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فاجعه بزرگ آتش سوزي در ساختمان پالسکو و فروريختـن  
اين ساختمان بار ديگر مردم را از خشم و انزجـار از اوبـاش       
دزد و حاکم لبريز کرد. گفته ميشود کـه تـعـداد زيـادي از              
جمله دهها نفر از آتش نشانان در اين فاجعه جان باخته اند. 
ابعاد قربانيان هنوز روشن نيسـت. آتـش نشـانـان بـدرسـت              
قاليباف را نشانه گرفته و خواهان استعفاي او شده اند. همه 
ميدانند که مقصر اين فاجعه حکومتي است کـه سـرانـش        
ـنـد. آنـچـه تـحـت                       فقط به فکر پر کردن جـيـب خـود هسـت
حکومت اسالمي اهميت نـدارد جـان مـردم اسـت. مـردم               
بدرست اين فاجعه را کنار فاجعه سوختن دو کودک کار، دو 
برادر هفت ساله و هشت ساله، صمد و احد، بـگـذاريـد کـه         
همين روزها در غني آباد تهران در در جريان آتش سوزي در 
ـنـد.        سوله اي که محل زندگي آنها و پدرشان بود جان بـاخـت

 عامل هر دو فاجعه يکي است. 
ميگويند سيستم کنترل و اعالم حريق در ايـن سـاخـتـمـان            
ـبـل                 کهنه و بزرگ وجود نداشته است. هـيـچ مـانـوري از ق
درمورد اين نوع ساختمان ها از قبل انجام نميشـود کـه در       
چنين مواقعي تلفات کمتري متوجه مردم و آتـش نشـانـان      
شود. اوباشان اين حکومت بارها مانور مقابله با کـارگـران      
معترض در شهرهاي مختلف سـازمـان داده انـد تـا بـراي              
مقابله با آنها آمادگي داشته باشند. شم آنـهـا درسـت کـار            
ميکند. خطر از ناحيـه کـارگـران و مـردم اسـت و مـانـور                     
وحشت حکومت متوجه آنها است. ايـن حـکـومـت حـتـي            
حاضر نشده است کار آتش نشانان را بعنوان يک کار سخـت  
و زيان آور برسميت بشناسد چون بايد مـخـتـصـر دسـتـمـزد          

  بيشتري به آنها بپردازد. 
مراسم بزرگداشت قربانيان اين فاجعه و مراسم بـزرگـداشـت      
آتش نشانان عزيزي که جانشان را از دست دادند را بايـد بـه     
صحنه محاکمه حکومت اسالمي تبديل کـرد. يـاد هـمـه            
جانباختگان اين فاجعه  و  ياد صمد و  احد عـزيـز گـرامـي       

 باد. 
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صـبـح روز        ۹ پرستاران سـاعـت     
دوم بهمن فراخوان تجـمـع از سـراسـر         
کشور در مقابل وزارت بـهـداشـت در      
تهران داده اند. با تمام قوا بايد آنها را  
تقويت کرد. پرستاران خواهان عدالت 
همه جانبه در نظام سالمت، افـزايـش   
حقوق، امنيت شـغـلـي و اسـتـخـدام             
دائـم، لـغـو اضـافـه کـاري اجـبــاري،                
ـيـشـتـر و کـاهـش              استخدام پرستار ب
فشار کـار و بـاالبـردن اسـتـانـدارد و               
کيفيت بهداشت در بيمارستـان هـا و       
مراکز درماني، اجراي قانـون تـعـرفـه       
گذاري خدمات پرسـتـاري، پـرداخـت       
فوري چند ماه حقوق معوقه و اجـراي  
قانون مشـاغـل سـخـت و زيـان آور                
هستند. بايد از ايـن خـواسـت هـا و              

هـزار پـرسـتـار          ۱۵۰ اعتراض بحـق    
 حمايت کرد. 

ـيـش از هـر زمـان الزم                 امـروز ب
است از مبارزات يکديگر پشتيبانـي  
کنيم. تعدادي از پرستاران در تـجـمـع     
معلمان بازنشسته شرکت کردند و بـا    
ـيـم از آنـهـا          شعار ما همه با هم هست
ـيـبـانـي کـردنـد. از مـعـلـمـان و                     پشت
بازنشستگان، کارگـران و کـل مـردم          
زحمتکشي که از اين وضع بـه سـتـوه      

آمــده انــد و بــويــژه خــانــواده هــاي                
پرستاران انتظار ميرود به هـر شـيـوه        
ممکن از جمله همراهي با اين تجمـع  
ـنـهـا راه           از پرستاران حمايت کننـد. ت
عــقــب رانــدن دزدان حــاکــم تــقــويــت          
ــخــش هــاي              ــه ب ــارزات عــادالن مــب
مختلف مـردم اسـت. يـک خـواسـت             
مهـم کـل مـردم درمـان رايـگـان بـا                  
کيفيـت بـاال اسـت. ايـن حـق مـردم                  
است. اين خواستي است که پرستاران 
را به کـل جـامـعـه و جـامـعـه را بـه                   
پرستاران پيوند ميدهد. بـايـد پـرچـم          
اين خواست را نيز با تمام قوا در همه 
جا و در هـر اعـتـراضـي بـه اهـتـزاز                  

 درآورد. 
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کارگر کارخانه هپکو در اراک    ۱۰۰۰ تجمع اعتراضي 
هشت روز است ادامه دارد. در يکي از اين تجمعات يـکـي    
از کارگران هپکو آقاي حميد رضا احـمـدي در سـخـنـرانـي             
پرشوري خطاب به ماموران سرکوب حکومت اعـالم کـرد       
که از اين باتوم که براي ما کشيده ايد نميترسيم و اوين را بر 
ـيـد            اين زندگي کثافت ترجيح ميدهيم. اگر راسـت مـيـگـوي
ـيـت را                          برويد جلو تـوزيـع مـواد مـخـدر را بـگـيـريـد، امـن
ـيـروي        ميخواهيد با زور برقرار کنيد! و کارگران خطاب بـه ن
انتظامي حکومت فرياد زدند باتومت رو جمع کـن بـرو. و          
اين روحيه حاکم بر کارگران بجان آمده ماشين سازي هپکـو  
است. او مقامات حکومتي را که کنار عطاريان کارفرماي  
کارخانه ايستاده اند مورد افشاي خشمگينانه خود قرار داد 
و عليه بيکاري که سرمنشاء بسياري فسادهاي ديگر است 
صحبت کرد. کارگران هپکو خواستار ابطـال واگـذاري ايـن         
واحد صنعتي به بخش خصوصي و بازگرداندن آن به دولـت    
و ادامه کار و امنيت شغلي خود هستند. و اعالم کرده انـد     
که براي پيگيري مطالبات خود هر روز به تجمع خود ادامه 

 ميدهند.  
کارخانه هپکو به شخصي به نامـه عـطـاريـان        ۸۶ سال 

واگذار شده و از آن تاريخ دستمزد کارگران مـدام بـه تـاخـيـر          

مـاه     ۵ افتاده است. کارگران هم خـواهـان پـرداخـت فـوري               
حقوق خود و هم خواهان ابطال فوري خصوصي سـازي ايـن     

 کارخانه و امنيت شغلي ميباشند. 
ما ضمن حمايت از اعتراض بحق کارگـران هـپـکـو از         
کارگران و مردم اراک ميخواهيم از کارگران هـپـکـو بـه هـر          
شکل که ميتوانند فعاالنه حمايت کنند. اکثر مردم شهر در 
ـنـد و از              شرايط مشابهي با کارگران هپکو زندگـي مـيـکـن
ـيـکـاري مـعـضـل             محروميت هاي مشابهي برخوردارند. ب
هزاران نفر از کارگران و جوانان جـويـاي کـار در ايـن شـهـر               
است. نبايد کارگران هپکو را تنها گذاشت. حکومت سعـي  
ـيـجـه بـه خـانـه                     ـت ميکند کارگران را فرسوده کنـد و بـدون ن
ـقـويـت کـرد.                       بفرستد. بايد اين اعتراض را بـا تـمـام قـوا ت
خانواده هاي کارگران هپکو ميتوانند بـا بـه مـيـدان آمـدن            
خود حلقه اتصال کارگران کارخانه و مـردم شـهـر بشـونـد و            
مردم شهر را در حمايت از کـارگـران مـعـتـرض بـه مـيـدان               
بياورند. اين موثرترين عامل تشديد فشار به حـکـومـت و         

 عقب راندن آن است. 
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کنگـره دهـم حـزب        ا����	���	ل:  
در چه شرايط سياسي و اجـتـمـاعـي       
برگزار ميشود و بنظر شـمـا بـه چـه           
ضرورت ها و نيازهايي بايـد پـاسـخ      

 گويد؟
کـنـگـره دهـم       ��ــ� >ـ?ـ�ایـ0:    

مقـارن اسـت بـا تـحـوالت مـهـم و                  
بيسابقه اي هم در سطح ايران و هـم      

 در يک مقياس جهاني.
اجازه بدهيد از شرايـط جـهـانـي       
شروع کـنـم. مـهـمـتـريـن تـحـوالت                  

 -سياسي جهان در دو سـال اخـيـر            
مــوج    -   ۹ دوره بــعــد از کــنــگــره           

بيسابـقـه مـهـاجـرت از کشـورهـاي              
اسالمزده و جنگزده به اروپا، تشديد 
فاجعه انساني در سوريه و دست باال 
پيدا کـردن روسـيـه در مـنـطـقـه، و                  
باالخره سربلند کردن و بـجـلـو رانـده         
شــدن چــهــره هــا و احــزاب راســت              
افراطي در غرب از يکسو و مـطـرح     
شدن نيروهاي چپ با ادعا و دفاع از 
سوسياليسم  از سوي ديـگـر اسـت.        
اين شرايط به نـظـر مـن بـازتـاب و              
حاصل بحران همه جانـبـه بـورژوازي      
جهاني در دوره حاضرست. حزب ما  
در ادبــيــات و مصــوبــات خــودش،          

 ۲۰۰۸ مشخصا از بعد از زمستان   
و سقـوط وال اسـتـريـت تـا امـروز،               
جوهر و ابعاد مختلف اين بحـران را    
مورد بحث و بررسي قرار داده است. 
امــا فــاکــتــور تــازه انــکــشــاف ايــن           
وضعيت به يک بـحـران تـمـام عـيـار           
حکومتي در کشورهاي غربي است. 
بحراني که يک شاخص آن نارضـائـي   
وســيــع مــردم از ســيــســتــم و نــظــم             
موجود، اعتراض به  شکاف آشکـار  
بين کوه ثروت نجومي يک درصديها  
و فقر توده مردم، و مـقـبـولـت پـيـدا         
کردن گفتمان سوسياليسم در جامعه 
است. در سطح سياسي اين بحران به  
شکل "شگفتي" و "تـحـوالت غـيـر               
قابل انتظار" حتي در رفراندوم هـا و     
انتخابات ها خود را نشان مـيـدهـد.    
احزاب سـنـتـي حـکـومـتـي در ايـن               
کشورها موقعيت و اعتبار گـذشـتـه    
خود را از دست ميدهند، توده مردم 
از آنان رويگردان ميشوند و احـزاب      
افراطي به جلو رانـده مـيـشـونـد. از           
يکسو چـهـره هـاي چـپ بـا ادعـاي               

که در مقايسـه   -آشکار سوسياليسم
با شرايط سياسي در غرب بويـژه در    
ــراطــي" مــحــســوب                ــکــا  "اف آمــري

نفوذ و محـبـوبـيـت پـيـدا          -ميشوند
کرده انـد و از سـوي ديـگـر احـزاب                
راسيستـي سـر بـلـنـد مـيـکـنـنـد و                   
ــد. امــا                  ــيــشــون ــقــدرت رانــده م ب
قدرتگيري راست به نظر مـن نشـانـه      
قدرقدرتي و تحکيم سلطه بـورژوازي  
نيست، برعکس نشانه ضعف و بـي    
آلترناتيوي کامل اوست. تـحـوالتـي       
نظير برگسيت در بريتانيا و انتخاب 
ترامپ در آمريکا قبـل از هـر چـيـز           
سردرگمي و استيصال طبقه حاکـمـه   
در اين کشورها را بـيـان مـيـکـنـد.             
ميتوان گفـت ايـن يـک نـوع "دوران              
گذار" بـراي بـورژوازي غـرب اسـت.            
راست ترين، مسخره ترين و پوشالي 
ترين  دماگوگها و شيادان سـيـاسـي    
نظير ترامپ بجلو رانده ميشونـد تـا     
براي طبـقـه حـاکـمـه وقـت بـخـرنـد.                
بحران اقتصـادي و مصـائـب آن بـه             
گردن خارجي ها انداخته ميشود تـا    
علت اصلي يعني نفس نظـامـي کـه      
بر سوداندوزي مبتـنـي اسـت هـدف         
اعتراضات توده اي قـرار نـگـيـرد و           
جريانات اصلي طبقه حاکمه مـفـري     
براي خروج از بـحـران حـاصـر پـيـدا             
کنند. تا احزاب "ميانه و متـعـارف"      
فرصتي داشته باشند براي مرمت و   
سرهـم کـردن و احـيـاي دکـتـريـن و                  
ديدگاههاي فروپاشيده و به بن بسـت  
رسيده سياسي و اقتصادي و حـتـي       
فلسفي شـان! امـا بـورژوازي نـه از                
اسب بلـکـه از اصـل افـتـاده اسـت.               
بحران يک درصديها در بـي افـقـي و        
بــن بســت العــالج ســرمــايــه داري           
جهاني ريشـه دارد و از هـمـيـن رو               
تحوالت " شگفت و غير مـنـتـظـره"        
اي نظير برگسيت و انتخاب تـرامـپ   
بحران سياسي و اقتصـادي مـوجـود      
را حتي براي طبقه حاکمه وخيم تر و 
شـديــد تــر خــواهــد کــرد. احــزاب و             
نــيــروهــاي ســنــتــي و "مــيــانــه رو"             
بـورژوازي امــيــدوارنــد بــعــد از يــک          
دوران گذار توحش راسيستي جامعه 
دوباره به احزاب ميانه رو و نيروهاي 
ســنــتــي حــکــومــتــي روي بــيــاورد.         
اميدوارند مردم در هراس از "مرگ"  

به "تب" راضي بشونـد. امـا چـنـيـن             
نخواهد شـد. نـه راسـت و نـه چـپ                   
بـورژوازي هـيــچ راه حــل واقـعــي و              
عــمــلــي اي بــراي حــل و يــا حــتــي              
تخفيف بحران اقتصادي و اجتماعي 
موجود ندارد. بـه نـظـر مـن مـا در               
آستانه يک دوره تشـديـد تـالطـمـات          
اجتماعي و سياسي و شکل گـرفـتـن    
جنبش هـاي اعـتـراضـي وسـيـع در             
غرب قرار داريم. جامعه به ريـاضـت   
کشي اقتصادي بعالوه راسيسم و زن 
ستيزي و خارجي ستيزي تن نخواهد 
داد. شنبه گذشته در آمريکا صدهـا   
هزار نفر در اعتراض بـه تـرامـپ بـه         
خيابانها آمدند و اين هنوز از نتايـج  
سحر است. اين جنبش هر روز وسيع 
تر و گسترده تر و راديکالتر خـواهـد     
شد و بيش از پيش کـل سـيـسـتـم و          
نظام سرمايه داري را بـزيـر سـئـوال             

 خواهد برد.  
اين شرايـط زمـيـنـه مسـاعـدي           
بــراي بســط نــفــوذ و قــدرتــگــيــري             
اجــتـــمــاعـــي نــيـــروهـــاي چـــپ و             
سوسياليست از نوع حزب ما فراهـم  
ميکند و لذا وظايف مـهـمـي را در        
برابر ما قرار ميدهد. به نظر من اين  
روند جهاني بايد در کنگره حزب مـا  
مورد بحث  قـرار بـگـيـرد و بـرايـن               
مبنا رئوس مواضـع و فـعـالـيـت و            
عملکرد ما در سطح بـيـن الـمـلـلـي            

 تعيين شود. 
ــبــتــه بــخــش اصــلــي                 ــا ال ام
مباحثـات و تصـمـيـمـگـيـري هـاي               
کنگـره بـه شـرايـط سـيـاسـي ايـران                 
اختصاص خواهـد يـافـت. در ايـران            
تقابل ميان توده مردم و حـکـومـت        
تشديد و تعميق شده و ابعاد تازه اي   
پيـدا کـرده اسـت. تـا آنـجـا کـه بـه                      
وضعيت حکومت مربوط مـيـشـود      
نــافــرجــامــي بــرجــام، بــاال گــرفــتــن         
اختالفات دار و دسته هاي حـاکـم و     
خــودافشــاگــريــهــاي جــنــاحــهــاي            
حکومتي از دزديها و حتي جنايات 
يکديگر در دهه شصـت و غـيـره، و          
کال تشديد بحران مزمن اقتصادي و 
سياسي اي که گريبان حـکـومـت را        
گرفته اسـت، از جـملـه مـهـمـتـريـن               
فاکتورهـاي سـيـاسـي دوره حـاضـر              

 است.   

در مقابل، در جامعه و در ميان 
توده مردم تحرک و تعرض بيـسـابـقـه     
اي در جــريــان اســت. مــا شــاهــد                
پــيــشــرويــهــاي چشــمــگــيــر جــنــبــش      
ــقــه               ــســاب ــي ــرش ب ــت ــري، گس ــارگ ک
اعتصابات و تجمـعـات اعـتـراضـي        
کارگران، اتحاد کارگران و معلـمـان،   
مبارزات بازنشستگان، و سـربـلـنـد         
کردن فعالين و چهره هاي سرشـنـاس   
جنبش کـارگـري هسـتـيـم. افـزايـش             
دســتــمــزدهــا و حــقــوقــهــا، فــقــر و             
بيحقوقي و تقابل تـوده مـردم رانـده        
شده بزير خط فقر بـا مـفـتـخـورهـاي         
حاکم، اخراج و بيکاري، حق تشـکـل   
و اعتـراض و  پـرونـده سـازي هـاي                
امنيتي عليـه فـعـالـيـن کـارگـري و              
ــن               ــري ــمــان از جــملــه مــهــمــت مــعــل
موضوعات اعتراضات کـارگـران و       
معلمان و بازنشستگـان اسـت. ايـن         
نشاندهنده افزايش ثـقـل و جـايـگـاه          
جنبش کارگري در جامعه و بـيـانـيـه     
ها و خواستها و کال گفتماني اسـت    

 که جنبش کارگري مطرح ميکند.  
وســعــت گــرفــتــن اعــتــراضــات        
بخشهاي مختف جامعه در عـرصـه     
هاي مختلف بـا ابـتـکـارات تـازه و            
بديع نيز يک فاکتور مهـم ديـگـر در        
وضعيت سياسي امروز ايران اسـت.    
ــا آزادي              از مــمــنــوعــيــت اعــدام ت
زندانيان سـيـاسـي و دادخـواهـي از            
جنايت دهه شـصـت تـا مـقـابلـه بـا              
تبعيض عليه زنان و آپارتايد جنسي 
تا خواست سکوالريسـم و بـچـالـش         
کشــيــدن کــل اســالم و قــوانــيــن و              
اخالقيات اسالمي و حتـي دفـاع از       
حقوق حيوانات و غيره و غيره هـمـه     
به موضوع اعتراض و گفتمان تـوده    
مردم در تحرکات اعـتـراضـي و در          
مدياي اجتماعي تبديل شـده اسـت.     
گرچه سابقه بسياري از اين جنبشهـا  
ــهــا قــبــل                ــه ســال و اعــتــراضــات ب
برميگردد اما گستـرش و تـعـمـيـق          
آنها و ابتکارات بـديـع فـعـالـيـن در             
عرصه هاي مختلف از خصوصيات 
تازه اين جـنـبـشـهـاي اجـتـمـاعـي و              
بيانگر تحول کيفي انـهـا بـه سـطـح            
بــاالتــري اســت. آنــچــه هــمــه ايــن               

مبارزات، حتي آنجـا کـه در قـالـب           
فعاليتهاي صنفي و مـدنـي مـطـرح         
مـيـشـونـد، را بـيـکـديـگـر مـربــوط                 
ــچــالــش کشــيــدن کــل              مــيــکــنــد ب
حکومت و نظام جمهـوري اسـالمـي      

 است.
از سوي ديگر مـبـارزات جـاري        
هم از نظر دامنه و وسعـت و هـم از         
لحاظ نوع مسائل و خواستهائي کـه  
مطرح ميکنند بـيـش از هـر زمـان           
ديگر  بيانگر و بـازتـاب قـطـبـنـدي             
طبقاتي در جامعه و مقابله با وضـع  
موجود از يک زاويه عمـيـقـا بـرابـري        
طلبانه و انساني است. کـافـي اسـت      

 -نگاهي بـه بـيـانـيـه عـظـيـم زاده                   
عبدي کـه در روز جـهـانـي کـارگـر                 
منتشر شد بيانـدازيـد، بـه سـخـنـان           
فعالين جنبش عليه اعدام و عـلـيـه        
کشتارهاي دهه شصت در مصاحبـه  
با کانال جديـد گـوش بـدهـيـد و يـا               
گسترش تعـرض زنـان بـراي در هـم             
شکستن  ديوارهاي آپارتايد جنسـي  
را در نظر بگيريد تا متوجه بشـويـد     
که چه تحرک وسيع و راديکال و همـه  
جانبه اي عليه جمهوري اسـالمـي و     
کل وضع موجود در جـريـان اسـت.          
جامعه کال به چپ چرخيده و از يـک      
زاويه برابري طلـبـانـه و انسـانـي بـه             
مقابله با حکومت اسالمي سرمايـه  

 برخاسته است.   
حزب ما در شکل دادن بـه ايـن       
شرايط نقش فعالي داشـتـه اسـت و          
ميتواند و بايد در سطح گستـرده تـر     
و همه جانبه تري بـه اسـتـقـبـال ايـن           
شرايط برود. کنگره دهم حـزب يـک        
گام مهم براي آماده ساختن صفـوف  
حزب و همه فعاليني که سياستهـاي  
حزب را دنبال ميکنند در اين جهت 
خواهد بود. به نظر من جـامـعـه در         
آستانه يک طوفان بنيان کن و تعرض 
وسيع به جمـهـوري اسـالمـي و کـل            
نظام حاکـم قـرار دارد. حـزب بـايـد               
براي اين شرايط خود را آماده کند و 
کنگره يک گام مـهـم در ايـن جـهـت            
است. مشخصا الزمست کنگره در    
مورد ويژگي هاي شرايـط سـيـاسـي       
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ــمــان          ۲۸ امــروز     ــمــاه مــعــل دي
بازنشسته در مقابل سازمان برنامه و 
بودجه در تهران تـجـمـع کـردنـد و بـا             
ـنـد و       پالکاردهايي که در دست داشـت
با سر دادن شعار به حقوق هاي ناچيـز  
خود در مقابل حقوق هـاي نـجـومـي       
مقامات اعتراض کردند و خـواهـان       
افزايش حقوق، يکسان سازي حـقـوق     
ها با ساير بـازنشـسـتـگـان و درمـان           
رايگان شدند. در اين تـجـمـع کـه بـر             
اساس فراخواني از قبل سازمان داده   
ـقـر         شده بود، معلمان با شعار خـط ف
ـيـون            ـل سه ميليون حقوق مـا يـک مـي
 خواهان حقوق باالي خط فقر شدند. 

اعتراضات معلمان بازنشسته از 
ششم مهر امسـال وارد فـاز تـازه اي            
شده است. روز شـش ديـمـاه هـزاران              
ـيـسـت       معلم بازنشسته در نزديک به ب
شهر همزمان دست به تجمـع زدنـد و       
خواست هـاي فـوري خـود را اعـالم             

ـبـال آن روز           ديـمـاه و        ۲۶ کردند. بدن
آذر دسـت بـه تـجـمـع             ۱۴ سپس روز 

زدند و بر خواست هاي خود پافشاري 
کردند. يک نقطه قـدرت اعـتـراضـات        
بــازنشــســتــگــان نــقــش فــعــال زنــان           

مـهـر      ۲۶ بازنشسته است. در تجمع   
معلمان شعار ميدادند: اگه صـنـدوق     
خاليه اينهمه دزدي چيه، اگه صندوق 
خاليه اينهمـه اخـتـالس چـيـه. و در               

آذر شعار ميدادنـد مـعـلـم        ۱۴ تجمع 
زنــدانــي آزاد بــايــد گــردد، زنــدانــي             
سياسي آزاد بايد گردد. در اين تجمـع   
بازنشستگان اعالم کـردنـد چـنـانـچـه         
ــاره             مشــکــالتشــان حــل نشــود دوب

ديـمـاه بـه         ۲۸ برميگردند و امـروز        
خيابان برگشتند و با خشم و نفرت از   
وضعيتي که حکومت اسالمي بـراي  
آنها ايجاد کرده است بـاز هـم اعـالم          
کردند که تا خواست هاي آنها برآورده 
نشود به تجمعـات اعـتـراضـي خـود          

 ادامه خواهند داد. 
تجمعات پـي در پـي مـعـلـمـان               

هــزاري    ۱۲۰ بـازنشـســتـه، طـومــار         
کــارگــران نــفــت، تــجــمــعــات مــکــرر        

بازنشستگان فـوالد و اعـتـصـابـات            
هرروزه و طوالني مـدت کـارگـران و          
ــر                ــان و ســاي ــم ـل ــراضــات مــعـ اعــت
اعتراضاتي که توسط مردم بـه جـان       
ـلـف بـرپـا                   آمده در شـهـرهـاي مـخـت
ميشود، فضاي جديدي از گسـتـرش     
اعتراضات توده اي و هم سرنوشتي و 
اتحاد ميان توده هاي ميليوني مـردم  

را به نمايش ميگذارد. هـرچـه مـردم         
ـيـان         بيشتر متحد ميشوند حـکـومـت
بيشتر به جان هم مي افتند و تشـتـت   
و بحران شان عميق تر ميشود و بـي      
آبرويي شان بيشتـر عـيـان مـيـشـود.           
ــر زمــان بــراي                     ــش از ه ـي فضــا بـ
اعتراضات قدرتـمـنـد و سـراسـري و            
مــتــشــکــل شــدن کــارگــران و مــردم          

محروم و به جان آمده آمـاده تـر شـده        
 است. 

پيش به سوي اعتراضات گسـتـرده و     
 سراسري

 
 حزب کمونيست کارگري ايران

ــمــاه        ۲۸  ــه     ۱۷ ،   ۱۳۹۵ دي ــوي ژان
 ۲۰۱۷ 
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اي که داشتيم در مقابل دفتر سازمان 
برنامه و بودجه در ميدان بـهـارسـتـان     
ـفـر از                 جمع شديم. نـزديـک بـه هـزار ن
معلمان بازنشسته از شـهـر تـهـران و         
شهرهاي استان تهران و نيز شهـرهـاي   
کرج، مشهد ، اصفهان، کرمانشـاه ،    
تبريز وسيرجان کرمان. از ساعـت ده     
صبح جمع شديـم تـا خـواسـتـه هـاي             

 برحقمان را يک صدا فرياد بزنيم.
به دليل ازدحام زياد يـک مـوتـور      
سوار که کنترل خود را از دسـت داده      
بودبه يکي از همکاران بـرخـورد کـرد      
وهمکار معلم را به زمـيـن انـداخـت.       
ــم           خــوشــبــخــتــانــه هــمــکــاران مــعــل
بازنشستـه او را کـمـک کـردنـد و از                  
ـبـي نـديـد.               زمين بلند کـردنـد و آسـي
جمعيـت زيـاد مـعـلـمـان در جـلـوي                 
سازمان باعث مختـل شـدن حـرکـت         
ماشينـهـا و مـوتـورسـواران در ايـن               

محل شده بود. بسـيـاري از مـوتـور            
سواران با شنيدن شعار هاي معلـمـان   
باز نشسته دستشـان را بـه عـالمـت           
پيروزي باال مي بردند. از انجايي کـه     
مجلس تعطيل بود از پليس مجلـس  
برا ي حفظ نظم در محل کمک گرفته 
شد. به طوي که اکثر آنان معلمـان را     
ـتـگـو          مي شناختند و با معلـمـان گـف
مي کردند. جالب اينکـه تـعـدادي از        
پرستاران نيز همراه اين حـرکـت شـده        
بودند و شعار ما همه با هم هستيم را 
ميدادند. شعارها عبارتند بودنـد از:     
خط فقر چهار ميليون حقـوق مـا يـه        
ميليون، خرج زندگي دالريـه حـقـوق        
ما رياليه، معيشت منزلت سـالمـت   
حق مسلم ماست، بيمه رايـگـان حـق      
ـيـمـه کـار امـد حـق                  مسلم مـاسـت ب
ـتـي           ـيـعـدال مسلم ماست، اين هـمـه ب
هرگز نديده ملتي، حقوق ما پـول اب    
وبرق نمي شه، عدالـت عـدالـت، اگـر         

ـبـودي .،نـظـام         من نبودم تو اون باال ن
هما هنگ اجرا بايد گـردد، نـوبـخـت       
بــيــا پــايــيــن. نــو بــخــت خــجــالــت               

سـفـره خـالـي ديـگـه صـبـر                خجالت،
 نداره. وچند شعار ديگه.

ساعت نزديک دوازده نيم بود کـه    
از ما خـواسـتـه شـد وارد مـحـوطـه                
حياط سـازمـان شـويـم و در را بـاز                  
کردند و در حيـاط جـمـع شـديـم. در             
انجا اقاي. خرسندي وخـانـم رضـايـي        
قطعنامه هميشگـي خـواسـتـه هـاي          
ـنـد خـوانـدنـد         معلمان را با صدايي بل
ومعلمان انرا تکرار مي کردند. حدود  
ساعت يک ظهـر خـبـر دادنـد کـه ده              
نمکي يکي از معاونين نوبخـت مـي     
ـنـد. جـمـعـيـت           خواهد معلمان را ببي
معلمان کـه در آن هـنـگـام بـالـغ بـر                  
ششصد نفر مي شد وارد سالن آمفي 
تاتر سازمان بودجه شـدنـد. در آنـجـا          
يک پرستار از مشـکـالت پـرسـتـاران        

واتحاد با معلمان سخـن گـفـت و بـا           
ـبـال     ـق شعار ما همه با هم هستيم است
شد. همـکـاران اصـفـهـانـي و ديـگـر                
همکاران هرکدام از مشکالت بيمه و 
مطالباتشان گفتند. صحبت هاي ده    
نمکي تکرار حرفهاي نوبخت و انشـا      
خواني بود. و در خـالل حـرفـهـايـش             
معلمان را تهديد کرده و آنـهـا را بـه            
مجلس رجوع ميداد که با اعـتـراض     

معلمان مبني بر تعطيلي مجلس رو   
برو شد. او با سخنانش آب پاکي روي 
دست همه ريخت و گفت که از دسـت  
ما کاري ساخته نيست. معلمـان بـاز      

بـهـمـن       ٢٦ نشسته نيز قرار گذاشتند 
مجدداجلوي سازمـان جـمـع شـونـد.          
ـيـم بـود کـه                  ساعت نزيک بـه سـه و ن
جلسه پايان يافت و مـعـلـمـان دسـتـه         

 دسته سالن را ترک کردند .
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شالق زدن بـه حسـيـن مـوحـدي            
ـيـل    خبرنگار نجف آباد نيوز به اين دل
که تعداد موتورسيکلت هاي توقيـف  
شده دانش آموزان يک هـنـرسـتـان در       
نجف آباد توسط نيروي انتظـامـي را     

ـيـد           ۳۵ دستگاه  ۸ بجاي  دسـتـگـاه ق
کرده بود، سـر و صـداي تـعـدادي از             
مقامات حکومت را هم درآورده و به 
قول يکي از رسانـه هـاي وابسـتـه بـه            
حکومت بازتاب وسيعي يافته است. 
دادگاه جمهوري اسالمي در اين شهر 

 ۴۰ با شکايت نيروي انتظامي حکم   
ضربه شالق را صـادر کـرده و حـکـم           
چند روز قبل اجرا شده اسـت. صـبـح       
روز اجـراي حـکـم بـه خـانـه حسـيــن                  
موحدي ريخته اند تا او را بـه مـحـل        

 اجراي حکم ببرند. 
جريان چـيـسـت؟ چـرا يـک عـدد             
اشتباهي در يک گزارش، به شکـايـت   
و دادگــاه و شــالق خــوردن کشــيــده             

دسـتـگـاه       ۴۰ است؟ گيريم که بجاي 
ـيـف         ۸ موتور سيکلت  دستـگـاه تـوق

شده است. اولين سوال اين اسـت کـه        
ـيـن               اين چه حکومـتـي اسـت کـه چـن
رابطه اي با نوجوانان ايـن مـمـلـکـت          

ــات               ــکــان ــجــاد ام ــجــاي اي دارد؟ ب
ـفــريــحــي و               آمـوزشــي و رفـاهــي و ت
سرگرمي هاي سالم، چرا بايد تعدادي 
نوجوان را اينگونه مورد اذيت و آزار     
قرار داد؟ دومين سوال اين اسـت کـه     
ـيـن     چرا نيروي انتظامي در مقابل چـن
اشتباهي تا اين حد حساس است؟ به 
اين دليل ساده که از اين بزرگـنـمـايـي     
يا سياهنمايي نگران است. يعـنـي از      
انعکاس ايـن خـبـر در مـيـان مـردم               

 ميترسد. 
اما چرا اشتباه در درج يـک عـدد     
به دادگاه کشـيـده مـيـشـود؟ بـه ايـن              
دلــيــل ســاده کــه شــالق بــخــشــي از            
سيستم قضايي حـکـومـت و قـانـون          
مجازات اسالمي آن اسـت. بـه ايـن             
دليل که اين حکومت خامنه اي ها و 
رفسنجاني ها، روحاني ها و خاتـمـي   
ها، الجوردي ها و مـرتضـوي هـا و          
الريجاني ها است. مگر نادر قاضـي   
پور نماينده مجلس رژيـم در صـحـن        
مجلس به خبرنگاري که او را سـوال        
ـنـهـا          پيچ کرده بود سيلي نزد؟ امـا اي
ـيـسـت.     نکته اصلي در اين موضوع ن
نکته اصلـي ايـن اسـت کـه از خـود                
نــيــروي انــتــظــامــي نــجــف آبــاد تــا            
فرماندار و نماينده مجلس حکـومـت   

و مديـر ارشـاد نـجـف آبـاد و سـايـر                  
مقامات از اين کرده خويش وحشـت    
ـنـده            دارند. ابوالفصل ابـوتـرابـي نـمـاي
مجلس از نجف آباد ميگويد در پـي    
صــدور حــکــم شــالق در خــردادمــاه           
ـيـس               رايزني هاي گسـتـرده اي بـا رئ
پليس نجف آباد و مـديـران اسـتـان و         
شهرستان داشتم تا جـلـو ايـن حـکـم            
گرفته شود. سرهنگ کريمي مـعـاون    
اجتماعي نيروي انتظامي نجف آباد، 
خبر را تکذيب ميکنـد و مـيـگـويـد          
شايعه است و تکذيبيه نيـز بـه زودي       
منتشر ميشود. فرماندار نجف آبـاد     
در جواب ايـن سـوال کـه در کـجـاي                
جهان شالق خوردن خبرنگاران امـري  
ـيـد!     بديهي است ميگويد تفسير نکـن
آب ريــخــتــه شــده را هــم نــمــيــتــوان             
برگرداند. اگر اين خبر صحت داشـتـه    
باشد من ناراحت ميشوم! خـبـرنـگـار      
شرق ميگويد ديگران، يـعـنـي سـايـر        
مقامات استـان و شـهـر هـم جـواب              
هــاي درخــورد تــوجــهــي دادنــد. ول            
ـبـال مـاجـرا را                   کنيد، تـمـام شـد، دن
نـگـيـريـد، آشـتــي کـردنـد، روبـوســي               
کردند، خودمان با خرد جمعي حلـش  

 کرديم. 
اما نکته اصلي را صالحي مدير 

ارشاد نجف آباد در پاسخ به سوال يک 
ما همين االن کـه      خبرنگار ميگويد: 

ـيـد در يـک جـلـسـه               ـت شما تماس گرف
ـيـم. مـا        مرتبط با اين موضوع هست
رايزني هاي گسترده اي درباره شرايط 
امـنــيــت و روانــي و اجــتــمــاعــي بــا             
ــان و خــود                ــرســت ــداري شــه ــرمــان ف
خبرنگاران و نيروي انتظامـي داشـتـه      
ايم. از يکطرف حاشا کردن و از طرف 
ديگر اينهمه جلسه و رايزني و تمـاس  
با اين و آن و دلجـويـي و روبـوسـي و           
آشتي بخاطـر ايـن اسـت کـه ايشـان              
شرايط اجتماعي را خطرناک ميداند. 
ـيـت              ميگويد مگـر خشـم و عصـبـان
ـيـد         ـن ـي ـب مردم را نميبينيد؟ مگر نـمـي
جامعه در حال انفجار است چرا جرقه 
ـيـد؟ چـرا              به اين بشکه بـاروت مـيـزن
بهانه به مردم ميـدهـيـد؟ چـرا عـقـل           

 نداريد شرايط را درک کنيد؟ 
طنز جالب اما اين اسـت کـه در       
حــالــي نــيــروي انــتــظــامــي از ايــن              

به  ۸ سياهنمايي در بزرگ کردن عدد 
نگران است که هـر روزه تـوسـط         ۳۵ 

باالتريـن مـقـامـات و آيـت اهللا هـا                 
دزدي هاي ميلياردي سـرکـرده هـاي        
جــمــهــوري اســالمــي يــکــي پــس از          
ديگري رو ميشود و حتي يک لحـظـه   

از افشاي کثافات يـکـديـگـر سـاکـت         
نيستند. ايـن افشـاگـري هـا بشـدت              
صفوف خود رژيم را به همـه چـيـز از        
جمله آينده نظام بشدت بـي اعـتـمـاد         
کــرده اســت. حــتــي در داالن هــاي               
حکومتيان هم اين بحث رايـج اسـت       
که حکومت رفتني است. بايد فکري  

 به حال خود بکنيم. 
مردم دارند بلند ميشوند. هر چه  
ـيـشـتـر         تشتت در ميان حکومتيـان ب
باال ميگيرد همبسـتـگـي در مـيـان          
مردم تقويت ميشود. اعتماد بنـفـس    
ـتـه       در حکومتيان بشدت کاهش يـاف
است. اينها همان کساني هستند کـه   
زماني صد تا صد تا اعالم ميکردند 
و پول تيري که به عزيزان مردم شليک 
ميکردنـد را از خـانـواده هـا طـلـب                  
ميکردند و حاال از حکمي کـه خـود       
صادر و اجرا کرده اند وحشت دارنـد.    
حکومت همان است. اما مردم همان 

 نيستند. آماده انفجارند. 
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استفن لوفن نخست وزير سوئد قرار اسـت در مـاه فـوريـه بـه              
و    ۱۱ ايران سفر کند و براي انجام يک ديدار رسمي طـي روزهـاي       

فوريه در ايران باشد. اين سفر به دعوت حسن روحاني صورت  ۱۲ 
 مي گيرد. 

استفن لوفن به کشوري سفر مي کند کـه پـا بـه پـاي تـوافـق                 
ـيـشـتـر شـده اسـت. اذيـت و آزار و                               هسته اي اعـدامـهـا در آن ب
دستگيري فعالين کارگري وسعت گرفته اسـت. کـارگـران از حـق              
اعتصاب و تشکل محرومند و بـا شـالق مـجـازات مـيـشـونـد.                 
ـيـمـه مـرد             تبعيض و ستم نفرت انگيز جنسي بيداد ميکند. زن ن
محسوب مي شود. مجازات براي همجنسگرايـان اعـدام اسـت.         
مخالفين حکومت و فعالين اجتماعـي و مـدنـي در زنـدان بسـر                
ميبرند. زندانيان سياسي با کمبود دوا و درمان به مرگ تدريـجـي    
محکوم ميشوند. اختناق مذهبي زندگي مردم را در منگنه خود  
قرار داده است. و جواب اعتراض به شرايط قرون وسطايي حاکم بر 

 ايران با سرکوبي خونين روبرو مي شود.
وقتي نخست وزير سوئد اينچنين با شعف و شادي بـه ديـدار       
مقامات حکومت آدمکش اسالمي مي رود، دارد به مردم ايـران  
ـنـد، دهـن        که اسير اين حکومتند و روزانه عليه آن مبارزه مي کـن

ـيـش از ايـن             کجي مي کند. از ديپلماسي کاسبکارانه  انتظـاري ب
نيست. اين ديپلماسي به اين کاري ندارد که مثال رژيم هايي نظيـر   
عربستان سعودي و جمـهـوري اسـالمـي ايـران بـا مـردمـان ايـن                    
ـيـمـاي               کشورها چگونه رفتار مي کنند. فروش چـنـد فـرونـد هـواپ
جنگي به عربستان سعودي مجوزي مي شـود کـه در بـرابـر بـي                
حقوقي زنان در اين کشور سکوت کرد. بسـتـن چـنـد قـرارداد پـر              
منفعت تجاري با جمهـوري اسـالمـي تـوجـيـهـي مـي شـود کـه                     
سرکوب ها، دستگيريها و اعدام هاي گسترده در ايران را فراموش 
ـبـرده        کرد. اين ديپلماسي بويي از انسانيت و همبستگي انسانـي ن

 است.
در مقابل اين ديپلماسي غير انسـانـي و ضـد مـردمـي الزم                
است مردم آزاده سوئد و سازمان هاي کارگري و انساندوست بيش 
ـنـد و سـيـاسـت دولـت              از پيش با مردم ايران اعالم همبستگي کن
سوئد و ساير دول غرب را بدليل مماشات با چنين حکومت هـاي  
آدمکشي محکوم کنند. تا کنون بارها اتـحـاديـه هـاي کـارگـري              
سوئد و نهادها و سازمانهاي مدافع حقوق انسـانـي از مـبـارزات           
ـقـض               مردم ايران عليه جمهوري اسالمي حمايت کـرده انـد و بـه ن
سيستماتيک حقوق پايه اي و انساني مردم توسط رژيـم اسـالمـي        

ـلـکـه                              ـيـونـدهـا  نـه پـول و نـه سـود ب اعتراض کرده اند. در اين پ
همبستگي انساني حاکم است. رجوع به "حقوق بشر" ديگر حـرف       
و يا غرولند دولتي نيست بلکه تعهدي به عمل براي تـحـت فشـار        
گذاشتن جدي جمهوري اسالمي بمنظور پايان دادن بـه سـرکـوب          

 مردم است.
ـتـوانـد      از نظر ما همين نيرو و همبستگي انساني است که مـي
معادالت و دپيلماسي کثيف و خونين دول غـربـي بـا جـمـهـوري               
اسالمي را بهم زند. ضروري است مردم دنيا در همراهي بـا مـردم      
ـيـک خـود بـا           ايران دولتها را تحت فشار بگذارند تا روابط ديپلمـات
ـلـمـاسـي سـري و                 ـپ جمهوري اسالمي را قطع کنند. در مقـابـل دي
کاسبکارانه دولتها  بگذار اعالم هـمـبـسـتـگـي هـزاران سـازمـان                
کارگري و مردمي در اقصي نقاط جهان با مبارزات مـردم ايـران       
هر چه بيشتر گسترش يابد. بگذار اين موج همبستگي انساني به  
ـيـروزي         پشتوانه نيرومندي در مبارزه عليه فاشيستهاي حاکـم و پ

 قاطع مردم در ايران تبديل شود.
 

  -تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۷ ژانويه  ۱۹ سوئد 
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تجمع با شکوه بيش از هزار معلـم در    
مقابل سازمان تامين اجتماعي، يـک  
هفته اعـتـراض قـدرتـمـنـد کـارگـران               
ـه       هپکو در اراک، فراخوان پرسـتـاران ب
تجمع در بهمـن مـاه بـراي پـيـگـيـري              
خواستهايشان، از سرتيتـرهـاي مـهـم       
ـه               اخبار و مسـايـل کـارگـري در هـفـت

 گذاشته است.
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هفته اي کـه گـذشـت شـاهـد تـجـمـع               
اعتراضي با شکوه ديـگـري از سـوي          
مــعــلــمــان بــازنشــســتــه از تــهــران و            
شـهـرهـاي مـخـتــلـف ديـگــر و بــراي                
پيگيري خواسـتـهـايشـان در مـقـابـل            
سازمان برنامه و بودجه بوديم. يـکـي      
از صحنه هـاي پـر شـور در ايـن روز               
همراه شدن تـعـدادي از پـرسـتـاران بـا             
معلمان با شعار ما همه با هم هستيم 
بود. معلمان در اين روز با شعـارهـا و     
با پالکاردهايي که در دست داشتنـد،  
صداي اعتراضشان را به زنـدگـي زيـر      
ـلـنـد        خط فقرو به تبعيض و نابرابـري ب
کردند. "خط فقر چهار ميليون حـقـوق     
ـه         ما يه ميليون"؛ "خرج زنـدگـي دالري
حقوق ما رياليه"؛ "معيشت مـنـزلـت        
سالمت حق مسلم مـاسـت"؛ "بـيـمـه            
رايگان حق مسلم ماست"؛ "اگـر مـن         
نـبـودم تـو اون بـاال نــبـودي"؛ "نـظــام                   
هماهنگ اجرا بايد گـردد"؛ "نـوبـخـت         
بيا پايين"؛ "سفره خالـي ديـگـه صـبـر          
نداره"؛ از جمله شعارهاي معلـمـان در      
اين تجمع بود که به روشـنـي بـيـانـگـر         
خواستـهـا و فضـاي اعـتـراضـاتشـان              
است. بعالوه يک پالکارد قابـل تـوجـه       
در دست معلمان بازنشـسـتـه در ايـن         
روز تاکيد بر خواست آزادي اسماعيـل  
عبدي دبير کانون صنفي معلمان بـود  

سـال حـکـم در زنـدان اسـت.               ٦ که با 
معلمان خواستار باطل شـدن احـکـام        
امنيتي صادر شـده بـراي او و هـمـه               

 فعالين اجتماعي هستند.  
بخش قابل تـوجـه ديـگـر در حـرکـت             
اعتراضي معلمان بازنشستـه در روز      

ديماه هنگامي بود که از معلمان  ٢٨ 
ـه حـيـات سـازمـان              خواسته شد کـه ب
تامين واجتماعي بروند تا ده نـمـکـي      
يکي از معاونين نوبخت  بـراي آنـهـا          
ســخــن بــگــويــد. در آنــجــا خــوانــدن             

قطعنامه همبستگي معلمان و تکرار 
آن از سوي جمعيـت، سـخـنـرانـي يـک           
پرستار و تاکيد او بر اتحاد پـرسـتـاران    
و معلمان، و استقبال گرم جمعـيـت از     
سخنان او با شعار "مـا هـمـه بـا هـم               
هستيم"، و سخنان معلمان بازنشسته  
ـلـف صـحـنـه           ديگر از شهرهاي مـخـت
ــحــاد و                     ــا شــکــوهــي از ات ــاي ب ه
همبستگي را به نمايش گـذاشـت. در      
آنجا سـخـنـان ده نـمـکـي و تـهـديـد                     
ـه       ضمني وي و  حواله دادن معلـمـان ب
مجلس و گفتن اينکه کـاري از آنـهـا          
ساخته نيست، با خشم معلمان روبـرو    
شد.  معلمان بازنشسته بـا گـذاشـتـن        
قرار تجمع اعتراضي بعدي خود بـراي  

بهمن جواب محکم و درخوري به  ٢٦ 
 وي دادند.  

ـلـي    معلمان بازنشسته در تجمعات قب
خود نيز بر سه خواست افزايش فـوري    
ـقـر، بـيـمـه                    ـه بـاالي خـط ف حقوقها ب
درماني کارآمد و رايگان، مخـتـومـه    
شدن امنيتي کردن آموزش و پـرورش    
و آزادي اســمــاعــيــل عــبــدي و لــغــو            
تمامي احکام امـنـيـتـي صـادر شـده           
براي محمود بـهـشـتـي، عـلـي اکـبـر               
باغاني ، و کليه فعـالـيـن اجـتـمـاعـي          

ديـمـاه مـعـلـمـان            ٢٨ شده بودند. روز 
ــن               ــيــگــيــري اي ــراي پ بــازنشــســتــه ب
ـه خـيـابـان                   خواستـهـاي مـهـم خـود ب
ــان                ــم ـل ــعـ ــاي م ــه ــت ــد. خــواس آمــدن
بازنشست، خواسته همه مـعـلـمـان و         
همه مردم اسـت. از ايـن خـواسـتـهـا                

 وسيعا حمايت کنيم.
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ـه     کارگران هپکو سرود خوانان دست ب
راهپيمايي زدند. کارگران در صفوفـي   
ـه نـحـو شـورانـگـيـزي شـعـار                 فشرده ب
ميدادند "زير بار ستم نميکنيم زندگي  

 -جان فدا ميکـنـيـم در ره آزادگـي           -
واي از اين وضـع".      -واي از اين وضع 

کارگران با اين سرود خـاطـره روزهـاي      
انــقــالب مــردم عــلــيــه ديــکــتــاتــوري        

 آريامهري را زنده کردند.   
دي کارگران هپکو در ادامـه       ٢٩ روز 

مبارزاتشان بـا يـک راهـپـيـمـايـي در              
 مقابل استانداري تجمع کردند.

تجمعات اعتراضي بـيـش از هـزار و          
سيصد کارگر کارخانه هپکو در اراک     
ـه دارد.                   ــت ادامــ ــت روز اسـ هشـ
ـه هـپـکـو        اعتراضات کارگران کارخان
اراک نمونه اي از اعتراضات قدرتمـنـد   

کــارگــري اســت. از جــملــه ســخــنــان            
تکاندهنده حميد رضا احمدي کـارگـر   
هپکو در يکي از تجمعات اعتراضـي  
اين کارگران صحنه پـرشـوري از ايـن          
اعتراضات است. حميد رضا با خشـم   
و اعتراض فراوان فرياد برمـي آورد و      
ميگويد "از باتوم شما ترسي ندارم، از  
زندان ترسـي نـدارم و مـا حـقـمـان را                 
ميخواهيم". و اين سـخـنـرانـي بـطـور           
واقعي کيفرخواست کل جامعه علـيـه   
ـه داري حـاکـم اسـت.              توحش سـرمـاي
صحبت هـاي حـمـيـد رضـا احـمـدي              
حــرف دل کــارگــران هــپــکــو و هــمــه            
کــارگــران و مــردم جــامــعــه اســت.             
ـه روشـنـي نشـان                  صحبـت هـاي او ب
ميدهد که نقـش نـيـروي انـتـظـامـي،            
حفاظت از منافع سرمايه داري است. 
نشان ميدهد که حفظ امـنـيـت بـراي         
حکومت و نيروي انتظـامـي، يـعـنـي        
ـه داران. حـمـيـد            حفظ امنيت سرمـاي
رضــا احــمــدي بــا بــيــانــي روشــن بــه            
دردهــاي کــل جــامــعــه و مــعــضــل            
ـقـر مـردم اشـاره                بيکاري جـوانـان و ف
دارد. صــحــبــت هــاي حــمــيــد رضــا           
احمدي، حرف دل کـارگـران هـپـکـو و          
همه کارگران و مردم جـامـعـه اسـت.         
اين صحبت ها بيانگـر حـال و هـواي          
جامعه اي که جانش به لـب رسـيـده و        
ديگر حاضر نيست به ايـن تـوحـش و        
بربريت تن دهد. متن سخنان او را در    

 زير ميخوانيد:
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پاسخ نيروي انتظامي به حقوق بشر و   
خواسته ما کارگران اينـسـت. آقـايـان        
نيروي انتظامي اگر راست ميگـويـيـد    
برويد اينهمه مـواد مـخـدر در شـهـر              
ـه                ـق است را جمع کـنـيـد. زيـر دو دقـي
ميشود مواد مخدر تهيه کرد. اينـهـا    
يک مشت کارگرند که پول نان شبشان 
ـه اسـم               را ندارند. بازيـچـه شـخـصـي ب
عـطــاريـان شــده انــد. چــرا اسـتــانــدار             
صدايش در نمي آيد. آقاي استاندار به  
مردم خيانت کردي. اگر اين بسـاط را    
داريم از بيعرضگي مسئوليـن اسـت.     
خدا شاهد است و به جان تنها دخـتـرم   
و بچه اي کـه در راه داريـم، از بـاتـوم               
شما ترسي ندارم. برويم اوين بـهـتـر از        
اين زندگي است. همـه کـارخـانـجـات         
اراک از بين رفته اند. ايـنـجـا شـرکـت           
آوانگان نشد. هپکو سـاکـت نـمـانـد.           

آوانگان تعطيل شد.شـمـا از خـانـواده          
هاي آن کارگران خبر داريـد؟ صـنـايـع       
تعطيل شد. پيشگـيـري مـيـکـرديـد.          
آقايان نيروي انتظامي که با توم خـود    
را براي ما نگاهداشته اي، جوان شهـر  
ما کجا کار گير بياورد، در هـپـکـو؟        
امنيت را با چه مي خـواهـيـد بـرقـرار          
کنيد، با زور؟ با با تدبيـر؟ تـدبـيـرتـان        
اينست؟ عطاريان يکنفر است. راست  
ميگويد برويد او را بياوريد. براي مـا     
شاخ و شانه مـيـکـشـيـد؟ عـطـاريـان             
يکنفر است، گردن کلفت و مـفـتـخـور     
است.اين سخنان با کف زدن کارگـران   
همراه شد و کارگران خطاب به نـيـروي     
انتظامي گفتند باتومتان را برداريد و 

 برويد.
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کارخانه هپکو به شخصي به  ۸۶ سال 

نـام عــطـاريــان واگــذار شــد. سـپــردن             
کارخانجات به بخش خصـوصـي، در     
عمل به مـعـنـي بـازگـذاشـتـن دسـت             
کارفرمايان به چپاول و بـيـکـارسـازي         
بخشـي از کـارگـران و کشـيـدن کـار                 
بيشتر از گرده کارگران باقـيـمـانـده در       
کارخانه هاست. کارخانه هـپـکـو يـک        

 ٨٦ نمونه بارز آنست. از جمله از سال    
يک معضل دائمي اين کارگران تعويق 
پرداخـت دسـتـمـزدهـاسـت و در ايـن                
ـه تـدريـج                 مدت کـارگـران بسـيـاري ب
اخراج شده و شمار کارگران شـاغـل از     
بيش از دو هزار کارگر به حدود هزار و 
ـفـر کـاهـش يـافـتـه اسـت.                    سيـصـد ن
اعــتــراض کــارگــران هــپــکـــو بـــه                
بيکارسازي ها و خطر از دسـت دادن        

مـاه دسـتـمـزد پـرداخـت            ٥ کارشان و 
 نشده است.  

در اين مـيـان يـک تـالش شـوراهـاي               
اسالمي اينست که اعتراض کارگـران  
به بيکارسازي ها و خطر بيکـارسـازي   
هــاي بــيــشــتــر و تــعــويــق پــرداخــت            
دســتــمــزدهــايشــان را تــحــت عــنــوان        
ـه بـخـش          ـه ب خواست بازگشت کارخان
ـه اي     دولتي قلمداد کرده و آنرا دستماي
براي نزاعهاي دروني خودشان بـر سـر       
دولــتــي بــودن يــا خصــوصــي بــودن            
ـه       کارخانه تبديل کنند. اما کارگـران ب
کــل ايــن بــردگــي و ايــن تــعــرضــات             
اعتراض دارند و  حق و حـقـوقشـان را      
ــي                ــيــت شــغــل ــد. امــن ــن ــخــواه مــي
مـيـخــواهـنــد. يــک زنــدگـي انسـانــي             

 ميخواهند.
کارگران هپکو از اول ديماه امسال تـا    
کنون با برپايي تجمعات پي درپي در   
ــانـــه پـــيـــگـــيـــر           مـــحـــوطـــه کـــارخـ

خواستهايشان هستند. آنـهـا قـبـل از          
حضــور وزيــر صــنــعــت در اراک در              
دوازدهــم دي مــاه نــيــز در مــقــابــل              
سازمان خصوصي سازي هـا تـجـمـع       
ـه وضـع نـابسـامـان              داشته و نسبـت ب
کارخانه نگراني خود را ابـراز کـرده و         
اعالم کرده بودند که اجازه نـمـيـدهـنـد      

 کارخانه به تعطيلي کشيده شود.  
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 Vارا: 
دور جديد اعتراضات کارگران هپـکـو   
از هـجــدهـم ديـمــاه در اعـتــراض بــه               
بيکارسازي ها و خطر از دسـت دادن        

 ٥ کارخود و بخاطرتعـويـق پـرداخـت         
ماه دستمزد و حق بـيـمـه شـان شـروع          
ـه      شد. در اين روز کارگران اين کـارخـان
دست از کار کشيده و به سـمـت شـهـر       
راهپيمايي کردند و در ميدان مرکـزي  
شهر اراک (ميدان شـهـدا) تـجـمـعـي             
اعتراضي بر پا کردند. در آنجا وقـتـي    
کارگران با بـي تـوجـهـي مسـئـولـيـن             
مــربــوطــه روبــرو شــدنــد، بــه نشــانــه            
اعتراض در کف خيابان خـوابـيـدنـد و       
شعار ميـدادنـد: "هـيـچ جـا نـمـيـريـم                  
هــمــيــن جــا هســتــيــم، مــا مــنــتــظــر          
مسئولين هستيم". پس از آن کارگران   
هپکو خشمگين از شانه باال انداختـن  
ـه          مقامات دست اندرکار، تصـمـيـم ب

 ١٩ ادامه اعتراضاتشان گرفتند. روز  
ـه دلـيـل حضـور              ديماه اين کـارگـران ب
نيروهاي انتظامي در مقابل شرکت و   
اينکه به آنها اجازه خـروج از شـرکـت          
داده نشد، به اعتراض خـود بصـورت       
ـه ادامـه                 تجمع در مـحـوطـه کـارخـان
دادند. تجمعات اعـتـراضـي آنـان در            

،    ٢٠ محوطه کارخانه در روز هـاي        
ادامـه يـافـت. روز            ٢٦ و     ٢٥ ،  ٢٢ 
ديماه کارگران هـپـکـو در حـالـي           ٢٦ 

ششمين روز اعـتـراض خـود را آغـاز           
کردند که خبر رسيد قرار است در ايـن    
ـه در جـلـسـه          روز وضعيت اين کارخان
ـه اصـطـالح " سـتـاد              اي که از سوي ب
تسهيل و رفع مـوانـع تـولـيـد وزارت            
صنعت، معدن و تجارت"، تشـکـيـل     

 ۷ صفحه  
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ايران، در مورد خصوصيات جنبـش  
نوين کـارگـري و نـقـشـي کـه حـزب                
ميتواند و بايد در تقويت و اتحـاد و    
سازمانيابي بيشتر طبـقـه کـارگـر و         
اعتراضات کارگري بر متن شـرايـط     
تازه ايفا کند، و هـمـچـنـيـن رئـوس             
فعاليت کمونيستي در عرصـه هـاي     
ديگر اعتراضات اجتماعي بـحـث و     
تصــمــيــمــگــيــري کــنــد و بــراي                  
پاسخگوئي به وظايف خـطـيـري کـه       
در ايــن دوره بــرابــر مــا قــرار دارد               
سياستها و چشم انداز روشني را در     

 برابر کل حزب و جامعه قرار بدهد.
اجازه بدهيد در آخر بر يک نکتـه  
تاکيد کنم. معموال در ارزيابـيـهـا و       
مباحث مربوط به اوضاع سـيـاسـي      
ايران مسالـه بـقـا و يـا سـرنـگـونـي                 
حکومت برجسته شده و بـه شـکـلـي       
ايســتــا و ســيــاه و ســفــيــد مــطــرح              
ميشود. گـويـا در بـررسـي اوضـاع               
سياسي مـعـيـار و شـاخصـي بـجـز                
"انقالب ميشود يا نميشود" و "رژيم    
کي ميرود يا نميرود" وجـود نـدارد.        
به نظر من اين برخورد ذهني و غيـر  
ــده و                   ــت زن ــت. خصــل ــي اس ــع واق
ديناميک مبارزه طبـقـاتـي را نـمـي          

بـيـنـد و بـحـســاب نـمــي آورد. مــا                  
کمونيستهـا شـيـوه ديـگـري داريـم.             
محور و بستر فعاليت و تـمـرکـز مـا       
جدال طبقاتي است کـه هـر روزه در         
جامعه جـريـان دارد. شـکـل گـيـري              
انــقــالب و ســرنــگــونــي جــمــهــوري          
اسالمي بقدرت انقالب نقطـه اوج و      
حاصل نهائي ايـن جـدال طـبـقـاتـي             
است. اين مبارزه هـر روزه را بـايـد             
مورد بررسي قرار داد، نقاط قوت و   
ــراي                 ضــعــف آن را شــنــاخــت، و ب
پيشروي و تقويت آن کوشيد. اسـاس   
و جـــوهـــر و مضـــمـــون واقـــعـــي               
اعتراضات و مبارزات و کشـاکـش       

نــود و نــه        -هــر روزه تــوده مــردم          
عليه حکومت، در ايـران   -درصديها

و در تمام دنيا، تقابل ميان دو کمپ 
کار و سرمايه است و يـک شـاخـص          
مهم ارزيـابـي از شـرايـط سـيـاسـي                
اينست که اين تقابل طبقاتي کـه در    
اعماق جريان دارد تـا چـه حـد  بـه                 
سطح سياست رانده شده، تـبـيـيـن و       
تعين يافته، شفاف و آشکار شـده و      
در قالب خواستها و اهداف نبردهاي 
روزمره بيان و اعالم شده اسـت. هـر      
چه مبارزات و نـبـردهـاي جـاري در         
اين جهت تقويت و تعميـق شـونـد و        
ارتقا پيدا کنند جنگ نـهـائـي بـراي       

سرنگوني جـمـهـوري اسـالمـي نـيـز            
زودتر فرا خواهد رسيد و عميق تر و   
ــر و                      ــال ت ــک ــر و رادي ريشــه اي ت
پيروزمندانه تر خواهد بـود. اسـاس        
استراتژي و سياستهاي حزب ما و به 
نظر من هر نيروي کـمـونـيـسـتـي در         
سراسر دنـيـا، چـيـزي نـيـسـت بـجـز                
تقويت اين روند، و نمايندگـي کـردن     
اين گرايـش عـمـيـق تـوده مـردم بـه                

 -تغيـيـر راديـکـال وضـع مـوجـود                
گرايشـي کـه امـروز در ايـران و در                 
خاورميانه و در کشورهاي غربي بـه    

در عرصـه   -عيان مشاهده ميکنيم 
مبارزه براي قدرت سياسي و خلع يد 
سياسي و اقتصادي از طبقه سرمايه 
دار. در يک سطح پايه اي تر کـنـگـره     
ــي                   ــائـ ــمـ ــردهـ ــد گـ ــايـ ــم را بـ دهـ
کمونيستهائي بحساب آورد کـه نـه         
تنها در جغـرافـيـاي سـيـاسـي ايـران            
بلکه در سـطـح جـهـانـي رونـدهـا و                
جبهه هاي اصلي نبرد کار و سرمايه 
را ميبينند و تـبـيـيـن مـيـکـنـنـد و              
رئوس وظايف و سياستهاي خـود را    
براي پيشرويهاي بيشـتـر و پـيـروزي         
نهائي در اين نبرد تعـيـيـن و اعـالم         
ميکنند و در دستور کار خـود قـرار     

 ميدهند.  

 ۳ از صفحه  
شود مورد بـررسـي قـرار گـيـرد. امـا              
کارگران که اعتمادي به اين وعـده هـا     
و اين نوع جلسات نـدارنـد، هـمـانـنـد           
روزهاي گذشته به اعتراضشان ادامـه    
دادنــد. در ادامــه ايــن اعــتــراضــات             

ديـمـاه      ٢٨ و  ٢٧ کارگران در روزهاي 
نيز بـا بـرپـايـي تـجـمـع در مـحـوطـه                   
کارخانه پيگير خواستهايشان شـدنـد.     
کارگران اعالم کرده اند کـه تـا وقـتـي         
طلبهايشان پرداخت نشود و وضعيـت  
کـاري آنــان ثــبــاتـي پــيـدا نــکـنــد بــه                
اعــتــراضــشــان ادامــه خــواهــنــد داد.        
اعتراضات قدرتمند کارگـران هـپـکـو       
در اين مدت، تجمعات و راهپيمـايـي   
آنها در وسط شهر، انعکاس بسـيـاري   
در ميـان مـردم  اراک داشـتـه اسـت.                
بدون شک حضور خانـواده هـا در ايـن          
ـه      حرکت اعتراضي، قدرت بيشتـري ب
اين اعتراضات داده و حمايـت وسـيـع      
مردم را جلب خـواهـد کـرد. خـواسـت           
ــرداخــت              فــوري کــارگــران هــپــکــو پ

 دستمزدهاي معوقه است.
فــراخــوان پــرســتــاران بــه تــجــمــع           -٣ 

 سراسري براي دوم بهمن ماه
پــرســتــاران از ســراســر کشــور بــراي             
پيگيري خواستهايشان بـراي روز دوم      
بهمن ماه به تجمع در مـقـابـل وزارت        

بهداشت فراخوان داده اند. اين تـجـمـع       
دراعتراض نسبت به عدم پاسخگويي 
به مطالبـاتشـان و قـوانـيـن بـرزمـيـن               
ـه قـوانـيـن              مانده و اجرا نشـده از جـمل
ـه گـذاري خـدمـات پـرسـتـاري،                تعـرف
ـقـاي بـهـره وري،          مشاغل سخت و ارت
جايگزيني آيين نامه پرداخت مبتنـي  
بر عملکرد با قانون مصوب مجلـس،  
اجراي ناقص آييـن نـامـه صـالحـيـت           
ـه مـخـاطـرات        حرفه اي و بي توجهي ب
اجراي برنامه کمک پرستاري و تداخـل  
شرح وظايف اين دوره، عدم پـرداخـت     
ـه كـاري كـادر               حقوق، مزايـا و اضـاف
درمان و عـلـي الـخـصـوص جـامـعـه             

 پرستاري، برگزار خواهد شد.
از جمله خواستهاي مهم پرستاران کـه    
بارها در اعتراضـاتشـان اعـالم کـرده         
اند، افـزايـش فـوري حـقـوقـهـا، لـغـو                  
اضافه کاري هـاي اجـبـاري، کـاهـش          
فشار کار با استخدام پـرسـتـار مـورد         
نياز ، استخدام پـرسـتـاران پـيـمـانـي،            
ــهــداشــت در              ــدار ب ــان ــردن اســت ــاالب ب
بيمارستان ها و مراکز درماني اسـت.  
ـه             ـقـيـمـا ب خواستهاي پرستـاران مسـت
استاندارد وضـع درمـان در جـامـعـه              
مربوط است و الزمست با پشتيبانـي  
وسيع ما پاسخ گيرد. وسيـعـا اطـالع       

 رساني کنيم.  

 ۶ از صفحه  

آمريکا با روي کار آمدن تـرامـپ     
دو چهره خودرا دارد واضـح تـر نشـان          
مـيـدهـد. چـپ و راسـت. انسـانـي و                    
فاشيست. پيشرو و عقب مانده. فقيـر    
و ثروتمند. آمـريـکـاي جـنـبـش ضـد               
جنـگ ويـتـنـام، آمـريـکـاي جـنـبـش                 
هــيــپــيــزم، آمــريــکــاي جــنــبــش ضــد        
تبعيض عليه زنان، آمريکاي طـرفـدار   
حقوق برابر پنـاهـنـدگـان و سـيـاهـان،            
دارد سر بلند ميکند تا جلـوي ايـجـاد      
فاجعه اي مثل جنگ ويتنام و جـنـگ   
جهاني توسط فاشيستهاي ترامپي را   

 بگيرد.
بخش وسيعي از مـردم آمـريـکـا           
آماده ميشوند که در روز ورود ترامـپ  
به کاخ سفيد و روز بـعـد از آن، پـرچـم           
انســانــيــت و بــرابــري و تــامــيــنــات             

ـان و هـمـه                  اجتماعي و احـتـرام بـه زن
مردم را در برابر ترامپ بلند کنند. در    
برابر ترامپ بعنوان نماينده ارتـجـاع و       
عقب گرد و فاشيسم و ضد زن بودن و   
ناسيوناليست و ضد پناهـنـده و ضـد        
ـا دارد           هر چيز انساني آمـريـکـاي زيـب
سر بلند ميکند.  در مـاهـهـاي اخـيـر         
چند تظاهرات چنـديـن هـزار نـفـره در            
دفاع از پناهندگان و حـقـوق انسـانـي           
ـا شـده           ـلـف بـرپ زنان در شهرهاي مخت
ـا نـزديـک شـدن                   است. ايـن جـنـبـش ب
رياست جمهوري ترامپ دارد گستـرده  

 تر ابراز وجود ميکند. 
ـالـکـي هـايـش در             ترامپ و هـمـپ
ـاشـيـسـتـهـاي          کشورهاي ديگر مثل ف
فرانسه و انگليس و کشورهـاي ديـگـر      
اروپايي بسيار مرتجع و فاشـيـسـت و      
ـا           ـايـي ب خطرناکند. فاشيستـهـاي اروپ
روي کار آمدن ترامپ هيـسـتـريـک تـر        

تدارک پيروزي مي بـيـنـنـد. امـا اگـر              
جنبش و حـرکـت وسـيـع انسـانـي بـه                
ـلـنـد کـنـد                       موقـع و قـدرتـمـنـد سـر ب
ـاک در            ميتواند اين عقب گـرد خـطـرن
غرب را مهار کند و حـتـي مـيـتـوانـد         
ـاشـيـسـتـي و             خيلي سريع نيـروهـاي ف

 راست را به سوراخشان برگرداند.     
يک راهپيمايي عظيم جنبش زنان 
ضد ترامـپ در روز بـيـسـت و يـکـم                 
ژانـويــه تـدارک ديــده شـده کــه بــنــظــر              
ميرسد بزرگترين راهپيمايي و تـجـمـع    
ـام    در تاريخ آمريکا بعد از جنگ وپتـن
تبديل شود. اگر اين حرکت آنگونه کـه   
گفته ميشود بزرگ و راديکال سر بلند 
کند قطعا به پيروي از آمريکا، اروپاي 
انساني و چپ هم سربلند خواهـد کـرد     
و ضد فاشيسم و جـنـگ و نـيـروهـاي          
ارتجاعي که تعرض به حقوق انسـانـي   
پناهندگان را بعنوان راه حل خـالـصـي    
از تروريسم به مردم ميـفـروشـنـد، سـر        

 بلند خواهد کرد.  
نفرت انگيز اينست که نـيـروهـاي      
مرتجع فاشيست و نئوکنسرواتيـسـت   

که خود ارتجـاع اسـالمـي جـمـهـوري           
اسالمي و داعـش و الـقـاعـده و کـل              
ـال دادنـد و        تروريسم اسالمي را پر و ب
بــه جــان مــردم انــداخــتــنــد، اکــنــون             
ميخواهند بعنوان ناجي مـردم از شـر       
تـروريســم اســالمــي خــودرا مـعــرفــي         

 کنند.  
ـارک             در واشنگـتـن مسـئـولـيـن پ
ـان     ملي اعالم کرده اند که به راهپيـمـاي
ـادبـود                 اجازه نزديـک شـدن بـه بـنـاي ي
لينکلن و بخشهاي اصلي پارک مـلـي     
را در روزهاي قبل و هفته هاي بعـد از    
روز سوگند رياست جمهوري نخواهند 
داد. سـازمـان دهـنـدگـان تـظـاهــرات               

ـاريـخ آمـريـکـا بـي            ميگويند اين در ت
سابقه است که اماکن عمـومـي بـروي      
تظاهـر کـنـنـدگـان بسـتـه شـود. امـا                   
تظاهرات و جنبش و اعتراض بهرحال 

 جريان خواهد يافت.    
 ٢٠١٧ ژانويه  ١٥ 
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اين روزها شنيدن يک خـبـر خـوب در        
اول صبح بندرت اتفاق مي افتد. امـا   
خبر عفو و آزادي چلسي منينگ کـه    
امــروز در راس خــبــرهــا قــرار دارد،            
بسيار خوشحال کننده است. چـلـسـي       
منينگ را حتما ميشناسيد. سربازي  
کــه اســنــاد جــنــايــات وســيــع دولــت           
آمريکا در افغانستان و عراق را حدود 
شش سال پيش به ويکي ليـکـس درز     
داد و افشا شـد. افشـاي ايـن اسـنـاد             
ـتـل        نشانگر کاربرد وسيع شکنـجـه، ق
عــام، تــجــاوز و تــوحــش نــيــروهــاي            
ـيــمــانـانشــان در              آمـريــکـائــي و هــم پ
افغانستان و عراق و برخي کشورهـاي  
ديگر مـنـطـقـه بـود. ايـن افشـاگـري                  
رسوايي بزرگي را براي دولت آمريـکـا   
ببار آورد و ضربه بزرگي بـه سـيـسـتـم          
حاکم امريکـا وارد کـرد. بـه هـمـيـن                
دليل وقتي که منشاء درز اين اسـنـاد   

 ٢٠١٠ يــعــنــي مــنــيــنــگ در ســال           
سـال زنـدان      ٣٥ دستگير شد، او را به 

محکوم کردند. او فـي الـحـال شـش              
 سال را در زندان گذرانده است.

ـيـر           چلسي منينگ را با اينکـه  تـغـي
جنيست داده و يک دختـر مـحـسـوب       
ـنـد               ميشود، در ايـن شـش سـال در ب

مردان زندانـي کـرده انـد. او جـرمـي               
مرتکـب نشـده اسـت. بـرعـکـس بـا                  
افشاي جـنـايـات ارتـش آمـريـکـا از                
انسانيت دفـاع کـرده اسـت. چـلـسـي              
ـنــگ تـاکــنـون دوبـار دسـت بــه                 ـي مـن
خـودکشـي زده اسـت کـه آخــريـن آن                
همين چند ماه پيش بود. و تا آستـانـه    
مرگ رفت. يک جنـبـش وسـيـع بـراي          
آزادي منينگ در آمـريـکـا و سـطـح            
دنيا به جريان افتاد و تظاهراتهايي در 

 دفاع از او صورت گرفت.
و باالخره امروز گزارش شد که بـاراک    
اوبـامـا در آخـريـن روزهـاي ريـاســت               
ـيـس         جمهوريش از اختيارات ويـژه ري
جــمــهــور اســتــفــاده کــرده و چــلــســي           
منينگ را عفو کرده است. او در مـاه   
مه يعني سه چهار ماه ديگر از زنـدان  
آزاد ميشود. اين اقدام اوباما شايد از  

تمـام کـارهـايـي کـه در هشـت سـال                  
رياست جمهوريش کرده بـا ارزش تـر       
ـتـه        باشد و بهر دليلي که صـورت گـرف
باشد اقدامي بسـيـار انسـانـي اسـت.          
ـفـر بـعـدي           البته بشرط اينکه قانونـا ن
يعني موجود وحشي و خطرناکي بنام 
ترامپ که دو روز ديگر بجاي اوبـامـا     
رييس جمهور ميشود، نتواند آنرا وتو 
کند. که بعيد ميدانم جرات و قدرتش  

 را داشته باشد.  
نام چلسي منينگ در کنار نامهـايـي   
مثل ژوليان آسانژ، و ادوارد اسـنـودن       
بعنوان جسورترين افرادي که در دوره     
کنوني سد سانسور را شکستند و بـا      
دولتهاي جنايتکار سرو شاخ شدنـد و    
زندگي شان به تالطم افتاد، هـمـيـشـه     
در تاريخ با محبوبيت بـاقـي خـواهـد         

 ماند. 
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چهل روز اعتراض بي وقفه شما بـراي  
ماه از معـوقـات مـزدي       ۱۶ دريافت 

که توسط کارفرما باال کشـيـده شـده        
نشاندهنده عزم راسـخ شـمـا در ايـن             
مبارزه است. نشاندهنده اين است که  
نميخواهيد کوتاه بياييد. نشاندهـنـده    
اين است که به امکان موفقيت خـود    
باور داريد. اما تجربه اين چـهـل روز        
نشان داد که بايد قدرت اعتـراضـتـان    
را بيشتر کنيد تـا بـه خـواسـت خـود            
ـتـي     برسيد. کارفرما و ارگان هاي دول
ـنـد    تالش ميکنند شما را فرسوده کن
و سـرانــجـام دسـت خـالـي بـه خـانــه                  
بفرستند. اولين نيروي مـتـحـد شـمـا           
ـنـد. تـجـربـه              خانواده هاي شمـا هسـت
کارگران معدن بافق را حتمـا بـه يـاد        
ـقـش       داريد که همسران کارگران چـه ن
تاريخي ايفا کردند و چگونه تـحـصـن    
آنها در مقابل فرمانداري توجه هـمـه     

مردم بافق را به خود جـلـب کـرد. در         
مقابل زورگويي و اجحاف مفتخوران 
ـيـد. زور و              بايد زورتان را بيشـتـر کـن
قدرت شما در بـه مـيـدان آوردن هـم             
ـفـر       طبقه اي هاي شما و دهها هـزار ن
ديــگــر از مــردم مــهــابــاد اســت کــه            
ـيـه بـه شـمـا، زنـدگـي                سرنوشتي شـب
ـتـي         دشواري مانند شما و مـحـرومـي
مشابه شما دارند. آنـهـا را بـايـد بـه               

 ميدان آورد.
خانواده هاي شما لوالي اتصال شـمـا     
و مردم مهابادند. مطمئن باشيد کـه     
با حضور فعال و چـنـد روزه خـانـواده         
هاي شما در شهر توجـه هـمـه مـردم         
شهر به اعتراض و خواست شما جلب 
ميشود. مـطـمـئـن بـاشـيـد کـه ايـن                 
موثرترين راه عقب راندن حکومت و   
کارفرما و تسليم شدن آنها در مقابـل  

 خواست شما است.
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ـنـي در يـکـي از شـهـرهـاي                 ۲۰۱۷ دهمين کنگره حزب کمونيست کارگري ايران در ماه مارس  به طور عل
اروپا برگزار ميشود. از کليه عالقمندان به سياست در ايران، فعالين اجتماعي و دست اندرکاران رسـانـه هـا      

 دعوت ميکنيم در اين کنگره شرکت کنند.  
کنگره فرصت مناسبي براي آشنائي از نزديک با حزب، سياست ها، کادرها، نحوه فعاليت و تصميم گـيـري   

 ما در جريان اين عاليترين اجالس 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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