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توافن الکترونیکی



 معیار تشخیص
دوست از دشمن ملت

بسیاری بر این باورند که »دشمِن دشمِن من، دوست من است« این 
 درست نیست، چون مرز بین دوست و دشمن مخدوش 

ً
حکم حتما

است، ناروشن است، مشخص نیست که این دشمن که با دشمن من 
 چرا با دشمِن من دشمنی می کند؟ 

ً
دشمنی می ورزد کیست؟ و اساسا

دشمن  دشمِن  هر  که  است  درست  آیا  چیستند؟  او  اهداف  و  نیات 
را باید دوست پنداشت و او را سالم و صالح دانست و به او اعتماد 
 چنین عملی، یعنی اهمال و مسامحه در تعیین مالک و 

ً
کرد؟ مسلما

معیار تعیین »دوست« از »دشمن«، پیامدهای ناگواری را برای مردم 
و کشور ما موجب خواهد شد. مردم ما باید از تجربه انقالب بهمن 
۵۷ بیاموزند که در پس هر شعاِر دشمن ستیز چه اهداف و نیاتی نهفته 
است؟ آیا می توان به شعار »همه با هم« که ُمبّین وحدت و همبستگی 
است، اعتماد کرد؟ و همه با هم در یک صف علیه نظام جمهوری 
عناصر  که  کرد،  طرح  را  پرسش  این  اینکه  بدون  ایستاد،  اسالمی 
متشکله این »همه« کیستند و سیاست آنها منافع چه نیرو و طبقه ای 
را تأمین می کند؟ تأنی در این امر موجب می شود که دوباره نهال امید 
و آرزو از دل مردم زحمتکش ما از بیخ و بن برکنده و در جای آن خار 
یأس و اشمئزاز  پرورده شود. آنچه که جاریست و نه واهی این است 
به مردم ما تحمیل کرده  ایران حکومتی را  که بورژوازی عقب مانده 
است که توده ها را به ناتوانی، گرسنگی و دریوزگی دچار ساخته است. 
ت ستمدیده و زجر کشیده ناکام و محروم از نان، 

ّ
حکومتی که به مل

 نمی تواند 
ً
کار و آزادی جز تازیانه و دار و تهدید پاسخ نمی دهد، قهرا

پایدار بماند. این حقیقت را حاکمیت در ارزیابی های واقع بینانه خود 
به وضوح می بیند و از اینرو در پی راهی است تا بتواند از فروپاشی 
نظام جلوگیرد. اهتمام حاکمیت شاید بتواند زمان فروپاشی را کمی 
به تأخیر بیندازد، ولی هیچگاه نخواهد توانست مانع فروپاشی نظام 
شود. بنابر این اگر فروپاشی امریست محتوم، آنگاه باید این پرسش را 
طرح کرد که کدام نیروها با هم، چگونه و با چه هدفی قادرند سرنگونی 
نظام را سازمان دهند و آن را به سامان برسانند؟ بسیاری می پندارند هر 
آنکس به ِصرف اینکه شعار »مرگ بر جمهوری اسالمی« سرمی دهد، 
 در ردیف دوستان و خیرخواهان ملت قرار می گیرد و 

ً
 و حکما

ً
حتما

او همساز و همیار شد.  با  او دراز کرد و  باید دست مودت به سوی 
مردم ایران باید بدانند که امر سرنگونی باید با تأمین آزادی، عدالت 
نیروهائی که  آن  باشد.  اجتماعی  و حفظ استقالل کشور همراه 
دیدشان تنها متوجه سرنگونی است، بدون تردید دوست ملت ایران 
نیستند، دشمنانی هستند که در ِکسَوِت دوست، مدعِی »دموکراسی« 
هستند؛ از آن نوعی که برای افغانستان، عراق، لیبی و سوریه به ارمغان 
آوردند. امپریالیسم آمریکا، اسرائیل و متحدین منطقه ای آنها با صرف 
قومِی  اقلیت های  تا  گرفته  تجزیه طلب  ِاکراد  از  میلیاردی  هزینه های 
جدائی طلب، سازمان مجاهدین، سلطنت طلبان، »حزب کمونیست 
کارگری« و برخی از شخصیت های اصالح طلب و چپ های واداده 
و  اسرائیل  امریکا،  به سوی  تکدی  به  رو  امروز  که  دیروز،  وامانده  و 

تنها  این نمد برای خود کالهی به دوزند،...  از  تا  عربستان آورده اند، 
از  آزادی  سلب  آن  و  داده اند،  قرار  خود  روی  پیش  در  را  هدف  یک 
ملتی است که بیش از یک قرن است برای آزادی، پیشرفت و عدالت 
باید این را نه  اجتماعی علیه استبداد و امپریالیسم مبارزه می کند. و 
تنها گفت، بلکه با صدای رسا نیز اعالن کرد که این طبقه کارگر ایران 
است که پرچم  این مبارزه را هیچگاه بر زمین نه نهاده است. از اینرو 
پرولتاریای ایران در میان اقشار وسیع ملت از اعتبار و احترام ویژه ای 
این  داشته است که  کید  تأ ایران همیشه  پرولتاریای  برخوردار است. 
با مردم رنجدیده  نیروهای مغبون و بیگانه پرست هیچ وجه مشترکی 
ایران ندارند. مردم ما باید با هشیاری و هزم و احتیاط این نیروهای 
وابسته به امپریالیسم را افشاء کنند و آنها را به صفوف خود راه ندهند. 
این نیروها چنانچه بر مسند قدرت قرارگیرند، نه تنها مرتکب همین 
شنایع وجنایات کنونی جمهوری اسالمی خواهند شد، بلکه ایران را 
مبارزات  تبدیل خواهند ساخت.  و چرای خود  بی چون  مستعمره  به 
به  ما  جامعه  زحمتکش  اقشار  و  کارگر  طبقه  خودرو  و  خودجوش 
دلیل فقدان تشکیالت و رهبری قوی و مقتدر، در معرض تعرض و 
و  تصادف  در دست  که همه چیز  این وضعیت،  ادامه  است.  تعدی 
جدی  خطر  متوجه  را  حاکمیت  و  نظام  تنها  نه  است،  گرفتار  اتفاق 
از  نیز  صهیونیسم  و  امپریالیسم  به  وابسته  نیروهای  بلکه  نمی سازد، 
متأسفانه  مترقی،  بدیل  یک  نبود  چون  می برند،  سود  وضعیت  این 
راه را برای دشمنان مردم ایران  گشوده است. از اینرو کمونیست ها و 
نیروهای مترقی باید در حین اینکه واقعیات دردناک و غم انگیز کشور 
گاهی بخش و سازمان دهنده در مبارزه مردم  را افشاء می کنند، عامل آ
ایران باشند. لذا وظیفه عاجل آنها اینست که برای تغییر اوضاع کنونی 
به نفع مبارزات توده های مردم، به دور هم جمع شوند و برای تحقق 
آمال و آراء آنها چاره اندیشی کنند. آنها می بایستی به مردم ایران ِمناط 
تشخیص دوست از دشمن را به دست دهند، مرزهای تیره و مخدوش 
 این حقیقت را روشن بیان کنند، 

ً
شده را به آنها نشان دهند و نتیجتا

هم«،  با  »همه  شعار  با  ملت  اتحاد  و  تحشید  تا  داد  اجازه  نباید  که 
که تجلی بخش اجماع دوست و دشمن است، تحقق پیدا کند، باید 
از خیرخواهان و دوستان  ت را 

ّ
نیروهای بدخواه و دشمِن ُملک و مل

ملت تسویه و تصفیه کرد، با دشمنان مردم مرزبندی صریح و روشن 
باید به  تا راه نفوذ برای نیروهای ضد مردمی مسدود بماند.  داشت، 
جای  ملت  دوستان  صف  در  می تواند  نیروئی  آن  گفت؛  ایران  مردم 
 گیرد، که سیاست اش ناقض حاکمیت ملی و استقالل کشور نباشد؛ 
کشور  سرنوشت  به این حقیقت اعتقاد راسخ داشته باشد، که تعیین 
تنها و تنها به دست مردم ایران، بدون دخالت کشورهای امپریالیستی 
میسر است؛ به تساوی حقوق همه ملل و اقوام ایرانی در چهارچوب 
تمامیت  حفظ  ضامن  آنرا  و  باشد  داشته  باور  کشور  ارضی  تمامیت 
ارضی بداند؛ بر همبستگی بین المللی مردم ایران، بخصوص با مردم 
آمد  فوق  در  که  همانطور  باالخره  و  به ورزد  کید  تأ منطقه  کشورهای 
روشن  و  مشخص  مرزبندی  بیگانه پرست  و  تجزیه طلب  نیروهای  با 
داشته باشد. طبقه کارگر و ملت ایران از اتحاد چنین نیروهائی بدون 
نیز  آن  رهنمودهای  به  و  اعتماد  آن  به  کرد،  خواهند  پشتیبانی  تردید 
 در مبارزه رو در رو دوستان را از دشمنان 

ً
عمل خواهند کرد و نتیجتا

ملت تشخیص و تمیز خواهند داد.•
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توفان الکترونیکی، نشریه حزب کار ایران )توفان(

2



صدور حکم بربرمنشانه برای ۱۵ 
تن از کارگران شرکت هپکو اراک 

را قویاً محکوم می کنیم
اعالمیه حزب کار ایران )توفان(

سوی  از  منتشره  اعالمیه های  و  نیوز  کمپ  خبرگزاری  مطابق 
تپه«،  هفت  نیشکر  کارگران  »سندیکای  نظیر  کارگری،  سندیکاهای 
سال  ماه  خرداد  در  که  اراک«،  »هپکو  شرکت  کارگران  از  تن  پانزده 
وضعیت  نامشخص بودن  و  مزدی  معوقات  به  اعتراض  در  جاری 
شرکت، دست به تجمع اعتراضی زده بودند، توسط شعبه ۱۰۶ دادگاه 
 به ۲۴ سال و 

ً
کیفری دو اراک به ریاست قاضی اکبر رضوانی، جمعا

۶ ماه حبس و ۱۱۱۰ ضربه شالق محکوم شدند. احکام صادره، که 
است.  تعلیق شده  به مدت ۵ سال  به صورت گروهی صادر شده، 
»حمیدرضا  حسنوند«،  »بهروز  لطیفی«،  »مجید  افراد  این  اسامی 
احمدی«، »امیرهوشنگ پورفرزانگان«، »مرتضی عزیزی«، »هادی 
یحیایی«،  »مجید  کودانی«،  »فرید  کریمی«،  »ابولفضل  فاضلی«، 
»امیر فتاح پور«، »یاسرقلی«، »امیر فرید افشار«، »مهدی عابدی«، 
شده  احراز  »هرانا«  توسط  والشجردی«  »بهروز  و  ملکی«  »علی 
از طریق  نظم عمومی،  در  اتهام »اخالل  به  افراد  این  تمامی  است. 
شرکت در تجمعات و تظاهرات غیرقانونی« به یک سال حبس و ۷۴ 
و  ضدبشری  شیوه های  چنین  شدند«  محکوم  تعزیری  شالق  ضربه 
رژیم  بود.  خواهد  آن  آخرین  نه  و  است  بار  اولین  نه  بی شرمانه ای، 
سرمایه داری جمهوری اسالمی، که ُمجری اوامر نئولیبرالی صندوق 
بین المللی پول و بانک جهانی است، با توسل به خشن ترین شیوه های 
و چرای کالن  بی چون  و حامی  را سرکوب می کند  کارگران  ممکن، 
سرمایه داران و رانت خواران ایران است. چند سال پیش بود که شعبه 
۱۰۳ دادگاه عمومی )جزائی( بندر امام خمینی، چهار کارگر شریف 
»پتروشیمی رازی« را به شش ماه حبس و پنجاه ضربه شالق محکوم 
کرده بود. اینگونه اقدامات بربرمنشانه، که بیش از سه دهه در ایران 
به  اتهام  درقالب  شرکت ها،  عامل  مدیر  شکایت  پی  در  دارد،  ادامه 

»اخالل در نظم« و »توهین و تهدید« صادر می شوند. گرسنگی دادن 
کارگران و خانواده های آنها و ایجاد ُرعب و وحشت یکی از شیوه های 
به طور  شناخته شده رژیم ضدکارگری جمهوری اسالمی است، که 
سیستماتیک اجرا می شوند. رژیم جمهوری اسالمی هر روز فعالین 
تشکل های  ایجاد  برای  تالش  آنها  گناه  می کشد.  بند  به  را  کارگری 
امنیت  دستمزد،  اضافه  معیشتی،  وضعیت  بهبود  کارگری،  مستقل 
و  فشار  مقابل  در  خم نشدن  آنها  گناه  است.  معوقه  حقوق  و  شغلی 
تهدید رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی است، که مردم در کوچه 
می گویند.  سخن  آن  فاسد  سران  میلیاردی  دزدی های  از  خیابان  و 
امنیت  و  آزادی  و  نان  پاسخ  که  حاکم،  اسالمی  سرمایه داری  رژیم 
نشان دادن ُمشت  با  با شالق می دهد، مذبوحانه می کوشد  را  شغلی 
آهنین، مانع گسترش اعتراضات کارگری گردد، تا به خیال خود تا ابد 
بر خر مراد سوار باشد و به غارت و چپاول ثروت جامعه ادامه دهد. 
غافل از اینکه رژیم جمهوری اسالمی، هر اندازه بیشتر سرکوب کند 
پردازد،  به  جامعه،  ثروت آفرینان  این  کارگران،  تحقیر  و  توهین  به  و 
بود  خواهد  قهرآمیزتر  و  خونین تر  ایران  آتی  انقالب  اندازه  همان  به 
و  خودفروخته  رژیم  سرنوشت  بهتراز  سرنوشتی  مالیان  رژیم  و 
ضدکارگری پهلوی نخواهند داشت. کارگران ایران راهی جز اتحاد و 
تشکل و اتکاء به نیروی خویش و ایستادگی در مقابل بربریت نظام 

سرمایه داری جمهوری اسالمی ندارند.
دستگاه  ضدکارگری  و  ارتجاعی  احکام  )توفان(  ایران  کار  حزب 
»هپکو  شرکت  کارگران  از  تن   ۱۵ علیه  شالق  و  حبس  و  قضایی 
 محکوم می کند و ایقان دارد که کارگران ایران با اتحاد و 

ً
اراک« را قویا

تشکل و مقاومت یکپارچه و با حمایت احزاب و سازمان های مترقی 
بین المللی پاسخ شایسته ای به اقدامات جنون آمیز رژیم سرمایه داری 
حزب  داد.  خواهند  است،  رسانده  لب  به  را  ملت  جان  که  حاکم، 
کار ایران )توفان( تمام احزاب و سازمان های مارکسیستی-لنینیستی 
و  کارگری  اتحادیه های  همه  و  بین المللی  کنفرانس  در  متشکل 
تشکالت مترقی در سراسر جهان را به کارزار محکومیت و اعتراض به 
احکام ضد کارگری دستگاه قضایی جمهوری اسالمی و همبستگی با 

کارگران ایران فرا می خواند.•
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی، به دست مردم ایران!

زنده باد سوسیالیسم، این پرچم رهائی بشریت!
دست امپریالیسم آمریکا از ایران و منطقه کوتاه باد!

حزب کار ایران )توفان( ۸ آبان ماه ۱۳۹۷ 
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تحصن موفق معلمین ایران، 
اتحاد، رمز پیروزیست

درود بی کران بر معلمین غیور ایران. درود بی کران بر معلمین در بند. 
در پی صدور فراخوان شورای هماهنگی تشکالت صنفی فرهنگیان 
و  صنفی  تشکالت  ائتالف  از  برآمده  قانونی  تشکل  یک  که  ایران، 
جای  در  دانش آموز  و  معلم  حقوق  احقاق  جهت  است،  مجوزدار 
جای کشورمان، فرهنگیان به صورت نمادین در محیط مدرسه طی 

دو روز ۲۲ و ۲۳ مهرماه، دست به تحصنی پیروزمندانه زدند.

و  درست  نکات  به  فراخوان  کشور،  آینده  و  حال  گرفتن  نظر  در  با 
حساسی اشاره می کند:

معلمان عزیز ایران! دانش آموزان گرامی! والدین ارجمند!

سالهاست فرهنگیان بازنشسته و شاغل به خاطر پائین بودن حقوق و 
دستمزد در رنجند و نسبت به کاهش بودجه و سرانه ی ناچیز مدارس و 
از انداختن سنگینی بار آموزش برخالف قانون اساسی به دوش مردم 
معترضند و برای نشان دادن این درد و رنج، مدام در حال کنشگری 
ر و چشمان شان 

َ
تعاملی و اعتراضی هستند. اما گویا گوش مسئوالن ک

کور است و تنها به لقمه های چرب و حفظ قدرت خود می اندیشند 
و تنها راه منفعت طلبی خویش و عده ای اندک و البته شهروندانی از 

دیگر ملل را می فهمند و می دانند!!

معلمان،  خرید  قدرت  و  شده  افسارگسیخته  تورم  و  گرانی  که  حال 
آموزش  آمده،  پایین  بسیار  جامعه،  زحمتکشان  اکثریت  چون 
سفره  برای  نتوانسته اند  دولت  و  مجلس  و  گشته،  گزاف  هزینه اش 

آموزش  وضعیت  بهبود  و  شاغل  و  بازنشسته  فرهنگیان  تهی   
ً
تقریبا

چاره ای بیندیشند، وقت آن رسیده است که ما نیز اعتراض خویش را 
نسبت به این اوضاع آشفته آموزش و پرورش نشان دهیم.

این را نیز همگان لمس کرده اند که وزارت آموزش و پرورش به عنوان 
و  برنامه  هیچ  میلیونی،  چند  بزرگ  مجموعه  این  مسئول  و  متولی 
ایده ای عملی جهت بهسازی و اصالح ساختار نظام آموزشی ندارد و 
به جای توجه به کیفیت آموزشی و معیشت معلمان هر روز بیشتر از 
قبل به سمت پولی سازی آموزش و فقیرسازی معلمان گام بر می دارد.

قانون مدیریت خدمات کشوری بیش از ۱۰ سال است اجرا نمی گردد. 
شود.  می  داده  حواله  بعد  ماه  به  ماه  هر  که  است  سال   ۳ رتبه بندی 
صندوق ذخیره فرهنگیان به تاراج رفته  است و از سهم هر عضو، طبق 
آمار کمیته تحقیق صندوق، حدود ۱۸ میلیون تومن دزدیده اند. نرخ 
 اکثریت 

ً
تورم و حقوق فرهنگیان هیچ هم خوانی با هم ندارند و عمال

معلمان زیر خط فقر هستند و مدارس دولتی بی کیفیت گشته اند و با 
پول مردم اداره می شوند. سخن گفتن از مشکالت فرهنگیان و حوزه ی 

آموزش و پرورش مثنوی ۷۰ من کاغذ است و تکرار مکررات!

فاسدان  و  دزدان  با  برخورد  جای  به  قضاییه  قوه  و  امنیتی  نهادهای 
انفصال،  تبعید،  جامعه، معلمان مطالبه گر و عدالت خواه را تهدید، 

اخراج و زندانی می کنند.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران به نمایندگی از 
)بازنشسته و شاغل (،  آموزشی  نیروی کار بخش  از  بخش عظیمی 
تمام مسیرها را برای تغییر این شرایط اسفناک پیموده  است. معلمان  
نامه نگاری،  مسئولین،  با  مالقات  نظیر  مختلف  روش های  از  بارها 
خواسته های  صنفی،  تجمعات  و  کمپین  راه اندازی  بیانیه،  صدور 
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خود را بیان نموده اند، اما حاکمیت و دولت یک گام مثبت برای حل 
معضالت برنداشته است

یف ایران! مسئوالن بی تدبیر وطن! ما تحصن می کنیم؛ مردم شر

و  ندارند  را  کالس  به  رفتن  پای  و  توان  معلمان  موجود،  شرایط  با 
در  امکانات،  بدون  و  بی سقف  و  کپری   

ً
بعضا کالس های  در  البته 

این  بنابر  نیستند.  هم  مفید  چندان  دانش آموزان،  وحشتناک  ازدحام 
هماهنگی  شورای  گفته،  پیش  از  مشکل  هزاران  و  شده  گفته  دالیل 
تشکل های صنفی فرهنگیان ایران به تمام فرهنگیان کشور، در کلیه 
مقاطع تحصیلی، فراخوان می دهد که روزهای یکشنبه ۲۲ و دوشنبه 
۲۳ مهر ۱۳۹۷ در دفتر مدارس تحصن نمایند و از حضور در کالس 
تحصن  دالیل  دانش آموزان،  سازی  گاه  آ با  نمایند.  خودداری  درس 
ضمن  می خواهیم  مدارس  مدیران  از  ما  نمایند.  تبیین  آنها  برای  را 
نداشته  همکاران  با  ناشایستی  برخورد  هرگز  متحصنین،  با  همراهی 
برخورد  عواقب  به  نسبت  امنیتی  نهادهای  و  حراست ها  به  باشند. 
پلیسی و امنیتی هشدار می دهیم، ما طعم زندان را نیز چشیده ایم و 
 شیوه و روش تهدیدی 

ً
سال هاست شیردالنی را دربند داریم، پس لطفا

را کنار بگذارید. تحصن مهر، آغاز دور جدید اعتراضات ما است و 
 تغییر مثبت و قابل توجه در فیش های حقوقی بازنشستگان 

ً
اگر سریعا

و شاغالن و سرانه ی دانش آموزان مشاهده نگردد، اعتراض سراسری 
خود را در ابعاد گسترده تری در آبان ماه ادامه خواهیم داد. از همکاران 
بازنشسته گرامی درخواست می کنیم که در این روزها با شاخه گلی به 
دیدار همکاران شاغل خود در نزدیکترین مدرسه محل زندگی خویش 
 به مدارس خود 

ً
بروند. شاغالنی که در این روز تدریس ندارند، حتما

یک  معلمان،  ما  دغدغه های  کنند.  مراجعه  نزدیک  مدرسه ای  یا 
زندگی شرافتمندانه برای همه و برخورداری کودکان از آموزش 

با کیفیت، رایگان و عادالنه است.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

دستمزد  و  حقوق  به  اگر  ایران!  شریف  »معلمان  گوید:  می  شورا 
سالمت  و  معیشت  منزلت،  اگر  دارید،  اعتراض  خود  ناعادالنه 
بیمه ای  پوشش  خواهان.  اگر  می دانید،  خود  خانواده  و  خود  حق  را 
امن،  مدرسه ای  در  تدریس  خواهان  اگر  هستید،  فراگیر  و  کارآمد 
دارید،  اعتراض  پولی شدن مدرسه  به  اگر  استاندارد هستید،  و  ایمن 
اگر به آموزش با کیفیت، رایگان و عادالنه اعتقاد دارید، اگر سعادت 
و بهروزی دانش آموزان و فرزندان خود را می خواهید، اگر مطالبات 
متحد و یک صدا در تحصن سراسری  صنفی و آموزشی دارید، 
شما  کالس  در  دانش آموزان  تراکم  اگر  کنید.  شرکت  معلمان 
اساسی  قانون  کنید. طبق  غلبه  ترس  و  تردید  و  دودلی  بر  باالست، 
مسالمت آمیز  و  مدنی  اعتراض  یک  تحصن  و  ماست  حق  اعتراض 
آنها،  باشید.  نداشته  باکی  حراست  احتمالی  تهدیدهای  از  است. 
ما  خواسته های  به  تمکین  جز  چاره ای  هستیم،  متحد  ما  که  وقتی 

نخواهند داشت. قدرت ما در اتحاد ماست«

شورای هماهنگی جهت جلوگیری از دسیسه های نیروها، رسانه ها و 
عناصر خودفروخته، که با دشمنان برون مرز مردم هم زبانی می کنند، 

یک  شورا،  »این  گوید:  می  اطالعیه ای  طی  هوشیاری  و  درایت  با 
تشکیالت صنفی و آموزشی است و هیچ نسبتی با جریانات داخل 
مصمم  دانش آموزان  و  معلمان  حقوق  تحقق  برای  و  ندارد  خارج  و 
است«. شورای هماهنگی در جای دیگری چنین قید می کند: »مبادا 
را  ما  فرهنگی  به خواهند حرکت مدنی صنفی  بهانه هایی  به  عده ای 
طوری دیگر جلوه دهند، که ما چون آینه صافیم و چون شیشه شفاف، 
اما چون فوالد سخت. ما ز سردی و گرمی روزگار طعم ها چشیده ایم 
و در گذر حادثه ها اندوخته ایم. اینک که به این فصل رسیده ایم، در 
منزل گاه ها نشسته ایم و از درگاه هر یک به شکلی رنجیده ایم. سخت 
است که این جماعت فرهنگی میهن دوست را به رنگ و جالی حیله 
در  ما  کرده ایم،  تکرار  و  کید  تأ پیش،  بار  هزاران  و  فریفت  نیرنگ  و 
نیست  چیزی  گمشده مان  آن  می گردیم.  خویش  پیدای  گمشده  پی 
جز حقوق صنفی فرهنگیان و دانش آموزان، که اسیر است، به دست 
مسووالن«. »ما را به رنگ و جالی طال وعده داده اند و حتی مس 
را نشان مان نداده اند. نیک می دانیم که هرکس که سراغی ز نقره 
هم گرفته است، نقره داغش کرده اند با حرف و ُرعب و وحشت 

و زندان«. 

در اولین روز تحصن معلمین، که با استقبال بی نظیر و باورنکردنی 
بر  گرفتند.  قرار  تحصن  مقدم  صف  در  زن  معلمین  گشت،  روبرو 
خالف دشمنان مردم، که تالش در اختالف اندازی بین ملل و اقوام 
اهواز،  تا  تهران  از  کشور  سرتاسر  در  معلمین  دارند،  ایران  مختلف 
آذربایجان  تا  لرستان  از  ایرانشهر،  تا  رامسر  از  سنندج،  تا  مشهد  از 
معلمین  شد.  برگزار  شکوه  با  تحصن  ایران  دهات  دورترین  در  و 
»بیمه  گذاردند:  نمایش  به  پالکاردها  باحمل  را  خواسته هایشان 
کارآمد حق معلمان بازنشسته و شاغل است«، »تشکل یابی مستقل 
خواهان  »ما  کنید«،  آزاد  را  زندانی  »معلمان  ماست«،  حق  آزاد  و 
موقع  به  »پرداخت  هستیم«،  آموزشی  نظام  ساختار  از  تبعیض  رفع 
و  »خصوصی سازی  است«،  دولت  وظیفه  اضافه کاری  حق الزحمه 
پولی سازی آموزش را متوقف کنید«، »ما هر نوع خشونت در مدارس 
را محکوم می کنیم«، »اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان را اصالح 
 برگزار شود«، »ما با 

ً
کنید«، »انتخابات نماینده معلمان باید مجددا

هر نوع دسترسی به تبعیض و بی عدالتی مخالفیم«، »آموزش کیفی 
و  فقر  از  »معلمان  است«،  دانش آموزان  تمام  عادالنه حق  و  رایگان 
پرورش  و  آموزش  برای  عادالنه  بودجه  خواهان  »ما  بیزارند«،  فرق 
هستیم«، »حقوق و دستمزد باالی خط فقر حق معلمان بازنشسته و 
شاغل است«. »دست غارتگران از صندوق ذخیره فرهنگیان کوتاه«.

معلمان  تشکالت  هماهنگی  شورای  نمی بردند  گمان  رژیم  سران 
رساند.  انجام  به  موفقیت  با  را  سراسری  بزرگ  تحصن  یک  بتواند 
و  افتاد  رژیم  اندام سران  بر  لرزه  آغازین تحصن،  در همان ساعات 
فعال  معلمان،  فعالین  برخی  بازداشت  جهت  را،  سرکوب  نیروهای 
رئیس  رمضانزاده،  رضا  محمد  تحصن  ساعات  اولین  در  کردند. 
صنفی  کانون  دبیر  و  فرهنگیان  صنفی  تشکالت  هماهنگی  شورای 
معلمان خراسان شمالی، بازداشت شد. شبانه به خانه های معلمین 
با  نمودند.  بازداشت  را  شریف  معلمان  از  تعدادی  شده،  حمله ور 
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بی حرمتی وصف نشدنی معلم شریف هاشم خواستار، فعال صنفی 
جمعی  کردند.  منتقل  مشهد  روانی  بیمارستان  به  را  مشهد  معلمان 
کامیون داران  دانشجویان،  از  بسیاری  والدین،  و  دانش آموزان  از 
از  پس  شتافتند.  متحصن  معلمان  از  حمایت  به  نیز  بازنشستگان  و 
این اتفاق نیروهای امنیتی با دراختیارگرفتن ابر گروه چالش تحصن 
معلمان ایران و انتشار شایعاتی مانند؛ از دسترس خارج شدن گروه 
بردن  بین  از  و  ایجاد رعب و وحشت  تحصن و کانال شورا موجب 
اتحاد فرهنگیان شدند. اما تحصن همچنان با موفقیت ادامه یافت. 
آغاز  دوباره  شکوهی  با  کشور  سراسر  معلمان  تحصن  روز  دومین 
عمومی،  آموزش  حوزه  در  اساسی  قانون   ۳۰ اصل  اساس  بر  شد. 
تا  نوجوانان  و  کودکان  همه  برای  برابر  کیفیت   با  و  رایگان  آموزش 
سطح متوسطه، از حقوق بی چون و چرای دانش آموز است. ولی بر 
در خصوصی سازی  ایران  بانک جهانی،  منتشر شده  گزارش  اساس 
میان کشورهای  در  تا ۲۰۱۷  بین سال های ۱۹۹۸  متوسطه  مدارس 
جهان رکورددار شده و در این عرصه نیز مقام اول را دارا است، مثل 
کودکان کارتن خوابمان، مثل بیکاری در میان قشر جوانان مان، مثل 
عدم آزادی پوشش در میان زنان ایران و بسیاری دیگر. بیهوده نیست 
که در پالکاردهای متحصنین چنین آمده است: »در اعتراض به نقض 
یاد می زنیم هر چه بادا باد، ...  حق تحصیل رایگان برای همه: "فر
»تضعیف  شعار  این  یا  و  بیداد«.  ین  از وای  طوفان    ین  از وای 

فرهنگیان، تخریب فرهنگ است«.

شورای هماهنگی تصمیم گرفته است برای احقاق حقوق قانونی 
تداوم  مختلف  شیوه های  با  را  اعتراضات  دانش آموز  و  معلم 
یست و این آن سالحی است، که شورا  بخشد. اتحاد رمز پیروز
آینده سازان  شما  بر  ما  درود  نمی گذارد.  زمین  بر  هماهنگی  ی 

یف وطن.• شر

در جبهه نبرد طبقاتی
اعتراضات و اعتصابات کارگری در مهرماه

اعتصابات  بهار  پیشواز  به  ماه  شهریور  یک  و  سی  از  کامیون داران 
کارگری سراسری ایران رفتند و با شروع پاییز، شبح سرخ اعتصابات 
هم  که  شبحی  درآمد.  پرواز  به  ایران  آسمان  فراز  بر  کارگری 
سرمایه داران نئولیبرال داخلی و هم امپریالیست ها تالش دارند تا آن 
به کشانند،  سرمایه داری  کویر  ورطه  به  و  خارج  انقالبی  مسیر  از  را 
کنونی  جهنم  و  حفظ،  خود  برای  را  موجود  سرمایه داری  بهشت  تا 
و  کارگران  ولی  دارند.  نگه  برقرار  زحمتکشان  و  کارگران  برای  را 
مبارزاتی  نیز »سیب سرخ« تالش  اینبار  تا  ندارند،  قصد  مزدبگیران 
آن ها در»دست چالق« سرمایداران داخلی و یا خارجی قرار بگیرد 
و با تمام قدرت و تدبیر تالش دارند تا خود، میوه چین انقالب آینده 
ایران باشند. در حالی که امپریالیسم آمریکا با تشکیل گروه اقدام علیه 
ایران و ساز و کارهای دیگر خود تالش دارد تا از نارضایتی کارگران 
و  متشکل  رهبری  یک  نبود  در  و  کرده  استفاده  سوء   زحمتکشان  و 
سراسری، بعد از جمهوری اسالمی بر ایران مسلط شود و بهشت از 
دست رفته خود در ایران را دوباره به چنگ آورد، تالش های نیروهای 
نیز  به حمهوری اسالمی  وابسته  و معتدلین  امنیتی و اصالح طلبان 
برای به دست گرفتن رهبری اعتراضات زحمتکشان و یا سرکوب آن 

دو صد چندان شده است.
گاه و دیگر مردم زحمتکش و زخم خورده ایران،  اما کارگران رزمنده و آ
گاهی و توسل به تشکالت مستقل خود در یک زمان علیه هر دو  با آ
دشمن طبقاتی خود، چه داخلی و چه خارجی اتخاذ موضع میکنند و 
با اعتراض و اعتصاب برای به دست آوردن حقوق حقه خود می رزمند 
و مصمم و پیگیر به پیکار بی امان خود ادامه می دهند. از آنجایی که 
از اولین روز مهر ماه اعتصابات سراسری کارگران بخش های مختلف 

آغاز گشت، می توان مهر ماه را ماه بهار اعتصابات نامید.

اعتصاب و اعتراضات کامیون داران و رانندگان 
سی و یک شهریور - چهارمین دوره اعتصاب رانندگان و کامیون داران 
از سی و یک شهریور ماه آغاز شد و در شهرهای مختلف در سراسر 
پایان  تا  شدت  با  بازداشت ها  و  تهدیدها  تمامی  علی رغم  ایران، 

تصویری از اعتراض کارگران شهرداری شوشتر

از تارنمای آزمایشی حزب کار ایران )توفان( دیدن کنید
www.toufan.de
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مهر ماه ادامه داشت. آنگونه که در فراخوان شورای هماهنگ کننده 
نرخ  افزایش  خواستار  رانندگان  است،  آمده  ایران  سراسر  رانندگان 
کرایه بار، تأمین قطعات یدکی و الستیک ارزان قیمت، کاهش سهم 
شرکت های باربری از نرخ کرایه، پرداخت سهم دولت از حق بیمه 

رانندگان هستند.
۱ مهر - در زرین شهر، نهبندان، مبارکه، اراک، دهگالن، سنندج، 
زنجان،  قزوین،  آباد،  بستان  مشهد،یزد،  نکا،  اصفهان،  بندرعباس، 
بردسیر،  خرمشهر،  بروجرد،  آباد،  خرم  بوکان،  سبزوار،ارومیه، 
شیراز، کرج، کرد کوی، قم، بندر خمینی، همدان، نیشابور، زاهدان، 
سامان، درود، شهرضا، رشت، خمینی شهر، مریانج همدان، زرین 
رجایی،  گمرک  در  آباد،  نجف  رفسنجان،   ، محالت  جوین،  شهر، 
خودشان  اعتصاب  ایران  شهرهای  دیگر  و  کاشمر،   ، بابک  شهر 
و  یدکی  قطعات  گرانی  و  دستمزد  بودن  پایین  به  اعتراض  در  را 
 آغاز کردند. 

ً
بی پاسخ ماندن مطالبات شان در اعتصابات قبلی، رسما

نفت  شرکت  نفتکش های  تبریز،  پاالیشگاه  نفتکش های  همزمان 
ساری، تبریز و رانندگان یخچال دار شهرستان گناباد نیز در روز اول 
اعتصابی  رانندگان  دیگر  به  و  کردند  آغاز  را  خود  اعتصاب  مهرماه 

پیوستند.
همدان،  خمینی،  بندر  در  کامیون داران  اعتصاب  ادامه   - مهر   ۲
کازرون، بوشهر، تنگستان، کرمان، سمیروم و دیگر شهرهای ایران. 
نیروی انتظامی در اتوبان باغچه در چهل کیلومتری مشهد به منظور 
تانکرهای  حفاظت  و  اسکورت  به  کامیون داران،  اعتصاب  با  مقابله 

سوخت، برای تردد در جاده، اقدام کرد.
و  کرایه  پایین بودن  به  اعتراض  در  کامیون داران  اعتصاب   - مهر   ۳
»سر  وعده های  که  دارد  ادامه  حالی  در  یدکی  لوازم  قیمت  افزایش 
ادامه  اعتصابی  کامیون داران  مطالبات  تحقق  برای  دولت  خرمنی« 
و  انتظامی  قضایی،  دستگاه های  تهدید های  حال  همان  در  و  دارد 
امنیتی شروع شده است. ولی کماکان در شهرهای مختلف ادامه پیدا 
کرد و شهرهای قزوین، سیمان صوفیان تبریز، ُدرچه اصفهان، گمرک 
شهید رجایی،  سیمان ارومیه، نیشابور، کرمانشاه، مهریز یزد، پایانه 
امام خمینی از جمله شهرهای  بندر  پایانه  اردبیل، اراک و  شهرکرد، 

اعتصابی بودند.
انکار  به  اسالمی  جمهوری  به  وابسته  خبرگزاری های  مهر  روزسوم 
اعتصاب رانندگان پرداختند، ولی توضیح ندادند که پس به چه دلیل 
»محاربه«  به  محکوم شدن  به  را  اعتصابی  رانندگان  شیراز،  دادستان 
تهدید می کند و عباس جعفری دادستان تهران رانندگان را تهدید به 
شناسایی و تعقیب و دستگیری می کند. رانندگان کامیون پیش از این 
نیز در خرداد، مرداد و شهریور امسال در اعتراض به مشکالت صنفی 

خود اعتصاب کرده بودند.
۴ مهر - رانندگان شرکت های مسافربری ایران پیما، تی بی تی، رویال 
سفر و همسفر در شهرهای اهواز، آبادان، خرمشهر، ماهشهر، ایذه، 
دزفول و سایر شهرها از صبح چهارشنبه چهارم مهر در پشتیبانی از 

رانندگان حمل و نقل دست از کار کشیدند.
در  کماکان  تجمع،  و  اعتراض  و  اعتصاب  که  حالی  در   - مهر   ۵
کرمانشاه،  قزوین،  دیوان دره،  ارومیه،  نیشابور،  اصفهان،  شهرهای 

سربندر،  سبزوار،  قم،  اراک،  تبریز،  زنجان،  شوش،  اهواز،  اردبیل، 
نائین،  اردستان،  اصفهان،  شاپورجدید  زاهدان،  کرد،  شهر  ایالم، 
زرین شهر و ...  ادامه دارد، اداره کل راه دای استان همدان با فرستادن 
صورت  در  که  می کند  تهدید  را  آنها  اعتصابی  رانندگان  به  پیام 
روز   ۲ در  کرد.  خواهد  تعلیق  را  آنها  هوشمند  کارت  بارنزدن  ادامه 
بازداشت  کشور  در سطح  کامیون  رانندگان  از  تن  اخیر حداقل ۵۰ 
شده اند. در این روز کامیون داران کشور هلند در حمایت از اعتصاب 

کامیون داران در ایران نمایشی اعتراضی برگزار کردند.
۷ مهر – راننده های اتوبوسرانی مشهد در اعتراض به کاهش دستمزد 
اتوبوسرانی  سازمان  مقابل  در  و  کرده  اعتصاب  هزینه ها  باالرفتن  و 

تجمع کردند.
۸ مهر – رانندگان کارخانه سیمان درود، اسکله رجایی، ساری

۹ مهر – رانندگان  فوالد مبارکه اهواز، شهریار، بندرعباس ، خسرو 
کازرون.  قزوین،  شهر،  رضوان  لوشان،  شرقی،  آذربایجان  در  شاه 
غالمرضا طاهری، مدیر برنامه ریزی و بازاریابی فوالد مبارکه درباره 
این  اول مهر محصوالت  اعتصاب کامیون داران می گوید: »از  تأثیر 
شرکت حمل نشده و احتمال توقف خط تولید وجود دارد«. تجمع 

رانندگان اعتصابی در شهر کازرون.
پنج تشکل مستقل کارگری، »سندیکای کارگران شرکت   – ۱۰ مهر 
و  کشت  کارگران  »سندیکای  حومه«،  و  تهران  اتوبوسرانی  واحد 
»جمعی  بازنشستگان«،  اتحاد  »گروه  تپه«،  هفت  نیشکر  صنعت 
ایران« و »کمیته هماهنگی برای کمک به  از فعاالن صنفی معلمان 
 برخوردهای 

ً
ایجاد تشکل های کارگری« با دادن اطالعیه ای، مشترکا

از  و  محکوم  را  کامیون داران  اعتصاب  با  پلیسی-امنیتی-قضایی 
جهانی  فدراسیون  حمایت  کردند.  پشتیبانی  رانندگان  اعتصاب 
کارگران حمل و نقل )آی تی اف(، از اعتصاب کامیون داران در ایران.
بازداشت  و  تهدید  به رغم  کامیون دارن  اعتصاب   - مهر   ۱۸ تا   ۱۱
قزوین،  دادستانی  سرپرست  کرمی،  محسن  دارد.  ادامه  همچنان 
روز ۱۶ مهر با اشاره به بازداشت ۱۷ نفر در این استان در ارتباط با 
تقاضا  آنان  برای  را  مجازات  اشد  »ما  گفت:  کامیون داران  اعتصاب 
خواهیم کرد و اگر محاربه آنها محرز شود، احکام سنگینی، همچون 
نقل  و  حمل  اتحادیه  حمایت  بود«.  خواهد  آنها  انتظار  در  اعدام، 
و  شهر   ۲۹۰ از  بیش  در   کامیون داران  اعتصاب  از  کانادا  و  آمریکا 
۳۱ استان ایران. فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل تهدیدها از 
طرف مقامات قوه قضائیه ایران از جمله رئیس دادگستری قزوین مبنی 
بر اعدام کامیون داران بازداشتی را »غیرقابل تصور«، »غیرانسانی« و 
»غیرمنصفانه« خواند و خواستار مداخله سازمان بین المللی کار در 
منتشر  فدراسیون  این  در وب سایت  که  اطالعیه ای  در  باره شد.  این 
شد، از مقامات جمهوری اسالمی خواسته شده است که خواسته های 
حل  راه  موضوع  این  که  است  شده  کید  تأ بشنوند.  را  کامیون داران 
کنفدراسیون  نیست.  حل  قابل  اعدام  به  تهدید  با  و  دارد،  اقتصادی 
بین المللی اتحادیه های کارگری در نامه ای به خامنه ای، به نیابت از 
طرف خود و چهار فدراسیون جهانی کارگری و صنفی با ۲۰۰ میلیون 
عضو،  می گوید که از درخواست دادستانی شهر قزوین برای صدور 
اشد مجازات برای ۱۷ تن از بازداشت شدگان در ارتباط با اعتصاب 

شماره ۱۴۸ آبان ۱۳۹۷
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کامیون داران در روزهای اخیر »عمیقا شوکه شده است«. در این نامه 
از خامنه ای خواسته شده که اتهام ها علیه بازداشت شدگان در ارتباط 
آنها  امنیت  و  لغو  و شرط  قید  بدون  و   

ً
فورا کامیون داران  اعتصاب  با 

تضمین شود و در عین حال،  مذاکره با کامیو ن داران انجام شود. در 
 دو هفته ای کامیون داران در برخی از مناطق 

ً
جریان اعتصاب حدودا

ایران، بیش از ۲۰۰ تن بازداشت شدند.

تحصن و مبارزه سراسری و درخشان معلمان 
یور – شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران  ۳۱ شهر
ذیل  شرح  به  که  داشت  اعالم  را  خود  خواسته های  اطالعیه ای  طی 

می باشد:
یکم - قرارگرفتن آموزش و پرورش در اولویت سیاست گذاری ها و 

افزایش بودجه آن به میزان الزم.
دوم - افزایش حقوق و دستمزد معلمان متناسب با شرایط اقتصادی 

کشور و با پرهیز از نگرش های تبعیض آلود.
سوم - رسیدگی جدی و فوری به وضعیت اسفبار معیشت، حقوق 
و بیمه فرهنگیان بازنشسته، که حقوق و دستمزد آنها در عموم موارد 

حتی کمتر از نصف همکاران شاغل شان می باشد.
تشکل یابی مستقل  تحقق  برای  امن  و  قانونی  بستر  ایجاد   - چهارم 
فرهنگیان به گونه ای که فرهنگیان بتوانند در فضایی عاری از فشارهای 
فعالیت  به  رسمی  تشکل های  قالب  در  آزادانه  صورت  به  و  امنیتی 

بپردازند.
پنجم - توقف روند پولی سازی آموزش در قالب تقویت بنیان های 

الزم برای اجرای کامل اصل سی ام قانون اساسی.
و  موفق  تربیت شهروندان  در جهت  آموزش  کیفی  ارتقای   - ششم 

توسعه پایدار و همه جانبه کشور.
هفتم - تأمین امنیت فعاالن صنفی، آزادی معلمان دربند، لغو احکام 
درون سازمانی در خصوص فعاالن صنفی و بازگشت به کار فعاالن 

صنفی فرهنگی.
در پایان اعالم داشتند که در اعالمیه های بعدی  برنامه های خود برای 

مهرماه ۹۷ را اعالم خواهد نمود.
۱ مهر - حضور جمعی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد 
منزل  در  مدنی  فعاالن  و  معلمان  بازنشستگان،  اتحاد  اتوبوسرانی، 
محمد حبیبی برای اعالم حمایت از معلمان زندانی. فراخوان شورای 
سراسری  تحصن  به  ایران  معلمان  صنفی  تشکل های  هماهنگی 
صنفی فرهنگیان در یک شنبه ۲۲ و دوشنبه ۲۳ مهرماه در اعتراض به 
گرانی و تورم و کاهش بی سابقه قدرت خرید فرهنگیان! در فراخوان 
آمده است »به حراست ها و نهادهای امنیتی نسبت به عواقب برخورد 
پلیسی و امنیتی هشدار می دهیم، ما طعم زندان را نیز چشیده ایم و 
 شیوه و روش تهدیدی 

ً
سال هاست شیردالنی را دربند داریم، پس لطفا

را کنار بگذارید. … تحصن مهر آغاز دور جدید اعتراضات ماست و 
 تغییر مثبت و قابل توجه در فیش های حقوقی بازنشستگان 

ً
اگر سریعا

و شاغالن و سرانه ی دانش آموزان مشاهده نگردد، اعتراض سراسری 
 … داد.  خواهیم  ادامه  ماه  آبان  در  گسترده تری  ابعاد  در  را  خود 
و  همه  برای  شرافتمندانه  زندگی  یک  معلمان،  ما  دغدغه های 
برخورداری کودکان از آموزش با کیفیت، رایگان و عادالنه است.« 

شماری از معلمان شهر بجنورد در استان خراسان شمالی در اعتراض 
به وضعیت معیشتی خود اعتصاب و تجمع کردند. »معلمان معترض 
در خیابان بر روی زمین نشسته و مانع حرکت خودروها می شوند«. 
فرهنگیان بجنورد در اعتراض به پایین بودن حقوق و انجام خدمت در 
از زنان   

ً
مناطق مرزی اعتصاب کردند. اعتصاب کنندگان، که اساسا

بودند، در خیابان نشسته و راه را مسدود کردند.
۱۷ مهر - جمعی از مربیان پیش دبستانی عشایر شهرستان ایذه روز 
دوشنبه در اعتراض به آنچه که استخدام نشدن خود بیان کردند، در 

مقابل ساختمان استانداری خوزستان در اهواز تجمع کردند.
۲۲ و ۲۳ مهرماه – به دعوت شورای هماهنگی تشکل های صنفی 
حقوق  شدن  پایمال  به  اعتراض  در  فرهنگیان  و  معلمان  فرهنگیان، 
خود و دانش آموزان،  در روزهای ۲۲ و ۲۳ مهر در کالس های درس 
حاضر نشدند و در دفاتر مدارس تحصن کردند. شورای هماهنگی 
تشکل های صنفی فرهنگیان در بیانیه ای، که چندی پیش منتشر کرد، 
پایمال شدن  به  اعتراض  در  که  بود  خواسته  فرهنگیان  و  معلمان  از 
در کالس های درس حاضر  مهر  و ۲۳  روزهای ۲۲  در  حقوق شان 
نه شوند و در دفتر مدرسه تحصن کنند. در بخشی از بیانیه »شورای 
جای  به  قضاییه  قوه  و  امنیتی  »نهادهای  است:  آمده  هماهنگی« 
برخورد با دزدان و فاسدان جامعه، معلمان مطالبه گر و عدالت خواه 
انفصال، اخراج و زندانی کرده اند.« آغاز هم زمان  تبعید،  را تهدید، 
همدان،  اصفهان،  تهران،  مریوان،  شهرهای  در  معلمان  اعتصاب 
کازرون، شیراز، سقز، پاوه، کرمانشاه، مشهد، تبریز، مریوان، ساری، 
جوانرود، تربت حیدریه، یاسوج، خمینی شهر، روانسر، سر درود، 
جلفا، بوشهر، بجنورد، ثالث باباخانی، قزوین، مریوان، اندیمشک، 
بانه، رفسنجان، سنندج،  آباد، کرج، دیواندره،  زنجان، مریوان، خرم 
صوفیان،  تهران،  یزد،  کامیاران،  گنوند،  الیگودرز،  لنگرود،  ساری، 

قم، قزوین و دیگر شهرهای ایران.
اعتصاب سراسری معلمان مورد حمایت دانش آموزان و دانشجویان 

در شهرهای مختلف قرار گرفت.
محمدرضا  معلمان،  سراسری  تحصن  روز  اولین  در  یکشنبه  روز 
رمضان زاده، رییس شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان و 
دبیر کانون صنفی معلمان خراسان شمالی، بازداشت شد. همچنین 
عبدالرضا قنبری معلم، شاعر،مترجم و منتقد ادبی ظهر روز شنبه ۲۱ 

مهر ماه  بازداشت شده بود.
از  تپه  هفت  نیشکر  کارگران  سندیکای  حمایت  اعالم   - مهر   ۲۲

اعتصاب عمومی و سراسری معلمان.
۲۳ مهر - همبستگی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه 
با تحصن سراسری معلمان و عدم حضورشان در  عالمه طباطبایی 

کالس و  تجمع مقابل دانشکده.
در  تهران  هنر  دانشگاه  دانشجویان  مهر   ۲۴ روز  تجمع   - مهر   ۲۴
با اعتصاب سراسری معلمان در ۲۲ و ۲۳ مهرماه و در  همبستگی 

اعتراض به زندانی کردن معلمان و دانشجویان.

هفت تپه
۲۵ مهر - اعتراض چند ساعته کارگران کارخانه و تجهیزات مکانیک 

توفان الکترونیکی
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در  خود  همکاران  از  حمایت  در  تپه  هفت  نیشکر  ادارات  دیگر  و 
»قسمت کارخانه خوراک دام«.

شرکت واحد
عضو  واحد  شرکت  رانندگان  از  تعدادی  اعتراضی  تجمع   - مهر   ۴
پروژه مسکن سپیدار دووسه مقابل تعاونی مسکن در اعتراض به عدم 

تحویل خانه هایشان بعد از ۵ سال انتظار.
۹ مهر - سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه 
 چند برابری 

ً
به دلیل کاهش شدید ارزش ریال و افزایش قیمت بعضا

مایحتاج زندگی که موجب کاهش قدرت خرید کارگران شده است. 
و بیش از پیش کارگران در زیر خط فقر قرار گرفته اند. با جمع آوری 
بیش از هزار امضاء از رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی، 
با  کرد،  درخواست  تهران  شهردار  و  تهران  شهر  شورای  رئیس  از 
افزایش   

ً
فورا کارگران  در طرح طبقه بندی مشاغل، دستمزد  بازنگری 

یابد. سندیکای کارگران شرکت واحد پس از جمع آوری بیش از هزار 
امضا از رانندگان و کارگران برای افزایش فوری دستمزد، آن را توسط 
اعضای سندیکا در دبیرخانه شورای شهر و همچنین شهرداری تهران 

ثبت کرد.
۷ مهر - کارگران پیمانی فضای سبز منطقه هشت شهرداری اهواز، که 
دست کم سه ماه مزد معوقه از کارفرمای خود طلب کارند، صبح روز 
)شنبه، ۷ مهر( اعتصاب کرده و مقابل ساختمان مرکزی شهرداری 
اهواز تجمع کردند. همچنین جمعی از کارگران فضای سبز شهرداری 
به پرداخت نشدن حقوق معوقه  نیز در اعتراض  مناطق ۳ و ۴ اهواز 
اعتراض  به  و دست  کردند  تجمع  استانداری خوزستان  مقابل  خود 
مقابل شورای شهر  نیز  یک  منطقه  فضای شهرداری  کارگان  و  زدند 
اهواز تجمع کردند. کارگران شهرداری آبادان نیز در اعتراض به عدم 
پرداخت ۴ ماه دستمزدشان اعتصاب کرده و در ساختمان شهرداری 

را قفل و مقابل این ساختمان تجمع کردند.
نهم مهر - کارگران خدمات شهری شهرداری رامشیر در خوزستان در 
اعتراض به پرداخت نشدن حقوق شان دست از کار کشیدند و دست 

به اعتصاب زدند.
۱۵ مهر - کارگران خدمات شهری شهرداری شادگان در اعتراض به 
پرداخت نشدن چندماه حقوق و مزایای خود روز یکشنبه ۱۵ مهرماه 

۹۷ درب ورودی شهرداری را مسدود کردند.
۲۵ مهر - کارگران شهرداری شوشتر در اعتراض به پرداخت نشدن 

شش ماه حقوق برای سومین روز متوالی تجمع کردند.

بیمارستانها
عدم  به  اعتراض  در  کرج  خمینی  بیمارستان  پرسنل   - مهر   ۸ و   ۷
اعتراضی  «تجمع  و  کشیدند  کار  از  دست  حقوق  ۱۱ماه  پرداخت 
برگزار کردند. آنها شعار می دادند: »دو ساله که دویدیم، فقط دروغ 

شنیدیم.
امام  بیمارستان  کارکنان  مطالبات  برآورده نشدن  پی  در   - مهر   ۹
خمینی کرج، که شامل یازده ماه معوقه مزدی و وضعیت بالتکلیف 
از  نفر   ۲۵۰ بر  بالغ  ماه،  مهر  نهم  روز  صبح  از  است،  بیمارستان 
کارکنان این بیمارستان دور تازه ای از تجمعات خود را آغاز کرده و 

در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات شان در خیابان اصلی روبروی 
بیمارستان واقع در خیابان شهید بهشتی تجمع کردند.

راه آهن
و  اعتصاب  جدید  دور  راه آهن،  فنی  ابنیه  کارگران خطوط  مهر -   ۷
تجمعات اعتراضی خود را از هفتم مهر ماه آغاز کردند. به گفته این 
از صبح روز )شنبه، هفتم مهر ماه( کارگران خطوط ریلی  کارگران، 
شاهرود و چند خط ریلی دیگر اعتصاب کرده و با برپایی یک تجمع 
مزدی شان  مطالبات  پرداخت  عدم  به  کار خود،  در محل  اعتراضی 
اعتراض کردند. کارگران شرکت پیمانکار پایانه خط یک قطار شهری 
با دستمزدهای معوقه خود اعتصاب کردند. کارگران  تبریز در رابطه 
خط آهن حوزه سرخس در اعتراض به تعویق چندماهه حقوق شان و 

عدم پرداخت حق بیمه اعتصاب و تجمع کردند.

گروه ملی اهواز
۱۰ مهر - کارگران گروه ملی فوالد اهواز روز سه شنبه دهم مهرماه 
در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای چند ماهه اعتصاب کرده و 
از ساعات اولیه صبح در داخل شرکت دست به راهپیمایی اعتراضی 

زدند.
۱۴ مهر - کارگران گروه ملی فوالد اهواز طی صدور اطالعیه ای به 
شرح وضعیت کارگران پرداخته و در آخر چنین هشدار می دهند که: 
»مسئولین مربوطه بانک ملی و مدیران شرکت، در هر پست و مقام! 
به گوش و به هوش باشید، وضعیت سخت و مشکالت فراوان مالی 
پرسنل شریف را جدی بگیرید و به شما هشدار می دهیم در کمترین 

زمان ممکن نسبت به برطرف نمودن آن جامه عمل به پوشانید«.

شهرک صنعتی البرز قزوین
۱ مهر - اعتصاب و تجمع کارگران »تولی پرس« و»بسته بندی البرز« 
در محوطه و مقابل کارخانه در شهرک صنعتی البرز قزوین از یکم مهر 
وارد دومین روز خود شد. کارگران در اعتراض به افزایش تعطیلی های 
مکرر این دو شرکت مشترک، به تأخیرافتادن موعد پرداخت مطالبات 
شنبه  روز  از  کار  قرارداد های  اعتبار  زمان  بودن  ماهه  یک  و  مزدی 
)۳۱ شهریور ماه( دست از کار کشیده و در محوطه کارخانه دست 
از روز شنبه  تولیدی  دو واحد  این  به تجمع زدند. مدیریت مشترک 
)۲۷ مرداد( تمامی کارگران را به مرخصی اجباری فرستاده و تا پایان 
شهریور ماه در سه نوبت آن را تمدید کرده است. این دو کارخانه از 
۲۷ مرداد ۹۷ به بهانه »مشکل در تهیه مواد اولیه« تعطیل شد. پس از 
آن کارخانه ها، که در ۱۴ مهر ۱۳۹۷ بازگشایی شده بودند، دوباره در 
۲۸ مهر، تعطیلی دوباره آن ها اعالم شد و کارگران را با غول بیکاری و 
بی پولی و تورم تنها گذاشتند. کارگران شرکت تولی پرس قزوین برای 
به  بار است که در اعتراض به عدم پرداخت حقوق دست  چندمین 
تجمع اعتراضی می زنند. حدود ۷۰۰ پرسنل در کارخانه تولی پرس 
شهر صنعتی قزوین مشغول به کار هستند؛ اما از مرداد ماه به دلیل 
 تعطیل اعالم 

ً
مشکالتی که در زمینه تهیه مواد اولیه تولید داشته، موقتا

شده و کارگران آن اجازه ورود به محل کارشان را ندارند.

شماره ۱۴۸ آبان ۱۳۹۷
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با�فساد�همه�گیر�در�دستگاه�حاکمیت�باید�با�شمشیر�تیز�
انقالب��مبارزه�کرد

بازنشستگان
و  همبستگی  روز  مناسبت  به  بازنشستگان  اتحاد  گروه   - مهر   ۲۲
اعتراض سراسری بازنشستگان قطعنامه ای صادر کرد و در آن نسبت 
عدم  دستمزدها،  پایین بودن سطح  فرزندان،  بیکاری  گرانی،  فقر،  به 
تأمین اجتماعی اعتراض و خواسته های خود را با فریادی رسا به شرح 

ذیل اعالم داشت.
یکم - اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوبه سال ۱۳۸۶ 
و برون رفت از خط فقر مطلق با دریافت حقوق شش میلیون تومان 
حقوق ها  ساالنه  افزایش  بر  کید  تأ با  نفره،  چهار  خانواده  یک  برای 

هم پای نرخ تورم واقعی.
برای  بیمه تکمیلی  به جای  بیمه ای کارآمد  و  رایگان  دوم -  درمان 

شاغالن و بازنشستگان.
سوم – شفاف سازی وضعیت صندوق های بازنشستگی و برگرداندن 
بر  نظارت  برای  همچنین  صندوق ها.  به  شده  اختالس  سرمایه های 
و  شاغل  مزدبگیران  واقعی  نمایندگان  تا  دارد  ضرورت  صندوق ها 

بازنشسته انتخاب شوند.
چهارم - ایجاد امنیت شغلی برای شاغالن از طریق لغو قردادهای 

موقت و وجود استخدام رسمی.
و همچنین کودکان  برای همه کودکان  رایگان  آموزش  پنجم - حق 

مهاجر و لغو خصوصی سازی مدارس.
ششم -حق ایجاد و به رسمیت شناخته شدن هرگونه تشکل مستقل، 

تجمع، تحصن و اعتصاب، فارغ از شرایط امنیتی.
هفتم - آزادی بدون قید و شرط  معلمان زندانی.

قابل  پاسخ  ایشان  خواسته های  به  چنانچه  داشتند  اعالم  پایان  در  و 
قبولی داده نشود، به اعتراضات و تجمعات خود ادامه خواهند داد.

برنامه  سازمان  مقابل  کشور  سراسر  بازنشستگان  تجمع   – مهر   ۲۴
میلیون«.  شش  فقر  خط  میلیون،  دو  ما  »حقوق  شعار  با  بودجه  و 
سایر  و  اندک  مستمری  به  اعتراض  در  کشور  سراسر  بازنشستگان 
مطالبات شان در مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع بزرگ اعتراضی 

برگزار کردند و شعار سر دادند: »فریاد فریاد، از این همه بیداد«.

ادامه اعتراضات کارگری در شهرهای مختلف
۲ مهر - روز دو شنبه۲ مهر کارگران سیمان صوفیان تبریز در اعتراض 

به عدم پرداخت مطالبات خود دست به اعتصاب زدند.
۵ مهر – شانزده کارگر هپکو اراک به دادگاه احضار شدند. اتهام واهی 
این کارگران حق طلب، شرکت در تجمعات غیرقانونی و تبلیغ علیه 

نظام عنوان شده است.
فاز ۲  مقابل  آبادانی  کار  از جوانان جویای  تجمع جمعی   – مهر   ۵

پاالیشگاه آبادان
۱۰ مهر - کارگران احیا صنعت واگن پارس اراک در اعتراض برای 
پاسخ نگرفتن مطالبات شان، که دستمزد پرداخت نشده و عدم امنیت 
شغلی است، دست به اعتصاب زدند و مقابل استانداری اراک تجمع 

کردند.
مقابل  عدالت  تعاونی های سهام  کارکنان  تجمع   - مهر   ۱۷ تا   ۱۳
وزارت اقتصاد در اعتراض به معوق شدن ۴۳ ماهه مطالبات مزدی 

آبادان  آبفار  کارگران  دارد.  ادامه  همچنان  روز  چهار  گذشت  از  بعد 
خواستار حقوق معوقه خود شدند

با  دوشنبه  روز  آبادان  روستایی  فاضالب  و  آب  کارگران   - مهر   ۱۶
ماه   ۱۱ پرداخت  شهرستان  این  فرمانداری  ساختمان  مقابل  تجمع 

حقوق معوقه خود را مطالبه کردند.
۲۴ مهر - کارگران صنایع فوالد شادگان در اعترض به عدم پرداختن 

۴ ماه حقوق خود دست از کار کشیدند.
و  تعویق  دلیل  به  )خوزستان(  آبفای اللی  اداره  کارکنان  مهر -   ۲۵
عدم پرداخت ۷ ماه حقوق خود دست از کار کشیدند. کارگران نفت 
به  دست  خود  معوقه  حقوق  ماه   ۵ به  اعتراض  در  قشم  در  سنگین 

اعتصاب زدند
حقوق  ماه   ۶ خاطر  به  نیرو  و  عمران  شرکت  پرسنل   - مهر   ۲۶
عقب افتاده مقابل استانداری آذربایجان غربی تجمع اعتراضی برگزار 

کردند.

کشاورزان
روز  سومین  برای  دوشنبه  روز  اصفهان  شرق  کشاورزان   - مهر   ۲
متوالی با تجمیع تراکتورهای خود در خیابانی های اصفهان از جمله 
فلکه خوراسگان خواهان رسیدگی به وضعیت حقآبه خود از زاینده 
رود شدند. کشاورزان شرق اصفهان از شنبه ۳۱ شهریور تراکتورهای 

خود را در مناطق مختلف اصفهان تجمیع کرده اند.
به  اعتراض  در  اسالم آباد  توابع  از  کوره  تراکتور  رانندگان   - مهر   ۵
کاهش دستمزدهای شان و وضعیت بد اقتصادی خود اعتصاب کرده 

در مقابل پاسگاه انتظامی کوره تجمع کردند.
سه  روز  از  اصفهان  ورزنه  کشاورزان  تجمع  و  تحصن   - مهر   ۱۷

شنبه۱۷مهر۹۷ در اعتراض به پاسخ نگرفتن در مورد مطالبات شان.
۲۴ تا ۲۶ مهر - تجمع کشاورزان شرق اصفهان در حاشیه زاینده 

رود.
۳۰ مهر - کشاورزان ورزنه ای در اعتراض به پاسخ نگرفتن مطالبات 

شان دست به تجمع اعتراضی زدند. 

***
ُمهر  مهرماه،  راهپیمایی های  و  اعتراضی  تجمعات  اعتصابات،  در 
پیشروی  و  رشد  درخشندگی  و  کارگری  مستقل  تشکالت  نشان  و 
اتحاد  »لزوم  ولی کماکان  داشت  با خود همراه  را  کارگری  مبارزات 
تمامی  که  همه گیر،  و  سراسری  تشکلی  در  گاهانه«  آ پیگیری  و 
کارگران حرفه های مختلف را در خود جای دهد و به رهبری مبارزات 
احساس می شود. وجود رهبری  دیگری  زمان  از هر  بیش  به پردازد، 
واحد صنفی، سیاسی و حزبی از واجب ترین نیازهای جنبش کارگری 

ایران است. چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!!•

توفان الکترونیکی

توفان الکترونیکی، نشریه حزب کار ایران )توفان(
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در حاشیه حضور گزینشی بانوان 
در ورزشگاه مردانه آزادی

تیم ملی ایران در تهیه و تدارک حضور در جام ملت های آسیا در تب 
و تاب است. در دیداری تدارکاتی مقابل بولیوی به پیروزی دو بر یک 
رسید؛ اما بیش از اینکه این پیروزی سر و صدا کند، حضور گزینشی 
تماشاگران  گرفت.  قرار  بسیاری  توجه  مرکز  آزادی  استادیوم  در  زنان 
ورزشگاه  به  و  منتخب  فدراسیون  نظر  زیر  و  فوتبال  بازیکنان  از  زن 
رفتند. از قرار چند خانم بولیویایی هم در استادیوم حضور داشتند. 
صدا و سیما، هنگام پخش مسابقه، نه آنها را نشان داد و نه اشاره ای به 
حضور آنان کرد. دیگرهواداران خانم فوتبال با درهای بسته و مأمورین 
به میمنت و مبارکی فشار  بانوان  این حضور گزینشی  روبرو شدند. 
وی  اولتیماتوم  و  فوتبال،  جهانی  فدراسیون  رئیس  »اینفانتینو«، 
انجام شد. یکسال پیش هم این دعوا بین ایران و فیفا بود. بند چهار 
اساسنامۀ فیفا هرگونه تبعیضی از جمله تبعیض جنسیتی را در فوتبال 
ممنوع دانسته و نقض این قانون تنبیه هایی از جمله تعلیق و یا اخراج 

کشور از فدراسیون جهانی را به دنبال خواهد داشت. 
بازی  هر  از  پرهیجان تر  است.  پرهیجانی  تاریخ  ایران،  زنان  تاریخ 
رفع  برای  ایران  زنان  مبارزات  تاریخ  کنید.  را  تصورش  که  فوتبالی 
نشیب  و  پرفراز  تاریخی  اجتماعی  ناعدالتی های  و  تبعیض جنسیتی 
انسانی  ابتدایی ترین حقوق  احقاق  برای  مبارزه  و  بوده است. تالش 
مبارزه ای دشوار بود، چرا که آنها می بایستی در دو جبهۀ می جنگیدند. 
از یک سو درگیر با قوانین ارتجاعی و تبعیض آمیز حکومتی و از سویی 
دیگر با ُعرف و عادات بومی. در این بین پویایی مقامات و مسئولین 
اختناق  و  استبداد  ضدزن،  قوانین  تصویب  در  اسالمی  جمهوری 

حاکم بر ایران عرصۀ مبارزات را بر آنان هر روز تنگ تر می کرد. 
حق  زنان  هیچگاه  که  می بینیم  بزنیم،  ورق  که  را  تاریخ  برگه های 
دوران  در  نه  نداشته اند.  را  خود  پوشش  نوع  بر  و  بدن  بر  انتخاب 

غربی  جامعۀ  از  تقلید  به  که  رضاشاه،  اجباری«  حجاب  »کشف 
»حجاب  که  هنگامی  نه  و  داشتند  انتخاب  حق  گرفت،  صورت 
بر  پیش  قوانین هزار و چهارصد سال  به  استناد  با  اجباری« خمینی 
سال  صد  گذشت  با  که  گفت  باید  تأسف  با  شد.  کشیده  آنان  سر 
جمهوری  سرمایه داری  نظام  حاکمیت  سایۀ  زیر  زنان  مبارزات  از 
و  انسانی  جایگاه  از  زنان  که  داریم  قرار  نقطه ای  در  هنوز  اسالمی 
حقوقی با مردان برابر نیستند. حقوق ابتدایی چون حق تحصیل در 
کنسرت،  برگزاری  و  آواز خواندن  حق  دانشگاهی،  رشته های  تمامی 
که بگذریم، به حق طالق، حق حضانت فرزندان، حق سفر و داشتن 
پاسپورت، حق شرکت در مسابقات ورزشی می رسیم که بدون تائید 
 از زنان سلب شده است. به 

ً
 و قانونا

ً
و اجازه همسران یا پدران رسما

اسالمی است، چرا  برازندۀ جمهوری  کامال  واژۀ زن ستیزی  ما  باور 
انقالب  نخست  سال های  ممنوعیت های  همان  همچنان  بانوان  که 
را دارند، هرچند که بنابر ضرورت های سیاسی روز گاه بیشتر و گاه 

کمتر شده است. 
آنها  حضور  زنان،  با  ج.ا.  سیاسی  بازی های  گربه  و  موش  از  یکی 
در  مسابقه ای  برای  می یافتند  حق  زنان  گاه  است.  ورزشگاه ها  در 
ورزشگاه ها حضور یابند، ولی چنین بود که تا برای خرید بلیط اقدام 
می کردند، بلیط ها به فروش رفته بودند! گاه از طرف مسئولین اعالم 
تبلیغات  برای  است.  ممنوع  ورزشگاه ها  در  زنان  که حضور  می شد 
از  پس  ولی  داشتند،  را  استادیوم ها  به  ورود  اجازۀ  زنان  انتخاباتی 
ممنوعیت  علت  می شد.  بسته  آنان  روی  به  درها  دوباره  انتخابات 
هم همواره موازین و قوانین اسالمی و شرعی بیان می شد. استدالل 
ورزشگاه  در  برهنه  نیمه  مردان  که  است  بوده  این  تاکنون  مسئوالن 
در  که  است  جوری  ورزشگاه ها  فضای  و  بسکتبال  یا  فوتبال   

ً
فرضا

سکوی تماشاگران استادیوم ها الفاظ رکیک و واکنش های زننده امری 
عادی است که حضور زنان شایسته نیست! اگر به هر سه نکته ای، که 
دالیل مانع حضور بانوان در ورزشگاه ها است، بپردازیم، می بینیم که 
هیچکدام دالیل قابل قبولی، حتی با قوانین خودشان هم نیستند و می 

بینیم که این ممانعت ها تنها تبعیض جنسیتی است و بس.•

شماره ۱۴۸ آبان ۱۳۹۷
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سخن هفته
رسوایی عربستان و سكوت مزدبگیران وطن فروش ایرانی

منتقد  خاشقچی،  جمال  ناپدیدشدن  رسوایی  دامنه  باالگرفتن 
کنسولگری  در  سعودی  عربستان  تروریستی  و  ارتجاعی  سیاست های 
این رژیم در استانبول، موجب شده است، تا واکنش های جهانی به این 
موضوع ابعاد جدیدی به خود بگیرد. منابع رسمی خبری ترکیه مدعی 
سرویس  مأموران  توسط  آل سعود  منتقد  روزنامه نگار  خاشقچی،  قتل 

امنیتی سعودی، پس از شکنجه در کنسولگری عربستان، شده اند.
براساس این اخبار، خاشقچی توسط ۱۵ مأموری که در روز و ساعت 
قتل  به  بودند،  آمده  استانبول  به  از عربستان  در کنسولگری  او  حضور 
در  خاشقچی  بازگشته اند.  خود  کشور  به  نیز  قاتالن  و  است  رسیده 
جنگ  و  تجاوز  از  می نوشت،  واشنگتن پست  روزنامه  در  که  مقاالتی 
مدافعان  دستگیری  و  کانادا  با  اقتصادی  بحران  یمن،  در  عربستان 
شبکه  گزارش  به  است.  می کرده  انتقاد  عربستان  در  زنان  حقوق 
قراردادهای  خاطر  به  غربی  کشورهای  گرچه   ،۲۴ فرانس  تلویزیونی 
کرده اند  تالش  تاکنون  سعودی،  عربستان  با  خود  دالری  میلیارد  چند 
درباره موضوع ناپدید شدن روزنامه نگار منتقد سعودی محتاطانه رفتار 
کنند، اما واکنش های جهانی به این موضوع در چند روز گذشته به طور 
باورنکردنی افزایش یافته است. در تازه ترین واکنش ها به این موضوع، 
»ریچارد برنسون«، میلیاردر مشهور انگلیسی اعالم کرده است که به 
در  بیشتر  روشنگری  ارائه  برای  عربستان  قراردادن  فشار  تحت  منظور 
خصوص ماجرای ناپدیدشدن خاشقجی، تعدادی از پروژه های تجاری 
شرکت، تحت ریاست خود را با ریاض به حال تعلیق درمی آورد. وی 
همچنین اعالم کرده است که در مجمع اقتصادی ریاض، که از آن به 
عنوان »داووس صحرا« نام برده می شود، شرکت نمی کند. باید یادآوری 
خاشقچی  شنیع  قتل  و  عربستان  دولت  تروریستی  عملیات  که  شود 
اولین بار نیست که در تاریخ ننگین و کثیف این رژیم رخ داده است. 
را  تروریستی  بزرگ  دولت وهابی سال های طوالنی است که عملیات 
در یمن و سوریه  و لبنان و عراق و..... به اجرا درآورده است و غرب 
بخاطر سود انحصارات و منافع نفتی خود سکوت کرده و خود پشتیبان 
تروریسیم دولتی وهابیسم بوده است. اما اینبار به خاطر تشدید تضاد و 
شکافی که بین متحدین غرب، نظیر عربستان و ترکیه بروز کرده است 
»غرب متمدن« ناچار شده  است، به خاطر »حفظ آبرو« به این خبر 
پوشش دهد و سرانجام دولت عربستان را وادار به تأیید این امر نماید. 
این ریاکاران را باید افشا کرد. امروز کار وطن فروشان ایرانی و مزدبگیر 
جمهوری  تبهکاری  با  مبارزه  بهانه  به  نمی توان  است.  زار  عربستان 
اسالمی از تبهکاری عربستان سعودی دفاع کرد و از آنها کمک مالی 
دریافت نمود و بر ضد مردم میهنش تبهکاری کرد. این مزدوران را باید 
افشا کرد. سازمانها، احزاب و محافلی که در تریبونال لندن با عربستان 
سعودی همدست شدند، تا به وضعیت حقوق بشر در ایران رسیدگی 
خوش رقصی  برای  امپریالیست ها  بساط  در  را  لندن  تریبونال  و  کنند 
جریانات  این  سیاسی اند.  پیشه گان  خیانت  و  منحرفان  انداختند،  راه 
این خودفروخته ها  از  کرد. هیچکدام  افشا  باید  را  امپریالیسم  پارکابی 
حاضر نیستند اخاذی از بیگانه را محکوم کنند و آن را خیانت به مردم 
ایران بدانند. افتضاح قتل خبرنگار عربستان دست بسیاری از مزدوران 

ایرانی و شیادان حقوق بشری را رو کرده است.• ۲۵ مهر۱۳۹۷ 

و  خوردن  حال  در  همه  اسالم  صدر  در  که  اسالمی  نظرقوانین  از 
دربارۀ  بسیار  حدیث  و  آیات  و  بودند  دیگر  لذت های  از  بهره مندی 
ورزش کردن  به  اسالم  صدر  در  کسی  است.  شده  نقل  لذات  این 
نظرات  طبق  هم  ج.ا  قوانین  نظر  از  نشد.  نازل  هم  آیه ای  و  نرسید 
وکالی معتبر هم ماده ۱۹ )مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند 
از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب 
ملت  افراد  )همه  اساسی  قانون   ۲۰ مادۀ  هم  و  بود(  نخواهد  امتیاز 
اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق 
موازین  رعایت  با  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  انسانی، سیاسی، 
اسالم برخوردارند( و همچنین رفع تبعیض نیز در اصول اولیه قانون 
گفته  به  است.  گرفته  قرار  کید  تأ مورد  آن  مقدمه  در  و حتی  اساسی 
این حقوق دانان در خصوص حضور بانوان در اماکن ورزشی، حکم 
خاصی در شرع انور نیامده است. پس دستورات این »مردان خدا« 
در مغایرت با قانون اساسی کشوراست! دلیل دیگِر ممانعت از حضور 
استادیوم ها  در  آقایان  رکیِک  الفاظ  بکاربردن  مسئولین  گفتۀ  به  زنان 
است. این ادعای حضرات سه مشکل اساسی دربردارد. اول آنکه اگر 
مردان رفتار و گفتار نامناسب دارند، چرا خانم ها از رفتن به استادیوم 
گفتۀ خود  این  با  که  است  آن  مهمتر  و  دوم  نکته  می شوند؟  محروم 
یعنی  کرده اند.  خود  به  سرباالیی  تف  و  برده  سوال  زیر  را  نظام  کل 
مالیان و همدستان شان با تکیه بر فرهنگ اسالمی صدها هزار الت 
و لمپن تحویل اجتماع داده اند. سوم آنکه به صدها هزار مرد ایرانی 
توهین کرده اند. اهانت به آقایان یعنی همه آنها فحاش و لمپن هستند 
و کارهای ناشایست روی سکوی تماشاچیان انجام می دهند. وقتی 
در تهران زنان برای راهیابی به استادیوم مبارزه می کنند، زنان استان ها 
نرم  پنجه  و  دست  دیگر  گونه ای  از  مشکالتی  با  دیگر  شهرهای  و 
می کنند. راهیابی به ورزشگاه ها نه اولویت است و نه مطالبات همۀ 
زنان از نقاط مختلف ایران را پوشش می دهد؛ برای مثال زنان بلوچ 
مبارزه   دختران 

ِ
ازدواج از  پیش  بکارِت  تسِت  علیه سنِت ضدانسانِی 

می کنند یا زنان ایالم هدِف مبارزاِت خود را علیه »کودک همسری« 
عنوان  به  می توان  را  ورزشگاه  در  حضور  خواست  می کنند.  متمرکز 
ما  کشور  در  دانست.  زنان  دیگر  مطالبات  کنار  در  حق  یک  مطالبۀ 
همۀ درها بسته و همه کار، جز دزدی و فساد مالی و شیون و زاری 
ممنوع است. کشور ما، کشور حسرت ها و ممنوعیت هاست. زنان و 
مردان، مادران و پدران نمی توانند در کنار فرزندان خود تفریحی سالم 
نیست  تعجب  جای  باشند.  داشته  را  ورزشی  مسابقات  دیدن  چون 
ایرانی  اندرکاران دولتی هفت میلیون مهاجر  به گفتۀ خود دست  که 
هستند،  عالیه  تحصیالت  دارای  بسیار  مهاجران  این  بین  در  داریم. 
حضور  این  ایران.  آینده سازان  و  مغزها  فرار  یعنی  آنان  مهاجرت  که 
و  ریاکارانه  سیاست  از  بخشی  آزادی  ورزشگاه  در  بانوان  گزینشی 
به  دست  ظاهر  حفظ  برای  که  است،  اسالمی  جمهوری  زن ستیزانه 
جمهوری  که  شد  ثابت  دیگر  باری  تنها  است.  زده  نمایشی  چنین 
روی  مماشات  سیاست  به  تهدید  و  فشار  اجبار،  برابر  در  اسالمی 
از  توده ای  با جنبشی  تنها  نرمش کرنش می کند.  به جای  و  می آورد 
پایین و صف متحد زنان و مردان ترقی خواه ایران دیوار نفرت انگیز 

آپارتاید جنسی فروخواهد پاشید.•

توفان الکترونیکی
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سخنی در مورد افزایش افسردگی 
در ایران

دپرس شدن یا »افسردگی« به معنای خشم از خویشتن است. چنان 
براساس  شود.  منجر  خودکشی  به  می تواند  که  نابودکننده ای  خشم 
توان گفت که  آزمایشات گستردۀ علم روانشناسی، می  تحقیقات و 
جدا از بیماری های ارثی شرایط محیط زیستی انسان ها تأثیری بسیار 
دگرگونی های  پیشرفتۀ صنعتی  در جوامع  دارند.  آدمی  روان  بر  مهم 

 ُپرشتاب، فشارهای روحی و روانی بسیاری بر مردم وارد می آورند. 

اغراق  نیست اگر بگوییم در هیچ  دوره ای  از تاریخ بشر، دگرگونی  ها و 
تحوالت  اجتماعی با چنین سرعت و تاثیرگذاری وحشتناکی بر روابط 
رقابت های  بیشتر،  بازدهی  برای  بیشتر  کار  بوده اند.  غالب  انسان ها 
می گردد  افراد  در  بیشتر  نارضایتی  و  روحی  فشار  موجب  شغلی... 
که پایۀ بسیاری از بیماری های روحی به شمارمی رود. افزایش رکود 
اعتیاد،  فقر،  بیکاری،  ثروت،  ناعادالنۀ  توزیع  اقتصادی،  تورم  و 
و عمیق ترشدن شکاف  نابسامان  اقتصادی  بیانگر شرایط  که  فحشا، 
طبقاتی جوامع است، از علل اساسی گسترش افسردگی نیز محسوب 
می شوند. کسانی که از زندگی بهتر و امکانات بیشتر بهره مند هستند، 
از آسایش فکری، امنیت بهره مندی از سر پناه و امکان تغذیه بهتر، 
رسیدگی و تأمین مخارج بهداشتی و درمانی بهتری نیز برخوردارند. 
در مقابل کسانی  که در فقر بسر می برند و توان برآوردن ابتدایی ترین 
نیازهای خود را ندارند، دچار استرس فکری می شوند و جامعۀ بشری 
امروز نیز چیزی جز تحقیر و دلسوزی برای آنها ندارد. انسانی که با 
فقر دست و پنچه نرم می کند، نه تنها خود، بلکه تمام افراد خانوادۀ 
او نیز دچار نابسامانی های شرایط وی می شوند. هنگامی که یک فرد 
بیکار توان پاسخ گویی به ابتدایی ترین نیازهای خود و خانواده اش را 

 احساس خشم و پوچی می کند.
ً
ندارد، نهایتا

بنا به داده های پزشکی، اتصاالت مغزی انسان به گونه ای هستند که 
را  کلیدی  نقش  بدن  احساسات  و  تنش ها  تعدیل  و  تنظیم  زمینۀ  در 
و  افسردگی  به  می توانند  اتصاالت  این  در  اختالالت  می کنند.  ایفا 
بر  فقرمی تواند  که  نشان می دهند  علمی  داده های  به انجامند.  اعتیاد 
ژن )DNA( و در توسعه و ساختارهای مغزی و اتصال بخش های 
به  حتی  که  باشد  تأثیرگذار  چنان  احساسات  و  یادآوری  یادگیری، 
سستی و ناکارآمدی مغز به انجامد. همچنین تجارب مطبوع و خوِب 
بسیار  بزرگسالی  سنین  در  شکوفایی  و  پرورش  برای  کودکی  دوران 
مهم و تعیین کننده هستند و دقیقا از همین روست که گفته می شود: 
پس  در  که  نوجوانانی  و  کودکان  برای  دوران  این  منفی  تجارب 
ذهن شان فقر را درک کرده اند، در بخشی از مغزشان تغییرات ژنتیکی 
به  افزایش فعالیت آن افسردگی تشدید می یابد.  با  بوجود می آید که 
از موارد خودکشی در  بهداشت ۷۵ درصد  گزارش سازمان جهانی 
کشورهای فقیر و کم درآمد صورت می گیرند. بدین ترتیب »فقر« را 

می توان مادر آسیب های اجتماعی نیز نامید. 

زیادی  سرعت  با  ایران  در  افسردگی  آمار  چرا  و  چگونه  ببینیم  حال 
در حال افزایش است. فقر، نداشتن ها، محرومیت ها، ترس از فردا، 
اعتیاد، فحشا، بیکاری و سردرگمی حاصل از آن بدون حمایت های 
قانونی و اجتماعی، فرد را به جایی می رساند که خشم سراسر وجودش 
را فرامی گیرد و با پایان دادن به زندگی اش خود را توانمند می بیند که 
از زندگی انتقام تمامی رنج و مشقت و نارضایتی خود را به گیرد. بنا 
نفر  نفر ۶  از هر ۱۰۰,۰۰۰  به دو سال پیش  آمار مربوط  به آخرین 
شده  اعالم  آمار  براساس  باخته اند.  جان  ایران  در  خودکشی  اثر  در 
تا ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۷ از سوی وزارت بهداشت ایران،  ۵,۱۲ میلیون 
روان پزشکی  اختالالت  به  مبتال  سال   ۶۴ تا   ۱۵ سنی  گروه  در  نفر 
بروز عالئم  افسردگی هستند. کاهش سن  به  مبتال  و ۶,۴۰۰,۰۰۰ 
بیماری افسردگی از ۲۸سال به ۱۶ می بایست تاکنون زنگ خطر را 
با صدایی بلند برای مسئولین به صدا در آورده باشد! طبق آمارهای 
و  مجازی  دنیای  در  افکار  تبادل  افسردگی،  فقر،  ایران،  در  موجود 

شماره ۱۴۸ آبان ۱۳۹۷
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خودکشی ها  به  اقدام  در  را  چهارم  تا  اول  رتبه های  ترتیب  به  اعتیاد 
به خود اختصاص داده اند. آخرین گزارشات مرکز مطالعات وزارت 
مردان  برابر   ۳ تا   ۲ را  زنان  بین  در  افسردگی  و جوانان رشد  ورزش 
از  درصد   ۲۸ تا   ۱۵ بین  بانوان  افسردگی  نرخ  و  است  نموده  اعالم 
جمعیت کل است. افزون بر فقر، تربیت خانوادگی و جایگاه و نقش 
زن در خانواده و جامعه، ازدواج های زودهنگام، خشونت علیه زنان، 
افسردگی در  از دالیل  را می توان  زایمان  و  بارداری  جدایی، طالق، 
 
ً
ایران نام برد. آمار خودکشی ها در استان های غرب کشور، خصوصا
ایالم، لرستان، کرمانشاه و همدان به دلیل فقر، مشکالت اقتصادی 
و فرهنگی و همچنین نبود زیرساخت های رفاهی و کمبود امکانات 
نسبت به استان مرکزی و برخی از استان های بزرگ دیگر بیشتر است. 
تنها در سیستان و بلوچستان ۸۵۲ مورد آسیب ها شناسایی شده است 
که در این میان فقر و افسردگی با ۳۳۰  و ۱۷۴ مورد رتبۀ اول و دوم را 

به خود اختصاص داده اند.

درست است که تحریم ها همواره بر اقتصاد کشور تاثیرگذار هستند، 
درستی  به  گذشته  دهه های  در  سرمایه گذاری ها  الویت های  اگر  اما 
سطح  ارتقاء  و  کشور  صنایع  به  بیشتر  توجه  اگر  می شد،  انتخاب 
انجام  درستی  به  فنی  کادر  نیروی  تربیت  اگر  می شد،  تولیدات 
می گرفت، اگر زیرساخت های رفاهی در همۀ استان ها به یک اندازه 
ایجاد می شد، اگر فساد مالی و دزدی نبود، اگر در چهار دهۀ گذشته 
بود،  را گرفته  انتصابات خانوادگی و جناحی  و کارآیی جای  درایت 
دست  را  کشور  اقتصاد  حد  بدین  تا  تحریمات  و  تهدیدات  اکنون 
کشوری  بر  این چنین  فقر  و  نمی کرد  اقتصادی  ریزش  چنین  خوش 

بهره مند از معادن و ذخایر منابع طبیعی و نفت سایه نمی افکند. 

مسئولین کشورموظف بوده اند تاکنون با مبارزه علیه فقر و فقر مطلق 
فرصت های  دقیق  برنامه ریزی های  با  و  به شتابند  خانواده ها  یاری  به 
دهند.  انجام  عملی  اقدامات  بیکاری،  مسئلۀ  زدودن  برای  شغلی 
و  ندارند  قرار  بهزیستی  سازمان  پوشش  زیر  کم درآمدان  و  بیکاران 
افرادی که با یکی از آسیب های برشمرده دست و پنجه نرم می کنند، 
و  دولت  نیستند.  خود  خانوادۀ  افراد  یا  و  خویش  مداوای  به  قادر 
مسئوالن در هیچ دوره ای علیه دزدی ها و فساد مالی و رفع شکاف 
عمیق طبقاتی گام های جدی برنداشتند. گرانی و تورم این روزها هم 
جامعه  اقشار  اصلی ترین  که  را،  زحمتکشان  و  کارگران  دامن  بیشتر 
هستند، گرفته و آنان را هر روز بیشتر در باتالق فقر فرومی برد. دولت 
باید پیمان کاران را موظف به اجتناب از امضای قراردادهای سفید و 

پرداخت کامل حقوق و مزایای کارگران نماید. 

تنها با ایجاد جامعه ای به دور از فقر می توان از فروریختگی جامعه 
جلوگیری نمود. اما واقعیت این است رژیم جمهوری سرمایه داری 
اسالمی یک رژیم به غایت سرکوب گر و ارتجاعی است، که ذره ای 
برای خواست ها و نیازهای انسان ها ارزش قائل نیست. تنها آلترناتیو 
برای رهایی از دست رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی و دالالن 
حکومتی سوسیالیسم است. برای نیل به این هدف نیاز به تشکیالت 

و پیوستن نیروهای انقالبی و آزادیخواه به حزب طبقۀ کارگز است.•

اعدام وحشیانه زینب سکانوند را 
محکوم می کنیم

امروز صبح، سه شنبه ۱۰ مهر، زینب سکانوند و دو زندانی دیگر در 
زندان ارومیه اعدام شدند. سکانوند در هنگام ارتکاب جرم ۱۷ سال 
به قتل همسرش  داشته است. وی هنگام اعدام ۲۴ سال داشت که 
ضمن  نیز  ایران  داخلی  رسانه های  بود.   شده  متهم  سالگی   ۱۷ در 
اعالم این خبر، از اعدام دو زندانی دیگر در زندان ارومیه به نام های 
حکم شان  که  داده اند،  خبر  حاجیلو  حسن  و  علیلو  سلمان خان 
اعدام  به  پیش ترنسبت  بین الملل  عفو  سازمان  است.  بوده  قصاص 
مدیر  لوتر،  فیلیپ  بود.  داده  هشدار  سکانوند  زینب  قریب الوقوع 
بخش پژوهش ها و امور حقوقی عفو بین الملل برای منطقه خاورمیانه 
اعدام  اجرای حکم   

ً
فورا تا  بود  رژیم خواسته  مقام های  از  آفریقا،  و 

او  گفته  کنند.به  متوقف  دارد،  سال   ۲۴ اینک  که  را  سکانوند  زینب 
زینب سکانوند زمانی که ۱۷ سال داشته، به اتهام قتل همسرش که در 
سن ۱۵ سالگی با او ازدواج کرده بود، بازداشت و به اعدام محکوم 
بیش  نوجوانی  جرم،  ارتکاب  هنگام  به  تنها  نه  سکانوند  زینب  شد. 
نبوده بلکه تحت یک فرایند حقوقی ناعادالنه نیز محاکمه شده است. 
مطابق گزارشات منتشر شده، زینب سکانوند تا زمان آخرین جلسه 
دادگاه اش در سال ۲۰۱۴ )۱۳۹۳( دسترسی به وکیل مدافع نداشته 
و در جریان »اعترافاتی«، که از او گرفته شده، بر مبنای آنها برای وی 
پرونده تشکیل داده بودند. او از داشتن وکیل مدافع محروم بوده است. 
بربرمنش جمهوری اسالمی، که خود مسبب همه مشکالت  رژیم 
اقتصادی و سیاسی وناهنجاری های اجتماعی است، کوشیده است 
با توسل به خشونت و قوانین قرون وسطایی به مسائل اجتماعی ایران 
اسالمی  نقض« جمهوری  و  بی عیب  و  »عفیف  نظام  و  دهد  پاسخ 
را الگویی برای حل بزه کاری های اجتماعی و تمام مفاسد اقتصادی 
مخوف  حکومت  سال  چهل  دهد.  جلوه  جهان  عمومی  انظار  در 
آفرید و هیچ پاسخی برای کوچك ترین  اسالمی، چهل سال فاجعه 
مشکل اجتماعی نداشته و ندارد و با سماجت و یکدندگی در مقابل 
سوق  نیستی  پرتگاه  به  را  جامعه  و  ایستاده  ایران  مردم  میلیون   ٨٠
و  خشونت  و  قتل  ضدانسانی؛  شیوه های  این  با  تنها  نه  است.  داده 
افزوده  آن  ابعاد  بر  روز  هر  بلکه  است،  نیافته  کاهش  فساد  و  دزدی 
ایران  بیمار  نیست. روشن است جامعه  آن متصور  بر  پایانی  و  شده 
برانداختن  با  فقط  و  است  اسالمی  جمهوری  بیمار  نظام  محصول 
و  فرودست  مردم  میلیون ها  حامی  که  نوین،  استقرارحکومتی  و  آن 
و  اجتماعی  ریشه همه مشکالت  می توان  است،  زحمتکش جامعه 
اقتصادی را سوزاند و پاسخی که شایسته بشر و بشریت  معضالت 

است، بدان داد و جز این نیز نخواهد بود.•

سرنگون باد رژیم سرمایه داری اسالمی به دست مردم ایران !
زنده باد سوسیالیسم، این پرچم رهایی بشریت!

دست امپریالیسم آمریکا از ایران و منطقه کوتاه باد!
حزب کار ایران )توفان ( سه شنبه ١٠ مهر ١٣٩٧ 
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سخن هفته 
در حاشیه اعطای جایزه صلح به »نادیا موراد« و اهداف پشت 

پرده
نادیا موراد، زن جان بدر برده اقلیت ایزدی، برنده جایزه صلح نوبل 
اعالم شد. وی در سخنرانی های خود از جنایات وحشتناکی که بر 
خانواده او و هزاران اقلیت ایزدی توسط داعشیان آدم خوار رفت پرده 
ملل  سازمان  صلح  »سفیر  عنوان  به  است  مدتی  اکنون  و  برداشته 
که  مصیبتی  و  داعش  علیه  افشاگری  به  جهانی  مجامع  در  متحد« 
بر ایزدی ها رفته است، می پردازد. بی شک انسان با شنیدن این همه 
جوش  به  خونش  و  می شود  معذب  وجدان اش  نسل کشی  و  فجایع 
نمی رود،  سخن  آن  از  و  است  پنهان  اینجا  در  آنچه  لیکن  می آید. 
پیدایش داعش و عروج آن بعنوان »دولت خالفت اسالمی« است، 
و  کشورها  تجزیه  خاورمیانه،  جغرافیای  مرزهای  برهم زدن  برای  که 
محقق کردن »نظم نوین« امپریالیسم آمریکا و متحدین اش به میدان 

آمده است.

قتل  و  سوریه  به  تجاوز  کشور،  این  به  تجاوز  ادامه  و  عراق  اشغال 
و گسترش  منطقه  از ممالک  دیگر  برخی  در  نفوذ  و  نفر  عام هزاران 
آمریکا  استراتژیک  اهداف  راستای  در  بی ثباتی  ایجاد  و  تروریسم 
صورت گرفته و می گیرد. در یک کالم این هیوالی آدم خوار، بی رحم 
و جگرخوار و وحشی، مولود امپریالیسم آمریکا و متحدین جهانی و 

منطقه ای او نظیر ترکیه، عربستان سعودی، اسرائیل و غیره... است. 
رد  برای  تروریسم  جنگی  ماشین  و  داعش  تولیدکنندگان  این  حال 
گم کردن و فریب مردم، اشک تمساح می ریزند و در پوشش دفاع از 
حقوق بشر و دلسوزانی برای قربانیان این فجایع، با اهداء جایزه صلح 
به نادیا مراد از وی به عنوان ابزاری در جهت اهداف کثیف خود بهره 

برداری می کنند.

ش اسرائیل 
ُ
حضور نادیا موراد در پارلمان رژیم صهیونیستی و کودک ک

شناختن  رسمیت  به  برای  متجاوز  آدم خواران  این  از  درخواست  و 
عنوان  به  ایزدی  اقلیت  علیه  داعش  تروریست  سازمان  جنایت های 
فلسطین  ت 

ّ
مل قتل عام  از  خانم  این  بی خبری  از  نشان  شی، 

ُ
نسل ک

بوده  اسرائیل خود حامی داعش  این سرزمین دارد.  شی در 
ُ
و نسل ک

میکند.  و  کرده  دفاع  هیوال  این  از  قوا  تمام  با  سوریه  در  و  هست  و 
و  دارد  ادامه  که  است  سال  هفتاد  از  بیش  فلسطین  در  شی 

ُ
نسل ک

ت فلسطین خود را مخالف 
ّ
نمی توان بدون محکوم کردن قتل عام مل

نقض حقوق بشر و کشتار ایزدی ها و دیگر مردمان منطقه جلوه داد. 
را  بشری  حقوق  ریاکاری های  و  بازی ها  دودوزه  و  دوگانگی ها  این 
باید به شالق گرفت و به افشای کارگردانان بی وجدان و دروغگوی 
پشت پرده این داستان پرداخت. حزب ما، ضمن همدردی با ایشان 
و خانواده های قربانیان این فجایع، اما نمی تواند به اعطای صلح به 
خانم نادیا موراد و امثال او مشکوک نه باشد. زیرا سالم و لبخند این 

رگ صفتان بی طمع نیست! •
ُ
گ

نقل از صفحه فیسبوک توفان ۱۴مهر ۱۳۹۷
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همبستگی بین المللی در 
اعتراض به قتل عام  زندانیان 
سیاسی در تابستان و شهریور 

۱367
سی امین  مناسبت  به  )توفان(  ایران  کار  حزب  اعالمیه  انتشار  با 
سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان و شهریور ۶۷ بسیاری از 
احزاب برادر، احزاب و سازمان های مارکسیست - لنینیست متشکل 
در کنفرانس بین المللی با درج اعالمیه در سایت ها و نشریات خود 
کارزار  این  در  و  کردند  همبستگی  ابراز  ایران  مردم  و  ما  حزب  با 
بین المللی به افشای توحش و بربریت رژیم سرمایه داری جمهوری 
اسالمی پرداختند. تصاویر تنی چند از رفقای جانباخته توفانی را در 
مبارزات و مقاومت  از  و  داده شد  انعکاس  صفحات نشریات خود 
درخشان شان در مقابل شکنجه گران جمهوری اسالمی تجلیل بعمل 
آورده شد. تصاویر گوشه ای از اعالمیه حزب به زبان های اسپانیایی، 
ایتالیایی، انگلیسی در احزاب م ل اسپانیا، ایتالیا و آمریکا در زیر، از 

نظر خوانندگان گرامی می گذرد.
زنده باد همبستگی بین المللی!

مرگ بر رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی!
دست امپریالیسم آمریکا از ایران و منطقه کوتاه باد!

• The Communist Party of Spain (Marxist-Leninist)
• Communist Platform of Italy
• The organization to construct the Communist Party 

of Italy (M-L)
• American Party of Labor –USA

توفان الکترونیکی
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گشت وگذاری در فیسبوک، پاسخ 
به یک پرسش

و  رویزیونیسم  درمورد  ومقاله  بحث  ازاینهمه  رفقا، هدفتان  پرسش: 
فروپاشی اتحاد شوروی چیست وبدنبال چه هستید؟کشور چین را 

چه می بینید؟

رویزیونیسم  تحول  مورد  در  ما  بحث  هدف  گرامی،  رفیق   : پاسخ 
نفی  به  کارگر  طبقه  دشمن  و  ضدکمونیستی  جریان  یک  عنوان  به 
یک  امپریالیسم  به  سوسیالیستی  کشور  در  تحولش  و  سوسیالیسم 
تجربه  این  از  نیست.  روشنفکری  بحش  یک  و  دانشگاهی  بحث 
تلخ کمونیست ها باید آموزش به گیرند و هشیار باشند که در کشور 
سوسیالیستی حتی کشوری مانند اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی 
می تواند دشمن طبقاتی در رأس حزب و دولت قرار گرفته و ماهیت 
کشور را تغییر دهد. به این جهت باید بعداز کسب قدرت سیاسی و 
از بین بردن طبقات از نظر اقتصادی به مبارزه طبقاتی از جنبه فرهنگ 
و ایدئولوژیک توجه کرد و هرگز از مبارزه طبقاتی دست نکشید. در 
این  ما  اگر  نمی شود.  قطع  طبقاتی  مبارزه  هرگز  سوسیالیسم  دوران 
مسئله را نفهمیم همواره با مشکل در مبارزه طبقاتی روبرو خواهیم 
بود و همواره باید به دنبال توجیهات بگردیم و به طبقه کارگر خیانت 

کنیم. هم اکنون پدیده کشور "سوسیالیستی" چین در مقابل ماست.

سال هاست فرایند ثروتمند شدن شهروندان چین همچنان ادامه دارد.
با کسب قدرت سیاسی توسط گروه دنسیاپینگ سرملیه داری در چین 
احیا شد. سرمایه ثروتمندان چینی در سال گذشته میالدی )۲۰۱۷( 
میلیارد دالر رسید که در  ۱ هزار  به ۱۲/  و  یافت  افزایش  ۳۹ درصد 
می دهد  نشان  آمار  تحقیق  این  است.  فرد  به  منحصر  جهان  سطح 
قرار دارند. در  میلیاردرهای جهان  که ۳۷۳ شهروند چین در شمار 
سال ۲۰۱۶ این تعداد ۳۱۸ نفر بودند. ثروتمندترین میلیاردر چینی 
میلیاردرهای  متوسط  سن  که  است  حالی  در  این  است.  ساله   ۵۵

میلیارد دالری طنفروشی درچین  جهان ۶۴ سال است. حجم ۷۳ 
کرده  اشغال  را  درجهان  سکس  فروش  بازار  جایگاه  باالترین  که 
است،جایی برای دفاع از" سوسیالیسم" باقی نگذاشته است.  با توجه 
به آمار های منتشر شده آیا می توان چین را کشور سوسیالیستی اعالم 
کرد که طبقه کارگر در آنجا بر رأس قدرت است و آزاد شده است؟ 
به راه چین برویم و از سوسیالیسم تعریف جدید  باید  آنوقت ماهم 
فاحش  تفاوت  لنین  و  انگلس  و  مارکس  سوسیالیسم  با  که  بدهیم. 
دارد. اگر ما از بروز رویزیونیسم در شوروی و تبعات آن درس نگیریم 
و در دریای تعصبات کور و یا گذشته از دست رفته غرق شویم، هرگز 
آینده ای در مقابل ما نخواهد بود. پیروزی طبقه کارگر یکشبه به دست 
نمی آید و هنوز باید در نبردهای بیرحمانه ای پیروز شود تا جنگ را 

سرانجام ببرد. 

کسی که این اصل را درک نکند، هرگز از سوسیالیسم و مبارزه طبقاتی 
شناسد.  به  را  طبقاتی  دشمن  است  نتوانسته  و  نداشته  درستی  درک 
مشکل رویزوینیست های هوادار شوروی اتفاقا در همین نکته است. 
آنها برای توجیه مواضع گذشته خود ناچارند از شوروی امپریالیستی 
ملی خویش  منافع  برای  گویا  که  به سازند  نیمه مستعمره ای  روسیه 
آنوقت مجبورند  امپریالیسم مبارزه می کند. اگر چنین نکنند  بر ضد 
در  صد  و  نبوده  امپریالیستی  سوسیال  که  کشوری  که  دهند  توضیح 
صد سوسیالیستی بوده، چگونه در عرض مدت کوتاهی امپریالیستی 

شده است.

آمده  وجود  به  فاکت هائی  و  تحلیل  چه  براساس  بزرگ  جهش  این 
است و چگونه از نظر تئوریک قابل توضیح است؟ اگر رویزیونیسم 
منجر به تغییر ماهیت حزب و دولت شوروی و ماهیت سوسیالیسم 
در  معتاد  و  عیاش  و  فاسد  آدم  تا  که چند  است، چگونه شده  نشده 
رأس حزب قرار گرفته و با زد و بند و افسانه خانه دیوان ماهیت کشور 
آینده  در  شود  می  افسانه ای  پدیده های  این  از  آیا  اند؟  داده  تغییر  را 
ممانعت کرد و یا اینکه این سرنوشت محتوم سوسیالیسم است؟ این 
مورد  در  ناچارند  و گمراهی خودشان  رویزیونیسم  توجیه  برای  عده 
که  بزنند  جا  سوسیالیستی  کشوری  را  چین  و  بیایند  کوتاه  هم  چین 
که  روزی  به  وای  شد.  نخواهد  امپریالیستی  و  سرمایه داری  هرگز 
معلوم شود چین کشور سوسیال امپریالیستی شده است. آنوقت روز 
خویش  گمراهی  از  که  هست  ما  رویزیونیست های  تئوریک  عزای 

متنبه نشده اند. این عده به یک نکته باید توجه کنند.

سوسیال  ماهیت  انکار  که  می تازاند  پیش  به  سرعتی  چنان  با  چین 
امپریالیستی آن در آینده نزدیک وجود ندارد. آیا بهتر نیست از گذشته 
شکست ها،  این  از  مملو  که  آینده  مبارزه  برای  را  خود  و  بیاموزیم 
تا  کنیم  آماده  فرورفتگی ها و سرشکستگی هاست  تله ها،  انحرافات، 

بتوانیم بر دشمن مکار طبقاتی با هشیاری بیشتر غلبه کنیم؟ 

به نظر حزب ما باید از این تجارب که تجربه جنبش کمونیستی است 
آموخت. با روحیه یأس و ناامیدی مبارزه کرد زیرا این مبارزه طبقاتی 
تمامی ندارد. یا ما موفق خواهیم شد بشریت را نجات دهیم و یا کره 

زمین به گورستان بشریت بدل می شود.• 

شماره ۱۴۸ آبان ۱۳۹۷
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پرسش و پاسخ در شبکه تلگرام
اسالمی  جمهوری  رژیم  سپرده  سر  حوثی ها  جنبش  آیا  پرسش: 
ُسنی  و  شیعه  بین  جنگ  می شود،  گفته  که  جنبش،  این  آیا  نیست؟ 

است، قابل دفاع می باشد؟ تشکر از شما.

نیست!  اسالمی  جمهوری  به  وابسته  یمن  جنبش  خیر،  پاسخ: 
متاسفانه و با خشم و تأثر فراوان بمباران و سالخی مردم و ویران سازی 
غربی  امپریالیست های  و  دارد  ادامه  همچنان  یمن  زیرساخت 
رسانه های  می کنند.  دفاع  عربستان  بربریت  از  بی شرمانه  همچنان 
امپرالیستی غرب این جعلیات را به خورد مردم می دهند و از جنگ 
شیعه و ُسنی و »مسبب اصلی« این جنگ، یعنی جمهوری اسالمی، 
سخن می گویند. اّما جنبش حوثی و قیام مسلمانان شیعه، که درواقع 
جمهوری  رژیم  آفریده  هست،  هم  سنی ها  از  بسیاری  دربرگیرنده 
اسالمی نیست، همانطور که جنبش اعتراضی مردم بحرین - متاثر از 
بهارعربی - نیز آفریده رژیم جمهوری اسالمی نبوده است. امپریالیسم 
آمریکا و متحدین اش همواره برای موجه جلوه دادن تجاوزات نظامی 
و غیرقانونی خود به کشورهائی چون لبنان، فلسطین، یمن، بحرین و 
ی، 

ّ
سوریه ....، جمهوری اسالمی را به عنوان مسبب این قیام های مل

ی و بین المللی دارد، معرفی می کند، تا 
ّ
که ریشه در بی عدالتی های مل

با مهندسی افکارعمومی دخالت های نظامی خود را در این کشورها 
مشروعیت بخشند و سلطه سیاسی نظامی خود را موجه جلوه دهند.

هر  و  یمن  جنبش  از  اسالمی  جمهوری  حمایت های  است  روشن 
دنبال  را  مشخصی  ایدئولوژیکی  و  سیاسی  اهداف  دیگری،  جنبش 
می کند، همانطور که حمایت های آمریکا و اسرائیل و متحدین اش از 
جنبش های اعتراضی در برخی از کشورهای دیگر نیز دالیل خاص 
نمی توان  بیرون  از  حمایت هائی  چنین  با  اما  دارد.  دنبال  به  را  خود 
ماهیت اجتماعی و عمیق و محقانه این جنبش ها را در درون تعیین 
نه  و  بود  آمریکایی  نه  ایران   ۸۸ خرداد   ۲۲ اعتراضی  جنبش  کرد. 
اسرائیلی، اگرچه مورد حمایت تبلیغاتی و رسانه ای این کشورها قرار 

برای کسب  کردند  نیز سعی  انقالب مخملی  ُعمال  و گرچه  گرفت 
تعیین کننده  بیرونی  حمایت های  این  ولی  کنند.  نفوذ  آن  در  رهبری 
لبنان و  این جنبش ها نیست. همانطور که جنبش فلسطین،  ماهیت 
جمهوری  موافقت  علی رغم   ..... بحرین  و جنبش  سوریه  مقاومت 
اسالمی با آنها، گماشته جمهوری اسالمی نبوده و نیستند، همانطور 
تروریست  مزدوران  توسط  قذافی  ضد  بر  ارتجاعی  کودتای  که 
بود،  اسالمی  جمهوری  چرای  بی چون  حمایت  مورد  که  وارداتی، 

مترقی و انقالبی محسوب نمی شد.

اینها جنبش های سیاسی و استقالل طلبانه علیه نیروهای استعماری 
هستند و ربطی به حمایت و یا عدم حمایت بهانه ای به نام جمهوری 
اقتصادی  سیاسی،  دالیل  که  کرد  فراموش  نباید  ندارند.  اسالمی 
حوثی  جنبش  برآمد  و  یمن  در  کنونی  حاد  تضادهای  اجتماعی  و 
در  باید  را  کشور،  این  پایتخت  صنعا،  در  سیاسی  قدرت  کسب  و 
تبعیض اجتماعی، در سیاست نئولیبرالی دیکته شده توسط صندوق 
و  آمریکا  نفرت انگیز  و  بی شرمانه  دخالت های  و  پول  بین المللی 
عربستان در امور داخلی یمن جستجو کرد. پیوستن مردم به نیروی 
 به خاطر مسائل مذهبی، بلکه به دلیل موضع گیری های 

ً
حوثی نه بدوا

سیاسی این جریان در مقابل امپریالیسم و عربستان بوده است که بر 
محبوبیت آن در بین بخش قابل توجه ای از مردم افزوده است.

***

این  آیا  انتخابات همگانی چیست؟  پرسش: نظر شما در مورد حق 
بهترین راه برای رسیدن به آزادی و انسانیت نیست؟

و  استبدادی  سیستم  مقابل  در  همگانی  انتخابات  حق  پاسخ: 
باید  اما   است،  مترقی  امری  بورژوایی  عنوان یک حق  به  فاشیستی 
کید نمود که حق انتخابات همگانی آلت سیادت بورژوازی است.  تأ
دمکرات های خرده بورژوا خوش باورانه درباره حق انتخاب همگانی 
کنونی  دولت های  وجود  با  حق  این  گویا  که  می کنند  تبلیغ  طوری 
اجرای  و  سازد  آشکار   

ً
واقعا را  زحمتکشان  اکثریت  اراده  می تواند 

می کنند.  تلقین  نیز  مردم  به  را  توهم  این  آنها  نماید.  تضمین  آنرا 
آنموقع درباره  آلمان،  به تجربه سوسیال دمکراسی  با توجه  انگلس، 
بیش  کارگر  طبقه  رشد  »نمودار  می گوید:  همگانی  انتخابات  حق 
از این چیزی از آن عاید نمی شود و با وجود دولت کنونی هیچگاه 
هم عاید نخواهد شد......«. حال این گفته انگلس در مورد ماهیت 
دولت را که در دوران سرمایه داری شکوفان مورد نظرش بود، با دوران 
نظر  مورد  امپریالیسم  یعنی  مالی،  و سرمایه  انحصارات  دیکتاتوری 
است، مقایسه کنید تا به بینید که حق انتخابات همگانی در ممالک 
امپریالیستی  بورژوازی  دیکتاتوری  آلت سیادت  متروپل چیزی جز 
نیست و نمی تواند راه رسیدن به آزادی واقعی و انسانیت باشد. این 
تثبیت  برای  برگزار می شوند،  انتخابات، که هر چهارسال یکبار  نوع 
ندارند.  نقشی  هیچ  آن  در  توده ها  و  است  استثمار  جاودانی کردن  و 
سرمایه  دیکتاتوری  جز  چیزی  بورژوایی  »دموکراسی  لنین  قول  به 
انقالب  طبقاتی،  ستم  و  استثمار  قید  از  انسان  رهائی  راه  نیست«. 

انقالب سوسیالیستی و استقرار دیکتاتوری پرولتاریاست.•

توفان الکترونیکی

توفان الکترونیکی، نشریه حزب کار ایران )توفان(
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www.telegram.me/totoufan * کانال تلگرام حزب کار ایران )توفان(

facebook.com/toufan.hezbekar * فیسبوک حزب کار ایران )توفان(

twitter.com/toufanhezbkar * تویترحزب کار ایران )توفان(

www.rahetoufan67.blogspot.de * وبالگ توفان قاسمی

www.kanonezi.blogspot.de * وبالگ ظفر سرخ

kargareagah.blogspot.de * وبالگ کارگر آگاه

www.toufan.org * تارنمای حزب کار ایران توفان

www.toufan.de * تارنمای آزمایشی حزب

POSTBANK

bank code 20110022

bank account No.: 25773372600

IBAN: DE70201100222573372600

P.O. BOX 1138

D64526 Mörfelden-Walldorf

E-Mail: toufan@toufan.org

Fax: 00496996580346

توفان در رسانه

شماره ۱۴۸ آبان ۱۳۹۷

توفان الکترونیکی، نشریه حزب کار ایران )توفان(

19


