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 با اعتصاب نفت، فاز نوينی 
 درجنبش طبقه کارگر
  گشوده شده است

با آغاز اعتصاب ھمزمان کارگران نفت و گاز و 
 ، عم+ً فصل ٩٩پتروشيمی در روز يازده مرداد 

نوينی در تاريخ مبارزات کارگران ايران گشوده 
 ٩اعتصاب و تجمع شاغلين نفت در .  شده است

تير سال جاری، گويای وجود يک نارضايتی 
داد که نفت، آبستن  عميق در نفت بود و نشان می

اعتصاب .  اعتراض علنی و اعتصاب است
گسترده مردادماه، انفجار و سرريز شدن ھمين 

ارتجاع .  نارضايتی عميق و تراکم يافته است
اس+می که پس از سرنگونی رژيم شاه بر سرکار 
آمد و از نقش و وزن و جايگاه کارگران نفت در 

دست شدن  به سرنگونی رژيم سلطنتی و دست
خوبی آگاه بود ، از ناحيه  قدرت سياسی به

رژيم .  کرد کارگران نفت احساس خطر می
جمھوری اس+می تمام ت+ش خود را برای 
تضعيف کارگران نفت و از اين طريق، تضعيف 

به سرکوب و .  جنبش طبقه کارگر بکار بست
تعداد زيادی از .  وقمع کارگران پرداخت قلع

. کارگران پيشرو نفت بازداشت و زندانی شدند
شماری از کارگران آگاه و پيشرو و عضو 
شوراھای کارگری را به جوخه مرگ سپرد و 

ازآن،  پس.  صدھا کارگر نفت ازکار اخراج شدند
رشته اقدامات ازجمله ارتقای شغلی  با انجام يک

ھا را به  برخی کارگران نفت در احکام اداری، آن
شکل صوری از کارگر به کارکن تبديل کرد، بی 

دار شغلی  که البته از تسھي+ت جديد و معنی آن

 کارگران وزحمتکشان، 
به حرکت اعتراضی 

واعتصابی ھم طبقه ای خود 
 .بپيونديد

  ) فعا[ن کارگری جنوب(

۴ 

  ۶درصفحه 

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨٨٢شماره    ٩٩  مرداد ٢٠ –سال  چھل و دوم 

 "ايمن سازی جمعی             "
 عام جمعی مردم است           قتل

 
 به مبارزه برخيزيم" سازی جمعی ايمن"عليه سياست 

 خواری به بزرگی قله دماوند، کوه
 ھای ھيرکانی خواری به وسعت جنگل  جنگل

 
ھای گذشته دو خبر درباره وقف بخشی از اراضی ملی خبرساز شد و اعتراضات زيادی را  در ھفته

 دادگاه تجديد نظر مازندران بر ١١شعبه :   مرداد آمده بود۵در يکی از اين خبرھا به تاريخ .  برانگيخت
ھای ھيرکانی در روستای   ھکتار از جنگل۵۶٠٠مبنای سندی متعلق به دوران قاجار ادعای وقف 

در خبر ديگر، از وقف قله دماوند به نفع اداره اوقاف و .  مشھد ساری را به رسميت شناخته شده است آق

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )ا��ّ�(��ز	�ن ��ا���ن 

 ھمبستگی با کارگران و زحمتکشان لبنان

 سراسر ايران يک انبار باروت آماده انفجار است
 

ای عمق و وسعت يافته که ديگر قابل پرده  بحران سياسی که جامعه ايران را فرا گرفته است، به درجه
ظاھراً سران رژيم نيز ادعاھای پوشالی پيشين خود را در مورد حمايت مردم از نظم حاکم .  پوشی نيست
، آشکارا نشان دادند که رژيم حاکم ديگر ٩٨ ماه   و قيام  آبان٩۶ای دی ماه   توده تظاھرات.  اند کنار نھاده

ھای مردم ندارد و اکنون تمام اتکايش به دستگاه انگل دولتی با تمام ارگان  کمترين پايگاھی در ميان توده
شب بازی انتخاباتی رژيم در اواخر سال گذشته نيز با تمام رسوائيش  خيمه.  ھای سرکوب و تحميق است

ھنوز، زندان و ش+ق و .  سلسله و دار می آيد
شکنجه و مرگِ آن سال ھا، در گستره ای به 

ھنوز ماشين .  وسعت ايران رخنه کرده است
سرکوب و کشتار جمھوری اس+می بی وقفه در 

ماشين کشتار و جنايتی، که سوخت .  حرکت است
 سال، از خون ده ھا ھزار اعدامی ۴١اش طی 

سر به دار تامين شد و روغِن چرخ دنده ھای 
ويرانگرش، از درد و اشک و آه زندانياِن شکنجه 

 ديروز، امروز، فردا
 )۶٧در يادمان جانفشاندگان تابستان خونين (

 دريچه پشت دريچه
 شکنجه پشت شکنجه

 نقاب پشت نقاب
 صدای بند و سلسله و دار می آيد

 
با انبوه اعدام ھا و .  ديروزمان چه سخت گذشت

. کشتارھايی که يک روزشان در سال نمی گنجيد
با روزھا و سال .  ديروِزمان چه مرگبار گذشت

ھايی که ھنوز از دل آن سال ھا صدای بند و 
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 با اعتصاب نفت، فاز نوينی در جنبش طبقه کارگر گشوده شده است

٣درصفحه   

ھا دچار  برخوردار شده باشند يا وظايف عملی آن
رژيم جمھوری اس+می .  تغيير ماھوی شده باشد

با دامن زدن بر تبعيض ميان کارگران و 
کارمندان، ايجاد فضای شديد پليسی و شرايط شبه 

ھای  پادگانی در نفت، ھمچنين با واگذاری بخش
گوناگون نفت و گاز و پتروشيمی به بخش 

تکه  ھای پيمانکاری، تکه خصوصی و شرکت
سازی و تبعيض ميان  کردن آن و پراکنده

کارگران رسمی، قراردادی و پيمانی، توانست 
تر  حلقه استثمار را بر گردن کارگران نفت تنگ

طور موقت يک فضای سکوت نسبی  سازد و به
طی چھار دھه حاکميت .  را بر نفت مسلط کند
ويژه از دھه ھفتاد، کارگران  جمھوری اس+می به

ھا  ايران در تمام صنايع از معادن و خودروسازی
ھا و  گرفته تا برق و مخابرات و کشت و صنعت

ھا و غيره بارھا دست به اعتراض  پتروشيمی
در نفت .  اند علنی زده و به اعتصاب روی آورده

اما در اين دوره عموماً يک سکوت نسبی حاکم 
با اعتصاب فرا واحدی کارگران نفت اما، .  بود

انداز جديدی  شکسته و چشم طلسم سکوت درھم
 .فراروی جنبش طبقه کارگر گشوده شده است

اعتصابی که روز يازده مرداد در پنجاھمين روز 
طور  تپه، به اعتصاب کارگران مبارز ھفت

ھمزمان در چند پا[يشگاه و پتروشيمی آغاز شد، 
ھای ديگری را نيز در  در روزھای بعد بخش

فقط کارگران نفت و گاز و  نه.  برگرفت
ھای برق و  پتروشيمی، بلکه کارگران نيروگاه

ع+وه .  اند ساير کارگران نيز به اعتصاب پيوسته
بر پا[يشگاه آبادان،پا[يشگاه کنگان، پا[يشگاه 
پارسيان، پا[يشگاه پارس جنوبی، پا[يشگاه 
ماھشھر، پا[يشگاه جفير اھواز، پا[يشگاه قشم و 
پا[يشگاه اصفھان، کارگران پتروشيمی [مرد، 
پتروشيمی رازی، پتروپا[يش کنگان، پتروشيمی 
پارس جنوبی، پتروشيمی عسلويه و پتروشيمی 

افزون .بوعلی نيز در اين اعتصاب شرکت دارند
تپه نيز از قبل در  براين واحدھا، ھپکو و ھفت

اعتصاب بودند و در اين چند روز کارگران 
نيروگاه سيکل ترکيبی مشھد، نيروگاه برق در بيد 
خون عسلويه، نيروگاه حرارتی و گازی تبريز، 
نيروگاه برق پارس جنوبی، برق اردبيل، نيروگاه 
برق رود شور تھران، سيکل ترکيبی اروميه، 
کنتور سازی، آسفالت طوس و فو[د گوشان و 

امروز .  اند چند واحد ديگر نيز به اعتصاب پيوسته
 مرداد در ھشتمين روز اعتصاب سرا ١٩يکشنبه 

سری کارگران نفت و گاز و پتروشيمی، روند 
 .اعتصاب و گسترش آن ادامه دارد

نيروی اصلی اعتصاب در تمام اين واحدھا، 
کارگران پيمانی و قراردادی ھستند که اکثريت 
کل کارگران نفت و گاز و پتروشيمی را تشکيل 

اين کارگران تحت شرايطی سخت و .  دھند می

دشوار ، با دستمزدھای ناچيز، عدم ضمانت 
که پس از پايان قراردادھای  شغلی و درحالی

ماھه و گاه سفيد امضا،  ماھه ، سه پيمانی، يک
شود يا نه و  دانند قراردادشان تمديد می نمی

که از مزايا و امتيازات قانونی کارگران  درحالی
رسمی و گاه حتی از بيمه و دفترچه بيمه درمانی 

اند و به شدت استثمار  اند، به کار مشغول محروم
ساعات کار، ميزان دستمزد، .  شوند می

گونه  کاری و غيره در اين واحدھا تابع ھيچ اضافه
قانون و مقرراتی نيست و توسط کارفرما تعيين 

فشار و ساعات کار و استثمار و بی .  شود می
. العاده با[ست ھا فوق حقوقی در اين شرکت

شرايط کاری چنان سخت و دشوار و غيرانسانی 
ھای دولتی نيز آن را  است که حتی رسانه

در عصر سرمايه .  اند ناميده"  داری مدرن برده"
ھای آن در اقصا نقاط جھان،  "پيشرفت"داری و 

شرايط کار کارگر ايرانی اما ھنوز شبه 
صدھا ھزار کارگر نفت و گاز و . داری است برده

پتروشيمی در چنين شرايط وحشتناکی استثمار 
 .شوند می
ھای  از اوايل دھه ھفتاد که پای شرکت 

پيمانکاری در نفت باز شد تا امروز، ھرسال 
ھا و مؤسسات دولتی به  تعداد بيشتری از شرکت

ھای پيمانکاری  بخش خصوصی و شرکت
واگذارشده و کارگران آن از زيرپوشش مقررات 

تعداد کارگران پيمانی و .اند شده وزارت نفت خارج
يافته و از تعداد کارگران  قراردادی مدام افزايش

مطابق آمار .  رسمی پيوسته کاسته شده است
وزارت نفت که ايلنا نيز آن را انتشار داده، تعداد 

 ھزار نفر ۵٣ حدود ٨۴کارگران پيمانی در سال 
 ھزار نفر ١٣۶ به٩١اين رقم در سال .  اند بوده

 به بعد نيز نيروی کار پيمانی ٩١رسيده و از 
. يافته است صنعت نفت با سرعت بيشتری افزايش

نسبت کارگران رسمی و دايمی به کارگران 
. پيمانی و قراردادی مدام کاھش يافته است
دربرخی موارد استثنايی ھنوز حدود يک سوم 

برای مثال در پا[يشگاه .  کارگران رسمی ھستند
 ھزار و ۴ حدود ٩٨گاز پارس جنوبی در سال 

 نيروی رسمی وجود داشت و در ھمان حال ٢٢٣
 نيروی پيمانی مشغول به ٨٨٩ ھزار و ٨بيش از 

اگر شمار کارگران پيمانی در .  کار بودند
ھای پيمانکاری  ھای اوليه رايج شدن شرکت سال

 درصد کل کارگران بود اين رقم ٣٠ تا١٠رقمی 
 درصد و بعدازآن به بيش ۶٧ به ٩١-٩٠در سال 

آخرين آمارھا اما .   درصد افزايش يافت٨٠از 
حاکی از اين واقعيت است که درصد ناچيزی از 
کارگران صنعت نفت و گاز و پتروشيمی رسمی 

اين موضوع .  و مابقی پيمانی و قراردادی ھستند
را نايب رييس کميسيون انرژی مجلس اعتراف 

به دنبال اعتصاب سرا سری نفت، مجلس .   کرد
زده زنگنه وزير نفت را فراخواند و  ارتجاع شتاب

برده با حضور در جلسه کميسيون انرژی  نام
به .  ھا پاسخ داد که کسی قانع نشد مجلس به پرسش

 مرداد، در جلسه ١٧گزارش نفت آن+ين مورخ 
ديگری که با شرکت که فريدون عباسی رئيس 
کميسيون انرژی مجلس و احمد مرادی نايب 
رئيس اين کميسيون و فرزين مينو معاون منابع 
انسانی و مديران تدوين مقررات اداری و 
استخدامی و آموزش نيروی انسانی وزارت نفت 

در خصوص بررسی وضعيت و تعيين تکليف 
نيروھای شرکتی قراردادی و رسمی شرکت نفت 
برگزار شد، احمد مرادی نايب رئيس اين 

زودی  کميسيون اظھار اميدواری کرد؛ به
 ھزار نفر نيروھای پيمانکاری، ١٠۶مشک+ت 

 ۴ ھزار نفر نيروھای قرارداد کار موقت و ٣۴
ھزار نفر نيروھای رسمی و پيمانی وزارت نفت 
از حيث تبديل وضعيت، حقوق و دستمزد، بيمه 

بندی مشاغل در  تکميلی، آموزش و طرح طبقه
وی .  وزارت نفت در سراسر کشور مرتفع شود

 پيمانکار با وزارت نفت ١٢٠٠ھمچنين گفت؛ 
 .قرارداد پيمانکاری دارند

قول نيز مشخص است،  طور که از اين نقل ھمان
 درصد کارگران شاغل موردنظر احمد ٣تر از  کم

مرادی نايب رئيس اين کميسيون رسمی و بقيه 
 .پيمانی و قراردادی ھستند

حدوحصر و ظلم و ستم و فشار و بی  استثمار بی
حقوقی در ميان نيروی عظيم کار تمرکزيافته در 

ھم تلنبار شده و  ھاست که روی صنعت نفت، مدت
ھايی  بخش.  اندک به حد انفجار رسيده است اندک

ويژه کارگران پتروشيمی، طی  از اين کارگران به
سال ھای گذشته، اعتراضات و اعتصابات 
بزرگی را سازمان داده و عليه اين شرايط و 
برای تغيير آن، بارھا، حتی در شکل سرا سری 

ده سال پيش، .  اند دست به اعتصاب زده
پتروشيمی تبريز پيشاھنگ اعتراض و اعتصاب 

اعتصاب يکپارچه  کارگران .  ھا شد در پتروشيمی
 که ٨٩پيمانی پتروشيمی تبريز در اسفند 

موردحمايت کارگران رسمی نيز قرار گرفت، 
نمونه درخشانی از اتحاد ميان کارگران رسمی و 

فروردين .  غيررسمی را به نمايش گذاشت
ھای منطقه ماھشھر،   پتروشيمی٩٠سال

پتروشيمی بندر امام، پتروشيمی اميرکبير، 
پتروشيمی تند گويان، پتروشيمی اروند، 
پتروشيمی مارون و پتروشيمی کارون ھمزمان 
دست به اعتراض و اعتصاب زدند و عليه 

. پاخاستند ھا و قراردادھای پيمانکاری به شرکت
کميته "  کارگران پتروشيمی ماھشھر با تشکيل

" اعتصاب کارگران مجتمع پتروشيمی ماھشھر
اين .  اين اعتصاب را سازمان داده و ھدايت کردند

زمان در چند پتروشيمی و شرکت  اعتصاِب ھم
ھزاران کارگر در اعتصاب، طبقه حاکم و رژيم 

تا  آنجا .  شدت به ھراس انداخت سياسی آن را به
ای، ھمه  که دولت سراسيمه با صدور اب+غيه

ھای اجرايی را مکلف ساخت قراردادھای  دستگاه
. ھای پيمانکاری را فسخ کنند منعقده با شرکت

 را بايد سال گسترش مبارزات کارگران ٩٠سال 
پتروشيمی ناميد که دولت را نيز بخشاً به 

نشينی وادار نمود و برخی کارگران پيمانی  عقب
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ھا  بيش از يک ھفته ادامه يافته، ع+وه بر سازمان
ھای سياسی کمونيست و چپ،  و گروه

ھای کارگری،  موردحمايت سنديکاھا و تشکل
بازنشستگان، فعا[ن کار گری، و دانشجويی نيز 

در سطح خارج کشور نيز بيش .  قرارگرفته است
 تشکل و اتحاديه بزرگ کارگری از اروپا ٣٠از 

و آمريکای [تين و برخی کشورھای خاورميانه 
و جنوب غربی آسيا از اين اعتصاب حمايت 

اين موج اما ممکن است با تحقق برخی .  اند نموده
مطالبات اين يا آن بخش از کارگران پيمانی و 
پايان اعتصاب در اين يا آن شرکت، بطور موقت 

ترديدی اما در اين مسئله نيست که .  فروکش کند
بر زمينه شرايط اقتصادی و سياسی موجود،  

ھای  بلند تری از راه خواھد رسيد و بخش موج
بيشتر و شمار زيادتری از کارگران را به حرکت 

ظاھری در نفت "  آرامش "حفظ .  درخواھد آورد
تشديد فشار برگرده کارگر .  دوام نبود و نيست قابل

نفت و التھاب درونی آن بايد از جايی سرباز 
جمھوری اس+می .  کرد و سرباز کرده است می

نسبی "  آرامش"طی ساليان دراز در پی ايجاد يک
ھای  درنفت بوده است و با استفاده از تاکتيک

مختلف و ابزارھای گوناگون سرکوب و 
حصارکشی بر حريم نفت، کوشش زيادی 

ھای اعتراض  کاربرده بود که نفت را از شعله به
اکنون اما در .  علنی و اعتصاب مصون دارد

ھای حاکميت خويش با شکست و  آخرين سال
ھای سرکش  شعله.  ناکامی کامل روبرو شده است

ازاين بارھا در  اعتراض و اعتصاب که پيش
ھا زبانه کشيده بود، نفت را نيز مشتعل  پتروشيمی
رود حريقی بزرگ  ھايی که می شعله.  ساخته است

به پا کند، کارمزدی و مناسبات شبه برده داری 
را از ريشه براندازد و تمام نظم موجود را 

 .خاکستر کند
 
 

نفس اعتراض و .  جديدی را در نفت رقم زد
ای و سرا سری در  اعتصاب فرا واحدی و رشته

نفت، نشانه روشنی از پيشرفت جنبش طبقه 
داند که اعتصاب  ھرکس اين را می.  کارگر است

در ھر کارخانه و مؤسسه منفرد مستلزم 
دھی در آن کارخانه و مؤسسه است و  سازمان
دھی، بيان روشنی از حضور کارگران  سازمان

ھای مخفی  ھا و کميته پيشرو متشکل در جمع
به ھمين سياق ھر اعتصاب فرا واحدی و .  است
ای وسراسری در چند شھر و استان نيز  رشته

حاکی از حضور و ارتباط فعال کارگران پيشرو 
بديھی است که بايد درجه .  در اين واحدھاست

معينی از ارتباط و ھماھنگی ميان واحدھای 
مختلف وجود داشته باشد که کارگران آن واحدھا 

زمان و ھماھنگ دست از کار بکشند و  طور ھم به
اين ھماھنگی اگرچه بر .  آورند به اعتصاب روی

کننده د[لت  ای نوعی تشکل ھماھنگ حضور نطفه
شود اما برای  پيش محسوب می دارد و گامی به
آميز و گسترش اعتصاب ھنوز  تداوم موفقيت
کننده را  ای ھماھنگ اين تشکل نطفه.  کافی نيست

بايد تا حد ايجاد شورای ھماھنگی يا کميته 
ھماھنگی ارتقا داد که نمايندگان کارگران از 

ھای مختلف نفت در آن  ھا و بخش شرکت
ای  حضورداشته باشند و اعتصابات رشته

ورود .  دھی و رھبری کنند وسراسری را سازمان
يافته سرتاسری تا حد  به مرحله اعتصاب سازمان

زيادی درگرو پيشرفت و گسترش اعتصابات و 
ای و در ادامه آن  اعتراضات فرا واحدی و رشته
درنگ  بنابراين بی.  ايجاد تشکل سرتاسری است

ھای اعتصاب و کارخانه را در تمام  بايد کميته
ھای نفت و گاز و پتروشيمی سازمان و  بخش

ھا و امکانات  گسترش داد، با استفاده از روش
گوناگون و با ابتکار عمل کارگران آگاه و پيشرو، 

ھا برقرار ساخت  ھای [زم ميان اين کميته ارتباط
و با ايجاد شورای ھماھنگی کارگران نفت، به 

 .استقبال اعتصابات سرا سری رفت
العاده باارزشی  نفت تجارب فراوان و فوق

ھای اعتصاب و ايجاد  درزمينٔه ايجاد کميته
ھای مختلف و  ھماھنگی ميان کارگران بخش

توان از  ايجاد تشکل سرا سری داشته است که می
کارگران نفت تا قبل از .  اين تجارب استفاده کرد

ھا و شھرھای مختلف   در بخش۵٧شھريور 
ھای مخفی  ھای اعتصاب و کميته خوزستان کميته

محلی را ايجاد کردند و در جريان رشد 
ھای مختلف، يک  مبارزات، از نمايندگان کميته

کميته سرا سری درنفت بوجودآمد که نقش 
ای در مبارزات سرا سری کارگران نفت  عمده

اين کميته بعداً به شورای سرا سری .  ايفا کرد
کارکنان نفت تبديل شد که تا مدتی تمام امور 

اين .  شرکت نفت را تحت کنترل خود درآورد
 ۵٧ھا قبل از قيام سال کارگران نفت بودند که ماه

در مھر و آبان و آذر، اعتصابات بزرگی را 
ھای اقتصادی،  سازمان دادند و ع+وه بر خواست

با مطالبات مشخص سياسی وارد ميدان شدند و 
ضربه نھايی را بر رژيم شاھنشاھی وارد 

 .ساختند
موج اعتصاب فرا واحدی و سرا سری نفت که 

اما اين .  با تبديل وضعيت، قرارداد مستقيم شدند
سرعت متوقف شد و اب+غيه دولت  نشينی به عقب

 سال بعد، با ۴پتروشيمی اما .  نيز روی کاغذ ماند
تر، در ابعاد سرا سری  تر و متحد نيروی عظيم

اعتصاب از پتروشيمی اروند .  وارد اعتصاب شد
سرعت به پتروشيمی تند گويان،  شروع شد و به

فارابی، فجر، فراورش، بندر امام، بوعلی و 
بسپاران تسری يافت و در ظرف دو سه روز 
پتروشيمی ماھشھر، عسلويه، خوزستان،نور

،پاسارگاد، مبين و پتروشيمی اصفھان )برزويه(  
کارگران پتروشيمی که .  نيز به اعتصاب پيوستند

کردند، درھمان  با ھر اعتصاب امتيازی کسب می
دھی اعتصاب ديگری را تدارک  حال سازمان

ديدند و خود را برای اعتصاب و اعتراض  می
در آذر ھمين سال، .  کردند بعدی آماده می

کارگران يک اعتصاب فرا واحدی ديگر در 
 ٩۴ دی ٢٧اما در .  ھا را سازمان دادند پتروشيمی

ای از يک اعتصاب و اعتراض  نمونه برجسته
. سرا سری در پتروشيمی را به نمايش گذاشتند

ھای منطقه ماھشھر و   کارگر از پتروشيمی٣٠٠
فارس، پتروشيمی اصفھان،  ھلدينگ خليج

پتروشيمی اراک و پتروشيمی تبريز به نمايندگی 
از ھزاران کارگر پتروشيمی از شھرھای مختلف 
راھی تھران شدند و در برابر وزارت نفت تجمع 

 .اعتراض مشترکی را برگزار کردند
ع+وه بر پتروشيمی، تجربه اعتراض و  

اعتصاب فرا واحدی وسراسری در برق و 
سنگ نيز  مخابرات و تا حدودی در معادن زغال

ھا صدھا تن از  در ھمين سال.  وجود دارد
ھا و شھرھای  کارگران برق و مخابرات از استان

مختلف از سراسر کشور، راھی تھران شدند و 
بارھا تجمعات اعتراضی مشترکی را در مقابل 

 .نھادھای دولتی سازمان دادند
دھی  بنابراين جنبش کارگری درزمينٔه سازمان 

ای و  اعتصابات و اعتراضات فرا واحدی و رشته
سرا سری تجارب معينی را در ربع قرن اخير 
کسب نموده و به اين عرصه نيز ورود کرده 

ھا نوعی سکوت و  در نفت اما طی اين سال.  است
خاموشی حاکم بود و اعتصابات و اعتراضات 
کار گران پيمانی نفت اينجا و آنجا به خاطر تعدد 
پيمانکاران و کارفرمايان، ھمواره پراکنده و 

اعتصاب ھماھنگ .  ناھماھنگ و جدا از ھم بود
 ۵فرا واحدی و سرا سری اخير کارگران نفت در 

استان کشور اما تمام موانعی را که بورژوازی و 
رژيم سياسی حاکم بر سر راه کارگران قرار داده 
بود يکسره از سر راه خود روبيد و نقطه عطف 

 با اعتصاب نفت، فاز نوينی
  در جنبش طبقه کارگر گشوده شده است

 ھای مالی کمک
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 کارگر زندانی، زندانی سياسی
  کرون٢٠٠               آزاد بايد گردد 



 ۴ ٨٨٢ شماره  ٩٩  مرداد ٢٠    ۴

  ۵درصفحه 

 "ايمن سازی جمعی،"
 عام جمعی مردم است  قتل

 به مبارزه برخيزيم" سازی جمعی ايمن"عليه سياست 
 
 

از اين دھند و ھزاران تن ديگر به انواع مشک+ت جسمی و روحی ناشی  روزانه صدھا نفر از مردم ايران در اثر ابت+ به کرونا جان خود را از دست می
ھای آينده تعداد قربانيان کرونا به  ھای حاکم بر دولت جمھوری اس+می اين خطر وجود دارد که در ماه با سياست.  گردند بيماری و يا گسترش آن دچار می

 .دانند ھای جسمی و روانی حاصل از آن می عام مردم ايران و تمامی آسيب کارگران و زحمتکشان، جمھوری اس+می را مسئول قتل. شدت افزايش يابد
ھا  که متشکل از افراد وفادار به جمھوری اس+می است و برخی از آن"  ھيات مديره مجمع انجمنھای علمی گروه پزشکی"حتا )   مرداد٩(در روزھای گذشته 

شود   ابت+ ثبت می٢٠٠٠ مرگ و ٢٠٠اگر امروز روزانه : "ای به حسن روحانی نوشته است اند، در نامه وزير، معاون وزير و يا نماينده مجلس اس+می بوده
 خستگی . مرگ در روز ھم افزايش خواھد يافت١۶٠٠ھا در سه ماه آينده اين آمار تا  ھا در صورت عدم رعايت جدی دستورالعمل بينی بر اساس برخی پيش

 ".کند نيروھای انسانی کادر پزشکی و به پايان رسيدن منابع س+مت در چنين شرايطی چشم اندازی بسيار تيره و تکان دھنده پيش چشم آشکار می
عام مردم ايران، کارگران و  گونه کمر به قتل نبايد گذاشت جمھوری اس+می، جمھوری ج+دان و فاسدان و دزدان اين.  عام مردم ايستاد بايد در برابر قتل
 .زحمتکشان ببندد
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ماه به  در حالی که ويروس کرونا از دی.  دانند اين را امروز ھمگان می.  جمھوری اس+می از ھمان روز اول در رابطه با شيوع کرونا به مردم دروغ گفت

 بھمن بود، رژيم حدود يک ماه بعد ورود کرونا به ايران را اع+م کرد و اين در حالی بود که ھمان زمان حداقل در ٢ايران وارد شده و اولين قربانی آن روز 
 بھمن و انتخابات نمايشی مجلس اس+می را  ٢٢اما حاکمان که مراسم دولتی .  چون قم، گي+ن و تھران اين ويروس شيوع پيدا کرده بود ھا ھم برخی از استان

 .گاه فرستادند در پيش داشتند، از اع+م خبر شيوع کرونا در ايران خودداری کردند و بدين وسيله مردم را به قتل
 ويروس کرونا که ھای جھان اقداماتی برای مھار و کنترل شيوع ويروس کرونا در پيش بگيرد، با بيان اين که مانند ديگر دولت در ادامه نيز رژيم به جای آن

و يا )  حسن روحانی" (توطئه دشمنان است که به بھانه کرونا کشور را به تعطيلی بکشند"و يا )  ای و حسين س+می خامنه" (حمله بيولوژيکی دشمنان است"
 .به معنای کامل و واقعی کلمه ھيچ اقدام جدی انجام نداد) ايرج حريرچی" (قرنطينه مربوط به قرون وسطا است"

ھا سرپرست خانوار  ھا انسان، ميليون ھا کارگر، ميليون چرا که ميليون.  توانست باشد ھا وضع گرديد، موثر نبود و نمی ھايی ھم که در برخی زمينه محدوديت
 زنجيره شيوع گونه بود که چنان مجبور به رفتن بر سر کار بودند و اين گونه حمايت معيشتی از سوی دولت رھا شده بودند، برای تامين نان، ھم که بدون ھيچ

 .کرونا در ايران ھرگز قطع نشد
در .  ن کندھای خود را پنھا آميز سياست باختگان نيز به مردم دروغ گفت و  سعی کرد تا نتايج فاجعه حکومت اس+می از ھمان روز اول در مورد تعداد جان

 ھزار نفر است، واقعيت اما اين است که تعداد جان باختگان متاسفانه سه برابر آمارھای رسمی ١٨باختن  حالی که آمارھای رسمی تا امروز حاکی از جان
در روزھای .   ھايی که در کليت خواستار حفظ نظم موجود و ادامه حيات جمھوری اس+می ھستند، تاييد شده است بوده و اين موضوع حتا از سوی رسانه

ن دادن اخير نيز و با نزديک شدن ماه محرم، جمھوری اس+می بار ديگر شروع به کاھش آمار جان باختگان و مبت+يان کرده است تا بتواند با بھتر نشا
 .ھای عزاداری پيش ببرد شرايط، اھداف سياسی خود را در رابطه با برنامه
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دولت دزدان و فاسدانی که سا[نه صدھا ھزار .  دولت جمھوری اس+می اع+م قرنطينه نکرد، چرا که حاضر نبود و نيست برای جان مردم ريالی خرج کند

 خود خور مذھبی و بوروکراسی ھای نيابتی و نيروھای نظامی و شبه نظامی خود در ايران و کشورھای منطقه و دستگاه مفت ميليارد تومان را خرج جنگ 
 .کند می

راف قدر آشکار بوده و است که حتا بسياری از مقامات رده پايين جمھوری اس+می بارھا به آن اعت ضرورت قرنطينه برای قطع زنجيره شيوع کرونا آن
بايد به اندازه دو دوره کمون بيماری که حدود يک ماه : "يکی از اين افراد است که گفته است"  عضو کميته کشوری پيشگيری از کرونا"فر  محبوب.  اند کرده
اص+ قابل قبول   تواند،  ھای زندگی مردم را برای اين مدت پرداخت کند که اگر ادعا کند نمی مقابل دولت ھم بايد ھزينه  در ....  تعطيل شود  شود، کل کشور  می

 ). مرداد٨روزنامه شھروند " (نيست
حسن روحانی .  را برگزيده است و ھر قدر که مقامات وزارت بھداشت آن را تکذيب کنند، کسی باور نخواھد کرد"  ايمنی جمعی"جمھوری اس+می سياست 

 ميليون نفر ديگر مبت+ ٣۵ تا ٣٠اند و اگر   ميليون ايرانی مبت+ به ويروس کرونا شده٢۵آشکارا به اين سياست اعتراف کرد وقتی که به دروغ مدعی شد 
 .شود شوند مشکل کرونا حل می

را در پيش گرفته است و ھيچ چيز با[تر از عمل، "  سازی جمعی  ايمن"جدا از اعتراف روحانی، مساله اصلی اين است که جمھوری اس+می در عمل سياست 
عام مردم  ، قتل" جمعی قتل"اسم رمز "  ايمنی جمعی"معمولی نيست، "  تبھکارانه"يک سياست "  ايمنی جمعی"سياست .  کند اھداف اصلی رژيم را آشکار نمی

 .عام کارگران و زحمتکشان است که قربانيان اصلی اين سياست ھستند ايران، قتل
 

 !کارگران، زحمتکشان، زنان و جوانان مبارز
 

چنان دنبال  را ھم"  سازی جمعی ايمن"عام مردم ايران با ويروس کرونا، يعنی  ھمه شواھد نشان از آن دارد که جمھوری اس+می اين سياست جنايتکارانه و قتل
که براساس   نتيجه اين سياست اما قربانی شدن ھر چه بيشتر کارگران و زحمتکشان جامعه است، بويژه آن.  خواھد کرد و بدنبال تغييری در اين سياست نيست

 .بارتر خواھد شد ھا و حتا اعتراف مقامات وزارت بھداشت، در پاييز و زمستان وضعيت فاجعه بينی پيش
بار آن بر جامعه سايه ترس و وحشت افکنده  ماه نتايج فاجعه ست که در اثر اين سياست که از بھمن در حالی"  سازی جمعی ايمن"تداوم سياست جنايتکارانه 

 ھزار تخت ١٢٠ ميليون جمعيت ايران ٨۴گفته حريرچی معاون وزير بھداشت برای  به.  است، سيستم درمانی کشور نيز از کار افتاده و فلج شده است
 !!!ھا پر ھستند بيمارستانی وجود دارد که در حال حاضر تمامی تخت

 ھزار نفر از کادر درمان به ويروس کرونا آلوده شده و از چرخه کار خارج ٩بيش از "  دبيرکل خانه پرستار"به گفته مقامات دولتی شش ھزار نفر و به گفته 
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۴از صفحه   

   ھمبستگی با کارگران 
              و 

     زحمتکشان لبنان
 

 
ھا نفر و   مرداد انفجار دھشتناکی در بندر بيروت رخ داد که تاکنون به مرگ ده١۴شنبه  روز سه

گذشته از آن، ھنوز از سرنوشت صدھا نفر خبری .   نفر انجاميده است۵٠٠٠مصدوميت بيش از 
 ميليارد د[ر خسارات مالی به بار آمده ١۵اند و بالغ بر  خانمان شده  ھزار نفر بی٣۵٠نيست، بيش از 

 .است

حال وقوع آن نشانگر جنبه ديگری از  با آن که علل اين فاجعه ھنوز کام+ً روشن نيست، با اين
ھای حاکم در کشورھای گوناگون خاورميانه و جھان عرب  ورشکستگی نقش و عملکرد نظام و دولت

ھای  دار حاکم بر اين کشورھا تمايلی به تغيير و بھبود وضعيت عمومی زندگی توده طبقه سرمايه.  است
چون صدھا ميليون نفر ديگر، از شمال آفريقا گرفته تا کشورھايی مانند  مردم لبنان نيز، ھم. مردم ندارد

 . اند گر در رنج ھای فاسد و سرکوب بار حکومت سوريه، عراق ، يمن، مصر و ايران از عواقب فاجعه

ھای کشورھای مرتجع منطقه و  ای، دخالت ھای داخلی و منطقه ھا و تنش سرکوب عريان، جنگ
نيروھای امپرياليستی غرب، و رواج ايدئولوژی فاشيسم مذھبی شرايط تحمل ناپذيری را برای توده 

. در ھيچ کجای جھان تفاوت ميان فقر و ثروت چنين آشکار نيست.  مردم اين کشورھا فراھم کرده است
 درصد از ثروت اين جوامع  را در ٨٠برای طبقه حاکم اين کشورھا و قشر کوچکی که بيش از 

. اختيار دارند، زندگی اکثريت مردم در فقر و ف+کت روزافزون، از اھميت خاصی برخوردار نيست
آوری  ھای بھداشتی جمع در يکايک  کشورھای ياد شده از عدم تأمين برق و آب قابل شرب، سيستم

ھای کافی و مناسب، به بخشی از  زباله و دفع فاض+ب گرفته تا عدم وجود مدارس دولتی و بيمارستان
 .داری حاکم در اين کشورھا بدل گشته است ناپذير نظام سرمايه دردھای مزمن و ع+ج

اندوزی و غارت دسترنج  ھای سياسی برای قشر محدود حاکم، ابزاری است جھت مال تکيه بر پست
ميلياردھا د[ر ثروت عمومی اين کشورھا .  ھای سرکوب دولتی کارگران و زحمتکشان به مدد ارگان

ثروتی که در لبنان امروز .  اند ھای شخصی ذخيره شده ھای اروپايی و آمريکايی و در حساب در بانک
 . ھای ناشی از انفجار بندر بيروت بيش از پيش ضروری است برای بازسازی خرابی

ھای پيش، حاکی از ورشکستگی نظام حاکم  ھا و ھفته اعتراضات مردم لبنان در روزھای اخير و ماه
ھمه ظلم و ستم و جنايت و عام+ن اصلی  اعتمادی مردم  نسبت به آن و خشم آنان از اين بر لبنان، بی

 . باشد آن می

ھای کشورھای مرتجع  درست است که اعتراضات دھه اخير در خاورميانه و شمال آفريقا با دسيسه
ھا تن  ھای غرب در ليبی، سوريه و يمن به جنگ داخلی، کشتار و آوارگی ميليون منطقه و امپرياليست

و ويرانی تصورناپذيری منجر شده است، با وجود اين، تنھا راه پايان دادن به مناسباتی که بر راھزنی، 
 . اند، تشديد مبارزه برای سرنگونی اين مناسبات است جنگ و جنايت و سرکوب بنا شده

ھمدردی خود را با قربانيان فاجعه انفجار بندر بيروت )  اقليت(کميته خارج از کشور سازمان فدائيان 
ھای مردم لبنان اع+م  ھای برحق توده اع+م کرده و حمايت و پشتيبانی خود را از مبارزات و خواسته

 . کند می

 
 !المللی زنده باد ھمبستگی بين

 آزادی، حکومت شورايی -نان -کار
 

 )اقليت(کميته خارج از کشور سازمان فدائيان 
 ١٣٩٩ مرداد ١٩

 

اند، در اين ميان صدھا تن نيز جان خود را  شده
واقعيت اما بسيار بدتر از آن .  اند از دست داده

مشکل اساسی سيستم درمان اين است که به .  است
سازی و عدم   خصوصی دليل اتخاذ سياست

گذاری دولت در بھداشت و درمان، در  سرمايه
ھا حتا پيش از شيوع ويروس کرونا،  ھمه زمينه

. سيستم درمانی با کمبود شديد روبرو بوده است
برای نمونه مطابق استانداردھای جھانی سيستم 

 ھزار پرستار ٣٠٠درمانی کشور با کمبود 
 . روبرو است

 
 !کارگران، زحمتکشان، زنان و جوانان مبارز 

 
يا بايد در برابر سياست !  چه بايد کرد؟

ھا ساکت ماند و به  عام توده جنايتکارانه و قتل
عام خاموش مردم تن داد يا بايد عليه اين  قتل

راه ديگری وجود .  سياست به مبارزه برخاست
 .ندارد

نبايد اجازه داد تا جمھوری اس+می که حکومتی 
ست با برگزاری  ارتجاعی و قرون وسطايی

ھای مذھبی که ريشه و تضمين ادامه حيات  مراسم
نمايی  ھا قدرت بيند و با آن ھا می خود را در آن

برگزاری اين .  گاه بفرستد کند، مردم را به قتل می
ھای شادی و  ھا در حالی که مراسم مراسم

ھای  گر اھميت مراسم عروسی ممنوع است، بيان
مذھبی و گريه و زاری برای حکومت اس+می 

 بھمن ٢٢طور که در جريان مراسم  ھمان.  است
 .گونه ديگری شاھد آن بوديم به

" سازی جمعی ايمن"بايد به مبارزه با سياست 
برخاست و اين مبارزه چيزی نخواھد بود جز 

چرا .  مبارزه برای سرنگونی جمھوری اس+می
که جمھوری اس+می از اين سياست دست 

چرا که اين سياست ادامه، .  برنخواھد داشت
ست که اين  ھايی خوان و در راستای سياست ھم

ھا عليه   رژيم جنايتکار در طول تمام اين سال
 .ھا اتخاذ کرده است توده

"  قتل"ھا را به  مرگ بر رژيمی که آگاھانه توده
رساند، رژيمی که دستانش تا مرفق به خون  می

 .مردم آلوده است
مرگ بر نظام .  مرگ بر اين جمھوری جنايتکار

ھا ارزشی قائل  داری که برای جان توده سرمايه
 .نيست

 
 سرنگون باد رژيم جمھوری اس]می 

 برقرار باد حکومت شورايی
 زنده باد آزادی 

 زنده باد سوسياليسم
 سازمان فدائيان اقليت

 ١٣٩٩مرداد 
 

 حکومت شورايی –کار، نان، آزادی 

 "ايمن سازی جمعی،"
 عام جمعی مردم است  قتل

سازی  ايمن"عليه سياست 
 به مبارزه برخيزيم" جمعی
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١از صفحه   

٧درصفحه   

 خواری به بزرگی قله دماوند، کوه
 ھای ھيرکانی خواری به وسعت جنگل  جنگل

اين دو خبر چنان جنجالی .  رفتخيريه سخن 
گويی  برانگيخت که مسئو[ن رژيم به پاسخ

به شيوه جمھوری اس+می، يعنی 
 .گويی، برآمدند گويی و دروغ تناقض

و "  وقف دماوند"در پی افشای خبر 
ھا و اعتراضات مردم، روحانی در  واکنش

بخشی از دماوند "  وقف"جلسه ھيئت دولت 
و مساحت بزرگی از جنگل ھيرکانی را 

"ناميد و گفت"  شايعه دشمنان" مگر : 
شود جنگل و کوه و دريا را وقف کرد يا  می

 ."بخشی از کشور را فروخت
تر  از طنزھای زمانه آن است که با وخيم

ھای جمھوری  شدن و فزونی تزلزل ارکان
ھای  اس+می، فاصله بين دروغگويی

ھا، ھر چه  روحانی و وقوف مردم به واقعيت
چرا که اين حرف از دھان .  شود تر می کوتاه

روحانی خارج نشده، ديگر مسئو[ن رژيم، 
مدير کل !  را تأييد کردند"  شايعه دشمنان"

"اوقاف مازندران اع+م کرد نامه اين  وقف: 
و "  موجود است] ھای ھيرکانی جنگل[منطقه 

مردم اين منطقه اعتقاد به وقف : "مدعی شد
به فاصله ."  دھند دارند و وقفيات انجام می
 ١١مشھد، در روز  کوتاھی، روستاييان آق

مرداد، با برپايی تجمع اعتراضی خواھان 
ھای موقوفی به منابع ملی  بازگشت جنگل

: بر پ+کاردھای آنان نوشته شده بود.  شدند
 ھکتار جنگل را ۵۶٠٠مشھد و  روستای آق"

جنگل، منابع ملی و "و "  توان وقف کرد نمی
ميراث جھانی است؛ اموال عمومی وقف 

ای  شود متولی امامزاده گفته می."  شوند نمی
که اکنون با حکم دادگاه اين بخش از جنگل 
را به تصاحب خود درآورده است، پيش از 

ھا درخواست  اين بارھا از سازمان جنگل
مجوز برای قطع درختان آن را کرده بود و 

 ھزار ۵۶٠اکنون با اين حکم دادگاه حدود 
درخت کھنسال کمياب با خطر نابودی 

 . اند مواجه
رئيس سازمان محيط زيست برای 

نمايی اھميت وقف بخشی از دماوند،  کوچک
جمع آن "دامنه اين کوه وقف شده که :  گفت
مسئو[ن ."  رسد  ھکتار ھم نمی١٠٠به 

قله دماوند : "نوا با وی مدعی شدند اوقاف ھم
ھای دماوند  موقوفه يکی از يال.  وقف نيست

است که به عنوان مرتع م+ر شناخته شده 
اما با وجود اين تکذيب و انکارھا، ."   است
 مرداد اسناد ديگری منتشر شد که ٧در 

دادند به موجب  تحديد حدود ثبتی  نشان می
دقيقا بخشی از قله دماوند "، ۴٨در سال 

 ." وقف شده است
ھای گوناگونی در  اين دو خبر، به بحث

ھا با  دان برخی از حقوق.  ھا دامن زد رسانه
 ۴٠ھا در دھه  اتکا به قانون ملی شدن جنگل

اعتباری ھر گونه سندی مبنی بر  بر بی
ھا و  مالکيت شخصی يا وقف بخشی از جنگل

مسئو[ن .  ھا و اراضی ملی تأکيد کردند کوه
ھا و نھادھای مختلف رژيم، به ويژه  سازمان
ھايی که مسئوليت حفاظت از محيط  سازمان

ھا را  ھا و کوه زيست و اراضی ملی و  جنگل
ای  بر عھده دارند، کوشيدند مردم را در ھاله

ھای اداری و  از دروغ و تناقض و پيچ و خم
قوانين و تاريخ تصويب قوانين گمراه و گيج 
کنند و وعده پيگيری موضوع در نھادھای 

نياز به  اما افکار عمومی بی.  قضايی را دادند
ھای حقوقی و خشمگين از چپاول دو  بحث

اعتماد به احکام نھادھای  نھاد مذھبی و بی
ھای مردم  قضايی، يکصدا بر حاکميت توده

بر اين منابع طبيعی ملی اصرار ورزيد و 
 .ورزد اصرار می

تاکتيک بعدی رژيم برای آرام ساختن مردم 
" رفع مشکل"آن بود که به شايعه درباره 

ای   مرداد در پی جلسه٨روز .  دامن بزنند
شبانه در شھر رينه در دماوند، سازمان ثبت 

"اسناد و ام+ک کشور اع+م کرد کل : 
اراضی قله دماوند به نام دولت سنددار شده 

اما به زودی روشن شد نه تنھا ."  است
 حل نشده، ۶٩ و ۶٨اخت+ف بين دو پ+ک 

بلکه دو پ+ک ديگر ھم بر موارد اخت+ف 
 مرداد، باز رئيس ١٣در .  افزوده شده است
ھا، مراتع و آبخيزداری از  سازمان جنگل

اما به .  ملی شدن تمام کوه دماوند خبر داد
ھا  رغم تيتر خبر، باز گويا تنھا بخشی از آن

به دولت بازگردانده شده که البته ھنوز سند 
اما باز ھم اين .  آن را ھم کسی نديده است

: مسئول پابرجا بر ادعای خود تأکيد کرد
مھم نيست که اين  اسناد به دست سازمان "

 "!ھا نرسيده است جنگل
به اين ترتيب بايد بر مردم روشن باشد که 
مسئو[ن رژيم، درباره اين دو خبر مھم ھم 

گويی فع+  گويی و دروغ کوشند با تناقض می
خشم و بھت مردم را فرونشانند تا وقتی 

ھا از آسياب افتاد، به تصرف عملی اين  آب
درباره ماھيت و نقش .  اراضی بپردازند

سازمان اوقاف در چپاول اراضی ملی کافی 
است اشاره شود که اين سازمان در طول 

ھای گذشته بارھا با اتھامات مختلفی  سال
ھای اوقافی و مشارکت  چون واگذاری زمين

يکی از .  خواری روبرو بوده است در زمين
نمايندگان پيشين ھمين رژيم و مسئول 

 گفته ٩٣بازرسی از سازمان اوقاف در سال 
"بود  ٣۴اند در اين  ھا ھر کار خواسته اين: 

و اين سازمان "  اند سال در کشور انجام داده
توصيف "  خواران بزرگ رأس زمين"را در 

ھای اين  يکی ديگر از پرونده.  کرده بود
خواری  موقوفه"سازمان، پرونده موسوم به 

در "   ھزار ھکتاری در اراضی بردسکن۵
 بود که با حکم دادگاه عليه ٩۶سال 

 به نفع سازمان ٩٧در سال "  خوار موقوفه"
اوقاف، اين ام+ک و اراضی ملی چند ھزار 

يک "  تصرف غاصبانه"ھکتاری از 
تصرف "خارج شد و به "  خوار موقوفه"

 .سازمان اوقاف درآمد" غاصبانه
سازمان اوقاف و نھادھای مذھبی ھمواره در 

ھای اخير يکی از متھمان اصلی  سال
يکی ديگر از اين .  اند بوده"  خواری زمين"

يکی از .  نھادھا، آستان قدس رضوی است
ھا،  شگردھای اين نھاد برای تصرف زمين

ھمانند سازمان اوقاف، دست گذاشتن بر 
برخی اراضی به اصط+ح وقفی و اع+م 

ھای رژيم است که تقريبا  شکايت در دادگاه
ھا، رأی به نفع اين نھادھای  در تمامی پرونده
برای نمونه، روستای .  شود مذھبی صادر می

عارفی واقع در يک منطقه خوش آب و ھوا 
در نزديکی مشھد و باب طبع 

با يک سند مشکوک وقفی از " خواران زمين"
دست سازمان منابع طبيعی خارج شد و به 
تصرف آستان درآمد و پس از مدتی 

ھای کشاورزی تغيير کاربری داده  زمين
شدند و اکنون از اين طرف و آن طرف، 

. اند وي+ھای [کچری سر برآورده
ھای اين آستان قدس رضوی، تنھا  دارايی

محدود به خراسان نيست، بلکه در بسياری 
ھای بسياری را در  از نقاط ايران زمين
 .تصرف گرفته است

، "خواری جنگل"، "خواری زمين"
[رودخواری"، "خواری کوه" اصط+حات " 

يا تصرف منابع طبيعی ]  رايج از سوی مردم
و اراضی ملی، محدود به نھادھای مذھبی و 

در تاراج اين منابع .  ھای اخير نيست به سال
اغراق، تمامی نھادھای  ملی و طبيعی، بی

دولتی و قضايی و نظامی و انتظامی و سپاه،  
وزرا و استانداران و معاونان و مديران 

ھا و وابستگان و  ادارات دولتی و آقازاده
ھا و نھادھای  خانه ھای مسکن وزارت تعاونی

نظامی و حتا صدا و سيما، جھاد کشاورزی 
و ادارات حافظ اين منابع طبيعی و اراضی 

ھای دولتی و دانشگاه آزاد  ملی و حتا دانشگاه
گران و  اخت+س.  اند با يکديگر در رقابت

داران نيز به پشتوانه اين نھادھا و  سرمايه
. رسند مسئولين به نان و نوايی می

ھا و اداراتی مانند سازمان آب و  شھرداری
کنند و  برق ھم، البته، سھم خود را ادا می

 . کنند سھم خود را دريافت می
خواری در  يک نمونه بارز، پرونده زمين

ھای  منطقه لواسان و ک+ک است که در سال
فروشنده اين .  اخير بسيار خبرساز شد

به .  بود"  ستاد اجرايی فرمان امام"ھا،  زمين
جز طبری که اکنون محاکمه او در جريان 
است، در اين پرونده از مقامات ديگر،  از 
جمله شھرداری منطقه و استاندار وقت 
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 خواری به بزرگی قله دماوند، کوه
 ھای ھيرکانی خواری به وسعت جنگل  جنگل

  ٨درصفحه 

۶از صفحه   

ھا نام برده شده  تھران و وزرا و آقازاده
است، ھرچند ھمه آنان به پای ميز محاکمه 

برای نشان دادن وقاحت اين .  اند کشانده نشده
دزدان و متصرفان کافی است گفته طبری 

من و نجفی و : "در دادگاه يادآور شد که گفت
 ٨٠٠اگر من .  مشايخ مثل سه برادريم

. دھند ميليارد ھم بخواھم، اين برادرانم می
اش را بخواھم، به  اگر کل لواسان و کارخانه

گويا اين منطقه که جزو !"  کند نام من می
اراضی ملی است و واقع در پشت سد لتيان، 
يعنی منبع تأمين آب شرب تھران، ارث 

 اين غاصبانی است که به يکديگر بذل  پدری
در اين نمونه و بسياری .  کنند و بخشش می

ھای ديگر در سراسر ايران، اين  نمونه
ھايی که با ھمکاری مسئولين و مديران  کاخ

ھا و  شوند، نه پس از افشاگری برپا می
اعتراض افکار عمومی، به جز مواردی 

شوند و نه اگر چنين شوند  معدود، ويران می
زيرا خاکی که به ساختمان .  سودی دارد
شود، غير قابل بازگشت است يا  تبديل می

. طللبد بازسازی آن زمانی بسيار طو[نی می
گرچه مسئولين نيز چنين خيالی در سر 

، رئيس سازمان امور ٩٨در بھمن .  ندارند
"اراضی کشور گفت شھرک غير مجاز : 

... شود ھيلز لواسان قلع و قمع نمی باستی
ت+ش داريم با ورود قوه قضاييه عوارض و 
حقوق دولت از ساخت و ساز غير مجاز در 

يعنی اراضی ملی ."  اين منطقه دريافت شود
به فرمان نھادھای حکومتی تصرف و 

ھا و وي+ھايی با ياری  شوند؛ کاخ فروخته می
مسئو[ن دولتی و قضايی و نظامی و رد و 

ھا،  شوند؛ وزرا، آقازاده ھا برپا می بدل رشوه
گران و چپاولگرانی چون بابک  اخت+س

شوند؛  ھا ساکن می زنجانی و طبری در آن
شود، تنھا  زمانی ھم که جنجال برپا می

ی دولت، کسب درآمد و دريافت بخش  دغدغه
ھای انباشته شده بر اثر فساد  ناچيزی از پول
  ھای چند صد ميلياردی کاخ.  و چپاول است

منبع آب شرب [واقع در کناره درياچه 
و نحوه برخورد دولت را ]  شھروندان تھران

مقايسه کنيد با نحوه برخورد مسئو[ن نظام با 
ھا و بدترين  ھای محقر واقع در حاشيه آلونک

مناطق شھری و فاقد حداقل خدمات شھری 
بر "  ساخت و ساز غير مجاز"که به بھانه 

سر ساکنين محروم و تھيدست ويران 
 .گردند می

ھا و مراتع و  باری، غصب و تصرف جنگل
ھا تنھا برای وي+سازی و  کوه و تپه

آستان قدس رضوی با .  سازی نيست کاخ
ھای سرخس، شرکت کشت و  مصادره زمين

صنعت سرخس را تأسيس کرده و گسترش 
داده است و منبع اقتصادی ديگری برای 

در سال .  تر شدن خود فراھم آورده است فربه
 ھکتار از اراضی ملی، ۵٠٠، حدود ١٣٨٨

توسط سازمان امور اراضی کشور برای 
ايجاد نخستين شھرک صنعتی تخصصی 

اما يک دھه بعد، پروژه ھنوز .  واگذاری شد
رئيس سازمان .  پيشرفت چندانی نکرده بود

امور اراضی وزارت جھاد کشاورزی در 
" گفت٩٨دی  برای جلوگيری از زمين : 

 ٣٧٠ تا ٣٠٠خواری، مجبوريم سا[نه برای 
ھزار ھکتار در محاکم قضايی، طرح دعوا 

خانه   اما مديران ارشد ھمين وزارت"  کنيم
 ھزار ھکتار از اراضی کشور را به ۶٠٠

منطقه آزاد ماکو و ھزاران ھکتار از 
ھای مرغوب کشاورزی و اراضی ملی  زمين

را سخاوتمندانه به مديران مناطق آزاد 
سازمان چوب .  اند تجاری و ويژه بخشيده

غير "برداری  آستان قدس رضوی به بھره
. ھای ايران مشغول است از جنگل"  قانونی

 خبری منتشر شد مبنی بر ٩٧در اسفند سال 
برای احداث کارخانه چای "  خواری کوه"

سازی در منطقه سرچشمه [ھيجان؛ خبر 
درازی  ديگر مربوط است به تخريب و دست

ھای اطراف مسير نکا به  ھا و تپه به کوه
بھشھر در استان مازندران توسط چند 
کارخانه سيمان برای تأمين مواد اوليه؛ باز، 

ھا در جنوب اصفھان و در پشت  نابودی کوه
ھای  ترمينال صفه برای احداث ساختمان

مسکونی و موارد فراوان ديگر از اين 
 . نمونه

خواری در شرق تھران در  در پرونده زمين
 انجمن فعال در ۶ و پس از بيانيه ٩٧مرداد 

حوزه محيط زيست، روشن شد، با اعطای 
مجوز از سوی سازمان محيط زيست و اداره 

دقتی در تخصيص  بی"منابع طبيعی و 
اراضی از سوی منابع طبيعی به جھاد 
کشاورزی و پروژه گردشگری و توريسم 

سازی، تسطيح  اقداماتی نظير جاده"  لند سيب
کابين،  اراضی، احداث رستوران، ساخت تله

ساخت يک دھکده وي+يی، مجتمع تجاری، 
بيمارستان، شھربازی، پارک آبی و شکارگاه 

 ھکتار از اراضی ٣٠٠المللی در  بين
گاه  ترين ذخيره ارتفاعات فيروزکوه، قديمی

جنگلی استان تھران با درختان اُرس چند 
صد و چند ھزار ساله را در معرض خطر 

در .  جدی تخريب و نابودی قرار داده است
گاه  جنگلی بيش از  اين منطقه به جز ذخيره

 گونه گياھی بومی، حيواناتی نظير ٣٠٠
به .  پلنگ، گراز، قوچ و ميش ديده شده است

جز سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان 
ھا و مراتع و جھاد سازندگی، سازمان  جنگل

ميراث فرھنگی و گردشگری در صدور اين 
مجوز نقش داشته است، اما پس از افشای 

اط+عی کردند و تقصير  موضوع، اظھار بی
 .را بر گردن ديگری انداختند

اين تنھا چند نمونه از غارت اراضی ملی و 
ھای  ھا و نابودی مراتع و زمين تخريب جنگل

کشاورزی در طی ھمين چند سال اخير 
 .است

بنا به اع+م وزارت جھاد کشاورزی در يک 
،  از ٩۵ تا ٨۴ ساله يعنی از ١١بازه زمانی 

 ھزار ھکتار اراضی کشاورزی ۴١مجموع 
 ٣٠اند، تنھا  که تغيير کاربری داده شده

يکی از اعضای .  درصد اعاده شده است
: گويد کميسيون قضايی و حقوقی مجلس می

 برابر مساحت ٢فقط در يک سال به ميزان "
خواری  جزيره قشم در اراضی دولتی زمين

استانداران خوزستان، بوشھر، ."  ايم داشته
ھرمزگان و سيستان و بلوچستان، ھر يک، 

ھايی از تصرف سواحل مکران و  گزارش
طبق آمارھای .  اند خليج فارس داده

ھای شمال، سطح  غيررسمی، نيمی از جنگل
وسيعی از اراضی قابل کشت و مزارع و 

 .اند ھا نابود شده مناطقی از مراتع و جنگل
بسياری از مسئو[ن رژيم، تغيير در اين 
شرايط و حفظ اراضی ملی را به اجرای 

کنند؛ يعنی طرح  منوط می"  کاداستر"طرح 
حدنگاری اراضی کشور و تعيين حدود دقيق 
و مالکيت کليه اراضی کشور از جمله 
. اراضی ملی و دولتی و اراضی شخصی

 به سازمان ثبت و ١٣٩٣طرحی که در سال 
اسناد و ام+ک کشور محول شد و با 

 ھزار ميليارد تومان ۴اختصاص نزديک به 
 تکميل گردد، ١٣٩٨قرار بود تا پايان سال 

" پيشرفت مناسبی" ھنوز ١٣٩٩اما در  سال 
 .نداشته است

نابودی بخشی از منابع طبيعی و اراضی 
ملی، تنھا بخشی از اقدامات ويرانگر سران 

رويداد ديگری که در ميان وقايع .  رژيم است
ھای اخير چندان مورد توجه  جانگداز ماه

نامه  قرار نگرفت، اع+م خبر امضای تفاھم
ا[نبيا،  ای ميان فرمانده قرارگاه خاتم جانبه سه

استاندار خراسان جنوبی و رئيس سازمان 
در .   بود٩٩صمت اين استان در ارديبھشت 

، به خبر آغاز فعاليت ھلدينگ ٩٩مرداد 
 پروژه مھم  ١۵معدن اين قرارگاه با 

ھا،  يکی از اين پروژه.  خوريم برمی
برداری از معدن سولفوره انگوران واقع  بھره

در استان زنجان و در شھرستان ماھنشان با 
اشتغال مستقيم "چون  مانند ھم بی"  مزايای"

با[ بردن بازدھی و "، " نفر۵٠٠
منافع اقتصادی حاصل از "، "استخراج
اما .  و مواردی ديگر اع+م شد"  صادرات

سازد که اين طرح  اندکی جستجو آشکار می
ريزی شده، در سال   پايه١٣٨٣در سال 

ھای بازکننده آغاز گشته،   حفاری تونل١٣٨۵
تخصصی ، ھلدينگ ١٣٨٩و در مناقصه سال 

ا[نبيا به عنوان  صنعت و معدن قرارگاه خاتم
چند سال بعد، يعنی .  پيمانکار انتخاب شده است
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زنجان " ھمشھری"، روزنامه ١٣٩۵در شھريور 
 ھزار ھکتار از منطقه حفاظت ١٣از تخصيص 

شده انگوران ماھنشان برای اکتشاف معدن خبر 
دھد و از اعتراضات سازمان محيط زيست  می

در ھمان زمان، مدير کل وقت محيط .  اين استان
زيست نسبت به ورود ماشين آ[ت و تجھيزات 
برای اکتشاف و استخراج معدن و خطر انقراض 
محيط زيست جانوری و گياھی اين منطقه با 

ھايی چون کل، بز، قوچ و ميش ارمنی،  گونه
ای، روباه، افعی زنجانی و انواع  خرس قھوه

يک کارشناس .  دھد ھای گياھی ھشدار می گونه
ھای  گويد با توجه به ظرفيت محيط زيست نيز می

ارزش افزوده اين منطقه از محل انواع "منطقه 
گياھان دارويی، وحشی و حتی مرتعی، جذب 

ھای طبيعی و حيات  توريسم برای بازيد از جاذبه
وحش منطقه به مراتب بيشتر از تخريب محيط 
زيست برای رسيدن به اھداف اقتصادی از محل 

 " .معدن خواھد بود
دھنده  ھای زمانی که نشان گذشته از تناقض

ھای مقامات است، اين خبرھا بار  پنھانکاری
کند که وزارت صمت، سپاه  ديگر ثابت می

پاسداران و استاندار به پيامدھای محيط زيستی 
ھدف آنان کسب .  اعتنايند منطقه واقف، اما بی
تر به ھر  تر و ھر چه بيش سود ھر چه سريع

روندی که به جز محيط زيست، .  قيمتی است
پيامدھای مھلک برای شرايط زندگی و س+مت 

ھای و  چون تمامی طرح ھم.  مردم منطقه دارد
ای رژيم  ھای اقتصادی و عمرانی و سازه فعاليت

ھای ساليان گذشته  که يکی از نتايج آن سي+ب
ھای  ھای بسياری را ربود، خانواده است که جان

خانمان کرد، کشاورزان  بسياری را آواره و بی
بسياری را از ھستی ساقط کرد، کارگران 

و .  بسياری را به ورطه فقر و بيکاری راند
چون ھميشه، در نھايت اين زحمتکشان منطقه  ھم

و کارگران معدن ھستند که از مزايای اقتصادی 
مانند و تمامی سودھا و  اين طرح محروم  می

مانند به جيب نھادھا و مسئو[ن  بی"  مزايای"
 .شود رژيم سرازير می

" خواری جنگل"و "  خواری کوه"ھای  پرونده
ای در ساری  سازمان اوقاف و متولی امامزاده

ھای حراج و  شمار پرونده تنھا دو نمونه از بی
توجه به عواقب  کشی بی ضابطه و بی  بھره

ھايی که ھمچون بسياری  پرونده.  مخرب آن است
ھای ديگر فساد و اخت+س و ارتشا و  از پرونده

ھا و  غصب و غارت بر اثر اخت+فات جناح
و .  اند باندھای حکومتی از پرده بيرون افتاده
ھا، تنھا  ھمچون ھميشه، انگيزه اين افشاگری

ھای سياسی بوده است و نه مبارزه   تسويه حساب
خواری و  خواری و جنگل با فساد و کوه

 .وي+سازی و مصادره منابع طبيعی
ھای مردم به اين دو نمونه  اعتراضات شديد توده

خواری، و نيز  خواری و جنگل انگيز کوه حيرت
شرايط سياسی ويژه کنونی، برخی از مسئولين و 

از .  مقامات رژيم را نيز به انتقاد واداشته است
سويی بر اثر با[ گرفتن جو اعتراضی و 

ھای کارگر و زحمتکش، مردم در  مبارزاتی توده
اند، از  اعتراضات خود جسورتر و پيگيرتر شده

ھای رژيم ھراسناک  ح سويی ديگر مقامات و جنا
العمل  از آينده و حوادث پيشاروی از خود عکس

 . دھند نشان می
فريبی  ليکن آنان در چنين شرايطی ھم از عوام

دست نشسته و برای بازگرداندن اين دو سرمايه 
ملی به ابراھيم رئيسی و قوه قضاييه دخيل 

بندند و اين بيراھه را پيش پای مردم  می
ای که به جز طبری و پيش از  به قوه.  گذارند می

طبری، ھمواره اتھامات مدلل بسياری درباره 
فساد مقامات آن مطرح بوده است و به فردی که 

 سال دست روی دست گذاشته و پس از تکيه ٢٠
بر مسند رياست اين قوه، برای تسويه حساب 

ترين  سياسی و جناحی، به يکی از بزرگ

ھای فساد در قوه قضاييه، يعنی پرونده  پرونده
طبری و ھمدستانش، ھرچند نه ھمگی آنان، 

فراموش نکنيم که وی تا فروردين .  پرداخته است
 سال، توليت ٣سال گذشته، به مدت نزديک به 

آستان قدس رضوی، يعنی يکی از فاسدترين 
 . نھادھای مذھبی را بر عھده داشته است

 دھه تجربه و به ۴ھای مردم، پس از  اکنون، توده
اند تنھا راه  ، دريافته٩۶ويژه تجارب پس از دی 

اعتبار وقف اين اراضی ملی به نفع  لغو اسناد بی
ھر فرد و نھادی، پيگيری و استمرار اعتراضات 

دانند وقاحت و ريا و  آنان می.  است
ھای مقامات و نھادھای اين  پردازی دروغ

اند، با دروغ و  حکومت حدی ندارد و آنان مصمم
ھای  تزوير و اغتشاش افکار عمومی، طرح

غارتگرانه و غاصبانه خود را در عمل پيش برند 
و تنھا اعتراضات آنان است که رژيم را به 

 .دارد نشينی وامی عقب
 

٧از صفحه   

 خواری  کوه
 به بزرگی قله دماوند،

 خواری   جنگل
 ھای ھيرکانی به وسعت جنگل

 کارگران وزحمتکشان، 
 .به حرکت اعتراضی واعتصابی ھم طبقه ای خود بپيونديد

فعا[ن جنبش کارگری احزاب سازمانھا به حمايت از حرکت 
 .!اعتصابی کارگران برخيزيد

 

 ۵ روز از اعتصاب طو[نی کارگران کشت وصنعت نيشکر ھفت تپه وبيش از ۵٠بيش از
مبارزات کارگران .  روز از اعتصاب کارگران صنايع نفت، گاز وپتروشيمی ھا می گذرد

حرکت اعتصابی کارگران .وجنبش کارگری بطور آشکاری وارد يک فاز با[تری شده است
ع+وه براين مجموعه ھا صنايع ديگری نيز در . اين مجموعه ھا بشدت در حال گسترش است

 .حال پيوستن به جنبش اعتراضی واعتصابات کارگری ھستند
اين حرکات اعتراضی که عمدتا درشکل غالب اعتصاب است  نشانه ای از حرکت آگاھانه 
وسازمان يافته طبقه کارگر است که تجربه تلخی از سرکوب ھای رژيم درشکل ھای پيشين 

با نظمی بسيار .ازمبارزه  دارد ونمی خواھد مثل گذشته مورد معامله وسازش قراربگيرد
 . جدی وپوشيده از چشم رژيم ونيروھای بينابينی وواسطه  به اين راه حل انق+بی رسيده است

اعتصابی که بر بستر بحران عميق چند ساله ای شکل گرفته سر باز ايستادن ندارد بلکه ميل 
ما در روزھای آينده شاھد خواھيم بود که ع+وه بر .  غالب آن در حال گسترش است 

مجموعه ھای گسترده پروژه ھای نفت، گاز،پتروشيمی صنايع ديگری به اين اعتصاب 
 .بپيوندند

ما معتقد ھستيم که در شرايط بحرانی کنونی که رژيم درمانده ودرنھايت استيصال وفروپاشی 
است توانائی پاسخگويی به ھيچ يک از خواسته ھای کارگران وزحمتکشان را ندارد 

 .وعاجزوناتوان از حل مشک+ت اجتماعی می باشد
کليه اجزاء طبقه کارگردر رسته ھا ورشته ھای ديگر را فرامی خوانيم به اعتصابات 

بخش از ستم سرمايه  کارگری بپيوندند ھم طبقه ای ھای خودرا دراين حرکت راستين ورھايی
 .داری ورژيم جمھوری اس+می برھانند

ما کليه نيروھا احزاب وسازمان ھای کارگری وعموم حاميان اين جنبش وجنبش عمومی 
اجتماعی را فرامی خوانيم که در شرايط حساس وتعيين کننده کنونی از حمايت حداکثری خود 

 .از کارگران وزحمتکشان دريغ نکنند
 

 .ھرچه گسترده تر باد اعتراضات واعتصابات کارگری
 . نابود باد رژيم سرمايه داری جمھوری اس]می

 .برقرارباد حاکميت شورايی کارگران وزحمتکشان
 !زنده باد سوسياليسم! زنده باد انق]ب

 

  ١٣٩٩ /۵ /١۴فعا[ن کارگری جنوب 
 



 ٩ ٨٨٢ شماره  ٩٩  مرداد ٢٠    ٩

١از صفحه   

 ٨٠.  چيزی جز تاييدی بر ھمين واقعيت نبود
درصد مردم تھران به حسب آمار رسمی 
دولتی در اين خيمه شب بازی شرکت 

در ديگر شھرھای بزرگ و مراکز .  نکردند
. کارگری نيز وضع بر ھمين منوال بود
رسوائی رژيم به جائی رسيد که تعدادی از 
به اصط+ح نمايندگان مجلس ارتجاع اس+می 
. با چند ھزار راَی وارد طويله اس+می شدند
اکنون اما بن بست نظم موجود، رسوائی و 
انحطاط رژيم تا جائی پيش رفته که افراد و 

ھائی حتی از درون خود طبقه حاکم و  گروه
ھای  پردازان آن، از طريق تريبون نظريه

ھای  ھا، برنامه رسمی حکومت، روزنامه
زنند که  ھا، جار می تلويزيونی و خبرگزاری

اندازی برای بقا  نظم موجود ديگر ھيچ چشم
ھشدار از . ندارد و انفجار سياسی حتمی است

پی ھشدار به ورد زبان مدافعان نظم موجود 
ھای خود رژيم   در رسانه.  تبديل شده است

ھای متعددی در مورد  ھا و مصاحبه  نوشته
ورشکستگی اقتصادی، سياسی و اخ+قی 

يابد و پيرامون خطرات  رژيم حاکم انتشار می
اجتماعی موجود -آن برای نظم اقتصادی

گروھی فقر فراگير در .  دھند ھشدار می
ايران و شکاف عميق فقر و ثروت را 

الوقوع  ای بر حتمی بودن انفجار قريب نشانه
گروھی سياست اقتصادی نئوليبرال .  دانند می

ھای عميق کنونی معرفی  را مسبب بحران
برخی فسادی که تمام ارکان نظام را .  کنند می

. دانند فراگرفته، نشانه فروپاشی آن می
اعتباری دولت دينی را مسبب  گروھی بی
اما اين افراد .  دانند ھا موجود می تمام بحران

ھای درونی طبقه حاکم به رغم اين  و گروه
اند، ھيچيک راه حلی  در  که خطر را دريافته

 . ھای ع+ج ناپذيرموجود، ندارند برابر بحران
فقط اين نيست که سياستمداران طبقه حاکم 

اند که راه  در عمل به عموم مردم نشان داده
ھا نيز  ھای آن حلی ندارند، بلکه ايدئولوگ

حرفی برای گفتن ندارند و اگر بخواھند راه 
ھای  حلی ارائه دھند، از محدوده راه حل
ای  پليسی برای مقابله با اعتراضات توده

 .روند فراتر نمی
 چند روز پيش خبرگزاری فارس وابسته به 
سپاه پاسداران گفتگوئی داشت با يک فرد به 
. اصط+ح متخصص جامعه شناسی سياسی
اين آقای استاد دانشگاه و جامعه شناس، به 
نام جواد حسينی که گويا تحقيقاتی در مورد 

 داشته و ٩۶ای پس از سال  اعتراضات توده
قرار است در اين گفتگو راه حلی برای 

ھا و اعتراضات ارائه دھد، نخست   بحران
مانند ديگر مدافعان نظم موجود، به ناگزير 

کند، وضعيت رژيم وخيم و  اعتراف می
"  گويد بحرانی است  و می در سال ھای : 

اخير جمھوری اس+می با يک روند 

ھای  اعتراضی مواجه بوده است، ما ناآرامی
 را ٩٨ و ٩٧ و ناآرامی ھای سال ٩۶سال 

 ھم ٩٩داشتيم و احتمال ناآرامی در سال 
شناسی سياسی اين  نظر جامعه.  وجود دارد

است که ما معترضين در جامعه را 
تيپولوژی و بررسی کنيم و ببينيم چگونه 

 .افرادی ھستند
مسلما ما اگر شناخت درستی از افرادی که 
به عنوان قشر معترض جامعه ھستند، نداشته 
باشيم، طبعا مديريت اين افراد ھم ناقص 

 "خواھد بود
اند  و  اين معترضان که ھستند، چرا معترض

اش در دانشگاه  راه حل اين آقائی که وظيفه
گرا و مکتبی  امام صادق تربيت مديران اس+م

برای نظم استبدادی حاکم است، چيست؟  
 :افزايد  او می:  پاسخ را بشنويم

 ميليون بيکار در ٧بر اساس آمارھا حدود 
کشور وجود دارد که دو و نيم ميليون از اين 

نه مسئوليتی دارند، نه مشغوليت علمی "رقم  
دارند، نه مشغوليت کاری دارند و نه برای 

اين موجب .  اند ورود به بازار کار آماده
شود در بزنگاه ھا و در شکل گيری  می

 اين جمعيت  بحران ھای اعتراضی
NEETچون در حقيقت تعھدی به )   ١(ھا

جايی ندارند می توانند در اعتراضات حاضر 
 ."شوند

ما چند دسته بيکار داريم، : "دھد و ادامه می
مثل کسانی که دچار معلوليت ھستند يا 
کسانی که شغل ھای پنھان دارند، اما نکته 

 ٣۶ای که وجود دارد اين است که تقريبا 
ھا NEETدرصد از افراد بيکار ما جزو 

 . "ھستند
ھای  نقش موثری در آشوب"  ھا NEET  اين

اند و بسياری از  اخير در کشور داشته
خشونت ھای صورت گرفته و رفتارھای 
ھمراه با خشونت توسط اين افراد صورت 

تعداداين گروه از بيکاران در .  گرفته است 
ھائی  بيشتر است،  که ما شکاف  استان

 -اجتماعی قوميتی و شکاف تھران
در سيستان و بلوچستان .  شھرستانی داريم

 درصد، در کردستان حدود ۵٠حدود 
 ۴٣درصد و استان ھايی مثل کرمانشاه ۴۴

يعنی استانھايی .  درصد٣٨درصد، خوزستان 
 . که مستعد بحران ھستند

برخی آمارھا می گويند ما در تھران حدود 
 NEET ھزار نفر ۶٠٠ ھزار تا ۴۵٠

داريم، اين يعنی ما با يک انبار باروت در 
تھران مواجه ھستيم و بايد به آن توجه کنيم 

ھای  چون اين افراد درصد زيادی از شورش
افتد را تشکيل می  اجتماعی که اتفاق می

 . دھند
از طرفی يک مسئله ای که در اعتراض 

 خيلی جدی بود مسئله با[ رفتن ٩٨ھای سال 

ميزان و درجه خشونت در .  ھا بود خشونت
اعتراض ھا با[ رفته بود، اينکه خشونت در 
اعتراض ھای اجتماعی و سياسی اين ميزان 
با[ رفته، بخشی از آن برمی گردد به ھمين 

 ."مسئله
پس تمام معضل نظم حاکم و رژيم جمھوری 

/  ۵اس+می در اين است که يک جمعيت   ٢ 
 ميليون بيکار، کسانی ٧ميليونی از ميان 

ھای اخير  نقش موثری در آشوب"ھستند که  
اند و بسياری از خشونت  در کشور داشته

ھای صورت گرفته و رفتارھای ھمراه با 
خشونت توسط اين افراد صورت گرفته 

 ." است 
اما راه حل جامعه شناس سخنگوی سياسی 

 پليس چيست؟ 
ھا را NEETراه حل اين است که ما اين "  

شناسايی کنيم و برای آنھا برنامه داشته 
يعنی نھادھای مسئول بايد برای اينھا .  باشيم

فکر کند، شايد نياز باشد به اينھا ھزينه 
پرداخت شود، شايد نياز باشد آنھا را وارد 
بازار کار کنيم شايد نياز باشد از لحاظ 
روانشناسی روی اينھا کار کنيم چون بخشی 
از اينھا رو به اين سبک زندگی عادت کردند 
پس بايد از نظر روانشناختی روی اينھا کار 
کنيم و سازمان ھای مشاوره و روانشناسی 

ھم  راه حل پليسی  اين."   اينجا فعال شوند
 .استبدادی-جامعه شناس نظم پليسی

اين آدمی که ظاھراً استاد دانشگاه، آن ھم 
جامعه شناسی سياسی است، گويا ھرگز نه 
از طبقات چيزی شنيده ، نه از مبارزه 

داری  طبقات، نه از فجايعی که نظم سرمايه
حاکم بر ايران به بار آورده است، نه از 

ھای عميقی که سرتا پای نظم موجود  بحران
بيند که  بنابراين گرچه می.  را فراگرفته است

يافته و   مدام اعتراضات افزايش٩۶از سال 
مبارزات اشکال قھرآميزی به خود گرفته 

پرداز سياسی پليس  است، اما به عنوان نظريه
رسد که مشکل جمھوری  به اين نتيجه می

ھای تنبل و مفت   ميليون آدم٢ / ۵اس+می در 
حتی  به خانواده فشار می "خور است که 

راه حل ."  آورند و سربار خانواده ھستند 
مشکل ھم در اين است که دولت به آنھا يک 
پولی بدھد ، يا وادارشان کند کار کنند و يا 

ھای مشاوره و  آنھا را سراغ سازمان
 . روانشناسی بفرستند

نخست اين که برخ+ف ادعای آقای جامعه 
ای دی  گرا، در تظاھرات توده شناس اس+م

 يا قيام آبان ماه، مردمی که در اين ٩۶ماه 
ھای کارگر و  مبارزه حضور داشتند،  توده

زحمتکش،  فقير و بيکار بودند که نظم 
ھا را به کلی لگد مال کرده و  داری آن سرمايه

روزی سوق داده است   به فقر، بيکاری و سيه
و نه آنگونه که سخنگوی سياسی پليس 

. پندارد، افرادی که تمايلی به کار ندارند می
ھا  اشاره دارد  تيپ اجتماعی که وی به آن

فقط .  اين مردم کارگر و زحمتکش نيستند

 سراسر ايران يک انبار باروت آماده انفجار است

  ١١درصفحه 



 ١٠ ٨٨٢ شماره  ٩٩  مرداد ٢٠    ١٠

 ديروز، امروز، فردا
 )۶٧در يادمان جانفشاندگان تابستان خونين (

١٢از صفحه   

١١درصفحه   

 نفر از دستگيرشدگان اعتراضات ۵رسيدن اعداِم 
 به نام ھای مھدی صالحی قلعه ٩۶ديماه 

شاھرخی، محمد بسطامی، مجيد نظر کندری، 
ھادی کيانی و عباس محمدی در انتظار می 

ديروزمان از اعدام و کشتار لبريز بود و .  گذرد
امروزمان با اعدام صابر شيخ عبدهللا و دياکو 

 در زندان ١٣٩٩ تير ماه ٢۴رسول زاده که در 
اروميه به دار آويخته شدند، نمايی از تداوم 

 .  روزھای وحشت و انتظار ديروزمان است
ديروزمان در اندوه جان باختن جھان قلعه 

و امروزمان در اندوه انتظار .  مياندوآب گذشت
روز شمار اجرای حکم اعدام سيامک مقيمی می 

جھان فدايی، جھان کارگر، در اسفند ماه .  گذرد
سيامک .   دستگير و زير شکنجه جان باخت۵٩

مقيمی، کارگر مقيم شھريار در اعتراضات آبان 
 دستگير شد و اکنون با رای بيدادگاه انق+ب ٩٨

. اين شھر در انتظار اجرای حکم اعدام است
ديروزمان، با خيل انبوه اعدام ھای بيدادگاه ھای 
. انق+ب اس+می در بختک سکوت گذشت
امروزمان اما با موجی از افشاگری، خبررسانی 
و اعتراضات وسيع شبکه ھای اجتماعی عليه 

 و ۶٠اعدام ھای سال ھای .  اعدام در آميخته است
 و کشتار جمعی زندانيان سياسی در تابستان ۶١
، در سايه سکوت مطلق حاکم بر زندان ھای ۶٧

جمھوری اس+می صورت گرفت، امروز اما 
حکم اعدام اميرحسين مرادی، سعيد تمجيدی و 
محمد رجبی، سه تن از دستگير شدگان قيام 

، در پرتو سيل اط+ع ٩٨شکوھمند آبان ماه 
رسانی و اعتراضات وسيع داخلی و بين المللی، 

با اين ھمه و به .  دست کم فع+ متوقف شده است
رغم  تغييری که در وضعيت جامعه و تغييری که 
در موقعيت سياسی، اجتماعی و اقتصادی 
جمھوری اس+می صورت گرفته است، 
دستگيری ھای گسترده، صدور احکام اعدام و 
احکام سنگين زندان در شرايط کنونی، جملگی 

پيامی از ماھيت سرکوبگرانه .  يک پيام دارند
دستگاه قضايی و نمايی از تداوم زندان و شکنجه 
و ش+ق و مرگ در حاکميت جمھوری اس+می 

 .از آغاز تا به امروز است
کشتارھايی که از ھمان روزھای نخست به قدرت 
رسيدن جمھوری اس+می با اعدام بدون محاکمه 
تعدادی از فرماندھان و مسئو[ن سياسی رژيم 

 ۵٨استبدادی سلطنت پھلوی شروع شد، در بھار 
با يورش به ترکمن صحرا شدت گرفت، با فرمان 

خمينی برای سرکوب مردم کردستان در "  جھاد"
 ۵٨ عريان تر شد و در بھمن ماه ۵٨ مرداد ٢٨

با ربودن و کشتن چھار تن از رھبران شوراھای 
ترکمن صحرا به نام ھای توماج، مختوم، واحدی 
و جرجانی، در قالب آدم ربايی و ترور رھبران و 

 . فعا[ن سازمان ھای سياسی تجسم يافت
اين سرکوب ھا، با اعدام بدون محاکمه و بدون 

 ۶٠ خرداد ٣١اع+م جرم  سعيد سلطانپور در 
 تن ديگر از زندانيان سياسی که از ١۴ھمراه با 

مدتی پيش به بھانه ھای گوناگون دستگير شده 
بودند، ھمه پرده ھای سرکوب و کشتار به يکباره 

زان پس، دستگيری ھای گسترده و .  دريده شدند

اعدام ھای بدون محاکمه، سر آغازی سيستماتيک 
برای سرکوب و کشتارھای سراسری روزھا و 

با اعدام ھای بی .  ماه ھا و سال ھای بعد شد
، درندگی، سبُعيت و ۶١ و ۶٠محابای سال ھای 

. خوی جنايتکارانه جمھوری اس+می کامل شد
 به اوج ۶٧اين درندگی و آدم کشی در تابستان 

به دستور مستقيم خمينی ج+د در ماه ھای .  رسيد
، پنج ھزار زندانی سياسی ۶٧مرداد و شھريور

زندانيان .  محکوم به حبس به دار آويخته شدند
محکومی که بسياری از آنان در شرف آزادی 

 .بودند
 پايانی بر صدور ۶٧با اين ھمه، کشتار تابستان 
زخم ھای بر جای .  احکام  اعدام و مرگ نبود
 در سال ھای ۶٧ و ۶٠مانده از کشتار سال ھای 
سرکوب خونين قيام .  بعد دوباره سر باز کردند

، برش ديگری از سرکوب ٧٨دانشجويی تيرماه 
مرگ عزت هللا ابراھيم .  سال ھای پيشين بود

نژاد، فرشته عليزاده، تامی جامی فر و سرنوشت 
نامعلوم سعيد زينالی، دانشجوی دستگير شده در 

 آئينه ديگری از تداوم بی ٧٨قيام دانشجويی 
. رحمی و کشتار نظام جمھوری اس+می است

، شيوه ھای ديگری از کشتار و مرگ ٨٨سال 
توده ھای معترض توسط آدمکشان جمھوری 

مرگ خونين  ندا .  اس+می را به نمايش گذاشت
آقاسلطان توسط تک تيراندازان مزدور جمھوری 
اس+می و مرگ صدھا نفر ديگری که در خيابان 
ھا توسط نيروھای امنيتی کشتار شدند، تصوير 
. روشنی از تداوم کشتار و جنايت در اين سال بود
شيوه کشتار و سرکوب جمھوری اس+می در 

 مجددا در ابعادی کم سابقه ٩۶اعتراضات دی ماه 
دستگيری، سرکوب و کشتار ديماه .  گسترش يافت

، اع+م جنگ علنی نيروھای امنيتی جمھوری ٩۶
کشتاری .  اس+می عليه توده ھای بپا خاسته بود

که طی کمتر از دو ھفته در آئينه چشم ھای بيش 
 جان باخته خيابانی انعکاس يافت و با ٣٠از 

 ھزار نفر، نمونه ای از ۴دستگيری بيش از 
 را به نمايش ۶٠سرکوب و دستگيری ھای سال 

 .  گذاشت
گستره دستگيری ھا و ميزان سرکوب و کشتاری 

 اتفاق افتاد، به نوعی حجم ٩٨که در آبان ماه 
کشتارھای امروزين جامعه ما را فراتر از سال 

 نفر از ١۵٠٠به گلوله بستن .  ھای ديروزمان برد
 ١٠ و دستگيری گسترده ٩٨قيام کنندگان آبان 

ھزار نفر از معترضان خيابانی آنھم فقط در طی 
 روز، به خوبی نشان داد که ھيئت حاکمه ايران ۵

 ۶٠با ھمان ماھيت و ظرفيتی که کشتارھای دھه 
را به راه انداخت، در مقابل توده ھای مردم ايران 

 . ايستاده است
 به طور ۶٠اگر جمھوری اس+می در سال 

 نفر از دستگيرشدگان ٢٠٠روزانه ده ھا و بعضا 
را اعدام می کرد و اکنون صرفا به صدور احکام 
اعدام برای چند ده نفر از دستگيرشدگان ديماه 

 بسنده کرده است، اين به معنای ٩٨ و آبان ٩۶
. تغيير در خوی و خصلت آدمکشی رژيم نيست

، دستگاه قضايی ۶٧اگر ديروز درتابستان 
 ھزار زندانی سياسی محکوم ۵جمھوری اس+می 

را در سکوت و بی خبری به دار آويخت و 
امروز مجبور به توقف اجرای حکم اعدام 
اميرحسين مرادی، سعيد تمجيدی و محمد رجبی 

اين دو گانگی به لحاظ تغيير در شده است، 
ماھيت ارتجاعی و سرکوبگرانه جمھوری 

اين تغيير در رفتار ظاھری .  اس+می نيست
دستگاه قضايی را بايد در ناگزيری رژيم به تاسی 
از تغيير شرايط جامعه و وضعيت بحرانی حاکم 

 . بر جمھوری اس+می گذاشت
 جمھوری اس+می با ۶٠روشن است که در سال 

بحران ھای متعدد اقتصادی و اجتماعی امروزی 
 ھنوز بخش ھای وسيعی ۶٠در سال .  مواجه نبود

از توده ھای مردم ايران نسبت به جمھوری 
 و سال ھای ۶٠در سال .  اس+می متوھم بودند

پس از آن، به رغم اينکه بخش ھايی از توده ھای 
مردم ايران در مبارزه مستقيم عليه جمھوری 
اس+می حضور داشتند، اما عمده نيروی مخالفت 
با رژيم حاکم بر ايران توسط سازمان ھای چپ و 
کمونيست، نيروھای مبارز و دموکراتيک 

مضافا اينکه در عرصه بين .  سازماندھی می شد
المللی نيز جمھوری اس+می با تعارضات و 

ھمه اين .  شکاف ھای امروزی مواجه نبود
فاکتورھای داخلی و خارجی موجود در آن زمان 
به ھيئت حاکمه ايران فرصت داد تا ابتدا با 
سرکوبی عريان ھمه سازمان ھای سياسی و 
مبارز را قلع و قمع کرده و پس از آن در غياب 
حضور علنی سازمان ھای انق+بی و چپ و 
کمونيست، با دستان باز، اختناق، سرکوب و 

 را بر ۶٠کشتارھای ويرانگر سال ھای دھه 
 . جامعه و توده ھای مردم ايران تحميل کند

شرايط امروز جامعه اما به کلی با ديروز متفاوت 
جمھوری اس+می اکنون در تمام عرصه .  است

ھای داخلی و خارجی با شکست مواجه شده 
در عرصه داخلی، بحران ھای سياسی، .  است

اقتصادی و اجتماعی تمام ارکان نظام را فرا 
. خزانه دولت به کلی تھی است.  گرفته است

کارگران و توده ھای زحمتکش مردم ايران 
امروز ع+وه بر .  کمترين توھمی به رژيم ندارند

 ساله سازمان ھای مبارز و ۴١تداوم مبارزات 
انق+بی عليه جمھوری اس+می، کارگران، زنان، 
جوانان مبارز، دانشجويان، معلمان، بازنشستگان 
و عموم توده ھای مردم ايران، خود در صف اول 

توده ھای .  مبارزه با رژيم اس+می ايستاده اند
زحمتکشی که به شکل ميليونی در اعتراضات 

.  حضور يافتند٩٨ و آبان ٩۶خيابانی دی ماه 
ھمان توده ھايی که با سر دادن شعارھايی نظير 

، "اص+ح طلب اصولگرا، ديگه تموم ماجرا"
اص+حات "، "جمھوری اس+می نابود بايد گردد"

چه دی باشه چه "و "  رفراندم، رمز فريب مردم
، در ابعادی ميليونی "آبان، پيام يکی ست انق+ب

بر سرنگونی طبقه حاکم و نظام سياسی پاسدار 
جمھوری اس+می در .  منافع آن تاکيد داشتند

وضعيت موجود به اَشکال ديگری از سرکوب 
کشتار توده ھای معترض در .  روی آورده است

سطح خيابان ھا يکی از شيوه ھای جديد کشتار 
رژيم است که جايگزين صدور گسترده احکام 

 . اعدام شده است
روشن است که جمھوری اس+می در وضعيت 
کنونی، قادر به پيشبرد اعدام ھا در گستره ای به 

بر بستر چنين .   نيست۶٠وسعت سال ھای دھه 
شرايطی است که فردای ما به کلی متفاوت از 



 ٨٨٢ شماره  ٩٩  مرداد ٢٠    ١١

٩از صفحه    

١١ 

 ديروز، امروز، فردا
در يادمان جانفشاندگان (

 )۶٧تابستان خونين 

١٠از صفحه   

 سراسر ايران يک انبار باروت آماده انفجار است

کافی است اشاره شود که در جديدترين 
نمونه، رژيم جنايتکار حاکم، چند روز پيش 
يک کارگر به نام مصطفی صالحی  را به 

  اعدام ٩۶اتھام شرکت در تظاھرات سال 
البته در جامعه سرمايه داری عناصر .   کرد

، ولگرد و بزھکاری وجود دارند که  بی طبقه
نه فقط  اھل مبارزه نيستند، بلکه اتفاقاً 
ھمدست پليس اند و با پليس در سرکوب 
مبارزان عليه  نظم موجود، ھمکاری 

بياد آوريم که حسين ھمدانی فرمانده .  کنند می
هللا تھران ، خودش  پيشين سپاه محمد رسول

ای اعتراف کرد که در جريان  در مصاحبه
 از ھمين افراد ٨٨سرکوب تظاھرات سال 

اما .  بزھکار و اوباش عليه مردم استفاده کرد
سرشت معترضين به نظم موجود در 

 ، از اين اوباش ھمکار ٩٨ و ٩۶ھای  سال
مردمی که به .  پليس به کلی جدا بوده و ھست

 به نبردی رو در رو با ٩۶ويژه از دی ماه 
اند، کارگران، زحمتکشان  نظم حاکم برخاسته

دستان فقير و بيکاری ھستند که زير  و تھی
شديدترين فشار نظم اقتصادی و سياسی 
موجود به نبرد برخاسته  و طبيعی است که 
وقتی به مبارزه عليه اين نظم روی 

آورند، خشم خود را با حمله به نھادھای  می
پليس   -ھای نظم استبدادی اقتصادی و ارگان

. شوند نشان دھند و به قھر انق+بی متوسل 
اين يک حق انکار ناپذير .  اين خشونت نيست

استبدادی با   –مردمی است که رژيم پليسی 
ھا را به بند کشيده  ترين خشونت آن وحشيانه

 .است
اما فقط اين جمعيت ميليونی بيکاران و گرسنگان 
در سراسر ايران نيستند که به گفته جامعه شناس 
در تھران، خوزستان، کردستان، کرمانشاه انبار 

سراسر ايران .  اند و ھر لحظه قابل اشتعال باروت
موج وسع اعتراضات .  يک انبار باروت است

کارگری که ھم اکنون در بخش بزرگی از ايران 
شاھد آن ھستيم ، نمونه برجسته ديگری از انفجار 
خشم و نفرت عمومی کارگران و زحمتکشان از 

مبارزاتی که ھر .  نظم ستمگرانه موجود است
گيرد و چيزی  تری به خود می روز دامنه وسيع

نخواھد گذشت که تمام نظم ستمگرانه حاکم  را 
 .ھای خود نابود خواھد کرد  در آتش شعله

تمام مبارزاتی که در .   د[ئل آن نيز پوشيده نيست
جامعه ايران به اشکال مختلف ادامه دارد، ريشه 

ھای عميقی دارد که کليت  در تضادھا و  بحران
اجتماعی و سياسی نظم   -جوانب حيات اقتصادی

ھای تا کنونی  سياست.  حاکم را فراگرفته است
طبقه حاکم برای تخفيف تضادھا و تعديل اين 

ھرگز در .  ھا ھمه به شکست انجاميده اند بحران
طول حيات نظم سرمايه داری ايران، بحران 
اقتصادی در ابعاد بحران کنونی وجود نداشته 

عواقب اجتماعی اين بحران، فقر، بيکاری، .  است
گرسنگی  و تمام مصائب اجتماعی ناشی از نظم 

ای رسيده  داری، اکنون به اوج بی سابقه سرمايه
نظم سياسی حاکم نيز ديگر ھيچگونه .  است

اعتباری ميان مردم ندارد و به کلی رسوا شده 
فساد درونی دستگاه دولتی اوج گنديدگی .  است

 . دھد نظم موجود را نشان می
تجربه در تمام جھان به وضوح نشان داده است 
وقتی که يک نظم با بحران ھای [ينحل مواجه 

ھای طبقه حاکم حتی  باشد، وقتی که تمام سياست
ھا به شکست انجاميده باشند،  برای تخفيف بحران

وقتی که فساد تمام ارکان رژيم را فراگرفته باشد، 
معناست که طبقه حاکم ديگر نمی تواند به  بدان

شيوه پيشين بر مردم حکومت کند و جامعه به 
از ديگر سو، به نظر نمی رسد .  تغيير نياز دارد

که اکنون ديگر بتوان  کسی را پيدا کرد که اين 
ھای مردم ايران   واقعيت را انکار کند که توده

نمی خواھند و نمی توانند وضع موجود را تحمل 
آنھا اين واقعيت را به وضوح در مبارزات .  کنند

ماه گذشته تا مرحله قيام ارتقاء  خود که در آبان
ای از اعتصابات  يافت و ھم اکنون موج گسترده

کارگری مھم ترين صنايع کشور را فراگرفته 
اين ھمان موقعيت انق+بی .  اند است، نشان داده

اين .   برد است که جامعه ايران در آن به سر می
که تاکنون اين وضعيت به انق+ب نيانجاميده 

ماندگی عامل  است، علت آن چيزی جز عقب 
ذھنی و آمادگی طبقه انق+بی برای انق+ب و 

چرا که تمام .  سرنگونی جمھوری اس+می نيست
با اين .  شرايط عينی انق+ب در ايران فراھم است

ھمه طبقه انق+بی جامعه با مبارزات و اعتصابات 
دھد که به  گسترده خود به وضوح نشان می

. شود آوری به انق+ب آماده می سرعت برای روی
اين که تحت چنين شرايطی با[خره جامعه چه 
مسيری را طی خواھد خواھد کرد،  و پيروزی 
که بر که چگونه قطعيت خواھد يافت، البته 
وابسته به روند مبارزه طبقاتی و تحو[ت آتی 

اما در ھر حال اين واقعيت به جای .  جنبش است
خود باقی است که طبقه حاکم ديگر نمی تواند به 

سراسر ايران .  شيوه گذشته بر مردم حکومت کند
يک انبار باروت آماده انفجار است و تمام ترس 

خوران آن از انفجاری سياسی  طبقه حاکم و جيره
است که طومار نظم موجود را در ھم خواھد 

 . پيچيد
 

NEET– 1  م���خ���ف���ف س���ه ک���ل���م���ه  »  Not 
inEducation»  ،« Not in Employment« 

 . است»Not in Training «و 
 

 رژيم جمھوری اس]می را بايد
  با يک اعتصاب عمومی سياسی و

  قيام مسلحانه برانداخت

اگر ديروزمان، .  ديروز و امروزمان خواھد بود
 در سکوت و اندوه و ۶٠کشتارھای فجيع دھه با 

 ھزار ۵اگر ديروزمان، با کشتار .  مرگ گذشت
 به خون ۶٧زندانی سياسی در مرداد و شھريور 

ھنوز مادران و پدران و خواھران و اگر .  نشست
براداران به يادواره ھای خونبار جان فشاندگان 

 نشسته اند، اگر ھمسران ھمچنان ۶٠خود در ده 
در سوگ و کودکان آن سال ھا، تصويرھای 
مادران و پدران گم شده شان را در قاب عکس 
ھای مانده به ديوار جستجو می کنند، اين ھمه 
بدان اميد است که فردايمان متفاوت با ديروزمان 

اگر جان فشاندگان اعتراضات ديماه با .  باشد
پرچم جان در مقابل جمھوری اس+می ايستادند، 

 نفر از جان باختگان قيام آبان ماه ١۵٠٠اگر 
خونشان بر سنگفرش خيابان ھا ريخت، اين 
بيانگر شرايط متفاوت امروز جامعه ما با شرايط 

اگر امروز جامعه در تب و تاب .  ديروز است
تغيير و دگرگونی می سوزد، اگر جوانان و توده 
ھای مردم ايران ھمانند گذشته مرعوب کشتار و 
صدور احکام اعدام نمی شوند، اگر کارگران و 

پا[يشگاه آبادان، قشم، پارسيان، کارکنان 
 ٢۴ و ٢٢پتروشيمی [مرد، پا[يشگاه فازھای 

پارس جنوبی کنگان، پا[يشگاه جفير اھواز، پترو 
 پارس جنوبی ١۴پا[يش عسلويه، کارگران فاز 

و بسياری از مراکز توليدی ديگر در اعتصابی 
ھماھنگ و به ھم پيوسته قرار می گيرند، ھمه 
اين رخدادھا  بدان اميد است که فردايمان ھمانند 

فردايمان در .  امروز و ديروزمان نباشد
اعتراضات و اعتصابات امروز جامعه تجلی 

دير نيست که اعتراضات ھمگانی .  يافته است
کارگران و توده ھای مردم ايران در کارخانه و 
خيابان سر ريز شوند و گل مژده ھای انق+ب، 
فردای روشن ما را بر ويرانه ھای تمامی سال 

 .  ھای کشتار و مرگ بنشاند
 



 ٨٨٢ شماره  ٩٩  مرداد ٢٠    ١٢

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

١٠درصفحه   

١از صفحه   

١٢ 

ھای  نام_ه          ))))ا���ـا���ـا���ـا���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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 ديروز، امروز، فردا
 )۶٧در يادمان جانفشاندگان تابستان خونين (

 برابر  با ٢٠١٩ھای تلويزيون دموکراسی شورايی از اول فوريه   برنامه
  بر روی شبکه تلويزيونی١٣٩٧ماه   بھمن١٢

Komala TV / Shora TV شود پخش می. 
 

بدين " وی شورا تی/ وی  کومله تی"ای شبکه تلويزيونی  مشخصات ماھواره
 :قرار است

 ٢٧۴٨٠سيمبل ريت  ١١٩۵٧: فرکانس) yahsat(ياه ست ماھواره 
 عمودیپو[ريزاسيون 
 

 :ھای تلويزيون دموکراسی شورايی ساعات پخش برنامه
  شب ١١ تا ٩از ساعت :  دوشنبه

  عصر۵ تا ٣ صبح و ساعت ١١ تا ٩ساعت -بامداد  ۵  تا ٣ساعت بازپخش : شنبه سه

 
   شب ١١ تا ٩از ساعت : چھارشنبه

  عصر۵ تا ٣ صبح و ساعت ١١ تا ٩ساعت -بامداد  ۵  تا ٣ساعت بازپخش : پنجشنبه

 
  شب ١١ تا ٩از ساعت :  جمعه
  شب١٠ تا ٩از ساعت  : شنبه

 
  عصر۵ تا ٣ صبح و ساعت ١١ تا ٩ساعت  -بامداد ۵  تا ٣ساعت بازپخش : شنبه

 
  صبح١٠ تا ٩ بامداد، ساعت ۴ تا ٣ساعات بازپخش : يکشنبه

  بعدازظھر۴ تا ٣ و ساعت 
 

: ، شماره تلفنcom.gmail@tv.Shora: آدرس ايميل
٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧ 

خانه "و "  تابوت"شده در سلول ھای انفرادی و 
 . شکنجه، مايه گرفته است" ھای امن

 ۶٧ تا ۶٠ديروزمان با کشتار و مرگِ سال ھای 
و امروزمان، با دستگيری و .  چه اندوه بار گذشت

کشتار  و اعدام جوانان و توده ھای معترض در 
 چه زخم ھايی ٩٨ و آبان ٩۶اعتراضات دی ماه 

کشتار جوانان و توده .  بر شانه ھا گذاشته است
ھای جان برکفی که عليه سرکوب و ستم، بی 
کاری و بی حقوقی، گرانی و تورم و در 
اعتراض به چھار دھه بيدادگری بپا خاستند، قيام 
کردند تا فردايمان بسان ديروز و امروزمان تيره 

جواناِن سلحشور و دستگيرشدگانی .  و تار نباشد
که اين روزھا يک به يک در انتظار اعدام و 

 ھزار ۵ديروزمان با کشتار . طناب دار نشسته اند
 گذشت و ۶٧زندانی سياسی در تابستان تفتان 

 نفر از معترضان ١۵٠٠امروزمان، با کشتار 
ديروزمان، .   تجسم يافته است٩٨خيابانی در آبان 

 با خاطرات تلخ ۶٠در گستره اعدام ھای سال 
بجا مانده از آن سال ھای آتش و خون در آميخت 
و امروزمان در آئينه چشم ھای مصطفی صالحی 

جوانی از خيل انبوه معترضان .  نمايان است
 ١۵ که روز چھارشنبه ٩۶خيزش انق+بی ديماه 

مرداد ماه جاری درزندان خمينی شھر اصفھان 
ديروزمان، با صف ھای بلند اعدام به .  اعدام شد

انتظار گذشت و امروزمان در روز شماِر فرا 


