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آذر مدرسى

ــد در تعــداد  ــه «مــردم» ، هرچن ــوی ب ــام رضــا پهل ــی پیــش پخــش پی مدت
معــدودی از میدیــای فارســی زبــان، امــا  بــا هلهلــه طرفــداران وی روبــرو 
ــت  ــش «بازگش ــان جنب ــه ج ــد نیم ــازه ای در کالب ــان ت ــرا ج ــد و ظاه ش
ــط  ــام توس ــن پی ــردن ای ــا ک ــوق و کرن ــه در ب ــا ن ــد. ام ــته» دمی ــه گذش ب
اپوزیســیون پــرو غــرب و میدیــای رســمی و غیــر رســمی آنــان و نــه 
ــای  ــروژه ه ــاز و پ ــت س ــازمانهای» دس ــ «س ــتگی و پیوس ــوج همبس م
قبلــی آقــای پهلــوی بــا ایــن پیــام، هنــوز چیــزی در مــورد سیاســت راســت 
ــش  ــا روك ــد ب ــوی هرچن ــای پهل ــام آق ــد. پی یگوی ــران  ــرب در ای ــرو غ پ
ــام واقعیــت در مــورد موقعیــت امــروز ایــن جنبــش و  پوپولیســتی هنــوز 
ــد.  یگوی ــه  ــپ در جامع ــری چ ــل قدرتگی ــت آن از معض ــرون رف ــای ب راه ه
سیاســت و پــروژه جدیــد اپوزیســیون راســت و حقایــق پشــت «ســخنان 
مســتقیم شــاهزاده بــا مــردم» را رئیــس اتــاق فکــری ایشــان، بیــژن کیانــی، 
ــکده آوای  ــر «اندیش ــذاران و مدی ــان گ ــپ و از بنی ــی ترام ــاور امنیت مش

آزادی»، بــدون کمرتیــن پــرده پوشــی علنــا بیــان کــرده اســت. 
ــا اعــالم  ــی وی» ( upozittv) ب ــت ت ــا «آپوزی ــه خــود ب ــی در مصاحب کیان
اینکــه پــروژه آلرتناتیــو ســازی در خــارج و حــول یــک فــرد سیاســت امــروز 
امریــکا نیســت و بایــد بــه فکــر راه دیگــری بــرای آلرتناتیوســازی گشــت، 
ــد «مــردم  ــران» میگوی ــه نیابــت از «مــردم ای ــوان «خــادم مــردم» و ب بعن
در ایــران از مــا خواســته انــد راه ســوریه را در پیــش بگیریــم» و «ماننــد 
آنهــا کــه «ائتــالف ملــی ســوریه» را تشــکیل دادنــد، مــا نیــز «َشــورای ایــران 
آزاد» را تشــکیل دهیــم و پیــام «شــاهزاده» در ایــن راســتا و در جــواب بــه 
ــی  ــوان مشــاور امنیت ــی، بعن ــای کیان ــران اســت» آق ــردم در ای تقاضــای م
ترامــپ، بایــد از ترکیــب «اتئــالف ملــی ســوریه» و عاقبــت آن بــه خوبــی 
ــکار  ــه ابت ــالف ب ــن ائت ــد ای ــا میدانن ــان قاعدت ــند. ایش ــته باش ــرب داش خ
ــرص و  ــه الن ــی» جبه ــالف مل ــن «اتئ ــد در ای ــد، میدانن ــکیل ش ــکا تش امری
ــش،  ــه داع ــی و منجمل ــی و مذهب ــیاهی و قوم ــد س ــای بان ــواع نیروه ان

ــد و ... صفحــه۲ ــوان عضــو «ارتــش آزاد ســوریه»، جمــع شــده بودن بعن

باز هم در مورد بازنشستگى و 
اعتراضات بازنشستگان

 مصطفى اسدپور

كدام سمت تاريخ 
ايستاده ايد!

فواد عبداللهى  صفحه٥

طبقه كارگر در كشمكش بازنشستگى 
و بيمه بازنشستگى در ايران

 مصطفى اسدپور

ــای یکــی  ــارت رشح گوی ــن عب Too young to die, too old to work!  ای
ــا بحرانهــای  از بحرانهــای جامعــه بــرشی امــروز اســت. دنیــای معــارص ب
ــه  ــی ک ــران های ــتند بح ــم نیس ــد، ک ــرم میکن ــه ن ــت و پنج ــدد دس متع
ــل  ــوج نس ــغله مع ــری و مش ــفتگی فک ــت از آش ــود حکای ــودی خ بخ
ــته از  ــادی انباش ــی – اقتص ــرب سیاس ــای معت ــه ه ــد. ماهنام ــر دارن درگی
ــت!!  ــری جمعی ــت: پی ــرن اس ــزرگ ق ــج ب ــل چلن ــی در مقاب ــاره جوی ــای چ ــخه ه ــار و نس اخط
ــی از  ــی و رسافکندگ ــث رشمندگ ــا باع ــه بس ــج  چ ــن چلن ــد  ای ــت میکنی ــرت دق ــه بیش ــر چ ه
ــانها  ــر انس ــول عم ــط ط ــش متوس ــه افزای ــت ک ــی اس ــه از وارونگ ــدام درج ــا ک ــد. ام آب در میای
ــوری و  ــای کش ــا و ارگانه ــم در دولته ــورژوازی حاک ــه ب ــه ب ــا ک ــا آنج ــگارد؟ ت ــی ان ــران» م را «بح
ــت  ــزرگ «جمعی ــا در آســتانه مخاطــره ب ــه تنه ــروز ن ــان ام ــوط میشــود جه ــی آن مرب ــن امللل بی

ــه۴ ــت. ... صفح ــده اس ــو درآم ــه زان ــده ب ــن پدی ــل ای ــه در مقاب ــالخورده» بلک س

حربه زندان، تهديد و ارعاب را 
خنثى مى كنيم!
خالد حاج محمدى  صفحه٣

حلقه اتصال تهران به لندن
يك جنبش، يك هدف

آذر مدرسى

ــوم»،  ــان س ــورهای جه ــخصه «کش ــی مش ــورم و گران ــکاری، ت ــر و بی ــر فق ــت دیگ ــا اس مدته
ــت.  ــی نیس ــکای جنوب ــا و امری ــیا و افریق ــعه» در آس ــال توس «درح
ــا  لیونه ــی می ــت زندگ ــه واقعی ــر خــط فقــر ب ــی زی ســالها اســت زندگ
ــی  ــای صنعت ــن قدرته ــدن» و بزرگرتی ــان متم ــب «جه ــان در قل انس
جهــان تبدیــل شــده اســت. در ســال ۲۰۲۰ نزدیــک بــه ۱۵ درصــد 
ــد و  ــی میکردن ــر زندگ ــر، در فق ــون نف ــی ۴۰ میلی ــکا، یعن ــردم امری م
ــا  ــه میشــوند. در اروپ ــداد اضاف ــن تع ــه ای ــون ب ــد ده میلی ســاالنه چن
لیــون نفــر  در همیــن ســال نزدیــک بــه ۲۴ درصــد مــردم یعنــی ۱۲۰ می
ــش  ــد. کاه ــی میکردن ــی زندگ ع ــات اجت ــروم از خدم ــر و مح در فق

ــه ۲ ــه، ... صفح ــک ده ــی ی ــس ط ــری در انگلی ــق کارگ ــر در مناط ــول عم ط
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حلقه اتصال تهران به لندن

ــان  ــان مناطــق کارگرنشــین و مناطــق اعی ــر می ــه طــول عم ــر شــدن فاصل ــی ت طوالن
ــی و  ان ــی خا ــودک، ب ــا ک یونه ــنگی میل ــال، گرس ــا ۲۷ س ــه۲۰ ت ــس ب ــین انگلی نش
ــت امــروز زندگــی میلیونهــا انســان در قدرتهــای  ــا غــذا، واقعی ــا ی انتخــاب بیــن گرم
بــزرگ اقتصــادی جهــان اســت. امــروز دیگــر فقــر، گرانــی، بیــکاری، گرســنگی و مــرگ 
ــت  ــی اس ــخصه جهان ــر مش ــت. فق ــا نیس ــه و افریق ــیاه خاورمیان ــره س ــط چه فق
ــد.  ــی میکن ــیده در آن حکمفرمای ــیده و پوس ــت رس ــن بس ــه ب ــم ب ــه کاپیتالیس ک
ــض  ــان تناق ــادی»، جه ــد اقتص ــام «رش ــه ن ــر ب ــل فق ــان تحمی ــازار آزاد، جه ــان ب جه
ــان آزادی غــر زدن  ــر زندگــی شــان، جه ــم ب ــا نظــم حاک ســعادت میلیاردهــا انســان ب
ــای گســرتش  ــه پ ــا ب ــی کــه در آن پ ــر آن. جهان ــه تغیی ــردن ب ــا ممنوعیــت دســت ب ام
ــات  ــر رونــق تریــن دوره هــای حی ــد اســلحه یکــی از پ فقــر و فالکــت، صنعــت تولی
خــود را داشــته و صاحبــان آن میلیاردهــا دالر بــه جیــب زده انــد. جهانــی کــه در یــک 
ــوی  ــرد و در س ــی میگی ــردم قربان ــی از م ــی و قحط ــتار، آوارگ ــگ، کش ــوی آن جن س
ــردم  ــر و م ــه کارگ ــو طبق ــر دو س ــان در ه انی ــکاری! قرب ــی، بی ــورم، گران ــر آن ت دیگ

ــد.  ــه ان ــی جامع ــدگان واقع ــروت، گردانن ــدگان ث ــد کنن ی ــروم، تول مح
ــگ میلیاردهــا انســان  ــان اســت، جن ــن در جری ــره زمی ــعت ک ــه وس ــی ب ــروز جنگ ام
ــه  ــت، ن ــر رس آزادی و امنی ــعادت، ب ــاه و س ــر رس رف ــگ ب ــود. جن ــع موج ــه وض علی
ــی.  ــات رفاه ــه امکان ــدی از هم ــره من ــر رس به ــه ب ــان، ک ــه ن ــک تک ــر رس ی ــط ب فق
ــر  ــداد و رس دیگ ــتامبول، بغ ــروت، اس ی ــواز، ب ــران، اه ــک رس آن در ته ــه ی ــی ک جنگ
ــاه،  ــه رف ــرای هم ــگ ب ــن جن ــت. ای ــس اس ــورک و پاری ــل، نیوی ــدن، بروکس آن در لن
ــرای همــه آزادی اســت کــه اعتصــاب کارگــران فــوالد، هفــت  ــرای همــه ســعادت، ب ب
تپــه، نفــت و گاز و... در اهــواز، تهــران، خــارک و شــوش را بــه اعتصابــات کارگــری در 
ــه لنــدن و  ــا، بروکســل، پاریــس و برلیــن وصــل میکنــد. حلقــه اتصــال تهــران ب بریتانی
ــی اش توســط  ــودی کشــاندن زندگ ــه ناب ــا ب ــر ب ــه طبقــه کارگ ــگ و مقابل پاریــس جن

ــت.  ــتی اس ــن کاپیتالیس ــم متعف نظ
ایــن جــدال طبقــه کارگــری اســت کــه در ایــران، برزیــل، ترکیــه و.... بــا خطــر نابــودی 
ــا، آملــان و فرانســه و ... شــاهد شــدیدترین تعرض  ی ــرو اســت و در بریتان فیزیکــی روب
ــتی و  ــری و سوسیالیس ــش کارگ ــتاوردهای جنب ــن دس ــگیری آخری ــرای بازپس ــا ب ه

رانــده شــدن بــه موقعیــت بردگــی مطلــق اســت. 
ــدال  ــد. ج ــته باش ــود نداش ــر خ ــتی ب ــپ و سوسیالیس ــر چ ــد مه یتوان ــدال  ــن ج ای
ــه  ــگ، علی ــه جن ــر رس رفــاه، علی ــر رس آزادی، ب ــر رس حــق زن، ب ــر، ب ــر رس حــق کارگ ب
ر و بردگــی مــزدی، اعــرتاض بــه  ــرای عدالــت، رفــاه، اعــرتاض بــه اســتث فقــر، جــدال ب
ــن  ــود دارد. ای ــتی برخ ــپ و سوسیالیس ــر چ ــه مه ــری و ... همیش ــض و نابراب تبعی
طبقــه ای اســت کــه زمیــن را زیــر پــای بــورژوازی در جهــان بــه لــرزه در آورده اســت. 
هــراس از ایــن طبقــه و سوسیالیســم آن اســت کــه بــورژوازی در قدرت و اپوزیســیون 
ــا، در ایــران، آملــان، امریــکا و .... بــرای رسکــوب و عقــب رانــدن آن متحــد  ی ان را در بریت

ــد. کــرده و میکن
ــم،  ــته، معل ــرتض، بازنشس ــر مع ــام» کارگ ــودن «اته ــت ب ــت کمونیس ــل نیس ــی دلی ب
ــودن «اتهــام» رهرب  دانشــجو، زن و مــرد آزادیخــواه در ایــران اســت و «مارکسیســت» ب
ــوالش  ــن س ــات اولی ــوی وزارت اطالع ــران بازج ــر در ای ــا. اگ ی ــران راه آهــن بریتان کارگ
ــه «کمونیســتی؟!»!  ــن اســت ک ــی سیاســی ای ــر زندان ــم، دانشــجو و ه ــر، معل از کارگ
ــان  ــه ای از جه ــر گوش ــی و در ه ــگ و لباس ــر رن ــورژوازی در ه ــت ب ــل نیس ــی دلی ب
ــه نظــم کاپیتالیســتی،  ــه خطــری جــدی علی ــه فقــط جــرم ک ــودن را ن ــت ب کمونیس
ــد  ــق دارن ــند. ح ــد برتس ــق دارن ــد. ح ــی، میدان ــی پارملان ــا دمکراس ــالم زده اش ت از اس

ــد.  احســاس خطــر کنن
عیل  ــ ــی از اس ــالمی در بازجوی ــوری اس ــات جمه ــوی اطالع ــف» بازج ــغل «رشی ش
ــا، مجــری دســت راســتی برنامــه  پــه، را در بریتانی اینــده کارگــران هفــت ت بخشــی، 
ــده  ــه عه ــا ب ی ــن بریتان ــی راه آه ــران اعتصاب ــرب کارگ ــا ره ــه» ب ــربی در «مصاحب خ
ــام» کمونیســت و مارکسیســت  ــد جــواب «اته ــده کارگــری بای این ــرد. هــر دو  میگی
ــای  ــور زده و در بریتانی ات ــران دیکت ــد. در ای ــود بدهن ــای خ ــی ه ــودن را در بازجوی ب
ــودن و  ــت ب ــت و مارکسیس ــری، کمونیس ــرب کارگ ــده و ره این ــرم دو  ــرات، ج دمک
ــکنجه  ــر ش ــدان و زی ــی در زن ــت! اول ــت اس ــیدن حکوم ــر کش ــه زی ــرای ب ــالش ب ت
بازجویــی شــده و بعــد پشــت دوربیــن بــرده میشــود و دومــی مســتقیم در 

ــد!  ــام» را بده ــن «اته ــواب ای ــد ج ای ــی ب ــه تلویزیون ــی- مصاحب بازجوی
امــروز اینکــه طبقــه كارگــر در همــه دنیــا راه نجــات خــود را در سوسیالیســم 
ــران و چــه  ینــد، را دیگــر دشــمنان آگاه و ضــد كمونیســت ایــن طبقــه چــه در ای میب
ــرس از كمونیســم امــروز در همــه  ــد. ت ــان میكنن ی ــر» رسراســت ب ــای كبی انی در «بریت
ــن  ــود. ای ــان میش ی ــم ب ــه حاك ــط طبق ــری توس ــرتاض كارگ ــاب و اع ــر اعتص ــا ه و ب
ــه معضــالت عظیــم جهانــی و جــواب بــه بربریــت كاپیتالیســتی  دوره دوره جــواب ب
ــه جــواب  ــم و نیــاز ب ــاز بــه كمونیس ی ــه ای كــه ن ــت. جــواب از جانــب طبق اس
یتالیســتی خــود را بــه مــا و طبقــه مــا تحمیــل  ــا نظــام كاپ ماركسیســتی در جدالــش ب
كــرده اســت. نیــازی كــه همــه دشــمنان رنگارنــگ طبقــه كارگــر جهانــی را از آمریــكا، 

ــت. ــانده اس ــه را هراس ــن و تركی ــران و چی ــا ای ــان ت انگلســتان، آمل
ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــل و .... ب ــا، برزی تانی ــه، بری ــراق، فرانس ــران، ع ــر در ای ــه کارگ طبق
ــکال و  ــمی رادی ــروج کمونیس ــد ع ــیدن نیازمن ــروزی رس ــه پی ــرای ب ــاه و آزادی، ب رف
کارگــری انــد. کمونیســمی کــه امــروز نســیم آن در ایــران بــه  وزش درآمــده و میــرود 
طبقــه کارگــر در ایــران را بــه نقطــه امیــدی نــه فقــط بــرای مــردم در ایــران کــه بــرای 

ــد. ــل کن طبقــه کارگــر جهانــی تبدی

راست و سناریوی 

علیرغــم بــه رســمیت شــناخ آن از طــرف دول غربــی، پــس از مــدت کوتاهــی نــه فقــط از 
هــم پاشــید کــه در تبدیــل ســوریه بــه جهنمــی کــه امــروز مــی بینیــم نقــش جــدی و اساســی 
اینــده «متواضــع» و «مطیــع» مــردم در ایــران، ماننــد همپــای  داشــت. آقــای کیانــی بعنــوان 
خــود مریــم رجــوی خواهــان اجــرای فصــل هفــت منشــور ملــل متحــد (تحریــم هــای همــه 
جانبــه و جنــگ اقتصــادی علیــه مــردم در ایــران) و ســپس اجــرای تبــرصه ۴۲ (یعنــی حملــه 
نظامــی) از شــورای حــکام ســازمان ملــل میشــود. و البتــه همــه اینهــا «خواســت مردمــی اســت 
ــاس  کــه از ایــران مســتقی بــا اندیشــکده ای کــه ایشــان مدیریــت اش را بــه عهــده دارنــد، 

گرفتــه انــد»!

امــا واقعیــت چیســت؟ آلرتناتیــو ســازی اپوزیســیون راســت بــا اتــکا بــه شــخصیت هــای تداعــی 
شــده بــا رژیــم ســلطنت، بــا اتــکا بــه مدیــران و مدبــران «کارآمــد» در خــارج کشــور، بــا اتــکا 
ــا عــروج طبقــه کارگــر و  ــروزه ای فرشــگرد شکســت خــورده اســت. ب بــه فاشیســت هــای فی
سوسیالیســت هــای آن، بــا تــوده ای و همــه گیــر شــدن خواســت ادراه شــورایی در جامعــه، 
بــا کمرنــگ تــر شــدن نقــش و وزن «رجــل سیاســی» بــورژوازی و آلرتناتیوهــای دســت ســاز آن 
اینــدگان آن در جامعــه، ادامــه سیاســت  و رشــد اعتبــار و اتوریتــه طبقــه کارگــر و رهــربان و 
ــت  ی ــه ح ــد ادام ــوی میدانن ــای پهل ــری آق ــاق فک ــت. «کارشناســان» ات ــن نیس ــین ممک پیش
آشــکار و علنــی از حملــه نظامــی امریــکا بــه ایــران و امیــد بســ بــه ســناریوهای «ققنــوس» و 
«شــورای مدیریــت گــذار» و «شــورای ملــی ایــران» راه بــه ناکجــا آبــاد خواهــد بــرد. بخصــوص 
ــه انســانی»  ــروزه ای شــده، «رسمای ــده شــده از حاکمیــت و فی ــان کن ــه امــروز اصــالح طلب ک

جــدی بــرای اپوزیســیون راســت اســت. 

ــتهای  ــت فاشیس ــرار نیس ــران آزاد» ق ــورای ای ــن «ش ــی ای ــای اصل ــره ه ــا و مه ــخصیت ه ش
فرشــگردی و چهــره هایــی کــه زیــادی بــا ســلطنت تداعــی میشــوند، باشــند. برعکس شــخصیت 
هــای ایــن ســناریو «خــوش خیــم» شــده هــای طیفــی از اصــالح طلبــان بریــده یــا رانــده شــده 
ــی و رفســنجانی  از حکومــت انــد. طیفــی کــه پرونــده خدمــات شــایان خــود بــه روحانــی و خا
و کروبــی و ... را فعــال در بایگانــی مخفــی کــرده انــد و پرونــده هایــی قطــور از «مقاومــت» 
علیــه «رژیــم آخونــدی» را زیــر بغــل زده انــد و میدیــای دســت راســتی فارســی زبــان مداومــا 
انیــدگان  ایــن شــخصیت هــای پریــروز ســبز و دیــروز بنفــش و امــروز فیــروزه ای را بعنــوان 

مــردم علــم مــی کننــد.
ظاهــرا کیانــی و اتــاق فکــری رضــا پهلــوی از تجربــه ســوریه درس گرفتــه انــد، «شــورای ایــران 
ــی  ــای سیاس ــد و از نیروه ــرار کن ــوریه» را تک ــی س ــالف مل ــتباه «ائت ــت اش ــرار نیس آزاد» ق
آلرتناتیــوی رسهــم بنــدی کنــد، برعکــس قــرار اســت «قهرمانــان» کنــده شــده از حکومــت بــه 
یتــی امریــکا، مانــع بــه زیــر کشــیدن جمهــوری اســالمی  اینــدگان مــردم، زیــر چــرت ح نــام 
ل اراده مســتقیم مــردم در رسنوشــت خــود  توســط مــردم و انقــالب رادیــکال آنهــا و مانــع اعــ
شــوند. مخاطــب «ســخن مســتقیم شــاهزاده بــا مــردم» ایــن طیــف از فیــروزه ای هــای جدیــد 

و فرماندهــان ارتــش و نیروهــای نظامــی، بعنــوان اهــرم قــدرت آنــان اســت. 
ــا طبقــه کارگــر و چــپ بســیار عمیقــرت و اساســی  ــه تعریــف، ضدیتشــان ب ــا ب طیفــی کــه بن
ــانتاژ  ــرای ش ــی ب ــچ فرصت ــه از هی ــی ک ــدی»! طیف ــم آخون ــا «رژی ــا ضدیتشــان ب ــت ت ــر اس ت
ــد و رســ خطــر  یدهن ــدگان رادیــکال و چــپ کارگــری را از دســت  این علیــه چــپ، علیــه 
قــدرت گرفــ چــپ طرفــدار اداره شــورایی در جامعــه را بــه صفــوف خــود هشــدار میدهنــد. 
ــن» و «تئوریســین» و «فیلســوف» هــای ســبز- فیــروزه ای «متمدنانــه» بــه  جنــگ  «متفکری
رهــربان کارگــری و اداره شــورایی جامعــه میرونــد و ملپــن هــای فیــروزه ای شــان بــرای ســلب 
اینــدگان کارگــری  اینــدگان واقعــی مقاومتــی چهــل ســاله، بــه جــان  صالحیــت از رهــربان و 
ــد.  ــد و بازگشــت «شــاهزاده» را جشــن میگیرن ــی میکنن ــه شــان لجــن پراکن افتــاده انــد و علی
امــا آقــای پهلــوی کــه مدتهــا اســت خطــر طبقــه کارگــر و کمونیســم آنــرا بطــور جــدی حــس 
ــه رشطــی  ــه هــر درجــه از «عقــب نشــینی» و «چرخشــی» اســت، ب ــرده اســت، حــارض ب ک
ــم آن  ــر و کمونیس ــه کارگ ــد و طبق ــم نپاش ــران از ه ــتی در ای ــم کاپیتالیس ــای نظ ــه بنیاده ک
ــداری  ــی از ناپای ــه ناش ــان ن ــر ایش ــال اخی ــد س ــای چن ــزاگ» زدن ه ــد. «زیگ ــدرت نرس ــه ق ب
ــف  ــای مختل ــدف در دوره ه ــردن ه ــم نک ــی از گ ــا ناش ــه اتفاق ــی او ک ــی سیاس ــی ثبات و ب
ــوده، هــم جمهوریخــواه،  ــب ب ــد ســال گذشــته هــم ســلطنت طل ــوی در چن اســت. رضــا پهل
ــوده و هــم فدارلیســت چــی قومــی، هــم خواهــان  امیــت ارضــی» ایــران ب هــم خواهــان «
یشــود، هــم خواهــان حملــه  رهــربی اپوزیســیون در خــارج کشــور بــوده و هــم «عــالف» آنهــا 
امریــکا بــه ایــران اســت و هــم خواهــان عــدم دخالــت امریــکا، هــم «هفــت تپــه» ای اســت و 
امــا سوسیالیســتی و کمونیســی را بــه  هــم فرشــگردی، حــارض اســت نــام «شــورا»، ایــن نــام 
عاریــت بگیــرد تــا «عــوام» قبولــش کننــد تــا ایشــان بتوانــد آلرتناتیــو شــورایی را ســالخی کنــد، 
ــود کنــد بــه  عیل بخشــی قــرض بگیــرد تــا وا حــارض اســت «اتــکا بــه خــرد جمعــی» را از اســ
مــردم و آرا آنــان «احــرتام» میگــذارد و بــا طبقــه کارگــر «آشــتی» کنــد و البتــه همزمــان خــرد 
جمعــی و كارگــر را زمیــن بزنــد. رضــا پهلــوی بــرای رســیدن بــه هــدف، بــه شکســت کشــاندن 
طبقــه کارگــر و مــردم آزادیخــواه و حفــظ بنیــاد نظــام اقتصــادی، حــارض اســت پوپولیســت، 

خاکــی و خودمانــی شــود!

ــی شناســند.  امــا آقــای پهلــوی و کیانــی، جامعــه ایــران، طبقــه کارگــر و مــردم آزادیخــواه آنــرا 
اینهــا قــدرت و اعتبــار کمونیســم، تجربــه و درســهای انقــالب ۵۷ بــرای طبقــه کارگــر و 
کمونیســم آنــرا دســت کــم گرفتــه انــد. «متوجــه نیســتند»  بالیــی کــه نیروهــای ارتجاعــی و 
ا طبقــه  دســت ســاز امریــکا بــر رس مــردم ســوریه آوردنــد، در ایــران تکــرار نخواهــد شــد. ایــ
کارگــر و مــا کمونیســت هــا تضمیــن مــی کنیــم. تســخیر قلعــه طبقــه کارگــر از درون ممکــن 
نیســت. در ایــران «اســب تــراوا» کارایــی نــدارد. «قــاپ زدن» نــام شــورا هــم بــه آقــای پهلــوی 
یکنــد، همچنانكــه بــه جمهــوری اســالمی كمكــی نكــرد. ســناریوی قــاپ زدن انقــالب  کمکــی 

یشــود.  مــردم بــه نــام شــورا در ایــران تکــرار 
اینــدگان واقعــی طبقــه کارگــر و مــردم آزادیخــواه علیــه «قهرمانــان» «شــورای ایــران  جــدال 
آزاد» مدتهــا اســت رشوع شــده اســت. جمــع کــردن ایــن «قهرمانــان» در «شــورای ایــران آزاد» 
ــوس و  ــد ققن ــم مانن ــروژه ه ــن پ ــد. ای ــر میکن ــر و متمرکزت ــد ت ــا را هدفمن ــگ م ــا جن اتفاق
فرشــگرد مــی ســوزند و بربــاد مــی رونــد. پیــام آقــای پهلــوی شــیپور جدالــی تــازه علیــه طبقــه 

ــام بــه مصــاف ایــن جــدال رفــت. کارگــر و آلرتناتیــو شــورایی آن اســت. بایــد بــا قــدرت 
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یــن و  دســتگیری، زنــدان، تهدیــد و ارعــاب علیــه فعال
ــن،  ــان، معلمی ــان، جوان ــری، زن ــخنگویان اعرتاضــات كارگ س
بــه  معــرتض  و  محــروم  اقشــار  همــه  و  بازنشســتگان 
ــوری  ــری جمه ــت. قدرتگی ــالمی اس ــوری اس ــت جمه قدم
ــی  ــل كش ــك نس ــالمی و ی ــت اس ــك هالوكاس ــا ی ــالمی ب اس
ــربان طبقــه كارگــر،  كامــل از كمونیســتها، فعالیــن و ره
زنــان معــرتض و مخالفیــن ایــن حاكمیــت رقــم خــورد. تولد 
آنهــا همــراه بــا جویبارهــای خــون و كشــتار و جنایــت و توحــش افســار گســیخته از 
ــان  ــا جری ــواه ب ــردم آزادیخ ــه م ل ــارزه و مقاب ــف مب ــای مختل ــا میدانه ــا ت ــیاه چاله س
ــی  ــدری و قدرقدرت ــه قل ــروز دوره ای اســت ك ــا ام ــت. ام ــن اس اســالمی در هــم عجی
ــای  ارانه ــی و تیرب ــل كش ــا نس ــر ب ــصت اگ ــرداد ش ــی خ ــته. س ــت شكس ــن حاكمی ای
ــی از كمونیســتها و مخالفیــن  ــا پاكســازی مراكــز كارگــری و مراكــز تحصیل جمعــی، ب
ــروز  ــود، ام ــن ب ــه ممك ــدن جامع ــب ران ــا و عق ــری آنه ــالمی، قدرتگی ــان اس جری
ــن هــوادران  ــده تری ــب مان ــن را عق ــد و ای یكن ــر عكــس اســت و كار  ــه ب ــن موازن ای
ــم و  ــری، از معل ــن كارگ ــروز از فعالی ــای ام ــتگیری ه ــد.  دس ــده ان ــز فهمی ی ــام ن نظ
ــان  ــت، بی ــوده اس ــرتاض گش ــه اع ــان ب ــه زب ــس ك ــر ك ــا ه ــوان ت ــته و زن و ج بازنشس
ــده  ــروز، پرون ــای ام ــتگیری ه ــت. دس ــالمی اس ــوری اس ــتیصال جمه ــی و اس درماندگ
ســازی هــا و ســناریوهای ســوخته، اگــر دیــروز نشــانه قدرقدرتــی جمهــوری اســالمی 
ــود، امــروز بیــان دســت و پــازدن حاكمیتــی اســت كــه در تــب و لــرز مــرگ و زندگــی  ب
ــان، از  ــپ و آزادیخواه ــر از چ ــزاران نف ــر ه ــد. دوره اخی ــگ میزن ــزاری چن ــر اب ــه ه ب
ــر  ــز پ ــر و مراك ــه كارگ ــه از طبق ــرب جامع ــی و معت ــخصیتهای سیاس ــخنگویان و ش س
ــه  ــد، ب ــده ان ــد ش ــان  و... تهدی ــن، زن ــف معلمی ــگاهها و ص ــری، دانش ــرك كارگ تح
ــدان گرفتــه و موقــت  ــد و بخشــی زن ــی فراخوانــده، بازجویــی شــده ان مراكــز اطالعات
ــد.  ــده ان ــی ش ــم زندان ــادی ه ــداد زی ــد و تع ــده ان ــنگین آزاد ش ــه س ــرار وثیق ــا ق و ب
ــا اخراجهــای مختلــف از فعالیــن كارگــری در مراكــز كاری،  ایــن واقعــه همــراه اســت ب
ــرای  ــز جاسوســی در محــل كار و خــط و نشــان كشــیدن ب ــا و مراك ــدات كارفرم تهدی

ــز و...  ــن مراك ــن ای فعالی

ــه  ــد و طبق ــش ده ــی را كاه ــی كنون ــای اعرتاض ــت فض ــرار اس ــات ق ــن اقدام كل ای
كارگــر و بخشــهای مختلــف و معــرتض جامعــه را ســاكت كنــد تــا حاكمیــن فرصتــی 
نــد و نفــس راحتــی بكشــند. امــا كار از اینهــا گذشــته اســت! دســتگیر  ــا كن دســت و پ
ــری و  ــن كارگ ــرای فعالی ــی ب ــا كذای ــازی ه ــده س ــاب، پرون ــد و ارع ــدان و تهدی و زن
ــدن  ــر ش ــری ت ــز ج ــت و ج ــه حاكمی ــن علی ــرت پایی ــق نف ــز تعمی ــن و... ج معلمی
ــری  ــر دیگ ــالمی،  ــوری اس ــ جمه ــار گذاش ــرای كن ــل ب ــواه و تعجی ــردم آزادیخ م
ــربان و  ــخنگویان، ره ــدر س ــرتض ق ــروم و مع ــار مح ــر و اقش ــه كارگ ــد. طبق یده
اینــدگان خــود را میداننــد. آنهــا در مقابلــه بــا ترفندهــای حاكمیــت تجــارب 
پــه و ســناریوی ســوخته مراكز  گرانبهایــی كســب كــرده انــد. تجربــه كارگــران هفــت ت
ــد،  ــه خوردن ــتی ك ــالمی و شكس ــوری اس ــی جمه ــی كذای ــتگاه قضای ــی و دس اطالعات
فرامــوش نشــده اســت. تجربــه كارگــر فــوالد و اخــراج دســته جمعــی و شكســت ایــن 
ــكار بــردن همیــن ابزارهــای  پــروژه بــه همــت كارگــران همیــن اواخــر اتفــاق افتــاد. ب
ــب از  ــری طل ــانهای براب ــران و انس ــن كارگ ــف تری ــدادی از رشی ــه تع ــگ زده علی زن
رشكــت واحــد تــا معلمیــن و فعالیــن آزادیخــواه بــا كشــف « رابطــه مشــكوك» بــا دو 
نفــر فرانســوی كــه بــه ایــران رفتــه انــد، مضحــك تــر از آن اســت كــه كســی را دچــار 
توهــم كنــد. ایــن اقــدام شــنیع دســتگاه جاسوســی حكومــت همــراه همــه اقدامــات 
ایــن دوره بــرد زیــادی نخواهــد داشــت و علیــه خودشــان تبدیــل میشــود. بــی تردیــد 
ــات برحــق  مــردم آزادیخــواه ایــران در هــر اقــدام و اعــرتاض خــود بــرای تامیــن مطالب
ــات  ــای وزارت اطالع ــان موشــدوانی ه ــرای آزادی دستگیرشــدگان و پای خــود، فشــار ب

ــرد. ــد ك ــوش نخواهن ــا را فرام ــی آنه و دســتگاه قضای
ــر و اقشــار محــروم جامعــه ایــن دوره را ســپری میكننــد و قدمــی دیگــر  طبقــه كارگ
ــد. كارگــران  جمهــوری اســالمی را بــه مــرگ و رسنگونــی توســط پاییــن نزدیــك میكنن
ــا  ــر و ب ــود را متحدت ــوف خ ــدی، صف ــتگیری و تهدی ــر دس ــا ه ــواه ب ــردم آزادیخ و م
ــان را  ــورژوازی و حكومتش ــود، ب ــه خ ــری طلبان ــن و براب ــات روش ــت و مطالب خواس
ــود زندگــی، خواســت  بیــش از پیــش زیــر منگنــه قــرار میدهنــد. خواســت رفــاه و بهب
آزادی هــای وســیع سیاســی كــه امــروز بیــش از هــر زمانــی همــه گیــر و وســیع شــده 

ــدارد،  ــردم ن ــرای م ــی ب ــر جواب ــر نظ ــه از ه ــی ك ــاب حاكمیت ــد و ارع ــا تهدی ــت، ب اس
ــع  ــزی قان ــه چی ــروزی ب ــز پی ــف ج ــن ص د. ای ــین ــی نش ــب  ــرد و عق یگی ــواب  ج
ــا  ــر و ب یافته ت ــر و ســازمان ــر، متحــد ت ــه ت ــا تجرب ــن مســیر هــر روز ب نیســت و در ای
ــرد و نیــروی خــود را راســخرت  ــو میگــذارد، قــوام میگی ــات روشــنرت خــود پــا جل مطالب

ــاورد.  ــدان می ــه می ــا پرچــم سیاســی روشــنرتی ب و ب
ایــن صــف امــروز دیگــر قابــل شكســت نیســت، قابــل تســلیم نیســت و بــا 
ــه  ــد را ب ــن و رهــربان جدی ــی از فعالی ــال و ســخنگوی خــود، طیف ــر فع دســتگیری ه
ــه میرانــد. طبقــه كارگــر و محرومــان جامعــه بــا هــر اعــرتاض و اعتصابــی  جلــو صحن
ــد.  ــر میكنن ــر و متحدت ــن ت ــر و روش ــاده ت ــود را آم ــف خ ــوند و ص ــر میش ــه ت پخت
ــو  ــه جل ــود را ب ــن خ ــن  فعالی ــكال تری ــنرتین و رادی ــن، روش ــیرالیق تری ــن مس در ای

ــد. ــر میكنن ــاده ت ــود را آم ــوف خ ــد و صف میرانن

ــر بــرای رســیدن بــه مطالبــات خــود  مهمرتیــن ابــزار جامعــه و اعرتاضــات طبقــه كارگ
ــاب  ــد و ارع هی ــردن ت ــر آب ك ــش ب ــت و نق ــزد حاكمی ــه آزادی ارسای خــود ن و از جمل
ــدان و اخــراج از كار، پافشــاری آنهــا بــر تامیــن مطالبــات خــود و تحمیــل آن بــه  و زن
بــورژوازی ایــران و حكومتــش اســت. عقــب رانــدن جمهــوری اســالمی در تعــرض بــه 
ســطح معیشــت طبقــه كارگــر و اقشــار محــروم، تحمیــل حتــی دوفاكتــوی بخشــی از 
ــو  ــا آزادی تشــكل و تحــزب و...، قدمــی مهــم بــه جل مطالبــات از آزادی هــا سیاســی ت
ــه ای آزاد و  ــرای جامع ــا ب ــش م ــوف جنب ــیر، صف ــن مس ــروزی در ای ــر پی ــا ه اســت. ب
ــدا میكنــد و تردیــد و تــرس  د بــه نفــس پی مرفــه آمــاده تــر میشــود، ایــن صــف اعتــ

را در صــف حاكمیــت و همــه دشــمنان طبقاتــی خــود میــكارد. 
ــای  ــه ه ــود نطف ــروز خ ــدال ام ــار محــروم، در دل ج ــی اقش ــر در همراه ــه كارگ طبق
حاكمیــت آتــی خــود را شــكل میدهــد، نهادهــا و تشــكالت خــود را ســازمان میدهــد، 
ــود  ــه از خ ــح جامع ــربان صال ــت ره ــود را در قام ــكال خ ــخنگویان رادی ــربان و س ره
عــروج میدهــد و آینــده خــود را میســازد. تامیــن ملزومــات پیــروزی طبقــه كارگــر در 
ل  ل هژمونــی خــود در ایــن دوره، امكانــات و ابزارهــای اعــ پروســه رسنگونــی و اعــ
ــا و  ــه ه ــه دسیس ــل هم ــ در مقاب ــی و ســد بس ــردای رسنگون ــت خــود در ف حاكمی
ــدرت از  ــدن ق ــرای قاپی ــی ب ــرون حكومت ــت درون و بی ــات راس ــای جریان ــه ه توطئ
بــاالی رس مــردم و بــه كمــك ارتجــاع بیــن املللــی و منطقــه ای را میســازد. رسنگونــی 
ــر  ــه كارگ ــه رهــربی طبق ــوده ای ب ــام ت ــك انقــالب و قی ــال ی ــوری اســالمی از كان جمه
ــی، امــروز در شــكل تشــكالت  ــام كننــدگان در فــردای رسنگون ــوده قی ل اراده ت و اعــ
تــوده ای طبقــه كارگــر و شــكل دادن بــه شــوراهای كارگــری در محــل كار و شــوراهای 
مردمــی در محــالت شــكل میگیرنــد. ایــن مســیری اســت كه حربــه رسكوب و ماشــین 
تحمیــق حاكمیــت را از كار مــی انــدازد و در هــر قــدم تــوازن قــوای را بــه نفــع پاییــن 
ــد و  ــا میكن ــد ره ن ــان سیاســی را از ب ــش خــود و همــه زندانی ــد، ارسای جنب میچرخان

ــد.  ــر ارتجــاع حاكــم را در دل جــدال امــروز ســبز میكن ــه هــای پیــروزی ب جوان

حربه زندان، تهديد و ارعاب 
را خنثى مى كنيم!

خالد حاج محمدى 

امروز روزيست كه هر كارگر و انسان آزاده 
و معترضى در جامعه ايران براى هر قدم 

پيشروى خود و خنثى كردن نقشه هاى شوم 
حاكميت دست به ايجاد مجامع عمومى، به 
شوراهاى كارگرى و مردمى در محل كار و 

زيست مى زند و به اين مكانيسم هاى اجتماعى 
قدرت متكى مى شود. 

 آزادى، برابرى، رفاه، برخوردارى از 
بهترين و پيشرفته ترين نعمات مادى و در 

يك كالم تقسيم ثروت تنها با رفتن اين نظام و 
تنها با برقرارى حاكميت شورايى ميسر است. 
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طبقه كارگر در كشمكش بازنشستگی

ا ســالخوردگان  ــات کم اســت؟ آی ــا جــا، مســکن، دارو، غــذا و امکان بپرســیم چــرا؟ چــه شــده؟ آی
نــگ میکنند؟ در ادامــه زندگــی خــود جــای کســان دیگــری را ت

ایــد ســوال را طــور دیگــری مطــرح کــرد:  تیــک ب بــرای نزدیــک شــدن بــه هســته اصلــی پروبل
کــدام ســالخوردگان؟ پیــری غیــر منتظــره و ناخواســته کــدام بخــش از مــردم؟

تیــک آنجاســت که  ن انــدازه ســخیف و رشم آور! همــه پروبل جــواب روشــن اســت و بــه هــ
ــش از حــد و مرزهــای  ــا را از گلیــم خــود دراز کــرده و بی جمعیــت کارگــر و کارکــن جامعــه  پ
ــر  ــر بیشــرت از حــد پی ــق ت ــارت دقی ــه عب ــد، ب ــی عمــر میکنن مقــدر اقتصــاد سیاســی بورژوای
ــه  ــد؛ ب ــه» بگذارن ــت «جامع ــرج روی دس ــاید خ ــه ش ــد ک ــر میرون ــه بدت ــوند، و از هم میش
ــی و در ســنین بهــره وری کار گــور خــود را گــم  عبــارت بــاز دقیــق تــر، اگــر کارگــران  در جوان

ــری آنهــا چــکار؟! ــا پی ــد، «جامعــه» را ب یکنن
ــا  ــث اساس ــخیص داد بح ــه تش ــت ک ــژه ای الزم نیس ــکافی و ذکاوت وی ــالش و موش ــچ ت هی
ــر رس آن اســت  ــث ب ــه بح ــت. هم ــم نیس ــات حاک ــالخوردگان  طبق ــالخوردگی و س ــر رس س ب
ــه  ــه دلخــواه از نیــروی آمــاده بــکار، جــوان و تندرســت، ب کــه چشــم انــداز روشــن بــرای دامن
ــل  ــه در مقاب ــا رصف ــد کاری ب ــر مفی ــدت عم ــول م ــا ط ــا هــم، ب ــت ب ــرای رقاب ــاد ب ــداد زی تع

ــن! ــت. همی ــن نیس ــی روش ــدازه کاف ــه ان ــورژوازی ب ب
تیــک  لباس «صنــدوق بازنشســتگی کارگران» را میپوشــانند، آنجاســت  وقتــی بــه ایــن پروبل
ــد، و در  ــود میپیچ ــود، بخ ــار میش ــود، ه ــتین خ ــن راس ــت چرکی ــام هیب ــورژوازی در  ــه ب ک
ــس  ــد: پ ــم میپرس ــه حاک ــری طبق ــر فک ــت نوک ــدرد. الی ــار می ــر افس ــل از تقصی ــاص قب تق
ــوی  ــو در ت ــا را در ت ــدی م ــل بع ــا و نس ــی م ــان انگل ــه دودم ــت الش ــرار اس ــی ق ــه کس چ
ارشافیــت و عیاشــی نگهــداری کنــد؟ پــس چــه کســانی قــرار اســت در زیــر چــرخ دنــده هــای 
ــه شــوند؟ مطابــق محاســبات جمعیــت شناســی  ر ل یــد و در اســتث ر و بردگــی در تول اســتث
ــای  ــت ه ــا مش ــت، ام ــی اس ــه» باق ــا آن «فاجع ــال ت ــاه س ــا پنج ــل ت ــوز چه ــادی هن و اقتص
ــرای کشمکشــی گســرتده در  ــان ب ــی ام ــی و بســیج ب ــت از آمادگ ــورژوازی حکای ــرده ب ــره ک گ
پیــش رو دارد.  ایــن کشــمکش بــا همــه توجیهــات و ســناریو و ابزارهــای آن یــک کشــمکش 
ــا  ــا ت جهانــی اســت و هــم اکنــون در بســیاری کشــورها از انگلســتان و فرانســه در قلــب اروپ

ــت. ــان اس ــی در جری ــر بگرم ــاط دیگ ــن  و نق ــکای التی امری
نــه اســت. صندوقهــای  ــا و مصــداق فضاحــت بــار در ایــن زمی ونــه گوی ــران یــک  ای
بازنشســتگی، حتــی مهــد آنهــا، در کشــورهای صنعتــی غربــی از یــک مرهــم بــر زخــم بهــره 
ــه  ون ــت؛ در  ــه اس ــر نرفت ــره وری کار فرات ــویق به ــت تش ــر در جه ــک راه ناگزی ــی، ی کش
ــای ضــد کارگــری از آب در میایــد. واقعیــت  ــک مالیخولی جمهــوری اســالمی دیگــر موضــوع ی
ــه بازنشســتگی  ــان علی ــت و کارفرمای ــا وحشــیانه دول ــام معن ــه  ــه  حمــالت ب ــن اســت ک ای
ــا یــک تعــرض  و بازنشســتگان طبقــه کارگــر هرگــز تخفیــف نیافتــه اســت. امــروز کارگــران  ب
ــی در  ع ــای اجت ــه ه ــازمان بیم ــدوق س ــخصا صن ــتگی و مش ــتند. بازنشس ــرو هس ــازه روب ت

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــمکش ق ــن کش ــز ای مرک

صورت مساله صندوق های بازنشستگی برای کارگران چیست؟
ــی»  ع ــای اجت ــه ه ــدوق بیم ــن «صن ــده چرکی ــران عق ــر در ای ــه کارگ ــاله طبق ــورت مس ص
ــه  ــی ب ــچ ربط ــا هی ق ــه مطل ــی» و ن ع ــه «اجت ــت، ن ــه» اس ــه «بیم ــازمان ن ــن س ــت. ای اس
عــی یــک ســازمان مخــوف  امیــن اجت ــا کارگــران نداشــته و نــدارد. ســازمان ت بازنشســتگی و ی
ــطح  ــن س ــازل تری ــا ن ــش را ب ــردم زحمتک ــی م ان ــش تحت ــون از بخ ــزده میلی ــه پان ــت ک اس
ــرار داده و  ــه ق ــده در منگن ــواع دسیســه و وع ــالی ان ــه در الب ــر پوشــش» بلک ــه «زی ــن ن ممک

ــد.   رس بدوان

میگوینــد: «جامعــه» از پــس نگهــداری جمعیــت هــر چــه بزرگــرت ســالخوردگان بــر نخواهــد 
آمد!

ــی  ع ــیون اجت ــس کمیس عیلی، رئی ــ ــی اس ــای ول ــات  آق ــه اطالع ــت ب ــی اس ــواب کاف در ج
ــتند. (٢٦  ــه ای نیس یم ــچ ب ــش هی ــت پوش ــر تح ــون نف ــداد ٢٦ میلی ــرد: تع ــکا ک ــس ات مجل
ایــی» مخــوف «ســازمان بیمــه  ه ١٤٠٠، خربگــزاری تســنیم). کســی میخواهــد «توان دیــ
یــون  ایــد بــه رسدوانــدن و بــازی گرفــ نیــاز و حــق ایــن ٢٦ میل ــد ب ابــی کن عــی» را ارزی اجت
نی  ــاخت ــران س ــه کارگ ــتان بیم ــه داس ــد از جمل ــت بای ــن لیس ــه ای ــدازد. ب ــی ییان ــر نگاه نف

ــرد. ــه ک ــم اضاف را ه
عــی» و بیمــه بازنشســتگی را روی رس کارگــر میگــذارد، بویــی  کســی کــه منــت «بیمــه اجت
ــندرغاز  ــی ش ــی و قحط ــل گران ــه در مقاب ــت ک ــا اس ــدر  بیج ــت. چق ــربده اس ــت ن از حقیق
مســتمری را بــه رخ کشــید؟ مگــر خــود کارگــران و از جملــه بازنشســتگان نیســتند زیــر بغــل 
ــا  ــه ب ــتند ک ــتگان نیس ــود بازنشس ــن خ ــر ای ــد؟   مگ ــه ان ــنا را گرفت ــت  و آش ــکار و دوس هم

ــز هســتند؟ ی ــوادگان خــود ن ــدان و ن ــه گاه فرزن ــی تکی یکــی دو شــغل جانب

ــو  ــر س ــتگی از ه ــای بازنشس ــتگی صندوقه ــرای ورشکس ــار ب ــب و روز اخط ــد و ش میگوین
ــر کار در باصطــالح  ــر وزی ــدر آشــکارا در شــاهکار اخی ــد کــه چق شــنیده میشــود. توجــه کنی
ــن افزایــش مســتمری هــا عمیقــا ضــد کارگــر و ضــد بازنشســته عمــل میکننــد. بعــد  بزرگرتی
ــر  ــط فق ــطح خ ــه س ــب ب ــب و دوروم ــا دارام ــران را ب ــتمری بگی ــی از مس ــال نیم ــل س از چه
ــد!  ــرار دهن ــه ق ــورد حمل ــران را م ــ بگی ــران و حداک ــط بگی ــه متوس ــی ک ــانند، برشط میرس
ــر جامعــه از کارگــر  ــع و تصوی ــدن توق ــر و عقــب ران ــه ایــن ســازمان تحقی همــه هــ و حرف

ــر اســت. ــام و  مســتمری بگی ــوم و ایت ــه مظل ب
ــت کارگــر  ــردن خــود جمعی ــه گ ــر را ب ــه» خویــش تقصی ــن  «عاملان ــد و غــرق در تعف میگوین
ــروی کار نســل  ــرای نی ــودک ب ــی ک ــدازه کاف ان ــه ب ــران اســت ک ــر  خــود کارگ ــد: تقصی میاندازن

ــد!   یدهن ــل  رگرانه طبقــه حاکــم تحوی ــت اســتث ــه ســور و ســات نکب ــد ب بع
صــورت مســاله بازنشســتگی بــرای طبقــه حاکــم صنــدوق و چرتکــه کــم و کــرسی آن 
ــا آخریــن نفــس و هــر ذره از روح و پیکــر  نیســت. بــرای بــورژوازی تــا آخریــن قطــره خــون، ت

ــت. ــی اس ــره کش ه ــرای ب ــم ب ــت مغتن ــر فرص کارگ

ا مساله بازنشستگی و سالخوردگی مهم است؟ آی
ــر  ــه کارگ ــا طبق یبــود، راس ــورژوازی  ــر حملــه ســخیف ب ــی اگ ــد حت ــچ تردی ــدون هی ب
ــن»، پروســه ای  ــت کارک ــری جممعی ــام  «پی ــه ن ــده ای  ب ــرد.  پدی ــرا جــدی بگی میبایســت آن
ــد؛  ــدم میگذارن یــری ق کــه یــک نســل، ده پانــزده میلیــون عضــو طبقــه کارگــر از جوانــی بــه پ
ــک  ــا در ی ــه م ــه طبق ــن رسمای ــگان و عزیزتری ــر گوش ــا جگ ه ــت. این ــم اس ــول عظی ــک تح ی
دوره مهــم از کشــمکش هــای طبقاتــی را تشــکیل میدهنــد. بازنشســتگی هــم ســنگ 
ــا کــدام انتظــارات، کــدام تضمیــن هــا، چقــدر  ــربی اســت. اینکــه کارگــران جــوان ب محــک معت
یتــوان دســت  ــدا  ــد وارد پنجــاه ســالگی خــود میشــوند را اب ن منســجم و متحــد، چقــدر قدر

ــاند. ــتگان میرس ــروز بازنشس ــم ام ــات ه ــوج  اعرتاض ــه م ــا را ب ــن م ــت. و ای ــم گرف ک
ــی، حــق  ــس زندگ ــن خــود نف ــد. ای اب ــا نجــات ی ــر شــود، ی ــد پ ــه بای ــا نیســت ک ــن صندوقه ای
ــن  ــه در ای ــت ک ــری اس ــار کارگ ــر از تب ــا نف ــانی میلیونه ــت انس ــات و حرم ــن حی و تضمی
ــل  ــن نس ــون همی ــرق و خ ــا کار و ع ــار ب ــن ب ــا چندی ــود. صندوقه ــار زده میش ــات ج اعرتاض
ــت.  ــه اس ــ رفت ــه یغ ــی» ب ع ــای اجت ــه ه ــن «بیم ــوی چرکی ابل ــا ت ــده و ب ــر ش ــران پ از کارگ
ــربد دســتمزدها، نــربد رشایــط کار، آزادی  جنــگ امــروز بازنشســتگان جبهــه دیگــری از ن
ــن  ــه ای ــاز ب ــزه و نی ــش انگی ــر در  آت ــه کارگ ــه همــه طبق ــری اســت ک تشــکل و نظــارت کارگ

ــوزد.   ــی میس ــارزه جوی مب

 « كدوم اميد زندگى؟ من كه تا سه سال 
ديگه زنده بمونم كالهمو مياندازم هوا!»

(باز هم در مورد بازنشستگى و اعتراضات بازنشستگان)

ــد  ــاخص امی ــبت ش ــش نس ــود» در واکن ــام «محم ــری بن ــر کارگ ــار نظ ــر، اظه ــه باالت  جمل
نجــا،  ــران در ســایت «اخبــار پــول» اســت. محمــود  ٥٧ ســاله اســت. ه زندگــی کارگــران در ای
ــت  ــل و دوس ــراف و فامی ــد:  «واال در اط ــر میکن ــار نظ ــ اظه ــم نی ــه اس ــری ب ــر دیگ کارگ
ــت  ــاه شس ــن پنج ــو س ــرده ت ــم م ــی ه ــر ک ــم. ه ــده نداری ــاله زن ــاد س ــا آدم هفت ــنا، م و آش

ــرده  ...». ــالگی م س

شــبنم هــم تــازه ســی ســاله شــده معتقــد اســت کــه هفتــاد ســال زندگــی ، شــبیه یــک  رویــا 
ــا پنجــاه  ــم ت ــ کن ــده ام، ه ــده دیگــه زن ــه چق ــه مگ ــه خــودم میگــم ک اســت ... مــن هــی ب

ســالگی بکشــم...».

ــایه  ــکار و همس ــت هم ــره در هیب ــه روزم ــا مشــاهده و تجرب ــک دنی ــه ی ــد کلم ــن چن در ای
ن نــگاه اول منطقــی بنظــر میرســد، مخاطــرات  اینــد. در هــ در مقابــل مــا بــه حرکــت در می
ــربم و رضوری  ــایل م ــت مس ــتگی را از لیس ــه بازنشس ــت ک ــته اس ــن نشس ــیاری در کمی بس
ــان  ــاره و درم ــفره، اج ــان س ــن ن ــوری در تامی ــای ف ه ــد. گرفتاری ــارج کن ــره  خ ــی روزم زندگ
ــج  ــای رای ریه ی یرســد؛ ب هــم  ــا اشــتغال و دســتمزدهای موجــود ب ــه آن  ب ــی کــه رس و ت جای
ــه  «ناگهانــی»  ناشــی از رشایــط کار، شــیوع مــرگ بــر اثــر ســوء تغذیــه، هــزار و یــک دلیــل ک
ــا  ــر میشــود ت ــک کارگ ــر ی ــدان دامنگی ــا زن ــا در یــک اعتصــاب ی ــان ی اب ــط کار، در  خی در محی
ــذت  ــی از ل ــش طبیع ــاملندی و بخ ــام س ــارف، ای ــر متع ــول عم ــرد؛  ط ی ــد  افت ــو» بی ــک ه «ی

ــد. ــیه بران ــه حاش ــه ب ــران جامع ــی را در چشــم کارگ زندگ

ــم،  ــرض میگیری ــط را ف ــن رشای ــران ای ــا کارگ ــه م ــود ک ــاز میش ــا آغ ــی آنج ــره اصل ــا مخاط ام
ــده را  ــود و آین ــم؛ و خ ــاب میاوری ــه حس ــاب ب ــل اجتن ــر قاب ــرا غی ــف آن ــات مختل ــه درج ب
ــره  ــه روزم ــد کلمــه ک ــه  چن ــد ک ــوان دی ــه میت ون ــزار  ــا ه ــم. ب ــیم میکنی ــر اســاس آن ترس ب
نــد، فلســفه و روش زندگــی آدم هــا را شــکل میدهــد.   ــر میکن اینجــا و آنجــا گوشــهای مــا را پ

ــت. ــکار اس ــا و آش ــار گوی ــزار ب ــه ه ون ــک  ــال ی ــن ح ــه و در عی ون ــک  ــط ی ــتگی فق بازنشس
نقــدر بــه بخــش شــاغل، کارکــن و جــوان  کیســت کــه ندانــد اعــرتاض جــاری بازنشســتگان ه
هــا بارقــه دخالــت و همبســتگی مراکــز اصلــی  جامعــه مربــوط اســت؟ کیســت کــه ندانــد تن
ــه دولــت و طبقــه حاکــم را بهــم  کارگــری و صنعتــی جامعــه بســاط ترکمــون طفــره و توطئ

خواهــد ریخــت؟
ــه  ــا ب ــد وزیــر کار و اســتعفای ایشــان فقــط بازیچــه ایــن اعرتاضــات اســت، بن کیســت کــه ندان
ــختی  ــنگین رسس ــت س ــه قیم ــات ب ــن اعرتاض ــی، ای ع ــی و اجت ــهای طبقات ــق کشمکش منط

ــرد. ــرو بگی ــدا کنــد و نی ــد، گســرتش پی ــا ریشــه بدوان ــد ت ــا و آن پــا میکن ایــن پ

ــه ترمــز  ــد اعــرتاض بازنشســتگان کجــا دســت ب یدان ــوز کســی بدقــت  ــوز زود اســت، هن هن
ــت،  ــی نیس ب ــت طل ــط عدال ــات فق ــن اعرتاض ــت. ای ــلم اس ــز مس ــک چی ــا ی ــرد. ام ــد ب خواه
ــه طبقــات فرادســت اســت  کــه خــود را  تقــام جویــی علی ــه و ان ــاری از نفــرت و کین ایــن تلنب
ــد.  ــد دلخــوش کن ــم بن ــه اهــداف نی ــد ب یتوان ــن اعرتاضــات  ــا کشــانده اســت. ای ه ان ــه خیاب ب
ــه  ــده سیســتم بازنشســتگی ک ــد پرون ــه بای ــن اعرتاضــات آتجاســت ک ــوی روی ای ســواالت جل
ــا  ــد یکج ای ــازد را ب ــوس میس ــر محب ــط فق ــر و خ ــل بگی ــه حداق ــر در منگن ــک کارگ ــی ی حت
ــای  ــتگی و معیاره ــهم بازنشس ــه س ــه بهان ــران ب ــاذی از کارگ ــه و اخ ــه توطئ ــد ب ای ــت. ب بس

ــان داد. ــورا پای ــد ف ــن میزن ــران دام ــان کارگ ــت   می ــه رقاب ــه ب ــف ک مختل

ــدازه  ــه ان ــس ب ــر ک ــق «از ه ــه در  منط ــا ریش ــری ب ــی کارگ ــوس  طبقات ــتگی در قام بازنشس
ــد.  ــه  میکوب ــوار جامع ــه در  دی ــازش» امــروز خــود را ب ــر اســاس نی ــه هــر کــس ب ــش و ب توان
ــا  ــا اینج ــه ت ــت ک ــی اس ــت کارگران ــر رسگذش انگ ــات بازنشســتگان بی ع ــهر، اجت ــه ش ــهر ب ش
ــا امنــی ســنگفرش شــده  ــا تباهــی و بهــره کشــی و ن ــکاری برایشــان ب همــه راه هــا در کار و بی
ــود را از  ــته خ ــهم شایس ــت... س ــوده و نیس ــان نب ــه ش ــان خان ــن جه ــه ای ــی ک ــت، مردمان اس
ــد، امــروز چــاره ای  ــروت ویالهــا و تجمــل حاصــل کار خــود میطلبن ها، انبارهــا، ث ان ــت رس بی

ــد.   یای ــاه  ــدارد و کوت جــز شــورش ن

ایــد رس از کــف مراکــز تولیــدی درآورد. وسوســه  بازنشســتگی و اعــرتاض بازنشســتگان ب
ــد. از  ای ــت در بی ــه حرک ــر ب ــه کارگ ــر طبق ــام پیک ــد در  ای ــی ب ــه زندگ ــد ب ــوداها، امی و س
ــه  افت ــم ب ــد»  به ردن ــو  ــه «یکه ــران  ک ــلی از کارگ ــت نس ــه کالف رسگذش ــت ک نجاس ه
ــارات  ــت آپ ــه  ذل ــی  ب ــف تعرض ــا ص ــد» و ب یپذیرن ــت  ــد «ذل ــه گفتن ــی ک ــود، کارگران میش

ــتند.   ــان گذاش ــه پای ــه نقط ــت رسمای ــر  حکوم ــض و تحقی ــن تبعی ننگی
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نــد ســه روزه ی كارگــران مــرتو و  دومیــن روز اعتصــاب قدر
ــر  ــزار كارگ ــر چهل ه ــغ ب ــت. بال ــا گذش تانی راه آهــن در بری
ــتیبانان  ــداران و پش ــراه طرف ــن به هم ــط راه آه ــرتو و خ م
ــتمزدها و  ــش دس ــت افزای ــر رس خواس ــاب ب ــا در اعتص آنه
ــت  عــی بــه تناســب تــورم هســتند. كل هی خدمــات اجت
ــی در انگلســتان در ركاب  ــزاب پارملان ــت و اح ــه، دول حاكم
ــد  ــود را باخته ان ــتی، خ ــمی و دست راس ــد رس ــای فاس میدی
ــد.  ــری می خوانن ــربان آن كرك ــاب و ره ــن اعتص ــه ای و علی
شــایان ذكــر اســت كــه در یــك همه پرســی وســیع در 

ــت. ــاز و روا اس ــاب مج ــن اعتص ــه ای ــد ك ــالم كرده ان ــردم اع ــد م ــا، ۷۳ درص بریتانی

ــه ی  ــه دامن ــت ك ــار داده اس ــف، اخط ــق تعری ــتان طب ــه كار انگلس ــت محافظ دول
ــا را از  عمــل ســازمان یابی و مبــارزه كارگــری در اتحادیــه ی كارگــران راه آهــن، پ
ــر كــرده اســت. كمپیــن عظیمــی توســط دولــت و رســانه های  «خطــوط قرمــز» درازت
ــت از  ی ــدم ح ــه ع ــردم ب ــردن م ــرای متقاعدك ــون ب ــش تاكن ــاه پی ــمی از چندم رس
نــد كارگــران راه آهــن  اعتصابــات كارگــران راه آهــن بــراه افتــاده اســت. می گوی
ــد  ــم گرفته ان ــد و تصمی ــه می زنن ــاد رضب ــه اقتص ــتند و ب ــواه هس ــص و خودخ حری
كــه سیســتم را ویــران كننــد. مهــم اســت كــه در ایــن زمینــه بــه خاطــر داشــته باشــید 
ــالوه  ــه به ع ــته اند ك ــوق داش ــش حق ــد افزای ــال ۲۲۰۰ پون ــان امس ــدگان پارمل این ــه  ك
ــده  این ــر  ــاً ه ــد جمع ــه بع ــال ب ــد، از امس ــی ۸۲۰۰۰ پون ــا یعن ــاالنه آنه ــوق س حق
ــدگان  ن ای ــن  ــه ای ــم ب ــی ه ــد. كس ــت می كنن ــوق دریاف ــد حق ــس ۸۴۲۰۰ پون مجل
ــان  ــا حقوق ش ــت و درج ــم تان ابروس ــت چش ــه پش ــت ك ــین نگف ــور پارملان نش مفتخ
ــن  ــر و تامی ــتمزد كارگ ــه دس ــه اضاف ــای مطالب ــا پ ــد. ام ــب ش ــت و تصوی ــاال رف ب
ــدرم  ــه ال ــورژوازی و نهادهــای آن ب ــام ب ــد،  ــان می آی ــه می ــه ب عــی ك خدمــات اجت

بلــدرم می افتنــد.
ــرای افزایــش ســطح دســتمزدها، رســانه های  ــال اعتصــاب كارگــران راه آهــن ب ــه دنب ب
ــیون در  ــه و انگیزاس ــی از خراف ــم عظیم ــد حج ــه تولی ــه رشوع ب ــمی، هم ــد رس فاس
ــه  ــه وارون ــوری توط ــا ت ــا را ب ــول دنی ــق معم ــد و طب ــاب كرده ان ــن اعتص ــورد ای م
كرده انــد. دبیــركل اتحادیــه كارگــران راه آهــن، «مایــك لینــچ»، بارهــا و بارهــا 
ــد. در  ــیده ش ــد كش ــش عقای ــه دادگاه تفتی ــتان ب ــمی در انگلس ــای رس ــط میدی توس
ــت،  ــان اس ــده و بی ــی» و آزادی عقی ــد «دمكراس ــه مه ــد ك ــا می كن ــه ادع ــوری ك كش
ــه  ــد ك ــام کن ــع اته ــود رف ــد و از خ ــه كن ــه توب ــتند ك ــان خواس ــم از ایش ــت رسه پش
ــود  ــا وج ــی غربی ب ــد دمكراس ــقفی در مه ــا و اس ــچ كلیس ماركسیســت نیســت!! هی
ــر  ــودكان، در براب ــم و روح ك ــه جس ــان ب ــاوز و تعدی ش ــت از تج ــای كلف پرونده ه
ــی در  ول دولت ــ ــام مس ــچ مق ــناخته نشــد. هی ــرم ش ــی مج ــانه های غرب ــن رس دوربی
ــاله  ــای ۳۰ س ــت در جنگ ه ــه برشی ی ــت عل ــرم جنای ــه ج ــی غربی ب ــد دمكراس مه
ــی  ــورد بازجوی ــرب م ــای رســمی غ ــان، در میدی ــی در گوشه گوشــه جه ــر دول غرب اخی
یــس و روســای دولت هــای غربــی  «خربنــگاران» قــرار نگرفــت. هیچ كســی در مقــام ر
ــورد  ــرم م ــوان مج ــروز بعن ــان ام ــان در جه ــون آواره و بی خا ــه جــرم یك صــد میلی ب
ــه داری  ــام رسمای ــی در نظ ــت دولت ــچ كاربدس ــت. هی ــه اس ــرار نگرفت ــه» ق «مصاحب
ــردم،  ــه م ــان و آذوق ــ ن ــرو گرف ــرم گ ــه ج ــادی، ب ــنده اقتص ــت كُش ــرم ریاض ــه ج ب
ــدن»  ــان «متم ــن جه ــی در همی ع ــات اجت ــاه و خدم ــه ســطح رف ــدی ب ــه جــرم تع ب
غــرب، زیــر نوافكــن رســانه های دست راســتی غــرب بازخواســت نشــده اســت. 
ــه جــرم فــروش اســلحه و برانگیخــ فضــای جنگــی در جهــان  ــی ب ــچ دولــت غرب هی
ــع  امــروز مجــرم قلمــداد نشــده اســت. امــا ماركسیســت بودن، متشكل شــدن و مداف
ــان  ــده و بی ــت. آزادی عقی ــرم اس ــام «آزاد»، ج ــن نظ ــرش در ای ــبختی ب ــاه و خوش رف
ــداد و  ــت. ارت ــاز اس ــهروندان مج ــای ش ــص در باوره ــی و تفح ــت. بازرس ــرشوط اس م
ــهروندان  ــان ش ــی در می ــت. جاسوس ــرم اس ــس ج ــق و تجس ــت. تحقی ــرم اس رشك ج
ــتمزد و اعتصــاب  ــه دس ــه اضاف ب ــن «كاســبی» اســت. مطال ــام پُردرآمدتری ــن نظ در ای
ــا  ــت میلیون ه ــه معیش ــت درازی ب ــب دس ــت، و تصوی ــرم اس ــر ج ــه كارگ ــرای طبق ب
ــدگان پارملــان مجــاز اســت. بطالن مناســبات  این انســان کارگــر در ایــن جامعــه بــرای 
ــق آزادی در  ــت و منط ــی» جــرم اس ــد «دمكراس ــزدی در مه ــی م ــه داری و بردگ رسمای
ــه  ــت حاكم ــت، هی ــت. دول ــه نیس ــی رسمای ــز بندگ ــزی ج ــه داری چی ــام رسمای نظ
ــا در  ــتگاه كلیس ــه روی دس ــاً ك ــتی آن، واقع ــد دست راس ــانه های فاس ــا و رس ی بریتان

ــد.  ــفید كرده ان ــطی را س ــرون وس دوران ق
در  كارگــر  طبقــه  ســازمان یافته  قــدرت  درهم شكســ  كــه  اینســت  واقعیــت 
ــه رهــربی تاچــر پیشــینه تاریخــی دارد.  ــورژوازی محافظــه كار ب انگلســتان توســط ب
ــن  ــی در ۱۸ ژو ــایر جنوب ــو» در یوركش ــربد «اورگری ــتان ن ق بدس ن چ ــ ــا ه این ه
ــا پلیــس ســوار بــر اســب هایی كــه معدنچیــان اعتصابــی را كتــك  ۱۹۸۴ هســتند كــه ب
مــی زد. این هــا پرونــده ای کلفــت از  خشــونت دولتــی و قانونــی علیــه طبقــه کارگــر 
ــر  ــروف دیگ ــول مع ــه ق ــه ب ــت ك له اینس ــ ــام مس ــا  ــد. ام ــان دارن را در كارنامه ش
ــم  ــروز ه ــوب را ام ــه رسك ن تجرب ــ ــد و ه ــه ش ن رودخان ــ ــار وارد ه ــوان دوب ی ت
ــورژوازی انگلســتان  ــه ب ــی و رســانه ای ك ــم مال ــات عظی ــا وجــود امكان ــرار كــرد. ب تك
ــران  ــاب كارگ ــا اعتص ــورژوازی ب ــت ب ــای ضدی ــت دارد، عربده ه ــت آن در دس و دول
ــم  ــرب» ه ی ــود درآورد. حــزب «ل ــار خ ــه انحص ــه را ب ــت فضــای جامع راه آهــن نتوانس
ــه  ــا را ب ــر بریتانی ــه کارگ ــا طبق ــد ب ــه پیون ــک چك ن ی ــ ــای ه ــت عط ــه مدت هاس ک
لقایــش بخشــیده اســت و امــروز تحــت رهــربی جنــاح راســت خــود دســت در دســت 
ــه ی  ــتدالل كهن ن اس ــ ــا ه ــاب ب ــن اعتص ــردن ای ــوم ک ــه محک ــه کار ب ــت محافظ دول

ــت. ــاده اس ــردم» رو نه ــی م ــت همگان «منفع

ــچ»، در  ین ــك ل ــن، «مای ــران راه آه ــه كارگ ــركل اتحادی ــر، دبی ــه جالب ت ــا از هم و ام
پاســخ بــه ایــن پرســش كــه چــه عاملــی شــ را «ویــژه» كــرده اســت درحالی كــه كل 

ــد: ــت، می گوی ــذاب اس ــج و ع ــور در رن كش

«مــا ویــژه نیســتیم! مــا تشــكلی داریــم كــه آمــاده اســت بــرای بیرون كشــیدن حــق 
ــد.  ــه بجنگ ــان، متحدان ــای ج ــا پ ــه داران ت ــت و رسمای ــوم دول ــود از حلق ــای خ اعض
ــت،  ــته اس ــه داش ــذاب نگ ــج و ع ــتان را در رن ــردم در رسارس انگلس ــی م ــه مابق آنچ
ــوده ای  ــه ای و ت ــازماندهی ریش ــت س ــه قابلی ــكلی ك ــت. تش ــدرت اس ــن ق ــدان ای فق
ــد.  ــدرت بده ــی ق ــی و زمین ــس واقع ــود ح ــای خ ــه اعض ــد ب ــه بتوان ــد ك ــته باش داش
ــل  ــات را در مقاب ــد و خدم ــر تولی ــای دیگ ــر در بخش ه ــه كارگ ــی طبق ــه مابق آنچ
ــا  ــه ب ــت ك ــزاری اس ــدان اب ــرده اســت فق ــده ك ــف و پراكن ــم، نحی ــه حاك تعــدی طبق
ــا  ــت و كارفرم ــا دســت دول ــدان شــد ت ــد وارد می ن ــوان متحــد و قدر ــر آن بت ــه ب تكی

ــرد.» ــاه ك ــه را كوت ــت جامع ــاه و معیش ــرو رف ــه قلم ــرض ب در تع

ــدرت!  ــم ق ــاز ه ــدرت و ب ــدرت، ق ــت؛ ق ــرده اس ــب را ادا ك ــق مطل ــچ «ح ن ــك لی «مای
د و  ــدازه احســاس قدرت جمعــی، بــه انســان احســاس اعتــ هیــچ چیــز بــه ان
ی دهــد. بــرای بــورژوازی ایــن احســاس قــدرت در رسكــوب طبقــه  خودبــاوری 
ــكا و  ــر از آمری ــه كارگ ــرای طبق ــا ب ــت. ام ــه اس ــه نهفت ــردن جامع ــر و مطیع ك كارگ
ــورت  ــه ص ــا ب ــدرت تنه ــاس ق ــن احس ه ای ــی ــران و اقیانوس ــه و ای ــا خاورمیان ــا ت اروپ
اشــرتاكی و دســته جمعی در مجــاری تشــكل، تحــزب و اتحــاد اوســت كــه بــروز پیــدا 
ــه  ــود طبق ــه وج ــه داری ب ــه رسمای ــدار جامع ــه دار و ن ــد ك ــه می دانن ــد. هم می كن
ــه  ــت طبق ــه داری بدس ــان رسمای ــادی در جه ت م ــ ــام نع ــتگی دارد.  ــر بس كارگ
ــزد  ــی م ــد و یك ــزد می ده ــی م ــه داری، یك ــام رسمای ــوند. در نظ ــد می ش ــر تولی كارگ
ــه  ــارزه علی ــر را در مب ــه كارگ ــت كــه طبق ــژه ای اس ــط وی ــن آن رشای می گیــرد؛ ای
ــا ســایر اقشــار دیگــر  ــرشو در مقایســه ب ــاز و پی ــت ممت ــك موقعی ــه داری در ی رسمای
در جامعــه قــرار می دهــد؛ حتــی در راكدتریــن و خاموش تریــن رشایــط، طبقــه 
ــران راه  ــاب كارگ ــد. اعتص ان ــه داری را بخواب ــام رسمای ــد در نظ ی ــد تول ــر می توان كارگ
ــته جمعی  ــال را دس ــل و انتق ــت و نق ــت. حرك ــه اس ــن جمل ــا از ای تانی ــن در بری آه
ــدان ســنگینی اســت كــه هیچ كــس  ن ــج اســت؛ ترافیــك و راه ب ــد؛ كشــور فل خوابانده ان
ــرودگاه،  ــح گاه، ف ــه، تفری ــگاه، مدرس ــه، دانش ــرر در كارخان ــد مق ــد در موع ی توان
ــی در  ــروی از آن زندگ ــه پی ــت و ب ــیكل حرك ــد. س ــدا كن ــور پی ــط كار و ... حض محی
چهارچــوب نظــام رسمایــه داری از گــردش افتــاده اســت. ایــن آن قــدرت عظیــم طبقــه 
ــا، مفیــد و مختــرص بــه  تانی ــركل اتحادیــه كارگــران راه آهــن بری كارگــر اســت كــه دبی
ــرده  ــن ك ــگ تامی ــود را در جن ــدت اراده خ ــه وح ــه ای ك ــت. طبق ــرده اس ــاره ك آن اش
باشــد، محــال اســت كــه شكســت بخــورد. کارگــری کــه می خواهــد در مقابــل تعــدی 
ــه  ــت دادن ب ــی و پش ــا دل گرم ــد ب ــارزه كن ــت و مب ــای آن مقاوم ــورژوازی و نهاده ب
ــورژوازی  ــل ب ــد در مقاب ــه می توان ــت ك ــدت اراده اس ــته جمعی و وح ــدرت دس ــن ق ای
ــه  ــم طبق ــدر ه ــر چق ــورژوازی ه ــت، ب ــد. در حقیق ــازمان ده ــد و س ــتادگی كن ایس
ــول  ــود را ح ــازمان یافته خ ــان س ــن گوركن ــد ای ی توان ــا  ــد ام ــوب كن ــر را رسك كارگ
ــد  انــی كــه قــدرت خــود را در ســازمان تولی ــد. گوركن ــع منحــل كن ــد و توزی ی خــط تول

ــد.  ــود می گیرن ــدت اراده خ ــی و وح ــم جمع ــه تصمی ــد ب و از تعه

ــاب كارگــران راه آهــن و  بــدون شــك، اوضــاع سیاســی در بریتانیــا بعــد از اعتص
یــت قــوی از ســوی مــردم وارد دوران جدیــدی شــده اســت: ح

۱- اســتدالل های رهــربی اتحادیــه، بویــژه مایــك لینــچ، در رد ادعاهــای دولــت، 
د و  ــ ــوده و اعت ــی ب ــاب، مثال زدن ــه اعتص ــتی علی ــانه های دست راس ــا و رس كارفرم
ــر را  ــه نفــع طبقــه كارگ ــا ب ــن در جامعــه بریتانی ــرات بنیادی ــرای تغیی عــزم واقعــی ب

ــت.  ــان داده اس نش

ــم  ــزرگ و مه ــای ب ــه اعتصاب ه ــه هم ــور ك نط ــن، ه ــران راه آه ــاب کارگ ۲- اعتص
ــه منصــه  ــی را ب ــار دیگــر مهمرتیــن ســوال طبقات ــد، ب جهــان همیشــه مطــرح كرده ان
ــت  ــخ ایســتاده اید»! ســوال ســاده اس ــدام ســمت تاری ــور رســانده اســت: «شــ ك ظه
ــن  ــران راه آه ــار كارگ ــیده در كن ــه  استخوان رس ــردم كارد ب ــر و م ــا كارگ و میلیون ه

ــتند.  هس

ــربان  ــه ره ــاب و سمپاشــی علی ــن اعتص ــه ای ــورد ب ــه كار در برخ ــزب محافظ ۳- ح
آن وارد بــازی خطرناکــی بــا طبقــه کارگــر و میلیون هــا مردمــی کــه زیــر فقــر 
کمرشــان شکســته اســت، شــده اســت. دولــت دســت راســتی  در تعــرض بــه کارگــران 
ــی  ــای زندگ ــران هزینه ه ــه بح ــد: اول این ك ــك ش ــتباه» مهل ــار دو «اش ــن دچ راه آه
ــا  ــه كاران ب ــكار محافظ ــمنی آش ــت. دش ــن نیس ــران راه آه ــه كارگ ــوط ب ــا مرب تنه
ــت  ــی زده اس ــردم محروم ــر و م ــا كارگ ــن میلیون ه ــه خرم ــش ب ــاب آت ــن اعتص ای
ــی  ــه كار زندگ ــت محافظ ــادی دول ــنده اقتص ــت كُش ــت ریاض ــت تح ــه سال هاس ك
عــی هســتند.  می كننــد و خواهــان افزایــش فــوری دســتمزدها و خدمــات اجت
دوم اینكــه، مــردم و حامیــان گســرتده اعتصــاب كــه در عطــش رفــاه و رشایــط 
ــای  ــط «یاغی ه ــه توس ــرد ك ــاب ك ــی» خط ــوزند را «احمق های ــی می س ــب زندگ مناس
ن از طــرف طبقــه  ــراه شــده اند. ایــن لیچــار گفــ هــا بی گــ ــه راه آهــن» گم اتحادی
ــزب  ــد. ح ــد مان ــواب نخواه ــت بی ج ــر و فالك ــه فق ــن ب ــس و معرتضی ــر انگلی کارگ
ــه ۷۰  ــروج آن در ده ــا ع ــازار را ب ــام ب ــم و نظ ــروز تاچریس ــه كار، افــول ام محافظ
عــی و متشــكل طبقــه كارگــر  ــكان اجت ــه اســت. امــروز هــر ت میــالدی اشــتباه گرفت
ــا  ــی» در بریتانی ــازار» و «دمكراســی پارملان ــوژی «ب ول ــد كل اید در انگلســتان می توان

ــد. ــا را دود كن و رسارس اروپ
الیســتی جامعــه  ــی سوسی ــرای دگرگون ــری ب ــارزات بســیار بزرگ ت ــذر مب اعتصاب هــا ب
ــه  ــان در ده ــاب معدنچی ــا از اعتص ــا و اروپ ی ــر بریتان ــه كارگ ــد. طبق ــود دارن را در خ
ــاب  ــانه های اعتص ــر ش ــروز ب ــت و ام ــه اس ــی آموخت های ــای گرانب ــالدی درس ه ۷۰ می

ــش اســت. ــخ خوی ــم زدن تاری ــال رق ــر در ح ــار دیگ ــران راه آهــن یك ب كارگ



پخش برنامه هاى نينا از كانال يك

برنامه هاى نينا هر سه شنبه راس ساعت
٥:٣٠ بعد از ظهر به وقت تهران در 

شبكه تلويزيونى كانال يك پخش م  شود. 

مشخصات ماهواره:
  Yahsat w1A

27500 عمودى 12073

Eutelsat   W3A
افقى  22000 10721

پخش برنامه هاى نينا از راديو طول موج كوتاه

برنامه هاى نينا هر جمعه راس ساعت ٩ شب به وقت تهران 
از طريق راديو طول موج كوتاه پخش مى شود.

مشخصات موج كوتاه راديو:
SW   5885

---------------

نينا را در شبكه هاى اجتماعى زير دنبال كنيد:
سايت نينا

radioneena.com
 ساوند كلود

soundcloud.com/radio-neena
اينستاگرام

instagram.com/radioneena  
تلگرام

https://t.me/RadioNeenna
فيسبوك

facebook.com/radioneena


