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هزاران نفر از مردم اهواز در سـه      
روز گذشته دست به تظاهرات زدند و   
امروز در مقابل اسـتـانـداري تـجـمـع           
ــز دو                  ــه نــي ــه گــذشــت کــردنــد. هــفــت
راهپيمايي اعتراضـي تـوسـط مـردم         
اهواز سازمان داده شد. در شـادگـان        
نيز تظاهرات مشـابـهـي در روزهـاي         
گــذشــتــه بــرگــزار شــده اســت. ايــن               
تـظـاهـرات هـا عـلــيـه بـي تـوجـهــي                  
حکومت به هواي آلوده، آب آلـوده و      
غير قابل شرب و قطع بـرق و آب در        
يـازده شــهـر خــوزسـتــان در ســه روز              
گذشته بود. مردم اهـواز و شـادگـان           
ـتـظـامـي              ـيـروي ان عليه مقامات و ن
شعـار دادنـد و خـواهـان اسـتـعـفـاي                 
مسئوالن دولتي از جمله استـانـدار و     
ـتـکـار مـعـاون روحـانـي             معصومه اب

شدند. اعتراضات مـردم چـنـان بـاال          
چيان، وزير  گرفته است که حميد چيت

نيرو امروز به اهـواز رفـت تـا سـتـاد              
بحران را در استانداري تشکيل دهـد.  
او مجبور شد از طرف دولت از مردم 
خوزستان معذرتخواهي کند. به قتل  
رساندن يک جوان بيگناه به نام حسـن    
ابــوغــبــيــش در شــايــگــان تــوســط            
ماموران انتظامي در روزهاي گذشته 
عامل تشديد اعتراضات مردم شـد.    
مردم کالنتري شهر را آتـش زدنـد و           
درگيري ميـان آنـهـا و سـرکـوبـگـران              

 حکومت تا امروز ادامه يافت.
اعتراض مردم اما بسيـار فـراتـر      
از بدي آب و هواي خوزستان است که 
مردم به درست حکـومـت را عـامـل         
اصلي آن ميدانند. خبرگـزاري فـارس      

وابسته به حکومت در اعـتـرافـي بـه           
ـنـده در      نقل از يکي از زنان شرکت کن

ــه اســت:              شــمــا  «تــظــاهــرات گــفــت
ـفـس          دولتي هـاي     ها از درد مـردم و ن

بريده آنها خبـر نـداريـد و در مـواقـع              
بـحـران بــه بـهـانــه سـفـر کـاري و يــا                    
مشــکــالت در بــيــن مــردم حضــور           

 ۵ دانيـد کـه وجـود           نداريد. شما نمي 
اي که يک پدر بـا     فرزند بيکار در خانه

حداقل حقوق بازنشستگي و اقسـاط    
کـنـد چـقـدر        بانکي به زور زندگي مي

سخت و دردآور اسـت، شـمـا هـنـوز              
 ۳۰ ايد که جـوان     تجربه اين را نداشته

تان از فرط خجالت جلوي پدرش  ساله
هــزار تــومــان پــول اشــک              ۵ بــراي    

 .»ريزد مي
آب و هواي آلوده و فقر و بيکاري 

هنوز همه ابعـاد اعـتـراض مـردم را           
ـيـرانـدازي بـه مـردم                بيان نميکـنـد. ت
شهرهاي خوزستان و به قتل رسـانـدن   
مردم به يک امر عادي در اين منطقه 
تبديل شده است. در آبان امسال يـک     
دختر بچه سه ساله به نام رعد سواري 
با تيراندازي مامـوران حـکـومـت بـه          
قتل رسيد و مادر او نيز مجروح شد. 
صدها نفر از مخالفان حـکـومـت در      
سالهاي گذشته در خـوزسـتـان اعـدام       
ـفـروشـان مـدام مـورد               شده اند. دسـت
خشونت بيرحمانه اوبـاش حـکـومـت       
قرار ميگيرند. توهين و بيحرمتي بـه   
مردم و زنداني کردن و شکنجه مـردم  
بويژه مـردم عـرب زبـان بـه اشـکـال                 
ـنـهـا خشـم و             مختلف ادامه دارد. اي
نفرت عظيمي در ميان اکثريت مردم 

محروم خوزستان ايجاد کـرده اسـت.       
در آبان سال گذشته براي جلوگيري از   
ــراضــات کــارگــري،           ــرش اعــت گســت
دادگســتــري خــوزســتــان تــجــمــعــات       
کارگري را ممنوع اعـالم کـرد. امـا           
روزي نــيــســت کــه چــنــديــن تــجــمــع           
کارگري در اهواز  و سايـر شـهـرهـاي       
خوزستان صورت نگيرد. خـوزسـتـان      
به يک بشـکـه بـاروت و يـک اسـتـان                 
بحراني تبـديـل شـده و هـيـچ سـتـاد                
بحراني قادر به حل بحران کارگري در 
 اين استان و ساير نقاط ايران نيست. 

 
 حزب کمونيست کارگري ايران

   ۲۰۱۷ فوريه  ۱۳ ، ۱۳۹۵ بهمن  ۲۵ 

اعتصابات کارگري در ماههاي گذشته باز هم گسترش يافته 
است. اعتصابات طوالني و دامنه دار باز هـم طـوالنـي تـر شـده               
است. شکل اعتراضات تعرضـي تـر شـده اسـت. خـانـواده هـاي                    
ـنـد. مـراکـز              بيشتري در تجمعات و راهپيمايي ها شرکت مـيـکـن
ـيـشـتـر و              بيشتري به تعطيلي کشيده ميشوند و حقوق کـارگـران ب
ـيـن فضـايـي          بيشتر توسط کارفرماها باال کشيده ميشود. در چـن
گسترش اعتصـابـات، بـه خـيـابـان کشـيـده شـدن اعـتـراضـات،                       
راهپيمايي و حضور خانواده ها چنان فشار را به حکومت تشـديـد   
ـنـي هـايـي             کرده که اينجا و آنجا امتيازاتي ميدهد و عـقـب نشـي
ميکند تا جلو گسترش اعتراضات را بگـيـرد امـا اعـتـصـاب و             
ـيـش از هـر زمـان فضـا بـراي                            اعتراض همه جـا جـريـان دارد. ب

 اعتراضات مشترک آماده شده است. 
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همزمان با تجمعات مکرر کارگران گروه ملـي فـوالد اهـواز،        
بهمن در مقابل کارخانه دست بـه   ۲۸ کارگران نورد لوله نيز امروز 

تجمع زدند و مانع ورود کاميون هاي حمل و نقل به داخل کارخانه 
 ماه حقوق آنها است.  ۴ شدند. خواست فوري کارگران پرداخت 

  J
	ر��ان ذوب Bه) ارد� 
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کارگران کارخانه ذوب آهن اردبيل در اعتراض بـه وضـعـيـت         

بهمن در مقابـل   ۲۷ نامعلوم شغلي و تعويق مطالبات مزدي روز 
 ۴۰۰ ساختمان استانداري اردبيل دست به تجمع زدند. مطالبات    

ماه است توسط کارفرما باال کشيده شـده     ۱۳ کارگر اين کارخانه 
و ارگانهاي دولتي همکار کارفرما حاضر به اقدامي در اين زمينه 

 نشده اند. 
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رانندگان تريلرهايي که مسئوليت حـمـل زبـالـه هـاي          
تبريز به مرکز دفن زباله هاي اين شهر را دارند، به دليـل  
عدم دريافت چندين ماه مطالبات و دستمزد خود، دسـت  
به اعتصاب زده و خواهان پرداخت فوري حقوق هاي خود 
شدند. اعتصاب اين کارگران موجب انـبـاشـت زبـالـه در             

کارگران ميگويند هفـت مـاه اسـت         .اين محل شده است

هيچ مبلغي به حساب آنها واريز نشده اسـت. شـهـرداري         
در مقابل اعتراض کارگران گفته است طرف حساب شما 
پيمانکار است و به ما ربطي ندارد. کارگران ميگويند نه 
شهردار نه شوراي شهر و نه هيچ ارگان ديگـري دخـالـتـي       
نکرده و همگي خود را بي وظيفه اعالم کرده انـد. تـنـهـا        
وظيفه اين ارگانها دفاع از پيمانکاران مفـتـخـوري اسـت       

 که دستمزد چندرغاز کارگران را هم باال ميکشند. 
 

اينها گوشه اي از اعتصابـات هـر روزه کـارگـران در             
سراسر کشور است. تنها راه مقابل کارگران اين است کـه   
نيروي خود را هرچه بيشتر به ميدان بياورند. تـجـمـعـات        
مشترک مراکز مختلف کارگري تا حضور فعـال خـانـواده      
ها و راهپيمايي در مراکز شهرها و جلب حـمـايـت مـردم         
موثرترين راه مقابله با سرمايه داران و حکومت اسالمي 

 آنها است. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
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اين شعاري است که دهن به دهن 
مـيــچــرخـد و بـه شــعـار تــجـمــعــات              
مختلف تبديل مـيـشـود. مـعـلـمـان             
بازنشسته اين شعار را در تـهـران در         
مقابل مـجـلـس سـر دادنـد، سـپـس              
نوبت کارگران هپکـو در اراک شـد و           
بعد کارگران روغن نباتـي در زنـجـان        
ـيـمـايـي هـمـراه بـا خـانـواده                  در راهـپ
هايشان آنرا تکرار کردند و فردا هـمـه   

 جا اين شعار تکرار ميشود. 
 

اين يک شعار سياسـي اسـت کـه        
کــل حــکــومــت را نشــانــه مــيــرود.           
شعاري عليه مـقـامـات حـکـومـتـي          
است که پرونده همه آنهـا بـراي مـردم        
رو شده است. اين شعار معادل مـرگ   
بر جمهوري اسالمي در تـوازن قـواي       
کنوني است و فردا به شـکـل صـريـح       
خود، مرگ بر خـامـنـه اي مـرگ بـر            

جمهوري اسالمي، در ميايد. جـالـب    
است که خود حکومتيان با رو کـردن    
پرونده دزدي رقباي خود اين شعار را   
دست مردم دادند و مـردم چـه خـوب        
عليه مقامات حکومـت و آيـت اهللا         
ـفـاده           هاي دزد و ميلياردر از آن اسـت
ميکنند. اين شعار را بايد کنار شعار 
زير بار ستم نميکنيم زندگـي تـوسـط      
کارگران هپکو گذاشـت کـه بـا بـهـره            
گيري از شعارهاي ضد شـاه در سـال       

انقالب بـعـدي را بـه حـکـومـت              ۵۷ 
گوشزد کردند. اين شعار را بايد کنـار   
ـنـگ مـا             شعار صدا و سيمـاي مـا ن
گذاشت که همه جا در دانشگاه و در     
تجمعات مردم در مقابـل ارگـانـهـاي       
حکومتي تکرار ميشود. بايـد کـنـار       
شعارهاي روزهاي اخير کارگران گروه 
صنعتي فوالد در اهواز گـذاشـت کـه      
در مقابل استانداري شعار مـيـدادنـد      

استاندار بيا بيرون و سپس هزاران نفر 
از مردمي که دو روز بعدتر در مقابل 
استانداري هـمـيـن شـعـار را تـکـرار                
کردند. بايد کنار شعارهاي شريعـتـي    
(اســتــانــدار خــوزســتــان) حــيــا کــن            
خــوزســتــان رو رهــا کــن، اســتــانــدار          
پولـکـي نـمـيـخـواهـيـم و فـرمـانـدار                  
دروغگو نمـيـخـواهـيـم گـذاشـت کـه             
مردم براي تحقير مقـامـات و سـکـه         
ـنـهـا           يک پول کردن آنها سر دادنـد. اي
ـنـده و سـراسـري          شعارهاي متحد کن
مردم است که هرروز بيشتر توده گيـر  

 ميشود. 
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غالمرضا شـريـعـتـي اسـتـانـدار            
خوزسـتـان کـه در روزهـاي گـذشـتـه                
هزاران نفر عليه اش شعار دادند و بـه    
عنوان مسئول بي لياقت و بي کفايت 
اسم بردند و خواهان اخراج او از شـهـر   

در مـقـابـل مـردم         »شدند گفته است 
سر تسليم فرود مياورد و حق با مردم 

با عجله بـه مـردم        .«خوزستان است
گزارش ميدهـد کـه چـه مـجـاهـدت             
هايي، در چند روز گذشتـه کـرده انـد        

سـال     ۳۸ اما نميگويد چـرا در ايـن           
ـيـازهـاي           کاري نکرده اند و حـداقـل ن
مردم را برآورده نکرده اند. نمـيـگـويـد      
چرا اينهمه دزديده اند و اکثريت مردم 
را به خاک سياه نشانده اند. نميگـويـد    
چــه نــظــامــي درســت کــرده انــد کــه             
ميليون ها نفر را بيـکـار کـرده انـد و           
کل طبقه کارگر را به چند بار زير خط 
فقر محکوم کرده اند. نميگـويـد چـرا       
بجاي پاسخگويي به مشکالت مردم 
آنها را سرکوب کرده اند، نـمـيـگـويـد        
چرا بجاي حل معضالت اوليه مـردم    
از آب و برق و هوا تا نان شـب مـردم،     
ـيـارد صـرف تـروريسـت           ميليارد ميل
ـنــد خـودشــان در عـراق و                هـاي مــان
سوريه و فلسطين کرده اند، نميگويـد  
ـنـه بـراي رفـع                چرا بجاي صـرف هـزي
ـيـارد    مشکالت مردم ميلياردها ميل
صــرف تــاســيــســات اتــمــي کــردنــد،         

نميگويد چرا بودجه حجاب و عـفـاف   
ـيـشـتـر از           و سرکوب زنان دهها بـار ب
بودجه مربوط به محيط زيست است 
و هزاران سوال ديـگـر را بـي جـواب             

 ميگذارد. 
اما جناب استاندار و فرماندار و   
ـيـه             ـق وزير نيرو و رهبر و روحـانـي و ب
شرکا، مردم شمـا را مـيـشـنـاسـنـد،            
کارنامه شما را ميداننـد، حـکـومـت       
نحس شما را بـا گـوشـت و پـوسـت                
تجربه کرده اند. حساب همه شما، از    
رهبر تا رئيس جمهور، از نماينـدگـان   
مفتـخـور مـجـلـسـتـان تـا مـجـلـس                  
خبرگان و مصلحـت نـظـام و اوبـاش           
سرکوب تا آيت اهللا هاي ميلياردر را   

 خواهند رسيد. 
روزي کــه در صــدا و ســيــمــاي             
ـيـد و بـه                 منفورتان گريـه و زاري کـن
ـيـون مـردم                ـل دست و پـاي دهـهـا مـي
خشمگين از حکومت جنايتـکـارتـان    
ـيـد و مـعـذرت بـخـواهـيـد ديـر                   بيفت
نيست. مردم حال و روز زار شـمـا را          
در جــريــان هــمــيــن اعــتــراضــاتشــان        
ميبينند و با اعتماد بنفس و قـدرت      
ـنـد.             و اتحاد بيشتر بـه مـيـدان مـيـاي
ـنــي اسـت. در                   ـت حـکـومـت شـمـا رف

ـقـالب         مـردم تـمـريـن          ۵۷ سالـروز ان
ـنـد. کـارنـامـه          انقالب بعدي را ميکن

 ننگين تان را سنگين تر نکنيد. 
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خاتمي ضمن اشاره به تهديدهاي 
االن «دولــت تــرامــپ گــفــتــه اســت:           

بهترين موقعيتي است که مـي تـوان     
فضــاي آشــتــي مــلــي را در کشــور              

هاي سياسي  فرما کرد. همه گروه حکم
بايد متحد شـده و از اصـل نـظـام و               
ـنـد. تـوصـيـه جـدي              انقالب دفاع کـن

کنم کـه مـردم مـا حـتـي اگـر از                  مي
بعضي سياست ها دلخور هستند، بـا  
اتحاد و انسجام از تـمـامـيـت ارضـي        
کشور و منافع ملي و عزت ايـران در    
مقابل ياوه گويي هاي دشمنان دفـاع    

تواند بسـيـاري    کنند و اين حضور مي
  »ها را خنثي کند. از دسيسه

 
اوال مردم از بعضي سياسـت هـا     
دلخور نيستند از همه سياسـت هـاي     
حکومت شديدا معترض و متنفرنـد.  
دلخوري مال اصالح طلبان بي جربـزه  
و زبوني مانند شخص خاتـمـي اسـت      
کـه مــيــگــويــد آنــرا هــم بــايــد کــنــار             

گذاشت. ثانيا، همه ميدانند که خطـر   
ـيـل          زير سوال رفتن اصل نظام نـه بـدل
تهددات ترامپ بلکه بدليل گسـتـرش   
ـتـي     اعتراضات و عميق شدن نارضـاي
ـنـد         هاي مردم است. نميتوانند بـگـوي
خطر از ناحيه مردم جدي است، بـايـد     
لولو خورخوره ديگري را نشان بدهنـد  

 که حرفشان را به بهانه آن بزنند. 
اما از اينها گذشته بخش زيـادي  
ـبـان هـم بـه طـرح              از خود اصالح طـل
آشتي ملي خاتمي شيشکي ميبندند 
چـه رسـد بـه اکــثـريـت مــردمـي کــه                 
مفتخوران حاکم چيزي برايشان بـاقـي   
نگذاشته اند. دوره تشديد تنش هـاي     
حــکــومــت اســت و هــر چــه اوضــاع            
حکومت بحراني تر ميشود فروپاشي 
و شکاف و نفرت و دشمني در بـاالي    
حــکــومــت شــديــدتــر و عــمــيــق تــر            
ميشود. خامنه اي هم بارها تشـر زد     
که اختالفات را کنـار بـگـذاريـد امـا          

کسي گوش نکرد و االن خـودش هـم       
وارد هــمـيــن بـازي شـده و مـدام بــه                 
سياست هاي روحاني ميتوپد. اکنـون   
نه صرفا درمورد دزدي هاي يکديگـر  
که بر سر همه چيز اخـتـالف دارنـد و          

 نميتوانند پنهان کنند. 
نکته جـالـب امـا ايـن اسـت کـه               
هرچه صفوف بااليي ها بيشتر به هـم  
ميريزد صـفـوف مـردم فشـرده تـر و              
متحدتر ميشود. آشتي مـلـي اي در        
کار نيست. دوره تشديد تنش بـااليـي    
ـقـالبـي مـردم            ها است. دوره نفـرت ان

ساله جنايتکاران را  ۳۸ است که کاخ 
بر سرشان خراب ميکند. آن روز دور      

 نيست.  

 B*�  #.  �	;ی  ه	 
پاسخ اصولگرايان به طرح آشتي مـلـي خـاتـمـي را ابـتـدا در ايـن                   
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تقابل مردم با جمهـوري اسـالمـي در        
سراسر جامعه و در تمام عرصه هـاي    
اجتماعي جريان دارد. اين مبارزه اي    
ـقـاتـي               است که دائما بـه لـحـاظ  طـب
عميق تر و به لحاظ دامنه گسترده تر 
و فعالتر ميشود. اين جنـبـش صـرفـا       
ـلـکـه         يک جنبش مطالباتي نيـسـت، ب
جنبشي است کـه مصـائـب اسـاسـي          
سرمايـه داري حـاکـم را بـه مصـاف                
ـتـمـان         گرفته است. در اين جنبـش گـف
ضد سرمايه داري و چـپ جـلـو آمـده           
است. اين يک نقطه عـطـف و تـحـول            
مــهــم در جــامــعــه ايــران اســت.                   
ــحــول              ــن ت ــي اي مشــخــصــات اصــل

 اينهاست: 
 
مبارزات مردم با حکومت گرچـه   -١ 

ـيـان        اغلب در قالب صنفي و مـدنـي ب
ميشود اما عمال بـه مـعـنـاي دسـت          
بردن مردم به ريشه و مورد اعـتـراض     
قرار دادن مصائب کل نظام سـرمـايـه      
داري اسـت. دفـاع از آزاديـخـواهــي،              
ـبـي و بـه                انسان دوستي، بـرابـري طـل
مصاف گرفتن تمـام نـاهـنـجـاريـهـاي          
اجتماعي و تمام عوارض و فجـايـع و     
تبعيضات حاکم در جامعه و ضديـت  
بــا ســتــمــگــري و فســاد و دزدي و                 
امتيازات بااليـي هـا نشـانـگـر چـپ             
بودن ايده آلها و آرمانهـاي غـالـب در        

 جامعه است. 
 
اهميت و جايگاه سياسي کـارگـر    -٢  

و جايگاه جنبش کارگري در جـامـعـه      
ارتقا يافته است. تصويـر قـديـمـي از          
کارگران بعنوان بخش فرودست و کـم      

شـده و     زير و رو   توقع و مظلوم کامال
اکنون بطور واقعي اين کارگران پيشرو  
هستند که دارند توقعات و انتظـارات  
جامعـه را جـلـو مـيـکـشـنـد و بـاال                     

 ميبرند.
 

رشد همبستگي و هم سرنوشـتـي    -٣ 
بخشهاي مختلف مردم با يکديگـر و    
پشتيباني از خواستهـاي سـراسـري و        
بحق هر بخشي از جـامـعـه يـک جـزء          
جدايي ناپذير مـبـارزات اجـتـمـاعـي           
است. اين روند بويژه در ميان کارگران  
و معلمان و دانشجويان بوضوح قابـل  
مشاهده است. اين همـبـسـتـگـي هـا          

بيش از هر چيز خودرا در تشکـلـهـا و      
نهادها و گـروهـهـاي مـبـارزاتـي کـه                

جامعه ومدياي اجتمـاعـي شـکـل        در
  گرفته اند، نشان ميدهد.

 
ــراضــات              -٤  ــارزات و اعــت در مــب

بخشهاي مختلف جامعه  يک روند و   
گرايش مدرن و دفـاع از ارزش هـاي           
پيشرو و جهانشمـول در بـرابـر عـقـب            
ماندگي و سنت گرائي و تعصبـات و    
تابوهاي ملي و مـذهـبـي دسـت بـاال          
پيدا کرده و به موازات آن گرايش چپ 
و راديکال در مقابل گرايش راسـت و      
عقب مـانـده، در خـواسـت هـا و در                
اشکال مبارزه بوضوح خـود را نشـان       

 ميدهد. 
 
در تقابل با مقدسات و اخالقيات  -٥ 

پوسيده و قوانين فوق ارتجاعي حاکـم  
و حرص و فساد کـل رژيـم اسـالمـي           
سرمايه يک جنبش گستـرده دفـاع از       
حقوق شهروندي و دفاع از زنـدگـي و         
حرمت و منزلت فردي جلو آمده و بـه    
ـبـديـل شـده        بستر اصلي اعتراضات ت

 است. 
 
در مقابله با جمهـوري اسـالمـي،       -٦ 

رويـگــردانـي از مــذهـب و نــفـرت از               
مسجد و آخوند و سنتهـاي مـذهـبـي       
همه جا با قـدرت و آشـکـارا خـود را             
نشان ميدهد. نقد طبقاتي و سيـاسـي    
مذهب، يعني افشاي دستگاه مذهب 
بعنوان اهـرم دفـاع از بـااليـي هـا و                  
ـيـازات     توجيه کننده تبعيضات و امـت
طبقاتي، جاي برجسته اي در گـرايـش   
ـيـدا کـرده              ضد مذهبي در جـامـعـه پ

 است. 
 
تاثير اين وضعيت بر حـکـومـت        -٧ 

اسالمي تشتت بيـشـتـر و نـزاعـهـاي           
ـبـشـهـاي              دروني عميق تـر اسـت. جـن
اجتماعي آن عامل اصلـي اسـت کـه        
باعث شده است که برخي قوانين پايـه  
ـلـه               اي حکومت بـه مـوضـوع مـجـاد
حتي در درون خـود حـکـومـتـي هـا               
تبديل شود و زير سوال قرار گيرد. اين  
تشتت و نزاعها جمهوري اسالمـي را     
در مقابل موج پيشروي مردم هر روز   

 ناتوان تر کرده است. 
 

نه فقط صفوف حکومت بـه هـم        -٨ 
ريخته است، بلکه کل جبهه راسـت و      
بورژوايي آشکارا دچار تشتت اسـت و    
يکي از داليل اصلي اين تشتت رشـد    
ـتـظـارات و                  آگاهـي مـردم و فشـار ان
توقعات بـاالي مـردم اسـت. در ايـن              
شرايط برخي جريانات راسـت سـعـي        
ميکنند مـقـدسـات و سـيـاسـتـهـاي               
ـيـسـتـي شـان را بـا مـاسـک                    ـل ناسيون
ـنـد و در                   "حقوق بشـري"  آرايـش کـن
مقابل آنها برخي ناسيوناليـسـتـهـا از       
اينکه مقدسات ملي شـان از جـانـب          
خوديهايشان کمرنـگ شـده بـه خشـم           
آمده اند. ملي اسالمي ها نيز بـه دار     
و دسته هاي متـعـدد و مـتـشـتـت و             
درگير در اصطکاک با يکديگر تبديل 
شده اند. در ميان همه اين جـريـانـات       
طيفهايي نيز به ناسيوناليسم افـراطـي   
ـيـزم عـريـان چـرخـيـده انـد و                    ـن و شـوي
طيفهايي دچار نوسان و تـزلـزل و بـي          

 افقي شده اند. 
 

کل اين تحوالت گوياي پيشروي و بـه    
چپ چرخيدن اعتراضات اجتماعي به 
مــوازات رشــد چشــمــگــيــر جــنــبــش         
کارگري است. ايـن تـحـولـي مـهـم و              
تــاريــخــي اســت کــه  رشــد آگــاهــي              
اجتماعي را بـازتـاب مـيـدهـد و در                
ـقـالبـي جـمـهـوري            پروسه سرنگوني ان
اسالمي و تحوالت آتي جامعه ايـران    
ـبـت عـظـيـمـي خـواهـد                  تاثيـرات مـث
ـنـده         داشت. تضمين اينکه جامـعـه آي
ايران جامعه اي آزاد و شاد و بـري از        
تبعيض و ستمگري بـاشـد بـه ادامـه           
جدي و همه جانبه همين روند يعني به 
ـقـه کـارگـر و               ـنـده طـب نقش تعيين کن
گفتمان سوسياليستي بستگـي دارد.    
ـيـسـت کـارگـري خــودرا               حـزب کـمــون
نماينده اين تحول ميداند. حزب بـراي    
تعميق و گسـتـرش ايـن رونـد بـطـور               
 نقشه مند و فعال تالش خواهد کرد. 

 
ـيـکـخـواه            –پيشنهاد دهنده: کاظم ن

 حميد تقوايي 
نسـان    –تاييد کننده: شهـال دانشـفـر         

حسـن    –کـيـوان جـاويـد           –نودينيان 
 صالحي
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با توجه به اينکه همبستگي بيـن  
المللي کارگري يک امر مهم و حياتي 
ـنـکـه مـنـطـقـه                 است و با توجـه بـه اي
خاورميانه و شمال آفريقا به يـکـي از       
کانونهاي جـنـگ هـا و جـنـايـات و                 
تفرقه افکنـي هـاي مـلـي و قـومـي               
ـتـهـاي     توسط نيروهاي اسالمي و دول
سرمايه داري تبديل شده، کـنـگـره از      

تشکيل شبکه همبستـگـي کـارگـري       
ـبـال           ـق ـقـا اسـت خاورميانه و شمال آفـري
ميکند و مورد حمايت قرار ميدهـد.  
ـتـخـب حـزب                  کنگـره از رهـبـري مـن
ميخواهد در تقويت و گسـتـرش ايـن      

 نهاد بطور جدي تالش کند.
 

 شهال دانشفر، کاظم نيکخواه

  �5ار در #�رد /�&8 ره	ی  ز�	ن
جمهوري اسالمي از همان اولين روز   
به قدرت رسيدن دشمني عميق خـود    
ـتـدا        را با زنان نشان داد. و از همـان اب
يک مبارزه پيـگـيـر از سـوي زنـان و              
ـيـن                 ـيـه قـوان نيروهـاي آزاديـخـواه عـل
ـيـه                     ـيـزانـه عـل ـيـرآمـيـز و زن سـت تحق
حکومت اسالمي و قوانين ارتجاعي 
آن جريان داشته. با وجود سرکوبـهـاي    
شديد و احکام سنگـسـار و شـالق و          
ـيـشـروي خـود          زندان مبارزه زنان به پ
ادامه داده و دسـت انـدرکـاران رژيـم             
بـارهـا بـه ضـعـف خـود در مـقـابــل                   
جنبش آزادي زنان اعتراف کرده انـد.    
ـيـروي    جنبش عليه مذهب بيشترين ن
خود را از زنان ميگيرد. عالوه بـر آن       
ـبـش هـاي            حضور زنان در سـايـر جـن
ـتـر و                     ـيـز روز بـروز قـوي اجتـمـاعـي ن
گسترده تر ميشود. نقش مـهـم زنـان       
در به ثمر رساندن انقالب آتـي ايـران،       
سرنگوني جمهوري اسالمي و برپايي 
يک جامعه آزاد، برابر و مـرفـه انـکـار       
ـبـش             ناپذير است. سـازمـانـدهـي جـن
رهايي زنان براي حضـور مـوثـرتـر و           
قدرتـمـنـد در تـحـوالت سـيـاسـي و                 
اجتماعي آينده ايران يک وظيفه مـهـم   
ـيـسـت کـارگـري اسـت.                 حـزب کـمـون
کنگره از رهبري حـزب مـي خـواهـد         
براي اين امر نکات زير را در دسـتـور   

 کار خود قرار دهد:
 

ـبـش رهـايـي           ۱  ـ تمرکز بيشتر بـه جـن
زنان و اختصاص نيـروي تـعـدادي از        
کادرها به فعاليت ويژه متـشـکـل در      

 عرصه حقوق زنان.
 

ـ تالش براي سازماندهي مبـارزات  ۲ 
زنان، مقابله با پراکندگي در صـفـوف   
اين جنبـش، گـذاشـتـن خـواسـتـهـاي             

معين، متـرقـي و راديـکـال و ارائـه              
پــالتــفــرم مشــخــص و راهــکــارهــاي        
ـتـر ايـن             مشخص براي پيـشـبـرد قـوي

 جنبش
 

ـتـکـارات    ۳  ـ  تالش در جهت ايجاد اب
جديد در عرصه هاي مختلف مبارزه 

 جنبش رهايي زنان
 

ـ  اختصاص برنامه هـاي ثـابـت در        ۴ 
کانال جديد و بـخـشـهـايـي از رسـانـه            
هاي حزبي در باره جنبش رهايي زنان 
و انتشار گسترده تر اخبار مـبـارزات     
زنان و انتشار تجربيـات و دسـتـآورد        
هاي اين مبارزات به صورت کنکرت 

 تر و تخصصي تر. 
 

ـ  تـالش بـراي بـرقـراري تـمـاس و                 ۵ 
ـبـش              ـيـن جـن ارتباط  بيشتر بـا فـعـال
رهايي زنان در عرصه هاي موجود با 
هدف متشکل نمودن اين فعاليـن در    
ـيـشـرو و           ايران و حمايت از رهـبـران پ

 مترقي اين جنبش.
 

ـ  افشاي سياست هاي سازشکارانـه  ۶ 
واصالح طلبي و هر گونه سازشکاري 

 با قوانين ضد زن اسالمي
 

ـ  شناساندن و ايجاد همبستگي بـا    ۷ 
جنبش رهايي زن در ايران در سـطـح       
جهان و جلب حمايت شخصيت ها و   
نيروهاي آزاديخواه و مترقي جهان از   
ــابــل              مــبــارزات زنــان ايــران در مــق

 جمهوري اسالمي
 

 ارائه دهنده:       شهال خباززاده
 حمايت کننده:    شيوا محبوبي

 حمايت کننده     بهروز مهرآبادي
 حمايت کننده    زري اصلي
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بــدنــبــال حضــور خــانــواده هــاي         
کارگران هپکو در تجمـع اعـتـراضـي       

 ۲۳ بهمن، صبـح امـروز        ۱۹ در روز 
بهمن خانواده هـاي کـارگـران روغـن           

 ۲۰۰ نباتي جهان در زنجان همراه با   
کارگر اخراجي اين کارخانه در مقابل 
استانداري زنـجـان دسـت بـه تـجـمـع              
اعتراضي زدند و خواهان بازگشت به 
کار فوري کارگران و پرداخـت حـقـوق      

کارگـر ايـن      ۲۰۰ هاي معوقه شدند. 
کارخانه بطور ناگهاني در اوايل بهمن 
اخــراج شــده انــد و چــنــديــن تــجــمــع            
ـتـه هـاي              اعتراضي کـارگـران در هـف
گذشته توسط کارفرما و ارگـانـهـاي        
دولتي حامـي او بـي جـواب مـانـده              

 است. 
اقدام امـروز کـارگـران زنـجـان و            
ـيـشـروي در              خانواده هاي آنـهـا يـک پ
مــبــارزه آنــهــا اســت. تــجــمــعــات و            
راهپيمايي هاي قـدرتـمـنـد کـارگـران         
هپکو و حضور خانواده هـاي آنـهـا و        
دست زدن آنان به تحصن در شهر کـه    
ـيـر             به موفقيت آنان مـنـجـر شـد، تـاث
مستقيمي بر گسـتـرش اعـتـراضـات        
کــارگــري و حضــور خــانــواده هــاي            
کـارگـري در تـجـمـعـات اعـتـراضـي                

 خواهد داشت. 
کارگران کنتورسـازي در زنـجـان        
نيز اخيرا بيکار شده و بـا مشـکـالت      
ـنـد.    مشابهي دست و پنجه نرم ميکن
توصيه ما به کارگران اين دو کارخانه 
و خانواده هـاي آنـهـا ايـن اسـت کـه                 
مــبــارزه مــتــحــدانــه و مشــتــرک و              
مستمري را شروع کنند. تنهـا بـا بـه         
ـيـم      ـتـوان ميدان آمدن کل نيرويمان مي
استثمارگران و حکومت دزد و فـاسـد   

 آنها را وادار به تسليم کنيم. 
کـارگـر      ۱۷۰۰ فراخوان مـا بـه         

صنايع آذرآب اراک نيز که چـنـد مـاه        
حقوق آنها و حق بيمه تعدادي از آنهـا  
پرداخت نشده اين است که هـمـراه بـا      
ــگــان کــه                 ــه آون ــان ــارخ ــران ک ــارگ ک
مشکالت مشابهي دارند و خـانـواده     
ــارزه اي                 ــه مــب هــاي خــود دســت ب
سازمانيافته بزنند. کـارگـران هـپـکـو        
آماده اند تجارب گرانبهاي خود را بـا  
ــزب                 ــد. ح ــگــذارن ــان ب ــا درمــي ــه آن
ـيـز قـاطـعـانـه                 کمونيست کـارگـري ن

 پشتيبان آنها خواهد بود. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۷ فوريه  ۱۱ ، ۱۳۹۵ بهمن  ۲۳ 
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  ازدواج، در ���	#� ��ب –ز�(�  ��2#< 

 از آنجاييکه :
سن قانوني ازدواج  در تبليغات تا کنوني حزب                   

 سال اعالم شده، ۱۸ بدرست  
 ۱۸ طبق کنوانسيون جهاني حقوق کودک ، افراد زير 

 سال  کودک محسوب ميشوند،
سال، به معناي         ۱۸ تقليل سن ازدواج به زير                

 رسميت دادن به ازدواج کودکان است
امضا کنندگان زير پيشنهاد مي کنيم که کنگره دهم حزب    

کمونيست کارگري ايران به تغيير سن ازدواج _ زندگي                   
سال و      ۱۸ سال به        ۱۶ مشترک  مندرج در برنامه از               

 بصورت زير راي دهد:
 در بخش " زندگي مشترک ، خانواده، ازدواج و طالق " :

به زندگي مشترک به ميل و            سال  ۱۸ حق هر زوج باالي        
 انتخاب خود

 
  فريده آرمان-نويد مينايي   -سوسن صابري 

 و ��
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جمهوري اسالمي هرگونه آزادي در جامعه را سـلـب و       
ـيـده مـخـالـف،                  ـيـان عـق سرکوب ميکند. در اين سيستـم ب
اسمش برهم زدن امنيت است و جرم است و با همين اتـهـام     
بسياري از نويسندگان و هنرمندان و وبالگ نويسان احکـام  
زندان گرفته و در زندانند. بسياري اعدام و شکنجه شده اند.  
و هم اکنون  زندانهاي حکومت مملو از زندانيـان سـيـاسـي       
ايست که بخاطر نبود همين آزاديهاي سياسي پـايـه اي در         
جامعه دربندند. يک مورد آشـکـار سـرکـوب آزادي هـا در               
ـيـه              حاکميت جمهوري اسالمي سانسور اسـت. کـارزار عـل
سانسور يک عرصه مهم مبارزه براي آزادي هاي سياسي در 
جامعه است. با سانسور جلوي آزادي انديشه و بيان را مـي     
گيرد. از چاپ و نشر کتاب ها و روزنـامـه هـا و نشـريـات               

ـقـي،                  مستقل جلوگيري مي ـئـاتـر، مـوسـي ـنـمـا، ت کند. سـي
ـلـويـزيـون را در                   نقاشي را از محتوا مي انـدازد. راديـو و ت
انحصار خود دارد و از آن براي دروغ پراکني و اشاعه جـهـل   
و خرافات و بقاي خود استفاده مي کند. با پخش پـارازيـت      
مي کوشد مردم را از دسـتـرسـي آزاد و آسـان بـه صـدا و                     
تصوير بسياري از راديو و تلويزيون هاي ماهواره اي محروم 

ـتـرنـت       ـن نمايد. با فيلترينگ و همچنين با کاهش سرعت اي
مانع دستيابي مردم به جريان آزاد اطالعات مي شود و در   
صدد است به سرورهاي تلگرام، اينستاگرام، توييتر و مانند 

 آن دست يابد. 
يافتـه و     مبارزه پراکنده در مقابل نهاد سانسور سازمان

ـيـسـت. بـايـد            سرکوب آزاديها در جامعه  کافي و کارساز ن
کارزاري اجتماعي و همه جانبه عليه سـانسـور و سـرکـوب         

 عقايد به راه انداخت و آن را به پيش برد. 
حزب ما حزب اعـتـراضـات اجـتـمـاعـي اسـت، بـراي                
سازماندهي اعتراضات نويسندگان، شاعران، هنرمندان و   
روشنفکران مي کوشد. حزب در راه تشکل يابي شاعـران و     
ـيـه           ـفـکـران عـل نويسندگان و مترجمان و هنرمندان و روشـن
سانسور و سرکوب عقايد فراخوان مي دهـد. حـزب از هـر           
ـبـانـي            ـي گونه تالش و کارزاري در اين جهت حمايـت و پشـت

 ميکند.   
 ارائه دهنده: آرش دشتي از ايران

 تاييد کننده: بهروز بهاري، رضا فتحي

  �5ار $ی2�"	د� در #�رد ورزش ز�	ن
با توجه به اينکه ورزش زنـان يـکـي از عـرصـه هـاي بـارز                  
تبعيض جنسيتي و آپارتايد جنسي عليـه زنـان، اسـت. بـا            
توجه به اينکه کارزارهاي اجتمـاعـي مـهـمـي بـر سـر ايـن                 
موضوع از جمله حق زنان بـراي ورود بـه اسـتـاديـوم هـاي                 
ـيـه شـرط            ورزشي، حق دوچرخه سواري زنان، اعـتـراض عـل
حجاب براي شرکت زنان در عرصه هاي مختلـف ورزشـي،     
در ايران جاري است. و با توجه به اينکه ورزش هـم اکـنـون           

يکي از عرصه هاي مهم اعتراضي جنبـش رهـايـي زن در          
ايران است، حزب در راستاي مبارزه عليه آپارتايد جـنـسـي      
جمهوري اسالمي و قوانين ارتجاعي اسالمي آن، حـمـايـت    
همه جانبه خود را از اين مبارزات اعـالم مـيـدارد و بـراي             

 تقويت و گسترش اين کارزار ها تالش ميکند.
 ارائه دهنده: آزيتا دربندي از ايران
 نسرين رمضانعلي، شهال دانشفر 
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ـتـورسـازي در شـهـر            کارگران کـن
البرز بدنبال تـعـطـيـل کـارخـانـه و از              
دست دادن کار، تجمعات مـتـعـددي      
در هفته هاي گذشته بـرگـزار کـرده و          
خواهان پرداخت فـوري حـقـوق هـاي         
معوقه خـود و راه انـدازي کـارخـانـه              
شدند و مفتخوران را مجبـور کـردنـد      
دو ماه حقوق معوقه شان را پرداخـت  
کنند. کارفرما قول داد حقوق سه ماه  

کارگر ايـن کـارخـانـه و          ۳۵۰ گذشته 
بخشي از مزاياي مـزدي آنـهـا را تـا           
ـنـده پـرداخـت کـنـد.                   قبل از سـال آي
تامين اجتماعي نيز به کارگـران قـول     

 رسيدگي به بيمه آنها را داد. 
ـنـهـا               اين عقب نشيـنـي هـا نـه ت
بخاطر تـجـمـعـات مـکـرر کـارگـران               
ـيـل           ـيـن بـدل کنتورسازي بلکه همـچـن
اعتراضات قدرتمند کارگران هـپـکـو    
اســت کــه تــاثــيــرات فــوري و قــابــل            
مالحظـه اي بـر کـارگـران بـويـژه در                 

استان هاي مرکزي و زنـجـان داشـت.      
ـيـت کـارگـران         ـق بالفاصله پس از موف
ـبـاتـي زنـجـان         هپکو کارگران روغن ن
همراه با خانواده هاي خـود دسـت بـه        
راهپيـمـايـي در سـطـح شـهـر زدنـد.                 
جمهوري اسالمـي نـگـران اسـت کـه            
ـبـرز و      کارگران کنتورسازي در شهر ال

کـارگــر     ۱۷۰۰ کـارگـران آونــگـان و          
صنايع آب اراک هـم کـه مشـکـالت           
ـيـر از کـارگـران           مشابهي دارند با تـاث
هپکو راهپيمـايـي هـاي ديـگـري بـا             
ـنـدازنـد و                   ـي خانواده هـاي خـود راه ب
اعتراضات را به سطح ديگري ببرنـد.  
در چنين شرايطي اسـت کـه دو مـاه            
حــقــوق کــارگــران کــنــتــورســازي را           
ـيـه                 ـق پرداخت کـردنـد و قـول دادنـد ب
مطالبات کارگران و مشکالت بيـمـه   
اي آنها را نيز تا يک ماه آينـده حـل و       

 فصل کنند. 
 ۵ صفحه  
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اخبار اعتراضي کارگري در هفته اي   
که گذشت، نشانه هايي ديگر از روند 
ــخــش جــنــبــش                ــد و تــحــول ب جــدي
اعتـراضـي کـارگـري را بـه نـمـايـش                 
گذاشت. راهپيمايي کـارگـران روغـن       
نباتي جهان در شهر زنجان در وسـط      
شهر، همراه با خانواده هـا بـا شـعـار           
هاي "يک اختالس کم بشه، مشـکـل      
ما حل ميشه"؛ "بـي پـولـي، عـيـدي             
امسال ما"؛ يک نـمـونـه درخشـان از            
ـنـکـه         بيان اين تحول است. مهمتـر اي
ـبـال يـکـمـاه اعـتـراض              اين اتفاق بـدن
ـتـاد.    قدرتمند کارگران هپکو اتفاق اف
اتفاقي که در آن کارگران با راهپمايي 
هاي اعتراضي شان فضاي ديگري به 
شهر اراک داده بودند و وقتي خـانـواده   
هــا وارد مــيــدان شــدنــد، اعــتــراض           
ـيـدا کـرد و               کارگران ابعاد ديـگـري پ
کارفرما و دولت نـاگـزيـر گـامـي بـه             
ـنـد و فـورا دو مـاه از                  عقب گـذاشـت
حقوق کارگران را پـرداخـت شـد و بـا           
دستپاچگي قول پرداخت فوري بـاقـي   
ـيـز در ايـن               آنان را دادند. در اهـواز ن
هفته کارگران گـروه مـلـي صـنـعـتـي            

مـاه دسـتـمـزد          ٤ فوالد ايران بخاطر   
پرداخـت نشـده بـا شـعـار هـيـچ جـا                   
نميريم، همين جا هستيـم، در وسـط       
شهر راهپيمايي کردند. و همزمان بـا     
اين اعتراض هزاران نفر از مردم شهـر  
ــده در               اهــواز بــا شــعــارهــاي کــوبــن
اعتراض به آلودگي وحشتناک هوا، و 
ـتـرنـت، بـه             ـن ـفـن، اي قطع آب، برق، تل
خاطر نشـسـتـن ريـزگـردهـا بـر روي                
شبکه هاي توزيع برق و نيـز آلـودگـي      
هوا و در اعتراض به فقر و بيکاري به 
خيابان آمدند. اما ايـن اعـتـراضـات          
ـتـه و          بعد از گذشت سه روز فـراتـر رف
ــر از مــردم در                   ــون هــزاران نــف اکــن
خيابانهاي شهر با پالکارد "بـي آبـي،        
بيکاري، بيماري" و شعارهايـي چـون      
"بيکاري، بيکاري، بيکاري، روحـانـي    
خجالت، خجالت"؛ 'ابتکـار دروغـگـو        
استعفا، استعفا'. و با فرياد "تاکي بي    
ـقـالب             آبي، تا کي بي بـرقـي"؛ "مـا ان
کرديم که آزادي داشته باشيم"؛ بـطـور      
واقعي کل حـاکـمـيـت را بـه چـالـش              
مـيــکــشــنــد. ايـن اتــفــاقــات فضــاي           
ـنـهـا در مـحـيـط هـاي                 تعرضي نه ت
کارگري بلکه در کـل جـامـعـه را بـه              

نـمـايــش مــيـگــذارد. ايــن اتــفـاقــات            
ـيـشـتـر           نشاني از جلو صحنه آمـدن ب
جنبش اعتراضي کـارگـري و ابـعـاد           
اجتـمـاعـي آن داشـتـه و فضـاي پـر                  
الــتــهــاب جــامــعــه را بــه نــمــايــش              

 ميگذارد.  
خالصه کالم اينکه اکنون اعتراضات 
کــارگــري گســتــرده و در شــهــرهــاي           
مختلف جاريست و راهپيمايـي دارد    
به شـکـل اصـلـي ايـن اعـتـراضـات                 
تبديل ميشود و اين اعـتـراضـات بـا       
شــعــارهــاي واحــدي بــه هــم وصــل             
ميشوند و فضاي شـهـرهـا را شـکـل          
ميدهند. خصوصا به مـيـدان آمـدن         
خانواده هاي کارگري و اتفاقـاتـي کـه      
در هپکو و در روغن نباتي جهاني در 
زنجان روي داده اسـت، الـگـويـي در           
مقابل همه کارگران در تمام شـهـرهـا      

 ميگذارد. 
در کنار اين اعتراضات، کارزار بـراي  
خواست افزايش دستمزدهـا بـه جـلـو         
ميرود. يک نمـونـه قـابـل تـوجـه ايـن               

هزار نفره معلمان  ٥٠ کارزار، طومار 
با خواست سه ميليون حداقل حـقـوق   
در قدم اول است. اينها همه اتفـاقـات    
سياسي مهمي است که بيش از بيش 
ثقل جنبش اعتراضي کارگري را در     
 فضاي ملتهب جامعه نشان ميدهد. 
اين روندي است که بايد با قدرت آنـرا  
ـقـش مـهـم               جلوتر بريم. همه جـا بـر ن
خانواده ها و جلب حمايت مردم و نيز 
حفظ اتـحـادمـان از طـريـق بـرپـايـي               
مجامع عمومي کارگري و تبديل آن   
به محل تصـمـيـم گـيـري مـتـحـد و                 
ـيـم. بـا                    تشکليابـي مـان تـاکـيـد کـن
ــاف                 ــن و شـــفـ ــاي روشـ ــارهـ ــعـ شـ
خــواســتــهــايــمــان را اعــالم کــرده و            
قدرتمند و مـتـحـد بـا خـواسـتـهـاي                 

 سراسري مان به ميدان آييم. 
نگاهي از نزديکتر به مهـمـتـريـن هـا        
ـتـه گـذشـتـه داشـتـه                  اتفاقات در هـف

 باشيم.
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کارگر گروه ٦٠٠ بهمن حدود  ٢٦ روز 
ملي صنعتـي فـوالدايـران در اهـواز           
ــه                ــي ب ــوال ــن روز مــت ــراي ســومــي ب
اعتراضـاتشـان نسـبـت بـه نـداشـتـن               

مـاه     ٤ امنيت شغلي، عدم پرداخـت    
دستمزد وحق بيمه و سنوات يکـسـال   

خود ادامه دادند ودرمقابل کـارخـانـه    
ـبـل از آن ايـن                     تجمع کـردنـد. روز ق
کارگران در مقابل استـانـداري اهـواز      
تجمع داشتند و با شـعـار "هـيـچ جـا             
ـيـگـيـر           ـيـم"؛ پ نميريم، همين جا هست

هزار  ٤ طلبهايشان شدند. اين شرکت 
کارمند و کارگـر دارد و در جـنـوب            

 شرقي شهر اهواز واقع است. 
تجـمـع اعـتـراضـي کـارگـران روغـن               

 نباتي جهان 
بهمن مـا شـاهـد يـک            ۲۳ صبح روز 

اتفاق مهم در شهر زنجان بـوديـم. در        
اين روز کارگران روغن نباتي جهـانـي   
همراه با خانواده هاشان در اعـتـراض     
به بيکارسازيها و تـعـويـق پـرداخـت            
ــهــر                 ــايشــان در وســط ش ــه ــوق ـق حـ
راهپيمايـي کـردنـد و شـعـار دادنـد.               
سردادن شعار "يک اختالس کم بشـه،     
مشـکـل مـا حـل مـيــشـه"؛ فضــاي                
شورانگيري به شهر داده بود و مـردم      
با شادي اين اتفاق را دنبال ميکردند. 
و اين شعاريسـت کـه در حـاکـمـيـت             
ـيـاردر، دارد بـه                  ـل مشتـي دزد و مـي
شعاري اجتـمـاعـي در مـيـان مـردم             
تبديل ميشود. ايـن شـعـاريسـت کـه          
کارگران هپکو در راهپيمايي شان در 
وسط شهر اراک و قبل از آن کـارگـران   
بازنشسته و معلمـان بـازنشـسـتـه در          
اعتراضاتشان در مقابل مجلس سـر    
دادند. اين شعاريسـت کـه اعـتـراض          
ـبـعـيـض      کارگران و کل جامعه را به ت
هــا و نــابــرابــري هــا کــه ريشــه در                 
حاکميت مشتي دزد و جنايتکـار بـر     
گرده جامعه دارد، بيان ميکند. ايـن     
شعاريست که کل تـوحـش سـرمـايـه          
ــم را دارد بــه چــالــش                    داري حــاک
ميکشد. زنـده بـاد کـارگـران روغـن               

 نباتي جهان
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ـتـشـر شـده از سـوي                    بنا بر خـبـر مـن
سنديکاي شرکت واحد رضا شـهـابـي    
عضــو هــيــات مــديــره ســنــديــکــاي          
کــارگــران شــرکــت واحــد بــا دســتــور          
مقامات طي روزهاي آينده به زنـدان    
بازگردانده مي شود. متعاقب تمـاس   
هاي مکرر دادستاني تهران بـا رضـا       
شهـابـي بـراي مـراجـعـت بـه زنـدان،                 
همچنين اخطار به وثيقه گـذار او در        

ـيـسـت و       مورد توقيف وثيقه، شنبه ب
سوم بهمن، رضا شـهـابـي بـه هـمـراه             
ـقـه گـذار و هـمـسـرش و                 ـي وکيل، وث
جمعي از اعضاي سـنـديـکـا کـه در            
ـنـد بـه          مقابل ساختمان حضور داشـت
دادستاني رفتند. عليرغـم وضـعـيـت        
بد جسماني رضا شـهـابـي و آسـيـب            
هايي که او قبال در زندان ديده اسـت،  
حــاجــي مــرادي مــعــاون امــنــيــتــي          
دادستان اعالم کرده است که تنها در   
صورت بازگشت شـهـابـي بـه زنـدان،          
وثيقه او آزاد خواهد شد. سـنـديـکـاي      
کارگران شرکت واحد اتوبوسـرانـي در     
اطالعـيـه خـبـري خـود بـازگـردانـدن               
مـجــدد رضــا شــهـابــي بــه زنــدان را              
محکوم کرده و خواستار پـايـان دادن     
ـيـسـي،                    ـل ـيـب پ به زنـدان و رفـع تـعـق
امــنــيــتــي، قضــايــي از او و ســايــر             
اعضاي سنديکـا از جـملـه ابـراهـيـم             
ـيـس و داود رضـوي              مددي نايـب رئ
ديگر عضو هيات مديره سنديـکـا و     

 ديگر فعالين کارگري شده است. 
از سوي ديگر جعفر عظيم زاده رئيس 
هيات مديره اتحـاديـه آزاد کـارگـران         
ايران و شـاپـور احسـانـي راد عضـو              
هيات مديره اين تشکل کـارگـري در     

اسفند بخـاطـر مـبـارزاتشـان در           ٢١ 
دفــاع از کــارگــران و بــا اتــهــامــات             
امنيتي بار ديگر  محاکمه خـواهـنـد    
شد. همچنين تقاضاي اعاده بـررسـي    
ـيـر       حکم از سوي اسماعيل عبـدي دب
کانون صنفي معلمان که هم اکنون با 

سال حکم در زندان اسـت از سـوي        ٦ 
مقامات قضايي رد شـده اسـت. در          
کنار اين تهديدات و فشارهـا کـارزار     
عــلــيــه امــنــيــتــي کــردن مــبــارزات          
کارگران، معلمان و فعالين اجتماعي 

اتـحــاديـه کـارگــري         ٥ جـريـان دارد.        
 CGT CFDTفــــــرانســــــه       

Solidires FSU UNSA 
طي نامه اي به مقامات ايران احضار 
رضا شهـابـي عضـو هـيـات مـديـره              
سنديکاي واحد به زندان را مـحـکـوم      
کرده و خواستار آزادي او شـدنـد. بـا           
ـتـي        ـي تمام قدرت به کارزار عليه امـن

کردن مبارزات کارگران، معـلـمـان و      
فعالين اجتماعي بپيونديم. خواستـار   
بســتــه شــدن پــرونــده هــاي قضــايــي          
ـيـن        فعالين کارگري، معلمان و فـعـال
اجتماعي با اتهامات امنيتي شويـم.  
خواستار آزادي فوري بهنـام ابـراهـيـم       
زاده، اسماعيل عبدي و کليه زندانيان 
سياسي که با چنيـن اتـهـامـاتـي هـم           
ـنـد بشـويـم. احضـار               اکنون در زنـدان
جعفر عظيم زاده و شـاپـور احسـانـي         
راد بـراي مـحــاکـمــه را مـحــکـوم و                
خواستار لغو احکام صادر شده زندان 
بـراي آنـان شـويـم. بـه احضـار رضــا                  
شهابي بـه زنـدان وسـيـعـا اعـتـراض              

 کنيم.
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يک کمپين مهم که در هفته گـذشـتـه      
بــودجــه «جــريــان داشــت، کــمــپــيــن        

عادالنه براي افزايش حقوق معلمان و 
بهبود کيفـيـت آمـوزش در مـدارس           

است. يک خواست مهم اين کمپيـن   »
افزايش حقوق معلمان در اوليـن قـدم     
ـيـون تـومـان اسـت. در                      ـل بـه سـه مـي
ـيـن           ـيـن چـن بخشي از بيانيه اين کـمـپ
آمده است: "ما خواهان افزايش سهـم    
اين وزارت خانه در بـودجـه مصـوب        

طـوريـکـه بـراي          هستيـم بـه        ١٣٩٦ 
پرداخت حداقل حقوق پايه بـراي هـر       
معلم، بازنشسته و کارمـنـد اداري و       
خدماتي  به مبلغ سه ميليون تومـان  
ـنـي گـردد و                    ـي ـيـش ب ـبـار الزم پ اعت
ـبـارات ضـروري بـراي               شرايط و اعـت
بهبود کيفيت آمـوزشـي در مـدارس        
کشور بخصوص براي دانـش آمـوزان     
مناطق محروم پيش بيني شود". اين   
کارزار در مدياي اجـتـمـاعـي بـه راه            
افتاده است و مـعـلـمـان ايـن حـرکـت            
ـيـن        اعتراضي خود را بزرگترين کـمـپ
سراسري براي پيگيري خواستهايشان 
اعالم کرده اند. بنا بر آخرين خـبـرهـا       

هزار نفر آنرا امضا کرده و جـمـع      ٤٥ 
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موضوع حجاب اسالمي بسـر  
کــردن وزراي ســوئــدي در تــهــران          
جنجالي به پا کرده اسـت. و ايـن          
جالب است. حتي در درون حـزب       
حاکم سوئد اعتراضات بلند شـده    
است که شما که خـودرا "کـابـيـنـه         
فمينيست" ميـخـوانـديـد چـگـونـه           
حاضر شديد حجاب اسـالمـي کـه      
توهين بـه زنـان اسـت را بـه سـر                  
کنيد. مردم پيشرو صـدايشـان در      
آمده است که چگونه دولت سـوئـد   
با يک عالمه ادعاي مدرن بودن به 
زنان ايران خـيـانـت کـرده اسـت و            
حــجــاب اجــبــاري را قــبــول کــرده          
است. در افکار عمومي جهان بـا     
اين سفـر و ايـن چـادر جـمـهـوري               
اســالمــي ايــران بــيــش از پــيــش            
بعنوان سمبل عـقـب مـانـدگـي و            
تحجر و بيربط به قـرن بـيـسـت و           
يکم معرفي شد. در مـقـابـل ايـن          
موج مخالفت کساني هـم جـواب       
داده اند که خب ملکه سـوئـد هـم        
ــاپ در                ــا پ ــات ب هــنــگــام مــالق
واتيـکـان قـبـال چـادر بسـر کـرده                
است! عجب جواب جـالـبـي. ايـن         
جــواب در واقــع دو طــرف را در             
برابر سکوالر ها و مردم مترقي و 
پيشرو خلع سالح کرده اسـت. هـم      
چادر بسر کردن ملکه کودن سوئد 
در مقابـل پـاپ و هـم چـادر سـر                
کــردن جــمــاعــت وزراي ســوئــدي          
مقابـل آخـونـدهـاي ايـران، نشـان             
ــاکــاري و عــقــب              دهــنــده اوج ري
ماندگي و ضديت ايـن نـيـروهـاي         
ليبرال و مـدعـي مـدرن بـودن بـا            
ارزشهاي انساني است. هم پاپ و  
واتــيــکــان و هــم خــامــنــه اي و                
حکومت اسالمي ضـد ارزشـهـاي      
مدرن انساني هستند و ربطـي بـه     

 قرن حاضر ندارند.
ارزشهاي انساني اي که از آن     
صحبت ميکنـيـم مـنـشـائـش در           
همين غرب است. اما در جنـبـش    
مردم پيشرو غرب و نـه سـرمـايـه         
داري غربي. مثـل سـکـوالريسـم،        
مثل ازادي عقيده و بـيـان. مـثـل          
برابري زن و مـرد. ايـنـهـا را اگـر             
کسي واقعا قـبـول داشـتـه بـاشـد             
مقابل هـر جـانـور عـقـب مـانـده                
مسيحي و اسالمي کـه زن را بـا           
حجاب تحقير ميکند مي ايستد. 

اما فمينـيـسـت نـان بـه نـرخ روز               
خوري که ميخواهد تجارت کند و 
سود شرکتهايش برايش از حـقـوق     
انساني مهمتر است، حاضر اسـت  
کف پاي کثيف روحاني و پـاپ و      
هر جانوري را بليسد تا بتواند دو   
دالر پول به جيب بزند. زن و مـرد     
مفتخورش هم با هم فرقي ندارند. 
اينجاست که هر انساني مـتـوجـه      
ميشود و بايد متوجه شود که اين 
تحجر اسالمي و مذهبي از کـجـا   
آب ميخورد. حکومت اسالمي و    
گروههاي اسالمي و دم و دستگاه 
واتيکان را سرمايـه داري دقـيـقـا         
الزم دارد تـا بـتـوانـد بشـريـت را               
مدام زير سيطره و حاکميت اقليت 
مفتخور بي خاصيـت در زنـجـيـر         
نگه دارد. ما مردم تا زمانـي کـه      
همين حقيقـت سـاده و روشـن را            
مــتــوجــه نشــويــم کــالهــمــان پــس        

 معرکه است.
آيا حجاب غير اجباري قـابـل     

 دفاع است؟
در جــريــان بــحــث در مــورد            
حجاب به سر کردن وزراي سوئدي 
در ايران بحثي هم پيـش آمـد کـه        
گويا حـجـاب بسـر کـردن مـلـکـه              
سوئد در بـرابـر پـاپ از جـنـسـي               
ديگر است و فقط به قصد احتـرام  
به مردم مسيـحـي انـجـام شـده و            
ايرادي ندارد. دليل اصلي اي کـه       
مطرح ميـشـود ايـنـسـت کـه اگـر              
حجاب اجباري نباشد ايراد نـدارد  
و قــابـل دفــاع اســت. بــنــظـر مــا              
حجاب در هـيـچ شـکـل آن قـابـل             
دفــاع نــيــســت. روشــن اســت کــه            
حجاب اجباري بـا غـيـر اجـبـاري          
فـرق مـيـکـنـد. حـجـاب اجـبــاري                
روشن است که از نظر هيچ انسـان  
متمدني قابل دفاع نيست. و فقط 
انها که بهـر دلـيـلـي بـه قـانـون و                
ــت            حــکــومــت اســالمــي و دخــال
اجباري مذهب در زنـدگـي افـراد          
معتقدند از آن دفاع ميکنند. اما 
ظاهرا حجاب غـيـر اجـبـاري يـک          
پوشش ساده است و ايرادي ندارد. 
من اين را بهيچ وجه قبول نـدارم.    
نه صرفا به اين دليل که مذهب و   
دين را کـال قـبـول نـدارم. بـلـکـه                   
اساسا به اين دليل که حجاب چـه    
اجباري چه غـيـر اجـبـاري يـعـنـي            

توهين به زنان. حجاب زن يـعـنـي     
اينکه زن موجودي است که بـايـد     
از وجود و تن خود شرم کـنـد. زن        
بايد خودرا بپوشاند. چرا؟ زيرا از    
نظر سنت عقب مانده و زن ستـيـز   
و مذهبي قديمي زن وسيلـه لـذت     
بخشي مردان است نه يـک انسـان       
معمولي. بنابرين فقط اجازه دارد  
در برابر مرداني که بـا او مـحـرم          
هستند صورت و مو و تن خـودرا    
نشان دهـد. امـا بـراي مـرد ايـن               
معادله صدق نميکند. چـون مـرد      
حاکم و تصميم گيرنده و صـاحـب       

 زن و صاحب جامعه است.
حقيقت اينست که تا زمـانـي     
که زنان از سيطـره مـردسـاالري و        
مذهب خالص نشوند نميـتـوانـنـد     
آزاد و انســانــي زنــدگــي کــنــنــد.           
مذهب بدترين نوع تحقير زنان را   
نمايندگي ميکند. مـذهـب مـدام       
عليه فحشا تبلـيـغ مـيـکـنـد امـا            
بدترين نوع فحشا همان ازدواجها 
و مناسباتي است کـه مـذاهـب و        

بــويــژه اســالم بــه زنــان تــحــمــيــل           
ــکــه زن اســاســا              مــيــکــنــد. چــون
اختياري براي انتخاب ندارد. بايد 
در چارچوب سنـتـهـاي تـحـمـيـلـي           
تصميم بگيرد و رابطه اي را قبول 
کند. حال يا بخاطر تصميم پدر و    
مادرش يا بخاطر سنت و مـذهـب   
و شرايط اجتماعي اي کـه بـه او           
تحمـيـل شـده اسـت. يـا بـخـاطـر                  
مزاياي اقـتـصـادي. هـر کـدام از               
اينها که باعث رابـطـه زنـاشـويـي          
بين زن و مـرد شـود بـه مـعـنـاي               
فحشا است. چون فـحـشـا يـعـنـي            
رابطه اي که اجباري و اقـتـصـادي    
است و عاطفه طرفين در آن نفـش  
اسـاســي را يــفــا نــمــيــکـنــد. ايــن             
ناسالمترين و ميتوان گـفـت غـيـر       
اخالقي ترين رابـطـه مـيـان زن و             

 مرد است.
نکته آخر اينکه اين بـحـث بـه      
معناي تحميل بي حجابي به زنان 
نيست. ما نميخواهيم و نبايد بي  
حجابي را هم قانون اجباري کنيم. 

پوشش بايـد آزاد بـاشـد. زنـان و              
مردان بـايـد آزاد بـاشـنـد کـه در                 
امـــاکـــن عـــادي هـــر لـــبـــاســـي            
ميخواهند به تن کننـد. امـا اگـر         
زني با اختيار خود حجاب يعـنـي   
پرچم تحقير زنان را به تن ميکنـد  
بايد بداند که دارد عقب مانـدگـي   
خودرا اعتراف ميکنـد. االن اگـر        
من و شما زني را با حـجـاب مـي      
بينيم ميدانيم که به احتمال زيـاد    
مجبور به اين کار شده است و از     
قــانــون و مــذهــب عصــبــانــي                
ميشويم. اما اگر زنـي از تـه دل            
اعالم کند که من خودم حجاب را 
انتخاب کرده ام آنـگـاه بـه دلـيـل            
عقب ماندگيش قابل ترحم اسـت،  

 نه قابل دفاع
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محمدخاتمي، سرکـرده ي پـروژه       
ي شــکــســت خــورده و مــفــتــضــح              

کـه مـدتـي       «اصالحات حکومتي»
ـقـام گـيـري        است براثر اختالفات و انت
درون نظام، از نظر بيـان و تصـويـر و          
حضور در مجالس عـروسـي و عـزا،        

را يـدک     «ممنـوع »پيشوند و صفت 
ــده بــه                     ــان ــک روز م مــي کشــد، ي

بـهـمـن       ۲۲ راهپيمايـي حـکـومـتـي          
ـيــامــي ويــدئــويــي،               ۱۳۹۵  در پـ

را اعـالم کـرد.        «آشتي مـلـي  »طرح
زاده    چند ماه قبل همه مصطفي تـاج   

موضوع آشتي ملي را مـطـرح کـرده        
با تو دهني جناح خـامـنـه اي        بود که

مواجه شد. و اين بارخود سـرکـرده ي      
اصالحات چيان با اين شعار بي آبـرو    
و با اين شمشير زنگ زده بـه مـيـدان      

 آمد.
و  «!مـلـت     »تا جـايـي کـه بـه           

مـردم مـربـوط اسـت، بـايـد بـه ايــن                  
فرمانده بي لشکر اصالحات گفت که 

آشـتـي مـردم بـا مـردم            »اگر منظور 

، مردم مـه بـا هـم دعـوايـي               «است
ندارند و با هم قهر نيستند تـا آشـتـي      
کنند. و اگر منظور از آشتي ملي اين 
است که مردم با حکومـت اسـالمـي      

 آشتي کند، زهي خيال باطل.
اين مردم با حکومت سرکـوب و    
حکومت تحميل کننده فقر و فالکـت  
و اعتياد و تن فروشي و دستمزدهـاي  
چــنــديــن بــرابــر زيــر خــط فــقــر و بــا              
ـتـل             حکومت سنگسار و اعـدام و ق
ـفـان و بـا                   علم مـعـتـرضـان و مـخـال
حکومت اختالـسـگـران هـيـچ گـونـه            
آشتي ندارد. برخالف آنچه که تـاريـخ      
نويسان و جامعه شـنـاسـان سـرمـايـه         
داري مي نويسند و سـعـي دارنـد بـه           

مردم حافظـه  »جامعه حقنه کنند که 
ـفـي دارنـد!         ، ايـن    «ي تاريخي ضـعـي

مردم نه مي بخشد و نه فراموش مي 
 کنند.

پس يک آشتي بيشتر باقي نـمـي     
ماند و آن همه آشتي اصالحات چـي    
ــا                هــاي رانــده شــده از حــکــومــت ب
جنايتکاران حاکم است. اما شـرکـاي     
خاتمي آب پاکي را روي دست هايـت  

خاتمي ريخته اند و اين ابتکار عـمـل   
ـبـکـارانـه را هـمـه از              مذبوحانه و فري

 دست او گرفته اند.
صادق الريجاني قاضي القضات 
جمهوري اسالمي در پاسخ به خاتمي 
گفته است کـه مـا در اصـل نـظـام،                
اختالفي با همکاري نداريم که بياييـم  

دهـد   آشتي کنيم. اين پاسخ نشان مي 
خاتمي و روحاني و جناح اصـالح      که

طلب در اصل و اساس هيچ فـرقـي و     
اختالفي با اصول گرا و طـيـف هـاي        
رنگارنگ حکومتي مانند حجتيـه و    
موتلفه و غيره ندارند. در اين جـا هـم      
سر خاتمي بـه سـنـگ خـورده اسـت.            
خاتمي بايد بداند که جناح حاکم نمي 
خواهد و نـمـي تـوانـد کـوچـکـتـريـن                
اختالف نظري را حـتـي از شـريـک و           
همکار سابق خود بپذيرد. پايـه هـاي      
حکومت لرزانتر از آن است که بتوانـد  

 اين خطر را قبول کند. 
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قرار است کنـگـره دهـم حـزب         
کمونـيـسـت کـارگـري مـاه آيـنـده               

 برگزار شود 
کادرهـاي رهـبـري و کـمـيـتـه              
مرکزي ايـن حـزب دارنـد مـرتـب              
انتظارات خود را از ايـن کـنـگـره         
بيان ميکنند، چه شور و شـوقـي،     
من از وقتي که با اين حزب آشنـا  
شـده ام اولــيـن بــار اسـت کـه بــه                 
کنگره هاش بـر خـورد مـيـکـنـم.             
چقدر دوست داشـتـم مـن هـم در             
چنين مجمعي با چنين انسانهـاي  
بشينم و انتظارات خودم را بـيـان       
کننم. چقدر دوسـت دارم بـا ايـن             
انسانها، با اين شخصيت هاي بـر  
جسته، در کنارشان باشم و از آنها 
ياد بگيرم. از همين حاال که هنوز 
مدتي براي اين کنگره باقي اسـت  
اين آدمها با چه شور و شوقـي بـه     
پيشواز اين اصلي تـريـن مـجـمـع          

 خودشان ميروند. 
من هم باشور و شوق دارم بـه    
آنها گوش ميدهم، چه انتظاراتي، 
فکر ميکنم هر انساان منصفي را 
اگر به شور و شوق واندارد حداقـل  
بايد اينرا قبول کند که اين حـزب    
با ايـن کـادرهـا يـک حـزب جـدي               
سياسي اسـت، حـتـي اگـر قـبـول               
نکند حزب ما کارگران است ولـي  
بايد قبول کند مشغله اصليش ما 
ــت مــا در                ــي ــق ــران و مــوف کــارگ

 اتحادمان و پيروزيمان است. 
قبل از هر چيز فراخـوان مـن      

به همه دوستانم اين است که بدون 
هيـچ پـيـشـداوري بـرويـد بـه ايـن                 

 ويديوها گوش فرا دهيد. 
انتظار خودم از اين عزيـزان و    
اين انسانهاي کمونيست و مبـارز  
اين است که بايد اين کنگره جايي 
باشد که با نقشه ها و پالتفـرمـهـا    
و قطعنامه و هر چـيـز ديـگـر کـه            
من نـمـيـدانـم چـه هسـتـنـد بـراي                
متحد کردن ما و دست در دسـت      
هــمــه مــا فــعــالــيــن کــارگــري و              
جـنـشــهـاي اجــتـمــاعـي ديــگـر از             
ــا               ــتــه ت ــمــان گــرف ــبــش مــعــل جــن
ــاران، جــنــبــش خــالــصــي           پــرســت
فــرهــنــگــي جــوانــان تــا فــعــالــيــن         
اعـــتـــراضـــات دانشـــجـــوي از             
شخصيت هاي مـدافـع حـيـوانـات        
گرفته تا هر انسان شريف و آزاده     
اي که به اين وضع معترض اسـت    
تا همه انسانهاي خوشنام و عـزيـز   
در اين جامعه زير يک چتر با زبان 
ساده و بدون المشـنـگـه بـپـردازد.        
چقدر خـوشـحـال خـواهـم شـد کـه              
بدانم بعد از اين کنگره نقشه هاي 
جدي و روشن براي مـتـحـد کـردن         
ما و راديکاليسم اين جـنـبـشـهـا،      
نــقــشــه هــاي در دســت دارد کــه             
جامعه ما و اين پراکندگي را بـه      
اتحاد و همبستگي بيشتر تبديـل  

 کند. 
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 با درودهاي صميمانه
 زنده باد رفقا

غريب بيست و پـنـج سـال پـيـش            
بورژوازي سـرمسـت از ايـنـکـه شـايـد              
کمونيسم را شکست داده، فرو ريخـتـن   
اردوگاه سرمايه داري دولتي را در پـي      
بن بست آن "پايان تاريخ" اعـالم کـرد.         
همان زمان حزب ما از زبان مـنـصـور      
حکمت گفت دنيا بدون خطر کمونيسـم  
به چه منجالبي تبديل ميشود و شـد.    
ـات مـنـطـقـه           پنج سال پيش که انـقـالب
خاورميانه و شمال افريقا در گـرفـت و       
ديکتاتور بعد از ديکتاتـور طـي چـنـد         
ماه سرنگون شدند. ميادين شـهـرهـاي     

 ۹۹ بزرگ جهان به صحـنـه اعـتـراض         
درصديهاي جامعه تبديـل شـد و ايـن          
حاکي از اميد تازه اي بـود کـه در دل             
تــوده مــردم دنــيــا شــعلــه ور شــد. و                 
تاکيدي بود بر امتداد تاريخ، که تاريـخ  
همانا تاريخ مبارزه طبقاتي است. آنها  
که پايان تاريخ را اعالم کرده بـودنـد از       
همه سو کمک کردند که تبـهـکـارتـريـن      
جريانات معاصر به جان مردم منطـقـه   
ـاشـنـد     و بعد دنيا بيفتند تا ثابت کرده ب
چه ظرفيت عظيمي دارند که دنيا را به 

ـام کـه دو                  منجالب بـکـشـنـد. ايـن اي
قطبي شدن جهان ديگر امـري مـحـرز        
است که نمي توانند پنـهـانـش کـنـنـد،         
ــران زده در پشـــت                 ــحـ ــورژوازي بـ بـ
ـا        شريرترين نيروهايش سنگر گـرفـتـه ت
بحران را به سالمت بگذراند و مـانـنـد      
هميشه دودش مستقيم به چشم مـردم    
ـاشـيـسـتـهـا در                ميرود. سر بـرآوردن ف
گوشه و کنار جهان نه نشانه تـخـفـيـف       
بحران بلکه نشانه تشـديـد سـيـه روزي         

 مردم جهان است.  
اميد به تغيير که قـاعـده زنـدگـي         
است را امـا هـيـچـگـاه نـمـي تـوانـنـد                 
خاموش کنند. در يـک گـوشـه از ايـن            
دنيا جمعي پرشور گرد هم آمده اند کـه  
ثابت کنند ميشود کاري کرد و اين نـه    
از ســـر عصـــيـــان زدگـــي بـــلـــکـــه               
کامالهدفمند و آگـاهـانـه اسـت چـون            
باور دارند بحث بر سـر تـغـيـيـر جـهـان            
است و به پشتوانه جنبش طبقه کارگـر  
که جنبشي عليه ستـم و اسـتـثـمـار و            
سيه روزي اسـت، ايـن شـدنـي اسـت.              
کنـگـره حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري                 
نيرويش را از اين جنبش مي گيرد، که 
اين حزب نماينده سياسي طبقه کـارگـر   
است، که کمـونـيـسـم جـنـبـش طـبـقـه               
کارگر است. راه حل انساني بحراني که  

سرمايه داري براي بشريت آفريده اسـت  
کمونيسم است و خوشبختانه در ايـران    
کــمــونــيــســم تــحــزب يــافــتــه اســت و           
ـلـي سـعــي                   صـدايـش رسـا اسـت. خـي
ميشود که کـوچـکـش بشـمـرنـد و بـه              
روزمره گي متهمش کنند اما هـمـيـن      
که صداي انسـانـيـت در ايـران هـنـوز               
طنين انداز است و هـمـيـن کـه هـنـوز             
مردم منتظر يک انقالب ديگر هستنـد  
و تحول اساسي را جز در انقالب نـمـي     
يابند يک نتيجه مهم وجود اين حزب و 

 تالشهاي اين حزب است.  
انتظاري که هميشه از ايـن حـزب       
داشتم اين بـوده کـه بـه عـنـوان حـزب               
جريان راديکال طبقه کارگر هـدفـش را     
گم نکند، همانگونه که در طـي تـمـام          
فراز و نشيبهاي گـذشـتـه هـدفـش کـه             
سوسياليسم اسـت چـراغ راهـش بـوده           
است. و سوسياليسم محقق نمي شـود   
مگر اينکه توده مردم در امر خودشـان  
مستقيم دخالت داشته باشند. کـنـگـره    
دهم حزب بايـد انـعـکـاس صـداي پـر             
ـاشـد کـه مـيـخـواهـنـد              شور کارگران ب
ــه دســت              ســرنــوشــت زنــدگــي شــان ب
خودشان باشد نه سرمايه و بدين خاطـر  
ـان         ـاب روز بروز بيشتر در کارخانه و خـي

 صدايشان بلند است. موفق باشيد.

 ی	*	ر �"�(�، ای�ان 

پيام به کنگره دهم حزب  
 کمونيست کارگري ايران  

 با سالم هاي گرم به همه رفقا                                                                                                       
کنگره دهم حزب مـا در شـرايـط          
ملتهبي تشکيل ميشود. بحران هـاي     
متعـددي گـريـبـان رژيـم اسـالمـي را                
گرفته است. جامـعـه هـم دسـتـخـوش            
ـابـرابـري                  شديدتـريـن تـبـعـيـضـات و ن
هاست و البته از همه مـهـمـتـر کشـور        
صحـنـه مـبـارزات کـارگـران و مـردم                
معترض است. حزب ما طي اين چنـد   
سال مباحـث و مـوضـعـگـيـري هـاي              
عميقا درستي ارائه کرده و بدون ابـهـام     
و مصمم به پيش رفته است. امـا اگـر        
معتقد باشيم که دوره اي از تـحـوالت       
انقالبي آغاز شده بايد به سرعت آمـاده  
شويم. مهمترين کار حزب ما تـعـريـف    
ـاتـيـو       و شناساندن حزب به مثابه آلـتـرن
وضع موجود اسـت و در مـرتـبـه دوم             

 -ايجاد يک ستون فقرات کمونـيـسـتـي    
ـاي                   ـارگــري در راس جــنــبــش هـ کـ

اجتماعي موجود و کسـب هـژمـونـي         
سياسي در اين جنبش ها است. بـحـث    
تالش عـظـيـم و پـرشـوري اسـت کـه                  
بتوانيم جامعه را رهبري کنيم. اگر چـه   
ما شاهد چنيـن رونـدي در فـعـالـيـت             
هاي حزب هستيم و گفتمان هاي چـپ    
و حزبمان را در جنبش هاي اجتمـاعـي    
به روشني ميشود ديد، ولي حـرف مـا     
تعميق و سرعت دادن به اين روند و بـه    

 اين فعاليت است.  
با تحرکي که در جنبش کارگري و 
در عــرصــه هــاي مــخــتــلــف مــبــارزه          
هست، کار مـا سـازمـان دادن، نـيـرو              
جمع کردن، و بردن گفتمـانـهـايـمـان در        
تمام جنبش هاسـت. کـار مـا حضـور            
فعال در مدياي اجتـمـاعـي کـه بسـتـر           
تحرک جنبش هاي اجتماعـي اسـت و       
ـانـي        ـاب امروز کامال به اعتراضات خـي
وصل است، مي باشد. تا در سـطـحـي     
گسترده در گروههاي چند هزار نفره اي   
کـه در ايـن مــديــا شــکــل مـيــگــيــرد               
تاثيرگذار باشيم. نمونه اش گـروهـهـاي     
مبارزاتي معلمـان اسـت کـه بسـتـري            
ـان اسـت و              براي ارتباط وسيع بـيـن آن

ـاي                 ـا سـاخـتـه کـه بـه پ معلمان را توان
فـراخــوان هــاي اعـتــراضــي ســراســري         
بروند. در عين حال بحث بر سـر ريشـه      
دواندن در هـمـه مـراکـز صـنـعـتـي و                   
دانشگاهي و ايجاد هسته هـاي فـعـال      
حزبي در اين مراکز است. بـه اعـتـقـاد        
ما اين روندي است که بايد اسـتـراتـژي      
حزب براي انقالب و بـه مـيـدان آمـدن         
کارگران و بخش نود و نه درصدي هاي 

 جامعه و دخالتگري آنها باشد.  
رفقا! کارنامـه حـزب مـا کـامـال             
قابل دفاع و افتخارآميز است امـا مـا     
بايد براي اينکار بزرگ و شـورانـگـيـز،         
براي انقالب خود را آماده کنـيـم و مـا        
خود را در پيشـبـرد ايـن نـقـشـه مـهـم               
ـاکـيـد کـنـم کـه               سهيم ميدانيم. بايـد ت
هيچ کار بزرگي بي شور و شوق انـجـام     

 نميگيرد.  
دست همه شـمـا را صـمـيـمـانـه و بـه                   

 گرمي ميفشاريم.  
ـاد حـزب        زنده باد سوسياليسم و زنده ب

ــري                                                                                                                          ــت کـــــارگـــ ــســـ ــيـــ ــونـــ ــمـــ                                                                                                                                 کـــ
  ۱۳۹۵ بهمن  ۲۲ 
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پرتـوان بـاد دهـمـيـن کـنـگـره حـزب                  
 کمونيست کارگري

 رفقا دستتان را به گرمي ميفشارم
در شــرايــطــي دهــمــيــن کــنــگــره        

جامـعـه    حزبمان را برگزار ميکنيم که
ايران در تب و تاب ميارزه ميسوزد و 

انعکاس فـريـاد کـارگـران        کنگره  اين
هپکو است که شعار روزهاي انقـالب  
را درخيابانهـا زنـده کـردنـد و فـريـاد               

ــد ــم                زدن ــکــنــي ــمــي ــم ن ــار ســت ــر ب زي
جــان فــدا مــيــکــنــيــم در ره            زنــدگــي

ـتـن           آزادگي! و هر روز شاهـد بـاالگـرف
ـيـم     مبارزات مردم با حکومتي هسـت

سال سايه منـحـوس    ۴۰ که نزديک به 
ـفـر             ـيـونـهـا ن خود را بر سر زندگي مـل
انداخته است و همچون زالو از ثـروت  

ــزاق                   ــردم ارتــ ــج مــ ــرنــ ـتــ و دســـ
حکومتي که هرچند از هيچ  ميکند. 

سبعيتي در سرکوب خـواسـتـه هـاي         
 ۳۸ مردم فروگذار نکرده است اما در 

لحظه اي آب خوش   گذشته نتوانسته
از گلوي خود فـرو بـرد و هـمـواره بـا              
جنبش هاي اجتماعي عطيمي چـون    
کارگران و زنان و جوانان درگـيـر بـوده      

و امروز شاهد اوج گيري هـرچـه    است
وسيع تر مبارزات مردمي در اشکال 
ـبـاتـي           جنبش هاي اجتمـاعـي مـطـال

ــم  ــي            هســتــي ــارزات وقــت و ايــن مــب
سهمگين ترخواهد شد که بـه شـکـل        
متحزب پا به ميدان گذارد. حزبي که  
در بــرابــر دنــيــاي بــربــريــت مــوجــود           

 سوسياليسم را نويد ميدهد. 
بــيــش از     ايــران  جــامــعــه  رفــقــا! 

 ۹ صفحه  
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کـه   هميشه تشنه دنياي بهتري اسـت   
ـنـد کـرده اسـت           ـل حزبمان پرچم آن را ب
ـلـــوگــاهـــهـــاي               ـنـــون در گـ ومــا اکـ

ايستاده ايم تـا دررگـهـاي آن            مبارزه
جاري شويم و هر کدام از ما پرچمـدار  
کمونيسمـي بـاشـيـم کـه راه رهـايـي                
ـيـسـم                انسان مدرن اسـت و آن کـمـون

 کارگري است. 
ـتـوانـد پـاسـخ         کـنـگـره    اميدوارم ب

حزب و جامعه امروز باشد تا بتوانيـم  
مبارزات همه بخشـهـاي جـامـعـه را          
يک کاسه کرده و موجي ويرانگر براي 
بساط سـرمـايـه بـراه انـدازيـم و دور                 

جانوران اسـالمـي را        نخواهد بود که

براي هـمـيـشـه بـه زبـالـه دان تـاريـخ                  
 بيندازيم.

رفقا آرزو داشتـم در جـمـع شـمـا            
ـپـد و از             بودم اما قلبم با شما مـي ت
ـتـــن                 ـيــچ تـــالــشــي بـــراي ســاخـ هـ

ـتـخـار                    برگي ديـگـر از تـاريـخ پـر اف
حـزبــمــان فــروگــذار نــخــواهــم کــرد و           
فــرصــت را غــنــيــمــت شــمــرده و از             

کمونيستها و آزاديخواهاني کـه    تمام
انسـانـهـا و       براي رسـيـدن بـه بـرابـري           

ــارزه            نــابــودي بســاط ســرمــايــه مــب
ــکــنــنــد مــيــخــواهــم بــه حــزب              مــي
کمونيست کارگري بپيونديد که تنـهـا   
رمز پيروزي ما وجود قدرتمند حزبـي  
ـيـسـم آن انسـانـي                است که سـوسـيـال

 است. 

 ۸ از  صفحه  
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پيام به کنگره دهم حـزب و سـالم بـه          
 همه شما.

دهميـن کـنـگـره حـزب زمـانـي               
بـرگــزار مــي شــود کــه جــاي مــن و              
ـيـسـت.      رفيقانم در کنار هم بودن خـال
عزيزان امروز جامعه فرزنـدش را در      
حال به زمـيـن گـذاشـتـن اسـت. يـک               
زايش از انقالب ايران. امروز جامعـه   
ما ديگر حتي مثل چند ماه قبـل بـه     
معضالت نمي انديشد بلکه شـرايـط   
ـيـروي       عيني بهترين آموزشها را بـه ن
کار مي دهد، وقتي مشکلي بـهـانـه      
مي شود تا مـردم سـتـم کشـيـده بـه               
خيابان بيايند و اعتراض کنند. مثـل   
ـبـران           آن مردي که به حمـايـت از کـول
جانباخته به عنوان نمادين کوله اي را 
به پشتش بسته بود و در راهپيـمـايـي    

بهمن در خيابان ساعتها خود را    ٢٢ 
به نمايش گذاشته بود. امـروز مـن و        

شما هرکدام بنا بر توانمان وظيفـه اي    
ـنـده کـارگـران و ايـن             در قبال نسل آي
ـنـجـا           جامعه داريم. عزيزان مـا در اي
چون شما آزاد نيستيم ولي در همـيـن   
فضا حرکت مي کنيـم و هـرکـجـا و           
ـيـم و           همه جا بلندگوي خـواسـت هـائ
راهکار ارائه ميدهيم. عزيزان تجـربـه    
شخصـي مـن نشـان داده اسـت کـه                
وقتي در خيابان يا محلهاي عمومي 
ـيـاي       از دل مردم ميگوييم، از يـک دن
بهتر ميگوييم به دلشان مينشينيم و 
استقبال ميشويم و برايمـان آرزوهـاي     
خوب ميشود. پاي صحبت مردمـي   
که آنها را نميشناسيم نشسته ايـم، از    
ـتـه ايـم، از نـحـوه بـه                دردهايشان گف
ـتـه ايـم و راه            دست اوردن حقشان گـف
پيروزي و موفقيت را نويـد داده ايـم.       
عزيران جاي من بين شما خالي است 
دوستتان دارم و دست همه شما را بـه    

 گرمي مي فشارم. 
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کــارفــرمــاي کــارخــانــه ســيــمــان        
مسجد سليمان پس از اينکه متوجـه  

کارگر کارخانه مصممند به  ۴۸۰ شد 
تـا     ۵ اعتراض خود ادامه بدهند کـه    

ماه حـقـوق مـعـوقـه خـود را از                ۱۶ 
ـيـرون بـکـشـنـد، در            حلقوم کارفرما ب
هماهنگي بـا ارگـانـهـاي حـکـومـت              
تصميم گرفت کـارخـانـه را تـعـطـيـل            

بهمن يعني در  ۲۴ کند. کارخانه روز  
مــيــن روز اعــتــراض کــارگــران            ۳۸ 

تعطيل شـد. هـمـزمـان بـا تـعـطـيـل                 
کــارخـــانــه کـــارفــرمـــا مســـئـــوالن          
فــرمــانــداري مســجــد ســلــيــمــان بــه          
کارگران قول دادند که مطالبات آنـهـا   

ـنـد و              ۲۶ را روز  بهمـن پـرداخـت کـن
ـتـا بـه            ـنـد مـوق کارگران تصميم گرفت
تجمع اعتراضي خاتمـه دهـنـد. امـا          

بـهـمـن سـه        ۲۵ همزمان صبح امروز 
نــفــر از کــارگــران تــوســط نــيــروهــاي          
سرکوب حکومت بازداشت شدند کـه  

با اعـتـراض کـارگـران پـس از چـنـد                
ساعت آزاد شدند. بازداشت کـارگـران    
به قصد مرعوب کردن و ممانعـت از    
ادامه اعتراضات آنها است. الزم بـه       
ـيـز                     ـبـل ن ـتـه ق توضيح اسـت کـه هـف
کارفرما سعي کرد با تهديد کـارگـران   
به اخراج، آنها را وادار به کار کند اما 

 کارگران مرعوب تهديد او نشدند. 
ـلـي             کارگران قادرند جـلـو تـعـطـي

روز اعتـراض   ۳۸ کارخانه را بگيرند.  
نشان داد که کارگران از اتحاد و اراده   
محکمي براي مـبـارزه بـرخـوردارنـد.        
ـيـروي خـود       ضعف آنها اين است که ن
ـيــاورده انــد. تــجــربــه               را بــه مــيــدان ن
ـيـز         کارگران هپکو در هفته گـذشـتـه ن
نشان داد که همراه کردن خانواده هاي 
کارگري و مردم شهر عامـل مـوثـري      
ـيـت کـارگـران اسـت. بـايـد                 ـق در موف
خــانــواده هــا بــه مــيــدان بــيــايــنــد و             
همبـسـتـگـي مـردم شـهـر و هـزاران                 

ــه در                 ــگــر ک ــارگــري دي ــواده ک خــان
موقعيت مشابهي هستنـد را جـلـب        

 کنند. 
ــســت کــارگــري            حــزب کــمــونــي
ـيـمـان و            کارگران سيمان مسـجـد سـل
خانواده هاي آنها را بـه يـک مـبـارزه             
متحد و مستمر براي تحقق خـواسـت   
هايشان فراميخواند. حزب کـارگـران      
را به برپايي مـجـمـع عـمـومـي بـراي            
تصميم گيري متحـد و يـکـپـارچـه و            
ــه مــردم                ــي هــرروزه ب اطــالع رســان
فراميخواند و از مردم شهر ميخواهد 
به هر شکل که ميتوانند از خـواسـت     
ــل                ــاب ــحــق کــارگــران در مــق هــاي ب
کـارفـرمــاي مـفــتـخــور و ارگــانـهــاي            
 حکومتي همدست او حمايت کنند. 
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کردن حمايت و همبـسـتـگـي از ايـن          
کـارزار در مـدارس تـمـام شـهــر هــا                
بصــورت حضــوري جــريــان دارد.              

ـفـري         ٥٠ معلمان آنرا کمپين    هـزار ن
ـيـن گـامـي           اعالم کرده اند. اين کـمـپ
مهم در جلو بردن اعتراض عليه خط 
فقر در سطح جامعه و مـبـارزه بـراي        

 خواست افزايش دستمزدهاست.
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ـتـه    بنا بر خبرهاي دولتي نشست کمي
مزد جمهوري اسالمي بدنبال يک ماه 

ماه برگزار شد و آخـريـن      ١٨ وقفه در 
اسفند خـواهـد بـود.       ٢ نشست آن در 

ـبـال يـک سـکـوت                   ـيـب بـدن بدين تـرت
برنامه ريزي شده، هفته گذشته بـحـث   
بر سر ميزان حداقل دستمزدهـا، داغ    
ــه هــاي شــوراي                    ــود.  دارو دســت ب
اسالمي چي ها به حرف در آمده انـد    
و مقامات دست اندر کار حکومـتـي   
نيز اظـهـاراتـي کـرده انـد. در مـيـان                 
کارگران هم بحث بر سر اين موضـوع  

 جريان دارد. مباحث چيست؟
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ـنـسـت کـه          بحث هاي دولتي بر سر اي

قـانـون کـارحـداقـل           ٤١ بنا بر مـاده      
دستمزد بر اساس نرخ تورم و در نـظـر   
ـيـن      گرفتن سبد معيشت خانوار تـعـي
ـيـسـت کـه                    مي شـود. و ايـن درحـال
کارگران در تعيين نرخ تورم و مـيـزان     
ـتـي     هزينه سبد معيشت خانوار دخـال
ـنـا      ندارند و تعيين اين نرخها اساسا ب
بر مصالح سرمايه داران و همانند هر 
ــکــاري شــده و                  ــي دســت ــم ســال رق
ـنـا بـر         مهندسي شده است. از جمله ب
خبرهاي دولتي آخرين نرخ تورم اعالم 
شده از سوي بانک مرکزي در آذر مـاه  

درصد است  ٦.٨ سال جاري به ميزان 
و خنده دار اينکه حتي ادعا کرده انـد  
که اين رقـم تـا پـايـان سـال کـاهـش                  
خواهد يافت. معناي عـمـلـي اعـالم        
اين نرخ تورم به گفته خودشان اينست 
که به ميزان حداقل دستمزدها حـتـي     
ده درصد هم اضافه نـخـواهـد شـد و           

هزار تومان،  ٨١٢ ميزان آن نهايتا از 
 ٨٩٣ هزار تومان و يا فرضا  ٨٨٢ به 

 هزار تومان خواهد بود. 
در چهارچوب همين گمـانـه زنـي هـا         
حميد حاج اسماعيلي از "کارشناسان  
حوزه کار" جمهوري اسالمي با اعالم  
اينکه حداقل دستمزد کارگـران بـراي     

ـيـن            درصــد    ١٥ تـا       ١٣ سـال آتـي ب
افزايش خـواهـد داشـت، مـيـگـويـد:            
"حداقل دستمزد کارگران که هر سالـه   
از سوي شوراي عالي کار تعيين مـي  
شود بايد با اتـکـا بـه شـاخـص هـاي             
ـقـر                   ـنـد خـط ف ـتـصـادي مـان کالن اق
ـنـکـه                 ـيـان اي محاسبه شود. وي بـا ب
شاخص خط فقر مي تواند در چـانـه       
ـقـاي حـداقـل دسـتـمـزد               زني براي ارت
کارگران موثـر بـاشـد، تـاکـيـد کـرد:              
ترديدي نيست نمي توانيم خط فقر را 
ـنـدگـان                 مالک قـرار دهـيـم امـا نـمـاي
ـنـد                ـنـد تـالش کـن کارگري مـي تـوان
فاصله حـداقـل دسـتـمـزد را بـا ايـن                

 شاخص کمتر کنند.". 
احسان سهرابي عضو هيئـت مـديـره      
کانون عالي شوراهاي اسـالمـي کـار      
کشور نيز با اعالم اينکه با محاسـبـه   

درصــد افــزايــش هــزيــنــه امــور           ۱۰ 
ـيـاز         مربوط به تغذيه، حقوق مـورد ن
براي گذران يک زندگي بـراي کـارگـر،        

هزار تومـان   ۴۴۶ ميليون و  ۲ حدود 
است که بايـد لـحـاظ شـود. احسـان             
ـنـد حـمـيـد حـاج                  ـيـز هـمـان سهرابي ن
ـنـه       اسماعيلي "لحاظ شدن" سبد هـزي

هـزار تـومـان در           ٤٤٦ دو ميليون و 
تعيين مـيـزان حـداقـل دسـتـمـزدهـا               

 صحبت ميکند.  
از هميـن دسـت اظـهـارات، عـکـس             
العمل قابل توجه غـالمـرضـا کـاتـب        
عضو کميسيون تلفيـق در مـجـلـس         

وگويي با خـبـرنـگـار      اسالمي در گفت
اقتصادي خبرگزاري تسنيم، در رابطه 
ـنـده مـجـلـس              با اظهارنظر يـک نـمـاي
است، که گفته بـود، حـداقـل حـقـوق          
ـيـون و              ـل سال آينده در تلفيـق يـک مـي
ـيـن شـده                دويست هـزار تـومـان تـعـي
است. به محض انتشار ايـن خـبـر او         
سراسيمه و نگران از اينکه شبـهـه اي     
بر سر افزايش دستمزدها ايجاد شود، 
ـلـغ ربـطـي بـه           توضيح داد که اين مب
ـلـکـه          ميزان حداقل دستمزد نـدارد، ب
مربـوط بـه بـحـث در مـورد سـقـف                  

 ٩٦ معافيت مالياتي در بودجه سال   
بوده است که گويا سقف اين مبلغ در 
نهايت دو ميليون تومان تعيين شـده    
ـنـد کـه در                 است. چون خـوب مـيـدان
ـيـروي         راستاي سياست ارزان سـازي ن

 ٩٠٠ کار، حداقل دستمزدها حتي به 
هزار تومان هم نخواهد رسيد و حتـي  
پخش خبري چون حداقل دستمزد يک 
ميليون و دويست هم  برايشان هزينـه  

 دارد.
به عبارت روشنتر اينها هر سـال کـه       
موعد تعيين حداقل دستمزدها بـراي  
سال آتي است، بنا بر مصالح سرمايه 
داران و دولت حامي اش، نـرخ تـورم،     
نرخ سبد هزينه و غيره پايين مي آيـد  
تا مبنايي براي بريدن دستمـزد چـنـد      
بار زير خط فقر براي کارگران باشد. و  
در اين بازي مسخـره  دولـت، بـانـک           
مرکزي، شورايعالي کار و تشکلهـاي  
ـنـد يـک            دست ساز حکومتـي، هـمـان
ارکستر واحد کار ميکنند. از جـملـه      
درحــالــيــکــه تــورم بــيــداد مــيــکــنــد.        
افزايش قيمت ها سـرسـام آور اسـت،        
ـنـد    اين بيشرمان ابلهانه دروغ ميگوي
و از نــرخ تــورم هشــت درصــد و ده                
درصد سخن ميگويند. و يا چند ماه  
ـنـه               ـتـي نـرخ هـزي پيش آمارهـاي دول
ـيـم اعـالم         خانوار را چهار ميليون و ن
داشت، حاال که موعد تعيين حداقل 
ـنـه     دستمزدها بر اساس نرخ سبد هـزي
هاست، مبلغ سبد هزينه خـانـوار دو       

هـزار تـومـان اعـالم          ٤٤٦ ميليون و 
ـيـز قـرار       ميشود. و تازه همين مبلغ ن
نيست مبنايي براي مـحـاسـبـاتشـان        
باشد، بلکه با گستاخي تـمـام اعـالم        
ميکنند که انجـام آن غـيـر مـمـکـن             
ـنـهـا قـرار اسـت                ـلـغ ت است و اين مـب
مبنايي براي "چانه زني" بـاشـد و در           

 محاسباتشان "لحاظ" شود. 
اين چنين است که هر سـالـه مشـتـي       
ـتـخـور تـحـت              سرمايه دار دزد و مـف
عنوان سه جانبه گري دولت، کارفرما 
و "جامعه کارگـري" در شـواريـعـالـي            
عالي کارشان مي نشينند و از بـاالي  
ـيـروي کـار          سر کارگر بر روي قيمـت ن

ميليون کـارگـر کـه بـا خـانـواده                ۱۳ 
ميليون نفره را    ٥٠ هايشان جمعيتي 

در بر ميگيرد، تصميم ميگيرند و بـر  
ـنـد. و ايـن           بهاي آن چوب حراج ميـزن
تصميم گيري در واقع سطح معيشت 
ـيـکـار و                 بازنشـسـتـگـان، کـارگـران ب
استاندارد کل جامعه را رقم مـيـزنـد.    
کارگران به کل اين بساط استثـمـار و     
ـنـهـمـه               چپاول اعتـراض دارنـد، بـه اي
تبعيض و نابرابري اعتـراض دارنـد و       
اين را در اعتراضاتشان با شعارهايي 
عليه حقوقهاي نـجـومـي مـقـامـات           
ـيـان و      عاليرتبه و دزدي هاي حکومت
مقايسه آن با دستمزدهـاي زيـر خـط        
فــقــرشــان اعــالم کــرده انــد. ايــن را               
کارگران هپکو با سر دادن با سر دادن 
سرود همبستگي  "زير بار ستم نـمـي      
کنيـم زنـدگـي"، در اعـتـراضـات پـر                 

 شکوه خود در اراک اعالم داشتند.
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ــراي خــواســت افــزايــش              جــنــبــش ب
ـبـشـي اسـت                 دستمزدهـا اکـنـون جـن
اجتماعي که کارگران و معـلـمـان دو      
ستون اصلي آن هستند. کـارگـران بـا       
اعالم رقـم و بـا اعـتـراضـاتشـان بـه                  
روشني اعالم کـرده انـد کـه شـوراي             
ـبـول نـدارنـد و مـيـزان              عالي کار را ق
حداقل دستمـزدهـا بـايـد بـا شـرکـت              
نمايندگان منتخب مجامع عمومـي  
خود آنها تعيين شود. سال گذشته در  
حرکتي هـمـاهـنـگ سـيـزده تشـکـل             
کارگري از جمله اتحاديه آزاد کارگران 
ايران، انجمن صنفي کارگـران بـرق و       
فلزکار کرمانشاه، سنديکاي کارگـران  
ـقـاشـان     نيشکر هفت تپه، سنديکاي ن
استان البرز، کانون مدافـعـان حـقـوق       
کارگر، کميته پيگيـري بـراي ايـجـاد         
تشکلهاي کارگري، کميته هماهنگي 
براي کمـک بـه ايـجـاد تشـکـل هـاي                
کارگري، سنديکاي کارگـران شـرکـت      
واحــد، کــارگــران پــروژه هــاي پــارس          
جنوبي، جمعي از کارگران پتروشيمي 
ـنـدرامـام،           هاي منطقه ماهشـهـر و ب
فعاالن کارگري جـنـوب، جـمـعـي از            

کرج، فـعـاالن    -کارگران محور تهران
کارگري شوش و انديمشـک بـا پـرچـم         
خواست افزايش دستمزدها به رقـمـي   
ـقـر و در قـدم اول سـه                      بـاالي خـط ف
ميليون و پانصد هزار جلـو آمـدنـد و        
ـبـشـي شـکـل              حول اين خـواسـت جـن

ـنـد مـهـم              گرفت. بعالوه اينکه يـک ب
ـنـد       ٢٣ آخرين بيانيه معلمان در  اسـف

تاکيد بر هـمـيـن خـواسـت بـود.              ٩٤ 
امســال کــارگــران، بــازنشــســتــگــان،       
ـقـر چـهـار                    معلمان بـا شـعـار خـط ف
ميليون، حقوق ما يک ميليون قدم به 
ـفـرم                  ـنـد و در واقـع پـالت جلو گـذاشـت
مــبــارزه بــر ســر خــواســت افــزايــش            
دستمزدها را با شعارهاي اعتـراضـي   
شان در خيابان دادند. امسال گفتمان  
ــر                   ــســت کــه اگــر خــط فــق هــا ايــن
چهارميليون و نيم است، حـقـوق مـا        
بايد به عنوان اوليـن قـدم بـاالي ايـن           
رقم باشد. بعالوه اينکه دستمزد بـايـد    
با بيمه هاي پايه اي اجتمـاعـي چـون      
درمان رايگان و تحصيل رايگان براي 

 همه تکميل شود. 
معلمان نيز با کمپين قدرتمند هزاران 
نفره خود خواستار افزايـش حـقـوقـهـا        
باالي سه ميليون تومان هستند. اين  
گفتمـانـهـا جـواب قـاطـع کـارگـران،               
ـقـر و         معلمان و مردم جامعه عليـه ف
فالکت است. وظيفه ماست کـه ايـن        
ـيـم. اخـبـار         گفتمان ها را سراسري کن
ايــن اعــتــراضــات را خصــوصــا در            
ـبـاتـمـان در          گروههاي پيگيري مـطـال
مدياي اجتماعي، انعکاس دهيـم. و     
به اين شکل صف اعتراض سراسـري  
خود را عليه دستمـزدهـاي زيـر خـط         
فقر و براي داشتن يک زندگي انسانـي  

 متحد کنيم.

 ۶ از  صفحه  
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کارگران در موفقيت هاي نسبـي  
خود، ميتوانند قدرت عظيم خـود را    
ببينند. نه تنها بـايـد کـارفـرمـاهـا و            
ـنـد کـه              ارگانهاي دولتي را وادار کـن
کليه دستمـزدهـاي مـعـوقـه را فـورا             
ـيـمـه اي       پرداخت کنند و مشکالت ب
آنها را نيز حل کنند بلکه بـايـد بـراي        
بازگشت به کار نيز نيروي خود را بـه      
ميدان آورند. حضـور خـانـواده هـاي            
کارگران کنتورسازي که قبال نيز آنـرا    
تــجــربــه کــرده انــد و خــانــواده هــاي             

کارگران آونگان و صنايع آب و سـايـر   
مراکزي کـه بـا مشـکـالت مشـابـه               
دست و پنجه نرم ميکننـد، تصـمـيـم       
گيري در مجمع عمومي و دست زدن 
به مبارزات مشترک و جلب حـمـايـت    
ــلــيــد           تــوده هــاي مــردم مــعــتــرض ک
موفقيت هاي بيشتـر کـارگـران بـراي         
گرفتن حقوق معوقه، امنيت شـغـلـي    

 و نيز افزايش دستمزد است. 
 حزب کمونيست کارگري ايران

ــهــمــن        ۲۶  ــه     ۱۴ ،   ۱۳۹۵ ب فــوري
 ۲۰۱۷  
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