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 آذر، خامنه ای و حسن ٢١روز چھارشنبه 
روحانی ھر يک به زبانی خاص وضعيت 
جمھوری اس4می را غيرعادی و با احساس خطر 

و "  فريبکاری"از ادامه روند موجود نسبت به 
ابتدا، .   ھشدار دادند٩٨آمريکا در سال "  نقشه"

خامنه ای در ديدار با جمعی از خانواده ھای 
مدافع حرم و دفاع از مرزھا و "کشته شدگان 

کشور از جمله خانواده ھای کشته شدگان "  امنيت
"جنگ ارتجاعی ايران و عراق گفت اگرچه : 

نقشه دشمن لو رفته است اما ھمه بايد ھوشياری 
خود را حفظ کنند زيرا آمريکا، دشمنی خبيث و 
حيله گر است و ممکن است قصد فريب داشته 

 جنجال کند، اما مث4ً برای ٩٧باشد تا برای سال 
روحانی نيز در جلسه .   نقشه ای بکشد٩٨سال 

ھيات دولت با تاکيد بر اثرات تحريم و بحران 
ھای متعددی که جمھوری اس4می در آن قرار 

"دارد، گفت نمی توانيم بگوييم شرايط عادی : 
اکنون در مقطع تحريم ھستيم و در مقطع .  است

تحريم به طور طبيعی مردم با مشک4تی مواجه 
 ". ھستند

ھمه کسانی که موضع گيری ھای خامنه ای و 
روحانی را در مورد وضعيت بحرانی جمھوری 
اس4می طی چند ماه گذشته دنبال کرده اند، به 
روشنی متوجه وحشتی که در سخنان روز 

وحشتی که .  چھارشنبه آنان نھفته است، شده اند
ھر دو را فرا گرفته و آنان را بر آن داشته تا 
نسبت به موقعيت ضعيف جمھوری اس4می به 

به راستی ريشه ھای اين .  ھمگان ھشدار دھند
وحشت در کجاست؟ چرا خامنه ای و روحانی که 
طی ماه ھای گذشته مدام ت4ش می کردند تا 
وضعيت کشور را گل و بلبل و شرايط جمھوری 
اس4می را بدور از ھرگونه بحران ھای ناع4ج 

و "  غير عادی"نشان دھند، اکنون وضعيت را 
را به حفظ ھوشياری و ت4ش بيشتر برای "  ھمه"

" دشمن"فرا خوانده اند؟ اين "  دشمن"مقابله با 
کيست که خامنه ای اينگونه نگران حضور او در 

  است؟ ٩٨سال 
برای پاسخ به اين پرسش قبل از ھر چيز بايد 
سير تحوhت انق4بی درون جامعه را مد نظر 

جنبش طبقه کارگر وارد مراحل جديدی از 
ناپذير طبقه  نبرد آشتی.  شکوفايی خود شده است
دار و دولت اين طبقه که  کارگر عليه طبقه سرمايه

از جمله در اعتصابات و اعتراضات خيابانی، 
ھا و شعارھای کارگران گروه ملی فوhد  خواست

تپه  اھواز و کارگران کشت و صنعت نيشکر ھفت
تجلی يافته است، رژيم جمھوری اس4می و تمام 

ھای سياسی مدافع منافع طبقه  بندی گروه
وقتی .  دار حاکم را به وحشت انداخته است سرمايه

تپه به اھتزاز درآمد و  پرچم شوراھا در ھفت
کارگران و زحمتکشان بر ِگرد آن حلقه زدند، 

 اط�عيه مشترک
 !رانندگان زندانی بايد فورا آزاد شوند

 !ما از مبارزه و اعتصاب برحق رانندگان حمايت می کنيم

  ۵درصفحه 

۴ 
  ٧درصفحه 

  ۶درصفحه 
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 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨٠٢شماره    ٩٧ آذر ٢۶ –سال  چھلم 

 ترسيم، ما از مرگ نمی"
 "! ما چيزی برای از دست دادن نداريم

 ھفت تپه و دموکراسی شورايی

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 جنبش نوين دانشجويی و متحدان قدرتمندش
 

ھای ايران وزيدن گرفته  ، در حالی فرارسيد که ھوايی تازه در دانشگاه"روز دانشجو" آذر، ١۶امسال، 
رود تا بوی رخوت و ماندگی ساليان را از تن جنبش دانشجويی بروبد و بزدايد و  است؛ ھوايی که می

روز "با آن که .  بذرھای جنبش نوين دانشجويی را بر بستر مبارزات طبقاتی جاری به ثمر نشاند
ھا  ی امسال با روز جمعه و تعطيلی دانشگاه مصادف بود، اما روزھای پيش و پس از آن، در ده"دانشجو

 . دانشگاه مراسم و تجمعات اعتراضی گوناگونی برگزار شدند

 ھا سودھای ک�ن و فساد گسترده در پتروشيمی
 ميليارد يورويی٣ماجرای اخت�س 
 

ھای  پس از نفت و گاز که درآمدھای ک4ن آن ناشی از رانت معدن است، يکی از سودآورترين رشته
ھا  ھای اخير مکرر موردبحث رسانه ھای دولتی درون آن در ماه صنعت در ايران که فساد مالی و رانت

 . قرارگرفته ، پتروشيمی است
ھا و سودھای  دامنه فساد در اين رشته چنان وسيع و گسترده است که باندھای رقيبی که بر سر دزدی
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 دشمن کيست؟
اگر .  قرار داد تا به يک جواب واقعی دست يافت

نگاھی به واقعيت ھای موجود درون جامعه، 
بحران ھای ناع4ج طبقه حاکم و تحوhت 
مبارزاتی کارگران و توده ھای زحمتکش ايران 
در ماه ھای اخير داشته باشيم، بی ھيچ ترديدی 
می توان گفت، اين دشمنی که خامنه ای اينھمه از 
نقشه ھايش در ھراس است، آمريکا نيست و نمی 

 ۴٠چراکه جمھوری اس4می طی .  تواند ھم باشد
: سال به تاسی از خمينی اع4م کرده است

اساسا چرا ".  آمريکا ھيچ غلطی نمی تواند بکند"
مگر ھمين خامنه ای .  به سال ھای دور برويم

جمعی " در ديدار با ٩٧مرداد ١٨نبود که روز 
نگران "از فعاhن فرھنگی خارج از کشور که 
نسبت : "آينده جمھوری اس4می بودند، اع4م کرد
کس ھيچ  به اوضاع ما اص4 نگران نباشند، ھيچ

مگر باز ھم او نبود که ".  تواند بکند غلطی نمی
 شھريور در ديدار با فرماندھان ١١روز يکشنبه 

پدافند ھوايی بر وضعيت خوب و عادی کشور 
تاکيد کرد و خطاب به فرماندھان ارتش که بر 

"طبل تبليغاتی جنگ می کوبيدند، گفت جنگی : 
يا مگر ھمين حسن ".  صورت نخواھد گرفت

روحانی نبود که طی ماه ھای گذشته در ھر 
فرصتی که برايش پيش می آمد، موقعيت 
جمھوری اس4می را عادی، اوضاع  کشور را 
بدور از بحران و تحريم ھا را بی اثر جلوه می 

، دو روز پس از ٩٧ آبان ٢٣برای نمونه در .  داد
دومين عرضه بورس انرژی با ستايش از نقش 
وزارت نفت جمھوری اس4می در يافتن راه ھای 
فروش نفت اع4م کرد، وزارت نفت ما به 

آنقدر مسير و راه برای "آمريکايی ھا فھماند، 
 ".فروش نفت داريم که تحريم آنھا بی اثر است

حال طی ھفته ھای گذشته چه تحوhت جديدی در 
عرصه داخلی و بين المللی رخ داده است که شيخ 

: حسن روحانی را بر آن داشته تا اع4م کند
اين تحوhت مھم ".  وضعيت کشور عادی نيست"

و سرنوشت ساز موجود کدامند که اين چنين 
 به بيم و ھراس افکنده ٩٨خامنه ای را برای سال 

 است؟ 
پوشيده نيست که طی ھفته ھای گذشته در سياست 
خارجی آمريکا در مواجه با جمھوری اس4می 

ترامپ و .  ھيچ تغيير محسوسی رخ نداده است
اعضای موثر کابينه اش از زمان اع4م خروج 
از توافق ھسته ای تاکنون ھمواره بر اعمال 

ھای سنگين با ھدف تغيير رفتار جمھوری  تحريم
. اس4می در منطقه و جھان تاکيد داشته و دارند

 سال گذشته به دليل منافع ۴٠ع4وه بر اين، طی 
معينی که آمريکا در بقاء نظام سرمايه داری 
حاکم بر ايران داشته و دارد، تا اين لحظه ھرگز 
در پی اقداماتی ماجراجويانه جھت سرنگونگی 

دولت جديد آمريکا .  جمھوری اس4می نبوده است
نيز از اين قاعده مستثنا نبوده و طی دو سال 
گذشته بارھا و بارھا بر اجرای اين سياست 

 . استراتژيک آمريکا تاکيد کرده است
تا اين جای کار بسيار روشن است که وحشت 
خامنه ای و روحانی ھرگز نمی تواند از 

آمريکا و نقشه ھايش "  حيله گری"و "  خباثت"
اعمال .  برای براندازی جمھوری اس4می باشد

تحريم ھای آمريکا اگر چه جمھوری اس4می را 
با معض4ت عديده ای مواجه کرده است، اما 

تحريم ھای موجود نيز به ادعای خودشان 
چرا که در ماه .  برايشان ھراس آور نبوده است

ھای گذشته ھم خامنه ای و ھم روحانی از يک 
طرف بر بی اثر بودن تحريم ھا پای فشرده و از 
طرف ديگر اعمال تحريم ھای موجود را 

و باh "  اقتصاد مقاومتی"فرصتی برای تحکيم 
 . نظام برشمرده اند" اقتدار"بردن سطح 

پس اين دشمن مقتدر کيست که اين چنين خواب 
طبقه حاکم را برآشفته و نقشه ھايش چيست؟ 

اين دشمن مقتدر کارگران، .  بسيار روشن است
" مشتی مردم محرومند"توده ھای زحمتکش و 

که اکنون به اعتراض برخاسته و بر گلوی 
 سال ۴٠جمھوری اس4می چنگ انداخته اند تا 

 . بی حقوقی خود را باز ستانند
اين دشمن آنگونه که خامنه ای وانمود می کند در 

اين دشمن مقتدر در .  بيرون از مرزھا نيست
در ميادين و مح4ت .  ھا است ھا، دانشگاه کارخانه

در مدارس به اعتصاب .  شھر صف کشيده اند
در اعتصاب کاميون داران قد کشيده .  نشسته اند

اين است آن دشمن واقعی که خامنه ای .  اند
ھمواره از بيان آن لکنت زبان می گيرد و برای 
اينکه کسی متوجه اين بی مايگی و لکنت زبان او 
نشود، اکنون بيش از ھر زمان ديگری به زير 

 . چتراع4م دشمنی با آمريکا خزيده است
آری، وحشت فزاينده نظام از وضعيت حاکم بر 
ايران را بايد در سير رخدادھا و تحوhت 
مبارزاتی کارگران و تھيدستان جامعه طی چند 

تحوhتی که از دی ماه .  ماه گذشته جستجو کرد
 شروع  شد و طی ده روز پايه ھای جمھوری ٩۶

اس4می را لرزاند، اعتراضاتی که مجددا در 
 سر باز کرد و اکنون نيز در ٩٧مردادماه 

اعتراضات رو به اعت4ی کارگران و توده ھای 
اعتراضات دی ماه .  زحمتکش تجلی يافته است

گذشته فقط توفانی نبود که پايه ھای رژيم را 
لرزاند، بلکه سرآغازی برای شکل گيری يک 

دوران نوينی که .  دوران انق4بی در جامعه بود
توازن قوا را به نفع کارگران و توده ھای 

زند، تضادھا و بحران ھای  زحمتکش رقم می
ناع4ج طبقه حاکم را تشديد کرد، شرايط را برای 
فراگيرشدن مبارزات ھمگانی توده ھا فراھم 
ساخت و کابوس وحشتناکی را برای طبقه حاکم 

 . رقم زد
دورانی که تاکنون دو اعتصاب سراسری و 
شکوھمند معلمان را برانگيخت، به مالباختگان 
نيرو بخشيد، تکيه گاه اعتصابات پرقدرت کاميون 
داران شد، صدای اعتراض زنان را پژواک داد، 
جوانه ھای جنبش نوين دانشجويی را رقم زد و 
اکنون نيز در اعتصابات تحسين برانگيز 

کارگران نيشکر ھفت تپه و فوhد اھواز تجلی 
دورانی که به شعارھای اعتراضی .  يافته است

دانشجويان رنگ و بوی طبقاتی داد و روند 
مبارزاتی جنبش نوين دانشجويی را در ھمسويی 

 .و ھم آوايی با طبقه کارگر ايران گره زد
تعميق بحران، تشديد تضادھای طبقاتی، شکست 
سياست ھای رژيم در تمام عرصه ھا، گسترش 
اعتصابات کارگری و روند رو به رشد 
اعتراضات عمومی توده ھای فقر زده، ھمان 
کابوسی است که اکنون خواب مقامات جمھوری 

پوشيده نيست که اين .  اس4می را برآشفته است
جنبش انق4بی که اکنون در جامعه جاريست و ھر 
روز نيز شکوفاتر می شود، شفاف تر از آن است 
که خامنه ای و روزنامه ھای جيره خوارش با 
امنيتی کردن فضای مبارزات کارگری و با 

با آمريکا بتوانند بر "  دشمنی"خزيدن زير چتر 
 . حقانيت و شفافيت آن سايه افکنند

جنبش کارگری و اعتراضات انق4بی توده ھای 
مردم ايران که اين چنين خامنه ای را به وحشت 
انداخته است، ھيچ ربطی به آمريکا و خارج از 

دوران اينکه خامنه ای بخواھد با .  کشور ندارد
خارجی مبارزات کارگران و "  دشمن"توسل به 

توده ھای مردم ايران را تخطئه کند، ديگر سپری 
گذشت آنزمانی که خامنه ای با اينگونه .  شده است

روضه خوانی ھای تحريک آميز، توده ھای 
ناآگاه و پامنبری ھای خود را عليه کارگران بسيج 

اين را .  اين را اکنون ما نمی گوييم.  می کرد
اقشار مختلف مردم ايران با حمايت ھای ھمه 
جانبه خود از اعتصابات کارگران نيشکر ھفت 

پايان بازی .  تپه و فوhد اھواز فرياد کرده اند
مسخره خزيدن خامنه ای به  زير سايه دشمنی با 
آمريکا را اکنون نه نيروھای سياسی که خود 
کارگران و توده ھای معترض جامعه در 

وقتی .  شعارھای مبارزاتی خود فرياد می کنند
کارگران و تھيدستان جامعه در ھر اعتصاب، 
اعتراض و تجمع ھای خيابانی فرياد می زنند، 

، آنان با بھترين و کوبنده "دشمن ما ھمين جاست"
ترين بيان ھوشياری خود را به رخ مسئوhن 

 . حکومتی می َکشند
ھای "  نقشه"وحشت خامنه ای از تکرار مداوم 

دشمن بويژه سخنان اخير او در واقع ترجمان 
ھمان شکوفايی مبارزات کارگران، معلمان، 
دانشجويان، زنان و ديگر اقشار سرکوب شده 
جامعه است که اکنون در اعتصابات شکوھمند 

. کارگران ھفت تپه و فوhد اھواز تجلی يافته است
مبارزاتی که نويد سرتاسری شدن آن در آينده ای 
نه چندان دور از ھم اکنون ھيات حاکمه ايران را 

 .به وحشت مرگ انداخته است
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اين .  خواستار آزادی فوری کارگران در بند شد
ای که با ت4ش مشترک  کنگره، در قطعنامه

سنديکای کارگران شرکت واحد، سنديکای 
ھای  تپه و تعدادی از اتحاديه کارگران نيشکر ھفت

کارگری در کشورھای اروپايی تھيه و تدوين شده 
بود، ضمن محکوم کردن سرکوب و بازداشت 
کارگران، خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان 

ھا و شوراھای  و به رسميت شناخته شدن اتحاديه
 .مستقل کارگری شد

در اثر پيگيری و مبارزات کارگران و 
المللی، اسماعيل  ھای گسترده داخلی  بين حمايت

 روز شکنجه و زندان، روز ٢۵بخشی بعد از 
رضا شھابی، حسن سعيدی، .   آذر آزاد شد ٢١

وند و رھام يگانه  کيوان مھتدی، اميرعباس آزوم
در فوhد اھواز .  روز بعد از دستگيری آزاد شدند

 آذر، ٢٠مھدی در  پس از بازداشت ميثم آل
کارگران در حمايت از نماينده خود يکپارچه 

به محض .  اع4م کردند ھمه ميثم آل مھدی ھستند
مھدی از سخنرانان ثابت  بازداشت ميثم آل

اعتراضات خيابانی کارگران فوhد اھواز، بدون 
. معطلی ساير کارگران جای وی را پُر کردند

ع4وه بر کريم سياحی، چند تن ديگر از 
طارق .  نمايندگان کارگران نيز وارد صحنه شدند

خلفی، غريب حويزاوی، براتی، عبدهللا درويشی 
ھای پُر شور و  و حسين رضايی در سخنرانی

متعدد خود در جمع کارگران نشان دادند که 
اعتصاب و اعتراض کارگران فوhد با بازداشت 

نشان دادند که .  گيرد يک يا چند کارگر پايان نمی
طبقه کارگر نمايندگان واقعی و رھبران عملی را 

کارگران .  دھد در دل مبارزات خود پرورش می
فوhد که مکرر اع4م کرده بودند از تھديد و 

ھراسند، در اعتراضات خيابانی  زندان نمی
نه تھديد نه "روزھای اخير نيز بار ديگر شعار 

نمايندگان .  سر دادند"  زندان ديگر اثر ندارد
کارگران در سخنان خود تاکيد کردند و نشان 

. خورند ھای ق4بی را نمی دادند که فريب وعده
اند و تا  اع4م کردند به آگاھی طبقاتی دست يافته

نابودی مافيايی که بر فوhد اھواز چنگ انداخته 

تپه،  مطابق اط4عيه سنديکای کارگران ھفت
وضعيت جسمانی علی نجاتی در اثر فشار و 

ھا رو به وخامت گذاشته و به  شکنجه و بازجويی
 آذر به ٢٢علت مشک4ت قلبی، روز پنجشنبه 

سپيده .  بيمارستان بقايی اھواز منتقل شده است
تپه  قليان به خاطر حمايت از کارگران ھفت

رضا .  کماکان در زندان و زير شکنجه است
شھابی و حسن سعيدی از اعضای فعال ھيات 
مديره سنديکای کارگران شرکت واحد 
اتوبوسرانی تھران و و حومه، ھمراه با 

وند، کيوان مھتدی و رھام يگانه،  اميرعباس آزوم
.  آذر بازداشت شدند٢٠بامداد روز سه شنبه 

امنيتی که در جريان   –نھادھای دولتی 
سنديکاسازی و برگزاری يک مجمع عمومی 
ق4بی، تو دھنی محکمی از کارگران شرکت 
واحد دريافت کرده بودند، ت4ش دارند به ھر نحو 
ممکن، از برگزاری مجمع عمومی که اعضای 
ھيات مديره سنديکا مدتی است در تدارک آن 

 .عمل آورند ھستند جلوگيری به
 کارگر برای ١٠در گروه ملی اھواز دست کم 

چندمين بار به دادگاه و مراکز امنيتی احضار و 
از اين .  اند مورد تھديد و ارعاب قرار گرفته

کارگران خواسته شده به اعتصاب و اعتراض 
اما کارگران با شور و .  خيابانی پايان دھند

 آذر ، تصميم به ١۵مشورت دستجمعی در روز 
 آذر ميثم ٢٠.  ادامه اعتصاب و اعتراض گرفتند

آل مھدی يکی از نمايندگان کارگران فوhد 
اين .  بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد

گرانه برای مرعوب  تھديدات و اقدامات سرکوب
 .ساختن کارگران ادامه دارد

رغم تمام اين اقدامات و تمھيدات اما نه فقط  علی
تپه مرعوب نشده بلکه با  کارگران فوhد و ھفت

ھای وسيع ساير کارگران و اقشار  حمايت
تر و  زحمتکش جامعه، جبھه خود را قوی

ای  کارزار وسيع و کم سابقه.  اند تر ساخته محکم
خواست .  برای آزادی کارگران زندانی براه افتاد

آزادی اسماعيل بخشی و ساير کارگران زندانی 
من اسماعيل . "به يک خواست عمومی تبديل شد

ما ھمه "، "ام تپه من کارگر ھفت"، "بخشی ھستم
و عبارات ديگری مانند "  اسماعيل بخشی ھستيم

ھا، شعارھايی بود که بر پ4کاردھای متعددی  اين
در ميان کارگران، دانشجويان، معلمان، 

حول .  بازنشستگان و ساير اقشار نقش بست
آزادی اسماعيل بخشی جنبشی براه افتاد و در 
يک کارزار سراسری، جامعه يکپارچه خواستار 

 .آزادی وی و ساير کارگران زندانی شد
ھای کارگری نيز  المللی و اتحاديه در سطح بين

ای از کارگران فوhد و  ھای گسترده حمايت
ھا  ده.  تپه شکل گرفت که ھنوز ادامه دارد ھفت

اتحاديه کارگری و اتحاديه معلمان در سوئد، 
نروژ، کانادا، فرانسه، آلمان، ايتاليا و بريتانيا 

گرانه  ضمن محکوم کردن اقدامات سرکوب
رژيم، خواستار آزادی کارگران و ديگر زندانيان 

کنگره چھارم کنفدراسيون  .  سياسی شدند
که بيش )  ITUC(ھای کارگری  المللی اتحاديه بين

 کشور را ١۶٣ ميليون کارگر در ٢٧٠از 
 دسامبر ٧ (٩٧ آذر ١۶کند در روز  نمايندگی می

با صدور يک قطعنامه اضطراری )  ٢٠١٨

انداز  وقتی که آلترناتيو کارگری و شورايی چشم
 مرگی که  نوينی را فراروی جامعه گشود، رعشه

ھای نظم حاکم را  تاکنون سابقه نداشت، تمام اندام
 .فراگرفت

بار يک خطر بسيار  پاسداران نظم موجود، اين
چرا که .  اند جدی را بيخ گوش خود احساس کرده

در برابر نظم موجود، يک آلترناتيو واقعی و 
کارگری قد علم کرده است که از حمايت عموم 

. کارگران و زحمتکشان برخوردار است
داند که اين آلترناتيو  جمھوری اس4می خوب می

سازکه مھر ھژمونی طبقه کارگر  شکوفاِن آينده
ازھم اکنون برآن حک شده است، بکلی و از 

ھای بورژوايِی  ريشه با آلترناتيوھای ق4بی جريان
ربط با کارگران و زحمتکشان که به ضرب و  بی

ھای آمريکا و عربستان  ھا و پول زور کمک
جمھور و  اند و رئيس بندی شده سعودی سرھم

ھای پُر زرق و برق  وليعھد و دفتر و دستک
جمھوری اس4می .  اند متفاوت است درست کرده

به ھمان نسبتی که خيالش از جانب اين 
چرا   –آلترناتيوھای کاغذی و ق4بی آسوده است 

ست تا توده  ھا کافی که ھر يک از اين ويژگی
ھا دست رد  مردم با قدرت و قطعيت بر سينه آن

اما به ھمان نسبت و   –اند  بزنند و دست رد زده
بيشتر از آن از طرح آلترناتيو کارگری و 

چرا که به .شورايی برآشفته و نگران شده است
چشم خود ديده و آن را از نزديک لمس کرده 
است که آلترناتيو شورايی، يک آلترناتيو 

ست که از درون کارگران جوشيده و سر  واقعی
ھای مردم نيز اعم از کارگران،  برآورده و توده

بيکاران، معلمان، دانشجويان، زنان، جوانان و 
بازنشستگان و ساير اقشار زحمتکش نيزاز آن 

توان گفت که  به جرات می.  اند حمايت کرده
جمھوری اس4می در تمام دوران چھل ساله 
حاکميت خود با يک چنين خطر جدی از جانب 

بويژه .  کارگران و زحمتکشان روبرو نبوده است
که روحيه اعتراضی  و آگاھی سياسی به  آن

. سرعت در ميان کارگران در حال افزايش است
اعتصاب و اعتراض کارگران اکنون صرفا 

افتاده و افزايش دستمزد و  بخاطر مزد عقب
خواست کارگران .  ھايی نظير آن نيست خواست

خواست کارگران اداره .  کار و نان و آزادی است
شورايی کارخانه و کل جامعه و حاکميت 

اين است آن مشعل فروزانی که در !  شوراھاست
ور شد، گرمابخش جنبش طبقاتی  تپه شعله ھفت

 .کارگران و نورافشان راه رھايی شده است
رژيم ضد کارگری جمھوری اس4می بر اين 

ست که با تشديد سرکوب و ارعاب،  خيال واھی
تواند در مقابل اين روند بايستد و آن را متوقف  می

از اين رو سرکوب و ارعاب و پرونده .  سازد
. سازی عليه کارگران پيشرو را تشديد کرده است

ترين و جسورترين  ھر روز شماری از آگاه
کارگران به دادگاه احضار و يا مستقيما توسط 

. شوند دستگاه امنيتی بازداشت و زندانی می
تپه روز  اسماعيل بخشی نماينده کارگران ھفت

ھای وحشيانه   آبان بازداشت و زير شکنجه٢٧
علی نجاتی عضو قديمی سنديکای .  قرار گرفت

تپه روز ھشتم آذرماه  کارگران نيشکر ھفت
. دستگير و کماکان زير بازجويی و شکنجه است

 ترسيم، ما از مرگ نمی"
 "! ما چيزی برای از دست دادن نداريم



 ۴ ٨٠٢ شماره  ٩٧  آذر ٢۶      ۴

٣از صفحه   

 ترسيم، ما از مرگ نمی" 
  ما چيزی برای 
 "!از دست دادن نداريم

اندازی کامل شرکت، در کف خيابان  است و تا راه
ھا اع4م کردند با  آن.  اند و ميدان مبارزه ايستاده

اتحاد و مبارزه قادرند در برابر مديريت و 
گفتند مافيا را کفن خواھند .  حاميان آن بايستند

شان  ھای ھشدار دادند اگر به خواست.  کرد
رسيدگی نشود مبارزات خود را به سطح تمام 
شھرھای استان تعميم خواھند داد و حسين 

: رضايی يکی از نمايندگان کارگران فوhد گفت
ترسيم، ما چيزی برای از دست  ما از مرگ نمی"

 ".دادن نداريم
رغم تشديد سرکوب و ارعاب،  بنابراين علی

علی .  تپه و فوhد ادامه دارد مبارزه در ھفت
سپيده قليان و عسل .  نجاتی ھنوز در زندان است

محمدی که از کارگران حمايت کرده بودند ھنوز 
مبارزه برای آزادی اين فعاhن و .  اند آزاد نشده

مبارزه برای آزادی دانشجويان و معلمان و ساير 
يد  مبارزه برای خلع.  زندانيان سياسی ادامه دارد

بخش خصوصی از کشت و صنعت نيشکر 
تپه و مبارزه برای کوتاه کردن دست مافيا از  ھفت

اندازی توليد در اين  گروه ملی فوhد اھواز و راه
ت4ش دستگاه امنيتی و عمال .  شرکت، ادامه دارد

ھای دولت ساخته و ت4ش عوامل  رژيم در تشکل
ھای  نفوذی پرورژيم و خرابکاری برخی تشکل

ربط به کارگران برای تضعيف روحيه  بی
کارگران و ايجاد نفاق و چند دستگی در ميان آن 

تپه را با  فوhد و ھفت.  ھا محکوم به شکست است
غفوری .  توان ساکت ساخت اين ترفندھا نمی

مديرعامل گروه ملی فوhد در ھمدستی با 
استاندار و ديگر مقامات دولتی در خوزستان، 

وی بر .  چينی عليه کارگران است سرگرم توطئه
و "  گر اغتشاش"اين خيال باطل است که با 

خواندن کارگرانی که عليه مافيای "  گر آشوب"
فوhد اھوازو  مسببين تعطيلی شرکت و توقف 

اند،  توليد، محکم و استوار و پيگير ايستاده
اما .  تواند کارگران را از ميدان بدر کند می

کارگران فوhد اھواز در اعتصابات و در جريان 
چنين  اعتراضات خيابانی و عمل مبارزاتی، ھم

. اند در شعارھای خود پاسخ اين مزدوران را داده
روز يکشنبه بيست و پنجم  آذر درحالی که 

 آذر ٢۴نيروھای سرکوب و امنيتی از روز شنبه 
مرکز شھر اھواز را به اشغال خود درآورده 
بودند، کارگران فوhد در سی وھفتمين روز 

شان، مثل   اعتصاب با پافشاری بر خواست ھای
روزھای قبل باشعار ھائی چون، گرانی ، تورم 
ب4ی جان مردم، مرگ براين دولت مردم فريب، 
مرگ برستمگر و می ايستيم می ميريم حق مونو 

ھا، بازار ومرکزشھر  می گيريم، بار ديگر خيابان
عبدهللا .اھواز را به تسخير خود درآوردند

درويشی و طارق خلفی دو تن ازنمايندگان 
کارگران فوhد ضمن ايرادسخنان افشا گرانه ای 
عليه مقامات دولتی و اينکه اين مقامات، خود 
جزئی ازمافيا ھستند، بر اتحاد کارگران و ادامه 
مبارزه تأکيد نموده وھشدار دادند اگر به خواست 
ھايشان رسيدگی نشود، اعتراضات خود را به 

 .تھران خواھندکشاند

تواند انکار کند که آگاھی  اين واقعيت را کسی نمی
سياسی کارگران به سرعت در حال رشد و ارتقاء 

اتحاد و ھمبستگی مبارزاتی کارگران و .  است
دھنده سطح  شان نه فقط نشان سخنان نمايندگان

يابی  گر رشد تشکل باhی آگاھی سياسی، بلکه بيان
ھا و صدھا اسماعيل  ده.  در ميان کارگران است

بخشی، علی نجاتی، ميثم آل مھدی  حسين 
رضايی در ميان کارگران پرورش يافته و پای 

. اند داری نھاده در صحنه مبارزه ضد سرمايه
ھا و  آگاھی سياسی از مرزھا و محدوديت

حصارھای يک يا چند کارگر پيشرو فراتر رفته 
کارگران در مقايسه با ساير اقشار .  است

زحمتکش، با شتابی فزاينده وبه نحو چشمگيری، 
کنند، تظاھرات  اعتصاب می.  اند آشکارا رو آمده
کنند، عليه سرمايه و دولت سخن  و راھپيمايی می

طلبند و در  می گويند، نظم حاکم را به مصاف می
راه برپايی يک دولت جايگزين شورايی گام 

 .اند نھاده
جمھوری اس4می غرِق در بحران از ترس  

 اط�عيه مشترک
 

 !رانندگان زندانی بايد فورا آزاد شوند
 !ما از مبارزه و اعتصاب برحق رانندگان حمايت می کنيم

 
 نفر دستگير شده ھنوز در زندانھای ٢٦٢ راننده کاميون از ٢٠٠بنا به اخبار دريافتی، حدود 

hريجانی رئيس جنايتکار قوه موسوم به قضائی .  جمھوری اس4می در استانھای مختلف بسر ميبرند
در دور سوم اعتصاب، رانندگان کاميون و کاميوندارانی را که با اعتصاب شکنی سازمانيافته از 

. تھديد کرد"  اشد مجازات"جانب رژيم مخالفت کردند و به اشکال مختلف مقاومت سازمان دادند، به 
ھم اکنون برای تعدادی از بازداشت شدگان به روال معمول، با اتھامات بی اساس پرونده سازی شده 

جمھوری اس4می ت4ش .  ھستند"  اشد مجازات"و تعدادی از آنھا در خطر زندانھای طوhنی و حتی 
 .ميکند با پرونده سازی و گروکشی و ارعاب و وعده ھای بی پايه رانندگان را ساکت کند

بعد از پايان دور آخر اعتصاب رانندگان، نه فقط مطالبات آنھا متحقق نشده است، بلکه با گرانی 
روزافزون قطعات يدکی و کاھش کرايه بار و انواع بيحرمتی روبرو شدند و کماکان تعداد کثيری 

و تا تحقق "  دوباره برميگرديم"رانندگان اع4م کردند که .  از ھمکارانشان در زندان بسرميبرند
ھمينطور رانندگان خواھان آزادی فوری و بيقيد و شرط ھمکارانشان . مطالباتمان از پای نمی نشينيم

 .ھستند
ما احزاب و سازمانھای کمونيست و انق4بی، از مبارزه پرشور و خواستھای رانندگان، مبارزه و 

ما ھمراه با رانندگان و .  اعتصاب کارگران نيشکر ھفت تپه و فوhد اھواز قاطعانه دفاع می کنيم
بخشھای مختلف طبقه کارگر خواھان آزادی فوری و بيقيد و شرط رانندگان زندانی، کارگران 

رانندگان، معلمان، کارگران، .  زندانی نيشکر ھفت تپه و فوhد اھواز و کليه زندانيان سياسی ھستيم
ما از مبارزه .  دانشجويان انق4بی، اُسرای جنبش کارگری در چنگال خونين رژيم مرتجع اس4می اند

و اعتصاب برحق رانندگان کاميون و کاميونداران برای تحقق خواستھايشان و آزادی ھمکارانشان 
دفاع می کنيم و سازمانھای اتحاديه ای در اروپا و آمريکا را به حمايت از مبارزات طبقه کارگر در 

ما کليه رانندگان کاميون و کارگران بخشھای مختلف حمل و نقل کشور را به .  ايران فراميخوانيم
حمايت از اعتصاب پيش روی رانندگان کاميون و مبارزات کارگران در چھارگوشه ايران 

 !فراميخوانيم
 

 !پرتوان باد اتحاد طبقه کارگر عليه سرمايه داری
 !سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اس�می

 !زنده با آزادی، زنده باد سوسياليسم
  ٢٠١٨ دسامبر ١١

 
حکمتيست،   –اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری :  امضا

 .، ھسته اقليت)اقليت(سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان 

گسترش و تعميق روندی که بازگشت آن ديگر 
ممکن نيست، به تشديد سرکوب روی آورده 

بگير و ببند کارگران پيشرو را تشديد کرده .  است
حربه دادگاه ، ارعاب و زندان را تيزتر .  است

بيند و اين را  کرده است، اما در عين حال می
دريافته است که با سرکوب و دادگاه و زندان نيز 

دستگيری و .  تواند جلو اين روند را بگيرد نمی
حبس يک يا چند کارگر پيشرو، تاثيری در ادامه 

حال جمھوری اس4می  در عين.  ھا ندارد اعتراض
کننده را  تواند چند ھزار کارگر اعتصاب نمی

لذا مجبور است کارگران .  بازداشت و زندانی کند
اين وضعيتی است که .  بازداشت شده را آزاد کند

در اساس موقعيت طبقه کارگر و ابراز وجود اين 
کارگران در .  طبقه، بر رِژيم تحميل نموده است

برابر رژيم و در برابر تمام نظم موجود 
برای شوراھا و اداره شورايی جامعه، .  اند ايستاده

ما از "اند؛  دست در دست ھم نھاده و ندا سرداده
ترسيم، ما چيزی برای از دست دادن  مرگ نمی

 "!نداريم
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  ٩درصفحه 

١از صفحه   

 جنبش نوين دانشجويی و متحدان قدرتمندش

ھای اخير، از  جنبش نوين دانشجويی نيز در ماه
اين .  ای، سربرآورد دل اعتراضات سراسری توده

 اعت4 ٩٧اعتراضات دانشجوئی در خرداد ماه 
يکی از آماج ھای  اعتراضات .  يافتند

سازی آموزش عالی  دانشجويان، سياست پولی
 .طی ساليان متمادی بود

سازی  ھای اصلی نقد سياست پولی يکی از پايه
شوراھای صنفی "ھای اخير  آموزش در سال

 شورای ٣٢در بيانيه بيش از .  بودند"  دانشجويان
ھای کشور به مناسبت روز   صنفی دانشگاه
ھا، اين  برای سال: " آمده بود٩۶دانشجو در سال 

مايه چند تشکل  ھای کم روز در قالب برنامه
سياسی رسمی برای ايجاد شور و ھيجان زودگذر 

ھای سياسی مسخ شده بود،  و بيان شعارھای جناح
اما اکنون سه سال است که دانشجويان مستقل و 

اند تا معنا و تصويری  فعاhن صنفی عزم کرده
ھا يک چيز بوده  پيام آن.  ديگر به اين روز بدھند

"است دست زورمندان اقتصادی و سياسی بايد : 
که از ديگر    چنان»از دانشگاه کوتاه شود
و در ادامه به ."  قلمروھای حيات انسانی

پيامدھای "و "  تعديل ساختاری"ھای  سياست
تاخته بودند، آن ھم نه "  ھا بار اين سياست فاجعه

ھای  تنھا در عرصه آموزش بلکه در عرصه
مسايل کارگری، بھداشت و س4مت، آموزش 

چنين در ادامه به  ھم.  عمومی و مسکن
ھای اجتماعی ديگر نظير سياست  تبعيض

ھای جنسيتی اشاره شده  گزينی و تبعيض بومی
ھا به موانعی  پای اين سياست بود که ھمراه و ھم

ھای   ديگر بر سر راه تحصيل فرزندان خانواده
 .اند کارگران و زحمتکشان بدل گشته

، پس از يک دوره "شوراھای صنفی دانشجويان"
سازی  ميان سياست پولی انح4ل و تشکيل مجدد، 

آموزش عالی و فضاھای دانشگاھی و 
تر اقتصادی پلی ارتباطی  ھای ک4ن سياست

ھای خود، اين سياست  برقرار کرده و در بيانيه
سياستی که طی چند دھه .  کشيدند را به نقد می

ھای آزاد، غير  موجب رشد شتابان دانشگاه
ھای پولی  انتفاعی، پيام نور و گسترش دوره

ھای دولتی، کاھش بودجه  درون دانشگاه
ھای رفاھی  ھای دولتی از جمله بودجه دانشگاه

دانشجويی و واگذاری بسياری از خدمات 
ھا و به ويژه خدمات رفاھی دانشجويان  دانشگاه

به پيمانکاران خصوصی و در نتيجه کاھش 
سازی سرويس حمل  کيفيت تغذيه، حذف يا پولی

ھا و  و نقل، تقليل ظرفيت و کيفيت خوابگاه
 .ھای ديگر گشته است بسياری نابسامانی

با وجود اين، در آذر ماه سال گذشته، ھنوز سايه 
و تأثيرات "  ھای سياسی رسمی تشکل"سنگين 

ھای مخرب آنان بر جنبش دانشجويی  فعاليت
ھای  کرد و از سويی ديگر، فعاليت سنگينی می

دانشجويی بری از رکود سياسی و خمودگی حاکم 
ھای  ھا که از سال اين تشکل.  بر جامعه نبودند

آغازين دھه ھفتاد، مھر خود را بر جنبش 
دانشجويی زده بودند، بنا به ماھيت طبقاتی و 

ھای قدرت، به ويژه  گرايش سياسی، بازوی جناح
رو،  از اين.  ھا بودند طلبان، در دانشگاه اص4ح

ھای جمھوری  ساليان سال با تمام توان از جناح
اس4می دفاع کرده و مبارزات دانشجويان را 

گاه که  مھار و کاناليزه کرده بودند و آن
نژاد و استمرار آن در  ھای دوران احمدی سرکوب

شان را تحليل برده  دوران روحانی، رمق و توان
ای نيز نداشتند، چرا  چاره.  بود، به انزوا خزيدند

ھای  حل بست راه که به جز سرکوب، بن
طلبانه در عرصه ک4ن جامعه، برای اين  اص4ح

طلبان در دانشگاه، حرفی برای  ھای اص4ح زائده
از آن گذشته به علت .  گفتن باقی نگذاشته بود

سويان اين  مندان و ھم پايگاه طبقاتی خود از بھره
 .ھای اقتصادی و سياسی بودند سياست

اين جنبش "آمد  در چنين وضعيتی به نظر نمی
بتواند با تکيه بر نيروی خود بار ]  دانشجويی[

تفاوتی نسبت به اوضاع وخيم سياسی  رخوت و بی
و اقتصادی و اجتماعی را بر زمين گذارد و برای 
آن که به پا خيزد، به محرکی بيرونی، به 

" ھای اجتماعی خارج از دانشگاه، نياز جنبش
(داشت روز "  ؛ ٧۵۴نشريه کار شماره . 

دانشجويی ديگر، بدون حضور دانشجويان 
 ).٩۶؛ آذر "مبارز

اعتراضات دی ماه آن محرکی بود که به ياری 
را "  تفاوتی بار رخوت و بی"اين جنبش شتافت تا 

ای و خودجوش  خصلت توده.  بر زمين بگذارد
اعتراضات سراسری دی ماه و اعتراضات پس 
از آن، در جنبش دانشجويی در قالب شعارھايی 

برخورد امنيتی "و "  دانشگاه پادگان نيست"مانند 
سرکوب دانشجويان را متوقف "و "  محکوم است

آن گروه از دانشجويان .  انعکاس يافت"  کنيد
مبارز چپ و کمونيست، با طرح شعارھای 

گرا،  طلب، اصول اص4ح"برجسته ديگر، چون 
، "نان، کار، آزادی"و "  ديگه تمومه ماجرا

مضمون طبقاتی اين اعتراضات را فرموله کردند 
 .ای قرار دادند و در اختيار جنبش توده

طلب،  اص4ح"ھای زحمتکش با تکرار شعار  توده
، نفی جمھوری "گرا، ديگه تمومه ماجرا اصول

ھايش را ندا دادند، اما طبقه  اس4می با تمام جناح
را برگرفت و به " نان، کار، آزادی"کارگر شعار 

کارگران .  جنبش اعتراضی سمت و سو داد
نان، کار، "تپه اين شعار را به شعار  نيشکر ھفت

ارتقا دادند، آلترناتيو خود "  آزادی، اداره شورايی
را در برابر جمھوری اس4می قرار دادند و آن را 

ھای زحمتکشان  به جنبش دانشجويی و جنبش
 .سپردند

در اين تبادل، اعتراضات دانشجويی به 
ھای نئوليبرالی حاکم  سازی و سياست پولی

راستای طبقاتی عينی يافت و دارای 
سازوکارھای عملی برای تحقق مطالبات خود 

شوراھای صنفی "روست که  از ھمين.  گشت
 آذر ١۶در بيانيه خود به مناسبت "  دانشجويان

پيوند با جنبش  ھم"، گامی فراتر نھاد، خود را ٩٧
صنفی معلمان، اعتراضات کارگران عليه 

سازی، بازنشستگان، پرستاران و  خصوصی
دانست و بر اين "  ديگر اقشار فرودست

 .کرد و بدان باليد" پيوندی تأکيد ھم"
"اين شوراھا در پايان بيانيه خود نوشتند جريان : 

در اتحاد و صنفی دانشجويی اع4م می کند که 
 در پيوند با معلمان، کارگران و ديگر زحمتکشان

مقابل حم4ت سياستھای داخلی و خارجی عليه 
ھا  اتحاد ما عليه اين سياست.  زيستمان می ايستد

مان  نه تنھا پيشروی به سمت احقاق حقوق بديھی
بر آموزش و س4مت و مسکن و اشتغال است 
بلکه مبتنی بر استق4ل خود از قدرتھا و ضديت با 

انداز عدالت اجتماعی،  منطق سود، چشم
گذاری مردمی و صلح را پيش چشم خود  سياست

 )تأکيدات از ماست." (خواھد داشت
کارگر، "صدا فرياد  ھا، يک دانشجويان دانشگاه
فرزند : "را سر داده و گفتند" دانشجو، اتحاد اتحاد

و آلترناتيو "  مانيم کارگرانيم، کنارشان می
الگوی "را "  اداره شورايی"کارگران يعنی 

دانسته و خود خواھان ايجاد شوراھا "  زحمتکشان
. اند ھا شده و مشارکت مستقيم در اداره دانشگاه

آنان با دستگيری نمايندگان کارگران و ادامه 
" اسماعيل بخشی"بازداشت اسماعيل بخشی، به 

اند و به اين ترتيب، اين شعارھا و  بدل شده
ھا در ھر اعتراضی، حتا اعتراضات  نوشته دست

 . افکند و ديده شد صنفی طنين
جنبشی .  به اين ترتيب جنبشی نوينی سربرآورد

که سرنوشت خود را به سرنوشت طبقه کارگر و 
رو، اين  از ھمين.  زحمتکشان پيوند زده است

جنبش، حتا در مطالبات رفاھی خود، به سرعت 
شود، چرا که از پشتوانه ساليان  سياسی می

از .  شود متمادی مبارزات کارگری برخوردار می
اش،  سويی نيز، به علت ھمين ماھيت طبقاتی

تواند به جنبش ھمگانی دانشجويی بدل شود،  نمی
حتا اگر در مطالباتی با ساير گرايشات دانشجويی 

 . خوانی و سازگاری داشته باشد ھم
در چنين جنبشی است که در تحصن دانشجويان 
دانشگاه علوم پزشکی تبريز در دفتر رياست 
دانشگاه برای بھبود مسايل صنفی، سرود 

در چنين .  شود خوانده می"  سراومد زمستون"
پيمايی  جنبشی است که دانشجويان ع4مه در راه
روز "و تجمع اعتراضی خود به مناسبت 

خوانند و  را می" ھا خون ارغوان"سرود " دانشجو
خواستار آزادی اسماعيل بخشی و زندانيان 

در چنين جنبشی است که جمعی .  شوند سياسی می
از دانشجويان، اعتراضات را از محيط دانشگاه 

برند و جلوی درب اصلی دانشگاه  به بيرون می
در چنين جنبشی است که .  کنند تھران، تحصن می

ای با ھفت شاکی و  در دانشگاه تھران، تئاترگونه
دانشجوی زن، :  شود کيفرخواست اجرا می

دانشجوی اقليت قومی، دانشجوی معلم، دانشجوی 
مھاجر، دانشجوی اقليت مذھبی، دانشجوی کارگر 

ھای فوق و شعارھای  و دانشجويی از ترکيب تيپ
نان، کار، "، "نان، کار، آزادی، آموزش رھايی"

تپه، ھپکو،  ھفت"، "آزادی، پيکار تا رھايی
نان، "، "فوhد، دانشجو، کارگر، اتحاد، اتحاد

 .دھند سر می" کار، آزادی، پوشش اختياری
در چنين جنبشی است که اعتراضات دانشجويی 

روز "شوند، حتا به  به روز خاصی محدود نمی
اوج و فرود اين جنبش نيز به اوج و ".  دانشجو

فرودھای جنبش کارگری بستگی دارد؛ چرا که 
ايست از سلسله مبارزات کارگران و  حلقه

اش،  زحمتکشان و بنابراين نيروی محرکه
اين .  مبارزات طبقه کارگر و زحمتکشان است
دست  جنبش، متحد قدرتمداران نيست، بلکه ھم

کارگران و زحمتکشان است، اين جنبش خواستار 
اص4ح نيست، بلکه خواھان برکندن تمام نظم 

کارگران .  موجود به ھمراه رژيم پاسدار آن است
يابند، شعار  نيز جنس اين جنبش را درمی

دھند و  سر می"  کارگر، دانشجو، اتحاد، اتحاد"
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 ھا سودھای ک�ن و فساد گسترده در پتروشيمی
 ميليارد يورويی٣ماجرای اخت�س 

٧درصفحه   

خارج از کشور در حوزه تجارت محصوhت 
خصوص صادرات اين  پتروشيمی و به

منابع .  محصوhت برای خود ايجاد کرده است
ای از بازار پتروشيمی  مطلع معتقدند بخش عمده

در دھه اخير در قبضه وی بوده است و اگر کسی 
برخ4ف نظر و رأی وی در اين بازار عمل 

کرد به طرق گوناگون از دور رقابت بازار  می
 ."شد اين محصوhت حذف می

 سال مسکوت ماند، اما فساد، اخت4س و ۵ماجرا 
ھا  ھای مالی ک4ن در پتروشيمی سوءاستفاده

که فساد در جمھوری  اين.  ھمچنان ادامه يافت
اس4می فراگير است و با موجوديت اين رژيم 

. خورده است، واقعيتی است بر ھمگان آشکار گره
ھا و فسادھای مالی ک4ن درون  اما اين اخت4س

طور خاص از کجا منشاء  ھا به پتروشيمی
 گيرد؟  می

بر طبق گزارش شرکت ملی صنايع پتروشيمی 
ايران، در حال حاضر در صنعت پتروشيمی 

ھمچنين .   مجتمع در حال فعاليت ھستند۵۵ايران 
ارزش .  توسعه و اجرا است  طرح درحال۶٢

 ميليارد دhر است ١٧ھا بيش از  توليد ساhنه آن
اولين .  شود  ميليارد دhر آن صادر می١٢که 

ای که در اينجا بايد به آن توجه کرد اين  مسئله
ھا در انحصار چھار شرکت  است که پتروشيمی

ھای دولتی  ھلدينگ وابسته به نھادھا و ارگان
 . قرار دارند

گذاری غدير و گروه گسترش نفت  شرکت سرمايه
و گاز پارسيان وابسته به نيروھای مسلح، مالک 

ھای بزرگ، پتروشيمی  و سھامدار  پتروشيمی
پارس، پتروشيمی مارون، پتروشيمی زاگرس، 
پرديس، و نيز جم، خراسان، شيراز، کرمانشاه 

گذاری نفت و گاز و  شرکت سرمايه.  است...و
پتروشيمی تأمين وابسته به تأمين اجتماعی از 

 ١۵طريق پتروشيمی تأمين و زيرمجموعه، در 
صندوق .   شرکت پتروشيمی سھامدار اصلی است

 شرکت پتروشيمی ١١بازنشستگی کشوری در 
سھامدار اصلی است و باhخره، صنايع 

ترين ھلدينگ در  فارس که بزرگ پتروشيمی خليج
. ايران و دومين ھلدينگ در خاورميانه است

ترکيب سھامداران اين شرکت نيز به ترتيب، 
 درصد، شرکت ملی صنايع ۴٠سھام عدالت 

 درصد، ، صندوق ٢٠پتروشيمی ايران 
شرکت ( درصد ، تاپيکو١٧بازنشستگی نفت

) گذاری نفت و گاز و پتروشيمی تأمين سرمايه
 درصد و گروه پتروشيمی تابان فردا۵.٨

 .  درصد است٨.۵) صندوق نفت(
خوبی قدرت  ھای اين رشته صنعت، به وابستگی

رابطه تنگاتنگ ميان .  دھد آن را نشان می
بوروکراسی، نيروھای مسلح، وزارت نفت، 

ھا و  دولت، سران رژيم  و زدوبند ميان آن
ھا در اين  حال نزاع و کشمکش ميان آن درعين

جذابيت صنعت .  عرصه سودآور آشکار است
پتروشيمی برای باندھا و نھادھای درون دستگاه 
دولتی، منافع ک4نی است که از جھات مختلف 

نرخ سود در اين رشته و .  شود ھا می عايد آن
امکان فروش محصوhت آن در خارج از ايران، 

مدتی پيش يکی از مقامات رژيم در يک .  باhست
گذاری پيرامون  المللی سرمايه اج4س بين

نرخ سود خالص آن :  سودآوری اين رشته گفت
 .     درصد است٢۵باhی 

در مردادماه امسال  راغفريک اقتصاددان وابسته 
"  به رژيم گفت فوhد مبارکه و پنج پتروشيمی : 

کشور سال گذشته بر اساس قيمت دhر چھار 
 ميليارد دhر سود ۵ھزار و دويست تومان، 

خالص عملياتی دارند که اگر اين سود را با دhر 
 ميليارد دhر ۶بر   تومان محاسبه کنيم، بالغ٣٨٠٠

 ."شود می
يک کارشناس حوزه پتروشيمی در گفتگو با 

بررسی گزارش "گويد  خبرگزاری مھر می
 ١٣٩۶ساhنه شرکت ملی پتروشيمی در سال 

ھای  دھد که درآمد صادراتی پتروشيمی نشان می
توليدکننده متانول از محل فروش اين محصول 

ھای  باقيمت.   ميليارد دhر بوده است١.۴حدود 
فعلی دhر، تفاوت اين رقم فروش در ارز دولتی 

 ھزار ميليارد تومان به نفع ۴و آزاد حداقل 
 ." واحدھای پتروشيمی است

اين صنايع در ھمان حال از تسھي4ت وسيع 
ھا،  دولتی درزمينٔه خريد خوراک پتروشيمی

افزوده  ھای مالياتی، استرداد ماليات ارزش تخفيف
صادرات مواد اوليه پتروشيمی و سوخت و 

 .ھای پائين برخوردارند انرژی به قيمت
برکسی پوشيده نيست که اين درآمد ھنگفت حتی 
در آنجائی که صحبت از تأمين اجتماعی و 
بازنشستگان در ميان است، نه به جيب کارگران 
و زحمتکشان و بازنشستگان، بلکه به جيب 
بوروکراسی دولتی، مقامات و مديرانی از نمونه 

 ٢٠ھای  آوران با حقوق مديران پتروشيمی فن
رود و گاه  ھا ميليونی می ھای ده ميليونی و پاداش

 .  آورد ھای ميلياردی در می سر از دزدی
اما تمام اين درآمدھا و سودھای ک4ن، به ھمراه 

ھای مالی ناشی از آن، به  اخت4س و سوءاستفاده
ھا و  ماند و پيوسته بر دزدی آنچه باقی می.   کنار

شود، از بابت  ھای ک4ن افزوده می سوءاستفاده
ھا از صدور  فروش دhرھايی است که اين شرکت

زنند يا با تمام  محصوhت خود به جيب می
کند برای بازگشت  تمھيداتی که دولت ادعا می

دhرھا به ايران انديشيده است، ھمواره بخشی از 
باره  يک ماند و به اين دhرھا در خارج باقی می

شوند و بعد ھم  در ابعاد چندين ميلياردی گم می
شود که چند ميليارد دhر يا يورو به  اع4م می

 . است کشور بازنگشته
عنوان يکی از  ھا به دانيم، پتروشيمی چنانچه می

ترين صادرکنندگان محصوhت غيرنفتی،  بزرگ
 . ترين محل تأمين ارز برای دولت ھستند اصلی

 ماھه سال ١١بر اساس آمار منتشرشده، در طول 
 ھزار تن ٢٠٨ ميليون و ٢٠ بيش از ٩۶

محصول پتروشيمی و فرآورده پليمری توسط 
در ھمين .  ايران به بازارھای جھان صادر شد

مدت ارزش صادرات محصوhت پتروشيمی و 
 ميليارد و ١٠ھای پليمری کشور حدود  فرآورده

 . ميليون دhر برآورد شد٧۴۴
 ۵ھای پتروشيمی در بھار امسال ھم  شرکت

 ميليارد و ٣ ھزار تن به ارزش ٣۵۶ميليون و 
 ميليون دhر صادرات داشتند و طبق ١۵٨

برآورد مديرعامل شرکت ملی صنايع پتروشيمی 
ارزش صادرات محصوhت پتروشيمی در سال 

 . ميليارد دhر خواھد رسيد١۴جاری به حدود 

ک4ن اين رشته با يکديگر در جدال و 
ھا مقاله و گزارش از اين فساد را  اند، ده کشمکش

. اند ھای وابسته به خود منتشر کرده در رسانه
ھای اخير برخی مديران  حتی خبر از دستگيری

اين رشته ازجمله در پتروشيمی اي4م منتشر 
کوشد  دستگاه قضائی فاسد رژيم که می.  ساختند

ای از اين فساد  شده ھای کھنه مردم را با نمونه
ھای اخير  سرگرم کند و بر گستردگی سوءاستفاده

سرپوش بگذارد و در ھمان حال ادعای مبارزه با 
 باشد، اخيراً خبر از رسيدگی به  فساد داشته

پرونده دزدی و سوءاستفاده ک4نی را انتشار داد 
 . سال پيش مسکوت مانده بود۵که از 

نشست " آذرماه در ١۴دادستان تھران در  
در : "گفت..."  شورای معاونان دادستانی تھران و

ھای ارزی  ھای پتروشيمی، سکه و پرونده پرونده
دريکی از .  شده است نتايج مناسبی حاصل

ھای پتروشيمی که رسيدگی به آن پنج سال  پرونده
طول کشيد و اخيراً با صدور کيفرخواست به 

شده است، پانزده نفر متھم تحت  دادگاه ارسال
 که ناشی از  تعقيب قرارگرفته و ميزان رد مال آن

ھای صادراتی به مراجع  عدم تحويل ارز
."  بر سه ميليارد يورو است ص4ح است، بالغ ذی

 ٣او توضيح بيشتری در مورد اين اخت4س 
ميليارد يورويی نداد و نگفت که اين پرونده چرا 

شده بود و حاh  ھا به بايگانی سپرده در اين سال
 . شود  سال مطرح می۵پس از گذشت 

ھای  چند سال پيش، زمانی که اين ماجرا به سايت
ھای دولتی کشيد، صحبت از  اينترنتی و روزنامه

يک شبکه مافيائی تحت رھبری  يکی از مديران 
ارشد تجارت محصوhت پتروشيمی و مديريت 

ھای  ھای گروه عامل يکی از شرکت
سازمان تأمين (گذاری وابسته به ساتا  سرمايه

بود که يک سر آن به )  اجتماعی نيروھای مسلح 
نژاد و دستگاه اجرائی، وزارت نفت  کابينه احمدی

و شرکت ملی صنايع پتروشيمی بند بود و سر 
ديگر آن به سپاه پاسداران و سازمان تأمين 

. شد وصل می)  ساتا(اجتماعی نيروھای مسلح 
ازآن رخ داد که   افشای اين ماجرا کمی پس

ھای  ھای پتروشيمی نژاد، سھام شرکت احمدی
بوشھر، مارون، پارس، پرديس را به ھمراه تعداد 

ھای دولتی به بھانه پرداخت  ديگری از شرکت
. بدھی دولت، به اين بخش نظامی واگذار کرد

که ماجرای شبکه مافيائی در پتروشيمی به  وقتی
ھا کشيد، سرتيپ پاسدار حسين دقيقی،  رسانه

که اکنون مشاور عالی فرمانده "  ساتا"مديرعامل 
کل سپاه پاسداران است، برکنار شد و ديگر ھيچ 

خبرگزاری .  خبری از اين پرونده انتشار نيافت
فارس در آن زمان در گزارشی تحت عنوان 

مدير :"  بازداشت سلطان بازار پتروشيمی نوشت
ھای  ھا يکی از مديريت ازاين سال يادشده که پيش

 را قبل PCCحساس شرکت بازرگانی پتروشيمی 
سازی اين شرکت بر عھده  و بعد از خصوصی

داشته است، به سلطان بازار تجارت محصوhت 
پتروشيمی در داخل و خارج از ايران معروف 

ای از شرکای راھبردی را  است و شبکه گسترده
منظور سوءاستفاده اقتصادی در داخل ايران و  به
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۶از صفحه   

ای از  اما از آنجائی که بخش عمده
محصوhت اين رشته به خارج صادر 

ھا  شود و مقادير ک4نی ارز در اختيار آن می
ويژه در شرايط  گيرد، از اين بابت به قرار می

نوسانات شديد نرخ ارز، درآمدھای ھنگفتی 
نيز از بابت فروش ارز و يا پنھان ساختن آن 

داران و مديران اين رشته  عايد سرمايه
رو، ھمواره زد و بندھايی  ازاين.  شود می

ھا و دستگاه دولتی وجود داشته که  ميان آن
ھا و فسادھای مالی ک4ن بوده  ھمراه با رشوه

در جريان نوسانات ارزی چند ماه .  است
گذشته نيز آنھا ميلياردھا تومان سود اضافی 

 .به جيب زدند
بر اساس گزارش مديرعامل شرکت ملی 
صنايع پتروشيمی و معاون وزير نفت در 

شود تا  بينی می پيش"  شھريورماه امسال 
پايان امسال درمجموع حدود شش ميليارد و 

 ميليون دhر ارز حاصل از صادرات ٩٨۶
پتروشيمی روانه بازار داخلی شود و مابقی 
ارز صادراتی صرف تأمين کاh، تجھيزات، 
کاتاليست، پرداخت اقساط وام و فاينانس و 

ھای بازاريابی و صادرات محصوhت  ھزينه
 ميليارد دhر ٧يعنی معادل ." پتروشيمی شود

توانند با آن  ماند که می ھا باقی می در دست آن
 .ھرچه خواستند بکنند

ھدايت هللا خادمی عضو کميسيون انرژی 
: مجلس نيز بر سر اين مسئله اظھار داشت

ھا از بازار کنترل نشده ارز  پتروشيمی
سوءاستفاده کرده و اين بخش از وزارت نفت 
به بخش عظيمی از صادرات کشور 

 درصد ٣٠دسترسی دارد و نزديک به 
صادرات کشور در قبضه آنان است و بايد 

 ميليارد دhر وارد نظام بانکی ٣٠نزديک به 
 .کردند که وارد نکردند  کشور می

ھا و مافيای درونی  اما در جنب پتروشيمی
آن،  يک شبکه مافيائی در خارج آن نيز 

گرفته که بخشی از آن به خارج از  شکل
شود و بخش ديگر،  کشور وصل می

خريدوفروش محصوhت اين رشته را در 
از عاملين آنھا در خارج . داخل بر عھده دارد

اط4عات دقيقی در دسترس نيست، اما بخش 
ھای  ھا با در دست داشتن پروانه داخلی آن

برداری واحدھای غيرفعال و زد و  بھره
ھای دولتی و غيردولتی، محصوhت  بند

ھای پ4ستيک  موردنياز صنايع تکميلی حوزه
کنند و با  و پليمر را در بورس خريداری می

سودھای ک4ن صد درصدی در بازار آزاد 
يا به خارج صادر .  رسانند به فروش می

 . کنند می
رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان 

صد درصد :"  گويد پ4ستيک و نايلون می

 سودھای ک�ن و
 ھا  فساد گسترده در پتروشيمی

 ميليارد يورويی٣ماجرای اخت�س 

 خ�صه ای از اط�عيه ھای سازمان
 

 زندانی سياسی آزاد بايد گردد
در ح�م�اي�ت از ف�راخ�وان ک�ارزار ک�ارگ�ران، )  اقلي�ت( کميته خارج کشور سازمان فداييان 

ای اين اط�4ع�ي�ه  در مقدمه.  ای صادر کرد  آذر اط4عيه١٩معلمان و بازنشستگان در تاريخ 
به اعتراضات گسترده اخير اشاره شده که علت آن تورم شديد و وضعيت اسفناک معي�ش�ت�ی 

اعتناي�ی مس�ئ�وhن  ھای کارگر، غارت و يغمای دسترنج آنان توسط سرمايه داران و بی توده
 .رژيم می باشد

در ادامه، به موضوع اصلی اط4عيه،  يعنی م�ب�ارزات  ک�ارگ�ران ھ�ف�ت ت�پ�ه، از ج�م�ل�ه 
ی ام�ن�ي�ت�ی و ت�4ش رژي�م  ھ�ا اعتصاب و تظاھرات عليه وضع موجود پرداخته شده و اقدام

ی اصلی ک�ارگ�ران  در اين بخش خواسته.  برای مرعوب ساختن کارگران محکوم شده است
 و اھميت اين ش�ع�ار م�ورد ب�ررس�ی »نان، کار، آزادی، اداره شورايی«تحت عنوان شعار 

ھ�ای دي�گ�ر و  تأکيد اين اط4عيه در آخر، بر ھمبستگی ک�ارگ�ران ب�خ�ش.  قرار گرفته است
اقشار زحمتکش جامعه و دانشجويان و حمايت از کارزار مشترک برای آزادی فوری و بی 

 . آذر می باشد١۶قيد و شرط اسماعيل بخشی، علی نجاتی و سپيده قليان در روز 
 
 جنبشی برآمده از اعماق"  زردھا جليقه"

 آذر در پ�ی ١٨، در تاريخ  «، جنبشی برآمده از اعماق جامعه" جليقه زردھا" « ی  اط4عيه
ھای مترقی اين  درآمد در فرانسه و در حمايت از خواسته جنبش وسيع اقشار زحمتکش و کم

حض�ور اقش�ار م�خ�ت�ل�ف، ب�ه وي�ژه حض�ور ف�ع�ال زن�ان از .  جنبش صادر گ�ردي�ده اس�ت
ھای سرکوبگرانه ی دولت  در اين اط4عيه به اقدام.  ھای اين جنبش شمرده شده است ويژگی

ھا ی وسيع پرداخته شده و در ادامه علت اي�ن خ�ي�زش ع�م�وم�ی  فرانسه، از جمله دستگيری
ھ�ا را  ای بود که انبار ب�اروت خش�م ت�وده افزايش قيمت سوخت جرقه.  بررسی گرديده است

ھای اقتصادی نئوليبرالی دولت ماکرون، انباش�ت�ه   ور ساخت، خشمی که در اثر سياست شعله
نشينی کرد، اما آت�ش  اگرچه ماکرون در برابر اين جنبش تا حدی عقب.  ی انفجار بود و آماده

ھای اوليه ی خود  اين جنبش نه تنھا خاموش نگرديده بلکه ھمچنان ادامه داشته و از خواسته
ای که به ويژه در اين اط�4ع�ي�ه ب�رجس�ت�ه ش�ده  در ھمين راستا، نکته.  بس فراتر رفته است
ھای مردم قرار گرفته و آن اين است که آي�ا  باشد که پيشاوری توده ترمی است، پرسشی مبرم

خواھند ھمچنان سيستمی را حفظ کنند که در پوشش انتخابات، افرادی را با آرای اقلي�ت�ی  می
ک�ن�د؟  نشاند و حق اِعمال حاکميت مستقيم را از مردم سل�ب م�ی از جامعه بر مسند قدرت می

در پ�اي�ان . دھند و خواھان تغيير در قانون اساسی ھستند بسياری به اين سؤال پاسخ منفی می
اط4عيه به فرامرزی شدن اين جنبش و گس�ت�رش آن  در اروپ�ا و ب�رخ�ی از کش�ورھ�ای 

 .خاورميانه اشاره شده است

ھر کيلوگرم .  ھا با بھابازار تفاوت دارد قيمت
 تومان ۴٠٠٠مواد پتروشيمی که درگذشته 

 ھزار تومان ١٣شد به  خريداری می
اين گروه از ."  يافته است افزايش
ھا را مسئول اين  داران، پتروشيمی سرمايه

اما دبير کل انجمن .  دانند گرانی می
: کارفرمايی صنعت پتروشيمی ادعا کرد

 ۶٨٠٠را به نرخ حدود )  PET(دhhن پت "
ھزار تومان از بورس کاh خريداری کرده و 

 ھزار تومان در بازار ١۶ تا ١٣به قيمت 
آزاد يا کشورھای ھمسايه به فروش 

در پی اين مجادhت بود که ."  رسانند می
دادستان تھران روز شنبه اين ھفته اع4م کرد 
که تعدادی از آنھا به اتھام گرانفروشی 

به ھر گوشه اين صنعت که .  اند دستگير شده
اين فساد .  نگاه شود، فساد بيرون زده است

داری ايران و رژيم سياسی فاسد  ذاتی سرمايه
پاسدار آن، جمھوری اس4می است و با 
دستگيری چند نفر و ھياھو به راه انداختن بر 
سر اعدام اين يا آن فرد،  برطرف نخواھد 

مبارزه با فساد، واژگونی تمام اين نظم .  شد
 . طلبد را می
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يکی از اين اصول مھم شوراھا اين است که 
برخ4ف دموکراسی پارلمانی که نمايندگان برای 

 سال انتخاب شده و در طول اين مدت ۴حداقل 
کنندگان عم4 ھيچ نقشی در تصميمات  انتخاب

ندارند، در )  فرد يا افراد انتخاب شده(نماينده 
کنندگان ھر لحظه که  دموکراسی شورايی انتخاب

شان ديگر بازگوکننده  تشخيص دھند نماينده
ھا نيست، حق دارند نماينده  خواست و نظر آن

انتخاب شده را خلع و فرد ديگری را به جای او 
ست که  اين يکی از اصول ممتازی ا.  انتخاب کنند

دموکراسی شورايی را از دموکراسی پارلمانی و 
ھای بورژوايی و حتا  انواع ديگر دموکراسی

 .سازد تاريخ بشری متمايز می
تپه و سازشکاری چند  مبارزات کارگران ھفت 

نفر از نمايندگان کارگران اھميت اين اصل ممتاز 
را آشکار کرد که تجربه گرانقدری برای جنبش 

ای که اين اصل بسيار مھم  ست، تجربه کارگری
شوراھا را به يک آگاھی ملموس برای طبقه 

ھای اجتماعی مبدل  کارگر و حتا ديگر گروه
 .ساخت

در آغاز بحث بايد اين نکته را يادآور شويم که با 
پيشرفت جنبش کارگری، حتا مزدوران خانه 

اند که  کارگر نيز آشکارا به اين نتيجه رسيده
ديگر "  شوراھای اس4می کار"چون  تشک4تی ھم

قادر به ايفای نقش خود برای کنترل اعتراضات 
شان  کارگری نيستند و به اصط4ح تاريخ مصرف

در روزھای گذشته برخی از .  پايان يافته است
کانون "اين عناصر از جمله حسن حبيبی دبير 

و اولياء علی "  عای شوراھای اس4می کار تھران
کانون عالی شوراھای اس4می کار "بيگی رئيس 

(کشور ضمن )   آذر٩ و ٨خبرگزاری ايلنا "  
که  اعتراف صريح به اين مساله، و بيان اين

شوراھای اس4می به دليل دخالت دولت و 
کارفرما تشک4تی دولتی ھستند، خواستار 
تغييراتی در قانون و ايجاد تشک4تی شدند که 
بتواند در شرايط کنونی قادر به مھار جنبش رو 

 .به رشد کارگری شود
درست در ھمين شرايط است که کارگران نيشکر 

ای طوhنی در مبارزه برای  تپه که سابقه ھفت
يابی داشته اند، برای  چنين تشکل حقوق خود و ھم

پيشبرد مبارزات و ھماھنگ کردن کليه کارگران 

در اين شورا .  شورای مستقل خود را ايجاد کردند
 ٢٢تپه  وصنعت نيشکر ھفت  بخش کشت١۴از 

 نفر به عنوان ٩ھا  نفر انتخاب و سپس از ميان آن
اعضای ھيات مديره انتخاب شدند تا فعاليت 

 . تپه را پيش ببرند شورای مستقل کارگران ھفت
چنين براساس تصميم کارگران  شورايی که ھم

بايست کنترل و نظارت کارگری را در  می
کرد و به قول اسماعيل بخشی  شرکت اعمال می

که يکی از ھمين نمايندگان منتخب است اعمال 
از صفر تا صد کارخانه يعنی "کنترل و نظارت 

؛ و ھمه چيز به معنای نظارت بر "بر ھمه چيز
پرداخت به موقع دستمزدھا، سود کارخانه، خريد 
و فروش، اخراج، ايمنی محيط کار، بيمه، 
افزايش دستمزد و ساير مسايلی که کارگران با آن 

 .در محيط کار روبرو ھستند
وجود ھمين شورا و اتحاد کارگران حول آن بود 

 مرداد، کارگران ٢٧که باعث شد تا در اعتصاب 
حتا شده برای چندی مزه پيروزی را بچشند، 

ھای کارگران  اعتصابی که با پذيرش تمام خواست
 ١۵از سوی کارفرما و مقامات دولتی پس از 

 . روز پايان يافت
عدم پايبندی کارفرما و مقامات دولتی به قرارھا، 
دستگيری و فراری شدن دو کارفرمای اصلی 

انداز تيره شرکت با وجود  شرکت، چشم
کارفرمای کنونی و عدم پرداخت دستمزدھا منجر 
به اعتصاب مجدد و يکپارچه کارگران از تاريخ 

تر شدن  تداوم اعتصاب، راديکال.   آبان گرديد١۴
ھا  ھا و شعارھای کارگران و در راس آن خواست

طرح شعار نان کار آزادی اداره شورايی، 
اعتراضات خيابانی و پيوستن مردم شوش به 
کارگران، حمايت کارگران و ديگر اقشار جامعه 

تپه و بويژه آغاز اعتصاب و  از کارگران ھفت
اعتراضات خيابانی کارگران فوhد اھواز و 
حمايت کارگران اين دو مجتمع بزرگ کارگری 
از يکديگر، تمام فضای سياسی جامعه را متاثر 

زده کرد،  ساخت و رژيم را به شدت وحشت
نحوی که از روسای قوا تا روزنامه کيھان و  به

ھای وابسته به سپاه و خانه کارگر به  خبرگزاری
ترين  جعل، دروغگويی و تحريف مھم

 .ھای کارگران دست زدند خواست
از سوی ديگر، رژيم به موازات اعزام  نيروھای 

ھا در  گارد ويژه و مستقر کردن آن
اش را برای ايجاد تفرقه و دو  ھای شھر،ت4ش

ھا به پای  دستگی در ميان کارگران و کشاندن آن
اما کارگرانی را که .  ميز مذاکره آغاز کرد

مواضعی چنين راديکال اتخاذ کرده و پيش شرط 
ھای  ای را قبول تمامی خواست ھرگونه مذاکره

شد به سادگی به  کارگران اع4م کرده بودند، نمی
 .پای ميز مذاکره و سازش کشاند

 نفر از نمايندگان ١٧بنابراين با دستگيری 
ھا منھای اسماعيل  کارگران و سپس آزاد کردن آن

ترين نقش را در سازماندھی  بخشی که برجسته
ھای خود  اعتراضات کارگران داشت، رژيم ت4ش

را برای ايجاد دودستگی در بين کارگران تشديد 
تپه و مردم شوش  که کارگران ھفت در حالی.  کرد

ھا بودند، توانست پس از  چنان در خيابان ھم
ترين نمايندگان  عنصرترين و متزلزل مدتی، سست

ھا به  کارگران را به سازش بکشاند و با بردن آن
فرمانداری شوش، اط4عيه پايان اعتصاب را به 

کار رژيم .  نام نمايندگان کارگران منتشر ساخت
به اينجا خاتمه نيافت و با کشاندن پای چند تن از 
نمايندگان کارگران به وزارت کار و تھيه عکس 
و خبر، سعی کرد از دامنه تاثيرات شگرف 

تپه کاسته و  اعتصاب کارگران نيشکر ھفت
ھا از جمله خلع يد از بخش  ھای اصلی آن خواست

خصوصی و کنترل کارگری را به فراموشخانه 
 .ھا محو سازد سپرده و از خاطره

ھا که به نام  در اينجا اين مھم نيست که آن
نمايندگان کارگران پايان اعتصاب را اع4م 
کرده، چند نفر بودند و يا حتا در چه شرايطی 

تن به اين )  مث4 تھديد از سوی مقامات دولتی(
چه که مھم است اين است  جا آن در اين.  کار دادند

که کسانی که به نام نمايندگان کارگران پايان 
اعتصاب را اع4م کردند آيا از سوی کارگران 

گر خواست  ھا داده شده بود و بيان اين اجازه به آن
 !ھا بود يا نه؟ کارگران و نظر آن

واقعيت اين است که در آن لحظه کارگران در 
موقعيت بسيار قدرتمندی قرار داشتند و اتفاقا 

شان به  افزايش تھديدھا عليه کارگران و نمايندگان
در آن لحظه نه فقط کارفرما و .  ھمين دليل بود

ھا پاسخ نداده بودند، بلکه  ھای آن دولت به خواست
چنين علی  ھا اسماعيل بخشی و ھم نماينده آن

نجاتی و سپيده قليان در زندان بودند و خواست 
ھای  ھا به خواست قيدوشرط آن آزادی فوری و بی

چنين کارگران حمايت  ھم.  قبلی اضافه شده بود
مردم شوش، کارگران فوhد اھواز و ديگر 
کارگران و دانشجويان و معلمان را با خود 

المللی بويژه  ھای بين حتا حمايت.  داشتند
ھا در حال  ھای کارگری جھان از آن اتحاديه

 )١(. افزايش بود

ھا به نام نماينده کارگران تن  در چنين شرايطی آن
برخ4ف   –به سازش با دشمنان کارگران دادند 

بويژه   -شان  کارگران فوhد اھواز و نمايندگان
ھای انجام شده در ميان  که تمام نظرخواھی آن

کارگران نيز حاکی از حمايت کارگران از ادامه 
بنابراين در يک جمله .  اعتصاب و اعتراض بود

ھا برخ4ف نظر کارگران دست به سازش با  آن
 .کارفرما زدند
ست تا نظری به  تر شدن مساله کافی برای روشن

ھای رسمی  ھا در خبرگزاری ای که با نام آن بيانيه
تشکر نمايندگان "جمھوری اس4می با عنوان 

ھا  آن.  منتشر شد بياندازيم"  تپه از وزير کار ھفت

 ھفت تپه و دموکراسی شورايی
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در اعتراضات خود از دانشجويان حامی خود 
معلمان جنس اين جنبش را .  کنند تشکر می

يابند، چرا که به دفاع از اعتصاب  درمی
خيزد و  شان برمی سراسری معلمان و مطالبات

معلمان نيز به دفاع از دانشجويان برآمده و شعار 
"دھند می و ھمه "  دانشجو، معلم، اتحاد، اتحاد: 
کارگر، دانشجو، معلم اتحاد، : "گويند صدا می يک

 ". اتحاد
تر از آن  ناگفته پيداست ماھيت اين جنبش، و مھم

شود تا  پيوندش با طبقه کارگر، مانع از آن نمی
شرمانه و  گرايان بی طلبان و اصول اص4ح
طلبانه در صدد انحراف و قلب ماھيت آن  فرصت
ھمچون فرياد چند نفری که در تجمعی .  برنيايند

شعاری که در .  شوند می"  پايان حصر"خواھان 
يابد و اعتنايی به  ميان دانشجويان انعکاسی نمی

 فعال نشريات ۵٠٠يا نامه .  شود آن نمی
آخرين نسل "دانشجويی يا به قول خودشان 

به "  که به شما اعتماد کردند...  دانشجويانی 
ھايش را يادآوری  مندانه وعده روحانی که گله

" ھا افسارگسيخته سازی خصوصی"کنند، از  می
سرکوب دانشجويان، سرکوب "گويند و به  می

کارگران، سرکوب معلمان، سرکوب 
داران، سرکوب دراويش، سرکوب زنان،  کاميون

کنند  اشاره می..."  سرکوب فعاhن محيط زيست و
"تا به او ھشدار دھند ی  اگر در اين نوع مقابله: 

دولت و حاکميت با جمھور مردم تجديدنظر 
 چيزی جز نابودی ايران و  نشود، متأسفانه نتيجه

ھرچند ديگر ."  تماميت ارضی آن نخواھد بود
نابودی ايران "دانند که منظورشان از  ھمگان می

، نابودی خودشان ھمراه با "و تماميت ارضی آن
 .جمھوری اس4می است

" مجمع دانشجويان عدالتخواه دانشگاه تھران"يا 
الگوی خود را تفکر و منش خمينی و "که 

انق4ب  و اصول جمھوری اس4می رھبر
ای دعوت  داند، مزورانه از خامنه می "اس4می

عملکرد "کند تا با حضور در دانشگاه درباره  می
توضيح و "اش "خود و نھادھای تحت مديريت

به سؤاhت دانشجويان و "ارائه کند و "  تحليل
دعوتی که البته با واکنش تند .  دھد"  مردم پاسخ

گرايان از سوی نويسندگان بيانيه نتيجه  اصول
اع4م "  ھای فردی و تشکي4تی برخی کوتاھی"

 .شود می
اما واقعيت اين است که ميان اين جنبش و جنبش 

ھای اخير  سال"  جنبش دانشجويی"موسوم به 
اگر امروز، .  ھای نوری فاصله است سال

کوشند  طلبان، ھرچند لرزان از ترس، می اص4ح
ھا به  اين جنبش را ناديده بگيرند و بسيجی

کنند، با تشديد  تجمعات دانشجويان حمله می
ھا، دست به  مبارزه طبقاتی در جامعه، ھر دو آن

نظامی و سرکوب رژيم   –دست نھادھای امنيتی 
خواھند داد و به سرکوب فعالين اين جنبش 

اما اين نيز، در شرايط اعت4ی .  خواھند پرداخت
مبارزات کارگران و زحمتکشان ھر روز 
دشوارتر و دشوارتر خواھد شد، چرا که متحدان 
اين جنبش، بسی قدرتمندتر از تمامی نھادھای 

 .اند امنيتی و نظامی و سرکوب رژيم
 

اصط4ح بيانيه از راضی نوری نماينده  در اين به
شوش در مجلس اس4می قدردانی کردند، اين در 

ست که يکی از شعارھای معروف کارگران  حالی
"تپه اين بود ھفت سيدراضی حياکن، شوش ما : 

چنين از افرادی که تمام  ھا ھم آن".  رو رھا کن
اند  عمر خود در سرکوب کارگران نقش داشته

شان  مانند محجوب قدردانی کردند و تمام خواست
"از وزير کار اين بوده است که در نھايت تنھا : 

توقعی که از وزير محترم و مجموعه تحت 
مديريت وی داريم اينست که ھمانگونه که تاکنون 
بصورت ويژه پيگيری مشک4ت ما را در دستور 

ھا ادامه  اند ھمچنان به اين پيگيری کار قرار داده
داده و صدای ھمه کارگران در دولت و پشتوانه 

 ".جامعه کارگری باشند
ای با شعارھا و  اگر بخواھيم اين متن را تنھا ذره

تپه مقايسه کنيم،  ھای کارگران ھفت خواست
بينيم که آن چند نفری که به نام نماينده  می

اند،  کارگران در جلسه با وزير کار حضور داشته
توانند خود را سخنگو و نماينده کارگران  نمی

خواست آزادی اسماعيل بخشی، علی .  بدانند
نجاتی و سپيده قليان که ھيچ، خواست پرداخت 

افتاده ھم ھيچ، خواست مھم  تمام دستمزدھای عقب
سازی و  و اساسی کارگران يعنی لغو خصوصی
پس !!!  کنترل کارگری اساسا مطرح نشد

 !اعتصاب برای چه بود؟
. اھميت و برتری شوراھا اما دقيقا در ھمين است

تپه است که به  اين امروز برعھده کارگران ھفت
جای آن چند نفر، نمايندگان ديگری برای خود 
انتخاب کنند، نمايندگانی که از منافع و 

در نظام .  ھای کارگران دفاع کنند خواست
طور که در باh آمد، کارگران ھر  شورايی ھمان

لحظه که اراده کنند اين حق را دارند که 
بنابراين کسانی که .  نمايندگان قبلی را برکنار کنند

اط4عيه پايان اعتصاب را بدون نظرخواھی و 

جنبش نوين دانشجويی و  ھفت تپه و دموکراسی شورايی
 متحدان قدرتمندش

برخ4ف خواست اکثريت کارگران صادر کرده و 
گيری تبليغاتی  به مذاکره با وزير کار برای بھره

رژيم تن دادند، نشان دادند که در مقاطع حساس 
قادر به دفاع از منافع کارگران نبوده و بايد جای 

 .   خود را به نمايندگانی شجاع بدھند
واقعيت اين است که اگرچه جنبش کارگری ايران 
تجارب فراوانی از ايجاد و تشکيل شوراھا بويژه 

 ۶٠ تا قبل از سی خرداد ۵٧ھای  در طی سال
ای به  دارد، اما نسل جديد کارگران کمتر تجربه

صورت عملی در برپايی شوراھا و چگونگی 
کارگران در حال کسب اين .  عملکرد آن دارد

تجربه ھستند که شوراھا را چگونه برپا، آن را 
تجربه کارگران ھفت .  تحکيم و با ص4بت بسازند

تپه يک نمونه و يک تجربه بسيار با ارزش برای 
ای که  کارگران و جنبش کارگری است، تجربه

دھد چرا بايد شوراھای کارگری را  نشان می
ی  ايجاد کرد و چرا شوراھا برترين شکل اداره

 .جامعه ھستند
 زنده باد شوراھا، زنده باد حکومت شورايی

 
 :نوشت پی
رژيم در فوhد اھواز ھم ت4ش کرد تا در   –  ١

ھا را از  بين کارگران تفرقه انداخته و اتحاد آن
ھای رژيم  بين ببرد، اما در فوhد اين ت4ش

. تاکنون با شکست کامل روبرو بوده است
مرتضی اکبريان يکی از کارگران فوhد اھواز 
است که در تجمع کارگران اين نقشه کارفرما و 

: " ھا گفت دولت را برم4 ساخت و خطاب به آن
اشتباه خيلی فاحشی کرديد که فکر کرديد 

توانيد صفوف ما را بشکنيد، ما خريدنی  می
نيستيم، تا رسواتان نکنيم و تا قطع کامل دست 

رويم و از  مافيا از کف خيابان نمی
 ".داريم مان دست برنمی ھای خواست

 



 ٨٠٢ شماره  ٩٧  آذر ٢۶      ١٠

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

٨درصفحه   

تپه و فوhد تا ھمين  مبارزات اخير کارگران ھفت
جا ھم تاثيرات شگرف و ماندگاری بر جنبش 

ھای اجتماعی از نظر  کارگری و ديگر جنبش
يابی، اشکال مبارزاتی، اتحاد  نوع سازمان

ھا و شعارھا گذاشته است،   طبقاتی، خواست
 در  گر باh رفتن آگاھی طبقاتی تاثيراتی که نشان

ھای نمايندگان  ميان کارگران است و سخنرانی
کارگران در تجمعات اعتراضی کارگران و مردم 

خوبی اين موضوع را آشکار  اھواز و شوش به
 .سازد می

تاثير اين  يکی از موارد بسيار اساسی که تحت
مبارزات در جامعه مطرح شد موضوع تشکيل 

 .شوراھاست
شورا و ضرورت برپايی آن با اعتصاب 

تپه به مساله روز جنبش کارگری و  کارگران ھفت
ضرورت تشکيل .  حتا فراتر از آن تبديل شد

.  است شوراھا برخاسته از شرايط عينی جامعه
پای تغييراتی که بويژه از  عبارت ديگر ھم به

 در شرايط عينی جامعه شکل گرفت، ٩۶ماه  دی
ضرروت تشکيل شورا و آگاھی به ضرورت 

١٠ 

ھای  نامXه          ))))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 

 .  زيرارسال نمائيد خود را به آدرس
 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 
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  

 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
NL08INGB0002492097 
Amsterdam, Holland 

 
 :نشانی ما برروی اينترنت

 
http://www.fadaian-minority.org 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

 
info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(
 

karfadaianaghaliyat/me.t://https 
 : آدرس کانال سازمان در تلگرام

aghaliyat_fadaian/me.T://http 
 :آدرس سازمان در اينستاگرام

https://www.instagram.com/
fadaianaghaliyat/ 

 آدرس سازمان در تويتر
fadaiana/com.twitter://https 

 آدرس سازمان در فيس بوک
https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliyat 

 آدرس نشريه کار در فيس بوک
/com.facebook.www://https

fadaianaghaliyat.kar 

 
 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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 :بدينوسله به اط4ع  ع4قمندان تلويزيون دمکراسی شورائی می رسانيم که 
از اول ژوئ�ن "  ديدگ�اه"  ساعته تلويزيون ٢۴برنامه ھای تلويزيون  دمکراسی شورايی  روی شبکه 

 .شود ست پخش می برد مجددا ازماھواره ياه  به جای ماھواره ھات١٣٩۶ خرداد ١١ برابر با ٢٠١٧
:مشخصات ماھواره    

Satellite Yahsat ماھواره ياه ست  
Frequency   ١١٧۶۶فرکانس  
Polarization Vertical عمودی  
Symbol rate  ٢٧۵٠٠مبل ريتيس  

FEC  ۵/ ۶اف ای سی  
  

:ساعت پخش برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی   
وقت ايران  ونيم شب بهنهساعت چھارشنبه ھا    

)وقت اروپای مرکزی  وقت لس انجلس و ھفت عصر به ساعت ده صبح به (   
وقت ايران روز پنجشنبه  نه و نيم صبح به:  بازپخش اين برنامه   

)وقت اروپای مرکزی وقت لس انجلس و ھفت صبح  پنجشنبه به ده شب پنجشنبه به (   
 

 :اينترنت 
در صورت عدم دسترسی به تلويزيون ماھواره ای ، ميتوانيد از طريق اينترنت نيز برنامه ھای 

 .تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد 
 "ويز . ال .جی " بطور زنده در ساعات ذکر شده ، در سايت تلويزيون ديدگاه و شبکه رسانه ای -١

www.didgah.tv  
www.glwiz.com 

 
:اقليت –به صورت آرشيو ، در سايت  سازمان فداييان  -٢  

http://www.fadaian-aghaliyat.org/ 
https://tvshora.com/ 

. ساعت و زمان برنامه را به خاطر بسپاريد و به اط4ع دوستان و آشنايان خود برسانيد  
در پائيز و بھار  –بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی  جھنت اط4ع ؛  سالی دو بار : توجه 

بطور ناھمزمان در ايران ، اروپا و امريکای شمالی ساعات  تغيير می کنند که البته ھر بار پس  –
.از چند ھفته ، ساعات اين سه منطقه يکسان می شوند  

که اين  رغم آن اگرچه به.  ايجاد آن نيز بوجود آمد
آگاھی در ميان طبقه کارگر شکل گرفت اما 

کرد آن يک چيز جديد  شوراھا و چگونگی عمل
است و به قول اسماعيل بخشی نماينده کارگران 

شورا "بايد آن را تمرين کرد و يا به بيان ديگر 
 ".را بايد زندگی کرد

تپه در ھمين مدت  عملکرد شورای کارگران ھفت
خوبی آشکار  کوتاه نه تنھا اھميت حياتی آن را به

ساخت، بلکه در عين حال در عمل نشان داد که 
ترين شکل دموکراسی بوده و  چرا شوراھا عالی

ی اشکال دموکراسی بورژوايی نه تنھا  از ھمه
. ھا ھستند برتر بلکه حتا غيرقابل قياس با آن

عنوان نماد  که دموکراسی پارلمانی به اين
دموکراسی بورژوايی حتا در بھترين شکل خود 
نيز نسبت به دموکراسی شورايی ناقص و ابتر 

خاطر نظارت دائمی  که شوراھا به اين.  است
کنندگان بر انتخاب شوندگان بايد برخ4ف  انتخاب

ھای پارلمانی ھمواره مدافع راستين  بازی
 .کارگران باشند

 ھفت تپه و دموکراسی شورايی


