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نه، بزرگ توده های مردم  در این انتخااباا   

فرمایشی  بار دیگر نه تنها بر امااااا احا   

پذیری رژیم از طریق بازی انتخابااتای ماهار 

پایاا نهاد، بلاه نشاد دادکه  میاا توده هاای 

مردم زحمتاش و نظام حاکم دره عامایا ای 

وجود دارد که با فریب و نیرنگ و با برگمااری 

این  اح   طلب و آا احولاگارای تااتا  و 

تشدید سرکوب و زنداا ترمیم شدنی نیسا.  

سرش. دیاتاتوری و ستم واستثاماار ناظاام 

مذهبی و سرمایه داری در ایراا  با رفتن ایان 

مهره سرسپرده و آمدا آا دیاگاری عاو  

نمیشود بلاه  تنها با درهم شاس. مااشایان 

دولتی سرکوبگر و فاسد ماوجاوداسا. کاه 

میتواا بر دیو استبداد و زور و سرکوب پایااا 

داد و سرنوش. خود را خویشتان در دسا. 

 ف. گر

توده های زحمتاش مردم ایراا سالها اسا. 

که دس. بگریباا ف ر و بیااری ،گرانی مداوم 

مایحتاج اولیه زندگی و تشدید بای ساابا اه 

استثمار و ظلم و فساد و رانا. خاواری و 

سرکوب و کشتار در حاوم. اس می هستناد 

و جواب اعتراضا  شاا از سوی نظام حااکام 

زنداا ،گلوله و سرکوب بوده اس. اکنوا دیگر 

کارد به استخوانشاا رسیده اس. و چااره ای 

جز تداوم مبارزه تادستیابی به خواستهایشااا 

ندارند و تردیدی نیس. که بعد از شاااسا. 

اخایار “  انتخاباتی” خف. بار رژیم در مضحاه 

شاهد گسترش اعتصابا  و اعتراضا  کارگراا 

و زحمتاشاا جامعه در سطح وسایاعاتاری 

 خواهیم بود  

این واتعی. را نباید فراموش کرد که اجاماا  

بزرگشااا باه “  نه”عمومی توده های مردم در

نظام حاکم در جریاا نمایاش اناتاخاابااتای  

خرداد، محصول ت ش نیروهای انا ا بای و 

مهمتر از همه اعتصابا  ماداوم کاارگاری و 

اعتراضا  زحمتاشاا و بویژه خایازشاهاای 

اس. و در این میاا تا ش   69و69سراسری 

بیوتفه نیروهای جواا و چپ جامعه درآستانه 

مضحاه انتخابا  که با استفااده از فارحا. 

بدس. آمده با شرک. در جمع های مح   و 

خیابانها و میادین و افشاگری از تریاباوناهاای 

مختلف و استفاده از وسائ  ارتباط جاماعای 

کمپین وسیعی را علیه رژیم راه اناداخاتاناد، 

ن ش بسزائی درتشویق و بسایاع عاماومای 

باازی “  حانادوتاهاای رای” درنرفتن به پای 

کردند  که با آموزش از این تجربیا   میتاواا  

دامنه اعتراضا  و اعتصاباا  پایاشااروی را 

 هرچه گسترده تر و توده ای ترکرد    

اما این هم روشن اس. کاه از اعاتاصااباا  

هرچند گسترده اما پراکنده و بی ساازمااا و 

تاا “ انتخابا ” هدفمند و نیز از تحریم گسترده 

پیروزی بر اهریمن ارتجا  انساا ستیز راهای 

دراز و پر سنگ خ در پیش هس. که بناگزیار 

میبایدآنرا با موف ی. طی کرد تا به سرمانازل 

 م صود دس. یاف. 

برای درهم شاستن این رژیم خودکااماه  و 

پیروزی تطعی برآا نیز نیاز به بسیاع نایارو 

وگسترش دامنه اعتاصااباا  و اعاتاراضاا  

کارگراا و زحمتاشاا جامعه  و سازمانیابی و 

اتحاد حفوف آنها اس.  اما این تصورکه اتحااد 

همه باهمی که درجریاا ناه باه ناماایاش 

شا  گرف.، در مسایار “  انتخابا ” مضحک 

مبارزه درهماا سطح باتی خواهدماند، توهمی 

بیش نیس.  در اتحاد برای تحریم انتاخااباا  

همه اتشار وگروها ونیز احزاب و سازمااناهاای  

متناتض میتوانستند یک هدف را دنبال بانند 

باود  باا تاعابایار “  انتخابا ” و آنهم تحریم 

وتفسیرهای مختلف  این البته شادنای باود 

وشد  اما وتتی پای مطالبا  و برنامه سیاسای 

طب ه کارگرمطر  شود با منافع اتتاصاادی و 

سیاسی بخش وسیعی از همین  تحریامایاهاا 

درتضاد ترارخواهد گرف. و بخش وسیعای از 

آنها بجای  حمای. ازخواس. ها و مطاالاباا  

اتتصادی وسیاسی طب ه کاارگار باا تاداوم 

مبارزا  وتعمیق آا به موضع مخاالافا.  و 

حتی مبارزه با مطالبا  و اهداف طب ه کارگار 

و زحمتاشاا سوق خواهندیاف.  تنها اتشاار 

مختلف زحمتاشاا و محروماا، روشنفااراا  

هنرمنداا ،دانشجویاا و جواناا انا ا بای و 

سوسیالیس. بمثابه متحد نزدیک طب ه کارگر 

باتی میمانند و به مبارزه درسنگرطب ه کارگار 

 ادامه میدهند  

درعین حال باید هشیار بود که هارچاه باه 

تزلزل پایه های رژیم نزدیاتر بشویم و جنبش 

رو به اعت  باشد، بدیلهای گوناگوا ارتجاعی و 

مدافع طب ه حاکم و استثمارگراا و غارتگاراا 

در رنگهای ماخاتالاف و پاوشاش هاائای 

ظاهرالص    پیدا خواهاناد شاد و تا ش 

خواهند کرد رهبری جنبشهای ان  بی علایاه 

وضعی. موجود را بدس. گرفته و نایارو و 

پتانسی  آنها را درجه. رسیدا باه اهاداف 

 خود باارگیرند 

طب ه کارگر تنها با حفظ است ا ل خاود و  

دفا  از مطالبا  دموکراتیک و اتاتاصاادی و 

سیاسی توده های زحمتاش تح. ساتام و 

استثمار و عمومی کردا  بدی  سوسیالیستای 

میتواند نیروهای خود را در دو شا  و ساختار 

متحد کاناد و باه  -وحد  خواص و عام -

نیروی بنیاا کنی تبدی  شود که هیچ تدرتی 

 061 -// شماره   0011خرداد ماه 

 2صفحه 

رژیم و “ انتخاباتی”نه قاطع  به نمایش 
 چشم اندازآینده

 یدی شیشوانی



 

را یارای ایستادا در برابرآا نیسا.  وحاد  

حزبی، یعنی نزدیای ،همااری ، هماهاناگای 

کارگراا کمونیس. بع وه کمونیستهائی کاه 

متشا  هستند براساس تحلی  نوین مشترک 

از وضعی. مشخص جامعه و رسیدا به برنامه 

ای مشترک دریک دوره معین و دوم  تشویاق 

و ترغی. تشالها و جاناباشاهاای رادیاااال 

سایرگروه ها و اتشار تح. ستم و استثماار و 

تبعیض درجامعه که با مطالبا  وخواستهائای 

رادیاال  سمتگیری ضد نظام سرمایه و ثرو  

حاکم بر ایراا را درجوهرفعالی. ها و مطالبا  

شاا حم  میانند، برای متحد شدا درجبهه 

ای ان  بی هم برای تح ق خاواسا. هاا و 

مطالبا  امروزشاا و هم بمنظور تایایایارا  

بنیادی درساختار اتتصادی و اجتماعی مبتنی 

 بر شوراها 

ت ش دراین جه. با سنگ اندازی و مااناع 

تراشی، و مخالف. ساتاریستها ،خود ماحاور 

بین ها وذهنی گراهای خرده باورژوا و نایاز 

حاکمی. مست ر و اپوزیسیوا باورژوائای آا 

مواجه بوده و خواهد بود که اینها هاردو روی 

یک ساه اند اما درروند مبارزه افزایش ساطاح 

آگاهی وتجربه کارگراا وبیداری زحمتااشااا 

وت ش کمونیستها وان  بیوا واتاعای، ایان 

موانع و سد های پوشالی را  درهام خاواهاد 

 شاس. 

 یدی شیشوانی

   0011سی ام خرداد  
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 به یاری کارگران اعتصابی نفت و پتروشیمی بشتابیم
 

 : کارگران و زحمتکشان ، هموطنان آگاه و مبارز

 
هزاراا کارگر مجتمع های نف. و گاز و پتروشیمی بخاطر ابتدایی ترین ح وق خود دس. به 

اعتصاب زده اند ، پرداخ. ح وتهای معوته ، لیو تراردادهای موت. و امنی. شیلی حدات  

خواسته هایی اس. که طب ه کارگر ایراا و تمامی مزد بگیراا با آا درگیرند و خواسته 

همگاا اس.   فریاد کارگر نف. فریاد طب ه کارگر ایراا اس. ، برماس. که به هر طریق 

ممان به یاری آنها بشتابیم و حدای رسا آنها در همه ایراا باشیم ، در این شرایط اسف بار 

اتتصادی و تورم وحشتناک بر ماس. که با کمک به خانواده کارگراا اعتصابی ، انها را در 

پیشبرد اعتصاب تا تح ق خواسته هایشاا یاری رسانیم ، به یاد داشته باشیم که رژیم 

ددمنش جمهوری اس می در نهای. عجز و ناتوانی و ورشاستگی ترار دارد و به هیچ وجه 

تادر نیس. کمترین گشایشی در وضعی. اتتصادی موجود ایجاد کند ، هر آنچه هم بتواند در 

پس چانه زدنها و التماسها از پولهای بلوکه شده آزاد کند خرج اراذل و اوباش و مزدوراا 

جنایتاارش درداخ  و منط ه خواهد کرد   رژیم به شد  در تدارک یورش و تهاجم به 

دشمناا واتعی خود ، کارگراا و تهیدستاا و تمام مزد بگیراا ، اس. و ترار گرفتن رئیسی 

ج د در منصب ریاس. جمهور که تنها هنرش دستگیری و شانجه و کشتار اس. دتی ا در 

راستای این هدف اس.   تنها اتحاد و هبستگی کارگراا و توده های فرو دس. و برپایی 

اعتصاب سراسری میتواند رژیم را از پیشبرد اهداف جنایتاارانه اش باز بدارد   تنها راه م ابله 

متحد و یاپارچه ، ایستادگی در برابر سرمایه داراا …    با ف ر و بیااری و گرانی ، فساد و 

غارتگر و رژیم حامیشاا و سرنگونی این رژیم جنایتاار اس.   ایماا داشته باشیم در برابر 

هیچ نیروی سرکوبگری را یارای ایستادگی نیس. ، باور داشته باشیم تمامی  خل ی متحد 

رژیم های سرکوبگر و دیاتاتور ف ط و ف ط از اتحاد و همبستگی کارگراا و توده های 

زحمتاش هراس دارند و برای آناه این اتحاد هیچگاه شا  نگیرد از هیچ رذال. و جنایتی 

رویگرداا نیستند   رهایی طب ه کارگر از زیر ظلم و ستم و استبداد حاکم و تح ق 

سوسیالیسم تنها هدف سازماا ماس. و به این منظور تمامی نیرو و اماانا  خود را درجه. 

سازماندهی و متحد کردا توده های فرودس. جامعه ترار داده ایم و به این منظور دس. 

یاری به سوی همه کسانی که خواهاا سرنگونی تهرآمیز و ان  بی جمهوری اس می و 

   برتراری جمهوری شوراها هستند دراز میانیم

 

 هر چه مستحکمتر باد اتحاد وهمبستگی کارگران و زحمتکشان  

 پیش به سوی سرنگونی رژیم ددمنش جمهوری اسالمی

 برقرار باد جمهوری فدراتیو شورایی 

 زنده باد سوسیالیسم

 کمیته ایالتی تهران
 



 

 رف ای عزیز!    

                                                                       

ما با ع ته جویای اخبار سفر شما هساتایام  

سفری که شما برای کاشتن زندگی در پیاش 

گرفته اید! ما گزارش سفر شما را باه زبااا 

فارسی در اوای  ماه مه به اط   ع تاماناداا 

ساال  011او  در  01رساندیم  در تاریخ 

پیش، کشور اسپانیا، مازیک را به استاعاماار 

خود کشاند  آثار و ب ایای این استعمار تاا باه 

امروز پیش شما و در دیگر ن اط دنیا باوضاو  

تاب  لمس هستند  اماروز دیاااتااتاوریاهاا، 

کودتاگراا، سرمایه داراا و سایاساتاماهاای 

لیبرالیسم نو با تمام نیرو و تدر ، با حماایا. 

تدرتهای استعمارگر دیروز و تدرتهای سرمایه 

داری بزرگ امروز به حاوم. خود ادامه مای 

دهند  سیاس. و حاکمی. لیبرالیسام ناو و 

حاومتهای سرمایه داری، دهها سال اس. که 

برای ما چیزی جز ف ار، جاناگ، ماریضای، 

راسیسم و تع یب و مرگ به ارمیاا نایارورده 

اس.  در ماه ژوئن امسال گزارش داده شاده 

اس. که ف ر در امریاای التین به مرحله اوج 

خود رسیده اس.  در م اب  خلا اهاای ایان 

کشورها در امریاای التین همچوا کشورهای 

دیگر در آسیا در ایراا، عراق و لبناا دس. از 

مبارزه برای گرفتن ح وق خود برنداشاتاه و 

همچناا به مبارزۀ خود ادامه می دهاناد  در 

روزها و ماههای گذشته ما شاهد ماباارزه و 

م اوم. زناا و مرداا در جنبشهای اجتماعی 

در کلمبیا، شیلی، پرو و دیاگار کشاورهاای 

 مختلف هستیم        

سفر شما و حضور هیئ. شما در خیلای از    

مناطق دنیا، حرک. و نشانی س. بار عالایا  

 -تمامی این نابسامانیها و بحرانهای سایااسای

اتتصادی که گریبانگیر توده های زحمتاااش 

این کشورها شده اس.  سفری که نشانی بار 

 علیه ارث باتیماندۀ     استعمارگراا اس.                                                                      

سال حاکمی. سرماایاه  04ما در ایراا بعد از 

اس می درگیر سیستمای باه  -داری مذهبی

تمام معنا پر از رشوه خواری هساتایام کاه 

وضعی. اسفناکی را برای توده های مردم باه 

بار آورده اس.  زناا و مرداا بخاطر اینااه از 

ح وق خود دفا  می کنند باا شادیادتاریان 

توانین ارتجاعی مورد اذی. و آزار تارار مای 

گیرند، انها را مورد شانجه ترار می دهند و به 

تت  می رسانند  حاوم. سارماایاه داری و 

ومذهبی ایراا در تاریخ آوری  امسال از طرف 

مجامع ح وق بشر در لیس. اولین کشورهایی 

ترار گرفته که باالترین اعدامها را نسبا. باه 

دیگر کشورها در سطح  دنیا مساباب شاده 

اس.  هزاراا زندانی سیاسی در زناداناهاای 

ایراا بسر می برند  با وجود این، خلق ایاراا، 

کارگراا و زحمتاشااا، زنااا و مارداا و 

جواناا در طی چند سال گذشتاه دسا. از 

م اوم. و مبارزه برنداشاتاه و اعاتاراضاا  

در  4102گسترده ای را بخصوص در نوامبر 

شهر ایراا به وتو  رساندند  در  411بیش از 

طی این تاریخ تا به امروز حدها اعاتاصااباا  

کارگری در کارخانه های ماخاتالاف باوتاو  

پیوسته اس.  ما به همراه مبارزا  توده هاای 

مردم در ایراا دس. از مبارزۀ خود بر عالایا  

سرکوب، تع یب و شانجه و مرگ برنخواهیام 

داش. و اعتراضا  خود را همچناا به گاوش 

تمامی آزادیخواهاا خاواهایام رسااناد  در 

همسایگی ما در کشور افیانستاا، توده هاای 

سال اشایاال  41زحمتاش این کشور بعد از 

نیروهای ارتش غرب اروپا و حضاور اعضاای 

کشورهای ناتو در این کشور، وضعی. اسفناک 

و سیاهی را گریبانگیراس.  روزی نیس. کاه 

دهها نفر از مردم افیانستاا توسط نیاروهاای 

اس می، از طالباا گرفته تا نیروهای اس مای 

داعش کشته نشوند  رعب و وحش. ساراسار 

 افیانستاا را به خود گرفته اس.      

 

رف ای عزیز، ما با رو  و مبارزۀ مشاتارک در 

کنار شما، برای آزادی و است  ل شما بر علی  

نظم لیبرالیسم نو و بر علی  نظم سرمایه داری 

هستیم  رف ا برای سفر شما به اروپا و سفر باه 

دیگر ن اط دنیا، سفری که نطفه های زندگای 

را میاارد، سفری که زندگی را حمایا. مای 

کند و پشتیبان  آا اس.، آرزوی موف ی. مای 

کنیم و بارای شاماا آرزوی راه آوردهاای 

 همبستگی بیشتری را داریم     

                            

بخش بین المل  سازماا اتاحااد فادائایااا 

 کمونیس.  
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پیام بخش انترناسیونال سازمان اتحاد فدائیان 

کمونیست به رفقای هیئت نمایندگی 

زاپاتیستها که راهی اروپا و دیگر نقاط دنیا 

 هستند        

برای مبارزه سازمان یافته کارگران وزحمتکشان و برای 

وبرقراری سرنگونی انقالبی رژیم جمهوری اسالمی 

سیستم اقتصادی اجتماعی نوین مبتنی برشوراها دریک 

 جبهه انقالبی متحد شویم .



 

با گ ش  سه روز از نه ب ر  اک ری  مرد  به نمایش                                                

         رداد           انت اباتی ریاس  جمهوری رژیم در                                

نتای  شگ   انگی  ای  نه ب ر  و قهرمانانه در روز                                                 

او  تیر در پ وا  ا ت ابا  فراگیر کارگران ن   و                                                

   پتروشیمی  گ   داد و به  مر نشس                                

 

ا ت ابا  سراسری کارگران پیمانی و  یر رس م ی                                             

 رداد با ا ت ا                       ن   ن   و پتروشیمی که از                           

کارگران پروژه ای شرک  فرا  نیروگاه ب ی د  ون                                           

        شرو  شده بود  در روز سه شنبه او  تیر ماه                                          

به ی  ا ت ا  فراگیر تبدی  شد  وقو  شکوهمند                                            

ش ورای           ای  ا ت ابا  فراگیر که ب ا ف را  وان                                   

   از ش ده                سازماندهی ا ترا ا  کارگران ن                                

اس   نشانه  ود  گاهی سیاسی  هم ب س ت گ ی                                     

وهمکاری گسترده تر بی  سایر اقشار  ب ه کارگ ر                                             

   اس    

با شرو  ای  ا ت ابا  که از روز سه شنبه او  تی ر                                                

در اب ادی سراسری شک  گرف   تا کنون ه اران ت                                               

از کارگران  نای  ن   و پتروشیمی کشور از قبی                                                

کارگران اورها  پا یشگاه ن   تهران  ک ارگ ران                                            

پیمانی گ ساران  کارگران پا یشگاه  دیش جنو                                               

    پا یشگاه  بادان  پا یشگاه بید ب ند بهبهان  فاز                                                

 س ویه  کارگران پا یشگاه تند گویان  ش رک                                            

    کنگان  فاز                جهان پار   پتروشیمی دنا  فاز                              

پار  جنوبی  کارگران پروژهای شرک  ای جی سی                                           

پا یشگاه  بادان  کارگران پیمانکاری حاجی پ ور                                               

شرک  م ازن ن   قشم  شرک  اکسیر   ن                                           

کارگران  م یا  دریایی شرک  پایانه های ن  ت ی                                            

ایران  میدان گازی پار  جنوبی  شرک  ری ت ون                                            

 ار   شرک  پتروشیمی  مران  ن    ش رک                                        

پتروشیمی  د   پتروشیمی جهان پار   شرک                                          

پایندان  شرک  ساترا   ن    شرک  توانمند فاز                                             

  کارگران شرک  لیدوما  شرک  س ی ن ا                                    و       

پا یش قشم و پتروشیمی بوشهر به ای  ا ت اب ا                                             

   سراسری پیوسته اند                 

 

        شورای سازماندهی ا ترا ا  کارگ ران ن                                            
م البا  کارگران ا ت ابی را در ه   بن د ا  ال                                             

می ی ون            کرده اس   اف ایش م د ماهانه به با ی                                     

تومان  برچیدن شرک  های پیمانکاری  ان     اد                                          

قرارداد دا می  ل و قوانی  برده وار من ا    وی  ه                                               

روز         اقت ادی و ح  تشک  و ت م  و ا ترا                                      

روز کار از جم ه مه م ت ری                               مر  ی در قبا                

   م البا  کارگران ا ت ابی اس                            

کارگران مبارز پیمانی و  یر رسمی  نای  ن    و                                             

پتروشیمی که هم اکنون در ا ت  ا  هس ت ن د                                        

هم نی  با  دور بیانیه ای  حمای  قا   و ه م ه                                            

جانبه  ود را از فرا وان ا ت ا  کارگران رس م ی                                             

ن   که قرار اس  در روز نهم تیر شرو  شود ا ال                                               

کرده اند  کارگران پیمانی و ا ت ابی ن    در بیانیه                                                   

ای که به همی  من ور  ادر کرده اند  نوشته ان د                                                

ا ت ا  ما ی  ا ت ا  ا  اری اس   و ی  ه ت ه                                           

         در جریان  واهد بود و در روز نهم ت ی ر ب ه                                      

ان د         همکاران رسمی  ود که ا ال  ا ترا  ک رده                                    

ی ا ترا مان با                  ی  ه ته            واهیم پیوس   ما در ای                        

کنیم که           های کار  ود تال  می                      جم  شدن در مح               

گیری جم ی بکنیم و  دای  ود را به گو                                         ت میم       

     جا  برسانیم             همکاران کارگرمان در همه                       

   

در شرای ی که مو  ا ترا ا  ت وده ای ب رای                                        

سرنگونی جمهوری اسالمی از هر سو ب ه ح رک                                         

در مده اس   در و  یتی که گ   م  ده ه ای                                      

ا ت ابا  سراسری کارگری در گردان های رزمن ده                                            

کارگران ن   گ  داده اند  در شرای ی که ه ی                                                

حاکمه ایران از هر سو در گردا  بحران های  می                                                

سیاسی  اقت ادی و اجتما ی فرو رفته اس    در                                           

شرای ی که جام ه  بست  ی  تح و  ان   الب ی                                      

اجتما ی اس  و  الوه بر همه ای  ها  ت وده ه ای                                            

مرد  ایران با بایکو   مومی نمایش انت  اب ات ی                                              

گامی ب ر  در مسیر تح   سرنگون ی ان   الب ی                                       

جمهوری اسالمی برداشته اند   ب ه سرم ای ه دار                                           

حاکم و ن ا  سیاسی پاسدار  ن که از گست ر  و                                           

سرای  ای  ا ت ابا  به سایر منا   کارگ ری ب ه                                            

شد  وحش  کرده اند  در اقدامی سرکوب گ ران ه                                         

ت  از کارگران پا یشگاه تهران را                                      حکم ا را            

 ادر کرده اس   اقدامی جنایتکارانه که نه ف   از                                                

 ر   ب ه کارگر ایران  تشک  های مست   کارگری                                             

و همه نیروهای چ  و کمونیس  ومبارز باید قا  انه                                                

محکو  گردد  ب که به شد  باید به م اب ه ب ا  ن                                              

   بر اس       

شورای همکاری نیروهای چ  و کمونیس    م                                         

حمای  قا   از م البا  برح  کارگران ا ت  اب ی                                            

ن    اقداما  سرکوبگرانه جمهوری اسالمی را ب ه                                            

شد  محکو  کرده و با  دای رسا ا ال  م ی دارد                                           

که هی  کارگری به  ا ر ا ت  ا   ا  ت را  و                                        

پیگیری  واس  های بر ح  شان  نباید ا  را  و                                           

   بازداش  و سرکو  گردد                    

شورای همکاری نیروهای چ  و کمونیس     م                                          

ا ال  همبستگی و پشتیبانی از م البا  ک ارگ ران                                            

پیمانی ن   که هم این  در ا ت ابا  هس ت ن د                                           

همبستگی و پشتیبانی  ود را با کارکنان و کارگران                                                

رسمی ن   که قرار اس  روز نهم تیر ا ت ا  کنند                                                

ا ال  کرده و همه نیروهای چ  و کمون ی س   و                                        

 زادی واه و مبارز  بوی ه کارگران و زحمتکش ان را                                                

فرا می  واند در هرک ا که هستیم از جم ه در  ار                                                 

کشور  به هر شک ی که م دور اس  با ا ترا اتم ان                                              

در روز نهم تیر به حمای  از م الب ا  ک ارگ ران                                            

ا ت ابی  نای  ن   و پتروشیمی بر  ی  ی م ت ا                                          

   پ وا   دای ا ترا ی  نان باشیم                             

 زنده باد ا ت ابا  سراسری کارگران                                

 سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی                                        

 زنده باد سوسیالیسم                    –زنده باد  زادی                

     ژوت           م اب  با                تیر        

 

ام اها  اتحاد فدا یان کمونیس   ح   کمونیس                                              

حکم ت ی س                 –ایران  ح   کمونیس  کارگری                           

سازمان راه کارگر  سازمان فدا یان  اق ی    هست ه                                                

 اق ی      
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 اعالمیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
 

 !با همه نیرو از اعتصابات سراسری کارگران نفت حمایت کنیم



 

چه  سال ازاتدام دد منشانه ی  جاماهاوری 

 ،اس می و تیرباراا رفیق سعید سالاطااناپاور

 شاعر، نمایشنامه نویس و کارگرداا تاتر مای

گذرد  رژیم جه  و جنای. سرمایه ، ساعایاد 

دریای از شب های شاد و زیباای سلطانپور را 

 دستگیر و زندگی اش، در جشن عروسی اش ، 

خارداد ساال  10، در  بعد از دو ماه  شانجه

تن  دیگر از زنادانایااا  00به همراه  0191

سیاسی به جوخه اعدام سپرد، گلوله هائی که 

چه  سال پیش برسینه ستبار ایان گاوزا 

برآمده از جنگ  سیاها  نشساتاناد، هادف 

بزرگتری را نشانه رفته بودند، اندیشاه ی او، 

فرهنگ و هنرمتعهد ، آزادی و آزادگای را ، 

 حام اعدام فرهنگ مترتی و آزادی درسایااه

چالهای سرمایه ، این بار به نام اس م و توانین 

اس می امضا شده بود تا به همراه تشدید جاو 

خاافاا اااا وسااانسااور، آزادیااهااای باادساا. 

بازپس گرفته شوند  و از آا پس،اندیشه   آمده

و هرگونه حدای آزادیخواهی به بناد و   و تلم

زنجیر استباداد و خاودکااماگای کشایاده 

بارتارار   زنداا ، شاجه واعادام  بساط شد  

گردید و هزاراا نفر زندانی ، شانجه ، اعدام و 

مجبور باه   یا ناپدید شدند ، و حد ها هزار نفر

 ج ی وطن گردیدند  

جرم سعید دفا  از آزادی و برابری و آزادی  

تلم واندیشه  بود   اندیشمندی وارساتاه کاه 

ک می جز دفا  از حیثی. بشاری وحارما. 

انسانی برزباا نراند وتاپای جاا درسنگر تاوده 

کار ایستاد و همین راز پایاروزی   های رنع و

اش برمرگ بود و ماندگاریش بر تارک آزادی 

و سوسیالیسم  مرگ سعید چهره نوین زندگی 

اوس. چرا که تلب او دراثارش و دربطن تاریخ 

ان  ب ایراا برای نابودی ستم واستثمار وزور 

 وسرکوب طپش دارد 

کمونیس. و ان  بی مبارز سعید سلطااناپاور، 

ازاعضای هیئ. دبیراا کانوا ناویسانادگااا 

ایراا ، عضو سازماا چریاهای فدائی خلاق و 

یای ازچهره های درخشاا ادب و هنرمتعهاد 

ایراا بود، که به خاطرنوشته هاا، اشاعاار و 

نمایشنامه هایش سالها در زندانهای رژیم شاه 

زیر شانجه، م اوم. کرده بود، برای زنده نگه 

داشتن هنری پویا و تاثیر گذار، که الیه هاای 

سنگین و خفته اجتما  را به لارزه در آورد، 

هنری متعهد ،مبارز و پیش رو، آا ساا که او 

عش ی، فارخای ، باور داش.   بداا ساا که 

باور داشتند   سعید معتا اد   گلسرخی وحمد

هنرمند خود محصول هنرمنداناه یاک ”  بود 

، و او، سعید سلطانپور ماحاصاول ” مل. اس. 

هنرمندانه کارگراا و زحمتشاا بود و هادیاه 

 طب ه کارگر به ان  ب خونبار ایراا  

تبلور خواس. هاا    اندیشه سعید و سعید ها

ومطالبا  و مبارزا  چندین ده ساالاه تاوده 

و در بیداری و رزم  های زحمتاش مردم اس.

دالورانه آناا ، تبلور می یابد و پابرجاا اسا.، 

هنر و اشعار ان  بی او همچناا گرما باخاش 

تلب مبارزانی اس. که برعلیه ظالام وساتام 

واستثمار بپا خواسته اند  هنری که پس از او، 

هم فاراا و هم نس ا مبارزش، ره به ساوی 

تباهی و سیاهی و ابتذال برداشا. وهار روز 

 تهی و تهی تر گش. 

در این وانفسایی که ارتجا  و دیاتاتوری عناا 

گسیخته ی حاکم،: تنها  مرثیه خوانی و نوحه 

گوئی را در وسیع ترین شا  تبلیغ میاناد و 

هنرش بنای گورستاا هاس. و موسی ی اش 

،اشک و التماس و تسلیم و زاری، در روزگاری 

”   ف   گ  خوا وساته زناجایار”  که  بروی 

شبهه هنرمنداا و نویسندگاا  ناا به نرخ روز 

خور، هنر خود را وسیله ای برای ماندگاری و 

م ش .     گ   توجیه وضع موجود ساخته اند، این 

ر ق     خ و ن ا ل و د ه  ف  ب ر    و س .   ک ه    ا  ر    ه ن  ی   سااع ی د   و   

و     ا ر ت ج ا     و   ف ر ه ن گ   م و م ی ا ی   ش د ه   مای  ک و ب د   

ح د ا ی ش   د ر   ش ب   خ و ن خ و ا ر   ط ن ی ن   مای   ا ناد ا ز د   

 ک ه   : 

  دای  سته م  رنگ دیگری دارد 

 دای  سته م  سرخ وتند وت وف ان ی 

 اس 

      دای  سته م   ن   ا  را ماند

 که روی ق  ه شبگیر با  می کوبد   

 ونی ه های ت ته فریاد 

  روی مدار  تیه وان ال  می چر د

 

  باد راه ا  پررهرو یادا  گرامی و
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 ”صدای خسته من سرخ وتند وتوفانی است ” 

 

بمناسبت چهلمین سالگرد تیربارن رفیق سعید 

 سلطانپور 



 

” شورای همااری نیروهای چپ و کمونیس.“ 

اردیبهش. مااه اعا م  42در اع میه مورخ 

در این رژیم مضحاه ”  انتخابا “ کرده بود که 

انتخاب مردم سارناگاونای “ ای بیش نیس. و 

 ”!جمهوری اس می اس.

ما نیروهای چپ و کمونیس. در تمام چاهاار 

دهه گذشته، همواره خواهاا پایاا دادا باه 

عمر این رژیم استبدادی، سارماایاه داری و 

مذهبی از طاریاق انا ا ب کاارگاراا و 

زحمتاشاا بودیم  مبارزه تاطع ما با این رژیم 

جنایتاار و ستمگر، همزاد اس. با عمار ایان 

جاماعاه  69رژیم، اما از خیزش ان  بی دیماه 

ایراا وارد دوره سیاسی جدیدی شاده اسا. 

که نه تنها نیروهای سرنگوا طلب و ان  بی ، 

احا   “ بلاه اکثری. عظیم مردم نیز با شعار 

باه حاف ”  طلب، احولگرا، دیگه تمومه ماجرا

نیروهایی پیوسته اند که در چهارچاوب ایان 

نمی ”  اح   و تحول“ رژیم، هیچ اماانی برای 

و آبااا  69بینند  این عزم ان  بی در مرداد 

 .نیز تارار شد 62

پیش از نمایش انتاخااباا  اخایار، حاتای 

نظرسنجی های نهادها و رساناه هاای خاود 

رژیم نیز میزاا مشارک. مردم را بسیار پائیان 

ارزیابی کردند، اما با نزدیک شادا باه روز 

درحاد  00به یاباره آنرا به باالی ”  انتخابا “ 

افزایش دادند  تردیدی نیس. که ایان رژیام 

ساب ه طوالنی در مهندسی انتخاباا  و رای 

سازی و ت لب دارد  گزارشاا  تصاویاری از 

حوزه های رای گیری نیز به روشنی نشاا از 

شاس. فاحش رژیم در برگازاری ناماایاش 

خرداد داش.   در این میاا عدم  42انتخاباتی 

و وحش. ناشی ”  انتخابا “شرک. گسترده در 

از آا ، سبب شد تا به رغم شاافای کاه در 

ایجاد شده بود ، بخشی ”  اح   طلباا“ طیف 

از آنها سعی کردند به کمک حامیاا خود در 

خارج، بخشهایی از مردم ناراضی را مجددا باه 

و ” رای اعتراضی“استفاده از تاکتیک زنگ زده 

ترغیب کنند، یعنای ”  انتخاب میاا بد و بدتر“ 

در برابر رئیسی از همتی حمای. کنند که باا 

 .شاس. مفتضحانه ای روبرو شدند

علیرغم همه تهدیدها، ترفندها و رای سازیها و 

تبلییا  انتخاباتی ، اکثری. تااطاع و بااالی 

مردم در انتخابا  شرک. ناااردناد و ایان 

مضحاه را به شاستی دیگر برای جماهاوری 

اس می و کلی. جناحهای آا تبدی  کردند   

 همچناناه پیش بینی می شد  

کاندید احلح ولی ف یه و آپارا  احلی رژیم ، 

شاد، یاعانای ”  تادارکاا  چای“ رئیس توه 

جنایتااری که اگر پایش را به خارج باگاذارد، 

میتواند به جرم مشارک. در تت  عام هازاراا 

و ادامه فعالی.  99زندانی سیاسی در تابستاا 

سرکوبگرانه و جنایتاارانه در طول بایاش از 

چهار دهه حضورش در توه تضائایاه، تاحا. 

 .پیگرد بین المللی ترار گیرد

اکثری. مردم ایراا با نه گفتن باه ناماایاش 

انتخاباتی اخیر، با یک تیر دو نشاا زدناد: از 

یاطرف به جنایتااری همچوا رئیاسای باه 

مثابه کاندید رهبر نظام نه گفتند و از ساویای 

احا   “ دیگر با زدا تیر خ ص به تاتاماه 

بار دیاگار حادای رساای ”  طلباا حاومتی

خیزشها و جنبشهای ان  بی و طب اتی چهاار 

سال اخیر را پژواک دادند و به آناا فهماندناد 

که دیگر نمیتوانند مردم را با روشهاای رناگ 

انتخااب “ و ”  رای اعتراضی“ باخته ای همچوا 

به باازی در بسااط رژیام ”  میاا بد و بدتر

باشانند  اینرا میتواا در آرای بسیار ناچیاز و 

تح یر کننده همتی مشاهده کرد که حتی از 

 .آرای باطله و آرای رضایی هم کمتر بود

البته کلیه جناحبندیهای رژیم و حامیاا انهاا 

در خارج، از رو نرفته اند و ضمن اعتاراف باه 

ادعا میااناناد کاه ”  کاهش میزاا مشارک.“ 

نیز به خواسته خود نرسیده اناد!! ”  براندازاا“ 

آنها حتی با م ایسه انتخابا  در کشاورهاای 

غربی، وتیحانه مدعی هستند که اتفاق خاحی 

رخ نداده اس.!! ما اما درود میفرساتایام باه 

اکثری. مردم رنع کشیده ایراا، که علیارغام 

همه سرکوبها و تهدیدها و سر داده شدا انوا  

شعارها و وعده هاای اتاتاصاادی از ساوی 

کاندیداهای نظام جه  و ستم سرمایه، گاول 

این ران. خواراا و اخت سگراا و جنایتااراا 

 .را نخوردند

جنبش کارگری و سوسیالیستی و جنبشهاای 

اجتماعی مترتی و رادیاال باید باا تا اویا. 

تشا  یابی، سازماانادهای و هامااهاناگای 

سراسری، از انرژی آزاد شده از جنبش نه باه 

نمایشا  انتخاباتی رژیم، بهره بگیرند و خاود 

را برای تدارک ان  ب اجتماعای ناویان باه 

 .رهبری طب ه کارگر آماده کنند

 

سرنگون باد رژیم سرم ای ه داری 

 جمهوری اسالمی

زن  ده ب  اد  زادی  زن  ده ب  اد 

 سوسیالیسم

     ژو     –      رداد   
 

ام اها  اتحادفدا یان کمونی س    

ح   کمونیس  ای ران  ح    

حکمتیس      –کمونیس  کارگری 

سازمان راه کارگر  سازمان فدا یان 

  اق ی   و هسته اق ی 
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اعالمیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست درباره نتایج 

 نمایش انتخابات

 نه شجاعانه و بزرگ اکثریت مردم ایران به کلیت رژیم اسالمی
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کار کمونیستی آخر هرماه زیر نظر  

هیئت سیاسی سازمان اتحاد فداییان 

 کمونیست منتشر می شود . 

برای تماس با سازمان اتحاد فداییان 

کمونیست و یا ارگانهای ان با یکی از 

 آدرسهای زیر تماس بگیرید  :

 
.................. 

 روابط عمومی

w b  st   f d        

 کمیته کردستان
Ku d st n f d        

 کمیته آذربایجان
 z   f d        

 کمیته تهران
T    n f d        

 کمیته کرج 
   j f d        

 

سیاسی و تحلیلی  نشریه

کارکمونیستی عالوه برانعکاس 

مواضع ،نظرات وتحلیل های 

سازمان، انعکاس دهنده مسائل 

سیاسی ،اجتماعی ، اقتصادی و 

فرهنگی و تاریخی از منظر دیدگاه 

های مختلف نیز هست . تحریریه 

نشریه از میان مطالب رسیده انتشار 

مطالبی را انتخاب و درالویت 

قرارخواهد داد که مستقیما برای 

این نشریه ارسال شده باشند لذا 

انتظار داریم انعکاس این مطالب 

در سایر نشریات و سایت ها با ذکر 

منبع و نام نویسنده صورت گیرد. 

از طریق ایمیل ادرس زیر 

انتقادات خود  و پیشنهادات نظرات،

 در میان بگذارید . را با

     f d         

 کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی !

 نظام ظلم واستثمار!

 حسن جداری 

 

 جان کند از صبح  تا شب، کارگر با  حال زار                     

 خون او را می مکد  زالو صفت، سرمایه دار                     

 تابکی  ظلم و ستم بر توده  زحمتکشان؟                     

 این نظام ظلم و استثمار تاکی بر قرار؟                     

 غرقه  در ناز و تنعم، تابکی  شیخ و فقیه؟                     

 گرسنه تاکی بخوابد  کارگر،  در شام تار؟                    

 تابکی  در رنج و ذلت، توده زحمتکشان ؟                   

 روزگاران تا بکی  بر کام مشتی  مفتخوار؟                   

 آی خوش آن روزی که با عصیان و قهرکارگر                   

 کاخ  بیداد و ستم، از ریشه  گردد تار و مار                  

 این  چنین نظمی  که با بیداد بر پا گشته است                 

 من یقین دارم  که تا آخر نماند بر قرار                  

 تا نگردد سلطه سرمایه داران، سرنگون                  

 کارگر هرگزنباشد شادکام و کامکار!                   

 0011اردی بهشت ماه سال  

از طرف سازمان اتحاد فدائیان  0011تیر  9برابر با  2120یونی  27در تاریخ 

کمونیست در شبکه زوم مراسمی بیاد رفیق سعید سلطانپور بمناسبت 

 چهلمین سال تیربارانش برگزار شد.

رفقا حسن حسام، ناصر رحمانی نژاد و یدی شیشوانی سخنرانان این 

مراسم بودند و رفیق احسان حقیقی نژاد به یاد و خاطره سعید سلطانپور 

و تمامی کشته شدگان راه آزادی و سوسیالیسم چند شعر جدیدش را 

 خواند.

همچنین در طول برنامه چندین کلیپ از اشعار و زندگی  رفیق سعید که 

برای این مراسم تهیه شده بود بنمایش در آمد .عالقمندان میتواند این 

 برنامه را بصورت کامل در لینک زیر ببینند.

s  t npu /- ttps://f d       /      d s t 

https://fedayi.org/geramidasht-soltanpur/

