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 کارگران بازنشسته فوالد! 
ـتـه         شما و خانواده هايتان در هـف
هاي گذشته نـمـونـه اي از جسـارت،           
ـيـگــيـري و اتـحـاد را در تــهـران و                    پ
ــمــايــش                ــه ن ــهــان و کــرمــان ب اصــف
ـنـي        گذاشتيد. خواست هاي شما مـب
بر حقوق باالي چهار ميليون و درمان 
پايدار و کارآمـد يـا درمـان رايـگـان            
خواست همه مردم است. شـعـارهـاي     
تند و تيز شما عليـه آيـت اهللا هـا و            
ــامــات حــکــومــت و دزدان و                مــق
مفتخوران حاکم و صـدا و سـيـمـاي           
منـفـورشـان، حـرف دل هـمـه مـردم                
اســت. اســتــفــاده شــمــا از مــديــاي              
اجتمـاعـي و تـاکـيـدتـان بـر حضـور                 
خانواده ها و راهپيمايي هـاي پشـت       
سر هم شـمـا مـخـصـوصـا در شـهـر               
اصفهان درس هاي بزرگي بـراي کـل       
طبقه کارگر دارد. شما ستون محکـم   
جـــنـــبـــش کـــارگـــري و جـــنـــبـــش            
آزاديخواهانه مردم ايـران و يـکـي از          
راديکال ترين بخش هاي آن هستيد و 
ـبـه        بحق شايسته پشتيباني همـه جـان
همه مردم. جـا دارد از جـانـب کـل                
طبقه کارگر به شما و خانواده هايتـان  
که قاطعانه در تجمعات اعـتـراضـي      

 حضور دارند درود بفرستيم. 
اما تعداد بازنشستگان فوالد در 

هزار نفر است که بـا   ۸۵ سطح کشور 
خانواده هايتان جمعيت عظـيـمـي را      
تشکيل مـيـدهـيـد. در اصـفـهـان و                 

کرمان و گيالن، خـوزسـتـان و        تهران،
آذربايجان و ساير اسـتـانـهـاي کشـور        
ـيـايـد.            اين جمعيت بايد بـه مـيـدان ب
شما و خانواده هايتان که در صف اول 
اعتراض بازنشستگان فوالد دست به 
تجمع همزمان در شهرهاي مختـلـف   
و يا در تجمع سراسري در تـهـران زده     
ايد، نقش مـهـمـي در تشـويـق و بـه               
حرکت درآوردن کل اين نيروي عظـيـم   

در سراسر کشور داريد. شما بـدرسـت    
بـه حضـور سـايــر بــازنشـســتـگــان و              
خـانــواده هــايشــان در شــبــکــه هــاي          
اجتماعي تاکيد کرده ايد و ايـن تـوان     
را داريد که اين نيروي عـظـيـم را در          
ـيـد تـا کـل              اين گروهها نيز فعـال کـن
نيرويتان را براي حضور قدرتمـنـد در     
ـيـد و بـه مـيـدان                     خيـابـان آمـاده کـن

 بياوريد.  
انگل هاي حاکم به ورشکستگي 
و بــي آبــرويــي خــود و بــه نــفــرت و                
نارضايتي عميق مردم دارند اعتراف 
ميکنند، اما قصد دارند بـحـرانشـان    
ـقـه کـارگـر                 را بر سر شمـا و کـل طـب
بشکنند. بشدت از خشم و اعـتـراض    
عميق جامـعـه وحشـت کـرده انـد و              
ميدانند که به تمام مـعـنـي مـنـزوي          
هستند. قدرت شما و خانواده هايتان  
و حمايت مردم بدون شک قادر اسـت    
ـتـان کـنـد.        آنها را تسليم خواست هاي
ـيـسـت کـارگـري ضـمـن               حزب کـمـون
حمايت قاطعانه از خواست هاي بحق 
شــمــا، هــمــه کــارگــران و مــردم                   
زحــمــتــکــش، دانشــجــويــان و هــمــه         
انسانهاي آزاديخواه را فراميخواند که 
بهر شکل که ميتوانند صفوف شـمـا     
ـنـد و صـداي شـمـا را                  را تقويت کـن
ـيـه                ـل رساتر سازند. حـقـوق شـمـا و ک
کارگران و بازنشستگـان بـايـد بـاالي         
خط فقر باشد، درمان بـراي هـمـگـان       
بـايــد رايــگــان بـاشــد و اعــتــراض و              
ـيـد و شـرط         اعتصاب و تشکل بي ق

 آزاد باشد. 
 

 اصغر کريمي 
از طرف حزب کمونيست کارگري 

 ايران 
 

دسامبر  ۱۸ ، ۱۳۹۶ آذر  ۲۷ 
 ۲۰۱۷   

 از سوت چارواداري تا سبوس برنج!    ••••

 جنبش بازنشستگان  •

 شعاري که طنين انداز شد!    ••••
 

 آرش دشتي
 ٩ صفحه  

 صحبتي با کارگران بازنشسته فوالد
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ـ�ان:   ـ� ـيـسـم        $#�" � نـاسـيـونـال
چــيــســت، زمــيــنــه هــاي تــاريــخــي،         
سياسي آن چه بود و بـه چـه صـورت          
عــروج کــرد و هــمــچــنــيــن نــقــش و             
ـلـف      عملکرد آن در زمينه هاي مـخـت
سياسي، اجتماعي و فـرهـنـگـي در           

 جامعه اکنون به چه صورت است؟ 
ـيـسـم     �
() ��'&�ا%:   ناسيونـال

يک جنبش سيـاسـي و ايـدئـولـوژيـک           
است که همزاد سرمايه داري اسـت و    
ـقـال سـرمـايـه          ـت در واقع تسمه نقاله ان
داري اســت. ســرمــايــه بــر دوش                  
ناسيوناليسم و با اتکا به آن گستـرش  
پيدا کرده، حرکت کرده، و در گوشه و   
ــر شــده اســت.               ــا مســتــق کــنــار دنــي
ناسيوناليسم اسـاسـش روي عـبـارت         
مبهمي بنام "ملت" است کـه ظـاهـرا        
معادل مردم ميباشد، اما در واقع در 
مــقــابــل مــردم قــرار دارد. جــنــبــش           
ناسيوناليستي از اواخر قرن هيجده و   
نوزده با گامهاي خونيني به صـحـنـه      
سياسي وارد شد. جنبش روشنگـري،   
انقالب صنعتي و انقالب فرانسه کـل  
سيستم اشرافي و فئودالي پوسـيـده و     
کهنه را زير ضرب گرفته بود و مـردم    
بــه صــحــنــه آمــده بــودنــد و خــدا و               
اشرافيت و اربابان و مـنـشـاء الـهـي            
ـتـه             حاکميت آنها را زيـر ضـرب گـرف
بودند. ناسيوناليسم مـعـجـزه اي کـه           
کرد ملت را خلق کرد و به جـاي خـدا     
قرار داد. اين بار به جاي خدا و شـاه،       
"ملت من" مقدس شد. ملت صاحب  
و اختيار دار همه چـيـز اسـت. مـلـت           
بايد دولت داشته باشد. و ملـت بـايـد       
ـيـن کـنـد. ايـن پـرچـم                      دولت را تـعـي
سرمايه داري اي بود که با پرچم ملت 
و يا بهتر است بگويم با پرچـم "مـلـت       
من" به حرکت در آمده بود. سـرمـايـه      
داري با کمک ناسيوناليسـم تـوانسـت      
خــودرا در چــارچــوبــه هــاي کشــوري         
بــعــنــوان يــک ســيــســتــم ســيــاســي و           
اقتصادي و اجـتـمـاعـي بـطـور هـمـه             
ـقـر کـنـد و مـوانـع                      ـبـه اي مسـت جـان
عشيرتي و قومي و فئودالي را کـنـار   
بزند. در عين حال سـرمـايـه داري بـه         
کــمــک نــاســيــونــالــيــســم تضــادهــاي        
طبقاتي را تـحـت الشـعـاع مصـالـح           
سرمـايـه قـرار داد و از ايـن طـريـق                   

سرمايه داري توانست مارش جهانـي  
خودرا به پيش برد.  کارگران و مـردم     
زحمتکش به "هموطنان" حاکمـيـن و       
ـبـديـل شـدنـد و             استثمار گران خود ت
براي منافع و مصـالـح "مـلـي" (کـه             
بيان ايدئولوژيک و مردم پسند منافع 
سرمايه بود) در ارتشـهـاي سـرمـايـه         
بسيج شدند و بـراي کشـتـار کسـانـي          
مثل خود در آنسوي مرزهاي ملي به 

 حرکت در آمدند. 
ـقـدس "مـلـت           وقتي که تفکر و ت
من" غـالـب شـد، بـخـشـي از مـردم                 
خودبخود از گردونه خارج ميشوند و   
بــخــشــي از مــردم وارد مــيــشــونــد.           
دوستان به دشمنان تبديل ميشوند و   
دشمنـان بـه دوسـتـان. سـرمـايـه دار                 
کشور خودي بـه "هـم وطـن" و "هـم                   
ـبـديـل      ميهن" کارگران استثمار شده ت
ميشود و در حلقه "خـودي" هـا قـرار          
ميگيرد، و کارگري که زاده کشـوري      
ديگر است به بيگانه تبديل ميشود و 

 از حلقه خودي ها حذف ميشود. 
اين روندي که بطور خالصه اشاره 
کردم بسادگي پيش نرفت. تاريخ قـرن   
نوزده و بيست پر است از جـنـگـهـاي       
ملي، قلمروگشايي، الحاق اجـبـاري،     
پاکسازيهاي قومي، و کال فجايع  و     
کشاکشهاي خونين ملي که اثـرات و    
جاي پاي آن هيچگاه از چهره بشريـت  
پاک نخواهد شد. در هميـن قـرن هـم         
ــات و                 ــعــصــب ــوز شــاهــد ت مــا هــن
کشتارهاي فجيعي هستيم که اساس 
آن روي تـعـصـبـات مـلـي و قـومـي                 

 است. 
اما نبايد فکر کرد کـه عـوارض       
ناسيوناليسم فقط مربـوط بـه دامـن        
زدن بــه تــخــاصــمــات در خــارج                  
مرزهاست و مـلـي گـرايـي عـوارض          
داخلي ندارد. برعکس جنبـه داخـلـي      
آن ميتوان گفت مهمتر و اساسـي تـر     
ــه هــاي داخــل                 اســت. در چــارچــوب
کشوري هرروز وسيعا چماق مـلـت و     
"منافع و مصالح ملي" بـراي عـقـب          
ــي و                    ــراي ــردم و انســان گ رانــدن م
ـثـمـار و       آزاديخواهي و ضديت با است
حقوق کارگران و مردم مورد استفـاده  

 قرار گرفته  وميگيرد.
اين را هم بايـد تـاکـيـد کـنـم کـه              

ناسيوناليسم و تـهـاجـمـات سـرمـايـه          
ـبـشـهـاي          داري در مقابل خود بـه جـن
ملي مردم تحت ستم نيز دامن زد. از 
قرن نوزده ما با پديده هايي بنام "ستم  
ـبـعـيـضـات             ملي"، "مساله ملي"، "ت
ملي" و امثال اينها روبرو ميشويـم و     
اين نوع عبارات وسيعا وارد زبـان و        
فرهنگ عمومي مـيـشـود. چـونـکـه          
مردم زيادي در سطح جهان محـکـوم   
به الحاق اجباري به ملتهاي غالـب و    
ـيـروز شـدنـد و بـعـنـوان                 کشورهاي پ
"اقليتهاي ملي"  زير تبعيض و سـتـم      
و سرکوب و بي حقوقي قرار گرفتنـد.  
و از دل اين شرايط در اواخر قرن نوزده 
ــســت                    ــرن بــي ــل ق ــژه در اواي ــوي و ب
ـيـز           جنبشهاي ملي رهايي بـخـشـي ن
شکل گرفت که بسيـاري از آنـهـا بـه           

ملتـهـاي    -پيروزي منجر شد و دولت
تازه اي را شکل داد. نکـتـه مـهـم در          
اين رابطه اينست که اين جنبشها هـم  
عمال فقط محمل گسترش سـرمـايـه    
داري در قلمروهاي مـربـوط بـه خـود         

 بودند و نه چيزي بيشتر. 
ــ�ان:   ــ" �ــ� ــ� ــ# ــات  $ ــان جــري

ناسيوناليستي در ايران، اعم از اينکه 
ـنـکـه در               در حاکميت باشنـد و يـا اي
ـتـه بـاشـنـد، چـه                آپوزسيون قـرار گـرف
ستمگر باشند و يا تـحـت سـتـم، چـه          
آنها که قوم پرست و يا فاشست اند و   
يا آنها که ناسيوناليسم ماليم تـري را    
نمايندگي مي کنند، چه تاثيراتي در   
جامـعـه دارنـد؟ ايـن جـريـانـات چـه                 
تاثيراتي بر مبارزات مردم و اتـحـاد       
آنها عليه جمهوري اسـالمـي و بـراي        

 رسيدن به آزادي و رفاه دارند؟
هيچوقت مـثـل ايـن      ��'&�ا%:    

دوره ناسيوناليسم بي ربطي و دشمني 
خود به حقوق انساني را جلـوي چشـم     
نگذاشته است. درست در شـرايـطـي         
که به يمن انقالب عظيم ارتباطاتي و 
مدياي اجتماعي بشريت سراسر دنيـا  
ـيـونـد بـرقـرار کـرده و                وسيعا به هم پ
مـرتــبــط شــده و هــم ســرنــوشــتــي و             
همبستگي جهاني پيدا کـرده اسـت،       
ناسيوناليستها کارشان برجسته کردن 
مرزهاي قومي و ملـي و کشـوري و         
ـيـهـاي مـلـي اسـت. جـريـانـات                  جداي
ـيـسـت ايـرانـي از ايـن نـظـر                  ناسيونال

کراهت خودرا بيشتر از جاهاي ديگـر  
جـلــوي چشــم مـيــگـذارنــد. چـونــکــه            
جــامــعــه ايــران جــامــعــه اي بســيــار          
پوياست و مـردم بسـيـار مـتـحـد و                 
رزمنده و ضد حکومتند. بي ربـطـي      
ناسيوناليستها به مبارزات مردم اين 
دوره بسيار آشکـار اسـت. اگـر دقـت            
ـيـسـت         کنيد همه جريانات نـاسـيـونـال
ـيـه       درست در اوج مبارزات مردم عـل
جمهوري اسالمي، چشمشان به دهان 
بوش و ترامپ و رژيم چنج و سياسـت  
دولت عربستان و دولتهاي ارتجـاعـي   
ـيـسـم و               است.اين معنـاي نـاسـيـونـال
تمامـيـت ارضـي آنـهـاسـت. طـيـف                 
سلطنت طلب و ناسيوناليسم عظمـت  
طلب پروغرب در بحبوحـه گسـتـرش      
مبارزات گسترده اجتماعي که مـردم  
بــه تــمــرکــز روي حــقــوق رفــاهــي و              
ـيـاز دارنـد، تـمـام           آزاديهاي سياسي ن
تبليغاتشان حـول و حـوش پـرچـم و               
ـيـج          خاک و تماميت ارضي و نـام خـل
فارسي و کـوروش و رضـا شـاه دور              
ميزند. و تالش ميکنند مـردم را بـه       
جاي مبارزه براي خواستهاي اساسـي  
ـيـغـات و         ـل ـب انساني شان به اين نوع ت
تفکرات عقب مانده و عـقـب بـرنـده           
سوق دهند. قوم پـرسـتـان هـم مـدام             
هويتهاي قومي را باد ميزنند و تقـال  
ـنـسـت کـه کـارگـران و              و تالششان اي
مردم آذربايجان و کردستان و اهواز و 
بلوچستان را از بقيه مردم جدا کنند و 
به جاي هويتهاي انساني و اشتراکات 
طبقاتي، مردم را تـابـع هـويـت هـاي          
قومي نمايند.  اين تـالـشـهـا بشـدت         
ارتجاعي است و ذره اي بـه حـقـوق              
مردم اين مناطق و تبعـيـضـاتـي کـه        
ـلـکـه         عليه آنها ميشود ربط نـدارد. ب
تــالــشــي بــراي دور کــردن مــردم از             

 يکديگر است. 
عمال گسترش مبارزات کارگران 
ــگــان و                 ــازنشــســت ــمــان و ب و مــعــل
دانشجويان براي حقوق سراسري خود 
تقابلي با جريانات ناسيوناليست هـم    
هست. جريانات ناسيوناليست هـيـچ     
ربط و جايگاهـي در ايـن مـبـارزات           
ندارند. هرجا هم که حضور و دخالتي 
ـقـشـي مـخـرب                  داشته انـد، عـمـال ن
داشته اند و شعارهاي انحرافي اي را     

 وارد مبارزات مردم کرده اند. 
روشن اسـت کـه بـخـشـهـايـي از              
مردم به دليل انتـسـابشـان بـه قـوم و            
ملت و مذاهب معين، تحت سـتـم و     
ـتـصـادي و           تبعيضات فرهنگي و اق
سياسـي قـرار دارنـد. و هـمـيـن هـا                    
دستمايه جريانات قومي براي پيـونـد   
برقرار کردن با ايـن مـردم اسـت. راه             
اصــلــي مــقــابلــه بــا ايــن جــريــانــات           
ـيـز اسـاسـا تـاکـيـد روي                  ارتجاعـي ن
حقوق برابر همه مردم و منزلت و رفاه 
برابر براي همه مردم و هم سرنوشـتـي   
مردم مستقل از انتسابشان به اين يـا  
آن قوم و ملت است. به اين مردم بايد  
نشان داد که از دل ناسيوناليـسـم يـک      
ذره رفاه و حـقـوق مـردمـي و آزادي               
مردمـي حـاصـل نـمـيـشـود. حـتـي                  
اينطور نيست که دموکراسي و حقوق 
صنفي و سياسي معيني که مردم در 
برخي کشورهاي سرمايه داري بدست 
ـيـسـم يـا           آورده اند از برکت ناسـيـونـال
سرمايه داري بـوده اسـت. بـرعـکـس           
ــاي                   ــه ـت ــا دولـ ــردم ب ــران و م ــارگ ک
ناسيوناليست و سرمايه داران حـاکـم     
جنگيـده انـد و مـبـارزه کـرده انـد و                   

 حقوقي را به آنها تحميل کرده اند.  
ـقـد و           $#�" ���ان:   و بـالخـره ن

ـيـسـم چـرا الزم                 مبارزه بـا نـاسـيـونـال
 است؟ 

ـتـم       �
() ��'&�ا%:   با آنچـه گـف
ـيـسـم            بايد روشن باشد کـه نـاسـيـونـال
جرياني ضد آگاهي، ضد همبستگـي  
مردم و ضد پيشـروي و آزادي مـردم         
است. درست در شرايطي که دنيـا بـه      
هم پيوند خورده است ناسيوناليستهـا  
مردم را از هم جدا ميکننـد. درسـت      
در شرايطي که علم و پيشرفـت جـاي     
ــرده اســت،                  ــدا ک ـي ــه اي پـ ــرجســت ب
ناسيوناليـسـتـهـا مشـغـول تـعـصـب              
پراکني و خاک پاشيدن به چشم مـردم  
هستند. ناسيوناليسم و مذهب دست  
در دست هم کارشان تعصب پراکـنـي   
ـفـرقـه و ضـديـت بـا              و دامن زدن به ت
ـيـشـروي مـردم اسـت. در              آگاهي و پ
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ايران مذهب بشدت منفور و مطـرود  
شده است و فکر ميکنم با سرنگونـي  
جمهوري اسالمي ديـگـر مـذهـب و           
اسالم نقشي قابل توجه در سـيـاسـت      
ـبـش              در ايران نخـواهـد داشـت و جـن
گستره ضد مذهبي کار آنرا يـکـسـره      
خواهد کرد. اما آگاهي عمـومـي در      
ــاي              ــرات و آســـيـــبـــهـ قـــبـــال مضـ
ناسيوناليسم و قوم گرايي هنوز کافي 
ـيـشـتـر در ايـن             نيست و بايد بسيار ب
رابـطــه کــار کــرد. بــه دلــيـل سـلــطــه               
ـتــهــا و جــريــانــات                  طــوالنــي دولـ

ناسيوناليستي از نظر سياسي، تفـکـر   
و سنتها و گرايش ناسيوناليستـي در    
تفکرات بسـيـاري از مـردم و حـتـي              
خيلي از جريانات سـيـاسـي مـدعـي          
چـپ رسـوخ کـرده و مــانـدگـار شــده                

 است. 
بايد ضديت ناسيوناليسم با علم، 
با آگاهي مردم و با پيشروي و حـقـوق   
ـيــات                   انسـانـي را بـا اشــاره بـه تـجـرب
تاريخي نشان داد. هميـن االن نـگـاه         
کنيد ناسيوناليسم کرد در کـردسـتـان    
عراق چه منجـالبـي را ايـجـاد کـرده            

است. يک عمر بخـشـهـايـي از مـردم          
اسير توهمات ناسيوناليستي بوده اند 
و آرزويشان اين بوده است که احـزاب    
ـنـد.      ـيـاي ناسيوناليست خودي سرکار ب
ـيـدا کـرده انـد             االن که اينها ميـدان پ
کاري جـز دزدي و ثـروت انـدوزي و              
سرکوب مردم انجام نداده اند. و ايـن       
روزها شاهد تظاهراتهاي عظيم مردم 
کردستان عراق عليه همـه جـريـانـات       
نــاســيــونــالــيــســت کــرد هســتــيــم و           
حکومت عراق و جمهوري اسـالمـي     
هم از اين فضا براي تعرضات بيشتـر  

ـفــاده                  بـه مـردم کـردسـتـان سـوء اسـت
مــيــکــنــنــد. بــه تــجــربــه جــريــانــات            
ناسيوناليستي در خود ايـران هـم تـا          
آنجا که نقشي درسياست داشـتـه انـد      
نگاه کنيد. يک ذره شـاهـد دفـاع بـي          
ـيـسـتـهـا از حـقـوق             آزارترين ناسيونال
ـنـهـا نـگـاهشـان بـه              مردم نيستيم. اي
سياستهاي ارتجاعي اي مثـل "رژيـم      
چنج" و به فاشيـسـتـهـاي مـرتـجـعـي            
مثل بوش و ريگان و ترامپ است که 

 به قدرت و نان و نوايي برساندشان. 
با توجه به همه اينها براي اينـکـه   

مردم، همه مـردم مـتـحـدانـه از شـر             
ـفـرقـه هـا و                   جمهـوري اسـالمـي و ت
ـبـعـيـضـات              جنگها و جدايي هـا و ت
ـيـسـم و          خالص شوند، بايد ناسـيـونـال
قوم گرايان را فعاالنه افشا و مـنـزوي     
کرد و مـردم را بـا حـقـوق پـايـه اي                     
رفاهي و سـيـاسـي و انسـانـي خـود                 
مجهز نمود. اين پادزهر ناسيوناليسم 
است. هرچه مردم به منافع پـايـه اي        
ـقـاتـي  خـود                 خود و به مصـالـح طـب
آگاهتر باشند، ناسيوناليسم بيشتر بـه  

 انزوا کشيده ميشود. 

 به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد

 

ـپـه و          - کارگران نيشکر هـفـت ت
خانواده هايشان که هفته قبل چنديـن  
روز اعتصاب قدرتمـنـدي را سـپـري         
کــرده بــودنــد، بــدلــيــل خــلــف وعــده          
کــارفــرمــا و مــقــامــات جــمــهــوري          
اسالمي در شوش، اعتصاب مجـدد  

آذر شـروع کـرده          ۲۹ خود را از روز     
 اند. 

کــارگــران بــازنشــســتــه فــوالد        -
خوزستان و خانواده هايشان به تجمـع  
بزرگ در مـقـابـل شـرکـت فـوالد در             
اهواز در روز سـوم ديـمـاه فـراخـوان                

 دادند. 
کارگران اخراجي شرکت بـهـره      -

همراه بـا   برداري نفت و گاز گچساران
خانـواده هـايشـان دسـت بـه تـجـمـع                 

 ۲۸ اعتراضي زدند. اين اعتراض از    
آذر شـروع شـده اسـت و کـارگـران و                
خانواده هايشان خواهان پرداخت چند 
ماه حقوق وحق بيمه و بازگشت بکار 

 هستند. 
جوانان بيکار شوش دسـت بـه      -

 تجمع زدند 
آذر جـمـعـي از جـوانـان           ٢٧ روز 

ـيـکـاري        شهر شوش در اعتراض بـه ب
هايي  تجمع کردند. جوانان دستنوشته

در دست داشتند که روي آن نـوشـتـه          
شده بود: بيکاري تا کي؟ بـه جـوانـان       
ــه                   ــد، بــ ــدهــــيــ ــار بــ ــوش کــ شــ

ــکــار کــار              فــارغ ــالن بــي ــحــصــي الــت
بدهيد.اعتراض عليه بيکاري در حال 
ـيـکـاري        گسترش است. کار يا بيمه ب
حق جوانان بيکار و ميليون ها بيکار 

 ديگر در کشور است. 
کـــارگـــران شـــرکـــت آهـــاب           -

پيمانکار شهرداري در اعـتـراض بـه          
مـاهـه خـود      ۶ عدم پرداخـت حـقـوق        

 دست به تجمع اعتراضي زدند. 
کــارگــران بــازنشــســتــه فــوالد        -

آذر چهـارمـيـن روز       ٢٨ اصفهان روز 
تجمع خود را در مقابـل اسـتـانـداري       

 اصفهان برگزار کردند.
نفر از  ۲۰۰ آذر حدود  ۲۸ روز  -

کارگزاران صندوق بيمه کشـاورزي از    
سراسر کشور با خواست روشن شـدن    
وضع استـخـدامـي شـان در مـقـابـل              
مجلس اسالمـي در تـهـران تـجـمـع             
ـيـف                ـيـن تـکـل کردند و خـواهـان تـعـي

 وضعيت استخداميخود شدند.  
ـيـن           - کارگران آريـان فـوالد بـوي

زهرا در اعتراض بـه اقـدام سـازمـان         
امور مالياتي براي تعطيلي کارخـانـه   

مقابل اين سـازمـان تـجـمـع         ۲۸ روز 
 کردند. 
ــمــع مــس            - ــان مــجــت کــارکــن

آذر بـا خـواسـت           ٢٧ چهارگنبد روز   
بازگشت به کار در مقابل بخـشـداري   
تجمع کردند و به ناامني شغلي خـود  
و عدم پرداخـت دسـتـمـزدهـاي خـود           

 اعتراض کردند.
کارگران کشت و صنعت ميان  -

 آب اولـــــتـــــيـــــمـــــاتـــــوم دادنـــــد            
آذر کارگران کشت و صنعت  ٢٧ روز 

مــيــان آب در اعــتــراض بــه تــالش             
کارفرما براي انعقاد قرارداد ساعتـي  
و عــدم پــرداخــت پــاداش کــارگــران           
قراردادي و ديـگـر مـزايـا دسـت بـه                 
اعتصاب و تجمع اعـتـراضـي زدنـد.       
ايــن اعــتــصــاب پــس از يــک روز                
کشمکش و مذاکره با مديرعامـل و    

معاون شرکت و نماينده اداره کـار بـه     
دليل نارضايتي شديد و عـدم تـوافـق      
کارگران با اين نوع قراردادهاي خفـت  

روزه    ٧ بار و يـکـطـرفـه بـا مـهـلـت                   
کارگران به مسئولين ذيـربـط پـايـان         

 پذيرفت. 
کارگران راه آهن جلوي حرکـت   -

ـنـد                  ـت  قطار تبريـز بـه مشـهـد را گـرف
کــارگــران خــط آهــن آذربــايــجــان در          

 ۷ کـار      اعتراض به عدم دريافت پايان
حقـوقـي و خـطـر از             ماه بي ۳ ساله و 

دست دادن شغل دست بـه اعـتـراض        
زدند. هر کدام از کارگران نزديک به ده 
ـيـز      ميليون تومان طلبکارند و قبال ن
ـنـد. در ايـن حـرکـت              اعتصاب داشت

هـايـي      اعتراضي کارگران دستنوشتـه 
در دست داشتد که روي آنها نـوشـتـه      
بود: امنيت شغلي نداريـم، حـقـوق و         

ـتـه    ـيـمـه           مزايا نگـرف هـايـمـان       ايـم و ب
پرداخـت نشـده، حـقـوق هـايـمـان را                

 ميخواهيم. 
تـايـر      کارگران بازنشسته کـيـان   -

مقابل وزارت صنعت و معدن تجمـع  
 کردند 

آذر جمعـي از کـارگـران         ٢٧ روز 
ـيـک سـازي          بازنشسته کارخانه السـت
ـبـل در          کيان تاير بنا بر فراخوان از ق
اعتراض به پرداخت نشـدن سـنـوات        
ايــام خــدمــت خــود مــقــابــل وزارت          

 صنعت و معدن تجمع کردند. 
کارگران کارخانه ماشين آالت  -

تـجـمـع     صنعتي تراکتورسـازي ايـران    
 کردند 

کارگر ماشين  ٣٢٠ آذر  ٢٧ روز 
آالت صنعتي تراکتور سازي ايران در 

سومين روز اعتراض بخاطر بخـاطـر   
پلمب شدن در کارخانه و بيکار شـدن    
مقـابـل کـارخـانـه دسـت بـه تـجـمـع                   

 اعتراضي زدند. 
ـيـمـانـکـاران سـد              - کارگران و پ

 تـــــجـــــمــــــع کـــــردنــــــد           رودبـــــار 
آذر ماه جمعي از کـارگـران و     ٢٧ روز 

پيمــانکاران سد رودبار لرستان مقابل 
ساختمان شرکت آب و نيروي مـنـابـع    
ـبـات                 ـتـن مـطـال آب ايـران بـراي گـرف
پرداخت نشده خود دست بـه تـجـمـع         

 اعتراضي زدند. 
کارگران الوان تابلو کرمان روز  -

آذر در مقابل استانداري دست به  ٢٦ 
تجمع زدند. کارگران به عدم پرداخـت   
ده مــاه مـزد و حـق بــيـمــه مـقــابــل                 
اعــتــراض دارنــد. در ايــن تــجــمــع               
اعتراضـي کـارگـران پـالکـاردهـايـي            

کردند که بر روي آن نـوشـتـه     مي حمل
ــه يــعــنــي               مــاه    ۹ شــده بــود: زلــزــل

حقوقي. اين چـنـدمـيـن اعـتـراض           بي
 کارگران در هفته هاي اخير است. 

کارگران پروفيـل ارومـيـه روز         -
آذر در اعــتــراض بــه پــرداخــت             ٢٥ 

ـلـي      نشدن يازده ماه حق بيمه و تعـطـي
ـفـي شـغـلـي در                 ـي کارخانه و بـالتـکـل
مقابل استانداري آذربـايـجـان عـربـي        
تجمع کردند. اين چندمين بـار اسـت      
کــه کــارگــران پــروفــيــل ارومــيــه در            
محوطه کارخانه و مقابل ارگان هاي 
دولتي استـان و شـهـرسـتـان تـجـمـع               

 ميکنند.  
کارگران سازمان فضاي سـبـز      - 

ـيـل         ٢٥ شهرداري اراک روز      آذر بـدل
تعويق پرداخت سـه مـاه مـزد خـود             

 دست به تجمع اعتراضي زدند.
ـتــراض مــردم                 - خشــم و اعـ

ـبــر                     ـتــل دو کــولـ  ســردشــت بــه قـ
آذر بار ديگر دو کارگر کولبر  ٢٦ روز 

در منطقه سردشت به اسامي عثمـان  
ـلـوـلـه            احمدي و محمد بهرامـي بـا گ
ـتـل                   جانيـان اسـالمـي در مـرز بـه ق
ـيـري از مـردم              رسيدند. جمعيـت کـث
سردشت در مراسم خـاکسـپـاري ايـن       
دو جوان شـرکـت کـردنـد و خشـم و                
ـيـه جـمـهـوري                 اعتراض خـود را عـل
ـيـه     اسالمي و جنايات مستمر آن عـل
کولبران نشان دادند. کولبران کارگران 
ـنـي             بيکاري هستند کـه هـيـچ تـامـي
ـيـگـرد اوبـاش           ندارند و مدام تحـت پ
حــکــومــت اســالمــي در مــرز قــرار          
دارند، اموالشان مصادره ميـشـود و     
يا مستقيما به آنها شليک مـيـشـود.      
کارزار وسيعي در حمايت از کولبـران  

 در جريان است. 
 

ايــنــهــا تــنــهــا گــوشــه هــايــي از          
اعتصـابـات و تـجـمـعـات گسـتـرده               
ـلـف        کارگران است که در نقاط مـخـت
کشور جريان دارد و روزبروز بر ابـعـاد   
آنها اضافه ميشود. گسترش حضـور  
خــانــواده هــا در ايــن اعــتــصــابــات،          
استفاده فعال از مدياي اجتـمـاعـي و      
فراخوان از قبل به اعتصاب و تجـمـع   
ـبـه            در برخي از اين اعـتـراضـات جـن
 هاي مهمي از اين اعتراضات اسـت.  

 
 حزب کمونيست کارگري ايران

دسامبر  ۲۱ ، ۱۳۹۶ آذر  ۳۰ 
 ۲۰۱۷ 

 گوشه هايي از اعتصابات گسترده کارگري در سراسر کشور
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ـبـه         ـيــم         ۲۷ از دوشـن ـل آذرمـاه اق
کردسـتـان عـراق شـاهـد تـظـاهـرات               

اي بوده است. اعتراضات در     گسترده
سليمانيه، چمـچـمـال، سـيـد صـادق،           
تقتق، گرميان، کفري، رانيه، کويـه و    
ـتـرل       حلبچه و ... که مناطق تحت کن
اتحاديه ميهني است برپا شده اسـت.  
در اين اعتراضات چندين ساختمان و 
دفتر متعلق بـه اتـحـاديـه مـيـهـنـي،             
حــزب دمــکــرات، حــزب گــوران و             
احــزاب اســالمــي بــه آتــش کشــيــده          
ــا                     ــه ب ــابل ــه مــق ــس ب ـلــي ــد. پـ شــدن
تظاهرکنندگان پرداخت و با گاز اشک 
آور، گلوله الستيکي و ماشيـن هـاي     
ــرد.                    ــه ک ــا حــمل ــه ــه آن ــاش ب آب پ
ـفـر و             ـنـج ن خبرگزاريها کشته شـدن پ
زخمي شدن دهها نفر را گزارش کـرده  
ـيـان         ـن اند. در اين رابطه با نسـان نـودي
ــان حــزب                ــه کــردســت ــر کــمــيــت دبــي
ـتـگـو                کمونيست کـارگـري ايـران گـف

 ميکنيم.
 

اعتراض مردم بخاطـر  $#�" ���ان:  
چيست؟ آيا اعترضات خودجوش اند 
و يا سازماندهـي شـده انـد؟ در ايـن             
صــورت ســازمــانــدهــنــدگــان آن چــه         

 نيروهايي هستند؟

ن ��د�*�
ن:  اعتراضات مـردم    �

ـقـه           در شهرهاي کردستـان عـراق سـاب
طوالني دارد. مشخصا از سـه سـال          
قــبــل بــا شــدت و شــتــاب بــااليــي               
ـيـه          اعتراض کارکنان و معـلـمـان عـل
حقوق هاي پرداخت نشده، و جـوانـان     
عليه بيکاري در جريان است. در سـه     
ســال گــذشــتــه هــزاران نــفــر در ايــن             
اعتـراضـات بـا بـرپـايـي تـجـمـعـات                 
اعتراضي در خيابانها حضور داشـتـه   
اند. به همين دليـل مـردم مـعـتـرض           
تجارب ارزنده اي در بـرپـايـي تـجـمـع         
هاي اعتـراضـي را دارنـد. مـردم در              
کردستان عراق از حـاکـمـيـت احـزاب        
ناسيوناليستي دو حـزب بـارزانـي و             
اتحاديه مـيـهـنـي، و احـزاب گـوران            
(تغيير) و سازمانهاي اسـالمـي کـه         
ـنـد،        در مجلس اقليم کردستـان هسـت
ناراضي اند. مردم حاکميت سـيـاه و        

پـــر از دزدي و چـــپـــاول احـــزاب                  
ـ اسالمي را تـجـربـه         ناسيوناليستسـ 
کرده اند، لذا بجرات ميتوان گفت کـه  
توهم به احزاب ناسيوناليستي بشدت 
ـقـه                     کم شده اسـت. بـا تـوجـه بـه سـاب
طوالني اعتراضات که اسـاسـا بـراي      
تــامــيــن مــعــيــشــت و حــقــوق هــاي          
پرداخت نشده بوده است ، به نظر مـن  

و    ١٨ خودجوش نيست. اعتراضات  
ــارزه و                 ١٩  ـب ــه مـ ــر ادام ـب ــامـ دس

اعتراضـات کـارکـنـان، مـعـلـمـان و               
جوانان است. و به نظر مـن درجـه اي        
از سـازمـانـدهـي را در اعـتـراضـات              
ميتوان ديد. احزاب چپ و کمونيست 
حضـور دارنــد، امــا  ســازمــانــدهــي          
اعـتـراضـات تـحـت هـژمـونـي آنـهـا                 
نيست.  آنچه عيان است شعار اصلي  
مردم "ارحل" يعني برويد و گورتان را   

 گم کنيد است.       
 

ـ�ان:   ـ� آيـا مـحـدود بـودن         $#�ـ" �
اعــتــراضــات  در مــنــاطــق تــحــت             
حاکميت اتحاديـه مـيـهـنـي بـه ايـن              
ـقـط بـه                   معني اسـت کـه مـردم بـه ف
حاکميت اتحاديه ميهـنـي اعـتـراض       
دارند و اگر چنـيـن اسـت چـرا دفـاتـر             

 ساير احزاب را هم به آتش کشيدند؟
ــ
ن:   ــ� ــ* ــ�د� ــ
ن � اعــتــراضــات �

ـقـوذ                  متاسفانه بـه مـنـاطـق تـحـت ن
ـيـر)              اتحاديه ميهـنـي و گـوران(تـغـي
محدود شده است. امـا ايـن بـه ايـن              
ـقـط بـه                     ـيـسـت کـه مـردم ف معنـي ن
ـيـه            ـيـمـان حاکميت اين احزاب در سـل
اعتراض دارند. البته ايـن را اضـافـه           
ـيـه                ـيـمـان کنم که اعـتـراضـات بـه سـل
محدود نشده در حلبجه، عربد، رانيـه  
و چند شهر کوچک اعتراضات وجـود  
ـيـه             ـيـمـان دارد. بدليل اينکه شـهـر سـل
ـتـصـادي              يکي از شـهـرهـاي مـهـم اق
است، دستگاه اداري احزاب اقليم در   
اين شهر هستند، جمعيتي نزديک بـه    
دو ميليون در شهر و حـومـه زنـدگـي       
ميکنند. سليمانيه شهر فرهـنـگـي و       
ــي                ــاي ــرپ ــي هــم اســت. ب دانشــجــوي
اعتراضات بيشتر و تـا حـدودي هـم          
ساده است. مردم به کـل سـيـسـتـم و           
نظام حاکم(اقليم کردستان) اعتراض   
دارند. کارکنان و مـعـلـمـان خـواهـان          
پرداخت حقوق هاي معوقه از سيستم  

ـيـم کـردسـتـان                ـل اداري و حـاکـم در اق
 هستند. 

دسـامـبـر       ٢٠ تا ١٨ اعتراضات 
به سليمانيه و رانيه محدود نبـود، در    
ـبـجـه،          شهرهاي کويه، چمچـمـال، هـل
سيدصادق، تقتق، کفري، پيرمـگـرون   
تظاهرات هاي کوبنده در جريان بـود.  
همزماني تجـمـعـات اعـتـراضـي در           
چند شـهـر و شـرکـت وسـيـع زنـان و                  
مــردان و جــوانــان در تــجــمــعــات،              
اعتراضات را  وارد فاز جـديـد کـرد.        
عصبانيت و اعـتـراض مـردم شـعلـه          
ورتر و تعرضي تر شد، و در نتيجه بـه  
مقر يا دفاتر احزاب اقليم حمله کردند 
ـتـه             ـب و آنها را به آتش کشـيـدنـد. و ال
دست نيروهاي امنيتي و تيرانداري و   
کشتن معترضين هم بـازتـر شـد. در         

نفر  ٥ دسامبر  ٢٠ تا ١٨ اعتراضات 
جان خود را از دست دادند و ده ها نفر 
هم زخمي شدند.  اين تعداد کشتـه و     
زخمي در نارضايتي هاي چـنـد سـال        

ـبـوده ايـم.             ١٨ گذشته را ما شاهد ن
دسامبر روز مهمي در اعـتـراضـات        
مردم شهرهاي کردستان عليه احزاب 
ـبـت کـرد.       حاکم و ناسيوناليستي را ث
اين روز روز خشم ها فوران کرده عليه 

 احزاب ناسيوناليستي بود.      
 

ـتـي و          $#�" ���ان:   دامنـه نـارضـاي
اعتراضات در چه حد است؟ آيـا ايـن     
اعتراض به معـنـي روي بـرگـردانـدن          
تمام عيار مردم کردستـان از احـزاب       
حاکم است؟ آيا هدف اين اعتراضات 
ـيـم و             ـل سرنگوني احزاب حـاکـم در اق

 برقراري نظم ديگري هستند؟ 
ـ
ن:   
ن ��د�*�مـردم شـهـرهـاي       �

کردستان عراق سـال هـاي مـتـمـادي          
ــزاب                  ــت اح ــمــي ــاک ــه از ح اســت ک
ناسيوناليسـتـي نـا امـيـد شـده انـد.                
مـقـابلـه بـا دزدي و غـارت زنـدگــي                 
ـبـه مـهـم از اعـتـراض              مردم، يک جن
ــروتــهــاي              ــاســي مــردم اســت. ث ســي
فـــرعـــونـــي کـــادرهـــاي احــــزاب              
ناسيوناليستي ورد زبان مـردم اسـت.     
تفاوت طبقاتي و سـطـح مـعـيـشـت،         
ـتـصـاد و       رفاه و بهره برداري آنها از اق
ـيـشـتـر ديـده                 زندگي مرفـه هـر روز ب
ميشود. و فاکتور ديگر بند و بست و  
نوکري احزاب اقليـم بـا  نـظـامـهـاي             

حاکم در ترکيه، جمهوري اسالمـي و    
دولت مرکزي، ميباشد. مـردم از بـه        
اصطالح ديپلماسي اينها نـاراضـي و     
بشدت عصباني هستند. جلـو چشـم      
مــردم شــهــرهــاي کــردســتــان، رژيــم          
جنايت کار جمهوري اسالمي ده هـا      
نفر از افراد و کادرهاي اپوزيسيون را   
ترور کرده است. لشکر کشي نظامـي   
از مرز هاي مشترک به مقر و اُردوگاه 
هاي حزب دمکرات کردستان ايران و 
ده ها مورد ديگر با همکاري احـزاب  
ـيـم انـجـام شـده           ناسيوناليستي در اقل

ـبـر       ١٦ است. و مورد زنده حمله   اکـت
حشد الشعبي و دولت مرکزي عـراق    
به اقليم با فرماندهي قاسم سليمـانـي   
و سپاه پاسداران است. بـخـش بـزرگ        
ـبـانـي      از نيروهاي تحت امر جالل طال
و تعدادي از اعضـاي رهـبـري حـزب         

ـبـر       ١٦ بارزاني مخفيانه با حمله  اکـت
همرامي کردند و مانع پيروز قـطـعـي    
مردم در اجرايي کردن نتايج رفرانـدوم  

 سپتامبر شدند.    ٢٥ 
در مورد مساله سرنگوني با يـک  
مثال اُبژکتيو شروع ميکنم. مردم در  
ايران خواهان سـرنـگـونـي جـمـهـوري          
اسالمي هستند. جمهوري اسـالمـي     
نظام سياسي سرمايه  در ايران اسـت.  
مردم ميتوانند نظام سياسي ايـران را    
سرنگون کنند، اما بـه نـظـر مـن در             
کــردســتــان عــراق صــورت مســالــه          
ـتـوان             متفاوت است، احـزاب را نـمـي
ـنـد در          ـتـوان سرنگون کرد. احزاب مـي
پوزيسيون و در اپوزيسـيـون بـاشـنـد.         

دسامبـر دو     ٢٠ بعنوان مثال زنده در 
حزب گوران و   حزب اسالمي کومـه  
ل ( حزب جـمـعـيـت اسـالمـي ) بـا                
ايجاد جبهه ائتالفي اعالم کردند کـه    
از دايره قدرت اقليم کردسـتـان خـارج      
ــوان احــزاب                ــعــن ــد، و ب ــون ــشــن مــي
ــطـــالح در               ــه اصـ ــون بـ ــوزيســـيـ اپـ
اعتراضات شرکت ميکنند. هر چنـد   
وجود اينها در کنار اعتراضات مردم 
ـنـهـا     زنگ خطر جدي است و وجود اي
ـيـه خـواسـتـهـاي                سمي خـطـرنـاک عـل
ـيـه                   کارکنـان و مـعـلـمـان اسـت، عـل
راديکاليسم اعـتـراضـي اسـت، امـا            
ـتـه انـد از دايـره احـزاب                تصميم گـرف

 حاکم اقليم کناره گيري کنند. 
در سيستم کنوني اقليم کردستان 

احزاب اصـلـي بـارزانـي و اتـحـاديـه                
ميهني سرنگـون نـمـيـشـونـد. مـردم             
ــرنــامــه و               مــعــتــرض هــم، هــنــوز ب
پالتفـرمـي بـراي اعـمـال حـاکـمـيـت                
ندارند. هـمـچـنـانـکـه در جـواب بـه                   
ســئــوالــهــاي قــبــلــي گــفــتــم؛ چــپ و           
سوسياليستها و يا کمونيسم کارگري 
ـنـد کـه بـا            هم آنچنان قدرتمند نيـسـت
اعمال هژموني سياسي و متکـي بـر     
شوراهاي شهري و محالت ارگانهـاي  
قـدرت را اعـالم و امـور را بـدســت                 
نمايندگان منتخب مـردم بسـپـارنـد.       
در چنين شرايطـي اسـت کـه احـزاب           
سرنگون نمـيـشـونـد. اعـتـراضـات و             
مـــبـــارزه مـــردم عـــلـــيـــه احـــزاب             
ناسيوناليستي ادامه دار خواهـد بـود     
و تغييرات مـهـمـي بـايـد در سـطـح                
رهـــبـــري و ســـازمـــانـــدهـــنـــدگـــان         
ـبـايـد        اعتراضات ايجاد شود. مردم ن
ـتـن دو         فريب در اپوزيسيون قرار گـرف
حزب ائتالفي گوران و حزب جمعيـت  
اسالمي را بخورند. همچنانکه گفتم؛  
حضور اينها سـم خـطـرنـاکـي اسـت.           
اينها قدرت اين را دارنـد کـه دسـت            
دخالت جمهـوري اسـالمـي و دولـت           
مرکزي را در اعتـراضـات مـردم بـاز         

 کنند. 
مساله ايـن اسـت کـه اتـحـاديـه               
ميهني در بحران و بن بست سيـاسـي   
قرار دارد، هست و نيستش به کمک و 
همکـاري سـپـاه قـدس و جـمـهـوري                
اسالمي گرده خورده است. دولتـهـاي    
ايران و دولت مرکزي عراق به شرايـط  
بحراني اتحاديه ميهني تسلط دارند. 
جمهوري اسالمي ضـامـن حـفـظ و           
سرپا نگهداشتن اتـحـاديـه مـيـهـنـي            
ــه و حــزب اســالمــي                اســت. تــرکــي
اردوغان در شرايط کنونـي بـا حـزب        
بارزاني رابطه نـزديـکـي دارد. دولـت          
ترکيه دست بااليي در سرمايه گذاري 
در مرزها و اقليم کردسـتـان را دارد.       

 اينها فاکتورهاي مهمي هستند. 
در يک کالم؛ تقويت اعـتـراضـات    
مردم، شفافيت شعارها و خواستـهـا،   
دخالت چپ و سوسياليستها و جـلـب   
حمايتهاي بين المللي از اعتـراضـات   
مردم امر ما است. ما با فعالين ايـن   
اعتراضات در تماس  نزديک و روتين 
تري بايد قرار گيريم. تالش کـرده ايـم      
اخبار اعتراضات، اوضاع سياسـي و    
پروبلماتيک هاي سياسي مـنـطـقـه را       
ـيـل قـرار دهـيـم.           مورد بررسي و تحل

ـالـيـسـتـهـا        تقـويـت چـپ و           و    سـوسـي
کمونيـسـم کـارگـري امـر فـوري مـا                

 است. 

 اعتراضات در اقليم کردستان عراق  
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تــــجــــمــــعــــات اعــــتــــراضــــي      
بازنشستگان فوالد اصفهان و مارش 
قدرتمند آنـان در مـرکـز شـهـر، يـک               
اتفاق سياسي مهم در هفتـه گـذشـتـه       
ــوالد در               ــگــان ف ــازنشــســت اســت. ب
اعتراضاتشان بـا شـعـارهـايـي چـون             
"صندوقو خـالـي کـردن، مـا را آواره             
کردن"، "ربيعي حـيـا کـن، وزارت را            
رها کن"، "عزا عـزاسـت امـروز، روز          
عزاست امروز، حقوق بازنشسته زيـر    
عباست امروز"، "ايران شده دزدخونه، 
توي جهان نمونـه"، "نصـراهللا را رهـا            
ـيـد"، کـل         کنيد، فکري به حال ما کـن
حاکميت را به چالش کشيدند. در اين 
اعتراضات شعارهـاي بسـيـاري داده        
شده که اساسا راديـکـال، تـعـرضـي،          
ـيـانـگـر               ضد تبعيض و نـابـرابـري و ب
خواست بازنشستگـان بـراي داشـتـن         
يک زنـدگـي انسـانـي اسـت. امـا در                
ميان اين شعارها، يـک شـعـار قـابـل          
تـعــمـق و هشــدار دهــنـده اسـت کــه               
ـتـوانـد شـعـار مـا مـردم                حقيقتا نمـي
باشد. بد نيست نگاهي به اين شـعـار     

 داشته باشيم.  
يکي از شعارهايي که در تـجـمـع    
اعــتــراضــي بــازنشــســتــگــان فــوالد        
اصفهان سر داده شد، شعار " عـربـهـا     
را رها کن، فکري به حـال مـا کـن"،           
بود. اين شعاري است قـومـگـرايـانـه،      
ضد مصالح انساني بازنشستـگـان و     
همه مردم شريف و تفرقه افکنانه کـه    
ـبـايـد شـعـار مـا مـردم                   نميتواند و ن
باشد. اگر چه هـمـانـجـا کـارگـران بـا              
ـيـوي                  ـتـرنـات هوشياري و بـا شـعـار آل
نصراهللا را رها کن، فکري به حال مـا  
کن، آن شعار تفرقه افکنانه را عـقـب     
زدنــد و بــديــنــويســيلــه کــنــه اصــلــي          
اعتراض خود به روانه شـدن پـولـهـاي       
ميليـاري بـه جـريـانـات تـروريسـتـي               
اسالمي در منطقه اعالم کردند. چـرا   
که بطور واقعي اعتراض کـارگـران و       
کل جامعه به فقر، به تبـعـيـض و بـه          
نابرابري است. مـردم بـه ايـن بسـاط            
ــخــور بــخــورهــاي              دزد ســاالري و ب
حکوميتان اعتراض دارند. مـردم بـه      
اختصاص بودجه هاي ميليـاردي بـه     
دستگاههاي سرکوب حکومتي چون 
نيروي انتظامـي و سـپـاه و مـذهـب              

اعتراض دارند و محروميت خـود از      
هر گونه تامين و به زندگي زيـر خـط     
ــر اعــتــراض دارنــد.  مــردم بــه                  فــق
ـقـر عـمـومـي             حقوقهاي نجومي و ف
جامعه اعتـراض دارنـد. شـعـارهـاي           
اعتراضي کارگران، بازنشسـتـگـان و      
ـيـان          ـيـز ب بخش هاي مختلف مردم ن
همين اعتراضات است. امـا شـعـار         
ـقـط بـا ايـن                     عربها را رهـا کـن نـه ف
شعارها خوانايي ندارد، بلکه درسـت    
ضد حرکت انسـانـي بـازنشـسـتـگـان            
است. اينکه در همين اعتراضات ما  
ـيـم کـه از کـنـاري                    شاهـد ايـن هسـت
شعارهايي چون عربهـا را رهـا کـن،          
فکري به حال ما کن و يا اهللا اکبر سر 
داده ميشود، بيانگر وجود گرايشاتي 
ـنــد عــمــال                  ـيــخــواهـ اســت کــه مـ
اعــتــراضــات گســتــرده، انســانــي  و          
خروشان مردم را به انحراف بکشـنـد.   
اين شعار ها جهت مبارزه از نشـانـه       
رفتن سرمايه داري ضد انساني حاکم 
و بسـاط سـرکـوب و تـوحشـش، بـه               
منحرف کرده و خشم مردم را متوجه 
بخشي ديگري از مردم و بطور مـثـال   
در اين مورد معين متوجه  کسـانـي     
ــا در                    ــد ي ــان هســتــن کــه عــرب زب
ـنـد،         کشورهاي عربي زندگي مـيـکـن
مي کند. و اين آشکارا ضد انسانـي،   
ناسيوناليستي و تفرقه افکنانه اسـت.  
با چنين ديدگاهي ظاهرا جناياتي که 
ـنـد     تک تک سران اين حکومت ميکـن
را بـايـد بـه حسـاب مـردم در ايــران                  

 گذاشت. 
گويي پولهاي ميلياردي اي کـه       

ـيـف اسـالمـي           از سوي حکومت کـث
ـتـکـارانـي چـون اسـد، و               صرف جنـاي
ـنـد     تروريسم اسالمي در منطقه همـان
ـلـسـطـيـن و             حزب اهللا و حماس در ف
حوثي هاي يمن و جک و جانورهـايـي   
نظيـر آنـهـا مـيـشـود، صـرف مـردم                 
سوريه و مردم عرب زبان اين مناطق 
ـفـاقـا در                   ـيـکـه ات شده اسـت. در حـال
سوريه و در کشورهاي خـارمـيـانـه و         
شمال آفريقا و کل اين مـنـطـقـه تـوده        
مردم از حـکـومـت اسـالمـي ايـران               
متنفرند و يک خواست و اعتراض هر 
روزه  مردم سرنگوني ديکتـاتـورهـاي    
حاکم بر اين کشـورهـا، کـوتـاه شـدن            

دست جريانات تروريستي از سر آنـهـا   
ـبـعـيـض و              و عليه فقر و فـالکـت و ت
نابرابري است. از جمله شـعـار مـردم         
ـيـه ديـکـتـاتـوري          مصر در انقالب عل
ـيـه               مبارک، شعـار مـردم تـونـس عـل
ديکتاتوري بن علي و شعار مردم در   
ـتـکـار،            سوريه عليه بشار اسـد جـنـاي
آزادي، برابري، کرامت انساني بـود و    
ـيـز         اين شعار اعتراضي مردم ايـران ن
هست. و ايـن شـعـار و خـواسـتـهـاي              
ـيـه                نهفته در پشـت آن و مـبـارزه عـل
ــات               ــان ــاســي و جــري اســالمــي ســي
ارتجاعي اسالمي يک پيوند عميقـي  
بين مبارزات کارگران و مردم ايران و 

 کل منطقه بوجود آورده است. 
خالصه کالم اينکه شـعـارهـايـي       
کــه مــردم در اعــتــراضــاتشــان ســر            
ميدهند، مضـمـون و مـحـتـواي آن              
حرکت و اعتراض را بيان ميکنـد. و     
ــراضــات کــارگــري،            وقــتــي بــه اعــت
بازنشستگـان و کـل جـامـعـه نـگـاه                
ميکنيم ، مضـمـون اصـلـي عـمـده               
شعارهايي که در اين مـبـارزات سـر        
داده ميشود، شعارهاي آزاديخواهانه 
ـيـمـا         ـق و برابري طلبانه است که مسـت
تبعيض، نابرابري و کل سيستم حاکم 
را نشانه ميرود. شعارهـايـي کـه هـر          
روز سراسري تري شده و بيش از بيش 
عـروج چـپ در راس جــنــبـش هــاي              
اعتراضي جاري را جـلـوي چشـم مـا         
قرار ميدهد. اما نبايد فراموش کـرد   
که در تمام اين جنبش ها گـرايشـات     
مختلفي عمل ميکنند و گـرايشـات     
راســت، گــرايشــات عــقــب مــانــده و          
ارتجاعي ملي اسالمي در برابر رشـد  
راديکاليسم و چپ در سطح جامـعـه،   
ـنـد و بـراي حـفـظ                    ساکت نـمـي مـان
چارچوب هاي اصـلـي ايـن نـظـام بـه             
ـيـش کشـيـدن                تحرک در مـي آيـد، پ
شعارهاي تفرقـه افـکـنـانـه از جـملـه              
شعارهايي که رنـگ مـذهـبـي و يـا              
ــد، بــخــشــي از ايــن                   ــومــي دارن ق
تالشـهـاسـت. و بـايـد در بـرابـرشـان                  

 هوشيار بود. 
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فـواد      براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانـيـد بـا      

تـمـاس بـگـيـريـد، تـا بـا دادن                    ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ روشن با شماره تلفن 
شماره حساب خود اتوماتيک هرمقـدار کـه مـايـل بـاشـيـد از حسـاب                   

 شما برداشته شود.  
 

  :کانادا   
 

Canada, ICRC , Scotiabank 

4900 Dixie Rd, Mississauga, L4W 2R1 

Account #: 84392 00269 13 

 

 هلند:  

 
Bank: RABOBANK, Darande hesab: FVIVN 

Shomare hesab: 15 13 50 248 
Adres: EINDHOVEN 

IBAN No: NL74 RABO 0151 350 248 
 

 آمريکا:  
 

Bank of America 
277 G Street, Blaine, Wa 98230 

phone # 1-360-332-5711, Masoud Azarnoush 
Account number :   99 - 41581083 
wire: ABA routing #  026009593 

swift code : BOFAUS3N 
  

 شماره حساب انگليس ويژه کمک از انگليس  
 و از هر کشور ديگر: 

 
England, Account nr.  45477981 

sort code:    60-24-23 ,account holder: WPI 
branch:  Wood Green , Bank:   NatWest  
IBAN: GB77 NWBK 6024 2345 4779 81  

BIC: NWBK GB 2L 
 
 

  سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد: 
 

 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ از اروپا:  سيامک بهاري:  
  ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧    کانادا و آمريکا: فاتح بهرامي:

 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ مصطفي صابر: 
  ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠   عبدل گلپريان از ايران:

 در حاشيه يک شعار تفرقه افکنانه
 

 شهال دانشفر
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را    ٢٠١٨ روزهاي پايانـي سـال       
پشت سر ميگدرانيم و به سال نو قـدم  
ـيـغـمـبـران           ميگذاريم. امسال، سـال پ
نيست، سال پادشاهان نيـسـت، سـال      
ـيـسـا و سـال                      کليـسـا و رفـرم در کـل
ـيـسـت. سـال                        مارتين لـوتـر و  ... ن

 ٢٠٠ سال مـارکـس اسـت.            ٢٠١٨ 
سالگي مارکس متفکر و فيلسوف و 
انقالبي اي که نام و يادش از هزاره ها 

 فراتر خواهد رفت. 
ســال مــارکــس اســت.          ٢٠١٨ 

نگاهها دوباره بسـوي او جـلـب شـده           
است. تاريخ بشر با فراز و نشيب هاي 
فراوان پيش ميرود. نـام و يـاد او در            
اذهــان زنــده اســت. امــا نــامــش بــا             
ــهــا و افــراد و وقــايــعــي                حــکــومــت
متاسفانه ربط پيدا کرد که ربطـي بـه     

 تئوري و نظريات او نداشتند. 
از ده سال قبل، مارکس با تـمـام     
قامت خود بلند ميشود و دنيا يکبار 
ديــگــر او را مــي بــيــنــد. مــارکــس              
متفکر، مارکس فيلسوف و مارکس 
انقالبي که خواهان زندگي و حـرمـت     
انساني و آزادي و برابـري بـراي هـمـه         
است. اين ايده را فقط آرمـانـي طـرح       
نميکند، علمـي تـوضـيـح مـيـدهـد.            
مارکس دنيا را براي ما ساده و قـابـل   
فهم ميکند. مکانيزم حرکت اجتماع  
و مکانيزم تغيير اين دنيا و نيـروهـاي   

 اصلي تغيير دهنده آن.
ـيـر           ٢٠٠٨ از سال    اوضـاع تـغـي

ـلـي         کرده و رسانه هاي مهم بيـن الـمـل
 بازگشت مارکس را جار ميزنند. 

نــوشــت    ١٩٩٧ نــيــويــورکــر در      
ــارل مــارکــس! مــردم               ــازگشــت ک ب
انگليس در يـک نـظـر سـنـجـي او را               
ـنـد.            مهمترين متفـکـر هـزاره دانسـت
کتاب کاپيتال جزو پرفروش ترين هـا    
اسـت،  اکـونــومــيـســت مـيــنــويســد           
ـيـزم، و رسـانـه هـاي               ـتـال پيامبر کاپي
آلماني که قبال تعدادي از آنها مـرگ     
ـيـزم را اعـالم کـرده              مارکس و کـمـون
بودند، مجددا از بـازگشـت مـارکـس       

 مينويسند.  
آنگاه کـه زنـده بـود، هـمـواره بـا               
سختي زيست. مارکس پناهنده بود.  
از آلمان او را بيرون کردند. مدتـي در     
فرانسه و سپس در بلژيک و دوبـاره در    

ـنـدن و ... زنـدگـي کـرد.                    فرانسه و ل
زندگي توام با فقر و نا امني. بارها به  
خانه او ريختند، تفتيش کردند و به او 
گفتند تا چـنـد سـاعـت ديـگـر بـايـد               
کشور و يا شـهـرو خـانـه اش را رهـا              

 کند. 
ـقـر و            مارکس با مشـکـالت و ف
بيماري و غـم از دسـت دادن فـرزنـد               
ـنـجـه نـرم                  و ...  با زندگي دسـت و پ
کرد، و با وجود همه ايـن مشـکـالت      
مبارزه کرد، نوشت، نقد کرد و دنيا را 
تــوضــيــح داد. اگــر دارويــن بــه مــا              
آموخت کـه تـکـامـل انسـان از چـه                 
مراحلي رد شده است، مارکس به ما 
آموخت که جامعه چـگـونـه حـرکـت          
ميکند و اجتـمـاع انسـانـي چـگـونـه            
شکل گرفت و کدام قوانين نـاظـر بـر        
کارکرد جوامع اسـت. و مـهـمـتـر از             
همه به ما آموخت که موضوع بر سر 
تفسير دنيا نيست، بلکه بر سر تغييـر  

 آنست!  
ـبـل بـه                  در آلمان از چـنـد مـاه ق
ـتـه انـد. در            استقبال سال مارکس رف
دانشگاهها، در سازمانهـا و احـزاب       
ـيـسـت هـا                 ـئ ـيـسـت و آت چپ و اومـان
همگي بـرنـامـه هـاي مـتـعـددي در                
گراميداشت مـارکـس و در بـررسـي           
مارکس و شناساندن او تـدارک ديـده       

 اند. 
آخرين کتابي که در آلمان منتشر 
ـيـش از           شده بيوگرافي مارکـس در ب

صفحه به قلم يورگن نفه هست  ٦٠٠ 
 که مينويسد: 

ـيـا تـا کـنـون               کدام متفکر در دن
ـيـن کـره               ـلـب  سـاکـن توانسته است ق
زمين را در تمام دنيا چنين عمـيـق و     
ادامه دار همچون مارکس فتح کند و 

 ادامه ميدهد که: 
ـقـد و                     ـفـکـر و ن بررسـي کـار و ت
انــقــالبــيــگــري او مــا را بــه ايــنــجــا             
ميرساند که او با " ايسم" رابطه خوبي  
نداشته است. مارکس ، مارکسيـسـم    
را کشـف نـکـرد. او هـيـچـگـاه يــک                   
سيستم تمام شـده درسـت نـکـرد کـه            
نتوان آنرا نقد و يـا ادامـه داد. نسـل             
جوان در آلمان و در دنيا دارد مارکس 
را کشف ميکند. مارکسي که ربطي  
بــه بســيــاري از حــکــومــتــهــا و يــا               

جرياناتي که خود را مارکسيست نـام  
نهاده اند ندارد، مـارکـس ربـطـي بـه            
استالين و مائو و پولپوت ندارد، ابـدا  

 ربط ندارد. 
کتاب نفه که اخيرا منتشـر شـده     
يکي از کتابهاي پـرفـروش در آلـمـان         

 است. 
سال مارکـس اسـت      ٢٠١٨ سال 

بـا مــجــمــوعــه اي از بــرنــامــه هــاي             
متعدد، در اينجا برخي از برنامه هـا    
را معرفي ميکنم. يک سايت به اسـم     

در آلمـان آغـاز بـکـار          ٢٠٠ مارکس 
 کرده که برنامه ها را معرفي ميکند.

بــطــور نــمــونــه يــک دعــوت بــه            
بازخواني مارکس را در سايتها چنين 

 ميخوانيم : 
مــاه مــه      ٥ کــارل مــارکــس در        

 ٢٠٠ در ترير متولد شد. بـه      ١٨١٨ 
سالگي او نزديک ميشويم. به همـيـن    
مناسبت در شـهـر بـرمـن در آلـمـان               
هنرپيشه رالف بکه، مانيفست حـزب  
ـفـسـت          ـي کمونيست را ميخواند. مـان
حزب کمونيست از طرف مـارکـس و     

ـنـدن        ١٨٤٨ انگلس در فـوريـه        در ل
ـقـالب فـوريـه در              بالفاصله بعد از ان
ـقـالب مـارس در           فرانسه و قبل از ان
آلمان منتشر شد. يا در مـعـرفـي دو         

گفته  ٢٠١٨ نمايشگاه بزرگ در سال 
 شده که:

ســـال کـــارل مـــارکـــس!            ٢٠٠ 
امسال شهر ترير دو نمايشگاه بـزرگ    
دارد. مارکس را بايد دوباره فهـمـيـد.     
کس ديگري جز او تاريخ را نسـاخـت.   
همچون کارل مـارکـس کـه در سـال              

ـيـا آمـد و در              ١٨١٨  از ١٨٨٣ بدن
دنيا رفت. در موزه راين قرار است  از 

ماه مه نمايشگاهي شـروع بـکـار         ٥ 
کند با عنوان :  "زندگي، آثـار، زمـان     

 ،بيوگرافي"  مارکس!
نـــمـــايشـــگـــاهـــي بـــا وســـعـــت        

مترمربع در يک دوره زمـانـي     ١٠٠٠ 
اثر هنري در مورد مارکـس.   ٤٠٠ با 

 ١٠ مــوســســه از          ١٠٠ بــيــش از      
کشورجهان  اين  نـمـايشـگـاه را کـه             
متشکل از تصاوير و عکسهـايـي از     
زندگي مارکس و کشورهايي کـه در      

آنــجــا بــوده و هــمــچــنــيــن شــرايــط             
اجتماعي انقالبات و رشد صنـعـت و     
غيره  در آن دوره اسـت، را بـرگـزار                  
ــدگــان              ــد. ســازمــان دهــن ــکــنــن مــي
ميگويند ميخواهيم زندگي مارکس 
را بطور جذاب و زنده نمايش دهيـم و    
اين متفکر را ميخواهـيـم هـمـراهـي        
کنيم از محل تولدش تـريـر تـا بـن و           
ـنـدن ،        برلين تا پاريس ، بروکسل و ل
مسئول اين پروژه ميگويد نمايشگـاه  

ميليون يورو بودجه سـازمـان    ٥،١ با 
مي يابد که يک ميليون يورو را  شهر 
ترير و استان راين لند فالز  پرداخته و 

ميليون از دولت کمک ميگيريم  ١،٥ 
 و بقيه را مردم کمک  کرده اند. 

در مجموع اين برنامـه هـا قـرار        
ـفـرانـس            ١٢٠ است  سخنـرانـي و کـن

برگزار شود. در معـرفـي نـمـايشـگـاه          
 نوشته اند: 

معروفترين فرزند شهر تـريـر کـه        
بود پاسخ به اين سوال را در يـکـي از       
بزرگترين نـمـايشـگـاهـهـا در مـورد               

 مارکس ميتوانيد پيدا کنيد.
مـارس در       ١٢ تـا       ٨ در فاصله 

دانشگاه برلين مجموعه برنامه هايي 
 در مورد او خواهد بود. 

ـنـسـت:         نمايشگاه دوم اسـمـش اي
مراحل مختلف يک زندگي ! بـرگـزار      
کنندگان نوشته اند: چه قدر بايـد يـک     
انسان و يک منتقد و متفـکـر جـالـب       

سـال کـمـاکـان          ٢٠٠ باشد که بعد از 
ـفـر           ـيـونـهـا ن ـل چنين جذبه اي براي مي

 داشته باشد.  
در اين نمايشگاه کارل مـارکـس    

انسان  با زندگي پرفراز و نشيب اش،   
با  خانواده و دوستان بسيار نزديکـش  
ـيـا ، قـرار اسـت در              در آلمان و در دن

 مرکز توجه قرار  بگيرد. 
شــهــردار تــريــر مــيــگــويــد: مــا          
ميخواهيم به جـوانـان در ايـن شـهـر              
شانسي بدهيم بدون پيش داوري و يـا    
ترديد.  کارل مارکس را بشناسند بـه     
او نزديک شـونـد. مـا نـمـيـخـواهـيـم                 
مــارکــس را مــخــفــي کــنــيــم و يــا               
جايگاهي بيشتر از آنچه به او تـعـلـق      

 دارد، به او بدهيم. 
شهردار ميگويد از وقتي برنامـه  
ـيـش از ده        را اعالم کرده ايم، روزانه ب

ـيـشـنـهـادات           نامه ميگيريم. مـردم پ
ـتـوان        خود را ميدهند که چگونـه مـي

 واقعا جاي 
 گاه مارکس را به دنيا نشان داد.

برنامه مختلف را ميتـوان   ١٢٠ 
مـعـرفــي کـرد. از ســخـنـرانــي هــاي               
مــتــعــدد، عــکــس و بــرنــامــه هــاي           
تــحــقــيــقــي در مــورد مــارکــس تــا            
اقداماتي براي کودکان و نـوجـوانـان.      
فيلم هاي متعدد و اپرايـي در مـورد       
مارکس و همچنين برنامه مـارکـس     
ـيـن    موزيکال که در شهر ترير براي اول

 بار اجرا ميشود. 
از چين يک مجـسـمـه بـزرگ کـه          

 ١ متر بلندي دارد، در روزهـاي     ٦.٣ 
مـارس در مـرکـز شـهـر نصـب                  ٢ و 

 خواهد شد. 
 

https://www.trier.de/
kultur-freizeit/
museen-galerien/karl-
marx-jahr-2018 
 
http://www.uni- 
bremen.de/kalender/
event/
caldate/2017/12/12/
view/event//
tx_cal_phpicalendar/
7089.html?
cHash=e590da01812
859ba2eef1225d3add
f37 
 
https://www.stern.de/
kultur/buecher/karl-
marx--stadt-trier-
plant-grosse-feier-
zum-200--geburtstag-
des-revolutionaers-
3461104.html 
 
https://www.uni-
saarland.de/nc/en/
news/article/
nr/18240.html 

  مارکس کارل يسالگ ٢٠٠  در
 

 اد مارکس خواهد بود!يکه به نام و با  ي، سال٢٠١٨  در آستانه سال

 مينا احدي

www.marx200.org 

fb.com/
wpiran/ 
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تجمعات بـازنشـسـتـگـان فـوالد         
اصفهان و دو روز راهپيمايي بيش از   
دو هزار نفره آنها در وسط اين شهر بـا  
شعارهاي اعـتـراضـي شـان، تـجـمـع            
اعتراضي کارگران بازنشسـتـه کـيـان       
تاير با خواست پـرداخـت فـوري حـق           
سنواتشان، تجمع اعتراضي کارگـران  
راه آهــن تــبــريــز و زنــجــان بــخــاطــر             
دستمزدهاي پـرداخـت نشـده شـان و           
فــراخــوان دوبــاره بــازنشــســتــگــان بــه        
تجمعي سراسري در مقابل مـجـلـس      
اسالمي اخبار و مسائل برجسته اين 

 هفته کارگري در هفته گذشته است.

يک اتفاق مهم در هفته گـذشـتـه،    
اعتراض قدرتمند کارگران بازنشستـه  
فـــوالد اصـــفـــهـــان بـــود. در ايـــن               
ــا              ــگــان ب ـت ــازنشــسـ ــراضــات ب اعــت
تجمعاتشان، با مارش با شکوهشـان  
ــاي                  ــاره ــع ــا ش ــر، ب ــه در وســط ش
اعتراضي شان و بـا شـکـسـتـن سـد               
نيروهاي انتظامي، آنجا که بـا ديـوار     
گوشتي آنها مواجه ميشدند، صحنه 
هاي با شکوهي از مبارزه را آفريـدنـد   

 و قدرتمند ايستادند. 
تعويق پرداخت دو ماه حـقـوق و       
ـيـمـه پـايـدار دو             عدم برخورداري از ب
مـــوضـــوع اصـــلـــي اعـــتـــراضـــات        
بازنشستگان فوالد است. بيمه پايدار  
درواقع درمـان و بـهـداشـت رايـگـان               
است. بازنشستگان فـوالد اصـفـهـان        
قبال نيز با خواستهايي چون افـزايـش     

ميليون  ٤ حقوقها باالي خط فقر فقر 
تومان، درمان رايـگـان، تسـهـيـالت          
براي تامين مسکن، تحصيل رايگان 
در تمام سطوح آموزشـي بـراي هـمـه         
مـــردم و حـــق داشـــتـــن تشـــکـــل               

 اعتراضاتي داشته اند. 
ــوالد           ٢٨ روز    ــران ف ــارگ آذر ک

ـيـرغـم وعـده مـقـامـات              اصفهان عـل
مربوطه به پرداخت حقوق مرداد مـاه  
و انتشار فيش حقوقـي آن در هـمـان          
روز و قول پرداخـت بـه زودي حـقـوق           
آذرماه آنان، اعالم کردند که تا وقتـي  
طلبهـايشـان بـه حسـاب آنـان واريـز                
نشود و به خواستهايشان جـواب داده    

نشود به اعتراضاتشان ادامه خواهند 
داد و مقابل استانداري شهـر تـجـمـع       
کردند. روز قبل از آن نيز اين کارگران  
ـنـد و بـا            در همين محل تجمع داشـت
پيمودن مسير چـهـار بـاغ وخـيـابـان             
کــمــال اســمــاعــيــل بــطــرف مــيــدان          
بزرگمهر و صدا و سيـمـاي اصـفـهـان        
راهپيمايي کردند و در آنجا با شـعـار     
ننگ ما، ننگ ما، صدا و سـيـمـاي        
ما، اعـتـراض خـود را بـه سـانسـور               
ــراضــشــاتشــان اعــالم             ــار اعــت اخــب
داشتند. تجمع و راهپيمايي بيـش از     
ــه در                 ــازنشــســت ــر ب ــارگ ــزار ک دو ه
خيابانهاي وسـط شـهـر اصـفـهـان و               
حضور بسياري از خانواده هـاي آنـان       
در اين تجمع شـهـر را بـه تـحـرک در              
آورده بود و کارگـران بـا شـعـارهـايـي           
چون ربيعي حيا کـن، وزارت را رهـا         
کن، عزا عزاست امروز، روز عزاسـت  
امروز، حقوق بازنشسته زير عبـاسـت   
امـروز، ايــران شــده دزدخــونــه، تــوي          
ـيـد،          جهان نمونه، نصراهللا را رهـا کـن
فکري به حال ما کنيد، بطور واقـعـي     
کل بساط دزد ساالر سـرمـايـه داري        
حــاکــم و تــوحــش آنــرا بــه چــالــش                
کشيدند. و اينها همـان شـعـارهـايـي         

 ٢٥ بود که اين کارگران در تجمع روز 
آذر ماه نيز سر دادند و با فرياد اينکه 
"صندوقو خـالـي کـردن، مـارو آواره              
کردن" اعتراض خود را به باليي که بر 
سر صندوق بـازنشـسـتـگـي و بـطـور            
مشخص صندوق بازنشستگي فوالد 
آمده است و به سرقت رفتن پـولـهـاي      
ــد.               ايــن صــنــدوق هــا اعــالم کــردن
اعتراض به اين دزدي ها، اعتراض به 
تحويل دادن گـزارش ورشـکـسـتـگـي         
آنها به کارگـران و تشـديـد فشـار بـر              
وضع زندگي و معيـشـت کـارگـران و         
ـيـمـه هـاي        کل مردم، محروميت از ب
اجتماعي و از جمله درمان رايـگـان،     
تحصيل رايـگـان و تسـهـيـالت الزم            
براي تـامـيـن مسـکـن، بـاالکشـيـدن             
دستمزد کارگران و مستمري بگـيـران    
و تعويق پرداخت آنها، هـمـه و هـمـه           
امروز به موضوعات داغ اعتراضات 
کارگران و مشخصـا بـازنشـسـتـگـان         

ــل شــده اســت.                  ــدي ــزار    ٨٥ تــب ه
ــوالد در شــهــرهــاي              ــه ف ــازنشــســت ب

مختـلـف بـا تـمـام ايـن مـعـضـالت                  
ــه                  ــد ب ــد و اعــالم کــرده ان ــرويــن روب
تجمعات خود در مقابل استانداريهـا  
ـتـه      ادامه خواهند داد. از جمله در هـف
قبلتر بازنشـسـتـگـان فـوالد کـرمـان            
تجمع داشتند. بازنشسـتـگـان فـوالد        
خوزستان نيز طـي فـراخـوانـي اعـالم          

صـبـح سـوم         ۸ کرده اند که سـاعـت       
ديماه همراه با خانواده ها در مـقـابـل      
درب يک شرکت فوالد تجمع خواهند 
ـيــز                     ــرد. در ســطــح ســراســري نـ ک
بازنشستگان در تدارک تجـمـع بـزرگ      

ديمـاه در مـقـابـل          ١٨ خود براي روز 
ـنــد و                  ـتـ ـلــس اســالمــي هسـ مــجـ
بازنشستگان فوالد نيز در اين تجـمـع   

 شرکت خواهند کرد.  

آذر جمعـي از کـارگـران         ٢٧ روز 
ـنـا بـر          بازنشسته کارخانه کيان تايـر ب
فــراخــوانــي از قــبــل اعــالم شــده در            
ــمــاعــي،            ــاي اجــت گــروهــهــاي مــدي
اعتراض به پرداخـت نشـدن سـنـوات         
ايــام خــدمــت خــود مــقــابــل وزارت           
صنعت، مـعـدن و تـجـارت تـجـمـع                

بازنشسته کيان تاير که  ٤٠٠ کردند.  
به تدريج بازنشستـه شـده      ٩٠ از سال 

اند، هنوز حق سنوات پايان خـدمـت     
خود را از کارخانه دريافت نکرده اند. 

ـيـن      تـا     ۸۰ هر کدام از اين کارگران ب
ميليون تومان از کارخانه کيان  ۱۰۰ 

تاير طلبکار هستند و قرار بود که تـا  
تسويه کامل طلبهـاي آنـان هـر مـاه           

هزار تومـان بـه ايـن کـارگـران             ٥٠٠ 
ـنـد            پرداخت شود. کـارگـران مـيـگـوي

هـزار     ۵۰۰ حتي با پرداخـت هـمـان        
حسـاب     تومان در ماه هم روند تسويه

آنها بيش از يـک دهـه طـول خـواهـد            
کشيد. در تجمع قبلي ايـن کـارگـران         
ـيـر مـاه وعـده حـل ايـن                     ـتـم ت در هـف
مشکالت داده شده بـود، امـا هـيـچ         
اقــدامــي صــورت نــگــرفــتــه اســت.          
کارگران کـيـان تـايـر از سـنـت هـاي                
مبارزاتي ارزشمندي از جملـه اتـکـاء      
به مجـمـع عـمـومـي بـرخـوردارنـد و               
امروز مدياي اجتماعي نقش مهمـي  

در سازمانيافتگي اعـتـراضـات ايـن         
کارگران دارد و با استفاده از آن تجمع 

 آذر ماه خود را تدارک ديدند. ٢٧ روز 

آذر مـاه کـارگـران خـط            ٢٦ روز 
آهن آذربايجان در اعتـراض بـه عـدم        

مـاه     ۳ سـالـه و          ۷ کار     دريافت پايان
حقوقي و خطر از دست دادن شغل   بي

شان دست به اعتراض زدند. هر کـدام  
ـيـون        ـل از اين کارگران نزديک به ده مـي
ـيـز           ـبـال ن طلبکارند و در اين رابطـه ق
ـنـد. در ايـن حـرکـت              اعتصاب داشت

هايي با  اعتراضي کارگران دستنوشته
ـيـت شـغـلـي         «مضاميني چون    امـن

حـــقـــوق و مـــزايـــا       «و     »نـــداريـــم
هايمان پرداخت  بيمه«و  »ايم نگرفته
ــده ــان را            »؛«نشـ ــمـ ــايـ ــوق هـ حـــقـ

و تبعـيـض تـا کـي در            »ميخواهيم
 دست داشتند.

 ١٢ اين کارگران نزديک به ده تـا      
سال اسـت کـه قـراردادي و بصـورت             
پيماني کار ميکنند و شـرکـتـي کـه           
کارش تمام شده به آنها بدهکار اسـت  
و جوابشان را نميدهند. کـارگـران راه        
آهن تبريز خواسـتـار پـرداخـت فـوري          
طلبهايشان و قراردادهاي دائم کـاري    
هستند. در اين روز همچنين گروهـي   

آهن زنـجـان      از کارگران پيمانکاري راه
بــه تــهــران، بــا تــجــمــع در مــقــابــل              

ـيـگـيـر        مـاه     ٦ ساختمان استانداري پ
دستـمـزد مـعـوقـه و وضـع نـاروشـن                 
قــراردادهــايشــان شــدنــد. قــبــال نــيــز         
کارگران راه آهن لرستان در اعـتـراض   
به قراردادهاي برده وار موقـت کـاري     
تجمع داشتند. کارگران راه آهن اعالم 
کرده اند که اگـر پـاسـخـي نـگـيـرنـد،             
حرکت قطارها متوقف خواهـد شـد.     
اين اولتيماتوم کارگران راه آهن نشـان  
از جايگاه مهم اعتصاب بـه عـنـوان        
ابزار قـدرت کـارگـران در مـبـارزات              
حکـايـت دارد. شـرکـت تـراورس در               

ـلـي کشـور حـدود            هـزار     ۷ نواحي ري
کارگر دارد که مجموع اين کـارگـران     

 با معضالت مشابهي روبرويند. 

ــه             ــان در ادامـ ــگـ ــســـتـ ــازنشـ بـ
اعتـراضـاتشـان و در ادامـه تـجـمـع                

ـفـره         ١٥ اعتراضي قدرتمـنـد      هـزار ن
ـيـگـيـري           ١٩ خود در  آذرماه، بـراي پ

خواستهايشان به تجمع سـراسـري در       
دي مـاه       ١٨ ساعت ده صـبـح روز           

ــراخــوان داده انــد. تــدارک بــراي                   ف
ســازمــانــدهــي ايــن تــجــمــع بــزرگ            
اعتراضي شروع شده و بـخـش هـاي          
مختلف بازنشستگان با پوستر هـاي    
ـبـال ايـن روز              ـق همه مي آييم بـه اسـت
ميروند. تاکيد فوري آنـهـا خصـوصـا       
اکنون که بررسي اليحه بودجه دولـت    
ــر                 ــان ب ــان اســت، هــمــچــن در جــري
اخـــتـــصـــاص بـــودجـــه الزم بـــراي            
پاسخـگـويـي بـه خـواسـتـهـايشـان و                
اجــراي يــکــســالــه طــرح هــمــطــرازي         
مشاغـل اسـت  بـازنشـسـتـگـان در                
گفتمان هايشان بر سر اين موضوع و 
با مـقـايسـه اخـتـصـاص بـودجـه بـه                  
نـــهـــادهـــاي مـــذهـــبـــي و ديـــگـــر            
دستگاههاي سرکوبگر و بي تامينـي  
مردم، خواستار پاسخ گويي فوري بـه  
مطالباتشان هستند. يـک مـوضـوع         
ديــگــر گــفــتــمــان هــاي اعــتــراضــي          
بازنشسـتـگـان، اعـتـراض بـه اعـالم              
ورشکستي صندوق بازنشسـتـگـي و      
اختالس ها و تـدارک حـذف آخـريـن             
حداقل هاييسـت کـه تـحـت عـنـوان             
تامين اجتماعي به کارگران و به کـل    
ــد               ــرد. تــاکــي ــق مــيــگــي مــردم تــعــل
بازنشستگان بر اتحاد حداکثري بـراي  

ديماه و مثـل بـار      ١٨ برگزاري تجمع 
ديگر خطابشان نه فقط به افرادي کـه    
بازنشسته هستند، بلکه به شاغلين و 

 خانواده ها هم هست. 

 کارگران در هفته اي که گذشت
 

 

 شهال دانشفر
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ـلـي بـازنشـسـتـگـان در             تجمع قب
نونزدهم آذر ماه بر پا شد. تجمعي که  
خود بازنشستـگـان آنـرا مـهـمـتـريـن             

ـنـد و بـه                ٩٦ تجمع سال  نـام گـذاشـت
راستي بزرگترينش بود. در ايـن روز         
معلمان بازنشسـتـه، بـازنشـسـتـگـان          
کشوري، لشگري، تامين اجتـمـاعـي    
و نيز بازنشستگان صنايـع فـوالد بـا        
شعـارهـاي يـک اخـتـالس کـم بشـه،                
مشکل ما حل ميشه، فرياد، فريـاد،  
از اينهمه بيداد، معيشت، مـنـزلـت،      
حق مسلم ماسـت، اتـحـاد، اتـحـاد،          

ميليون، حـقـوق مـا يـک            ٤ خط فقر 
ميليون، دولت، مجلـس، بـس اسـت        
فريب ملت، عـزا عـزا اسـت امـروز،           
روز عـــزا اســـت امـــروز، حـــقـــوق              
بازنشسته زير عبـا اسـت امـروز، تـا           
ـيـم         ـن حق خود نگيريم از پا نمـي نشـي
ـبـعـيـض و          اعتراض خود را به فقر، ت

 بيحقوقي اعالم داشتند.   
گــرد آمــدن بــازنشــســتــگــان در         
گروههاي مبارزاتي چند هزار نفـره از    
شهرهاي مختلف در تلگرام، بحـث و    
تبادل نظـر در ايـن گـروهـهـا بـر سـر                  
خواستها و مطالباتشان و تبديل آنها 
بــه شــعــار هــا و قــطــعــنــامــه هــاي              
ـقــاط قــوت مــهــم                  ـتــراضــي نـ اعـ
ـنـه         اعتراضات بازنشستگان در زمـي
سازماندهي اعتراض و مبارزه است. 

گروههاي مبارزاتي بازنشستگـان در    
ـتـر           ـقـش يـک دف تلگرام بطور واقعي ن
دائر و پاتوق هر روزه و هـر سـاعـتـه             
بازنشستگان و دخالت حداکثري توده 
بازنشسـتـه را انـجـام مـيـدهـد. ايـن                  
تجربيات را بايد وسيعا اشاعه داد و     
به سنتي پايدار در جنبش کارگـري و    
ـبـديـل کـرد. در بسـتـر                 کل جامعه ت
چنيـن تـحـرکـي اسـت کـه مـيـشـود                  
تشکلهاي توده اي سراسري را شـکـل   
داد و به استقبال مبارزات قـدرتـمـنـد     
سراسري رفت. از مرداد ماه تا کـنـون    
هر ماهه بـازنشـسـتـگـان تـجـمـعـات            
سراسري خـود را داشـتـه و بـرپـايـي                 
تجمعات بزرگ و قدرتمند آنان به يـک  
ـبـديـل       وزنه مهم در جنبش کارگري ت
شـده اسـت. بـازنشـسـتــگـان در ايــن                
تــجــمــعــات خــود بــا شــعــارهــاي پــر          
شورشان خواستهايشان را اعالم کرده 

 ٤ اند. افزايش حـقـوقـهـا بـه مـيـزان               
ـبـعـيـض هـا و           ميليون تومان، رفع ت
همطرازي حقوقها و درمان رايگـان و    
داشـــتـــن يـــک زنـــدگـــي انســـانـــي،           
خواستهاي فوري بازنشستگان اسـت    
و اينها خواستهاي کل جامعه است و  
ـيـدا                   هر روز ابـعـاد سـراسـري تـري پ
ميکند. از مبارزات بـازنشـسـتـگـان         
ـيـم. اخـبـار ايـن                  وسيعا حـمـايـت کـن

 مبارزات را رسانه اي کنيم.

 

در ادامــه تــجــمــعــات کــارگــران        
بازنشسته فوالد و خانواده هاي آنـهـا     
در شهـرهـاي اصـفـهـان و کـرمـان و                
تهران، بازنشستگان فوالد خوزستـان  
اعالم کرده اند که روز يکشنبـه سـوم     
ديماه تجمع بزرگي همراه بـا خـانـواده      
هايشان در مقابل شـرکـت فـوالد در        
اهواز سازمان ميدهنـد. تـجـمـعـات         
اعـتـراضـي کـارگـران بــازنشـسـتـه و               
خانواده هاي آنـهـا کـه در شـهـرهـاي             
مختلف در حال گسترش است، يکي 
از قدرتمندترين اعتراضات سراسـري  

 کارگري به شمار ميرود. 
مطالبات فوري بـازنشـسـتـگـان        
حقوق بدون تاخـيـر، هـمـسـان سـازي           
حقوق ها، درمان رايگـان و افـزايـش        

ميليون تومان اسـت.     ۴ حقوق باالي 
بازنشستـگـان فـوالد خـوزسـتـان در             
فراخوانشان به تجـمـع بـزرگ در روز          

سوم ديماه در مقابل شرکت فوالد در 
اهواز، بر پرداخت مطالبات مـعـوقـه    

و حقوق سر وقـت و       ۹۱ خود از سال 
همسان سـازي حـقـوق هـا و حـفـظ                 
کرامت بازنشستگان تاکيد کرده اند. 
ـيـن      نکته مهم در اين فراخوان همـچـن
تاکيد بازنشستگان بر حضور خانواده 
هاي خود ميباشد که در اصـفـهـان و      
کرمان و تهران هم شاهد آن بوديم. در 
ايــن تــجــمــعــات بــازنشــســتــگــان بــا        
شعارهايي چون حقوق بازنشسته زيـر  
عبا است امروز و يـه اخـتـالس کـم             
بشه مشکل ما حل ميشه و صـدا و    
ـنــگـت بــاد، بـا جسـارت و                  سـيـمــا ن
ـيـه    مستقيما خشم و نفرت خود را عل
حکومت و رسانه هاي حکـومـتـي و      
آيت اهللا هاي دزد اعالم کردنـد و در      
ــاالي                 ــوق ب ــر حــق ــرهــاي خــود ب بــن
چهارميليون تومان و درمان کارآمـد  

و پايدار يعني درمان رايگان تـاکـيـد      
 کردند. 

حزب کمونيست کارگري حمايت 
قاطع خود را از مبارزات و خـواسـت     

هزار بازنشسته فـوالد     ۸۵ هاي بحق 
و خانواده هاي آنها اعالم ميـکـنـد و      
کليه کارگران و مـردم زحـمـتـکـش،            
ــهــاي               ــمــه انســان ــان و ه دانشــجــوي
آزاديخواه را فـرامـيـخـوانـد کـه بـهـر               
شکل که ميتوانند ايـن مـبـارزات و        
خواست افزايش حقوق بازنشستـگـان   
باالي چهارميليون، پـرداخـت فـوري        
کليه معوقات بازنشستگان و درمان 
ـقـويـت              رايگان براي هـمـه مـردم را ت
کنند و صداي بازنشستگان را رساتـر  

 سازند. 
 حزب کمونيست کارگري ايران

دسامبر  ۲۱ ، ۱۳۹۶ آذر  ۳۰ 
 ۲۰۱۷ 

 بازنشستگان فوالد خوزستان هم به ميدان ميايند! 

 صبح سوم ديماه، مقابل شرکت فوالد ۸ 

دو واقعه مهم در روزهاي گذشته 
توجه ها را به خود جلب کـرد. يـکـي       
حضــور زنــان درســر پــل ذهــاب در             
ورزشگاه اين شهر براي ديدن مسابقـه  
فوتبال بود  که در واقع يک قدم بـزرگ  
ــن ســد                  ــراي شــکــســت ــي ب و عــمــل
ممنوعيت حضور زنان در ورزشـگـاه     
ها بـه حسـاب مـي آيـد و ديـگـري                   
ـتـاد: چـنـد زن             اتفاقي که در رشت اف
شجاع منتظر قفل بازکني نشـدنـد و       
خودشان کليد رفتن بـه اسـتـاديـوم را         
ـنـجـا آمـديـم کـه              زدند و گفتند ما اي
فوتبال را ببينيم و از اينجا هـم نـمـي        

 ريم. 
ايــن اقــدامــات زنــان در حــالــي          
صـورت گــرفــت کــه ســحــر قــريشــي          
بازيگر سينما بـا ريـاکـاري تـمـام بـه             
کمک فسيل هاي اسالمي ايران آمـد    
و گفت که موافق مـمـنـوعـيـت ورود        
زنان بـه ورزشـگـاه هـاسـت. و جـواد                

ظــريــف هــم بــه يــک ديــپــلــمــات زن             
 انگليسي براي حجاب تذکر داد.

هر چقدر که سحر قـريشـي جـاي      
ردي پاي مرتجـعـيـن اسـالمـي مـي           
گذارد و عليرغم زن بودنش حـرفـهـاي    
زن ستيزانه آنها را تکرار مي کنـد، و    
هر چقـدر هـم کـه ظـريـف بـه خـيـال                   
خودش زنان دپيلمات خارجي را سـر      
مسئله حجاب "ادب" مي کند، ولـي      
از آن طرف زنـان بـا دو اقـدامـي کـه              
ذکرش شد، نشان دادند که حکومـت  
ـلـي        از پس زنان بر نمي آيد و يـک سـي
محکم تو گوش حکومت وسـوگـلـي      

 هاش زدند.
مخالفت فسيـل هـاي اسـالمـي         
ـقـط  از سـر                حاکم بر ايران با زنـان ف
ـنـد          ايدئولوژيک نيست. همه مـي دان
که اسالم ضـد زن اسـت. هـمـه مـي               
دانــنــد کــه اســالم زن را هــم رديــف              
شيطان قلمداد مي کند  و فقط آنـجـا   

حضورش را به رسميت مي شـنـاسـد      
که نيازهاي جنسي مـرد را تـامـيـن           
ـپـردازد. ولـي           کند و يا به زاد و ولـد ب
اين زن ستيزي اعتقادي، همه قضـيـه   
نــيــســت. مســئلــه ســيــاســي اســت.           
حاکمين اسالمي مي دانند هر جايي 
ـيـانـد زنـان           که در مقابل زنان کوتـاه ب

آنجا نمي ايستند و به مـبـارزه ادامـه      
خــواهــنــد داد تــا هــمــه حــقــشــان را            
بگيرند. و مي دانند که اگر اين اتفاق  
بيفتد کلک همه اينها کنده شده است: 

 به دست پرتوان زنان. 
علم الهدي و مکـارم شـيـرازي و        
کــي و کــي، صــداي پــاي زنــان را                 
شنيدند. دير و يا زود بساط اينهـا را     
ــش                  ــي زن و جــنــب ــاي ــش ره ـنــب جـ
آزاديخواهانه مردم ايـران جـارو مـي          
کند. ولي تا آن زمان بـايـد هـمـه جـا           
مثل سرپل ذهاب و رشـت و مـورد           

مبارزه علني با حجاب اسالمـي، در    
عمل ديوارهاي آپارتايد جنسيتـي را    
بشکنيم و ايـن الـگـوهـا را هـر چـه                   
بيشتر رواج بدهيم. اين يعني به هـمـه   
ارزشهاي ارتجاعي استبداد اسالمـي  
ـتـوان              نه گفتن. اين کار را حـتـي مـي
بوسيله هنر هم انجام داد، آنـطـور کـه      
سه زن جوان با رقص زيبـا شـافـل در        
ميدان تقش جـهـان اصـفـهـان نشـان             

 دادند. 

 

 زنان قفل هاي جداسازي جنسيتي اسالم را مي شکنند!
 

 حسن صالحي

 به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد
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غـارت شـدگـان       ۹۶ آذر  ۲۶ روز 
موسسه مالي کاسپيـن کـه چـنـديـن          
ماه است که براي باز پس گرفتن پـول  
هاي غارت شده ي خـود بـه خـيـابـان          
آمده اند،  خشمگينانه شعار " مـرگ     

 بر روحاني" سر دادند. 
روحاني در شعارها و در مناظـره  
ـتـخـابـات ريـاسـت             تلويزيوني بـراي ان
جمهوري، مي گفت که عملکرد تمام 
نهادها و موسسات مالي و بانکي را 
ـيـار مـردم             به صورت شفـاف در اخـت
خواهد گذاشت، از همان فرداي بيرون 
آمدن از صندوق ماربازي، فـرامـوش     
کرد که چه قولي به راي دهندگان و به 

 مردم داده بود. 
موسسات مالي و بـانـکـي زيـر           
نظر بانک مرکزي روحانـي، انـدوخـتـه       
هاي مردم و سـپـرده گـذاران را بـاال             

کشيدند و روحانـي مـاه هـاسـت کـه            
شاهد راهپيمايي هـا و اعـتـراضـات         
سپرده گذاران غارت شده، هست امـا  
ـيـاورده اسـت.             به روي مبـارک خـود ن
بارها ماموران سـرکـوب تـحـت امـر          
روحاني، مالباختـگـان مـعـتـرض را          
کتک زدند و روحـانـي بـه فـريـادهـاي           
مردم، وقعي نـگـذاشـت تـا ايـن کـه               
امروز مردم به جان آمده، شـعـاري را     
سر دادند که شعاري کليدي اسـت. "       
مرگ بر روحـانـي" شـعـار مـرگ بـر                
جمهوري اسالمي است. شعار مـرگ   
بر نظام است. شعار سرنگوني اسـت.     
شعار تدارک يـک کـارزار گسـتـرده و             
اجتماعـي اسـت کـه امـروز از زبـان                
غارت شدگان بيرون آمده است وفـردا  
مي توانـد بـرزبـان بـازنشـسـتـگـان و               

 معلمان و کارگران جاري شود.

اين شعار فردا مي تـوانـد فـريـاد       
کولبران و بازماندگان کولبران کشـتـه   
شده باشد. مي تواند شعار کشاورزان  
کوهدشت باشد که وزارت بـازرگـانـي      
روحــانــي دســت بســرشــان کــرده و              
محصوالت چغندرشان را نمي خـرد.  
مي تواند شعار زنان باشد کـه مـورد       
تبعيض و آزار و اذيت قـرار دارنـد. و        
کارگران و بيکاران و کـودکـان کـار و        
خيابان و دانشجويان و جوانان و مردم 
به ستـوه آمـده ايـن شـعـار را فـريـاد                  

 بزنند.  
بــي جــهــت نــيــســت کــه ســپــاه            
ـيـش،               ـتـه ي پ سرکوب محمد از هـف
ـيـت و"       اعالم کرده که براي حفظ امـن
ـتـه ي                 زلزله ي اجتمـاعـي کـه بـه گـف
فرمانده ي جنايتکار اين سپاه؛ مـهـم     
تر از زلزلـه ي کـرمـانشـاه اسـت، در              

 شهر مستقر مي شود !
جناب روحـانـي! ايـن مـردم کـه               
ـيـخ گـوش               امروز در قلب تـهـران و ب
شما، مرگت را آرزو کرده انـد، نـه از         
ـبـت        ـي طرفداران جناح به اصطـالح رق
هستند و نه مريخ آمده انـد. ايـن هـا         
زخم خوردگان نظامي هستند کـه تـو     
رييس اجرايي آن هستي و با دروغ ها 
و وعده وعيدهايت سعي داري بـراي      

اين مريض محتضر و رو بـه مـوت،       
فرصت بخري.ولي بدان کـه شـمـارش       
معکوس براي سرنگوني تـو و نـظـام        

 گنديده ات فرا رسيده است. 

fb.com/
wpiran/ 

ــات حــاکــمــان جــمــهــوري            ادبــي
ـنـي و چـالـه                  ـيـات لـمـپ اسالمي، ادب
ميداني است. اين ادبيات، مربوط به  
ديــروز و امــروز نــيــســت. ريشــه در              
فرهنگ رهبران جمهوري اسالمي از   
ريـز و درشـت شـان و از مـعـمـم تــا                     
مکالي شان دارد. از خميني که مـي   

اقتصاد مال خر اسـت ! "         "：گفت
ـتـي                      ـي تا بـنـي صـدر کـه بـا عصـبـان

شورا پـورا     "：هيستريک گفته بود
ماليده !"، تا دردانه ي خامنه اي کـه        
نظرش به نظر او نزديک بوده  و رو بـه        
دوربــيــن بــدون هــيــچ ابــايــي گــفــتــه            

آ ب رو بريز اون جـايـي کـه         "：بود
مي سوزه " . ژاژ خايـي و لـق زبـانـي             
هاي مسئوالن  جمهوري اسالمي بـه    
افراد اصولگرا و سپاهي و قـاضـي و       
مدير کل ختم نمي شود، حتي رئيـس  
جمهور اعتدالي و اصالح طـلـب هـم        
در انتقاد از مردمي که دروغ هـاي او    
ــوســعــه ي                      را در مــورد رشــد و ت
ـتـش، افشـا کـرده انـد،             اقتصادي دول

بعضي ها مي گوينـد   "：گفته بود
ما رشد اقتصادي را نمي بينيم، خـب  

 برويد عينکي چيزي بگذاريد".
از کلمات و الفاظ رکيک و فحش 

هاي نمايندگان در مجلـس اسـالمـي      
که بـگـذريـم، لـودگـي هـا و صـوتـي                 
معاون و سخنگوي دستگاه قضـايـي     
ــده و زشــت و                   ــار زنــن کشــور بســي
ـتـي کـه پشـت                 ـنـده بـود وق منزجرکن
تريبون مصاحبه ي مطبوعاتي اش،   

اگـه مـردي      "：سوت زد و گـفـت        
سوت بلبلي بزن بدون آن که انگشـتـت   
را به دهن بذاري " و اين هنر بي بدليل 
خودش را انجام داد و يـکـبـار ديـگـر          

 ماهيت چارواداري اش را نشان داد.
ـفـاظ       زبان پريشي ها و رکاکـت ال
ـيـت و             اين آقايان برمي گـردد بـه تـرب
آموزش شان در حوزه ها و کتاب هـا    
و مطالب و مباحث کپک زده و عـهـد   
بوقي که خوانده اند. اما آنجـا کـه بـه         
مردم بر مي گردد، اين است کـه ايـن     
حاکمان داراي پـول و مـقـام و زور و              
تفنگ و تريبون، بکرات پا را از دايـره  
ي ادب انسانيت بيرون مي گـذارنـد و     
ـنـد    علنا به چشم هاي مردم زل مي زن
و توهين مي کنند و اين فضيحت ها 
ـيـعـت هـا را بـه حسـاب شـوخ                   و شن
طبعي و شيرين زباني هاي خود مـي    
گذارند. تازه ترين نمونه ي هـتـاکـي و       
توهين به مردم، در سفر حجتي وزيـر    

جهاد کشاورزي به گـيـالن و از زبـان          
شخص وزير انجام شد. هنگامي کـه     
کشاورز گيالني به واردات برنج و فقـر  
تــحــمــيــلــي دولــت و آقــازاده هــا بــه             
کشاورزان اعتراض کرد، جناب وزيـر    

از  "：به يکي از همراهانش گـفـت    
اين سبوس ها بهـش بـدهـيـد يـه کـم             

 بخوره !" 
درست است که اين زبان لقي هـا    
ـيـت         و توهين ها ريشه در تفکر و تـرب
اين  لمپن هاي حاکم دارد، امـا يـک         
نکته را نبايد فراموش کـرد و آن هـم         
پيشروي اعتراضات مـردم اسـت کـه        
مسووالن را چنان به خشـم آورده کـه         
ـنـد و عـربـده مـي             دندان بهم مي ساي
کشند و سوت مي زنند و فحش مـي  

 دهند.
ـتــي مـنــطــق و پــاسـخ  هــاي               وق
درست و حسـابـي تـمـام مـي شـود،                
الطائالت و فـحـش و فضـيـحـت و                 
توهين  به زبان مي آيد. اين لمپنيسـم  
را فــقــط بــا جــارو کــردن تــمــامــي                
حاکميت و کليت اين نظام پوسـيـده و     
ضد مردمي مي توان از بيـن بـرد. و        

 آن روز نزديک است.

 از سوت چارواداري تا سبوس برنج!
 

 آرش دشتي

طــبــق    ۱۳۹۶ آذر      ۱۹ در روز     
فراخواني که از ده روز قبل در فضـاي  
ـتـشـر شـد،         شبکه هاي اجتماعي مـن
تعداد زيادي از بازنشستگان کشـوري  
و لشگري در مقابل مجلس اسالمـي  
تجمع کردنـد و خـواسـتـار حـقـوق از               
دست رفته شان شدند. آن هـا شـعـار           

منزلت، معيشت حـق   ：مي دادند
مسلم ماست! يک اختالس کـم بشـه،      
مشکل ما حل مي شه! و شعـارهـاي    
مطالباتي و کوبنده ي ديگر که دولت 
روحاني و حکومت حامـي سـرمـايـه       
داران و دزدان و اخـتـالـسـگـران را بـه           

 چالش مي کشيد. 
ـتـاد، ورود                 ـبـي کـه اف اتفـاق جـال
حسن روحاني به مجلس براي ارايه ي 

بـود.     ۱۳۹۷ اليحه ي بـودجـه سـال          
روحاني از ترس مردم خشمگين براي 
يک لحظه هم پياده نشـد، مـبـادا کـه         
حــرف مــعــتــرضــان را بشــنــود. ايــن           
ـتـاري، روي         موضوع بيشتر از هـر رف
تجمع کنندگان تاثيـر گـذاشـتـه بـود،          
ـيـس دولـت                 چرا که نشـان داد کـه رئ
اصال توجهي به مردم و فريادهايشان 
ندارد.نکته ي ديگر اين اسـت کـه از          

آذر، سـه تـجـمـع بـا            ۱۹ تابستـان تـا       
ـتـه     فراخوان بازنشستگان صورت گـرف
است. اين در حالي است کـه در سـال        
ـيـن تـجـمـع هـا و                   گذشته شـاهـد چـن
اعتراضات گسترده و سـازمـانـدهـي         
ـبـوده ايـم. در ايـن                  ـنـي ن ـي شده اينچن
فراخوان ها و تـجـمـع هـا، تشـکـلـي                
تلگرامي با نام " اتحاد بازنشستگان"  

 شکل گرفته است. 
ـقـت هـمـان         ـي بازنشستگان در حق
کارگران و کـارمـنـدان و مـعـلـمـان و              
پرستاراني هستند که تـا ديـروز کـار          
مي کردند و امروز بـازنشـسـتـه شـده          
اند. دريافتي بسياري از بازنشستگان  
کمتر از شاغلين است و ايـن حـقـوق          

بازنشستگي کفاف زنـدگـي را نـمـي           
دهد. آن ها دريافته اند که بايد به ايـن   
ـنـد. آن           فقر تحميل شده اعتـراض کـن
ـيـل نـامـه         ـب هم نه اعتراض هايي از ق
نگاري و  مراجعات انفـرادي و چـنـد        
ــلــکــه              ـفــري بــه اداره ي مــربــوطــه، ب ن
سازمان دادن اعتراضاتي سراسري  و 
آمدن به خيابان و تجمع در نقطه اي از 
شهر که در يک طرفش مجلس قانـون  
گــذاري اســت و در طــرف ديــگــرش            

 سازمان برنامه و بودجه. 
در فضاي شبکه هاي اجتـمـاعـي    
در بعضي گروه ها ديده شده است کـه    
تجمع ها و اعتـراضـات خـيـابـانـي و           
پيشروي بازنشستگان را کم اهـمـيـت      
جلوه مي دهند، و به اين خاطر برخـي  
تشکل ها و گـروه هـايـي پشـت ايـن              
ـقـاداتـي را          ـت حرکت نرفته اند، بلکه ان
ـنـد.       هم متوجه بازنشستگان مي کـن
در حــالــي کــه در ايــران اســالم زده،              
نزديک به يک سال است که جنبشي به 
ـتـه    نام جنبش بازنشستگان شکل گرف
ـبـش کـارگـري بـه                    و بـه مـوازات جـن
ميدان آمده است. اين جنبش فعـاالن   
خود را دارد. فـعـاالنـي بـا سـي سـال             

 تجربه ي کار و مبارزه. 
اين جنبش،شـعـارهـاي راديـکـال        
مطالباتي خود را دارد. تشکـل خـود      
را دارد(اتحاد بازنشستگان). رسـانـه      
ـلـگـرامـي           هاي خود را دارد. (گـروه ت
ــال                ــان ــگــان و ک ــازنشــســت ــحــاد ب ات
پيشکسوتان). بازنشستگان چه بسـا      
که در مطالبه گري هايشان، قاطع تـر  
ـنـد،          ـيـن هسـت و ثابت قدم تر از شاغـل
ـيـکـار شـدن را          زيرا ترس از اخراج و ب
ندارند و به معناي واقعي کلمه، در به 
ـقـر       ميدان آمدن شان جز زنجيرهـاي ف

 چيزي براي از دست دادن ندارند.

 جنبش بازنشستگان 
 آرش دشتي

 شعاري که طنين انداز شد!
 

 آرش دشتي
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ـبــه           آذر،    ٢٦ در تـاريــخ يــکـشــن
خبـرهـاي درج شـده در رسـانـه هـا،                 
حاکي از تجمع اعتـراضـي کـارگـران       
کارخـانـه مـاشـيـن آالت صـنـعـتـي                
تراکتور سازي تبريز است. ايـن خـبـر       
ـلـمـب کـارخـانـه و                    در ادامـه خـبــر پ

کارگر اين کارخـانـه    ٢٢٠ بالتکليفي 
رسانه اي شده است. شوراي اسالمـي  
در رابطه با ايـن تـعـرض آشـکـار بـه               

کارگر و زندگي بيـش   ٢٢٠ معيشت 
از هزار و دويست انسان در جهنم بـي  
حقوقي اقتصادي، عمال در خـدمـت   

  کارفرما و دولت قرار دارد. 
چـــنـــيـــن اخـــبـــاري در مـــورد           
کارخانجات در ايران و آذربايجـان در    

ـيـش        ١٠ طول  سال گذشته بيش از پ
شـنــيــده مـيــشــود. رژيـم جــمــهــوري            

ـتـصـادي و       در بن بست     اسالمي اق
سياسي قرار دارد. در مـتـن ايـن بـن          
ـتـخـور پـول پـارو                 ـتـي مـف ـي بست اقل
ــار و عــواقــب                 ــد امــا آث ــکــنــن مــي
سنگينش را فقط کـارگـران و مـردم        
ـنـد.              محروم جامعه تـحـمـل مـيـکـن
ـيـف            پلمب کردن کارخانـه و بـالتـکـل
کردن کارگران يکي از راهـهـايـي کـه       
رژيم اسالمي انتخاب کرده اسـت تـا     

به قيمت خانه خراب کـردن کـارگـران      
آنها را از اعتراض بحقشـان مـحـروم      

 کنند.
کارگران کارخانه مـاشـيـن آالت      

 صنعتي تراکتور سازي!
کار مناسب با دستمزدي بسـيـار   
ـيـکـاري                ـيـمـه ب ـقـر، ب باالتر از خط ف
مکفي و داشتن يک زندگـي انسـانـي      

 حق مسلم همه کارگران است. 
تجمع اعتراضي متحدانـه بـراي     
ـنـهـا              ـتـه، ت احقاق حقوق از دسـت رف
راهي است که در برابر ما کارگران در 
ايران و آذربايجان مانده است. به غير  
از اعتراض متحدانه و بويژه بـهـمـراه      
ـتـر                    خانـواده هـايـمـان و در بـرابـر دف
کارخانه، اداره صنايع، استـانـداري و     
فرمانداري تبريز و هر شـکـل ديـگـر         
اعتراضي راه ديگـري بـراي دفـاع از          

خــانــواده هــايــمــان    زنــدگــي خــود و       
متصور نيست. تنها راه مـقـابلـه بـا            
ــراض               ــت ادامــه اعــت ــن وضــعــي اي

  متحدانه است. 
کميته آذربايجان حزب کمونيست 

 کارگري ايران
دسامبر  ١٧  -١٣٩٦ آذر ماه ٢٦ 

 ٢٠١٧ 

تجمع اعتراضي کارگران کارخانه  

ماشين آالت صنعتي تراکتور سازي 

 تبريز

 تراكت هاي حزب

 كمونيست كارگري ايران  

 را تكثير و وسيعا پخش كنيد
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ـبــه            ـنـ آذرمــاه    ٢٦ روز يــکــشـ
، تجمع کارگران راه آهن تبريز ١٣٩٦ 

ــرداخــت                  ــه عــدم پ ــراض ب ـت در اعـ
حقوقهايشان  منجر به جلوگيري اين 
کارگران از حـرکـت قـطـار مسـافـري           

 تبريز به مشهد گرديد.
ـنـوشـتـه      هـايـي در        کارگران دسـت
هـا نـوشـتـه          دست داشتند که روي آن  

است: "امنيت شغلي نداريم"، "حقـوق  
ـيـمـه         و مزايا نگرفته هـايـمـان       ايـم"، "ب

پرداخت نشده" و "حقـوق هـايـمـان را           
 ميخواهيم"!

ـبـات     عدم دريافت حقوق و مطـال
کارگري يکي از مهمترين و سراسري 
ترين موضوعات اعتراض کـارگـران     

است. در حاليکه در بودجه سال آينده  
ـيـادرهـا     حکومت سرمايه داران، ميل
دالر براي فربه کردن دستگاه سرکوب 
ـتـه شـده          و خرافه پراکني در نظر گـرف
ـقـر          است، کارگران حقوق زير خـطـر ف

 خود را هم دريافت نميکنند. 
 کارگران راه آهن تبريز!

شــمــا کــارگــران قــادريــد کــه بــا          
اعتراضات مداوم و متحدانه و بويـژه  
با همراهي خانواده هايتان تعرض بـه  
حق و حقوق تان را با تعرض متقـابـل   
ـقـوم              پاسخ دهيد و حق تـان را از حـل
ـيـرون        دولت اسالمي سرمايه داران ب

 بکشيد.
ـتــه اذربــايــجــان حــزب               ـيـ کــمـ

ـيـسـت کـارگـري ايـران ضـمـن                 کمـون
حمايت از مبارزه شـمـا کـارگـران راه         
آهن از کارگران بخشهاي مختلف، از 
مردم تبريز دعوت ميکند که به هـر    
شکل ممکن حمايت وهمـبـسـتـگـي      
ـبـانـه شـمـا            خود را با مبارزه حق طـل

 اعالم کنند.  
زنده باد مبارزه بحق کارگرن راه آهن 

 تبريز!
زنده باد همبستگي طبقه کارگر 

 عليه سرمايه داران حاکم!
کميته اذربايجان حزب کمونيست 

 کارگري ايران
دسامبر  ١٨ - ١٣٩٦ آذرماه ٢٧ 

 ٢٠١٧ 

تجمع اعتراضي کارگران راه آهن تبريز و جلوگيري از 

 مشهد! –حرکت قطار تبريز 


