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آتش نشان بودن، يعنـي زدن    
به آتش و نجات جـان انسـانـهـا.         
اين کاري است که از دل و جـان      
انجـام مـيـدهـم و لـذت مـيـبـرم                 
وقتي مي بينم تـوانـايـي نـجـات        
کودکي را دارم که شعله آتش بـه  
دورش پيچـيـده اسـت. امـا درد            
ميکشم وقتي ميبينم بـي ابـزار       
و مهمات بايـد بـه جـنـگ آتـش            

بروم. دريغ از ذره اي اخـتـصـاص    
بودجه. از يکطرف سرمايه دار و 
مالک محل سر کيسه را محکـم  
بسته و حاضر نيست قراني خرج 
امنيت جان مردم کند. صد بـار     
هشدار داده مـيـشـود و بـه روي           
مبارک نمي آورد تا آخر اتـفـاقـي    
مثل پالسکو مي افتد و عده اي 
عزيز کشته ميشوند. و از سويي 

دولت قراني خـرج نـمـيـکـنـد تـا              
تجهيزات امداد رساني را کامل 
کند تا اگر جايي آتشي درگرفـت  
من آتش نشان بـتـوانـم چـاره اي         
کنم. اين وسط فقط شرف مـا و       
ــيــت مــاســت کــه عــمــل              انســان
ميکند. آمارها را هم کـه نـگـاه       
ميکنيد مي بينيد چقدر مـيـزان   
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مرگ کساني چـون مـا بـاالسـت.         
طول عمر ما کم است. خـيـلـي از       
ما دچـار بـيـمـاريـهـاي تـنـفـسـي                 
هســتــيــم. خــيــلــي از مــا دچــار               
بيماريهاي عصـبـي و فشـارهـاي         
کاري هستـيـم. خـيـلـي وقـت هـا               
است در حين کار انسانـي کشـتـه      
ــيــشــود کــه مــيــدانــيــم اگــر                  م
تجهيزات الزم بود، اگـر مـاشـيـن       
به موقع ميرسيد، اگر شلنگ آب 
و هــمــه چــيــز مــهــيــا بــود، اگــر               
آمبوالنس بود، اگر جـاده درسـت       
و حسابي بود و اگر ... ميشـد او       
را نجات داد. و آنوقت ده بـار کـه      
با اين صـحـنـه روبـرو مـيـشـوي،              
افســرده مـــيــشــوي. بــعـــد هـــم               
ميگويند خواسـت خـدا بـود. تـا            
سرت را پـايـيـن بـيـنـدازي و روز               
کاري بعد را از سر بگيـري. بـراي      
 همين است که به پوچي ميرسيم.  
اينهم وضع زندگي مان است. 
مقاماتمان پول پارو ميـکـنـنـد و       
حــقــوق مــا حــتــي کــفــاف اجــاره           

مسکنمان هم نميشود. بخشي از  
هــمــکــاران مــن هــنــوز پــيــمــانــي         
هستند. ديگر ببينيد آنها در چـه     
جهنمي کار و زندگي مـيـکـنـنـد.      
چقدر جنگيديم تـا کـارمـان جـزو         
کــارهــاي ســخــت و زيــان آور بــه            
حساب بيايد. بخشي از همکاران  
من حتي براي اينکه بـتـوانـنـد از         
همان حداقل پـول بـازنشـسـتـگـي           
اسـتـفـاده کـنــنـد، دچـار مشـکــل              
مــيــشــونــد. مــا در جــهــنــم کــار             
ميکنيم. با فقر زندگي ميکنيـم.   
و عشقمان نـجـات انسـانـهـاسـت.         
اتفاق پالسکو دردنـاک بـود. امـا         
همبستگي مردم اميدبخش. مـن   
فکر ميکردم با اين همه انسانيت 
ــي              ــنـ ــريـ ــيـ ــي شـ ــدگـ ــب زنـ ــجـ عـ
 ميتوانستيم داشته باشيم اگر ...  
من فکر ميکنم اول کـار مـا         
اينست که بنشيـنـيـم و صـحـبـت           
کنـيـم و فـکـري بـحـال خـودمـان                 
کنيم. ما حتي يک سـنـديـکـا هـم         
نـــداريـــم. بـــراي خـــودمـــان يـــک            
ســنــديــکــا درســت کــنــيــم. ولــي            

سنديکايي که خانه ما باشد. هـر   
روز آنجا جمع بشويم و فـکـري بـه      
 حال زندگي و دردهايمان بکنيم.  

مـن فـکــر مـيــکـنـم بــايـد بــه               
عنوان کسـانـيـکـه مـيـدانـيـم چـه              
خطراتي جان مردم کشـور مـا را         
تهديد ميکند، مدعي بـاشـيـم و        
بخواهيم مقامات مسئـول کـاري     
بکنند. گفتند سه هزار ساختمـان   
در خــطــر پـالــســکــو شــدن اســت.          
نبايد دست روي دست بـگـذاريـم.      
تازه فقط اين نـيـسـت در هـمـيـن             
چند روز که اخبار پالسـکـو هـمـه       
مــا را دردمــنــد کــرده بــود، در              
خبرها ديدم مـدرسـه اي سـقـفـش          

 ريخته است.  
اگر پالسکو آتـش مـيـگـيـرد،        
اگر پتروشيمي آتش ميگيرد، اگر 
مدرسه آتش ميگيرد، اگـر بـانـک      
آتش ميگيرد، مـا آتـش نشـانـان         
ســربــاز اول جــبــهــه هســتــيــم کــه           
انسانها را نـجـات دهـيـم. مـا از             
مردم ميخواهيم که فکري بـحـال     
اينهمه ناامني کنيم. کافي اسـت     
سرکيسه را شل کنند. همه اينـهـا    
 را مــــيـــشــــود درســــت کــــرد.             
من به زندگي خودم و بـچـه هـايـم       

هم فکر ميـکـنـم. چـرا وقـتـي بـا               
جــرثــقــيــل وســط زمــيــن و هــوا             
آويزانم کـه آدم بـدبـخـتـي کـه تـو                
آتش گـيـر کـرده را نـجـات دهـم.               
همه فکرم اين باشد که اگر باليـي  
سرم آمد، سرنوشت بچه هايم چـه    
خواهـد شـد. چـرا فـکـر و خـيـال                   
اجــاره مســکــن اجــازه نــدهــد کــه          
خستگي يک روز سخت کار را از     
تــنــم بــيــرون بــيــاورم. چــرا بــايــد             
شرمنده بچه ام بـاشـد کـه دوسـت         
دارد يک مـاشـيـن اسـبـاب بـازي             
داشته باشد که وقتي دکمه اش را 
فشار ميدهد راه بـرود و مـغـزش        
شکوفا شود. و مـجـبـور شـوم بـا           
خــاک و خــانــه مــورچــه هــا او را              
سرگرم کنم. مـن يـک زنـدگـي اي            

ميخواهم مثل مديران عاليـرتـبـه    
که غم اين چيزها را نـدارنـد. مـن       
يک انسانم و داشتـن يـک زنـدگـي         
مثل انسان، نه ايـن جـهـنـم حـقـم             

 است.  
*** 

ايـــن گـــزارش را يـــکـــي از               
همـکـاران کـانـال جـديـد بـعـد از                 
صحبت با يکي از آتـش نشـانـهـا       
ــت                ــت. دوســ ــاده اســ ــتــ ــرســ فــ
گزارشگرمان ميگـويـد: دوسـتـان        
اين نوشته را بعد از نشستن پـاي    
صحبت يک آتش نشان تهيه کردم 
و سعي کردم آن بغض و دردي کـه  
در حرفـهـايـش بـود را انـعـکـاس              

 بدهم.  
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ژانويه يک روز پـس   ٢١ روز شنبه 
از مراسم تحليف دونالد ترامـپ، بـنـا      
ـفـر در        به گزارشها حدود يک ميليون ن
اعتراضات ضد ترامپ در واشنگـتـن   
شرکت کردند. اين مـيـزان جـمـعـيـت            
تقريبا دوبرابر جمـعـيـتـي بـود کـه در             
مراسم تحليف ترامـپ شـرکـت کـرده         
بودند. در لـوس آنـجـلـس، بـوسـتـون،             
شيکاگو، نيويورک و بسـيـاري ديـگـر         
شهرهاي آمريکا نـيـز تـظـاهـراتـهـاي            
عظيمي عليه ترامپ به جريان افـتـاد.   
نه فقط در آمريکا، بلکه در استراليـا،  
آلمان، آرژانـتـيـن، مـکـزيـک، بـرزيـل،             
ـلـژيـک، سـويـس،                 آفريقا، اسـپـانـيـا، ب
فيليپين، هندوستان، جمهوري چـک و    
بسياري کشورهاي ديگر تظاهراتهاي 
ـفـر از          بزرگي برگزار شد و ميليونـهـا ن
مردم شريف جهان به خيابان آمدنـد و    
از حقوق انساني در بـرابـر کسـي کـه             
نشان داده اسـت تـمـامـا ضـد ارزش              

 انساني است دفاع کردند. 
تظاهرات عليه ترامـپ، در واقـع       
ـه      اعتراض به فاشيسم و بي حرمتـي ب

پناهندگان و عقب گرد اجـتـمـاعـي و       
همه آن چيزهايي است که ترامپ آنهـا  
را نمايندگي ميکند. يک جنبش ضـد   
ـه     فاشيستي و پيشرو در برابر ترامپ ب
جريان افتاده است. اين جـنـبـش قـرار          
 است ادامه يابد و ادامه خواهد يافت.
ــيــشــه هــا،               ــرپ ــاري از هــن بســي
هنرمندان و مـوزيسـيـن هـا و چـهـره             
هاي شناخته شـده در تـظـاهـرات هـا            
شرکت داشتند که ميتوان از جمله در   
واشنگتن از رابـرت دونـيـرو، مـريـل              
استريپ، شر، بالدوين، مايـکـل مـور      

 نام برد.  
همه سخنرانان تاکيد مـيـکـردنـد       
که ما کوتاه نخواهيم آمد، اين شـروع    
کـار مــاسـت، فــکـر نــکـن کــه تـمــام                
ميشود، ترامپ چهار سال دوام نـمـي     
آورد، و شعارهايي از اين قبيل مـورد    

 تاکيد قرار ميگرفت.  
سخنرانان بر حقوق پـنـاهـنـدگـان،      
آزادي عقيده و تفکر و مذهب، حقـوق  
همجنسگرايان، و احترام به همه افـراد  
ــرخــي                    ــر ب ــيــکــردنــد. ب ــيــد م ــاک ت
پالکاردهـاي زنـان نـوشـتـه شـده بـود                

"فکر نميکرديم هنوز بـايـد بـراي ايـن          
 چيزها بجنگيم"

روشن است که ايـن يـک حـرکـت           
بسيار مهم است. اما ترديدي نـبـايـد       
داشت که ايـن جـنـبـش در صـورتـي               
ميتواند بطور واقـعـي مـانـع عـمـلـي            
شدن سياستهاي ترامپ و کل سرمايه 
داران ميليـاردر شـود کـه بـا هـمـيـن                
قــدرت ادامــه يــابــد و خــواســتــهــا و             
پالتفرم انساني و پيشرو و روشـنـي را     
پرچم خود قرار دهد. برخي از حقوق و    
خواستهايي که تظاهر کنندگان علـيـه   
ـقـط تـرامـپ                 آنها شعـار مـيـدهـنـد ف
نــمــايــنــده اش نــيــســت، بــلــکــه کــل            
حکومت هاي آمريکا از آنـهـا دفـاع          
کرده اند. دفاع از حـرمـت انسـانـهـا،             
تامينات اجتماعي، دفـاع از حـقـوق        
همجنسگرايان و پناهنـدگـان، ايـنـهـا        
اهــداف و خــواســتــهــايــي اســت کــه            
ميتواند کل مردم شريف را به خيابـان  
بياورد و عمال در خدمت عقب رانـدن  
کل سياستهايي شود که بخش اعـظـم   
مردم گوناگون آمريکا و دنـيـا را زيـر        

 فشار قرار داده است.

ـه            روشن است که جـنـبـشـي کـه ب
جريان افتاده است يک جنبش رنـگـيـن    
کمانـي اسـت. نـيـروهـا و جـريـانـات                  
ـفـي در آن شـرکـت دارنـد کـه                    ـل مخـت
بسياري از آنها از نظـم و مـنـاسـبـات          
موجود، از مذهب، و تعصب ملـي و    
ناسيوناليستي دفاع ميکنند. عـلـت      
ـه قـدرت      شرکت اينها در اين جنبش ب
رسيدن شخصيتي مثل ترامپ اسـت    
که پنهان نميکند که همه کس و هـمـه   
ـلـيـونـرهـا           چيز را ميخواهد فـداي مـي
کند. در عين حال چپ جامعه در ايـن   
جنبش حضور دارد و فـعـال اسـت و            
خــواســتــهــاي راديــکــال و انســانــي و          
برابري طلبانه را مـورد تـاکـيـد قـرار              
ميدهد. به همين دليل نبايـد انـتـظـار       
داشت اين جنبش با همين ابعاد و بـا      
اين ترکيب به اهـداف عـمـيـق و دراز           
ـه هـدفـي          مدتي دست يابد. اما اگر ب
ـه                    ـه يـعـنـي ب که جـلـوي خـود گـذاشـت
شکست رساندن فاشيسم و عقـبـگـرد    
ترامپيسم موفق شود، به اهداف خـود  
رسيده است. به عبارت ديگر اگر ايـن     
جنبش بتواند مانع اين شود که دولـت  

ترامپ سياستهاي راسـت خـود بـراي        
يکه تازي ميلياردرها را پياده کـنـد و     
در پياده کردن برنامه هاي خود عـلـيـه    
پناهندگان و محيط زيست و عـقـب       
زدن بيمه هاي نـاچـيـز مـوجـود بـراي             
مردم محروم ناکـام بـمـانـد، جـنـبـش            
موجود به هدف خود رسيده اسـت. و       
همين انتظار را بايـد از ايـن جـنـبـش            

 داشت.  
ـه           در عين حال روشن اسـت کـه ب
جريان افتادن چنين جنبش عـظـيـم و        
انساني اي، و به سياست کشيده شـدن  
خيل عظيم مـردم بسـتـري را فـراهـم              
ميکند که جنبش چپ و انسان گرايي 
و پيشرو بتواند رشد و قوام بـيـشـتـري       
پيدا کند و بر آينده جامعه آمـريـکـا و      
ـفـع      ديگر جوامع تاثيرات پايداري به ن
مردم باقي بگذارد. طاليه هاي چنيـن   
پيشروي اي را هم اکنـون در امـريـکـا         
ميتوان با محبوبيت پيدا کـردن ايـده       

 سوسياليسم مشاهده کرد. 
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در هفتـه گـذشـتـه دو اعـتـراض             
کارگري در استان اردبيل با خـواسـتـه    

 هايي مشابه رخ داده اند.
ــر از       ۱۵۰ بــهــمــن،       ۵ روز    نــف

ـيـل           کارگران کارخانه ذوب آهـن اردب
دراعتراض به عدم پرداخت دومـاه از    
دستمزدشان در مـقـابـل اسـتـانـداري           
تجمع کردند و خواهان پرداخت دوماه 
حقوق معوقه خود در آسـتـانـه عـيـد          
شدند. تهديد کردنـد کـه در صـورت           
عدم تحقق خواستشـان بـه اعـتـراض         
گســتــرده تــري دســت خــواهــنــد زد.          
ـقـه                ـيـل سـاب کارگران ذوب آهـن اردب
طــوالنــي اعــتــراض بــراي خــواســتــه         
هايشان را پشـت سـر گـذاشـتـه انـد.             
ـنـدگـانشـان           بارها با دستگيـري نـمـاي
ــد، امــا تــجــمــع                ــه ان جــواب گــرفــت
ــل                  ــاب ــه مــق ــراضــي خــود را ب اعــت
استانداري کشيده انـد و در مـقـابـل             

وعده هاي دورغ مقامات ضد کارگـر  
حتي خيابان را بسته اند و اين مبارزه 

 همچنان ادامه دارد. 
کارگران شرکت سـد عـمـارت و          
شرکت ملي سـاخـتـمـان شـهـرسـتـان             
گرمي از توابع استان اردبيـل هـم در       

 ۷ اعتراض به پرداخت نشدن بيش از   
ماه دستمزدشان دست به اعـتـصـاب      
زدند. اين کارگران همچنين خـواهـان    
اين هستند کـه حـداقـل يـک روز در             
هفته تعطيـل بـاشـنـد. تـحـت فشـار               
اعتراض کارگران، کارفرماي وابستـه  
ـيـن بـه کـارگـران             به بنياد مستضـعـف
وعده داده يک ماه از حـقـوق مـعـوقـه        
شان را پرداخت و يک روز در هفته نيز 

 تعطيل خواهد شد!
 

 کارگران ذوب آهن و سد عمارت ...، 
ـيـد. اعـتـراض شـمـا              شما تنها نيسـت
گوشه اي از اعتصابات و اعتراضات 

متعدد کارگري است که هم طبقه اي   
هاي شمـا در سـالـهـاي گـذشـتـه در                
آذربايجان پيش برده اند و هـمـچـنـان         

 ادامه ميدهند. از جمله:
تجمع اعتراضي کارگران ريخته گـري  

 ماشين سازي تبريز
 اعتراض خياباني کارگران تبريز کف 

ـيـروگـاه             تجمع اعتـراضـي کـارگـران ن
 تبريز

تـجـمـع اعـتـراضـي کـارگـران فــوالد               
 آذربايجان و گيربکس سازي ميانرو

تجمع اعتراضي کارگران پتروشيـمـي   
 تبريزمقابل اداره کار

ـتـــصـــاب کـــارگـــران کـــارخـــانـــه         اعـ
 کمپرسورسازي تبريز 

اعتراض کارگران مـعـدن آق دره بـه            
 اخراجها 

اعتـراض قـدرتـمـنـد کـارگـران ايـران               
 ترانسفو در زنجان

ــراضــات کــارگــران در                ــازه اعــت و ت
آذربايجان بخشي از اعـتـصـابـات و           
اعتراضات گسترده تر به وسعت کـل    
ايران است. اعتصابات و اعتراضـات   
کارگران پتروشيمي ها، نيشکر هفـت  
تپه، فـوالد، مـعـادن، خـودروسـازي،          
هپکو، معلمان و پرستـاران و دهـهـا        
اعتصاب ديـگـر نشـان از جـوشـش              

اعتراضي گسـتـرده مـيـان کـارگـران             
 است. 

 

کـارگــران ذوب آهــن و شــرکــت ســد            
 عمارت ...،

همه اين اعتصـابـات و اعـتـراضـات          
ـيـد.      نشان ميدهد که شما تنها نيـسـت
خواست شما، اعتصاب و اعـتـراض       

 ۴ صفحه  

�� هی	ت ���� !� ای�ان� �  در �	�ی

استفن لوفن نخست وزيـر سـوئـد      
قرار است يازده فوريه براي ديداري دو   
ـه              روزه به ايران سفر کنـد. ايـن سـفـر ب
دعوت حسن روحاني صورت گـرفـتـه    
ـه              ـه رئـيـس اتـحـادي است. آندرش فـرب
متال نيز او را همراهي خـواهـد کـرد.        
يک دليل اين همراهـي فشـاري اسـت        
که کشور سوئد بـا آن روبـروسـت. از             
جمله بخشي از فعالين کارگري چپ و 
راديکال در اتحاديه سـراسـري سـوئـد         
(ال او) طي نامه اي اعالم کرده اند و     
ـه ايـران                گفته اند که حـاال کـه شـمـا ب
ميرويد، براي مـطـلـع شـدن از وضـع            
کارگران برويد با بهنام ابراهيـم زاده و      
عبدي که در زندانند تماس بگـيـريـد.    
برويد پاي صحبت جعفر عظيم زاده و   
ـه بــخــاطـــر                 کــارگــران ديـــگــري کـ
مبارزاتشان احکـام سـنـگـيـن زنـدان           
گرفته اند، بنشينيد. جالب اينجاسـت   
که شمار قابل توجهي از کلـوپ هـاي     

 کارگري اين نامه را امضا کرده اند.  
اين عکس العمل هـا خصـوصـا        
ـه در               در برابر مطلـبـي از آنـدرش فـرب

مورد اين سفر و وضعيت کارگران در   
ايران صورت گرفته است. آندرش فربه  
در آن مطلب از اين صحبت مـيـکـنـد     
ــر                    ــک تصــوي ــران ي ــا در اي ــوي کــه گ
متنـاقضـي وجـود دارد. از يـکـسـو                
کارگراني دستگير و زنداني ميشـونـد   
و از سوي ديگر در برخـي از صـنـايـع         
نهاد ها و فعالين کـارگـري اي وجـود        
دارند که فعاليت ميکـنـنـد. و گـويـا           
ايشان ميخواهد بسراغ آنان برود تا بـا  
ـقـي در زمـيـنـه مـقـاصـد                   آنها  تـواف
مشترک امضا کند. و روشن است کـه   
منظور همانا خانه کارگريها و تشکل 

 هاي دست ساز دولتي است.
ـه در         گفتني است که آنـدرش فـرب
ـه اي اش، چـهـره                   پس چـهـره اتـحـادي
ديگري هم دارد. آنهم عضويت او در      
هيات رئيسه نـهـادي تـحـت عـنـوان             
"معامالت سوئدي" است. کار او در        
ـه               ـه سـرمـاي اين نهاد مشـاوره دادن ب
ـه گـذاري             داران سوئدي بـراي سـرمـاي
ـلـي اسـت. در هـمـيـن                 هاي بين الـمـل
ـه                    رابطـه خـبـر هسـت کـه او مـعـامل
فروش اسلحه به عربستان سـوئـدي را     
نقش مهمي داشـتـه اسـت. پـس چـه             

ـه کـه هـمـراه          کسي بهتر از آندرش فرب
نخست وزير اين کشور به ايـران سـفـر        

 کند. 
ســفــر هــيــات ســوئــد بــه ايــران،           
بخشي از سياسـت هـمـيـشـگـي ايـن            
دولت و دولتهاي غرب در مـمـاشـات    
ـلـمـاسـي             با جمهوري اسـالمـي و ديـپ
غير انساني و ضد مردمي آنهـاسـت.   
در حاليکه رهبران و فعالين کـارگـري     
در ايران زير فشـار دائـمـي دسـتـگـاه             
سرکوب رژيم قرار دارند. دههـا فـعـال       
کارگري، معـلـم ، دانشـجـو و مـردم              
معترض با احکامـي تـحـت عـنـوان          
"اخالل در نظر و امنيت مـلـي" حـکـم        
زندان گرفته و زير تغقـيـب و پـيـگـرد          
ـه     قرار دارند، از جمله در همين هفته ب
منزل جعفـر عـظـيـم زاده از رهـبـران               

سـال حـکـم يـورش            ١٧ کارگـري بـا       
بردند، تا او را دسـتـگـيـر و زنـدانـي                 
کنند. هيات سوئد بـا زيـر بـغـل زدن            
رهبر اتحاديه متال و با ژست تـمـاس     
ـه     با فعالين مشغول نقشه کاسبـکـاران
ـه سـوئـد ايـران              خودش است و دارد ب

 ميرود.  
اينان به کشوري سفر ميکنند که 

همگام با توافق هسته اي شـان اعـدام     
هــا را شــدت داده اســت. در کــنــار                
سياست ارزان سـازي نـيـروي کـار و               
تشديد رياضت اقتـصـادي، مـاشـيـن        
سرکوب و جنايتـش را بـا سـبـعـيـت             
بــيــشــتــري بــه پــيــش مــيــبــرد. مــا              
همـبـسـتـگـي فـعـالـيـن کـارگـري در                  
اتــحــاديــه کــارگــري ال او ســوئــد بــا             
کارگران ايران کـه بصـورت نـامـه اي             
خطاب به اين هيات نوشته شد را ارج   
ميگـذاريـم و تـالش مـيـکـنـيـم کـه                   
ـه اي از           سياست هاي مماشـات گـراي
اين دست را وسيعا افشـا و حـمـايـت         
نهادهاي کارگري و انسـانـدوسـت در        

 سراسر جهان را جلب ميکنم.
در عين حـال سـخـن کـارگـران و            
رهبران کارگران با کسي چـون آنـدرش     
فربه اينـسـت کـه شـمـا کـه در پـز و                    
نمايندگي از سوي اتحاديه تان هـمـراه   
چنين سفري شده ايد. چـرا جـمـهـوري        
اسالمي را بـخـاطـر امـنـيـتـي کـردن             
مبارزات برحق کارگران، مـعـلـمـان و       
مردم معترض محکوم نـمـيـکـنـيـد؟         
چرا خـواسـتـار آزادي فـوري کسـانـي             
چون بهنام ابراهـيـم زاده، اسـمـاعـيـل           

عبدي، آتنا دائمي و شمار بسياري از   
ــخــاطــر                ــاســي کــه ب ــان ســي ــي ــدان زن
ـه انـد،       مبارزاتشان احکام زندان گرفـت
نميشويد؟ بـيـايـيـد پـاي سـخـن مـا                 
بنـشـيـنـيـد تـا اگـر تـاکـنـون صـداي                    
ـه شـمـا          اعتراض ما را نشنيده ايـد، ب
نشان دهيم که بر ميليونها کارگر و بر 

 مردم معترض ايران چه ميگذرد.
جمهوري اسالمي عضو سازمان 
جهاني کار است. کـنـوانسـيـون هـاي         
بين المللي اين سازمان را امضا کرده 
است و اکنون نه تنها اين کنوانسـيـون   
ـلـکـه                  ها را زير پـا گـذاشـتـه اسـت، ب
کارگر را بخاطر مبارزاتش، بـخـاطـر      
اينکه تشکلش را ايـجـاد کـرده اسـت         
زنداني ميکند، زيـر شـکـنـجـه قـرار             
ميدهد، به شالق ميکشد و جـنـايـت      
مــيــکــنــد. چــرا ســکــوت کــرده ايــد.           
جمهوري اسالمي بخاطر جنـايـات و     
سرکوبگريهايش از تـمـامـي مـراجـع          
بين المللي و از جمله سازمان جهـانـي   

 کار آي ال او اخراج شود.  
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بنيامين نتانياهو نخسـت وزيـر     
دولت ارتجاعي اسرائيـل بـه بـهـانـه          
گفتـگـو بـا دانـالـد تـرامـپ رئـيـس                  
جمهور جديد آمريكـا در بـاره لـغـو           
برجام، برقراري تحريمهاي اقتصادي 
و گسترش مقابله با خطر حـكـومـت    
اسالمي، پيامي هم بـه مـردم ايـران        

 داده است. 
گفته اسـت كـه مـيـدانـد مـردم               
ايران خـواهـان آزادي انـد، خـواهـان            
خــالــصــي از چــنــگــال شــكــنــجــه و          
سركوبند، خواهان آزادي مطبوعات 
و آزادي اينترنت و خالصي از دسـت  
سانسور دولتند و مـيـدانـد كـه ايـن            
مردم در زنجير اسارت يك حكومت 
مذهبي گـرفـتـارنـد. نـتـانـيـاهـو بـا                  
جانباختگان و قربانيان اعـتـراضـات    

و نــدا ســلــطــان اظــهــار             ٨٨ ســال   
 همدردي كرده است. 

نتانياهو بـه نـقـد سـيـاسـتـهـاي             
حكومت اسالمي پرداخته است. بـه    
نقد سياست حفاظت از دولت اسد و   
هزينه سنگين اين سياست پرداخـتـه   
است. از اينكه حـكـومـت اسـالمـي         
خواهان نـابـودي اسـرائـيـل اسـت و               
ميكوشد اسرائيل را دشمن مردم در 

 ايران نشان دهد. 
و در پايان اعالم كرده اسـت كـه     
ميان مردم ايران و دولـت اسـالمـي        
حاكم بر ايـران تـمـايـز قـائـل اسـت.              
اعالم كرده است كه رژيـم اسـالمـي        
خشن و بي رحم است، اما مردم نـه!    
رژيم اسالمي تجاوزگر است امـا نـه     
مردم ايران. و براي روزي آرزو كـرده       
اسـت كــه مــردم ايــران و اســرائــيــل             
بــتــوانــنــد آزادانــه از هــر دو كشــور            

 بازديد كنند. 
مـن هــم دوســت دارم بــه نــوبــه            
خودم، بمثابه فردي از جنبش عظيـم  
آزاديخـواهـي و بـرابـري طـلـبـي در                
ايران، بمثـابـه فـردي كـه از ابـتـداي               
شــكــل گــيــري حــكــومــت كــثــيــف          
اسالمي بر عليه آن و براي سرنگوني 
انقالبي آن مبارزه كرده است، بمثابه 
عضوي از جنبش عظيم كـمـونـيـسـم      
كارگري و عضو حـزب كـمـونـيـسـت         
كارگري به اين گفته ها پاسخ دهم و   
ارزيابي خودم و صف آزاديخواهي و   
برابري طلبي و انسـانـگـرايـي را در           

 مقابله با اين گفته ها بيان كنم. 

در يك كالم: نتانياهو حـقـايـقـي      
را در قبال حكومت اسـالمـي بـيـان       
ميكند. گوشه اي از حقيقت را بيـان   
ميكند. تمام حقيقت را نمي گـويـد.    
اما ميگويند نيمي از حقيقت دروغ   

 بزرگي بيش نيست! 
انتقادات نتانيـاهـو بـه ارتـجـاع          
اسالمي حاكم بـر ايـران، عـلـيـرغـم             
تظاهر و عوامفريبي نهـفـتـه در آن،        
ــيــروي                ــك ن ــب ي ــقــادي از جــان ــت ان
آزاديخواه و بـرابـري طـلـب و صـلـح             
دوست نيـسـت. انـتـقـاد يـك دولـت               
ارتجاعي و بعضا فاشيـسـت اسـت.      
اين گوشه اي از كشمكش و جدال دو 
نــيــروي تــمــامــا ارتــجــاعــي و ضــد          
انساني و ضد صلـح و ضـد بـرابـري           

 انسانها است. 
و اگــر عــدالــت در ايــن جــهــان            
وارونه وزن قويي اي داشت، نتانياهو 
خــود نــيــز مــانــنــد تــمــامــي ســران            
جنايتكار جمهوري اسالمي بايد بـه    
جرم جنايـت عـلـيـه مـردم، بـه جـرم                
ســركــوب و كشــتــار هــزاران انســان          
بيگناه، به جرم سركوب مردم عـرب    
زبـان در اسـرائــيــل، بــه جـرم تــداوم              
بخشـيـدن بـه يـك حـكـومـت سـيـاه                  

 مذهبي، محاكمه شود. 
نتـانـيـاهـو دوسـت مـردم ايـران              
نيست. نتانياهو دوسـتـدار آزادي و          
برابري و رفاه مردم در ايران نيـسـت.   
دشمنـي ايـن جـريـان بـا حـكـومـت                 
اسالمي از جنس دشمني و مـبـارزه     
ما مردم آزاديخواه و بـرابـري طـلـب         
نيست. نيرويي كـه حـقـوق انسـانـي             
مردم فلسطين را هـر روزه سـركـوب        
ميكند، نيـرويـي كـه در جـنـگ بـا               
نيـروهـاي اسـالم سـيـاسـي، هـزاران              
مردم بيگناه فلسطيني را به خـاك و    
خون ميكشد، نيرويي كـه زنـدانـبـان       
يكي از بزرگترين زندانهاي جهان بـه    
نام غزه است، نميتواند مدعي حتـي  
ذره اي آزاديخواهي و عدالت و صلح 

 گرايي باشد. 
ما اعالم ميكـنـيـم كـه دشـمـن           
دشمن ما دوست ما مردم آزاديخواه 
در ايران نيست. ما اعالم ميـكـنـيـم      
كه تـروريسـم اسـالمـي و تـروريسـم             
دولتي اسرائيـل دو روي يـك سـكـه             

 اند. 
ما اعالم ميكنيم كه دستـيـابـي    
به صلح و عدالت و برابري مسـتـلـزم    

سرنگوني انقالبي رژيـم آدمـكـشـان         
ــالمــي در ايــران و اســتــقــرار                  اس
حكومتي مدافع بـي قـيـد و شـرط             
آزادي و بــرابــري و رفــاه هــمــگــان،             
مسـتــلــزم اســتــقـرار يــك حــكــومــت         
ســكــوالر و مــدرن، مســتــلــزم يــك           
حكومت متضمن شادي و خالـصـي   
و رهايـي انسـانـهـا، يـك جـمـهـوري               

 سوسياليستي است. 
ما اعالم ميكنيم كه دستـيـابـي    
به صلح در خاورميانه مسـتـلـزم بـه         
رسميت شـنـاخـتـه شـدن حـق مـردم              
فلسطين در داشتن كشور مستقل و   
متساوي الحقوق در سـرزمـيـنـهـاي          
فلسطيني است. ما اعالم ميكـنـيـم     
كه يك عامل جـنـگ و كشـتـار در             
خاورميانه عدم برسمـيـت شـنـاخـتـه         
شدن اين حق طبيعي مردم فلسطيـن  

 است. 
ما اعالم ميكنيـم كـه جـنـبـش          
اسالم سياسي با بهره برداري و سـوء  
استفاده از ايـن مسـالـه بـراي خـود              
سرمايه سياسي ساخته اسـت. حـل        
عادالنه مساله فلـسـطـيـن يـك گـام           
مهم در ضربه به كل جـنـبـش اسـالم       

 سياسي در جهان معاصر است. 
ما اعالم ميكنيم كـه اسـتـقـرار       
صلح پايدار در خاورميانه مسـتـلـزم    
ــات               ــان ــار زدن جــري ــودي و كــن ــاب ن
اسالميستي رنگارنگ چه در ايـران      
و فلسطين و لبنان و عراق و سـوريـه     
و افغانستان و ساير منـاطـق جـهـان       
است، سرنگوني انقالبـي حـكـومـت       
اسالمي و نه سرنگوني ارتجـاعـي و     
بمباران و جنگ ميليتاريسـتـي يـك      
گام تعيين كننده در استـقـرار صـلـح       

 در خاورميانه است.
ما اعالم مـيـكـنـيـم كـه صـلـح             
عادالنه مستلزم برسميت شـنـاخـتـه       
شدن دولت فلسطين در كنـار دولـت     
اسـرائـيــل و هـمــچـنـيــن كــنـار زدن               
نيروهاي دست راستي و ارتـجـاعـي        

 در اسرائيل است. 
ما اعالم ميكنيم نه جـمـهـوري      
اسالمي مدافع ذره اي از حقوق حـق    
طلبانه مردم فلـسـطـيـن اسـت و نـه             
دولــت دســت راســتــي و مــرتــجــع             
اسرائيل مدافع ذره اي از حقوق حـق    
طلبانه مردم ايران است. كساني كـه     
انگشت به ماشه در انتظار بـمـبـاران    

 اند، مدافع مردم نيستند. 

مــا خــود را در كــنــار صــف                
آزاديــخــواهــي و بــرابــري طــلــبــي و           
انسانگرايي در اسرائيل ميدانيم. ما 
از برابري طلبي و صلح دوسـتـي در       
اسرائيل در مقابله بـا سـيـاسـتـهـاي         
ارتجـاعـي دولـت حـاكـم قـاطـعـانـه                
حمايت ميكنيم. ما خود را بخـشـي    
از طبقه كارگر جهاني و طبقه كارگر 

 در اسرائيل ميدانيم. 
ما اعالم ميكنيم كـه سـيـاسـت       
تحريم اقتصادي عليرغم تاثير آن بـر  
ــبــاتــي حــكــومــت                ــي ث ــبــات و ب ث
اسالمي، از آنـجـائـيـكـه زخـمـي بـر             
پيكر جامعه و مردم ايران است، يك 
سياست ضد انساني و بـيـمـارگـونـه          

 است. 
ما هم مـيـان مـردم آزاديـخـواه            
اسرائيل و دولت ارتجاعي اسـرائـيـل    
تفاوت بسـيـاري قـائـيـلـيـم. دوسـت              
مردم و شريك مـبـارزه شـان عـلـيـه             
ارتــجــاعــي مــذهــبــي و ســيــاســت           
ــم                  ــت ــس ــي ــل س ــه و ك ــران ــگ ــال ــغ اش

 نژادپرستانه در اسرائيل هستيم.

ما دوستان مـردم آزاديـخـواه و          
برابري طلب ايران را مـيـشـنـاسـيـم،         
نتانياهو بدون تـرديـد يـكـي از ايـن            
نيروها نيست! ترامپ يـكـي از ايـن         
نيروها نيست. اين جريانات تا مغـز   
استخوان مرتجع و ضد آزاديخواهـي  

 و انسانيت اند.
ما اعالم ميكنيم كه در مبـارزه  
انقالبي عليه حكـومـت اسـالمـي و         
براي آزادي و بـرابـري، هـيـچـگـونـه              
همسويي با نيروهاي ميليتاريست و 
جنگ طلب در آمريكا و اسرائيـل و    
هم پيمانانش نـداريـم. دوسـتـان مـا           
طبقه كارگر و توده مردم زحمتـكـش   

 و بشريت مترقي است. 
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شما بخشي از يک مبارزه گسترده تـر  
 کارگري است. 

تجربه همـه ايـن اعـتـصـابـات نشـان              
مـيـدهــد کــه نــبـايــد بــه وعــده هــاي              
کارفرماها و نهادهاي دولتيشان بـاور  
کرد. وعده دروغ بخش مهي از حـيلـه   
ـنـهـا     هاي کارفرمايان و دولت است. ت
راه تحميل خواستتان بـه کـارفـرمـا و         

 دولت ادامه اعتراض است. 
نه تنها بايد به اعتصاب و اعـتـراض       
ادامه داد بلکه بايد براي قـدرتـمـنـمـد      
ـقـه        کردن  اعتصاب از تجربه هـم طـب
اي هــامــان در ســايــر نــقــاط ايــران              

 بياموزيم:
تجربه اعتصابات ديگر نشان ميدهد 
ـيـشـبـرد             که آنجا که کـارگـران بـراي پ
اعتصابشان مجمع عمومي تشکيـل  
ميدهند و در آن همفکري ميکنند و   
بــاهــم تصــمــيــم مــيــگــيــرنــد صــداي         

 متحدتر و قدرت بيشتري دارند. 
همچنين تجربه اعـتـصـابـات ديـگـر           
نشان ميدهـد کـه حضـور هـمـسـران             
ـتـوانـد      کارگران در صف اعتراض مـي
اعــتــصــاب شــمــا را در رســيــدن بــه            

 خواستتان قدرتمندتر کند. 
ـيـوم      ـن براي چند نمونه، کارگران آلومـي
المهدي در هرمزگان، کارگران نيشکر 
ـپـه، کـارگـران کـيـان تـايـر و                     هفـت ت
کارگران بازنشسته فوالد در اصفـهـان   
و کــنــتــورســازي ايــران تــجــربــيــات            
گرانبهايي از نقش هـمـسـران در يـک         
اعــتــراض قــدرتــمــنــدتــر و تــحــقــق            
خواستهايشان را به نمايـش گـذاشـتـه       

 اند که بايد از تک تک آنها آموخت. 
 

 کارگران ذوب آهن و سد عمارت ...،
بـا تشـکـيـل مـجـمـع عـمـومـي، بــا                   
تصـمــيــم گــيــري دســتــه جــمــعــي در           
مجامع عمومي و خنثي کردن حيلـه  
هاي کارفرما، بـا حضـور هـمـسـران            
خود در اعتراض، با جلب همبستگي 
مردم شهر ميتوانيد نه تنها خـواسـت   
امروز خود را به کارفرمايان تحـمـيـل    
ـيـشـتـر آنـهـا بـه                کنيد بلکه تعـرض ب

 معيشتتان را سد کنيد.
زنده باد اعتراض کارگران ذوب آهن و 
 سد عمارت و شرکت ملي ساختمان!

 ۲۰۱۵ ژانويه  ۲۶ ، ۱۳۹۵ بهمن  ۷ 
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نــهــادهــاي قضــايــي جــمــهــوري       
ـيـب و       اسالمي بار ديگر اقدام به تعـق
دستگيري جعفر عظيم زاده کردند. به  
منـزل وي يـورش بـرده و بـا ايـجـاد                   
فضــاي رعــب و تــهــديــد ضــديــت              
هميشگي خود را با گورکنان سرمايه 
ـنـمـايـش                و دشمـنـان رانـت خـواران ب
ــم زاده،              گــذاشــتــنــد. جــعــفــر عــظــي
اسماعيل عبدي کيفرخواست جنبش 
کارگري و ديـگـر مـزدبـگـيـران را در             
بيانيه اي در گوش کارفرمان و دولـت  
حامي آنان فرو کردند. آنـان بـعـنـوان          
نماينده، سخنگو و تبلور خـواسـت و       

در صد از مـردم ايـران      ٩٩ مطالبات 
اين بيانيه را منتشر کردند که چـيـزي   
جز اعتراض به گـروکشـي نـان سـفـره          
خـانـواده هـاي مــزدبـگـيـران تـوســط              
کارفرمايان و دولت حامي آنان را در   
خود نداشت. کـارفـرمـاي شـاکـي از             
جعفر عظيم زاده و شـاپـور احسـانـي         
راد با باالکشـيـدن سـود کـارخـانـه و             
دستمزد کـارگـران بـدون هـيـچ گـونـه              
تهديد و تعقيبي در حمايت مامـوران  
حکومتـي راسـت راسـت آزادانـه راه             
ميرود و فعالين کارگري معترض بـه    
اين دزديها و چـپـاولـهـا بـا تـهـديـد،                 
زندان، وثيقه و تعـرض بـه حـرمـت و           
ــهــادهــاي               ــشــان از ســوي ن کــرامــت

 حکومتي روبرو ميشوند.
بسيار و بسيار ميتوان از فالکـت  
اعمال شده بر زندگي کارگران و بخش 
اعظم مردم مزدبگير در ايران گفت و   
نوشت. اکنون ديگر تمامي مـردم از       

اين همه جرم و جنايت اعمال شـده از    
سوي دولت، کارفرمايان و مـامـوران     
ـيـن            مزدوشان عليه کـارگـران و فـعـال
کارگري آگاه هستند. هيچ راهي بجـز   
اعتراض و ابراز تنفر و انزجار از ايـن      
همه بيـحـقـوقـي اعـمـال شـده وجـود               

 ندارد.
ـيـن ايـن             جنبش کارگري و فـعـال
ـبـش اعـتـراضـي          جنبش، فعالين جـن
معلمان و ديگر حرکتهاي اجتمـاعـي   
ميتوانند و بايد متحد و يکـصـدا در     

ـلـدري              مقابل اين هـمـه اجـحـاف و ق
دولــت و کــارفــرمــايــان بــايســتــنــد.           
اعتراض سراسري، متحد و يکپارچـه  
به امنيتي کردن اعـتـراضـات بـويـژه          
ـيـن کـارگـري                نسبت بـه تـالش فـعـال
محوري ترين خواست و شعار جنبش 
کارگري و فعالين اين جنـبـش اسـت.      
بيانيه عظيم زاده و عبدي خـواسـت و     
آرزوي کـل مـزدبـگـيـران اسـت. ايـن               
بيانيه در دفاع و حمايت از حـرمـت،       
بقا و کرامت آحاد جامـعـه نـگـاشـتـه         

شده است. کارگران در سراسر کشـور     
ميتوانند و بـايـد از حـامـيـان خـود                 
يعني فعالين کارگري که هـر روز بـه         
بهانه هاي پوچ و واهي مورد يورش و 

دســتـگـاهـهــاي قضـايـي و              تـعـرض  
مشــتــي اوبــاش حــکــومــتــي قــرار            
ــرنــد را مــورد حــمــايــت و                ــگــي مــي

 پشتيباني خود قرار دهند. 
اتحاديه هاي کارگري در سـراسـر   
جهان در هـنـگـام اعـتـصـاب غـذاي            
جعفر عظيـم زاده بـه حـمـايـت از او                
برخاستند. حمايت اين اتحاديه ها بـا   
ميليونها عضو و پشتيباني از بيانيـه  
عظيم زاده و عبدي که تبلور خواسـت  
ـبـش کـارگـري در                  ـبـات جــن و مـطـال
سراسر کشور است مـعـنـاي ديـگـري        

 نداشت.
در ماههاي اخير در چهار گوشـه  
کشور آتش اعتراضـات و مـبـارزات        
کارگران در تمامي بخشهاي مختلف 
ـيـسـت       توليدي زبانه ميکشد. روزي ن
که شاهد اعتراضات، اعتصـابـات و     
حضور کارگران در خيابانها و تـجـمـع    
آنان در مقابل نهـادهـاي حـکـومـتـي         
نباشيم. هيچـگـاه هـمـچـون شـرايـط             
حاضر امـکـان و فـرصـتـي بـراي راه               
اندازي تـجـمـعـات يـکـدسـت وجـود               
نداشته است. تـمـامـي ايـن خشـم و               
نارضايتي را ميتوان يک کاسه کرد و   
ـبـات خـود، خـواسـت            در صدر مطـال
ـتـي     ـي برچيده شدن احکام مسخره امن
کــردن اعــتــراضــات بــحــق کــارگــري         

دستگاه قضايي حکـومـت و       توسط
ـبــه افــزايــش                 ــطــالـ ــن م ـي ـنـ ــمــچـ ه
دستمزدهاي چند برابر زير خط فقر را 

عميقا بر سر کاربدستان حـکـومـتـي       
کوبيد و بارها و بارها و هـر روز آنـرا         

 در سطحي گسترده فرياد زد. 
ــران                 ــارگ ــه ک ــت آن اســت ک وق
بخشهاي مختلف توليدي، فعالين و   
تشکلهاي کارگري در ايران با حضـور  
خود در تجمعات اعترضي متحدانـه  
ـتـه و در اعـتـراض بـه                  ـيـاف و سازمـان
امنيتي کردن تالش فعالين و مبارزه 
کارگران، يکبار بـراي هـمـيـشـه ايـن             
احکام ظالمـانـه، پـوچ و بـي اسـاس              
الشخورهاي اسالمي سود و سرمايـه  
را عقب زده و آنان را وادار به برداشتـه  
ـبـش                  ـنـد. جـن شدن اين احـکـام نـمـاي
ـيـت و               کارگري در ايـران از ايـن ظـرف
توانايي برخوردار است که بسياري از   
مطالبات زيرپا نهاده شـده اش را بـا         
اعتراضات گسترده، اعـتـصـابـات و         
حضور در خيابانها به همراه خـانـواده     
ـقـوم رانـت خـواران و                 هايشان از حـل
چپاول گران اسالمي سود و سـرمـايـه    

 بيرون بکشند.
 ٩٥ بهمن  ٨ 

 @-�ل �&�Vی	ن 

بـهـمـن کـارگـران           ۸ روز جـمـعـه      
ــعــات و                  ــجــم ــکــو در ادامــه ت هــپ
راهپيمايي هـاي خـود کـه از اوايـل               
ديماه شـروع شـده اسـت، در بـرف و               
سرما دسـت بـه تـجـمـع زدنـد و در                   
پالکاردي که حمل ميکردند از مـردم  
شهر خواهان حمايت شدند. کـارگـران    
خواهان رسيدگي فـوري بـه خـواسـت         
هاي خود هستنـد. پـرداخـت حـقـوق           

معوقه و امنيت شغلـي دو خـواسـت        
 فوري کارگران است. 

ـيـمـايـي             کارگران هپکـو بـا راهـپ
هاي باشکوه خود در شهر، با شعارها  
و سخنراني هاي خود و با شعـار زيـر     
ـيـم زنـدگـي جـان فـدا              بار ستم نميکن
ميکنيم در ره آزادگـي تـوجـه مـردم             
شهر را کامال به خود جلب کرده انـد.  
جا دارد که مردم شهر و در پيشاپيش 

آنها خانـواده هـاي کـارگـران هـپـکـو              
فعاالنه از کارگران هپکو و خـواسـت       
ـتـکـار      هاي بحق آنها حمايت کنند. اب
خانواده هاي کارگران معدن آهن بافق 
يزد و تحصن در مرکز يک اقدام فـوق    
العاده مهم براي جلب هـمـبـسـتـگـي         
مردم شهر بـود. بـه حـرکـت درآمـدن             
ـيـز                خانواده هـاي کـارگـران هـپـکـو ن
کليدي ترين و فـوري تـريـن اقـدامـي          

است که اعتراض کارگران را يک قـدم  
ـبـرد. حضـور فـعـال               مهم به جلو مـي
خـانـواده هـا مـردم شـهــر را هـم در                   
حمايت از کارگران هپکو بـه مـيـدان        

 مياورد. 
حزب کمونيست کارگري از همـه  
مردم اراک، از جوانان و دانشـجـويـان،    

 ۷ صفحه  
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دومين هفته از اعتراضات قدرتمـنـد   
کارگران هپکو در اراک را پشـت سـر       
گذاشتيم. اعتراضات اين کارگران از    
اوائل ديماه آغاز و از هجدهم ديـمـاه،   
شتاب بيشتر و هر روزه بخود گـرفـت     

 و همچنان ادامه دارد.
ـيـش از هـزار کـارگـر                هفته گذشتـه ب
ـيـم     هپکو با شعار "زير بار ستم نميکن

ـيـم در ره                -زندگي  جان فـدا مـيـکـن
واي از      -آزادگي"؛ "واي از اين وضع    

اين وضع"، به خـيـابـان آمـدنـد، پـاي            
کوبيدند و سرود آزادگي سر دادند، در 
اين هفته کارگران ايـن کـارخـانـه  بـا            
شعارهايي چون "يه اختالس کم بشه،  
مشکل ما حل ميشه"؛ "مسئول بـي      
لــيــاقــت، اســتــعــفــا، اســتــعــفــا" در             

 خيابانهاي اراک مارش رفتند. 
اعتراض کارگـران هـپـکـو بـه وضـع             
بالتکليف کاري، خطر بيکار شدن از   

ماه دستمزد پـرداخـت نشـده       ٥ کار و 
ـنـکـه بـعـد از            است. اين کارگران ازاي
سالها کار کردن، زندگي و معيششان 
در خطر است، حتـي دسـتـمـزدي کـه          
برايش کار کرده اند، با تاخير پرداخت 
ميشود، از اينکه بـا وعـده و وعـيـد           
ـنـي                     ـنـد و تـامـي آنها را سـر مـيـدوان
ــاد                  ــه خشــم آمــده و فــري ــد، ب نــدارن
اعتراضشان به دزديهاي مقـامـات و     
نابرابري آشکـار حـاکـم بـر جـامـعـه،              

 است. 
جالب اينجاست که شوراي اسـالمـي     
و دارو دسته هـايشـان تـالش دارنـد،         
اعتراضـات کـارگـران هـپـکـو را بـه                
خواست بازگرداندن مالکيت کارخانه 
ـيـز سـودي در آن              به دولت که خـود ن
دارند، جهت دهند. امـا کـارگـران بـا         
شــعــارهــايشــان کــل ايــن بــردگــي و           

 بيحقوقي را به چالش ميکشند. 
تجمعات هر روزه کـارگـران هـپـکـو،          
راهپيمايي هايشـان در خـيـابـانـهـاي           
وسط شهر تصوير ديگري بـه فضـاي     

 شهر اراک داده است.
ـنـدگـان کـانـال             ـن ـي گفتگوي يکي از ب
جديد بـا يـکـي از کـارگـران هـپـکـو                 
تصوير روشني از وضع اين کارگران و 
اعتراضاتشان بدست ميدهـد. مـتـن       

 گفتگو را در زير ميخوانيد:
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ـيـد و              کارگران شرکت هپـکـو بـه تـول

ســازي،    تــامــيــن مــاشــيــن آالت راه        
معدني و کشاورزي از جمله مـاشـيـن    
ـيـل چـرخ           آالتي بيل چرخ زنجـيـري، ب
ـلـدوزر، لـودر ، بـهـکـو                 الستيکـي، ب
لودر، ميني لودر، غـلـطـک، گـريـدر،        
شاول، دامپتراک، لوله گذار، کمباين، 
تــراکــتــور اشــتــغــال دارنــد. در ايــن             

تا کـنـون تـعـداد        ٨٦ کارخانه از سال 
کــارگــران بــه نصــف رســيــده اســت.           
همچنين يک معضل کارگران همانند 
بسياري از کارخانجات ديگر تعـويـق   
ــا              ــمــزدهــاســت. ام ــرداخــت دســت پ
حقوقهاي چند ده ميليوني بعضي از   
ـتـد.          مديران هيچوقت عقب نـمـي اف
مرتب از ما خواسته مـيـشـود صـبـر        
داشته باشيم. ولي طلبکاران که صبر  
ندارند. مگر مـيـشـود ايـن وضـع را             

 ادامه داد. 
بصـورت عـلـي         ۹۴ کال از فرورديـن    

الحساب حقوق هاي ما پرداخت شده 
است. شايد تنها در يک مقـطـع بـراي       

ماهي حقوق ما کـامـل پـرداخـت          ٤ 
شــده بــاشــد. ايــن کــه وضــع نشــد.               

 حقوقها بايد بموقع پرداخت شود.
ـتـي        ماهها حقوقمان را نميدهنـد. وق
هم به منزل ميرويم بايد جـواب بـچـه      
هايمان را بدهيم. همه ما زيـر فشـار        
عصبي و زندگي هستيم. مـا جـواب      
ميخواهيم. اين وضعيت باعث از هم  
پاشيده شدن بسياري از خـانـواده هـا        

 شده است.
بـرخــي از پـرســنــل شــرکـت مــا هــم               
خودشان و هم همسرشان از کارکـنـان   

ـتـي         مـاه     ٥ اين شرکت هستند. و وق
ـنـد بـر ايـن           هم دستمزد نداده اند. ببي

 بيچاره ها چه ميگذرد. 
مشکل ما فقط نپرداختن دستمزدها 
ـيـز نـازل اسـت.           نيست. سطح آن هم ن
خود جنابشان حـقـوقـهـاي نـجـومـي            
ميگيرند. اما حق ما را نميدهند. بـا    
اين همه گراني و مخارج زياد گـذران    
زنــدگــي عــذاب آور و ســخــت شــده             

 است . 
ـيـت       ما خواستار احياي هپکو و امـن
شغلي مان هستيم. همکاران ما بايد  
سرکارشان بـرگـردنـد. کـارخـانـجـات             
ديگر در اراک مثل آوانگان و صنـايـع   
را بستند. کارگران اين کـارخـانـجـات      
بيکار شدند. چـه کسـي از حـالشـان            

ميپرسد. تمامي ايـن صـنـايـع بـايـد            
احيا شوند. ما حقمان را ميخواهيـم.   
نپرداختن دستمزد وعده بردار نيست. 

ـيـاوريـم.         ٥  ماه طلب داريم. از کجـا ب
اين زندگي نشد. گذران نداريم. برخـي    
از ما تنها منبع درآمـدمـان هـمـيـن          
ـيـم     حقوق ناچيز شرکت است و نميـدان
چه کنيـم. روزگـار سـخـتـي را بـدون                
حقوق مي گذرانيم. ميزان حقوق مـا     
تازه اگر هر ماه به صورت کامـل هـم     
پـرداخـت شـود، بـاز هـم بـا خـرج و                    
مخارجمان جور در نمي آيد. بـا ايـن        
وضعيـت چـه طـور جـواب مـخـارج               
خانواده را بدهيم. حقوق ما کـارگـران    
بايد همانند افزايش حـقـوق مـديـران         
ارشد شرکت افزايـش داشـتـه بـاشـد.          
بــرخــي از مــديــران شــرکــت هــپــکــو          
ـيـون تـومـان         ـل حقوقي بيش از سه مي
ـنـد. امـا حـقـوق مـا               دريافت مي کن
کارگران حداکثر يک ميليـون تـومـان      
است. کارمندان ارشد که جـاي خـود       
دارد. پرداخت حقوق آنها هيچگاه بـه     

ماه اسـت   ٥ تعويق نمي افتد. اما ما  
حقوق نگرفته ايم. بهانه مي آورند کـه   
ـيـون بـه         ـل شرکت بيشتر از سيصد مـي
بانکها بدهکاره. به ما چه. مگر ايـن     
ـيـب           پول را به ما داده اند.".بديـن تـرت
کــارگــران هــپــکــو در اراک پــيــگــيــر           
ـنـد. کـارگـران                خواستـهـايشـان هسـت

 هپکو کوتاه نمي آيند.
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دي ساختمان پـالـسـکـو کـه           ٣٠ روز 

دچار حريـق شـده بـود، تـمـامـا فـرو                
ريخت. فاجـعـه دردنـاکـي کـه در آن               
ـيـکـه خـود نـجـات                 شماري از کسـان
دهندگان انسانهـا از طـعـمـه حـريـق             
ـنـد. قـربـانـي شـدن               بودند، جان بـاخـت
دردناک شمار نـامـعـلـومـي از آتـش             
نشانان جسور و مردم در ميان آتش و 
آوار پالسکو دردنـاک اسـت. امـا در           
برابر اين غم ، مردم پاسخ را در سوگ 
نشيني نديدند، بلکه بيانيـه هـاي پـر        
شــوري کــه از ســوي انــجــمــن هــا و              
نهادهاي مختـلـف کـارگـري، دهـهـا           
تشکل و انجمن دفاع از حقوق کودک 
و  معلـمـان، کـانـون نـويسـنـدگـان و               
ـتـشـار        بخش هاي مختلف جامعـه ان
يافت، و  کارزار سراسري شمع و گـل    
سرخ که با ابتکار مردم در شـهـرهـاي    
مختلف در هـمـبـسـتـگـي بـا آتـش                 

نشانان و جانباخـتـگـان ايـن فـاجـعـه            
دردناک شکل گرفت، کـل تـوحـش و        
بربريت سرمايه داري حاکم به چـالـش   
کشيد.  آخرين نمونه با شکوه از ايـن       
ـبـانـي               ـي همبستگي هـا، اعـالم پشـت
کــارگــران بــرق فشــار قــوي از آتــش            
نشانان و قربانيان فـاجـعـه پـالـسـکـو          

 است.
فاجعه پالسکو، جرقـه اي ديـگـر بـر           
ــي زد.               ــزاعــهــاي درون حــکــومــت ن
هشدارهايشان بر سـر خـطـر "بـحـران           
اجتماعي " در پي اين اتفـاق دردنـاک      
باال گـرفـت. درخـواسـت اسـتـعـفـاي                
قاليباف شـهـردار تـهـران بـه مـيـدان              
کشـيــده شــد. مســجــد جــامــعــي از            
عناصر اصلي باندهاي شوراي شـهـر     
تهران بـه هـمـراه سـايـر اعضـاي آن،               
دست به يـکـسـري افشـاگـري از کـم               
کــاريــهــاي شــهــرداري و نــهــادهــاي           
مربوطه زدند. و در ميان اين نزاعـهـا    
بار ديگر اسنادي از دزدي هـا و بـه             
چاپ به چاپ هايشان رو شد. کار بـه     
جايي کشيده شد که مـجـلـس نـاچـار        
شد بررسي مـوضـوع را در دسـتـور             
کارش قرار دهد. و همچنان نزاعشان  

 تند است.  
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فاجعـه پـالـسـکـو قـربـانـي بسـيـاري                 
گرفت. جان باختن عزيـزانـي در ايـن         
فاجعه دردناک بود، و امروز ما مـردم  
مدعي هستيم و خواستهايـي داريـم.     
حکومت اسالمي و مشتي سرمـايـه   
دار دزد مسئول مستقيم اين فـاجـعـه    
دردناکند. دولت و دسـت انـدرکـاران           
امر و شهردارشان در تهـران مسـئـول      
ايــن فــاجــعــه عــظــيــم انســانــي انــد.           
مسببين و عاملين فاجعه پـالـسـکـو     
بايد محـاکـمـه شـونـد. نـام تـمـامـي                 
جانباختگان اين اتفاق هولنـاک بـايـد      
دقيقا اعالم شود. و بايد بازمانـدگـان    
ـيـان آن زنـدگـي شـان              و تمامي قربـان

 تامين گردد. 
آنچه در پالسکو گذشت يـک هشـدار     
است. عاملين فاجعه پـالـسـکـوبـراي       
مردم شناخته شده اند. قبال در مورد  
ناامني اين مکان تجاري هشدار داده 
بودند. اما  کاري نکردنـد و بـخـاطـر          
سودجويي هايشـان،  بـه کسـبـشـان            
ادامه دادند، تا اين فاجعه آفريده شد. 
در مورد سه هزار ديگر ساختمـان در    

تهران نيز هشـدار داده شـده اسـت و              
همچنان موضوع مسکوت اسـت. و     
نه تنها اين بلکه بسـيـاري از امـاکـن         
عمومي، مدارس، و مـحـيـط هـاي           
ـتـي خـطـر سـاز            ـي کاري به لحاظ امن
هستند. و اينها را ميگويند و کـاري     
نميکنند، چون منـافـعـشـان ايـجـاب         
نميکند. چون زندگي مـردم بـرايشـان       
ارزشي ندارد. مـا يـک زنـدگـي امـن             
مــيــخــواهــيــم. امــن شــدن تــمــامــي          
مراکزي که ناامن اعالم شـده اسـت،       
فوري است . نبايد فرصت داد. فشـار    
بياوريم و آنرا بـرحـکـومـت تـحـمـيـل             

 کنيم.
بدنبال فاجعه پالسکو و قرباني شـدن   

شــمــاري از کــارگــران آتــش نشــان،            
خواستهاي برحق  هزاران کارگر آتـش  
نشان که سالهاست پيگيرش هستنـد  
و براي آن بارها اعتراض کرده اند، از   
جمله خـواسـت تـامـيـن تـجـهـيـزات                
ايمني با استاندارد قابل قبول و امـن    
در ايستگاههاي آتش نشاني و بهبود 
ـيـش از         شرايط زندگي آتش نشانـان ب
بيش به جلو آمده است. اين خواستها  
مستقيما به امنيت جامعه و زندگـي  
اين کارگران مربوط است. اکنون کـه      
آتش نشانان به مرکز تـوجـه جـامـعـه        
تبديل شده و با حمايتـي اجـتـمـاعـي        
روبرويند، ميتوانند با اتکاء به قدرت 
اين پشتيباني ها با خـواسـتـهـايشـان        
ـنــد. مـيــتـوانــنـد تشـکــل                 جـلـو بـيــاي
سراسري خود را شـکـل دهـنـد و بـا              
ـبـاتشـان       نيروي بيشتري پيگير مـطـال

 شوند. 
بدنبال فاجعه پالسکو امروز بحث بـر  

هــزار انســانــي اســت کــه بــا             ٤ ســر   
فروريختن اين مرکز تجاري در تهـران  
کارشان را از دست داده اند. بحث بـر     

هـزار     ٤ سر اينست که به غير از اين   
نفر، هزاران کارگر ديگر هستند که به 
ـيـم در رابـطـه بـا              ـق صورت غير مست

هــاي ســاخــتــمــان       فــعــالــيــت کــارگــاه   
پـالـسـکـو مشـغــول کـار بـودنـد کــه                 
وضعيت آنها نيز معلوم نيست.  ايـن     
هم بعد  ديگر فاجعه انساني است که 

 ۷ صفحه  
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در پــالــســکــو روي داد. وزارت کــار             
جمهوري اسالمـي از کـارگـران زيـان           
ديده اين مرکز تجاري خواسـتـه اسـت      
که براي "بيمه بيکاري" ثبت نام کنند.   
تا در صورت داشتن "شرايط دريافـت   
ـيـمـه               استفاده از خـدمـات صـنـدوق ب
ـيـمــه                      ـتـه "ب ـيـکـاري" ظـرف يـک هـف ب
بيـکـاري" بـرايشـان مـقـرر شـود. بـر                   
همگان روشن است که آنچيزي که بـه    
ـلـغ           آن بيمه بيکاري ميگويند، بـا مـب
ناچيز و مدت محدود و هـزار امـا و         
اگرش شامل بسياري از اين جمعـيـت   
ـيـکـار شـده و             هزاران نفره که از کـار ب
هست و نيستـشـان را از دسـت داده            
ـيـز       اند، نخواهد شد. اين را خودشان ن
اذعان کرده اند. اين هياهـو را بـه راه          

ـنـد کـه در ايـن روزهـاي داغ                   انـداخـت
مــاجــرا جــلــوي جــمــع شــدن هــزاران           
ـفـاق دردنـاک                  کارگـري کـه در ايـن ات
ــد و                     ــان را از دســت داده ان ــارش ک
هيچگونه تاميني ندارند، بگيرند. تـا    
صف اعتراض آنان را پراکنده کنند و   
با سردواندنشان براي مدتي براي خود 
وقت بخرند و بحراني ديگر را از سـر        
بگذرانند. چون ميدانند اين اتفـاق در     
کنار خشم عظيمي که مردم از چنيـن  
فاجعه اي  پيـدا کـرده انـد، در کـنـار              
فضاي ملتهبي که در مـيـان هـزاران          
کارگر آتـش نشـان وجـود دارد و در                
کنار خيل عظيم ميليوني بيکاري در   

 جامعه نتيجه اش چه خواهد بود.  
با قدرت همبستگي اجتماعي اي کـه  
در همين مدت با قربانيان پـالـسـکـو       
ـيـم    آتش نشانان به ميدان آمد، ميتوان

پيگير خواستهايمان شويـم. دور ايـن        
مطالبات جمـع شـويـم و گـروهـهـاي             
مــبــارزاتــي مــان را شــکــل دهــيــم .            
پالسکو يک هشدار بـود. از دل ايـن            
اتفاق تکاندهنده بـايـد مـتـحـد تـر و               

 متشکل تر بيروي بياييم.  
ـبـاخـتـگـان فـاجـعـه               گراميداشت جـان
پالسکو را به صحنه همبسـتـگـي بـا       
خانواده هاي اين عزيزان و اعتراضات 
و خواستهايمان تبديل کنيم. فـاجـعـه       
ـيـش از            اي که در پالسکو روي داد ب
بيش توحش سرمـايـه داري حـاکـم و           
ـتـخـور را در              مشتي سرمايه دار مـف
مقابل جامعه گذاشت. به اين بربريـت   

 بايد پايان داد.  

 ۶ از صفحه  
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تـظــاهــرات مـيــلــيــونـي زنــان در          
آمريکا و در بيش از شـصـت کشـور          
جهان مواضع مختلفـي را در مـيـان          
موافقين و مخالفين ايـن حـرکـت بـا           
خود به همراه داشت و بعضا نيروهـا و    
ـفـاوت از کـنـار آن رد                گرايشاتي بـيـت
شدند. شخصا از طرفداران شرکت در    
اين حرکت اعتراضي بودم و در شـهـر     
هلسينکي به همراه دوستاني در ايـن      
مارش شرکت کردم. متاسفانه از قبل  
ـه بـوديـم امـا             نوبت سخنراني نـگـرفـت
شعـارهـا و بـنـرهـايـي کـه در دسـت                   
داشتيم مورد توجه دوربـيـنـهـا و کـل          

 جمعيت قرار گرفت.
ابتدا ميخواهم از مواضع آندسته 
از مخالفين که در تقابل با اين حرکت 

 اظهار نظر کردند اشاره کنم.
مخالفان تظاهـرات يـاد شـده بـا           
تمرکز کردن بر روي گـوشـه يـا گـوشـه          
هايي از اين تظاهرات که  گويا "مردم  
بــراي نشــان دادن هــمــبــســتــگــي بــا           
مسلمانان آمريکا از سمـبـل حـجـاب       
استفاده کردند"، ايـن حـرکـت را زيـر              
سئوال بردند. استدالل آنان ايـن اسـت        
که اين رفتار در حـمـايـت از حـجـاب            
ــرخــي                 ــي کــه در ب ــعــنــوان ســمــبــل ب
ـه     "کشورهاي اسالمي" اجباري است ب
تقويت آن کمک ميکند از اين رو ايـن      
 تظاهرات را ارتجاعي ارزيابي کردند.

برخي ديـگـر بـر ايـن بـاورنـد کـه                
پوستر دختري که حجاب بر سـر دارد      
ـه مـحـل               به عنوان "لوگوي اصـلـي" ب
آورده شده و بزعم آنـان ايـن بـمـعـنـاي             
ـه     نشان دادن هويت زنان در خاورمـيـان
است. انتقادات ديگري از ايـن دسـت        
ـه يـکـي                  را ميتـوان بـرشـمـرد از جـمل
دانستن خط ترامپ با برخي از چـهـره     
هاي سـرشـنـاس هـنـري کـه در ايـن                  
مارش عليه ترامپ شرکت داشـتـنـد.    
ـه کـنـم        من ميخواهم اين را هم اضـاف
ـقـديـن مـوارد         که عالوه بر اينها، منـت
ديگري از حضور سـايـر دسـتـه هـا و            
گــروهــهــاي ارتــجــاعــي کــه در ايــن            
ـه   تظاهرات شرکت داشتند را متاسفان
نديدند چرا که از هـمـه رنـگ در ايـن             
ـه    حرکت شرکت داشتند و تنها مسـئل
حجاب نبود چرا که در تظاهـرات روز    

ژانويه در آمـريـکـا و کشـورهـاي           ٢١ 
ديــگــرحــتــي تــعــدادي از طــرفــداران          
ترامپ هم در حـمـايـت از او شـرکـت            

 داشتند.  
ميخواهم بگويم که در اين تجمـع  
ـلـف از              وسيع انواع گـرايشـات مـخـت

 راست تا چپ در آن بودند.  
اما مشکل اصلي مخالفين ايـن  
حرکت در اين است که از يک مـوضـع   
ـه يـک                   ايدئولـوژيـک و مـکـانـيـکـي ب
حرکت گسترده اجتماعي و ميليـونـي   
در ســطــح جــهــان بــرخــورد کــردنــد.            
تفکيک کردن هر دسته و گـروهـي بـا          

هر گرايش ارتجاعي در يـک حـرکـت          
اجتماعي گسترده که آنرا پوپوليستـي  
نام گذاشتند و زير سـئـوال قـرار دادن          
آن، زياده از حد ذهني، مکانـيـکـي و      
دلبخواهي بود. مخالفين اين حـرکـت    
با سياه و سفيد نشان دادن و سـاخـتـن      
جــدولــي خــط کشــي شــده از انــواع             
ـه      جريانات شرکت کننده در آن به گـون
اي غـيـر اجـتـمـاعـي و در ظـرفـيـت                  
نگرش چپ سنتي به تحليل و بررسـي  

 از آن دست زدند.
مخالفين اين حرکت قادر نبودنـد  
تــحــرکــي در ايــن ســطــح  در ابــعــاد              
اجتماعي و با حضور انواع گرايشـات  
مختلف در آن را تشخيص دهنـد. بـا      
همان عينک مخالفت، اين تصويـر را    
به مخاطبين خود دادند که گويـا يـک     
جريان بشدت ارتجاعي، عقب مـانـده   
مدافـع تـرامـپ و بـا پـرچـم حـجـاب                   
فراخوان اين حرکت ميليـونـي را داده       
است و نيروهاي راديکال هـم بـا آنـهـا         
همصدا شده اند!؟ حداقل تصويري که  

 من از مخالفت آنان گرفتم اين بود.
ــکــمــيــل               ــگــر در ت از طــرف دي
مخالفت با اين حرکت لنز دوربينهـاي  
خود را بر روي گوشه هايي از حضـور    
دسته ها يا جـمـعـهـايـي کـه مـوضـع             
عقب مانده را بنمايش گذاشته بـودنـد   

 متمرکز کردند.
اما واقعيت مسئله ايـن بـود کـه        
در جريان اين حرکت مهم و ميليـونـي   

که ابعاد و تـاثـيـرات جـهـانـي دارد،               
عالوه بـر گـروه هـاي عـقـب مـانـده،                  
جــريــانــات، نــيــروهــا و گــرايشــاتــي           
قدرتمند تر در آن شرکت داشتـنـد کـه      
راديکاليسم را در دفاع از برابري زنـان  
نمايندگي کردند. ابعاد گسـتـرده ايـن        
راديکاليسم را در ويدئوها، شعارها و 
ـه                      بعـضـي از سـخـنـرانـيـهـا کـه عـلـي
ترامپ، عليه راسيسم و نژاد پرستي و 
عليه سکسيزم ترامپ و ضد زن بـودن  
او بنمايش گذاشتند ميتوان مشاهـده  
کــرد و شــنــيــد. اگــر قــرار بــاشــد بــا                
استدالل مخالفين، اين نوع حـرکـتـهـا     
را بحال خود بگذاريم و با "اخ" اسـت،        
آنرا بدرقه کنيـم، هـم تـرامـپـيـسـم بـا               
تمامـي کـثـافـتـش و هـم نـيـروهـاي                   

 ارتجاعي ميداندار خواهند شد.
مخالفين اين حرکـت اشـتـيـاق و         
تمايلي به برجسته کردن اين جـنـبـه از      
حـرکــت راديــکــال زنــان نــداشــتـنــد و           
عالقمند بودند کليت ايـن حـرکـت را        
زير چتر چند جمع ارتجاعي تـوضـيـح     

 دهند.
و باالخره نکتـه آخـر ايـنـکـه اگـر             
نـيـروهـاي مسـئـول و دخـالـتـگـر در                  
تحوالت اجتماعي واقعا ميخـواهـنـد    
ـه      و اشتياق اين را دارند که بر اين گـون
حرکتهاي ماکـرو اجـتـمـاعـي تـاثـيـر             
عميق و ريشه اي بگذارند راهش ايـن    
است که با شرکت و دخـالـت در آنـهـا         
سخنگوي راديکالـيـسـم، در دفـاع و           

نـمــايــنـدگــي کــردن حــقــوق بــرابــر زن           
باشند. اگر اين نيروها امـکـان حـتـي          
شرکت حضوري در اين تـظـاهـرات را      
هم نداشته باشند کمترين توقع از آنـان  
اين است کـه در حـمـايـت از آن، در                 
تحليل و بررسـي دقـيـق و درسـت از             
روند اين اتفاقات، آنرا گـامـي بـجـلـو          
ببرند نه اينکه در مقابل آن بايستـنـد.   
ــات چــپ،                ــان ــيــروهــا و جــري بــراي ن
کمونيست و مدافعين واقعـي بـرابـري      
حقوق زنان، امر دخالت گري، کوبيدن 
مهر خود بر وقـايـع، بـدسـت گـرفـتـن            
تريبون سخنراني و نقد عميق و ريشـه  
اي از وضع موجـود و در ايـن مـورد            
ـه           مشخص دفاع از حقوق زن و عـلـي
توحش بتمام معناي ترامپيسـم، يـک     

 امر بديهي است.  
تنها نيروهـاي چـپ، راديـکـال و           
مدافع واقعي حقوق برابر زنان هستنـد  
ـه        ـه آن، ب که قادرند ضمن نقد عميق ب
اين نوع حرکتها بطور ريشه اي افـق و    
چشم انداز روشني بدهند. تقديـري در     
کار نيست. با تصـمـيـم از پـيـشـي و              
اراده آگــاهــانــه عــنــاصــر فــعــال در              
تــحــوالت ســيــاســي اجــتــمــاعــي در         
ـفـع     جامعه است که ميتواند ورق را بن

 انسانيت برگرداند.   
 ٢٠١٧ ژانويه   ٢٥ 

 @-�ل �&�Vی	ن 

��K� �
� ا� ��
	ر��ان در ه 

از معلمان و کارگران مراکز مختلـف  
ــواده هــاي کــارگــران                ــژه خــان ــوي و ب
ميخواهد قاطعانه با کارگران هپـکـو   
اعالم همبستگي کنند، در کنار آنهـا  
قرار گيرند و فضايي از همبستگي و   

اتحاد در شهر ايجاد کننـد. وقـت آن        
است کـه هـمـه بـا هـم بـراي تـحـقـق                    
خواست هايمان متحدانه بـه مـيـدان        

زيـر  «آييم و يکپارچه اعالم کنيم کـه    
  .»بار ستم نميکنيم زندگي
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يک روز پس از فاجعه ساخـتـمـان    
پالسکو که به جان باختن تعـدادي از    
مردم و تعداد قابل توجـهـي از آتـش        
نشانان منجر شد، مـردم در سـراسـر        
کشور با جمع شـدن مـقـابـل مـراکـز             
آتش نشاني و يا در برخي پارک هـا و    
ميدانها و در حاليکه گل و شـمـع در       
ـبـاخـتـگـان را          دست داشتند، ياد جـان
گرامي داشتنـد و قـدردانـي عـمـيـق             
خود را از کارگران آتش نشاني اعـالم  

 کردند. 
هزاران نفـر از مـردم در سـراسـر             
کشور، در تهران و مشهد و اصفهان، 
ـيـل و ارومـيـه،             زنجان و آبـادان، اردب
خوي و کـرمـان و اراک و بـجـنـورد،                
تربـت حـيـدريـه و خـراسـان رضـوي،                
کالردشت، الهيجان، اراک، مريوان و 
ماکو، رشت و کرمانشاه، هشتـگـرد،   
شاهين شهر، سمنان و پاوه و زابـل و      
دهها شهر ديگر امـروز بـا حـرکـتـي            
مدرن و انساندوستانه، بدون اينکه بـه  

آخوندي اجازه دهنـد قـرآن خـوانـي و           
ـبـاخـتـگـان       روضه خواني کند ياد جان
خود را گرامي داشتنـد. مـعـلـمـان و           
برخي تشکل هاي کارگـري بـه آتـش        
نشانان پيام دادنـد و پـرسـتـاران روز             
شنبه مـراسـمـي بـه ايـن مـنـاسـبـت                
برگزار ميکنند. دختران شين آباد نيز  
که چهار سال قبـل قـربـانـي نـاامـنـي            
مدرسه شدند در پيام گرمي بـه آتـش     
ــي مــدارس و                ــاامــن ــه ن ــان، ب نشــان

 ساختمان پالسکو اشاره کرده اند. 
تجليل از آتش نشانان يک حرکت 
سياسي از جـانـب مـردمـي بـود کـه             
مسببين فاجعه را ميشناسـنـد. ايـن       
قدرداني از کارگراني بود که بعلت بي 
ـتـخـور و                    ـتـي مـف ـي ـل ـتـي اق ـي مسئـول
ـتـکـار قـربـانـي           حاکماني دزد و جنـاي
شدند. جمهوري اسـالمـي و صـدا و           
ـيـغـي بـراي تـجـمـعـات              سيمايش تبل
مردم نکرد، امکاناتي براي ايـن کـار     
فراهم نکرد، حتي سعي کردند مـردم    

را گمراه و پراکنده کنند و مردم اينهـا  
ـيـرغـم         را ميدانند و ميبينند امـا عـل
اين هزاران نفر در سراسر کشور جـمـع   
شدند تا ضمن تجليل از قـهـرمـانـان         
خود، انزجار خود را نيز عليه دشمنان 

 خود ابراز کنند. 
هــم آتــش نشــانــهــا بــالفــاصــلــه         
ارگانهـاي حـکـومـتـي و مشـخـصـا               
ـفـور و                    قـالـيـبـاف، ايـن عـنـصــر مـن
جنايتکار، را بعنوان قاتل هـمـکـاران    
خــود نشــانــه گــرفــتــنــد و خــواهــان             
استعفاي او شدند و هم مردم ميدانند 
که حکومت چپاول اسالمي مسـئـول   
اصلي و مستقيم تمام فجايعي اسـت    
کــه هــر روز در ايــن مــمــلــکــت رخ               
ـيـاردهـا دالر در               ـل ميدهد. تنهـا مـي
تهران خرج مقبره خميني شده اسـت.    
ـقـشـه                  شهـردار و شـهـرداري تـهـران ن

مـنـاره بـراي مسـاجـد           ۸۰۰ ساختن 
خالي از جمعيت را تدارک ديده است. 
هر هفته هزينـه زيـادي صـرف نـمـاز            

جمعه و تسهيـل امـکـانـات شـرکـت           
عوامل حکومتي در اين مراسم هاي 
مذهبي و ضد مردمي ميشود. امـا     
هنوز حاضر نشده اند آتش نشانـي را    
ـنـد تـا        به سيستمي کارآ تر مجهز کـن
ـنـهـمـه انسـان                در چنين مـواقـعـي اي
قرباني نشوند، و يا کار کارگران آتـش  
نشاني را بعنوان کاري سخت و زيـان    
آور به رسميت بشناسند تا دسـتـمـزد      
هرچند ناچيزي به درآمد چند بار زيـر    
خط فقر آنها اضافـه شـود. و امـروز           
همه شواهد و مدارک نشـان مـيـدهـد       
که درمورد ناايمني ايـن سـاخـتـمـان          
فرسوده نيز آتش نشاني تهـران بـارهـا      
هشدار داده اسـت امـا مـنـافـع عـده             
قليلي سرمايه دار و اعـوان و انصـار       
حکومتي آنها اجازه نداد کـه فـکـري        
بحال اين ساختمان و صدها و هـزاران  
ساختمان فرسوده ديگر بکنند. اينهـا   
ورد زبان مردم است. فاجعه پالسـکـو   
ـيـه                     ـفـرت هـمـگـانـي را عـل خشم و ن

جمهوري اسالمي و آيـت اهللا هـا و             
مقامات دزد و جاني آن چندين بـرابـر   

 کرد. 
ــســت کــارگــري           حــزب کــمــونــي
فداکاري آتش نشانان را ارج مينـهـد،   
ياد کليه آتش نشانان و مـردمـي کـه        
در اين فاجعه جان باختند را گـرامـي     
ميدارد و به خانواده آنها صـمـيـمـانـه        
ـفـرت                   تسليـت مـيـگـويـد. خشـم و ن
عمومي را بايد به مبارزه اي متحد و 
يکپارچه براي سرنـگـونـي حـکـومـت         
ـتـکـاران           اسالمي تبديل کرد و جـنـاي
حاکم را در دادگاهي مردمـي مـورد     

 محاکمه قرار داد. 
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نشاني سراسر  بهمن ماه با حضور در ايستگاههاي مرکزي آتش ۵ اپراتورهاي پست هاي فشار قوي برق در روز سه شنبه 
 .کشور و با دسته گل هايي ياد جانباختگان فاجعه پالسکو را گرامي داشتند و با آتش نشانان اعالم همبستگي کردند

انتظار ميرود کارگران در مراکز مختلف کارگري، دانشجويان و کليه نهادها و تشکل هاي مدافع حقوق مردم با ارسـال    
 .پيام و يا حضور در مراکز آتش نشاني در سراسر کشور اين موج همبستگي را تقويت کنند
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بـه     ۲۰۱۷ دهمين کنگره حزب کمونيست کارگري ايران در مـاه مـارس           
طور علني در يکي از شهرهاي اروپا برگزار ميشود. از کليه عالقمندان به 
سياست در ايران، فعالين اجتماعي و دست اندرکاران رسـانـه هـا دعـوت           

 ميکنيم در اين کنگره شرکت کنند. 
کنگره فرصت مناسبي براي آشنائي از نزديـک بـا حـزب، سـيـاسـت هـا،                
کادرها، نحوه فعاليت و تصميم گيري ما در جريان اين عاليترين اجـالس    

 حزبي است. از همه شما عزيزان دعوت ميکنيم به کنگره ما بياييد. 
براي ثبت نام و کسب اطالعات الزم از جمله هزينه ورودي کنگره با شماره 

 تلفن و آدرس زير تماس بگيريد: 
 

 0046739868051 تلفن تماس: 
markazi.wpi@gmail.com 
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