضايتی کارگران و زحمتکشان 

واقعيت اما اين است که اين تروريسم .  تشديد کند
 ديگری از بحران نظام  گرايی، جلوه و اس^م
گسيختگی آن  ثباتی و ازھم داری و بی سرمايه

 .است
ھای  ، خاورميانه يکی از کانون٢٠١۵در سال 

. داری بود حاد بحران عمومی جھان سرمايه
ت^ش دولت .  جنگ داخلی در عراق ادامه داشت

گيری مناطقی را  عراق و متحدان آن برای بازپس
ای  که داعش به تصرف درآورده است، به نتيجه

در سوريه جنگ داخلی به آوارگی .  نرسيد
. ھا تن ديگر از مردم اين کشور انجاميد ميليون

شھرھا و مناطق مسکونی بيشتری ويران گرديد، 
ھا و معلولين  ھا ھزار تن ديگر بر تعداد کشته ده

 ھزار تجاوز ٢٣٠ھا از  تعداد کشته.  افزوده شد
 . ميليون تن رسد٩کرد و جمعيت آوارگان به  

ھای  در اين سال، رقابت و کشمکش رژيم
ارتجاعی جمھوری اس^می ايران و عربستان 
سعودی برای کسب ھژمونی بر منطقه، يمن را 

ھزاران تن .  نيز به عرصه جنگ داخلی سوق داد
ھا و  از مردم اين کشور نيز درنتيجه بمباران

 .ھای طرفين نزاع، به قتل رسيدند درگيری
ھای رژيم اشغالگر اسرائيل با مردم  درگيری

فلسطين ھمچنان ادامه يافت و با گسترش دامنه 
ھا تن ديگر  نيز به قتل  مقاومت مردم فلسطين، ده

 .رسيدند
 –ھای اقتصادی  بحران خاورميانه که ريشه

اجتماعی و سياسی ژرف دارد، درنتيجه 
ای و  ھای منطقه ھای ارتجاعی قدرت سياست

ای مذھبی  المللی به يک جنگ و نزاع فرقه بين
. شده است که پايانی بر آن متصور نيست تبديل
ھای امپرياليست که در ايجاد و تقويت  قدرت
گرا نقش  ھای اس^م ھای اس^می و جنبش دولت

اند، در سالی که گذشت با توجيه  اصلی را داشته
ويژه دولت اس^می  گرايان به مبارزه عليه اس^م

داعش، بر دامنه مداخ^ت خود در اين منطقه 
ھای رقيب امپرياليست ، که ھمراه  قدرت.  افزودند

داری، تضادھای  با بحران جھانی نظام سرمايه
ھای نظامی  ھا تشديد شده است، اکنون با دخالت آن

يابنده خود، اوضاع منطقه را پيش از پيش  افزايش
تنھا نتيجه اين مداخ^ت، تشديد .  اند بحرانی کرده

ھا و  سازی اين منطقه و عم^ً تقويت دولت ويران
ھا با تمام  آن.  گرا بوده است ھای اس^م گروه

اند، ضرباتی جدی به  ادعاھايشان حتی نتوانسته

ويژه از کشورھای خاورميانه و آفريقا،  مردم به
خود جلوه ديگری از بحران عمومی جھان 

پردازان  بورژوازی ،  نظريه.  داری است سرمايه
ھای نئوفاشيست  کوشند، رشد احزاب و گرايش می

پرست اروپايی را با اين موج مھاجرات و  و نژاد
. گرايان توجيه کنند نيز اقدامات تروريستی اس^م

ھای  درواقع، اما رشد و قدرت گيری گرايش
ھای نئوفاشيست و  راست و احزاب و گروه

 ادامه روندی است که ٢٠١۵نژادپرست در سال 
.  اقتصادی جھان، آغازشده است ھمراه با بحران

ھای حزب نئوفاشيست جبھه ملی در  روی پيش
م^حظه  ای فرانسه و افزايش قابل انتخابات منطقه

ای در پی موج مھاجرت  آراء آن، يک اتفاق لحظه
گرايان دولت  ويژه اقدام تروريستی اس^م و به

اين حزب، .  نبود)  داعش(اس^می عراق و شام 
 سال پيش آغاز ۴ويژه از  ھای خود را به پيشروی

 ١٣/  ۶در آخرين انتخابات پارلمانی .  کرده است
سپس در انتخابات .  درصد آراء را به دست آورد

پارلمان اروپا و انتخابات محلی آراء بيشتری 
ھرچند که اين حزب نئوفاشيست .  کسب نمود

ای ماه  نتوانست در مرحله دوم انتخابات منطقه
دسامبر ، بر رقبای خود پيروز شود، اما رشد آن 

 .بازتاب بحران و نارضايتی مردم فرانسه است
ھای اين حزب نئوفاشيست در شرايطی  پيروزی

يافته، فقر  است که بيکاری در فرانسه افزايش
ھای دو جناح راست  بيشتر شده است، سياست

سنتی و چپ سوسياليست که تقريباً يکی است، با 
کافی است که اشاره .  رو شده است شکست روبه

 ١/١٠شود، نرخ رشد بيکاری در فرانسه از 
 درصد تا ٨/١٠ به ٢٠١٤درصد در سال 

 افزايش يافت و تعداد بيکاران ٢٠١٥سپتامبر 
فرانسوی به رقمی بيش از سه و نيم ميليون 

که نارضايتی، اعتراض و مبارزه  درحالی.  رسيد
يافته، اما طبقه کارگر  کارگران مدام افزايش

متأسفانه فاقد حزبی است که از اعتماد عمومی 
کارگران برخوردار باشد، لذا، جريانات راست 

اند از اين اوضاع به  افراطی و فاشيست کوشيده
برداری کنند و با وعده اشتغال،  نفع خود بھره

ھايی از  رفاه، مسکن، امنيت و غيره حتی بخش
سوی خود جلب  ھای فقير و کارگر را ھم به توده
ای  در مرحله نخست انتخابات منطقه.  کنند

 درصد از کارگران و جوانان  ۶٠دسامبر، حدود 
ھای ارتجاعی احزاب  در  اعتراض به سياست

. بورژوائی فرانسه، در انتخابات شرکت نکردند
بنابراين روشن است که دليل رشد حزب 

ھای   نئوفاشيست جبھه ملی ، نتيجه سياست
اقتصادی ارتجاعی حزب سوسياليست ، بحران 

 .اقتصادی و عواقب اجتماعی آن است
بينيم که  ھمين روند را در کشورھای ديگر نيز می

احزاب راست، نژادپرست و فاشيست رشد 
اند که حزب آزاد ھلند، حزب استق^ل  کرده

ھای سوئد، بلوک ف^مان  بريتانيا، حزب دمکرات
بلژيک، حزب آزادی اتريش و احزاب و 

ھای رنگارنگ دست راستی در اروپای  گروه
حتی در .  ھای آن ھستند شرقی و مرکزی نمونه

آلمان که کمتر از ديگر کشورھای اروپايی از 
 است، جنبش  ديده بحران اقتصادی آسيب
وسيعا رشد کرد ٢٠١٥نژادپرست پگيدا در سال 

و تظاھرات متعددی زيرعلم مسيحيت و يھوديت 
 .ھا به راه انداخت ھا و خارجی عليه مسلمان

ھا،  د4يل  که رشد و تقويت اين گروه رغم اين به
اقتصادی و اجتماعی در خود اين کشورھا دارد 

4يزال طبقه کارگر و نقش اين طبقه را برای 
داری حاکم جھانی، به  دگرگونی نظم سرمايه

 . ھمگان نشان داد
در يونان که اعتصابات و تظاھرات طبقه کارگر 

يک سال ھمچنان ادامه داشت، سيريزا در  در اين
اوايل اين سال توانست، بارأی اکثريت بزرگ 

اما . کارگران و زحمتکشان يونانی به قدرت برسد
خواست از  که اين سازمان نمی ازآنجايی
داری فراتر رود و  ھای نظم سرمايه محدوده

عنوان جناح چپ  برنامه حداکثرش، به
دمکراسی، مخالفت باسياست نئوليبرال،  سوسيال

در چھارچوب اتحاديه اروپا بود، پيشاپيش 
بنابراين در ھمان نخستين .  شکستش قطعی بود

مرحله کشمکش با اتحاديه اروپا، تسليم شد و 
شکست سيريزا اين واقعيت .  شکست را پذيرفت

را آشکار ساخت که در مرحله کنونی بحران و 
داری، صرفاً مخالفت باسياست  زوال سرمايه

نئوليبرال کافی نيست و جايی برای جايگزينی 
داری وجود  سياستھا در چارچوب نظم سرمايه

داری و  حل بحران، فقط نفی سرمايه راه.  ندارد
که در آمريکای  اين.  گذار به سوسياليسم است

ھای جناح چپ بورژوازی با  4تين نيز سياست
رو شده است و بحران جھان  شکست روبه

اصط^ح  داری حتی سوسياليسم ق^بی به سرمايه
آورد، بيان  می قرن بيست و يکمی را از پای در

ھمين واقعيت است که در گيرودار بحران فراگير 
داری،  با  جانبه نظم موجود، نجات سرمايه و ھمه

در ونزوئ^ .  وصله و پينه کردن آن ،ممکن نيست
جناح راست بورژوازی در انتخابات اخير، 

در .  ھای پارلمان را از آن خود کرد دوسوم کرسی
آرژانتين جناح چپ پرونيست، قدرت را از دست 

حزب کارگر برزيل نيز در آستانه ازدست .  داد
که در اسپانيا و پرتغال  اين.  دادن قدرت است

گيرد،  گرايش مخالف سياست نئوليبرال قدرت می
اصط^ح کارگر انگليس بر  يا جناح چپ  حزب به

رقبای جناح راست چيره شده است، ھرگز به اين 
ھای کارگر و  معنا نيست که خواست توده

زحمتکش، جايگزين کردن سياستی ديگر در 
جای سياست نئوليبرال  چارچوب نظم موجود به

بورژوازی در بطن بحران کنونی جھان .  است
حلی برای نجات نظم موجود  داری، راه سرمايه
 .ندارد
آسای پناھندگان به   با ھجوم سيل٢٠١۵سال 

ويژه  داری به کشورھای پيشرفته جھان سرمايه
در اين سال، .  کشورھای اروپايی، ھمراه بود

ميليون تن از مردم فقير، بيکار،  نزديک به يک
شده از خانه و کاشانه خود درنتيجه جنگ و  رانده

ترين و  گرايان، سخت گری اس^م وحشی
ھای زمينی و دريايی را  ترين راه خطرناک

پيمودند، حدود سه ھزار تن جان خود را از دست 
دادند تا خود را به يکی از کشورھای ظاھراً امن 

بورژوازی کشورھای .  اروپايی برسانند
داری که اين موج مھاجرت را  تر سرمايه پيشرفته

داند،  ھای درونی خود می عاملی در تشديد بحران
تمام امکانات خود را به خدمت گرفت، تا سدی 

اين موج مھاجرت و فرار .  در مقابل آن ايجاد کند
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 کارگران پتروشيمی، پيشتازان پرولتاريای صنعتی
سه .  ھا، شديدا برخورد خواھد شد ن اعتصاب آ

 تن از فعا4ن ٩روز پس از آن، از ورود 
اعتصاب پتروشيمی تندگويان به محل کارشان 

کارگران شرکت فراورش .  ممانعت به عمل آمد
ھای  مجتمع پتروشيمی بندرامام نيز که با خواست

مشابه اروند و فجر و تندگويان وفارابی، ابتدا در 
شکل امتناع از خوردن غذای شرکت دست به 
اعتراض زده و سپس به طور يکپارچه دست از 
کار کشيده بودند نيز مورد غضب حراست اين 

که حراست شرکت  رغم آن به.  شرکت قرار گرفتند
کارت سه تن از فعا4ن اعتصاب را مصادره کرد 

سر و  و ورود آنان به محل کار را به پايان بی
صدای اعتصاب مشروط ساخت، اما کارگران 
اين شرکت به  اعتصاب ادامه داده و 

کارگران .  ھای خود پای فشردند برخواست
اعتصابی در نشست مشورتی با نمايندگان خود، 
ضمن تاکيد بر ادامه مبارزه برای تحقق مطالبات 
خود، موقتا به اعتصاب پايان دادند و ھشدار دادند 

شان جلوگيری بعمل آيد،  اگر از ورود نمايندگان
بعداز .  بار ديگر دست به اعتصاب خواھند زد

اعتصاب متحدانه و ھمزمان سه پتروشيمی اروند 
و فجر و تندگويان، سرکوب و کنترل و 

ھای پليسی توام با ارعاب و تھديد  مراقبت
ھای  کارگران مبارز و پيشرو در پتروشيمی

خلف وعده مسئو4ن ھلدينگ .  منطقه شديدتر شد
 کارگرپتروشيمی ٧٠٠خليج فارس کافی بود تا 

 . مھرماه دوباره وارد اعتصاب شوند٢۵اروند از 
چند ھفته ای به حالت ب^تکليفی و آرامش نسبی، 

ھای کارگران برآورده شده باشد   که خواست  آن  بی
درست زمانی که رؤسای شرکت .  سپری شد

فارس و حاميان  ھلدينگ صنايع پتروشيمی خليج
ھا در قوه قضائيه و ديگر نھادھای حکومتی بر  آن

اين تصور بودند که اعتصاب و اعتراض در 
اند،  ھا را مھار و منکوب ساخته پتروشيمی

اعتصاب و اعتراض اين بار ع^وه بر 
ھايی که تا اين لحظه وارد عرصه نبرد  پتروشيمی

ھای  روياروی شده بودند، شمار ديگری از مجتمع
پتروشيمی منطقه ماھشھر و عسلويه، از جمله 

شامل بسپاران، ( بندرامام  مجتمع پتروشيمی
، )فارابی، فراورش و چند شرکت ديگر

پتروشيمی بوعلی سينا، پتروشيمی خوزستان، 
پتروشيمی پاسارگاد و )  برزويه(پتروشيمی نور 

با اين اعتراض .  مبين را نيز دربر گرفت
 آذر و در شکل امتناع ١۴ھماھنگ که از روز 

از خوردن غذای شرکت آغاز شد، اعتراض 
ھای اين منطقه را  ترين پتروشيمی کارگران، مھم

در خود فرو برد و تقريبا سراسر منطقه آزاد 
 .ماھشھر و عسلويه را دربر گرفت

 آذر فاش ١٧در "  نفت ما"تحليلی   –پايگاه خبری 
 ھزار ٣ساخت که بعد از ارسال طوماری با 

ھای واگذار شده،  امضای کارکنان پتروشيمی
دراعتراض به تغيير وضعيت استخدامی خود و 

 ھزار ۶توجھی وزارت نفت به آن، بيش از  بی
نفر از کارکنان نفت زيرمجموعه ھلدينگ صنايع 

فارس در ماھشھر و عسلويه، با  پتروشيمی خليج
توجه به مصوبه پنھانی دولت در زمينه قطع 

ھای واگذار شده  رابطه استخدامی کارکنان شرکت
پتروشيمی به بخش خصوصی و نيز بخشنامه 

 که انتقال کارکنان ٩٢/  ٣/  ٢٠وزير نفت در 

ھای واگذار شده پتروشيمی به بخش دولتی  شرکت
را ممنوع کرده است، دست به اعتصاب غذا زده 

 روز از رفتن به ۵ آذر به مدت ١۴و از 
 .اند غذاخوری شرکت خودداری کرده

 و 4۴۴زم به توضيح است که در اجرای اصل 
ھای دولتی از جمله  سازی شرکت خصوصی

شرکت "ھايی که زير نظر  واگذاری پتروشيمی
شد، روال اين بود که  اداره می"ملی نفت ايران

شد  ھا ارائه می چھار گزينه به کارکنان اين شرکت
ھا، تغيير محل اشتغال و انتقال به  که يکی از آن

ھای ھمان نھاد دولتی  يکی ديگر از زيرمجموعه
بود و در ضمن به فرض تعطيل شدن يک واحد 
يا بخشی از آن، کارکنان آن اخراج و بيکار 

شدند، بلکه به بخش يا واحد ديگری منتقل و  نمی
اما با تغيير قوانين و .  شدند مشغول به کار می

، ٩١ھا از سال  سازی مقررات حاکم بر خصوصی
ھای واگذار شده  اين امکان از کارکنان شرکت

 .سلب شده است
ھا به بخش خصوصی،  واگذاری پتروشيمی
ھا و ابھاماتی را نيز در مورد  درعين حال پرسش

خدمات  وضعيت استخدامی، بازنشستگی و بيمه
درمانی کارکنان که پيش از آن زير پوشش 

با اين .  وزارت نفت قرار داشتند، درپی داشت
شد که رابطه استخدامی  ھمه، چنين تصور می

ھای پتروشيمی زير  کارگران و کارکنان شرکت
پوشش وزارت نفت، پس از واگذاری به ھلدينگ 

ماند که  فارس نيز با وزارت نفت برقرار می خليج
 .چنين نبوده است

 ھزار تن از ۶پس از اعتراض ھشدارگونه 
ھای منطقه ماھشھر و  کارکنان پتروشيمی

فارس، در  عسلويه، روابط عمومی ھلدينگ خليج
ھراس از گسترش حرکت اعتراضی کارکنان به 

ھا و گذر آن به  تمام واحدھا و عموم پتروشيمی
تر مبارزه، سراسيمه  اشکال موثرتر و عالی

ارسال کرد و در آن به "  نفت ما"جوابی برای 
کارگران و کارکنان چنين اطمينان داد که ارتباط 

فارس با  ھای زيرمجموعه ھلدينگ خليج شرکت
صندوق بازنشستگی نفت برقرار است و شايعه 

ھلدينگ .  قطع اين رابطه را تکذيب کرد
چنين وعده داده بود که پاداش  فارس ھم خليج
وری مطابق ضوابط پرداخت خواھد شد و  بھره

در مورد امکانات خدمات درمانی نيز تاکيد شده 
ھای درمانی و خدمات بھداشتی به  بود که ھزينه

سازمان بھداری و بھداشت صنعت نفت پرداخت 
شود و در اين زمينه نيز اوضاع به روال  می

ھای  در مورد انتقال به شرکت.  گذشته است
دولتی، با ذکر اينکه چنين مقرراتی مشمول تمام 

ھای واگذار شده صنعت نفت به بخش  شرکت
فارس  که ھلدينگ خليج ست و اين خصوصی

تصميم گيرنده نيست، خود را از زير بار ھرگونه 
مسئوليتی رھا ساخت و درھر حال ت^ش شد که 
با اين جوابيه، بر آتش اعتراض در 

ھای زيرمجموعه ھلدينگ آب بپاشد و  پتروشيمی
کارگران و کارکنان معترض را، رام و تا حدی 

ثمر بود چرا که  ھا بی اما اين ت^ش!  اميدوار سازد
 وزارت نفت به ھلدينگ ITبا نامه مدير 

ھای  فارس مبنی بر حذف کارکنان شرکت خليج
، "  روی سيستم جامع بر خط نفت"واگذار شده از 

ديگر جائی برای اميدواری کارکنان معترض به 

 . وعده ھای ھلدينگ خليج فارس باقی نماند
ھ�ای ھ�ل�دي�ن�گ  با خارج شدن کارکنان پتروش�ي�م�ی

فارس از پوشش مقررات استخدامی ش�رک�ت  خليج
س�ي�س�ت�م ج�ام�ع " ملی نفت ايران و ح�ذف آن�ان از 

ھ�ا و م�زاي�ای  نه فقط بخش مھمی از پ�اداش"  نفت
شغلی و بازنشستگی کارکنان و تسھي^ت و دي�ع�ه 

ھ�ای  مسکن و امث�ال آن، ب�ل�ک�ه اس�ت�ف�اده از ب�ي�م�ه
. ش�ود درمانی ويژه کارک�ن�ان ن�ف�ت ن�ي�ز ق�ط�ع م�ی

ک����ه درح����ال ح����اض����ر ھ����م زم����زم����ه  چ����ن����ان
سازی بيمارستان نفت در ماھشھر ن�ي�ز  خصوصی
 .شود شنيده می

ھ�ای  ب^تکليفی کارکنان و ک�ارگ�ران پ�ت�روش�ي�م�ی
واگذار شده که قب^ زيرپوشش شرک�ت م�ل�ی ن�ف�ت 

چ�ن�ي�ن وض�ع�ي�ت اس�ت�خ�دام�ی و  اند، ھم قرار داشته
حذف م�زاي�ای ش�غ�ل�ی، ب�ازنش�س�ت�گ�ی و خ�دم�ات 

ھ��ای ھ��ل��دي��ن��گ  درم��ان��ی، ف��ق��ط ب��ه پ��ت��روش��ي��م��ی
شود، بلکه تا کل  فارس خ^صه و محدود نمی خليج

ھ�ای واگ�ذار ش�ده  کارکنان و کارگران پتروشي�م�ی
توان به پ�ت�روش�ي�م�ی  برای نمونه می.  يابد تعميم می

زم��ان ب��ا اع��ت��ص��اب��ات  ھ��م.  اص��ف��ھ��ان اش��اره ک��رد
 ۴٠٠ھای منطقه ماھشھر،  کارگری در پتروشيمی

تن از کارکنان رسمی پتروشيمی اصفھان ني�ز در 
اعتراض به وضعي�ت اس�ت�خ�دام�ی خ�ود دس�ت ب�ه 
اع��ت��ص��اب زدن��د چ��را ک��ه پ��س از واگ��ذاری اي��ن 

ھ�ای  پتروشيمی به بخش خصوصی وضعيت بي�م�ه
درم��ان��ی، ب��ي��م��ه ب��ي��ک��اری، ب��ازنش��س��ت��گ��ی و ک��ل 

ای  وضعيت استخدامی اين کارکنان ن�ي�ز در ھ�ال�ه
 .از ابھام و ناروشنی فرو رفته است

اعتراضات گسترده کارگران و کارکنان 
فارس  ھا، گرچه مديران ھلدينگ خليج پتروشيمی

را وادار ساخت تا از وزارت نفت درخواست 
کنند که نسبت به حذف کارکنان اين شرکت از 

دست نگھدارد، اما نامه "  سيستم جامع نفت"
 ربيعی   آذر زنگنه وزير نفت به علی١٨مورخ 

سازی کارگران و  نشان داد که دولت در محروم
کارکنان پتروشيمی از مزايای پيشين خود مصمم 
است و در واقع پروسه قطع رابطه استخدامی اين 
بخش از کارگران و کارکنان پتروشيمی که از 

. تر آغاز شده بود درحال کامل شدن است  قبل
ای خطاب به وزير کار نوشت  زنگنه در نامه

ھای  کارکنان پتروشيمی اصفھان و ديگر شرکت"
واگذار شده مشک^تی دارند، اما اين مشک^ت به 

و از ربيعی خواست "  وزارت نفت مربوط نيست
 !گيری کند که اين موضوع را پی

نيازی به گفتن نيست که با تغيير شرايط 
ھا ھزار نفر از کارگران  استخدامی ھزارھا و ده
ھای واگذار شده  ھا و شرکت و کارکنان پتروشيمی

به بخش خصوصی، وزارت نفت با زدن از جيب 
کند تا  جويی می کارگران ميلياردھا تومان صرفه

ھای ک^ن و  ھا و پاداش آن را به صورت حقوق
چند صد ميليونی به حساب مديران و کارگزاران 

 .ارشد نظام واريزکند
ھای  امتناع وزارت نفت از پذيرش خواست

ھای منطقه  کارگران و کارکنان پتروشيمی
ماھشھر و عسلويه، در واقع پايمال کردن بخشی 

ھاست که  از حقوق به رسميت شناخته شده آن
داران و  سرمايه.  شده است ھا به آن عمل می سال

فارس نيز با پاسخ  مديران شرکت ھلدينگ خليج
ھای کارگران و کارکنان اين  منفی به خواست

شرکت، از جمله افزايش دستمزد پايه، افزايش 
وری، پرداخت منظم پاداش و  حق شيفت و بھره

١از صفحه   

۶درصفحه   
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١از صفحه   

از زندانی، اين که ايران در حال حاضر  بحرانی به نام زندان
ست که با4ترين ميزان  جزو کشورھايی

سرانه زندانی را در جھان دارد، بازتاب 
ست و  ی وضعيت نابسامان اجتماعی دھنده

نکته اين است که حضور اين ھمه زندانی در 
ی بعد خود بر گسترش و رشد ابعاد  مرحله

از جمله در مورد .  فاجعه تاثيرگذار است
ھای اين زندانيان که در ابتدای مقاله  خانواده

ھا و خطراتی که  بار آن به وضعيت اسف
 .کند، اشاره شد شان را تھديد می کودکان

ست غيرقابل انکار که در سايه  اين واقعيتی
دولت جمھوری اس^می و بحران عميق 

داری  اقتصادی حاصل از مناسبات سرمايه
که يکی از نتايج آن گسترش فقر و بيکاری 

سابقه بوده است، معض^ت  به شکلی بی
اجتماعی نيز ھمپای آن افزايش يافته و به 
بحرانی در جامعه تبديل شده است که ھرگز 

 .نظير آن نبوده است
ترشدن شرايط  افزايش تعداد زندانيان، وخيم
ھا  ھای روانی آن زندانيان در زندان و بحران

در زندان و حتا پس از آزاد شدن، ھمه 
ی ھمين معض^ت  بازتاب و نتيجه

است که بازگشت نيمی از زندانيان  اجتماعی
واقعيت اين .  به زندان يکی از نتايج آن است

ھا در ايران  است که شرايط زندان
ست که نه تنھا گامی در راستای  ای گونه به

بھبود و بازگشت زندانی به عنوان يک بيمار 
و يا حتا يک قربانی مناسبات به جامعه 

که زندانی با معض^ت  شود، بل برداشته نمی
گذارد و  تری پا به جامعه می روحی فراوان

اين بار ممکن است حتا دست به جناياتی بزند 
 .زد که پيش از آن دست نمی

حصار و  براساس يک گزارش از زندان قزل
از بند محکومين به اعدام، برخی از 
محکومين به اعدام که در ارتباط با مواد 

اند، برای به عقب انداختن  مخدر دستگير شده
شان در زندان دست به قتل  حکم اعدام

زنند تا با اين روش چند صباحی ديگر  می
چرا که در صورت قتل يک .  زنده بمانند

فرد، دارای شاکی خصوصی شده و دادگاه 
ھا بايد برگزار شود در حالی  مجددی برای آن

که برای مواد مخدر شاکی خصوصی نيست 
و ھر لحظه ممکن است حکم اعدام اجرا 

توان اين را تصور کرد؟ يک  آيا می.  شود
کشد تنھا برای  زندانی زندانی ديگر را می

اين که چند صباحی ديگر شانس زندگی در 
ھمان زندان را که به آن با ھيچ شکلی 

اين !!!  توان زندگی ناميد، داشته باشد؟ نمی
توان امروز  فاجعه را در کجای اين دنيا می

 مشاھده کرد؟
چه زمانی کشور اين ھمه معتاد داشته است؟ 
چه زمانی سن دختران تن فروش تا اين 

فروش، يک سارق مسلح، خ^صه يک  تن
انسان درمانده و رانده شده از جامعه مانند 

و اين ھمه تنھا يک وجه .  پدر و مادر خودش
ی  و يک بخش از تاثير زندان بر جامعه

 .ايران است
يا وقتی که حدود نيمی از زندانيان، پس از 

گردند به چه  آزادی بار ديگر به زندان بازمی
معناست؟ به اين معناست که برای اين 

 ١١٠ھا که باز بر اساس آمار دولتی  انسان
ھای کشور در بر  ھزار انسان را در زندان

گيرد، ھيچ راھی جز بازگشت به ھمان  می
ھا  راھی که منجر به زندان شد برای آن

يا خريد و فروش مواد مخدر .  وجود ندارد
اين را ھم بايد .  است و يا سرقت و امثال آن

در نظر داشت که اگرچه براساس آمارھای 
ھا   ھزار زندانی در زندان٢٣٠دولتی 

ھستند، اما ورودی به زندان، باز براساس 
 ھزار نفر ۶٠٠آمارھای دولتی سا4نه به 

 .رسد می
 بسياری از ۵٧در حالی که بعد از قيام 

ھا خالی از زندانی شده بودند، چه  زندان
ھا افتاده است که  اتفاقی در طول اين سال

رغم ايجاد  ھای جديد و به رغم ايجاد زندان به
داشتن زندانی  ھای مخصوص نگاه اردوگاه

و يا زندان قرچک، يا "  فشافويه"چون  ھم
رغم ايجاد  زندان کھريزک، و باز به

ھای باز يعنی زندانيانی که اجازه دارند  زندان
ھای خود سپری کنند،  ھا را در خانه حتا شب

براساس آمارھای دولتی ھم اکنون تعداد 
ھای موجود  زندانيان دو برابر گنجايش زندان

کشور است، موضوعی که به صراحت 
توان گفت بسيار بدتر از آمارھای  می

 ۵ تا ۴ھا حتا  ست و برخی از زندان دولتی
اند تا  برابر ظرفيت زندانی در خود جای داده
ھا از  جايی که براساس يکی از گزارش

ھا  زندان اھواز جا برای خوابيدن زندانی
اصط^ح زندان قرچک  نيست، يا در ھمان به

که زندان زنان است حداقل سه برابر ظرفيت 
در آن زندانی وجود دارد، زندانی که ھيچ 
کدام از استانداردھای يک زندان معمولی را 
نداشته و فاقد کمترين امکانات بھداشتی 

 .باشد می
قدر ابعاد  ھا از زندانی، آن انباشته شدن زندان

ای  وسيعی در ايران پيدا کرده است که خامنه
ديکتاتور ج^د حاکم بر ايران نيز در سخنان 
خود در ديدار با مقامات دستگاه قضايی در 
تيرماه گذشته وضعيت را از اين جھت 

راه "بحرانی ناميده و خواستار پيدا کردن 
اما جمھوری اس^می چه راه .  شده بود"  حل

تواند پيدا کند در حالی که خود  حلی می
مسبب اين فاجعه است؟ آيا براستی مضحک 

 !نيست؟
ھا  ھا و انباشته شدن آن وضعيت کنونی زندان

درصد از زنان زندانی پيش از ورود به 
اند و اين معنای  زندان دارای سابقه بوده

ديگری ندارد جز اين که زنان با سرعت 
 .شوند بيشتری به اين دايره کشيده می

 درصد کسانی که ۶۴"که گفت   وی ضمن آن
 درصد ٣۶برند متاھل و  در زندان بسر می

تر  با اين وجود وی بر جوان".  مجرد ھستند
شدن معدل سنی زندانيان تاکيد کرد، او گفت 

 سال ٣٠ سال به ٣۶متوسط سن زندانيان از 
چنين در رابطه با  وی ھم.  رسيده است

مشک^ت خانوادگی زندانيان صحبت کرد، 
شان در جامعه، از  از پذيرفته نشدن کودکان

معض^ت معيشتی و حتا کودکانی که پدران 
شان در زندان ھستند و ھيچ نھاد  و مادران

کند و  دولتی کمکی به اين کودکان نمی
 .ای از ابھام قرار دارد شان در پرده سرنوشت

توان  اما از سخنان وی چه چيزی را می
 درصد ۶۴برای نمونه وی گفت که .  دريافت

زندانيان متاھل ھستند و از سوی ديگر بر 
 ۶۴.  مشک^ت خانوادگی زندانيان تاکيد کرد

درصد متاھل به اين معناست که از مجموع 
 ھزار زندانی براساس آمارھای دولتی ٢٣٠

تواند حتا از اين بيشتر  که آمار واقعی می(
ی  و با توجه به اين که باز به گفته)  باشد

 درصد زندانيان را ٩٧اصغر جھانگير 
 ١۴٧دھند، پدر  حدود  مردان تشکيل می

برد و با  ھزار خانواده در زندان بسر می
که ميزان شاغلين زن در ايران  توجه به اين

توان يقين حاصل کرد  بسيار پايين است، می
ھا نيز فاقد کار  که عمده مادران اين خانواده

 ھزار ١۴٧جا حدود  پس تا اين.  ھستند
گونه درآمدی برای تامين  خانواده فاقد ھر

: توجه کنيد.  نيازھای زندگی خود ھستند
 . ھزار خانواده١۴٧

باز با توجه به سخنان اصغر جھانگير که حتا 
کودکانی که پدر و مادرشان، ھر دو در 

گونه  زندان ھستند، در خيابان و بدون ھيچ
توان تصور کرد  شوند، می سرپناھی رھا می

گونه  ھا بدون ھيچ که اغلب اين خانواده
اگر ھم در بھترين .  حمايت دولتی ھستند

سازمان "يا "  کميته امداد"حالت زير پوشش 
ھا به  باشند، ميزان کمک مالی آن"  بھزيستی

قدری ناچيز است که حتا تامين کننده نان 
ھا نيست چه رسد به  خالی برای اين خانواده

مسکن، پوشاک و ديگر نيازھای غذايی و 
حال .  ھا به عنوان يک انسان غيرغذايی آن

 ١۴٧توان از فرزندان اين  چه انتظاری می
ھزار خانواده داشت و چه سرنوشتی در 
انتظار اين کودکان است؟ يک قاچاقچی مواد 
مخدر، يک تجاوزگر، يک آدمکش، يک 

 زنده باد سوسياليسم 
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ھستند که در باره آينده کشورشان تصميم خواھند  اج@س رياض، اھداف و چشم انداز آن
 ". گرفت

واکنش جمھوری اس^می در مورد اج^س 
رياض، نه تنھا واکنشی جديد و غير منتظره نبود 
بلکه، بيان ھمان مواضع قبلی اين رژيم مبنی بر 
حمايت بی چون و چرا از دولت بشار اسد و 

ديدگاھی که در .  ماندن او بر سر قدرت است
در مقابله با مواضع عربستان و "  ٢وين "اج^س 

مواضعی که دولت .  ترکيه بر آن تاکيد داشت
روسيه نيز تا حدودی با آن ھم نوايی دارد و ھر 
دو کشور به عنوان حاميان ب^فصل حکومت 

با .  سوريه، دست کم تاکنون بر آن تاکيد کرده اند
اين تفاوت که روسيه با درجه غلظت کمتری 
نسبت به ماندگاری بشار اسد در طی دوره انتقال 

 . قدرت سياسی و يا بعد از آن اصرار دارد
از طرف ديگر، به رغم اينکه آمريکا و اتحاديه 
اروپا ھمچنان بر اين امر تاکيد دارند، که بشار 
اسد  در انتقال قدرت سياسی و حکومت آتی 
سوريه جايی ندارد، اما مواضع آنان در نشست 

آمريکا و .  تا حدودی تعديل يافت"  ٢وين "
که "  ٢وين "متحدان اروپايی اش در اج^س 

جمھوری اس^می نيز در آن شرکت داشت از 
مواضع پيشين شان مبنی بر عدم حضور بشار 
اسد در روند گفتگوھای صلح بر سر دولت 
انتقالی تا حدودی کوتاه آمدند و تنھا بر عدم 
حضور او در دولت بعدی تاکيد و اصرار 

و اين در حالی است که عربستان، .  ورزيدند
ترکيه، قطر و بخشی از گروه ھای سياسی و 
نظامی سوريه ھمچنان و به شدت با ھرگونه 
حضور بشار اسد چه در دوره انتقالی و چه بعد 

 . از آن مخالف ھستند
در واقع به ھمان نسبتی که عربستان سعودی، 
ترکيه و قطر بر رفتن بی چون چرای اسد تاکيد 
دارند، جمھوری اس^می و به درجه ای کمتر 
. روسيه خواھان حفظ دولت بشار اسد ھستند

خصوصا که جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران، 
" خط قرمز"حفظ بشار اسد را به عنوان 

جمھوری اس^می عنوان کرده و در ھمين رابطه 
طی سخنانی در خوزستان جنگيدن و حضور 

جنگ "نيروھای ايران در سوريه را  يک 
و ھم شان دفاع از خوزستان در دوران "  دفاعی

ع^وه بر اين .  جنگ ھشت ساله اع^م کرده است
ھا، جبھه نصرت نيز با توطئه توصيف کردن اين 
نشست آن را محکوم و اع^م کرده که، گروه 
ھای شرکت کننده در اج^س رياض عم^ نمی 
توانند در صحنه نبرد زمينی در سوريه، توافقات 

لذا، با وجود چنين مواضع .  شان را عملی کنند
متضادی ميان کشورھای درگير در بحران 
سوريه که می تواند دستيابی به يک راه حل 
سياسی را با موانع و مشک^ت جدی روبرو 
سازد، مجموعه شرايط حاکم بر منطقه و نيز 
وجود گروه ھای اس^می متخاصم در داخل 
سوريه ھم از جمله عواملی ھستند که چشم انداز 
برون رفت از بحران سوريه را دست کم در 

 .کوتاه مدت دشوار می کند
حال با چنين وضعيت پيچيده ای که منطقه و 
بحران سوريه با آن مواجه است، بعيد به نظر می 
رسد اھداف نشست رياض صرفا در موارد 

مواضع مشترک کشانيد، نتايج حاصل از نشست 
نشست ھايی که .  بود"  ٢وين "و "  ١وين "ھای 

 نوامبر و با ١۴ و ٧به فاصله يک ھفته در 
حضور ھمه کشورھای درگير با جنگ داخلی 
سوريه از جمله روسيه، آمريکا، فرانسه، 
عربستان، ترکيه، مصر، عراق، اردن، عمان، 
نماينده سازمان ملل در امور سوريه و رئيس 
. سياست خارجه اتحاديه اروپا در وين برگزار شد

که ع^وه بر "  ٢وين "بويژه نتايج حاصل از 
حضور قائم مقام وزير خارجه چين، جمھوری 
اس^می نيز برای اولين بار به اين نشست دعوت 
شد و جواد ظريف وزير خارجه ايران در آن 

نشست ھايی که بيش از ھر زمان .  حضور يافت
ديگری طرفين را به ضرورت دستيابی به يک 
راه حل سياسی و در نھايت توافق بر سر تشکيل 
يک دولت انتقالی جھت حل بحران سوريه سوق 

 . داد
در چنين وضعيتی و با توجه به توافقات اج^س 
وين، در حالی که کمتر از يک ماه به گفتگوھای 
احتمالی ميان دولت سوريه و گروه ھای مخالف 
بشار اسد باقی مانده است، ظاھرا عربستان 
سعودی اقدام به برگزاری اج^س رياض کرد تا 
نمايندگان گروه ھای مخالف دولت سوريه برای 
رسيدن به مواضع مشترک در مورد راه ھای 
گفتگو با دولت بشار اسد و چگونگی انتقال قدرت 

تا آنجا که خبرگزاری ھا نتايج .  تبادل نظر کنند
اين اج^س سه روزه را گزارش کرده اند، لزوم 
برکناری بشار اسد از قدرت و تشکيل يک دولت 
فراگير از جمله توافقات اين اج^س نيز بوده 

 . است
پوشيده نيست از شروع جنگ داخلی سوريه در 

 تاکنون، اج^س رياض نخستين ٢٠١١سال 
نشستی است که توانست در چنين ابعادی گروه 
ھای مخالف سياسی و نظامی دولت بشار اسد را 

تا جاييکه ع^وه بر نمايندگان   .گرد ھم جمع کند
گروھايی که ھم اکنون در داخل سوريه می 

" ائت^ف ملی" تن از اعضای ٢٠جنگند، حدود 
مخالف دولت سوريه نيز در اين نشست حضور 

ائت^فی که در استانبول مستقر است و از .  داشتند
آن به عنوان يکی از مھمترين گروه ھای سياسی 

با اين ھمه به دليل .  مخالف اسد نام برده می شود
منافع متضادی که ھر کدام از کشورھای درگير 
در بحران سوريه دارند، واکنش آنان نسبت به 

 .اج^س رياض متفاوت بوده است
به رغم اينکه سازمان ملل، آمريکا و ديگر 
کشورھای شرکت کننده در اج^س وين، از 
نشست رياض استقبال و آنرا گامی رو به پيش 
جھت حل سياسی بحران سوريه قلمداد کردند، 
جمھوری اس^می اما، نشست رياض را محکوم 
و اقدام عربستان سعودی را خارج از چھارچوب 

به گزارش ايسنا، .  ھای توافقات وين اع^م کرد
حسين امير عبداللھيان، معاون وزير امور خارجه 
جمھوری اس^می ضمن اع^م مخالفت جمھوری 

"اس^می با اج^س رياض گفت سازمان ملل : 
مسئول شناسايی معارضه در مشورت با 

از نظر ما، فقط و فقط مردم سوريه .  کشورھاست

عدم دعوت از کردھای سوری در حالی صورت 
گرفت که عربستان اع^م کرده بود از ھمه گروه 

ولی .  دعوت کرده است"  مخالف ميانه رو"ھای 
به رغم چنين ادعايی، کردھای سوری و از جمله 

به اين نشست "  اتحاد دمکراتيک کردھا"حزب 
 . دعوت نشدند

اتحاد "اقدام عربستان در عدم دعوت از حزب 
را بايد به حساب ھمسويی "  دمکراتيک کردھا

خاندان آل سعود با دولت ترکيه و مخالفت ترکيه 
با حضور نمايندگان کردھای سوری در اج^س 

چرا که دولت ترکيه معتقد است .  رياض دانست
سوری و "  اتحاد دمکراتيک کردھای"که حزب 

شاخه نظامی آن، يگان ھای حفاظت خلق به 
)  پ ک ک(حزب کارگران کردستان ترکيه 

با اين ھمه، به رغم ترکيب .  وابسته است
 گروه سياسی و نظامی  ٢٠نامتجانس و ژله ای 

حاضر در نشست رياض، عربستان سعودی و 
متحدانش عنوان کرده اند که اتخاذ مواضع 
يکسان، دست يابی به يک پ^تفرم مشترک و در 

پی ريزی يک ساختار سياسی واحد ميان نھايت 
از جمله مخالفان سياسی و نظامی بشار اسد 

د4يلی بوده اند که آنان را به ضرورت برگزاری 
 .کشانده استچنين اج^سی 

اج^س رياض در شرايطی برگزار شد که پيش 
از آن، دو نشست بين المللی با حضور ھمه 
کشورھای درگير در جنگ داخلی سوريه در وين 

از اين رو پيش از برگزاری .  برگزار شده بود
اين نشست، مقامات وزارت خارجه عربستان به 
خبرگزار ی دولتی اين کشور گفته بودند، که 

در راستای حمايت عربستان از "اج^س رياض 
و بر مبنای اج^س "  حل سياسی بحران سوريه

برگزار شده است؛ که در آن از گروه "  ٢وين "
ھای مخالف بشار اسد خواسته شده بود با اتخاذ 
موضعی واحد نمايندگان خود را برای مذاکره 

روند انتقال قدرت بر "جھت به جريان انداختن 
 .تعيين کنند" ٢٠١٢اساس اج^س ژنو در سال 

حال با برگزاری اج^س رياض، نمايندگان 
سياست خارجی ھفده کشور جھان در ادامه 

، راھی نيويورک می ٢ و ١نشست ھای وين 
 دسامبر، سومين اج^س بين ١٨شوند تادرروز  

المللی حل بحران سوريه را دراين شھر برگزار 
در پيشبرد چنين روندی، ھم اينک آمريکا و .  کنند

ديگر کشورھای شرکت کننده در اج^س وين و 
 نمايندگان ٢٠١۶نيويورک، اميدوارند در ژانويه 

گروه ھای شرکت کننده در اج^س رياض و 
رژيم بشار اسد، بتوانند بر اساس بندھای اج^س 

با يکديگر م^قات و بر سر تشکيل يک "  ٢وين "
. دولت انتقالی به نتايج مورد نظر دست يابند

روندی که ظاھرا قرار است طرفين تا شش ماه 
پس از شروع مذاکرات بر سر تشکيل دولت 

 ماه پس از آغاز گفتگوھا، در ١٨انتقالی و 
در "  آزاد"خصوص برگزاری يک انتخابات 

 . سوريه با ھم به توافق برسند
آنچه عربستان سعودی و متحدانش را در واقع، 

به ضرورت سازماندھی گروه ھای سياسی و 
نظامی مخالف دولت سوريه برای رسيدن به 

۶درصفحه   
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 کارگران پتروشيمی، پيشتازان پرولتاريای صنعتی

مشاغل، در واقع بندی  اجرای طرح طبقه
سھم بيشتری از ارزش اضافه آفريده شده 

زنند و  توسط نيروی کار را به جيب می
سودھای سرشاری نصيب خود 

بدين ترتيب؛ سرمايه، در .  سازند می
که  بخش خصوصی و دولتی، در حالی

عليه کارگران از حربه ارعاب و تھديد و 
کنند،  ماشين قھر و سرکوب استفاده می

دوشند و  به اتفاق، طبقه کارگر را می
بيھوده نيست که سرمايه .  کنند استثمار می

اين شرکت از محل سودھای انباشته شده 
به دوبرابر افزايش يافته و به اعتراف 
مسئولين آن، شرکت ھلدينگ صنايع 

فارس، سودآورترين  پتروشيمی خليج
 !شرکت بوده است

رغم  کارگران و کارکنان پتروشيمی اما به
ھا، برای  تمام اين فشارھا و محدوديت

ھای خود، به مبارزه  يابی به خواست دست
موج جديد اعتصابات و .  ادامه خواھند داد

اعتراضات کارگران پتروشيمی که از حدود 
سه ماه پيش خروشيدن آغاز نمود، پيوسته 

ھای اوليه  جرقه.  درحال پيشروی بوده است
اعتراض و اعتصاب که در اين يا آن مجتمع 

شد، اعتصاب فرا  روشن و خاموش می
زمان و ھماھنگ در  واحدی و اعتصاب ھم

ور ساخت و در  چند پتروشيمی را شعله
ھای منطقه ماھشھر و  ادامه، اکثر پتروشيمی

اين اعتصاب بار .  عسلويه را دربر گرفت
ديگر نقش مھم کارگران پتروشيمی را به 
عنوان بخش پيشتاز پرولتاريای صنعتی به 

کارگران و کارکنان .نمايش گذاشت
پتروشيمی درجريان اعتراضات اخير خود 
ھشدار دادند، چنانچه به خواست ھای آنان 
رسيدگی نشود، درشکل ايجاد يک زنجير 
انسانی ازماھشھرتاعسلويه، به اعتراض 

 ٢٣صبح روزدوشنبه .  ادامه خواھند داد
 تن ازکارگران و ١۵٠٠آذرنيز بيش از 

کارکنان مجتمع پتروشيمی ھای 
بندرامام،بوعلی سينا، تندگويان، اروند، فجر 
و خوزستان با تشکيل يک زنجير انسانی و 
اعتراض ايستاده در محدوده اطراف محل 
کار خود و با حمل پ^کارد، برادامه مبارزه 

 .برای تحقق مطالبات خويش پای فشردند
ترديدی در اين مساله وجود ندارد که  

کارگران و کارکنان پتروشيمی با تداوم 
مبارزه قادر خواھند بود، ھم وزارت نفت و 

نشينی  فارس را به عقب ھم ھلدينگ خليج
ست اعتراض و اعتصاب  کافی.  وادار کنند

ھای جنوب  خود را در مقياس تمام پتروشيمی
ھای زيرمجموعه ھلدينگ  و شرکت

تر و اتحاد طبقاتی خود  فارس ھماھنگ خليج
بايد .  تر سازيم تر و مستحکم را گسترده

مبارزات خود را از مرحله کنونی فراتر 
ھای موثرتر  ھا و تاکتيک بريم و از شيوه

مبارزه بيشتر استفاده کنيم و با عبور از 
ھای  تاکتيک اعتصاب غذا به خواباندن چرخ

ھا در مقياس  توليد و خاموش کردن ماشين
ھای منطقه، گام ديگری به  تمام پتروشيمی

 .جلو بگذاريم
طبقه حاکم و رژيم سياسی پاسدار منافع آن، 
نه فقط برای جلوگيری از گسترش اعتصاب 
و اعتراض کارگران و کارکنان زيرمجموعه 

ھا از  فارس به ساير پتروشيمی ھلدينگ خليج
نمونه پتروشيمی اصفھان، تبريز، شيراز و 
نظير آن وبيم و ھراس از عواقب سرتاسری 
شدن اعتراض و اعتصاب، مجبور است به 
کارگران گوش فرا دھد، بلکه به خاطر 

اش از تسری اعتصاب به   وحشت بی اندازه
ست و  نفت  و گاز که ھم جوار پتروشيمی

ور شدن اعتصاب در نفت نيز نمی تواند  شعله
نسبت به خواست ھای کارگران و کارکنان 

ھا البته   وحشت اين.  پتروشيمی بی توجه باشد
! ست  پايه و اساس نيست و وحشتی زمينی بی

دانند آتشی که در نفت  چرا که خوب می
ور شود ممکن است دودمان  شعله

استثمارگران و کل نظم موجود را در 
ھای سوزان خود بسوزاند و خاکستر  شعله
 !کند

بنابراين بسيار حائز اھميت است که 
فارس،  کارگران پتروشيمی ھلدينگ خليج

ضمن گسترش و تقويت و تحکيم ارتباط ميان 
ھای گوناگون  ھا و شرکت مجتمع

زيرمجموعه اين ھلدينگ، با ساير 
ھا نيز ارتباط برقرار سازند، دايره  پتروشيمی

اعتراضات ھماھنگ خود را گسترش دھند و 
گران،  با دراز کردن دست اتحاد به سوی نفت

پشتيبانی و ھمکاری آنان را جلب کنند و 
بدين ترتيب نقش برجسته خود را به عنوان 
پيشتاز پرولتاريای صنعتی، به طور کامل به 
مرحله اجرا بگذارند و جنبش طبقاتی 

 .کارگران را صدھا گام به جلو سوق دھند
 

٣از صفحه   
۵از صفحه   

اج@س رياض، اھداف و 

 چشم انداز آن

ادعايی برگزار کنندگان آن، يعنی ايجاد يک 
اپوزيسيون متحد جھت حضور در گفتگوھای 

چرا .  صلح با رژيم بشار اسد خ^صه شود
که با گسترش اعزام نيروی ھای نظامی 
جمھوری اس^می به سوريه جھت دفاع از 
حکومت بشار اسد و نيز ورود مستقيم 
روسيه به انجام عمليات ھوايی سنگين عليه 
نيروھای مخالف دولت سوريه، طی دو ماه 
گذشته توازن سياسی و نظامی تا حدود 
محسوسی به نفع بشار اسد و به ضرر 
. نيروھای مخالف اين رژيم رقم خورده است

خصوصا با شروع حم^ت ھوايی روسيه 
دست کم وضعيت جبھه ھا در چندين نقطه 
استراتژيک، به خصوص در اطراف حلب 

 .به نفع نيروھای سوری تغيير کرده است
بنابر اين با توجه به ھمه واقعيات موجود و 
نيز با توجه به تغييرات بوجود آمده در 
اوضاع داخلی سوريه، يکی از اھداف اوليه 
نشست رياض می تواند سازماندھی يک 
اپوزيسيون متحد عليه دولت سوريه با ھدف 
تغيير اوضاع و توازن نيرو در  نشست بين 

 دسامبر نيويورک به نفع آمريکا و ١٨المللی 
ھدف ديگر .  متحدان منطقه ای اش باشد

اج^س رياض، نه صرفا طبق ادعای 
عربستن، ايجاد يک اپوزيسيون متحد و 
يکپارچه جھت مذاکره و حضور پرقدرت در 
روند صلح، بلکه آماده کردن ومتشکل 
ساختن تمامی نيروھای سياسی و نظامی 
مورد نظر آمريکا، عربستان، ترکيه و قطر 
برای جنگيدن و درگيری ھای موثرتر در 
فرايند شکست و بی نتيجه ماندن مذاکرات 

تا بدين .  صلح در اج^س نيويورک است
وسيله ھم توان رزمی و وحدت عمل 
نيروھای سياسی و نظامی مخالف بشار اسد 
را تقويت کرده باشند و ھم اگر قرار باشد در 
دراز مدت، سرنوشت بشار اسد نه از طريق 
ادامه جنگ داخلی، که از طريق يک راه حل 
سياسی رقم بخورد، آمريکا و متحدان منطقه 
ای اش از ھر لحاظ دست با4 و اھرم ھای 
4زم را برای وادار کردن اسد به کناره 

 .گيری از قدرت را داشته باشند

رژيم جمھوری اس@می را بايد با يک اعتصاب عمومی 
 سياسی و قيام مسلحانه برانداخت
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١٠از صفحه   

 !اخراج پرستاران با وجود کمبود نيروی پرستار

  ٨درصفحه 

ندارد و تنھا سنوات کاری، معيار 
 . بازنشستگی آنان می باشد

به اين ترتيب رژيم جمھوری اس^می با پيکر 
کريه سرمايه داری و ابزار تزوير و فريب 
در کنار سرکوب و تھديد، نه تنھا قدمی برای 
بھبود وضعيت رفاھی و شغلی پرستاران که 
بر وضعيت سيستم درمانی کل جامعه تأثير 
می گذارد، برنداشته، بلکه با مشارکت ھر 
چه بيشتر بخش خصوصی  به تھاجمات خود 

رژيم .  در اين عرصه شتاب بخشيده است
ھمچنين ت^ش دارد تا با انواع  و اقسام طرح 
ھا و افزايش عرضه ی نيروی کار ارزان 
در بازار کار پرستاری، رقابت بين نيروی 
کار در اين بخش را افزايش داده، از 
ھمبستگی مبارزاتی آنان جلوگيری کرده و 

در اين .  سطح مبارزاتی آنان را تنزل دھد
توان نتيجه گرفت که اگرچه  رابطه می

مبارزات پرستاران ھمواره به اشکال 
گوناگون تداوم داشته، اما از اين روی که 
نيروھا و تشکل ھای اص^ح طلب فعال در 
اين بخش، ھمواره ت^ش داشتند، پتانسيل 

کاناليزه و به اين ترتيب بی خطر مبارزاتی را 
سازند، اين مبارزات از سطح تجمعات 
پراکنده، گفتگو با سران رژيم و يا جمع 
آوری امضا فراتر نرفته و به ھمين دليل به 

اخراج پرستاران .  نتايج مطلوب نرسيده است
در کرمان ھشداری است به کل جامعه ی 
پرستاری، که  اگر مبارزات واقعی و پيگير 
با اتحاد و ھمبستگی 4زم به زودی شکل 
نگيرد، سرنوشت شغلی پرستاران کرمان، 

ھا ھزار پرستار ديگر  سرنوشت شغلی ده
 .خواھد گرديد

 

شکافتن بخيه ھای کودک 
 !”تحول س@مت”در اوج 

 
در حالی که انتشار خبر واقعه ی  تکان 

 ساله به ۵دھنده ی شکافتن بخيه ھای کودک 
دليل فقر و نداشتن بيمه درمانی، در 
بيمارستانی در خمينی شھر اصفھان، اقشار 
وسيعی ازمردم را دچار تأسف و شوک کرد، 
مسئو4ن قضايی و وزير بھداشت اين فاجعه 

دليل .  می نامند”   تخلف اداری”را يک 
تخفيفی که مسئو4ن نظام در اين مورد قائل 
می شوند، اين است که آنان  به خوبی آگاھند 
که مورد بيمارستان خمينی شھر، يک مورد 
استثنائی نبوده و مشابه آن ھر روزه تحت 

در ھمين . سيستم درمانی کشور اتفاق می افتد
رابطه طبق اظھارات رئيس سازمان پزشکی 
قانونی استان تھران، تنھا در شش ماھه اول 

 پرونده با موضوع ٢۶٩٠ در تھران ٩۴سال 
قصور پزشکی در پزشکی قانونی تھران 

 . مورد بررسی قرار گرفته است
با توجه به اين آمار که در عين حال تنھا 

دست بخش خصوصی مبنا را بر تشديد فشار 
و تنگ تر کردن عرصه بر اين نيروی 

يکی از .  زحمتکش جامعه گذارده است
عواقب اين سياست، پايين آوردن سطح 

ھا و مطالبات پرستاران و ايجاد  خواسته
مروری بر .  تفرقه در بين کادر درمانی است

سطح مبارزات پرستاران به ويژه در دو دھه 
دھد که چگونه  ی اخير به وضوح نشان می

جمھوری اس^می گام به گام سعی در به پس 
راندن و به بيراھه کشاندن اين مبارزات 

ھای مھم  يکی از خواسته.  کرده است
پرستاران که ھنوز مبرم است و جايگاه ويژه 
ای دارد، خواست اجرايی شدن قانون تعرفه 

اين طرح که .  گذاری خدمات پرستاری است
 در مجلس به تصويب رسيد، ١٣٨۶در سال 

 به ١٣٩٢پس از گذشت شش سال، در سال 
تأييد شورای عالی بيمه س^مت رسيد و 
بايستی به عنوان تعرفه خدمات تشخيصی و 

اما به .  درمانی کادر پرستاری تعيين می شد
کرد،  جای آن، طرح پرداخت مبتنی بر عمل

در دستور کار قرار گرفت که خود منجر به 
 برابری در پرداخت ٢٠٠ تا ١٠٠اخت^فات 

ھای پزشکان و پرستاران و ديگر کادرھای 
اکنون در .  درمانی و مراقبت بھداشتی گرديد

عمل خواست پرستاران بر مبنای تعرفه 
گذاری عمومی کمرنگ شده و در سايه ی 
خواست کاھش اخت^ف پرداخت ھا قرار 

به اين ترتيب، صرفنظر از .   گرفته است
مشک^ت مالی و اقتصادی برای پرستاران، 
به ھمبستگی کادر درمانی که ھمگی بايستی 
به عنوان يک تيم در خدمت بيمار قرار 
داشته باشند، لطمه زده و از نظر منافع 
مبارزاتی نيز پرستار و پزشک را در مقابل 

 . يکديگر قرار داده است
نمونه ی ديگری از اين انشقاق، با ايجاد 
تفاوت و اخت^ف در مورد بازنشستگی در 
بين پرستاران با قراردادھای مختلف کاری و 
حتی  بين پرستاران زن و مرد به وجود آمده 

ھای مبارزاتی آنان را در مسير   که خواست
در اين رابطه،  .  مبارزه از ھم دور می سازد

پرستارانی که حق بيمه شان را به صندوق 
بازنشستگی کشوری واريز می کنند، از 
مزايای بازنشستگی کارھای سخت و زيان 
آور برخوردار نخواھند شد، اما پرستارانی 
که عضو صندوق بازنشستگی تأمين 
اجتماعی ھستند، سابقه کارشان در اين 
حرفه، يک برابر و نيم شده و زودتر 

ھمچنين برای .  بازنشسته می شوند
بازنشستگی پرستاران مرد، ع^وه بر ميزان 

 سال تعيين ۵۵سابقه ی کار، شرط سنی 
شده، که اين شرط سنی برای زنان وجود 

پرستاران شاغل، به ويژه پرستاران شرکتی 
و آينده ی شغلی دانشجويان فعلی رشته ی 

ھا به شدت لطمه خواھد  پرستاری در دانشگاه
خورد، بلکه دانشجويانی که تحصيل شان در 

واقع دارای  بيمارستان انجام می گيرد، در
مدرک تحصيلی دانشگاھی نيستند و 

آنان .  توانند به دانشگاه ديگری بروند نمی
بايستی در ھمان بيمارستان آموزشی خود تا 
آخر تحصيل بمانند، کار کنند و به تمام 

 . شرايط کارفرما تن دھند
نيز  در آغاز به ”  پرستاران شرکتی”  طرح 

بھانه ی جبران کمبود نيروی پرستار در 
کشور اجرايی شد، اما ھدف واقعی آن 
خصوصی سازی خدمات و آموزش درمانی 

ای نو برای سود رسانی به  و گشايش عرصه
اين طرح با وعده ی .  سرمايه داران بود

شرايط استخدامی بھتر از نيروھای استخدام 
دولتی به اجرا درآمد،  اما اکنون در عمل به 
جايی  رسيده که نه تنھا حقوق و کارانه ھای 
بخشی از پرستاران شرکتی، از جمله 

موقع  پرستاران جنوب شرق کشور،  به
پرداخت نشده، بلکه شرايط کاری سخت و به 
ويژه اخراج و عدم امنيت شغلی آنان را 

 . تھديد می کند
ھمچنين اجرای طرح آموزش يک ساله ی 

نيز در سال ”  کمک پرستاری”دوره ی 
جاری از سوی مسئو4ن رژيم، تحت عنوان 
جبران کمبود نيروی کار پرستاری و کاھش 
فشار کاری بر پرستاران شاغل آغاز شد و 
قرار است از اين طريق، ده ھزار کمک 

اين طرح .  پرستار وارد بيمارستان ھا شوند
نيز از سوی پرستاران به شدت مورد انتقاد 
قرار گرفته است، چرا که در حال حاضر به 
گزارش سازمان نظام پرستاری، ھفتاد ھزار 
بھيار بيکار در کشور وجود دارد و اگر 
واقعاً قصد بھبود وضعيت کمک رسانی به 
بيماران است، بايستی اين نيرو استخدام می 

تفاوتی که کمک پرستاران فارغ .  شد
التحصيل اين دوره با بھياران خواھند داشت، 
اين است که به وظايف شان طبق آيين 

 وظيفه افزوده شده و ١٣ھای اداری،  نامه
مھمتر از آن اين که بخش خصوصی، 
سرمايه گذار و کارفرمای اين بخش از بازار 
کار در خدمات درمانی خواھد بود که کسب 
سود مقدس ترين اصل وجودی آنان است و 
شرايط سخت کاری و در عين حال بی 
حقوقی را به کمک پرستاران زحمتکش 

 .تحميل خواھد کرد
تمام اين طرح ھا حاکی از آنند که مسئو4ن 
رژيم جمھوری اس^می به جای بھبود واقعی 
شرايط شغلی و معيشتی پرستاران، دست در 
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مشتی از خروار نابسامانی ھای سيستم 
درمانی و بھداشتی کشور را دربرمی گيرد، 

توان رسانه ای شدن واقعه ی بيمارستان  می
خمينی شھر را موردی استثنايی خواند که 
مسئو4ن رژيم را تحت فشار افکار عمومی 

اما در اين .  وادار به واکنش کرده است
واکنش نيز به اصل موضوع که مجموعه ی 
ساختارھای درمانی و تأمين اجتماعی است 
نه تنھا پرداخته نمی شود، بلکه مقصر اصلی 
در بين کادر بيمارستان  و به ويژه پرستار 

واقع آخرين حلقه ی  شود که در معرفی می
اين زنجير به ھم پيوسته در اين مجموعه را 

 . تشکيل می دھد
جامعه ی پرستاری کشور که بخش بزرگی 
از آن در حال حاضر به سرعت با انواع و 
اقسام طرح ھای دولت به سوی تارھای 
عنکبوتی بخش خصوصی سوق داده می 
شود،  در حين انجام کار پرمشقت و طاقت 
فرسای خود با دغدغه ی نان و امنيت شغلی 

اکنون با نحوه ی .  نيز دست به گريبان است
انتشار و اظھارنظرھای مسئو4ن، به نظر 

آيد که اين قشر زحمتکش که نارضايتی  می
شديدی از وضعيت موجود دارد و آماده ی 
يک خيزش عمومی اعتراضی است، ظاھراً 
بايد در وھله ی اول برای جلب ھمبستگی 

 . عمومی از حيثيت شغلی خود دفاع کند
بر خ^ف برجسته کردن نقش پرستار در اين 
ماجرا، به بررسی وضعيت بيمه ی درمانی 

شود و در  کودک مجروح بھايی داده نمی
اخبار منتشر شده و موضع گيری ھای 
مسئولين کمترين پاسخی که داده شده، مربوط 
به اين سؤال است  که چرا با وجود طرح 
تحول س^مت و وضع بيمه ی پايه برای تمام 
تابعين ايرانی، اين کودک بيمه نداشته و يا 

اين .  ب^فاصله در بيمارستان بيمه نشده است
سؤالی است که حتی طرح آن به حاشيه رانده 

آيد که اين امر آگاھانه و به  شده و به نظر می
طرح ”د4يل سياسی برای منزه جلوه دادن 

حسن روحانی و دولتش  ”  تحول س^مت
اين نظر توضيحی نيز .  صورت می گيرد

برای اين امر است که ب^فاصله چند روز 
پس از انتشار خبر خمينی شھر، حسن 
روحانی راھی بيمارستان ھای کشور 

شود و طرح تحول س^مت را يکی از  می
 . افتخارات دولت يازدھم می خواند

 ١٩٩٣طرح تحول س^مت که از اوايل سال 
به اجرا درآمد، ادعای برقراری عدالت در 

طبق اين طرح . نظام س^مت کشور را داشت
ع^وه بر برقراری بيمه عمومی برای 

٧از صفحه   

شکافتن بخيه ھای کودک در 
 !”تحول س@مت”اوج 

افرادی که بيمه نيستند، بايستی بيمار  تنھا 
 درصد از ھزينه ی درمان را پرداخت ١٠

کند و دولت و شرکت ھای بيمه بقيه ی ھزينه 
برای رسيدن به اين ھدف بيش .  را بپردازند

 ميليارد تومان از سوی وزارت ٧٠٠٠از 
بھداشت ھزينه در نظر گرفته شد و قرار بود 
که به اين ترتيب خدمات درمانی و بھداشتی 

اگرچه با .  به مردم افزايش و بھبود يابد
اجرای اين طرح مراجعه به بيمارستان ھا به 
شدت افزايش يافت و حتی به گفته ی يکی از 
مسئو4ن دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به 
حد انفجار رسيده است، اما ساختارھا و 

ھای 4زم برای اجرای اين طرح   زمينه
به ويژه مناطق کارگری، .  فراھم نشده است

فقيرنشين و محروم به شدت از کمبود 
برند و  امکانات و کادر درمانی 4زم رنج می
ھا نفر  حتی با داشتن بيمه ی پايه که ميليون

ھنوز فاقد آن ھستند، از درمان و بھداشت 
بر اساس گزارشی .  کافی برخوردار نيستند

از رسانه ی خبری س^مت تھران در 
شھريور ماه سال جاری، در حال حاضر 

 ھزار ميليارد تومان به ٩٠دولت بيش از 
. سازمان تأمين اجتماعی بدھکار است

 ماه به ۶ھمچنين سازمان تأمين اجتماعی 
مراکز طرف قرارداد خود از جمله 
بيمارستان ھا، کلينيک ھا، پاراکلينيک ھا، 

به ھمين .  بدھکار است…  داروخانه ھا و
دليل است که کيفيت امدادرسانی به بيماران 
به شدت کاھش يافته و در اين بين به 
. پرستاران بيشترين فشار وارد می شود

دولت جمھوری اس^می به جای حل اساسی 
اين معضل، بنابر ماھيت سرمايه داری و 
سرکوب گرانه ی خود، دست به دامن بخش 
خصوصی شده و اولين قربانيان را که 

باشند،با واگذاری بخش آموزش  پرستاران می
 . و استخدام به سوی اين بخش می راند

بست طرح تحول س^مت، بار ديگر پوچی  بن
ھا و سطحی بودن انواع و اقسام طرح  وعده

ھای دولت روحانی و کل رژيم جمھوری 
ھمچنين بار ديگر اين .  اس^می را نشان داد

دھد که  واقعيت خود را به وضوح جلوه می
ای که نظام طبقاتی حاکم باشد، اين  در جامعه

تضاد در تمام عرصه ھای اجتماعی بروز 
 . کرده و تأثير خود را به جای می گذارد

بنابر اين، تنھا مقصر را پرستار يک 
بيمارستان دانستن، ھدفی جز گمراه کردن و 
فريب عمومی ندارد، آن ھم در نظام 
جمھوری اس^می که قصاص را حکمی 4زم 

داند و پزشکان و پرستاران را  ا4جرا می
ترغيب و يا مجبور به بريدن دست و پا و 

ھای سالم می کند، موعظه ھای  چشم انسان
اخ^قی از زبان مسئو4ن اين رژيم، 

آری، .  مضحکه ای تلخ و چندش آور است
نظام جمھوری اس^می، نظامی ست که در 
آن مزد گورکن افزون تر از جان آدمی است 

تر از به  و شکافتن زخم يک کودک، ارزان
 . ھم دوختن آن

 
 

 خ@صه ای از 
 اط@عيه ھای سازمان 

 
)  اقليت( سازما فدائيان ٩۴ آذر ٢۴درتاريخ 

درارتباط با مبارزات متحدانه کارگران 
دراين .  پتروشيمی اط^عيه ای صادر کرد 

پيروزباد مبارزات "اط^عيه  که عنوان آن 
است، چنين می "  متحدانه کارگران پتروشيمی

 :خوانيم
ی  بيش   پارچه  به دنبال اعتراض ھماھنگ و يک"

 تن ازکارگران و کارکنان مجتمع ھای ۶٠٠٠از 
شرکت ھلدينگ خليج "پتروشيمی زير مجموعه 

و بی توجھی به خواست اعتراض "  فارس
 ١۵٠٠ آذر نيز بيش از٢٣کنندگان، روز دوشنبه 

تن ازکارگران و کارکنان مجتمع پتروشيمی بندر 
امام، اروند،بوعلی سينا، فجر، تند گويان و 
خوزستان، با ايجاد زنجيره ھای انسانی و 
اعتراض ايستاده درمحدوده اطراف محل 
کارخود، برادامه مبارزه برای تحقق مطالبات 

 تن ۶٠٠٠اقدام متحدانه .  خويش پای فشردند
 آذر ١۴ازکارگران و کارکنان پتروشيمی  که از

و درشکل امتناع از خوردن غذای شرکت، 
دراعتراض به تغيير وضعيت استخدامی 

ترين   خودآغاز شد و پنج روزادامه يافت، مھم
پتروشيمی ھای منطقه ماھشھر و عسلويه را 
درخود فرو برد و تقريباً سراسر اين منطقه 

 ."رادربرگرفت
درادامه، ضمن اشاره به خصوصی سازی  

پتروشيمی ھا و تغيير وضعيت استخدامی 
 .کارگران و کارکنان اين بخش، چنين آمده است

بااين اقدام ضد کارگری، نه فقط بخش مھمی "
ازپاداش ھا، مزايای شغلی و بازنشستگی، 
تسھي^ت وديعه مسکن و ديگرمزايای آنان قطع 
می شود، بلکه استفاده از بيمه ھای درمانی و 
خدمات بھداشتی ويژه کارکنان و کارگران نفت 

درحال حاضر نيزبرخی .  نيز منتفی می گردد
مزايای شغلی کارکنان و کارگران دربسياری 
ازاين شرکت ھا قطع شده و وضعيت استخدامی 
آنان در ھاله ای ازابھام و ناروشنی فرو رفته 

رو کارگران و کارکنان مجتمع ھای   از اين.  است
پتروشيمی نسبت به تصميم دولت و تغيير 

 ."اند وضعيت استخدامی خود شديداً معترض
سپس با تأکيد براين که تعرض طبقه حاکم، صرفاً 
به کارگران وکارکنان واحدھای پتروشيمی منطقه 
ماھشھر و عسلويه محدود نمی شود، بلکه 
کارگران و کارکنان  کليه پتروشيمی ھا و شرکت 
ھای مرتبط باآن ھا را که قب^ً زير پوشش 
وزارت نفت بوده اند و به بخش خصوصی 
واگذار شده اند دربرمی گيرد ومبارزه واحد 
ومشترک آن ھا را می طلبد، چنين خاتمه می 

 .يابد
ضمن حمايت کامل از )  اقليت(سازمان فدائيان

مبارزات متحدانه کارگران وکارکنان پتروشيمی 
درمنطقه ماھشھر،کارگران ساير پتروشيمی ھا  
به ويژه  کارگران نفت وگاز را به حمايت و 

 .پشتيبانی از پتروشيمی فرا می خواند
اقدامات دولت ضد )  اقليت(سازمان فدائيان

کارگری و کل طبقه سرمايه دار حاکم اعم از 
بخش خصوصی يا دولتی عليه طبقه کارگر را 
محکوم می کند و خواستار تحقق فوری تمام 

 .مطالبات کارگران و کارکنان پتروشيمی است
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٢از صفحه   
 ، جنگ و ناامنی جھانی پر از بحران

٩ 

اندازه پايين بوده است تا جايی که شاھد 
 ساله ھستيم؟ مسوول ١٣فروشی دخترکان  تن

اين فاجعه چه کسانی ھستند؟ حتا در دوران 
ديکتاتوری پھلوی نيز ميزان فاجعه با 

ای که امروز شاھد آن ھستيم در اين  فاجعه
چه زمانی .  گونه موارد قابل مقايسه نيست

ايم؟ چه زمانی اين ھمه  اين ھمه بيکار داشته
نشين وجود داشته است؟ چه زمانی اين  حاشيه

ھمه فقر در جامعه انباشته شده بود؟ و از 
تر چه زمانی ثروتمندانی اين قدر  ھمه جالب

ايم؟ اين چھره واقعی جمھوری  ثروتمند داشته
ست که اين  ای اس^می و مناسبات گنديده

ی پاسداری از آن را برعھده  دولت وظيفه
دارد و با تمام وقاحتی که قابل تصور است، 
روز را انکار کرده وبرفتوحات عجيب 

 !!بالد اش می وغريب
اگر فاجعه اين قدر عميق شده است، اگر ما 
شاھد اين وضعيت در جامعه امروزی 

ی گنديدگی مناسبات اقتصادی  ھستيم، نتيجه
حاکم در ايران بوده که دقيقا به دليل ھمين 
گنديدگی و احتضار، قدرت سياسی در دست 

ترين نمايندگان  افتاده ترين و عقب ارتجاعی
گيری  سياسی طبقه حاکم افتاده است تا با بھره

از تمامی ابزارھای سرکوب و تحميق مذھبی 
 .چند صباحی مناسبات فوق را حفظ کند

بنابر اين تا زمانی که مناسبات کنونی حاکم 
است و دولت جمھوری اس^می بر قدرت، 

توان انتظاری برای بھبود اين وضعيت  نمی
تواند  داشت و اين نظام نيز به ھمان دليل نمی

 .راه حلی برای اين معضل بيابد
ای ھستند که جامعه  ھا محصول دوره زندان

ھا  طبقات تقسيم شدند و با محو طبقات زندانبه 
نيز ضرورت وجودی خود را از دست خواھند 

داری  جمھوری اس^می و مناسبات سرمايه.  داد
حاکم بر ايران يک نمونه آشکار است که در 

مناسبات اقتصادی و .  برابر چشمان ما قرار دارد
رو راه   داری حاکم بر ايران از آن سياسی سرمايه

حلی برای مقابله با معض^ت روزافزون 
اجتماعی ندارد که ريشه در ھمان مناسبات دارد، 
تنھا راه حل را در اعدام و به زندان انداختن 

رغم به  ست که به بيند و اين در حالی مجرمين می
 ھزار نفر و اعدام سا4نه بيش از ٢٣٠بندکشيدن 

 ھزار نفر، سال به سال بر تعداد زندانيان و ٢
اگر اين رژيم کور .  شود اعدام شدگان افزوده می

فھميد که چه  ھم بود، با اين شرايط بايد می
ای بين افزايش فقر، بيکاری، و ديگر  رابطه

معض^ت مانند آن با گسترش اعتياد، سرقت و 
حال بعد از اين ھمه سال تازه تعدادی .  غيره دارد

اند که  از نمايندگان مجلس به اين صرافت افتاده
حکم اعدام متھمين مواد مخدر را که از س^ح 

. اند از اعدام به حبس ابد تغيير دھند استفاده نکرده
المللی و افزايش  البته جدا از فشارھای بين

ھا بايد اين را ھم در نظر گرفت  آور اعدام سرسام
ھای اجتماعی ھم   در گسترش نابسامانی که اعدام

د4يل آن نيز .  گرای داعش وارد آورند گروه اس^م
ھای امپرياليستی و  که رقابت قدرت سوای اين

کند، در  ای، اقدامات يکديگر را خنثی می منطقه
گرايی و  اين واقعيت نھفته است که رشد اس^م

گرا که اکنون دامنه آن به بخش  ھای اس^م جنبش
وسيعی از قاره آفريقا نيز بسط يافته، د4يل 

اين پديده را .  اقتصادی، اجتماعی و سياسی دارد
اگر .  توان با بمباران و زور اسلحه نابود کرد نمی

آميز بوده است،  درجايی ھم مقابله با آن موفقيت
ھمانند کردستان سوريه، مقابله و مقاومت توده 

 . مردم در برابر آن بوده است
ھای  بحران خاورميانه، تضادھای قدرت

به ويژه روسيه و بلوک آمريکائی و ، امپرياليست
ای را در يک  ھای منطقه اروپائی و نيز قدرت

ای تشديد کرده است که  سال که گذشت به درجه
ھا را نيز افزايش  ھای نظامی آن احتمال درگيری

افزايش تشنجات ميان ترکيه و روسيه، .  داده است
افکن روسی، افزايش  پس از سرنگونی بمب

تشنجات ميان ترکيه با جمھوری اس^می ايران و 
ھا و بحران اين  عراق، خطرات جدی درگيری

 .منطقه را نشان داد
داری جھانی،  برای بحرانی که خود پديد  سرمايه

 .حلی ندارد آورده و تشديد کرده است راه
ھای  داری جھانی فقط در عرصه نظام سرمايه 

رو  اجتماعی و سياسی با بحران روبه  –اقتصادی 
ھايی که اين نظم پديد  يکی ديگر از بحران.  نيست

 .محيطی است آورده است، بحران زيست
در ماه سپتامبر، در آستانه برگزاری اج^س 

محيطی سازمان ملل در پاريس،  المللی زيست بين
 کشور ١٧٠صدھا ميليون تن از مردم جھان در 

ھا آمدند و با برپائی تظاھرات به  جھان به خيابان
داری  محيطی  نظم سرمايه نتايج ويرانگر زيست

اعتراض کردند و خواھان اقدامات فوری برای 
 .مقابله با اين ويرانگری طبيعت شدند

 کشور جھان در ١٩٠سران و نمايندگان حدود 
پاريس جمع شدند، تا فقط برای يکی از فجايعی 

داری در طبيعت به بار آورده  که نظم سرمايه
از اين .  حلی بيابد است، گرم شدن زمين، راه

ھا، درگذشته نيز برگزارشده است،  نمونه اج^س
چراکه .  ای جدی در پی داشته باشد آنکه نتيجه بی

داری با طبيعت تضاد و دشمنی  سرمايه
داران حائز  آنچه برای سرمايه.  ناپذير دارد آشتی

اھميت است، کسب حداکثر سود و افزون سازی 
سازی طبيعت، آلودگی  سرمايه به بھای ويران

 .منابع آبی و جوی، گرم شدن زمين و غيره است
برای بورژوازی مطلقاً مھم نيست که استفاده 

وحشيانه از طبيعت چه عواقب خطرناکی برای 
مھم .  بشريت و خود طبيعت، به بار خواھد آورد

ھا،  نيست که گازھای سمی، فضو4ت کارخانه
آلوده کردن منابع آبی و جوی، چه امراضی برای 

مھم، نتايج فوری و .  آورد ھا به بار می انسان
 .آزمندانه است

"به قول انگلس در طبيعت ھم، مانند جامعه، : 
ترين و  شيوه توليد کنونی عمدتاً معطوف به فوری

ترين نتايج است و آنگاه اظھار شگفتی  ملموس
شود که اثرات دورتر اقداماتی که با اين ھدف  می

ای کام^ً متفاوت و عمدتاً  شده است، خصيصه
 ."کنند حتی مخالف پيدا می

داری، پس از  ھای سرمايه سران و مقامات دولت
چند روز گفتگو، ظاھراً به اين توافق دست يافتند 

 درجه افزايش ٢که نگذارند گرمای زمين بيش از 
ھا متعھد شدند که افزايش توليد گازھای  آن.  يابد

اگر حتی به ھمين .  ای را متوقف کنند گلخانه
تعھدات عمل شود، که تجربه گذشته خ^ف آن را 
نشان داده است، مادام که سرمايه و سود، آنارشی 

 برنامگی بر اقتصاد،حاکم باشد، توليد و بی
دست و  ھايی ازاين از برگزاری اج^س

اصط^ح رفرميستی، کاری جدی  ھای به حل راه
حل اين بحران نيازمند نظامی .  ساخته نيست

سوسياليستی است که انسان را جزئی 
داند، به تضاد خصمانه  ناپذير از طبيعت می جدائی

ای  بخشد و به شيوه ميان انسان و طبيعت پايان می
وکتاب از طبيعتی که  انسانی و با برنامه و حساب

جزئی از وجود خود انسان است، استفاده خواھد 
 .کرد

داری پابرجاست،  بنابراين مادام که نظام سرمايه
محيطی نيز پابرجا خواھد ماند و  بحران زيست
 .تر خواھد شد پيوسته عميق

ھايش، آنچه   با تمام حوادث و رويداد٢٠١۵سال 
را که نشان داد، تشديد تضادھای نظام 

 –ھای اقتصادی  داری در تمام عرصه سرمايه
ھای اين نظام  اجتماعی و سياسی و تعميق بحران

 .است
وضوح نشان داد   نيز به٢٠١۵رويدادھای سال  

ای از فرسودگی،  داری به چنان مرحله که سرمايه
گسيختگی رسيده است که قادر به  ناتوانی و ازھم

ھا  ھای بزرگی که با آن يک از بحران حل ھيچ
ھا،  ساز تمام اين بحران چاره.  مواجه است، نيست

داری و برپايی نظمی  نفی نظام سرمايه
که اين دگرگونی رخ  تا وقتی.  سوسياليستی است

بار نظم  ندھد، بشريت ستمديده از عواقب فاجعه
 .داری رھايی نخواھد يافت سرمايه

 

۴از صفحه   

 بحرانی به نام زندان

تاثيرات کوتاه مدت و ھم بلندمدت منفی برجای 
 .گذارد می

ی کمونيستی که براساس آگاھی و  تنھا در جامعه
ھا که  برابری بنا شده باشد ما شاھد اين نابسامانی

کند، نخواھيم  زمينه ايجاد زندان را فراھم می
جامعه ای که درآن استثمار و طبقات برافتاده .بود

است، مردم از رفاه وآسايش برخوردارند و کار، 
ديگر تنھا وسيله زندگی نبوده، بلکه خود به 

 .نخستين نياز زندگی مبدل شده باشد

 زنده باد
استق@ل طبقاتی 
 کارگران 



 ٧٠٧ شماره  ٩۴نيمه دوم آذر     ١٠

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس@می 

٧درصفحه   

 !اخراج پرستاران با وجود کمبود نيروی پرستار

 ھزار پرستار در ٢٠٠با وجود کمبود 
 نفر از پرستاران ١٠٠کشور، حدود 

بيمارستان ھای دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
پس از يک سال و نيم خدمت در قالب طرح 

به .  شرکتی، بدون ارائه ی دليلی اخراج شدند
ھمين دليل تجمعی اعتراضی از سوی اين 

 آذر در مقابل ١۵پرستاران در روز 
 . استانداری کرمان برگزار گرديد

از سوی فعا4ن حقوق پرستاران علت اين 
”  تربيت پرستار”  اخراج، طرحی به نام 

رسد  آغاز موج  عنوان شده که  به نظر می
جديدی از تھاجم به حقوق قشر زحمتکش 
پرستاران توسط نظام سرمايه داری 
جمھوری اس^می باشد، چرا که موردی 
مشابه نيز در ھمين راستا چندی قبل درشھر 

.  پرستار گرديد۵٠زاھدان منجر به اخراج 
 آبان ٢٠ھدف از اين طرح که در تاريخ 

توسط معاونت آموزشی وزارت بھداشت به 

ھای علوم پزشکی اب^غ شد،  کليه دانشگاه
اين .  تأمين نيروی پرستاری عنوان شده است

طرح از ھمان آغاز با  اعتراضات شديد 
پرستاران و دانشجويان رشته ی پرستاری 
مواجه گرديد و طبق اظھارات خانه ی 
پرستار بيشتر شاغ^ن در اين بخش با آن 

اگرچه مسئو4ن وزارت .  مخالف ھستند
بھداشت در پی اين اعتراضات  اع^م 
کردند، اجرای اين طرح به تعويق خواھد 
افتاد، اما در عمل اجرای اين طرح را به 

بانيان اين طرح، دولت و .   پيش بردند
حتی .  سھامداران بخش خصوصی بودند

تشکل ھای موجود پرستاران که در 
چارچوب رژيم جمھوری اس^می فعاليت می 
کنند، در تدوين اين طرح مشارکت داده 

 . نشدند
با اجرای اين طرح نه تنھا امنيت شغلی 

برروی  ماھواره ياه ست   برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی از کانال تلويزيونی ديدگاه
(Yahsat) شود   پخش می . 

 : ھای تلويزيون دمکراسی شورائی بدين قرار است ساعات پخش برنامه
 

:روزھای چھارشنبه ھر ھفته  
  شب به وقت ايران،٩٫۵ساعت  

. ساعت پخش ميشود١ شب به وقت اروپای مرکزی به مدت ٧ ساعت   
 

:تکرار برنامه ھا در روزھای  
  صبح به وقت ايران،٩٫۵پنجشنبه ھر ھفته ساعت  

. صبح به وقت اروپای مرکزی خواھد بود٧ ساعت   
 

و    اگربه تلويزيون ماھواره ای دسترسی نداريد، ميتوانيد از طريق آدرس اينترنتی سايت ديدگاه
 : جی ال ويز به طور زنده و ھمزمان برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد

http://www.didgah.tv/fa 
 

:مشخصات ماھواره ای کانال تلويزيون ديدگاه  
  درجه ی شرقی۵٢ / ۵  ماھواره ياه ست

٧ / ٨:اف ای سی-٢٧۵٠٠:سيمبلريت -عمودی: پوlريزاسيون -١٢٠٧٣:فرکانس  
٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧: شماره تلفن برای تماس با تلويزيون دمکراسی شورايی  

 
 com.gmail@tv.shora:  آدرس ايميل

 com.tvshora://http: آدرس تلويزيون دمکراسی شورايی در اينترنت
 

  I.S.F / P. B. 398 / 1500 Copenhagen V. / Denmark: آدرس پستی

ھای  نامmه          ))))ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�((((�ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن برای ارتباط با 

 . ھای زيرارسال نمائيد خود را به يکی ازآدرس
 

 :آلمان
K . A . R 
Postfach  160531 
60068  Frankfurt 
Germany 

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

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 :ھلند
Postbus  23135 
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 

ھای مالی خود را به ش�م�اره حس�اب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھ�م�راه 

ھ��ای  ک��د م��ورد ن��ظ��ر ب��ه ي��ک��ی از آدرس
 . سازمان ارسال کنيد

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

 
 :نشانی ما برروی اينترنت

http://www.fadaian-minority.org 
http://74.91.172.21/ 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

info@fadaian-minority.org 

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

KAROrganization 
 Of Fedaian  (Aghaliyat)  
No 707 December 2015        

١٠ 


