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 2 ۱۳۹۴ مرداد ۱۵ انترناسيونال 

ـ	ل:   ـ�� ـ ـه         ا����	� در سـال گـذشـت
کشورهاي مختلف اروپا و آمريـکـاي   
شمالي از فرانسه و دانمارک و آلمان تـا  
ـلـژيـک صـحـنـه جـنـايـات               آمريکا و ب
فــجــيــع داعــش و بــرخــي جــريــانــات          
اســالمــي ديــگــر بــوده اســت و در                
ماههاي اخير اين جـنـايـات سـرعـت          
گرفته است. فضاي شـورانـگـيـزي کـه        
در دفاع از پناهجويان در کشـورهـاي     
مختلف شکل گرفته بود، جـاي خـود     
را بــه نــگــرانــي مــردم از تــروريســم               
اسالمي و بعضا رشد راسـيـسـم داده        
است. اولين سئوال که مطرح ميشـود   
اينست که  سياست دولت هاي غربـي  
در مقابل تروريسم اسالمـي در خـود       

 غرب چقدر کارايي دارد؟
 

�-�ا'&:   �سياست دول غربي ��
در مقابله با اسالم سـيـاسـي کـارائـي          
ندارد قبل از هر چيز بـايـن دلـيـل کـه             
ـه شـکـسـت                  براي مقابله و نـهـايـتـا ب
کشاندن تروريسم اسالمي ابتـدا بـايـد      
از آن شـنــاخـت درســتـي داشـت. بــر                
ـفـکـريـن و               خالف آنچه دولتـهـا و مـت
رسانه هاي بورژوائي  مطرح ميکننـد  
تروريسم اسالمي يک جنبش مذهبي

عقيدتي نيست، از "هايجک کـردن"    -
اســـالم بـــوســـيلـــه تـــروريســـتـــهـــاي         
ـه                 فاندامنتالـيـسـت نـتـيـجـه نشـده، ب
فرهنگ و تعصبات و سـبـک زنـدگـي       

بعـبـارت صـحـيـح تـر            -"مسلمانان"   
هم  ربـطـي      -مردم منسوب به اسالم 

ندارد، بر تـخـاصـم مـردم کشـورهـاي           
اسـالمــزده بــا فــرهـنــگ غــربـي نـيــز             
مبتـنـي نـيـسـت. ايـن نـوع نـظـرات                    
متداول در ميان دولتها و نـهـادهـا و          
رسانه هـاي بـورژوازي جـهـانـي خـود             
ـه           ـه اسـت و ن بخشي از صورت مسال
ـه هـا              راه حل مساله. آنچه ايـن نـظـري
ـه اي        ناديده ميگيرند اين واقعيت پـاي
است که تروريسم اسالمي يک جنبش 
سياسي است و که در نيازهاي امـروز    

در    -بورژوزاي بحران زده و بـي افـق           
ـه    در شـرايـط        -غرب و در خاورمـيـان

 پس از جنگ سرد ريشه دارد. 
ـفـي از       ـل قبال در نوشته هاي مخت
جمله مصـاحـبـه در مـورد تـروريسـم             
اسالمي در شرايط امروز و يادداشـت  

"تــروريســم اســالمــي و گــنــديــدگــي           
سرمايه داري عصر ما" که در شـمـاره    
هاي  اخير انترناسيونال چاپ شد ايـن    
خصلت سياسـي تـروريسـم اسـالمـي          
توضيح داده شده است. اينـجـا تـنـهـا         
الزمست بر اين نکته تاکيد کـنـم کـه        
بدون شناخت و نقد سياسي تـروريسـم   
اسالمي مقابله با آن ممکن نـيـسـت.    
برخورد دولتها و احزاب و رسانه هـاي    
بورژوائي به تروريسم اسـالمـي تـنـهـا        
ـقـويـت آن                ميتواند مـوجـب رشـد و ت
بشود کما اينکه تاکنون چـنـيـن بـوده         
است. تا امـروز هـمـه ارزيـابـي هـا و                
موضعگيريهاي بورژوائي از تروريسم 
اسالمي، از ميليـتـاريسـم و تـهـاجـم           
نظامي بوش پدر و پسر تا ديپلماسـي  
ائتالفي اوباما و از حمله راسيستي به 
ــمــانــان" و مــردم مــهــاجــر از                "مســل
ـه   کشورهاي اسالمزده تا آوانس دادن ب
اســالم مــعــتــدل و تــحــمــل پســت                
مدرنيستـي "فـرهـنـگ اسـالمـي" و                
سبک زندگي "جامعه مسلـمـانـان" در        
جــوامــع اروپــائــي، حــاصــلــي بــجــز           
ـه و             گسترش تروريسـم در خـاورمـيـان
ـقـا و در خـود کشـورهـاي                شمال آفـري
غربي نداشته است. دولت آمـريـکـا و       
کل کمپ بازار آزاد نه تنهـا بـا بـجـلـو          
ـه بـا "خـطـر"           راندن خميني براي مقابل

ـه        ۵۷ انقالب  در ايران و شکـل دادن ب
ـفـوذ شـوروي در                   طـالـبـان در بـرابــر ن
ـه                 افغانستـان اسـالم سـيـاسـي را پـاي
گذاشتند، بلکه در رشد و گسترش آن   
ـقــيـم و                  در سـه  دهــه گــذشـتــه مســت
ـه انـد.       غيرمستقيم نقش فعالي داشـت
بايد در مقابل اين روند ايستاد و ورق   

 را برگرداند.    
ـفـتـم مـيـزان                  ـه آنـچـه گ با توجه ب
"کارآئي" سياست دولتهاي غـربـي در       
قبال تروريسم اسالمي  بـايـد روشـن          
باشد. اوال اين دولتها خـود مـوجـد و         
باني تروريسمي هسـتـنـد کـه امـروز            
گـريـبـان خـودشـان را در آمـريـکـا و                   
فرانسه و آلمان و بلژيک گـرفـتـه اسـت.       
ـه گـذشـتـه و            اين فقط امري مربوط ب
ـه عـراق و افـغـانسـتـان                  دوره تهاجـم ب
نيست بلکه سياستهاي هميـن امـروز     
اين دولتها را نـيـز در بـر مـيـگـيـرد.                
وقتي داعش تهاجم خودش را در سال 

در عراق شروع کرد در ابـتـدا        ۲۰۱۴ 
دولت آمريکا و مـتـحـديـنـش صـرفـا          
نظاره گـر بـودنـد. مشـخـصـا دولـت                 
آمريکا دل خوشي از دولـت مـالـکـي       
ـفـع               ـه ن نداشت و حتي سـقـوط او را ب
خود ميديد. همچنين تصور ميـکـرد    
نفوذ داعش باعث تضعيف موقعيـت  
جمهوري اسالمي در عراق و سوريه و 
در کل منطقه خواهد شد و از اين نظر 
هـم  پــيــشــروي داعــش در عــراق را              
مثبت ارزيابي ميکرد. در سوريه هـم     
تقابل داعش با دولت اسد بـا اهـداف       
استراتژيـک آمـريـکـا مـنـطـبـق بـود.                
بهمين دليـل عـکـس الـعـمـل دولـت              
آمريکا و ساير دول غربي با جنايت و   
توحش داعشيها که مـردم جـهـان را          
شــوکــه کــرده بــود، هــيــچ تــنــاســبــي           
نداشت. حتي در ابـتـدا گـزارشـات و              
تصــاويــري در مــديــاي اجــتــمــاعــي          
منتشر شد که نشان ميداد نـيـروهـاي    
داعش تحت حفاظت نـيـروي هـوائـي       
آمريکا در حـال پـيـشـروي هسـتـنـد.            
ـه کشـورهـاي       امروز تروريسم داعش ب
غربي نيز بسط يافتـه اسـت و دولـت          
آمريکا يک بلوک ائتالفي متشکل از   
دول غربي و دولتهاي اسالمي "خوش  
خيم" در منطقه عليه داعش تشکيـل   
داده است اما حتي همين ائـتـالف بـا      
دولتها و نيروهاي اسالمي "ميانه رو"  
عليه داعش تنها  ميتواند به تقـويـت   
بيشتر جنبش اسالم سياسـي مـنـجـر       
بشود. روشن است که جنـبـش اسـالم       
سياسي يک جنبش گسترده اسـت کـه     
تـنــهــا  بــه تـروريســم نـوع داعــش و                
القاعده و آنهـم تـنـهـا در کشـورهـاي             
غربـي مـحـدود نـيـسـت. جـمـهـوري                 

مذهـبـي    -اسالمي، دولتهاي قومي 
در افغانستان و عراق، دولت اسالمـي  
ـه و        ترکيه، نيروهاي اسالمي در سـوي
در شمال آفريقا، و "اسالم معتـدل" در      
خود جوامع غربي اينهـا هـمـه اجـزاء         
مختلف اسالم سياسي هستند. بـدون   
جمهوري اسالمي القـاعـده و داعـش        
شــکــل نــمـــيــگــرفــتـــنــد و بـــدون                  
تروريستهاي  اسالمي مسجد سـازي  
و قتلهاي ناموسي و حجاب و برقـع و    
مدارس اسالمي در کشورهاي غربـي  
چنين رونـق نـمـيـگـرفـت وقـوانـيـن و                

دادگاههاي شـريـعـه در انـگـلـيـس و                
 کانادا نيز موضوعيتي پيدا نميکرد.  
نکته مـهـم ديـگـر ايـنـسـت کـه                 
ـه هـاي بـورژوائـي در                 دولتها و رسـان
غـرب تـروريســم را صـرفــا بــه بــمــب              
گذاري و عمليات انتـحـاري مـحـدود       
ميکنند. در تبليغات و موضعگيري  
ـه هـاي غـربـي                  هاي دولـتـهـا و رسـان
تروريسم مداومي که از جانب دولتهـا  
و نــيــروهــاي اســالمــي در خـــود                  
کشورهاي اسالمزده هر روز در جريان 
ـه مـحـکـوم          است  نه ديده ميشود و ن
ميـشـود. سـيـاسـتـهـاي تـروريسـتـي                
جمـهـوري اسـالمـي و حـکـومـت ال                

اسـالمـي      -سعود و دولتهاي قـومـي    
عراق و افغانستـان و حـتـي جـنـايـت             
ـفـوذش، يـا       داعش در مناطق تحت ن
کال مسکوت گذاشته ميشود و يا در 
بهترين حالت تـنـهـا در مـواردي کـه            
سياست اين دولتها و نيروها با منافع 
ـه            و سياستهاي غـرب تـنـاقـض داشـت
ــرم فشــار                   ــک اه ــوان ي ــن ــع ــد ب ــاش ب

 ديپلماتيک، بکار گرفته ميشود.  
اين محدود کردن جنـبـش اسـالم      
ـه نـيـروهـاي تـروريسـتـي و                 سياسي ب
ـه عـمـلـيـات           محدود کردن تروريسم ب
عليه مردم در جـوامـع غـربـي ريشـه            
ستروني و ناکارآئي سيـاسـتـهـاي دول       
غربي در مواجهه با اسـالم سـيـاسـي         
است. اين سيـاسـتـهـا هـمـانـطـور کـه              
اشاره کردم بيشتر به تقـويـت و بسـط        
نفوذ اسالم سياسي منجر ميشود تـا    
تضعيف و به شـکـسـت کشـانـدن آن.          
ـه            ممکن است حمـالت هـوائـي عـلـي
داعش او را از مناطق نفوذش بـيـرون     
ـه هـمـان نسـبـت           براند اما در مقابل ب
دولتها و نيروهاي اسالمي موتلف بـا  
غرب را تقويت خواهد کرد. جـنـبـش       
ـلـيـت آن             اسالم سياسي را تنـهـا در ک
ميتوان به شکست کشاند و نه با اتکا 
به يک بخش آن علـيـه بـخـش ديـگـر.           
طالبان و خـمـيـنـي را مـقـابـل خـطـر                
شوروي و چپ علم کردند و القاعده را   
بهانه و محمل ميليتاريسم هـژمـونـي    
طلبانه خود در تهاجم نظامي به عراق 
و افغانستان قرار دادند که به ظهـور و    
افسار گسيخـتـگـي انـواع نـيـروهـاي            
اسالمي از الشبـاب و بـوکـوحـرام تـا            

جبهه النصره و حوثي و شـاخـه هـاي          
ـفـيـون  در                      ـقـاعـده و سـل ـلـف ال مخت
خاورميانه و شمال آفريقا و دولـتـهـاي      
قومي مذهبي در عراق و افغانسـتـان   
ـفـوذ جـمـهـوري اسـالمـي و               و بسط ن
عـربسـتـان و امـارات و تـرکـيـه  در                    
منطقه منجر شد. داعش بر متن اين  
شرايط  سر برآورد اما آخرين بروز ايـن  
توحش و سير قهقرائـي نـيـسـت. ايـن           
دور تسلسل تـوحـش و جـنـايـت  تـا               
زماني که جنبش اسالم سيـاسـي، در     
کليت خود و در تمامي تمام شاخه ها 
و اجــزاء ان از يــک مــوضــع چــپ،                  
سکوالر و انساني نقـد و طـرد نشـود          
ـقـد بـايـد               ادامه خواهد داشـت. ايـن ن
اسالم سياسـي را بـر بسـتـر و مـتـن                 
واقعي اش، يعني بـحـران و فـتـرت و           
قهقراي بورژوازي جهاني بشـنـاسـد و        
ـقـد اسـالم               بشناساند و افشـا کـنـد. ن
ســيــاســي بــايــد در عــيــن حــال نــقــد            
عقبگرد بورژوازي جهان از مدرنيـسـم   
و مدنيت و سـکـوالريسـم و جـوامـع            
مدني باشد. اسالم سياسي دستپخت  
سرمايه داري بحرانزده عصر ما اسـت  
ـقـد سـوسـيـالـيـسـتـي             و بهمين دليل ن
سرمايه داري جزء الزم و پيـش شـرط     
نقد  انساني و راديکال  اسالم سياسي 

 است.  
 

سئوال دوم درمـورد      ا����	���	ل:  
قطب مردم متمدن و آزاديخواه جـهـان   
است. ايـن قـطـب چـه بـايـد بـکـنـد؟                   
خطوط يک پالتفرم قاطع و کـارسـاز،       
که زمينه اجتماعي و عمـلـي داشـتـه       
باشد و بتواند ريشه جريانات مختلف 
تــروريســم اســالمــي را بــخــشــکــانــد         

 چيست؟
�-�ا'&:    �منـصـورحـکـمـت      ��

در نوشته دنيا پس از يازده سپتـامـبـر    
از لزوم بميدان آمدن قطب سوم، قطـب  
جـهـان مـتـمـدن، در بـرابـر تـروريســم                 
دولتـي غـرب و تـروريسـم اسـالمـي               
سخن ميـگـويـد و تـا امـروز خـط و                 
سياست حزب ما در قـبـال تـروريسـم         
اسالمي و سـيـاسـتـهـاي دول غـربـي              
تاکيد بر دستاوردهاي تمدن و مدنيت 

 &4Gوری�5 ا��� 4;	�& 4;	رز, 
���ی��& :	 
�-�ای&  � �4	�;* :	 ��ی
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"مذاکره بـا آمـريـکـا سـمـي مـهـلـک                 
است. اين را بـرجـام نشـان داد" ايـن               
آخرين سخن خامنه اي است که  روز   

ـيـان          ١١ دوشنبه  مرداد (اول اوت) ب
کرد. هم او سال گذشـتـه در دفـاع از           
ـتــراتــژي "نــرمــش               مــذاکــرات، اسـ
قهرمانانه" را روبروي حکـومـت قـرار       
داده بود. اين روزها حـملـه و نـزاع و             
کشاکش در تمام باالي حکومتي هـا  
ابعاد گسترده اي به خود گرفته اسـت    
و در تمام رسانه هاي حکومت قـابـل     

 مشاهده است. 
از زمانـي کـه مـذاکـرات اتـمـي             
جمـهـوري اسـالمـي بـا دولـت هـاي                
غربي آغاز شد، بحثـهـاي زيـادي در        
ــي                ــه اســت. مــوضــوع "آشــت گــرفــت
جمهوري اسالمي با غرب" و ارزيابي  
از نتايج و عواقب مذاکرات، براستـي  
دماسنج بسيار مهم و جالبي نه فقط 
ـيـل وضـعـيـت جـمـهـوري                  براي تـحـل
ــي               ــاب ــراي ارزي ــکــه ب اســالمــي، بــل
اپــوزيســيــون نــيــز هســت. يــکــي از            
جاهايي که خيلي خوب ميزان نوسان 
استراتژيک و بي افقي و سطحي گـري  
نظري، و يا همچنين عمق و انسـجـام   
و تيزبيني سـيـاسـي افـراد و احـزاب              
سياسي مختلف را در بوته آزمـايـش   

گذاشت همين موضوع هسـتـه اي و       
ــرخــي افــراد و                مــذاکــرات اســت. ب
جريانات واقعا االکلنگ شـدنـد. يـک       
بار به اين طرف و يک بار به آن طـرف    
ـبـض       چرخيدند. عده اي نبضشان با ن
دولت روحاني و ملي اسالمي ها زد. 
گفتند بحـران حـکـومـت تـمـام شـد.              
تــنــشــهــاي حــکــومــت بــزودي تــمــام        
ميشود. بزودي سـيـل تـوريسـتـهـا و            
سرمايه هاي غـربـي بـه سـوي ايـران              
سرازير ميشود و بحران اقتـصـاديـش    

 تمام ميشود. 
در اين بحث ما بـارهـا و بـارهـا           
گفتيم و نشان داديم که سرمايه داري   
ايــران از اواخــر حــکــومــت پــهــلــوي           
تاکنون دچار بحران حاکمـيـت اسـت.      
گفتيم حکومت اسالمي زاده بـحـران     
ســيــاســي و اقــتــصــادي اســت. ايــن            
ـبـش                 حکومت بنـد نـافـش را بـا جـن
اسالمي و ارتجاعي "ضد آمريکائـي   
گري" بسته اند. گفتيم سرمـايـه داري      
غربي از اين ابزار و شرايط بـرخـوردار   
ـيــســت کــه حــکــومــت اســالمــي و            ن
اقتصاد ايران را از بن بست و بـحـران     
نجات دهد. گفتيم با توافـق اتـمـي و         
برجام جمهوري اسالمي دچار بـحـران   
ــا و                    ــشــه ـن ــشــود و تـ ـي ــت مـ هــوي

کشاکشهاي درونيش نه فقط تخفيف 
نمي يابد بلکه تشديد ميشود. گفتيم  
که اقتصـاد ايـران تـحـت حـکـومـت              
اسالمي عميق تر دچار ورشکستگي 
و بحران مـيـشـود و ايـن بـحـران تـا                  
زماني که اين حکومت سرکار اسـت    
چشم انداز حل شدن نشان نـمـيـدهـد.       
گفتيم که نبـايـد اسـيـر جـنـجـالـهـاي              
تبليغاتي اصالح طلبـان حـکـومـتـي        
شد که کارگران و مردم را به سياسـت  
ـبـش حـق            انتظار سوق ميدهنـد. جـن

 طلبي بايد فعالتر به ميدان بيايد.
اکنون يک سال پس از بـرجـام آيـا      
نـمــيــشـود ارزيــابـي روشــنـي از ايــن             
جهتگيريها و بحـثـهـا و سـيـاسـتـهـا             
داشت؟ آيا نميشود ديـد کـه اوضـاع          
جمهوري اسالمي به چه سمـت سـيـر      

 کرده است؟ 
آيا همين جدل روباز خامنه اي و   
روحاني اوضاع نزار و در هـم ريـخـتـه       
ـنـهـا        حکومت را بازتاب نميدهـد؟ اي
معلوم است کارشان به جايي رسـيـده     
ـنـد                     ـتـوان است کـه ديـگـر حـتـي نـمـي
بنشينند و چشم در چشـم يـکـديـگـر          
ـنـد. بـه             بدوزند و بحث و مرافـعـه کـن
نحو مسخره اي در سـخـنـرانـي هـاي        
ـنـي بـا يـکـديـگـر بـحـث و جـدل                      عل

ميکنند. يکي ميگويد بـرجـام ذلـت       
بود و ديگري جواب مـيـدهـد نـخـيـر         
عزت بود. يکي ميگويد مذاکره سـم   
مهـلـک اسـت و ديـگـري مـيـگـويـد                  

 مذاکره منزلت و افتخار است. 
ـيـغ         ـل ـب طرفداران دولت روحانـي ت
ـفـت           ميکنند که اين بحثهـا و مـخـال
ـيـسـت.         خواني ها با "برجام" واقعـي ن
بلکه براي اينست که نـگـذارنـد سـال         
آينده روحاني به دور دوم بـرسـد. امـا         
ـيـشـتـر نشـان         اين توضيح نيز اتفاقا ب
دهــنــده عــمــق جــنــگ و بــحــران و              
ــاحــي در درون               ـن ــاي جـ کشــاکشــه
ـتـصـاد دان          حکومت است که يـک اق
طرفدار دولت روحـانـي آنـرا بـعـنـوان             
ريشه و مـنـشـاء رکـود و بـن بسـت                 
الينحل اقتصادي نـام بـرده بـود. در           
همايش "چشم انداز اقتصاد ايـران در     

" که مقامات دولت روحانـي   ٩٥ سال 
ـتـصـاددانـان      برگزار کردند، يکي از اق
ـتـصـاد              اش بنام رناني مـيـگـويـد "اق
دچار چندين نوع رکود است. اقتصاد  
ايران طوالني ترين رکود تاريخ خودرا 
تــجــربــه مــيــکــنــد... هــيــچ راه حــل              
اقتصادي اي بـراي خـالـصـي از بـن              
بست وجود ندارد". حتي وزراي خـود      
دولت روحاني نيز به ريشـه دار بـودن       

رکود و بحران اعتراف کردند. در ايـن   
هـمـايــش حـتــي از بــمـب انــفـجــاري              
بيکاري سخن گفته شد. نمونـه هـا و        

 شواهد بسيار است.
ـنـکـه: مـا             حرف آخر و اصـلـي اي
ـيـم و تـرديـد نـداشـتـه                مردم بايد بـدان
باشيم که تازماني که اين حـکـومـت      
ـيـکـاري و نـا          سرکار است چيزي جز ب
امني و فقر فزاينده و سرکوب نصيب 
ما نخواهد بود. اين حکومت گـويـي    
رسـالـت تـاريــخـي اش ايــنـسـت کــه               
ـيـازمـايـد.               انتهاي تحـمـل مـردم را ب
واقعا تا چه حد ميتوان فقر و جنايـت  
و تحجر و تحقير و سرکوب را تحمـل  
کرد؟ ما مردم سزاوار زندگي اي بهتر 

 و انساني هستيم.
نبايد به حکومت فرصت داد کـه  
از اين تشتت و بـحـرانـش هـم عـبـور           
کــنــد. بــايــد کــل حــکــومــت دزدان             
جنايتکار و کلـه خشـک را بـا هـمـه                
جنـاحـهـايـش هـرچـه زودتـر بـه زيـر                  
کشيد. بايد تمام تالش و تـمـرکـز را           

 روي اين هدف گذاشت.

  دور �	ز, ا� از ��P� و :�Oان

مـرداد لشـکـري از         ۶ روز چهارشنبه 
مــامــوران و مــزدوران شــهــرداري و           
نيروي انتظامي به قصـد جـمـع آوري        
بســاط دســتــفــروشــان ايــن شــهــر در          
مقابل پاساژ اسالمي يـورش آورنـد.       
در مقـابـل تـعـرض مـزدوران شـمـار              
زيادي از مـردم مـحـل بـه دفـاع از                  
دستفروشان برخاستند و در حـمـايـت      
از دستفروشان با ماموران حکـومـت   
درگير شدند و جلو جمع کردن بسـاط    
دستفروشان را گرفتند. بـا گسـتـرش         
تــجــمــع مــردم مــامــوران شــهــرداري        
امکان جمع کردن بساط دستفروشـان  
ـنـي     را نيافتند و مجبور به عقب نشـي
شدند و از صحنه فـرار کـردنـد. ايـن            
حرکت يک تجربه موفق و مهم اسـت    
 که بايد همه جا سرمشق قرار گيرد. 

ـيـکـار        دستفروشان بخشي از نيـروي ب
ـنـهـا تـحـت                   ـنـد کـه نـه ت کشور هست
ـلـکـه          ـنـد ب پوشش بيمه بيکاري نيسـت
مرتبا در همه شهرهـا مـورد هـجـوم         
ماموران دولـت قـرار مـيـگـيـرنـد و                
بساط آنها توسط ماموران تـخـريـب      
ميشود و يا به تاراج برده ميشود. بـا   
گسترش بيکارسازي در مـوسـسـات      
ـيـروي      توليدي و پيوستن ميليون ها ن
کار جوان به بيکاران، دستفروشي نيـز  
ـيـدا کـرده و           هرروز ابعاد وسيعتري پ
مردم هر روز در تهران و ساير شهرهـا  
شاهد رفتار سرکوبگرانه و وحشـيـانـه    
ـنـد.         مزدوران حکومت با آنـهـا هسـت

نمونه  ۹۳ قتل علي چراغي در مرداد 
اي از وحشيگري مزدوران شـهـرداري     
تهران بود. الزم به يادآوري اسـت کـه        

ساله علي  ۱۵ ابوالفضل چراغي پسر 
ـفـروشـي        چراغي نيز که مشغول دسـت

مـورد هـجـوم         ۹۴ بود در فـرورديـن       
ماموران شهرداري قـرار گـرفـت امـا         
مردم محل به حمايت از او برخاستند 

 و مزدوران را فراري دادند. 
مقاومت دستفروشان و حمايت مردم 
از آنــهــا در مــقــابــل سـيــاســت ضــد             
انسـانــي دولــت بــخــشــي از مــبــارزه           
جوانان و کارگران بيکار عليه بيکاري 
است. جزئي از مبارزه اکثريت مـردم     
زحمتکش عليه فقـر و مـحـرومـيـت          
اقتصادي است که ميتواند با حمايت 
ـيـمــه                      مـردم و بـا خـواسـت کـار يـا ب
بيکاري و پايان دادن به اذيـت و آزار        
ـتـه                  ـيـاف آنها بـه يـک عـرصـه سـازمـان
مــبــارزه مــردم عــلــيــه حــکــومــت و          

مقامات شهرداري ها و ارگـان هـاي       
ـبـديـل شـود. از             سرکوب حکومت ت
مبارزه دستفروشان و خـواسـت هـاي        
ـفـروشـان بـايـد قـاطـعـانـه                برحق دسـت
پشتيباني کرد و همه جا به حمايت از 

 آنها برخاست. 
 

کار يا بيمه بيکاري حق مسلم مـردم    
 است!  

دست مزدوران حکـومـت از زنـدگـي         
 دستفروشان کوتاه! 

 
 حزب کمونيست کارگري ايران

   ۲۰۱۶ اوت  ۱ ، ۱۳۹۵ مرداد  ۱۱ 
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با شکست کودتا در ترکيه، جـامـعـه      
آلــمــان شــاهــد تــحــرک مــوافــقــيــن و          
مخالفـيـن دولـت اردوغـان بـود. در               

ـفــر          ۵ آلـمـان نـزديــک بـه            ـلــيـون ن مـي
شهرونداني ساکن هستند که از ترکيه 
به آلمان آمده اند. در سه هفته گذشته  
رسانه و مدياي اجتمـاعـي در آلـمـان         
ـتـارهـاي گسـتـرده اي را                  بحث و گـف
پيرامون اوضاع سياسي در تـرکـيـه،        
رابطه دولت ترکيه با اتحاديه اروپـا و      
آلمان، مواضع سـيـاسـي شـهـرونـدان           
ترک ساکن آلمان، نسل جوان و رابـطـه   
اين نسل با ترکيه، راه انـداخـتـه انـد.         

ماه جـوالي هـزاران      ٣١ روز يکشنبه 
نفر موافـق و مـخـالـف اردوغـان در              
شهر کلن در آلمان تظاهرات کـردنـد،     
ـيـن از طـرف حـزب             ـف در صف مخال
کمونيست کارگري ايران و نهاد اکـس  
مسلم هم تعدادي حضور داشتند، در 
اين مورد با مينا احدي مصاحبه اي 
ـنـگـهـا و         ـي ميکنيم در مورد اين ميت
تــاثــيــرات آنــهــا و انــعــکــاس ايــن               

 تظاهراتها در جامعه آلمان. 
 

ـ	ن:  Bن ��د�	ـتـدا بـراي        �� در اب
خوانندگان ما توضيح دهيد يکشنبه 

 هفته گذشته در کلن چه خبربود.
  :��ـبـه بـه           4Bـ	 ا�ـ روز يـکـشـن

دعــوت طــرفــداران ســيــاســت هــاي          
اردوغان در ترکيه بعد از کودتايي که 
گفته شد عليه اردوغان در آن کشـور      
ــلــي زود هــم             ســازمــان يــافــتــه و خــي
شکست خورد، هزاران نفر به خيـابـان   
آمده و با در دست داشتن پرچـم هـاي     
ترکيه و شعارهـايـي کـه در دفـاع از             
اردوغان و سياسـتـهـاي وي بـود، در           
طرف راست رودخانه راين که شهر را   
به دو قسمت تقسيم ميکند، تـجـمـع      
کردند. در قسمت چـپ رايـن هـم بـه             
ـيـه            دعوت چند سازمان آلـمـانـي عـل
سياستهاي اردوغان تـظـاهـرات شـد.       
اين سازمانها بخش جـوانـان احـزاب        
سبز و سوسيال دمکرات و چپ بودند 
و يک سازمان آنتي فاشيست بـه اسـم     

"کلن عليه دست راستيها" و مـا هـم         
در اين بخـش از تـظـاهـرات شـرکـت             
کرده بوديم. البته بايد اضافه کنم کـه     
نئونازيها و راستهاي شهر بـه دعـوت     
سازماني به اسم "پـرو کـلـن" هـم در               
مقابل ايستگاه مرکزي قطار تـجـمـع      
ـيـس               ـل کرده بودند کـه در طـول روز پ

 تظاهرات آنها را منحل اعالم کرد.
 

	ن:  Bن ��د�	شعارها چه بـود،  ��
 و عکس العمل مردم چگونه بود؟ 

  :��در بين مخالفـيـن کـه      4B	 ا�
ـفـر بـود،         ١٢٠٠ تعداد آنها حـدود     ن

شــعــارهــا اســاســا بــه ســيــاســتــهــاي         
سرکوبگرانه اردوغان از جمله بسـتـن     
روزنامه هاي منتـقـد و دسـتـگـيـري           
صدها نفر و شکنـجـه در زنـدانـهـا و            
بويژه عليه مجازات اعدام بود. طبـق   
آخرين آمار تعداد دستگـيـري هـا بـه         

 هزار نفر رسيد. ۱۸ 
سازمان جوانان احزاب چپ و سبز، به 
ما گفتند که از ابتدا توافق کـرده انـد     
شعار با خود نياورند، مـبـادا بـاعـث         
اختالف نظر در بين مخالفين بـاشـد.   
من شخصا فکـر مـيـکـنـم ايـن يـک              
نمونه تيپيک از غير اجتماعي بودن و 
غير جدي بودن نهادهـايـي اسـت کـه         
عليه يک واقـعـه مـعـيـن و مـهـم بـه                 
خيابان ميروند و توافق ميکنند فقط 
پرچم و اسامي احزابشـان را بـا خـود          
حمل کنند. ما با پرچم و شعار حـزب   
کــمــونــيــســت کــارگــري ايــران و بــا             
ـتـه    شعارهايي مربوط به اين واقعه رف
بوديم و هر نهادي که چنين کرده بود، 
طبعا مورد توجه مطـبـوعـاتـي قـرار        
ـنـد          ـن ـي ـب ميگرفت که آمده بودند تـا ب
اينها چه ميگوينـد. شـعـارهـاي مـا           
عليه سياستهاي اسالمـي اردوغـان،     
عليه مجازات اعـدام و در دفـاع از             
ـيـان و بـرابـري زن و              آزادي عقيده و ب
ــلــيــه شــريــعــه شــعــار              مــرد بــود و ع
ميداديم. بويژه ما که از ايران هستيـم  
و تــجــربــه قــدرت گــرفــتــن جــنــبــش           
ـيـم     اسالمي در ايران را داريم، ميتـوان
در مقابله با اسالمي تر شدن تـرکـيـه      

بسيار فعال باشيم. بنظر ميـرسـد کـه       
تاريخ در اينجا تـکـرار مـيـشـود. در           
شرايط سياسي ديگري، حزب اللـهـي   
ها و چماق بدستان طرفـدار اردوغـان     
ـقـديـن              ـت در خيابانهاي ترکـيـه بـه مـن
حمله ميکنند فضاي وحشت ايـجـاد     
ميکنند و مردمي کـه  در کـلـن بـه             
خيابان رفته و با اميد بهبـود اوضـاع     
ـفـع سـرکـوب                    در تـرکـيـه عـمـال بـه ن
کنندگان شعار ميدهند و همه اينـهـا   
هم به کمک مسجد و قرآن و اسـالم و    

 اهللا اکبر به پيش برده ميشود. 
ـبـه                ٤٠ در شهر کلن در روز يـکـشـن

هزار نفر به طرفداري از اردوغـان بـه         
خيابان رفتند. اين تعداد از شهـرهـاي    
آلمان، هلند و بلژيک نيز بودند. اين را  
اضافه کنم که؛ قبال درخـواسـت شـده      
بود که اردوغان با تصويـر از تـرکـيـه         
بــراي ايــن جــمــع ســخــنــرانــي کــنــد،           
دادگاهي در آلمان اينرا ممنوع اعالم 
ـنـگ        ـي ـت کرد. مقامات دولتي در مـي

 بودند و سخنراني هم کردند.
هزار نفر را اساسا مسـاجـد و      ٤٠ اين

سازمان اسالمي ديتـيـب کـه رسـمـا          
بازوي دولت تـرکـيـه در آلـمـان اسـت             
سازمان داده بود. اين نهاد اسـالمـي      
در آلمان چند صد مسجد را رهـبـري     
ميکند و هزاران عضو دارد. صـدهـا    
امام از ترکيه به آلمان صادر ميـشـود   
و اين نهاد بـراي هـمـيـن روزهـا کـار             
ميکند که اگر الزم شد هزاران نفـر را    
در دفاع از حکومت ترکيه و ارتـجـاع   
ـيـاورد. اتـوبـوس         اسالمي به خيابان ب
هاي مـتـعـددي از سـراسـر آلـمـان و                
کشورهاي همجوار افراد را بـه کـلـن          
منتقل کردند و در همه جـا صـلـوات      
فرستاده ميشد و در خـيـابـان دسـتـه          

 جمعي شعار اهللا اکبر ميدادند. 
در صف مخالفين از تـرکـيـه تـعـداد          
کمي آمده بودند، صحبت از ترس از   
نيروهاي اردوغان بود و در رسانه هـا    
افــرادي بــا چــهــره پــوشــيــده اخــطــار           
ميدهند که تهديد شده اند و جانشـان  
در آلمان هم در خطر است. البته بايـد   
اضافه کنم که سازمان علوي هـا در      
ـنـد، و       آلمان که منتقد اردوغان هسـت

ـيـن سـازمـانـهـاي نـزديـک بـه                  همچـن
ـقـديـن سـرشـنـاس              ـت پ.ک.ک و يا مـن
سياستهاي اردوغان در آلمان فراخوان 
اعتراض نداده بودند و بهانه آنهـا هـم     
جلوگيري از درگيري خيابانـي اعـالم     

 شد.  
فاشيسم اردوغاني حتي در اينجا نيـز  
ـتـه                 ـنـدد. گـف جلوي دهانها را مـي ب
ميشود به مغازه هـاي تـعـدادي کـه           
عليه اردوغان هستند، حملـه شـده و       

 فضا بسيار متشنج است. 
مردم در آلمان با نگراني اين تشنج را 
دنبال ميکنند و طبعا سـر و صـداي       
ـنـد       ـل دست راستيها و ضد خارجيها ب
ـنـجـا             شده که  دعواي ترکيـه را بـه اي
نکشيد و اگر ميخواهيد از اردوغـان    
دفاع کنيد برويد در ترکيه اين کـار را    

 بکنيد و .. 
 

ــ	ن:   Bن ��د�	يـک مـوضـوع      ��
ـقـي اسـت کـه           جنجالي در آلمان تـواف
دولــت آلــمــان و اتــحــاديــه اروپــا بــا             
اردوغان در مورد پناهندگان کـرده و    
تعهدي کـه اردوغـان داده کـه مـانـع              
حرکت ميليوني پناهندگان بـه سـوي     
مرزهاي اروپا بشـود، در ايـن مـورد          

 بحثها به کجا رسيده؟
  :��بله اين يـک مـوضـوع      4B	 ا�

ـيـن رسـانـه هـا                 مهم در آلمان و در ب
است. قبال انتقاد از مرکل شـده بـود        
که با اردوغان وارد معاملـه اي شـده       
که همواره ممکنـسـت دولـت آلـمـان          
ـتـه و از جـانـب             مورد فشار قرار گـرف
دولت ترکيه اين توافق به نـوعـي بـاج      
ـبـديـل شـود و هـم                  گيري سـيـاسـي ت
اکنون نيـز اردوغـان از بـهـم خـوردن              
ــار                   ــد و هــر ب ــزن ــوافــق حــرف مــي ت
خواستهايي را مطرح ميکند و اروپـا  
نيز براي جلوگيري از حـرکـت هـزاران      
ـنـهـا را در                نفر بسوي مـرزهـايـش اي

 صدر اخبار مطرح ميکند. 
واقعيت اينست کـه مـردمـي کـه از             
ـنـد                    جنگ و بـدبـخـتـي فـرار مـيـکـن
ـيــان ســال در                   ـنــد ســالـ ـتــوانـ ـيـ ــمـ ن
اردوگاههايي با کمتـريـن امـکـانـات        
زندگي کنند و دير يا زود به فکر فـرار  

از آنجا و رفتن به جايي امن خواهنـد  
بود ولي فعال ترکيه مانع آمـدن آنـهـا      
ميشود و ظاهرا ايـن بـراي اتـحـاديـه          
اروپا مفري است که منجر بـه کـنـار        

 آمدن با اردوغان شده است.  
 

	ن:  Bن ��د�	عـکـس الـعـمـل        ��
مطبوعات و منتقـديـن اردوغـان بـه         

 اين مسائل چيست؟ 
  :��طبعا دفاع هزاران نفر 4یB	 ا�

از اردوغان و دادن شعار به نفع اعـدام  
ـنـد بـراي            و غيره يک واقعه نـاخـوشـاي
ـنـد     همه بود. مطبوعات سعي ميکن
اين سوال را در مقابل همه قرار دهند 
ـفـر کـه             چه خبر است و چـرا هـزاران ن
خود در يک کشور ديـگـر و شـرايـط           
ـفـع يـک            ديگري زندگي ميکنند بـه ن
حکومت سرکوبگر و ارتـجـاعـي بـه           
خيابان رفته و بـراي مـردم آن کشـور          
شعار دفاع از ديکتاتور سر ميدهند. 
ـتـار    صحبت از انتگراسيون است و رف
جامعه آلمان با کساني که از ترکيه به 
آلمان آمده اند و کارگر مهاجر بـودنـد   
و ماندگار شده اند و کماکان بسيـاري  
ـنـد و           خود را وابسته به ترکيـه مـيـدان
بــررســي عــلــل دفــاع ايــن مــردم از              
اردوغان و حـتـي دفـاع تـعـدادي از                 
نسل جوان متولـد شـده در آلـمـان و             
بزرگ شده در اينجا از سـيـاسـتـهـاي          

 سرکوبگرانه اردوغان. 
اکنون در رسانه ها از جمله صـحـبـت    
از اين هست که دولت آلـمـان بـودجـه       
هاي سنگيني به احزاب اسالمي و از 
جمله ديتيب، حزب اسالمي وابسـتـه   
به دولت ترکيه، ميدهد کـه مـردم را         
ظاهرا در جامعه انتگره کنند و آنـهـا     
ـنـد و                   مردم را مسـلـمـان تـر مـيـکـن
سازمان ميدهند و در اين روزهـا بـه       
خيابان مي آورند، سياست همـکـاري   
با سازمانهاي اسـالمـي و سـيـاسـت          
مالتي کالتراليسم و جـلـوه دادن زن           
ـتـل نـامـوسـي بـه عـنـوان                  کشي و ق
فرهنگ مردم و دادن بودجه بـه امـام     
ها و تدريس اسالم در مـدارس هـمـه      
در اينجا چهره خود را به جامعه نشان 

 ۱۰ صفحه 
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زنـدانـي مـنـسـوب بـه            ۱۸ اعدام دسته جمعي حداقل 
تسنن در زندان رجائي شهر آخريـن نـمـونـه از جـنـايـت و                
توحش حکومت اسالمي است. مقامات حکومت طـبـق      
معمول ادعا ميکنند که اعدام شدگان در عملـيـات هـاي      
بمب گذاري، ترور و سرقت مسلحانـه دسـت داشـتـه انـد.            
اما بر همه روشن است که اين نـوع اتـهـامـات و پـرونـده               

عـقـيـدتـي کـه           -سازيها در مورد همه زندانيان سـيـاسـي     
رژيم قصد اعدام آنها را دارد صورت ميگيـرد. زنـدانـيـان        
اهل سنت و خانواده هايشان بارها اين نـوع اتـهـامـات را         
رد کرده و علت اصلي بـازداشـت ايـن افـراد را بـاورهـاي               
مذهبي آنان و تبليغ اين باورها ميدانند. شـهـرام احـمـدي        
يکي از اين اعدامي ها است که در گزارش اخير سـازمـان   
ملل نام او بعنوان يک مبلغ مذهبـي مـحـکـوم بـه اعـدام             

 ذکر شده بود.  
واقعيت اينست که در جمـهـوري اسـالمـي نـه تـنـهـا               
فعاليت سياسي و دفاع از حقوق پايه اي خـود و مـبـارزه          
عليه فقر و بيحقوقي شديدي کـه حـکـومـت بـر جـامـعـه                 
تحميل کرده است جرم محسوب ميشود بلکه هر عـقـيـده    
متفاوتي از ايدئولوژي رسمي حکومتي و  نـفـس بـيـان و         
تبليغ آن عقيده حتي بدون هيچ نوع نقد و چالش سـيـاسـي    
حکومت، در سيستم قضائي اسالمـي جـرم و مسـتـحـق            

مجازات است. جمهوري اسالمي يک حکومـت مـذهـبـي        
ايدئولوژيک است و انگيزه و هدف او از سـرکـوب عـقـايـد          
ديگر حفاظت از نظام و سلطه سـيـاسـي خـود اسـت امـا               
زندانياني که بخاطر عقايدشان دستگير مـيـشـونـد هـمـه           
فعال سياسي نيستند. جرم بسياري از آنها صرفا اعـتـقـاد     
به مذهب ديگر و تبليغ مذهب خود است. اهل تسـنـن و        
بهائيان و يهوديها و دراويش، يا بعبارت دقيـق تـر مـردم        
منسوب به اين مذاهب و باورهـا، بـيـشـتـريـن قـربـانـيـان               

 عقيدتي حکومت اسالمي محسوب ميشوند.  
عمل جنايتکـارانـه اعـدام دسـتـه جـمـعـي در زنـدان                    

 -رجائي شهر بار ديگر عمق توحش حـکـومـت مـذهـبـي          
ايدئولوژيک جمهوري اسالمـي را بـرمـال مـيـکـنـد و بـه                   
همگان نشان ميدهد که سکوالريسم و جدائي مـذهـب از     
دولت اولين شرط آزادي عقيده و حتي آزادي اعـتـقـاد بـه         
هر مذهب و يا به هيـچ مـذهـبـي بـراي هـمـه شـهـرونـدان                   
است. جمهوري اسالمي نه تنها براي آزاد انديشـان و بـي        
مذهبان بلکه براي پيروان مذاهب ديگر نيز جهنمي بـيـش   
نيست. براي برخورداري از يـک جـامـعـه آزاد و بـرابـر و                      
انساني در گام اول بـايـد جـمـهـوري اسـالمـي را بـهـمـراه                   
ايدئولوژي و قوانين و سيستم قضائي جـنـايـتـکـارانـه اش         

 به زباله دان تاريخ فرستاد.  

در اخـبـار بـود کـه رئـيـس قـوه                
قضــائــيــه جــمــهــوري اســالمــي در          

بشـر   سخنراني در مراسم روز "حقوق  
اسالمي" خواستـار بـاز کـردن بـاب            
مذاکره در مورد حقوق بشر با اروپـا    
شد. وقاحت هم حدي دارد! بر هر چه   
ــمــدن و آزدگــي دارد                 ــي از ت نشــان
شمشير کشيده اند و دم از مـذاکـره         

 در مورد حقوق بشر ميزنند! 
شايـد دول اروپـائـي بـه چـنـيـن                
مذاکره اي عالقمند باشند اما مردم 
ايران براي پي بردن به معني واقـعـي   
حقوق بشر اسالمـي نـيـازي بـه ايـن            
مذاکرات ندارند. بيش از سـي سـال        
اعدام و سرکوب و تـحـمـيـل شـديـد             
ترين بيحقوقي ها و توهين و تحقيـر  
ها به زنان و اعمال آپارتايد جنسي و 
نقض ابتدائي ترين حقوق و آزاديهاي 
سياسـي و مـدنـي مـفـهـوم واقـعـي                 
"حقوق بشـر اسـالمـي" را در بـرابـر                
چشم همگان قرار داده است.  رئيـس   
قوه قضائيه، که قوه قصابيـه نـام بـا        
مسمي تري براي آنست، در هـمـيـن        
سخنراني ميگويد "مـا در زمـيـنـه            
حقوق بشر مدعي هسـتـيـم" و بـعـد           
مــمــنــوعــيــت بــرقــع و حــجــاب در            

مدارس و دانشگـاهـهـاي فـرانسـه و          
مـمـنـوعـيــت انـکـار هــلـوکـاسـت و                
اعتراض به قوانين قصاص را با ايـن  
استدالل مشعشع که "اسـاس قـانـون       
اساسي ما بر مبناي اسالم است" از    
جــملــه مــوارد نــقــض حــقــوق بشــر            
اروپائيها ذکر ميکند! بهـتـر از ايـن         
نميشد مضـمـون و مـحـتـواي ضـد               
انساني "حـقـوق بشـر اسـالمـي" را                 
برمال کرد. در جـمـهـوري اسـالمـي            
هـزاران نـفـر بـخـاطـر عـدم رعـايــت                 
حجاب اسالمي بزندان افتاده انـد و      
انسانهاي بسياري بر مبناي قوانـيـن   
قصاص شالق خـورده انـد و نـقـص             
عضو شده اند و بـه زنـدان و اعـدام              
محکوم شده اند و اين جنايـات، کـه     
آخريـن نـمـونـه اش اعـدام بـيـش از                  

 -هــيــجــده نــفــر زنــدانــي ســيــاســي           
عقيدتي در زندان رجائي شهر است، 
همچنان ادامه دارد. ايـن جـنـايـات          
اسالمي هسـت امـا "حـقـوق بشـر"               
قلمداد کردن آنها  مستلزم يـک نـوع       
وقاحت و حماقت آخوندي اسـت کـه       
تنهـا در نـزد مـقـامـات جـمـهـوري                 

 اسالمي يافت ميشود و بس.
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"ما شفافيت، رقابت سالـم و مـبـارزه بـا فسـاد مـي                 
خواهيم، با رانت ها و با قاچاق بايد مبارزه کنيم، شرايـط  
را براي سرمايه گذاري داخلي و خارجي بايد آماده کنيم و 
با فناوري هاي نو بايد کشور را در مسير پيشرفت بيشتـر  
قرار دهيم، در آن شرايط هست که شاهد خواهيم بـود کـه       
با اين گونه فسادها مواجه نمي شويم، مديـريـت مـا اگـر         
يک مديريت دقيق باشد، دولت ما اگر به سمت يک دولـت    
الکترونيک برود بسياري از اين مفاسد از پيش پاي مـردم    

 برداشته مي شود." 
 حسن روحاني  

 

هر دم از اين باغ بري ميرسد! تاکنون دولـت سـابـق و         
البته مـقـامـات       -ضعف مديريت و بي کفايتي مقامات 

عــلــت فســاد مــعــرفــي مــيــشــد و               -جــنــاح مــخــالــف      
امروزغيرالکترونيکي بودن دولت نيز به اين ليست اضافه 
شده است! امـا حـکـومـت اسـالمـي در دزدي و چـپـاول                      
الکترونيکي کمبودي ندارد. رانت خواري و قاچاق و دزدي 
و غارت هاي هزاران ميـلـيـاردي و حـقـوقـهـاي نـجـومـي                 
مقامات و آيت اهللا ها و سرداران سپاه همه با استفـاده از    

آخرين تکنولوژي الکترونيکي صورت ميگيرد. مسله بـر     
سر استفاده از تکنولوژي الکترونيکي نيست بلکه  فسـاد    
مالي گسترده اي است که سراپاي اين حکومت را در بـر        
گرفته است. امروز جـنـاب روحـانـي از سـر آمـاده کـردن                   
شرايط براي "سرمايه گذاري داخلي و خارجي" به صـرافـت    
شفافيت و مبارزه با فساد و رانت و قاچاق و الکترونيکـي  
کردن دولت افتاده است اما قربانيان اين فساد نه سرمايـه  
گزاران بلکه کارگران و توده مردم رانده شده بزير خط فـقـر     
هستند. حقوقهاي نجومي آنروي سکه دستـمـزدهـاي يـک        
چهارم خط فقر است. و پائين نگهداشتن دستمـزدهـا يـک       
پيش شرط مهم سرمايه گذاري داخلي و خـارجـي اسـت.          
واقعيت آنست که انـبـاشـتـه شـدن ثـروتـهـا و حـقـوقـهـاي                     
نجومي در دست يک اقليت مفتخور و رانده شدن اکثريـت  
عظيم مردم به دره فـقـر و تـنـگـدسـتـي و بـي تـامـيـنـي                         
اقتصادي يک  جزء الزم و اليتجزاي نظـام سـرمـايـه داري         
تحت حاکميت جمهوري اسالمي است. فساد همه جـانـبـه     
جمهوري اسالمي تنها با سرنگون شـدن آن حـل خـواهـد             

 شد! 
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هفته گذشته وکيل جعفر عظـيـم زاده     
اعالم کرد کـه پـرونـده مـوکـلـش بـه                
دادسراي عمومي سـاوه ارجـاع شـده        
ــاد                   ــزودي از مــف ــت ب اســت او گــف
کيفرخواست دادسـراي سـاوه مـطـلـع          
خواهد شد و اظهار اميدواري کرد که 
ـيـق مسـئـوالن امـر،            "با رسيدگي دق
ـنـهـا بـه عـلـت            جعفر عظيم زاده که ت
فعاليت هاي صنفي متهـم شـده، بـه        
ـبـرئـه          زودي از همه اتهامـات وارده ت

 شود."
تبـرئـه و آزادي جـعـفـر عـظـيـم زاده                   
منوط به "رسيدگي دقيق مسئـوالن"   
ـلـکـه در گـرو اعـتـراض و                   نيسـت، ب
اعمال فشار اجتماعي به مقامـات و    
بيدادگاهـهـاي اسـالمـي اسـت. يـک              
خواست پايه اي بيانيه مشترک جعفـر  
عظيم زاده و اسماعيل عبـدي حـذف     

ـيـن         اتهامات امنيتي از پرونـده فـعـال
صنفي بود و حـذف ايـن اتـهـام کـه                
مــبــنــاي پــرونــده ســازي جــمــهــوري          
اسالمي عليه همه فعالين و زندانيـان  
سياسي است از کيفرخواست کـذائـي   
ـبـرئـه و            دادسراي ساوه اولين شـرط ت
آزادي جعفراست. ايـن امـر را بـايـد              
ــه                 ــارزه ب ــراض و مــب ــقــدرت اعــت ب
مقامات جمهوري اسالمي تحـمـيـل    
کرد. جنبش و حرکتي که حول بيانيـه   

جعفر آغاز شد ميتـوانـد    -عظيم زاده
و بايد با خـواسـت حـذف اتـهـامـات             
امنيتي از پرونده جعفر و پرونده هـمـه   
زندانيان سياسي بميدان بيايد و اجازه 
نـدهــد يــکــبــار ديــگـر جــعــفــر را بــا              
اتهامات واهي مـحـکـوم و زنـدانـي            

 کنند. 
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نگاهي به سرتيترهاي مهم اخـبـار در       
هفته گذشتـه از فضـاي پـر الـتـهـاب               
اعتراضات گسترده کارگري حـکـايـت    
دارد. اعتراضاتي که به لحاظ کـيـفـي      
هر روز قدمي جلـوتـر مـي گـذارد. از            
جمله در اين اعتراضات خـواسـتـهـاي       
ـارگــري کــه در واقــع                   ســراســري کـ
خواستهاي کل جامعه اسـت هـر روز         
ـا اشـکـال                 بيشتر به جلو مـي آيـد و ب
نويني از سازمانيابي و همبستگي در 
ميان کارگران و نـقـش خـانـواده هـاي            
کارگران در اين اعتراضات روبـرويـيـم.    
تجمع کارگران سنديکاي شرکت واحـد  
ـا شـعـار مسـکـن               مقابل شـهـرداري ب
مناسب حـق مسـلـم مـاسـت، ادامـه             
اعتراضات پر قـدرت کـارگـران ايـران           
ـان مـوقـت اعـتـصـاب                 ـاي ترانسـفـو، پ
هجده روزه کارگران کشت و صـنـعـت        
مهاباد با يک عقب نشيـنـي اولـيـه از         
سوي مديريت و اعتراضـات هـر روزه       
ـانـگـر ايـن         در کارخانجات مختلف بـي
فضا و اين حـال و هـواسـت. در ايـن                
نوشته از نزديکتر به اين سرتـيـتـرهـاي     
مهم خبـري نـگـاهـي مـي انـدازيـم و                
مروري بر آخرين اخبار از کارزار عليـه  
امنيـتـي کـردن مـبـارزات کـارگـران،              

 معلمان و مردم معترض داريم.
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شـرکـت واحـد کـه بـعـضــا بـه هـمــراه                   
ـابـل    خانواده هايشان آمده بودند در مق
شهرداري تهران جمع شدند و پـيـگـيـر       
معـضـل مسـکـن خـود شـدنـد. ايـن                  
ـلـي سـنـديـکـاي           حرکت با فراخوان قـب
ـايـيـد بـراي          واحد و با عنوان جالب "بـي
خانه دار شدن متحد شويم" و با اعـالم   
اينکه با لباس هـاي فـرم و بـه هـمـراه              
ـا             خانواده ها جمع خواهـنـد شـد، بـر پ
شد. شعار محوري اين حرکـت شـعـار       
مسکن مناسب حق مسـلـم مـاسـت،       
بود. شعاري که خواست بخش عظـيـم    
جامعه است و سراسـري اسـت و ايـن          
يک وجه مهم اين حرکت بـود. جـالـب         
است معلـمـان در اعـتـراضـاتشـان از             
تحصيل رايگـان گـفـتـنـد، مـعـلـمـان              
ـايـع                ـازنشـسـتـگـاه صـن بازنشسته و ب
فوالد در تجمع اعتراضي هـمـزمـانـي       

که چندي پيش داشتند، شعار "درمـان  
ـاد             رايگان حق مسلم مـاسـت" را فـري
زدند، حمايت کـنـنـدگـان از کـمـپـيـن               
ــيــه امــنــيــتــي کــردن مــبــارزات             عــل
کارگران، معلمان و مردم مـعـتـرض و      
ــم زاده                    ــر عــظــي ــف ــع در دفــاع از ج
هنگاميکه او در زنـدان بـود، شـعـار             
"کارگر زنداني، زندانـي سـيـاسـي آزاد          
بايد گردد" را دادند و امروز مي بينيـم   
که  کارگران سنـديـکـاي واحـد شـعـار           
مسکن مناسب حق مسلم ماسـت را    
مي دهند. و اين نشانگر جا باز کـردن     
بيشتر شعارهاي سـراسـري در سـطـح         

 جامعه است.
نکته جالب ديگر حـرکـت اعـتـراضـي        
ـان          کارگران شرکت واحد، اعـتـراض آن
ـامـيـنـي           به حقوقهاي نجومي و بـي ت
مطلق کارگران بود با شعار وعده هـاي  
دروغين، حقوقهاي نـجـومـي بـود. و          
اين يک اعتراض اجتماعـي اسـت کـه        
قبال نيز معلمان بازنشسته در تـجـمـع      
ـابـل مـجـلـس در               اعتراضي شـان مـق
شـعـار هـايشـان ابـراز داشـتـنـد. ايــن                  
صداي اعتراض کل جامعه اسـت کـه       
امروز معترض تر و حق به جـانـب تـر        

 خواستهاي خود را طلب ميکند.
شعار قابل توجه ديگر در اين حـرکـت     
ـادت            اعتراضي، شعـار "اعـتـصـاب ي
نره" بود. اشاره کارگران بـه اعـتـصـاب         

بـود کـه        ٨٤ قدرتـمـنـدشـان در سـال            
براستي نـقـطـه عـطـفـي در جـنـبـش                   
کارگري بود و طنين آن چنان گسـتـرده   
بود کـه اخـبـارش بـه سـطـح جـهـانـي                  

 کشيده شد.
عالوه بـر ايـنـهـا شـعـارهـاي زيـر در                   
فضاي مقابل شهرداري تهران طـنـيـن      
ـايـت نـمـي                      انداز بـود: مـديـر بـي کـف
ـانـت        خواهيم نمي خواهيم و مديـر خـي
مي کند شهردار حـمـايـت مـي کـنـد             
،شهردار شـهـر تـهـران تـوجـه تـوجـه،                 
کارگران بيدارند از حق کشي بـيـزارنـد،    
قاليباف قاليباف امروز و فـردا نـکـن        
مشکل ما را حـل کـن، کـارگـرا درد             
دارن مشکل مسکن دارن، خصوصي 
رو رها کن ، فکري بـه حـال مـا کـن،             
شهردار تهران ما ، بودجه مسکن چـه    

 شد؟ و... 
اعتراض کـارگـران شـرکـت واحـد بـه               
سردواندن مديران پروژه هـاي مسـکـن      

بـود. پـروزه هـايـي کـه              ٣ و  ٢ سپيدار 
درصد مبلغ خـانـه هـاي         ٧٠ کارگران 

آنــرا داده انــد و چــنــديــن ســال اســت               
متوقف شده است. و اکنـون بـيـش از         

کارگر شـرکـت واحـد مـنـتـظـر               ٢٦٠ 
تحويل اين خانه ها هستند، اما بيـش  

درصد کار اين پروژه هـا انـجـام       ٤٠ از 
نشده و نيمه ساخته باقي مانـده انـد و       
جواب کارگران را هم نـمـيـدهـنـد. زيـر          
فشار اعتراض کارگران در اين روز سـه  
نفر از آنان بـه اسـامـي داود رضـوي،             
حسن سعيدي و محمد رمضـانـي بـه        
ـا                 نمايندگـي از کـارگـران مـعـتـرض ب
شوراي اسالمي شهر تجمـع داشـتـنـد       
ـاهـتـريـن           که وعده داده شد که در کـوت
زمان به خواسته هاي آنان جـواب داده      
خواهد شد. تاکيد کارگران اين بود کـه   
تا پايان حل مشکل مسکن همچـنـان   
به اعتراضاتشان ادامه خـواهـنـد داد.      
بنا بر خبرها مقامات مسئول در ايـن    
روز بــا اضــافــه کــردن ســاعــات کــار            
رانندگان شرکت واحد تالش کردند کـه  
مانع پيـوسـتـن آنـهـا بـه ايـن حـرکـت                  
اعتراضي شوند. اما خبر ايـن تـجـمـع        
اعتراضي و شعارهاي پرشور کارگـران  
انعکاس بسياري در مـيـان کـارگـران           
ـلـف      شرکت واحد در بخش هاي مـخـت

 تهران داشت.  
حقوقهاي نجومي، دستمزدهاي چـنـد     
بار زير خط فقر و بي مسکني، بخـش  
عظيمي از مـردم کـل جـامـعـه را بـه               
خشم در آورده اسـت. بـويـژه مسـکـن             
بخش عظيم درامد خانواده ها را مـي    
ـاتـوان از                    بلعـد و بسـيـاري از مـردم ن
تامين سرپناهي براي خود به حـاشـيـه    
شهرها رانده شده اند. از جملـه آخـريـن       

ميلـيـون    ١١ آمارهاي دولتي از وجود 
حاشيه نشين در تـهـران و کسـانـيـکـه           
خانه و مسکن خـود را از دسـت داده           

 اند گزارش ميدهند.
دولت در قبال ايجاد تسهـيـالت بـراي      
تامين مسکن شايسـتـه انسـان بـراي         
مردم مسئول است. کارگـران شـرکـت       
واحــد در تــهــران بــا شــعــار مســکــن            
ـاد           مناسبت حق مسلـم مـاسـت، فـري

 اعتراض کل جامعه بودند.  
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يک خبر مهم هفته گذشته اعـتـصـاب      
کارگر ايـران تـرانسـفـو اسـت.           ٤٠٠٠ 

مـرداد     ۴ اين حرکـت اعـتـراضـي در           
شروع شد و  راهپيمايي نـمـاديـن ايـن         
کارگران در محـوطـه شـرکـت در ايـن            

روز، قدرت بزرگ ايـن کـارگـران را بـه           
نمايش گذاشت. اعتراض اين کارگـران  
به کوچک سازي کارخـانـه و در پـيـش           
بودن بيکارسازيها و تعرضات بيشـتـر   
به زندگي و معيشتشان است و هـنـوز     
ادامه دارد. مقامات دولتي که تجربـه   

ـافـق        ٥ اعتصاب  هزار کارگر مـعـدن ب
يــزد در ســال گــذشــتــه را دارنــد کــه                
توانست شهري را به حـرکـت در آورد،        
ـا      فورا به تکاپو افتادند. سعي کردنـد ب
شعارهاي انحرافي چـون تـرانسـفـو بـه          
زنــجــان مــتــعــلــق اســت و ســر دادن              
ــوات                شــعــارهــاي  اهللا اکــبــر و صــل
اعتراض را به انـحـراف بـکـشـانـنـد و            
فضاي راديکـال اعـتـراض را قـبـضـه             
ـال       کنند. حتي فراتر از اين افرادي کـان
تلگرامي کمپين حمايـت مـردمـي از        
گروه ايران ترانسفو را بدست گرفتنـد و    
ـان اعـتـصـاب ايـن              ـاي سراسيمه خبر پ
ـا از انـعـکـاس                     کارگـران را دادنـد.  ت
اجتماعي اين اعتراضات جـلـوگـيـري       
ـا ايـن                 کنند و جلـوي هـمـبـسـتـگـي ب
کارگران را بگيرند. اما آنها از طـريـق        
مدياي اجتـمـاعـي و صـفـحـه فـيـس               
بوکي خود مرتب خبـر رسـانـي کـرده،         
اخبار و گـزارشـات خـبـرشـان را درج              
کردند. عکس و فيلم گذاشتنـد، خـبـر       
پايان اعتصاب را تکذيب کردند و بـر      
ادامه مبارزات خود و خواستهـايشـان   

 تاکيد گذاشتند.  
بدين ترتيب کارگران ايران ترانسفو هـم  
ـا جـدال سـخـت و پـرقـدرتـي                   اکنون ب
اعتراضات خود را جلـو مـيـبـرنـد. از           

مــرداد، دو نــفــر از            ۱۳ جــملــه روز      
کارگران اين کارخانه آقايان رحيـمـي و     
ـا سـابـقـه           نعلبند زنجاني از کارگـران ب
کارخانه که مسئوليت کمـپـيـن جـلـب        
حمايت از مـبـارزات کـارگـران را بـر                
عهده داشتند، بازداشت شدند که بعدا 
زير فشار اعتراض کارگران با وساطت 
برخي مقامات حکومتي پس از چنـد  
ساعت آزاد شدند. اما اين کارگـران از     
کار اخراج و حق شرکت آنان در تجـمـع   
اعتراضي کارگران سلـب شـده اسـت.        
کارگران با شعارهايي چون مومـنـي ،     
باقري فراري ات ميدهيـم. هـمـکـاران        
محترم اتـحـاد، اتـحـاد در بـرابـر ايـن                
تعرضات ايستاده و باقدرت به مبـارزه  

 شان ادامه ميدهند.  
آنچه در ايران ترانسفـو مـيـگـذرد يـک          
هشدار است. نظير اين بلوا را ممـکـن    

ـا               است در هر کجاي ديـگـر هـم  بـر پ
کنند تا جلوي اعتراضات کارگـران را    
بگيرند. ميکوشند با اهللا اکبر گـفـتـن     
و صلوات سر دادن اعتـراض را رنـگ       
حکومتي بزنند، با شعار هاي قـومـي   
در ميان کارگران شکاف بـيـنـدازنـد و       
غيره. راه مقابله با همه اين توطئه هـا     
ــر ســر                 ــدن کــارگــران ب مــتــحــد مــان
خــواســتــهــايشــان و مــنــزوي کــردن            
گرايشات راست و نهادهاي دست ساز 
ـابلـه مـتـکـي            حکومتي است. راه مـق
بودن به مجمع عـمـومـي کـارگـران و            
تصميم گيري جمعي و شرکـت وسـيـع      
خانواده هاي کارگران در اعـتـراضـات      
اســت. راه مــقــابلــه شــکــل دادن بــه               
همبستگي کارگري نظير کـاري اسـت     
که کارگران ايران ترانسفو تالش کردنـد  
در کانال تلگرامي خود  انجام دهند و   
ـا اطـالع رسـانـي از اعـتـراضـات و                   ب
خواستهايشان کوشيدند همبـسـتـگـي     
وسيع جلب کـنـنـد. و وقـتـي هـم کـه                 
توطئه گرانه بـراي قـبـضـه کـردن ايـن             
کانال تلگرامي تـالش شـد، دو هـزار          
کارگران ايران ترانسـفـو از آن خـود را            
ــداوم                  ــر تـ ــدنـــد و بـ ــيـ ــرون کشـ ــيـ بـ
اعــتــراضــاتشــان تــاکــيــد گــذاشــتــنــد.      
درسهاي اين اعتـصـاب قـدرتـمـنـد را           

 بايد آموخت.
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خبرها ابتدا حاکي از ايـن بـود کـه در          
روزه اعتصاب کـارگـران    ١٤ پي تجمع 

ـا يـک          کشت و صنعت مهاباد؛ آنـهـا ب
عقب نشيني اوليه از سـوي مـديـريـت       
کارگران اين کارخانه به اعـتـصـابشـان       
پايان داده اند. اما خبرهـاي بـعـدي از         

مـاه     ١٤ اين حکايت دارد که  نه تنها   
دستمزد عقب افتاده کارگران پرداخـت  
نشده بلکه حتي جلسه اي که بـه آنـهـا        
وعده داده شده بود، تا خواستـهـايشـان    
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و اتکا به نيروي توده مـردمـي کـه در        
مقابله بين دول غـربـي و اسـالمـيـون           
نمايندگي نميشوند بوده است. امـروز     
ميليتاريسم نوع بوش و ديک چـيـنـي      
ناکام مانده و حاشيه اي شـده اسـت و       
جاي خود را به سازش و اتـتـالف دول     
غربي با بخشي از اسالميستها عليـه  
بخش ديگر داده است، از سوي ديـگـر   
نيروهاي راسـيـسـتـي در کشـورهـاي             
ـلـنـد کـرده انـد تـروريسـم                   غربـي سـرب
ــهــانــه و                  اســالمــي را مــحــمــل و ب
دستاويزي بـراي خـارجـي سـتـيـزي و             
سياستهاي ضد پناهندگي خود قـرار    
داده انــد. در درون جــنــبــش اســالم               
سياسي نيز با شکل گرفتن داعـش و      
تصرف مناطق تحـت کـنـتـرل دولـت          
اسالمي دامنه عمليات تروريستي و   
ـه کشـورهــاي اســالمــزده            انـتــحـاري ب
کشيده شده و در درون جنـبـش اسـالم      
سياسي بلوکبنديهاي تـازه اي شـکـل        
گرفته و شاخه هاي مختلف در بـرابـر       
هم قرار گرفته اند. اين وضعيت بـيـش    
از پــيــش بــر ضـرورت و مـبــرمــيــت             
بميدان آمدن توده مردم متمدن جـهـان   
عليه کـل ايـن دولـتـهـا و نـيـروهـاي                   
ارتجاعي در غرب و در شـرق تـاکـيـد       

 ميکند.
به نظر من مبنا و نقطه عـزيـمـت      
پالتفرم کمونيستي در مقابله با اسالم 
سياسي نقد بورژوازي بحرانـزده و بـي       
افقي است که اين توحش را بر جـهـان     
حاکم کرده است. نه تنها از نقطه نـظـر    

ـلـکـه از نـطـر                 -سياسي تاکـتـيـکـي ب
استراتژيک و فلسفه و جـهـانـي بـيـنـي         

ســيــاســي نــيــز اســالم         -اجــتــمــاعــي
سياسي حاصل عـقـبـگـرد بـورژوازي          
ـه            جهاني از تمدن و مـدنـيـت اسـت. ب
ـه دلـيـل                نظر من پسـت مـدرنـيـسـم ب
شکل دادن به گفتمان و فضاي فکـري  
ـفـي تـمـدن و             نظري و پاراديم اي کـه ن
فــرهــنــگ و ارزشــهــاي يــکــســان و             
جـهـانشــمـول انســانـي اســاس آنســت           

فـکـري اسـالم         -زمينه ايـدئـولـوژيـک    
سياسي را فراهم آورده است. احکام و    
قوانين و ارزشهاي فـوق ارتـجـاعـي و         
اسالمي قرنهـاسـت وجـود دارد ولـي           
تنها در چند دهه اخير توانستـه اسـت      
بعنوان "تمدن اسـالمـي" و "جـامـعـه               
اسالمي" و "حکومت اسالمي" خـود       
را مطرح کند و به يک حرکت سياسـي  
ـه تـنـهـا جـمـهـوري                     تبـديـل بشـود. ن
اسالمي و داعش و طالبان و القاعـده  
و حــزب اهللا بــلــکــه قــدرت گــيــري               

اردوغان در ترکيه و نقـش و جـايـگـاه         
امروز دولت عربستان سعودي و حتي 
روي آوري "جـامـعـه مسـلـمـانـان" در              
کشورهاي غربي به حـجـاب و حـالل          
گوشت و قوانين شريعه و "فرهـنـگ و      
تمدن خودي" در تـحـلـيـل نـهـائـي در             
چارچوب و پارادايم پست مدرنيسم و   
نسبيت فرهنگي امـکـان پـذيـر شـده            
ـه             است. رجعت نـيـروهـاي اسـالمـي ب
قرآن و قوانين فوق ارتجاعي شريعـه و    
مدل حکومتي  صـدر اسـالم بـطـور             
ـه          واقعي جزئي از رجـعـت بـورژوازي ب
سيستم فکري نظري پيشـامـدرنـيـسـم       
و قرون وسطائـي اسـت. بـدون دسـت            
شستن بـورژوازي از سـکـوالريسـم و           
ارزشــهــاي يــکــســان و جــهــانشــمــول         
انساني و بويژه بدون دست شـسـتـن از      
جوامع مدني و نفي حقوق شهـرونـدي   
مستقل از مذهب و قـومـيـت و نـژاد         
افراد و جانشيـن کـردن آن بـا تـئـوري              
جوامع و دولتهاي موزائيکي جنبـش  
اسالم سياسي پا نميگرفت و به بسـتـر   

 اصلي سياست رانده نميشد.    
با توجه به ايـن واقـعـيـات روشـن          
است که تاکيد ما بر "جهان  متـمـدن"    
در مقابله بـا اسـالم سـيـاسـي و دول              

ـلـيـغـي                      -غربي صـرفـا يـک امـر تـب
تاکتيکي نيست بلکه تمدن بـمـعـنـاي     

ـلـمـه        بـمـعـنـي مـدنـيـت و               -دقـيـق ک
سکوالريسم و مدرنـيـسـم و جـامـعـه           

ـه    -مدني را مد نظر داريم. بورژوازي ب
مدنيـت پشـت کـرده اسـت و اسـالم                 
سياسي حاصل و تبلـور و نـمـاد ايـن           

 عقبگرد است.  
بر مبناي اين ارزيـابـي از خصـلـت و           
هويت سـيـاسـي تـروريسـم اسـالمـي              
ـفـرم            ميتوان خطوط اصـلـي يـک پـالت
ـه بـا اســالم                   کـمـونـيــسـتـي در مـقـابل

 سياسي را چنين برشمرد:  
نقد و افشـاي تـروريسـم اسـالمـي             -

بعنوان يک جنـبـش سـيـاسـي کـه در             
بــحــران و اســتــيــصــال و بــي افــقــي              
بورژوازي جهاني در غرب و در شـرق    

 ريشه دارد.  
نقد اسالم "ميانه رو" و "افـراطـي"             -

ـبـش        بعنوان شاخه هاي مختلـف جـن
اسالم سياسي. افشـاي سـيـاسـتـهـاي         
ـبـال      سازشکارانه دولتهاي غربي در ق
دولتها و  نيروهاي اسالمي " مـيـانـه       

 رو" در غرب و در خاورميانه.
ـيـه مـردم       - نقد تروريسم اسالمي عل

ـقـد ايـن               در کشورهـاي اسـالمـزده. ن
نظريه و سياست دولتها و رسانه هـاي  
بورژوائي که تـروريسـم را صـرفـا در             

ـيـه مـردم                 ـيـات تـروريسـتـي عـل عمل
 کشورهاي غربي محدود ميکند. 

ـيـت                - ـيـسـم و نسـب نقد پسـت مـدرن
ـلـسـفـه                 فرهنگي بعـنـوان نـظـريـه و ف

اجتماعي اي که هـويـت و        -سياسي
ـفـي         فرهنگ جهانشمول انسانـي را ن
ميکند و بـجـاي جـوامـع يـکـپـارچـه             
متـشـکـل از شـهـرونـدان مـتـسـاوي                
الحقوق، جوامع تقسيم شـده بـه زيـر          

 -بخشها و موزائيکـهـاي مـذهـبـي          
نــژادي را قــرار         -قــومــي       -مــلــي

ـيـت                  ميدهد. نقد و مـقـابلـه بـا نسـب
فرهنگي بعنوان نظريه اي که حجـاب  
ـيـن          و برقه و قتلهاي ناموسـي و قـوان
ضد انسانـي شـريـعـه را بـخـشـي از                
فــرهــنــگ و ســبــک زنــدگــي مــردم             

 مسلمان قلمداد ميکند.
ـبـش     - تقويت و دامن زدن به يک جـن

ســکــوالريســتــي ضــد مــذهــبــي در         
ـبـش             کشورهاي اسـالمـزده. ايـن جـن
سالهاست در ايران فـعـال اسـت و در          
سالهاي اخير در عراق و افغانستان و   
ـتـه و          کردستان سوريه نيز شکـل گـرف

 برآمدهاي اميدبخشي داشته است. 
ـيـن و دادگـاهـهـاي              - مقابله با قـوان

ــي و                   اســالمــي  در جــوامــع غــرب
مماشات دولتها با قتلهاي نامـوسـي   
و مسجد سازي و مدارس اسـالمـي.   
يک نمونه موفق اين جنـبـش مـبـارزه       
فعال با سياست دولت  کـانـادا بـراي          
برسميت شناسي دادگاههاي شـريـعـه    

 ٣ ۲۰۰ در استان انتاريو  در سالهاي  
بود. اين سياست بدنبـال     ۲۰۰۵ تا   

کمپين موفق هما ارجمند کادر حزب 
در آن مقطع و تشـکـيـالت حـزب در         
کانادا به شکست انجامـيـد و دولـت        
استان انتاريو ناگزير شـد رسـمـا ايـن         
سياست را کنار بگذارد. نمونه ديـگـر    
جنبشي است که در انـگـلـسـتـان بـه             
ـيـن                  ـيـه قـوان همت مـريـم نـمـازي عـل
ـتـه و تـا کـنـون                      شريـعـه شـکـل گـرف
دستاوردهاي قابـل تـوجـهـي داشـتـه           
است. جنبش اکس مسلم نيز کـه در       
کشـــورهـــاي اروپـــائـــي و بـــرخـــي            
کشورهـاي مـنـطـقـه بـه مـقـابلـه بـا                   
اسالميسم برخاسته است يک نـمـونـه      
موفق ديگر از فعاليتهـاي کـادرهـاي      
حزب در خارج کشور است. اين نـوع     
ـيـدا      حرکتها و کمپين ها بايد بسط پ
کند و بـخـصـوص بـايـد تـالش کـرد              
بخش هر چه وسيعتري از فعالين چپ 
و ســکــوالر و اتــه ئــيــســت در ايــن               

 حرکتها دخيل بشوند. 
مــقـابلــه بــا راســيـســم و خـارجــي               -

ستيزي و مهاجر ستيزي راسـيـسـتـي       

ـقـد و افشـاي             در کشورهاي غربـي. ن
نظر و ديدگاهي که به بهانه مقابله بـا    
تروريسم مردم گريخته از کشـورهـاي   
اسالمزده و مهاجرين "مسـلـمـان" را        

 مورد تهاجم قرار ميدهد. 
جلب حمايت جهاني از مـبـارزات        -

توده مردم در کشـورهـاي اسـالمـزده         
نظير ايران و عـراق و افـغـانسـتـان و              
تونس و کـردسـتـان سـوريـه و سـايـر                
ـيـروهـاي               ـتـهـا و ن کشورها عليـه دول

 اسالمي.
ـيـت و         - دفاع از سکوالريسم و مـدن

ــن ســکــوالر در                 ــوانــي ــهــا و ق ــت دول
کشورهاي اسالمزده و در کشورهـاي  
غربي و بـرسـمـيـت شـنـاسـي حـقـوق              
مسـاوي هــمــه شــهــرونــدان در هــمــه          
ـيـت    کشورها مستقل از مذهب و مل

 و قوميت و نژاد آنها. 
نقد نظري و عقيدتي دين اسـالم و       -

ديگر مذاهب  و دفاع از عـلـم و اتـه          
ئيسم در مقابل ديدگاههاي مذهـبـي   
ـيـروهـاي        و نيمه مذهبي که نه تنهـا ن
اسالمي بلکه کليه دولتـهـا و رسـانـه         
هاي بورژوايي در غـرب و در شـرق             

 اشاعه ميدهند. 
اعمال فشار به دولتـهـاي غـربـي و          -

نهادهاي بين المللي براي قطع رابـطـه   
ســيــاســي بــا دولــتــهــاي اســالمــي و          
مشخصا جمهوري اسالمي که ستون 
ـبـش             فقرات ترويسم اسـالمـي و جـن
اسالم سياسي در منـطـقـه در جـهـان          

 است. 
افشــا و نــقــد ضــرورت و ارزش                 -

مصرف نيروها و دولتهـاي اسـالمـي      
ــورژوازي              ــوژوازي غــرب و ب ــراي ب ب
منطقه و نقد سوسياليستي سـرمـايـه    
 داري بحرانزده عصر ما بر اين مبنا.

اين پالتفرمي براي مـقـابلـه مـوثـر و          
عملي با جنبش اسالم سياسي است. 
منظور از نقد و مقابله در مفاد فـوق    
ـلـکـه              ـيـسـت ب صرفا تبليغ و تـرويـج ن
ـتـمـان و فضـاي           دامن زدن به يک گـف
فــکــري چــپ و ســکــوالريســتــي و               
ـبـش و تـحـرک           ضدمذهبي و يک جـن

اجــتــمــاعــي و شــکــســتــن پــارادايــم          
پست مدرنيستي غالب بـر   -مذهبي

 جوامع امروزي است. 
عملي کردن اين پالتفـرم قـبـل از        
هر چيـز در گـرو دخـالـتـگـري فـعـال                 
سازمانهاي متشکل کمونيسـتـي  و       
بخصوص نيروي چپ اجـتـمـاعـي در         
غــرب و در مــنــطــقــه اســت. تــنــهــا              
سکـوالريسـم و دفـاع از مـدنـيـت و                 
مدرنيسم و اته ئيسم کـافـي نـيـسـت.        
بورژوازي از مدنيت و مدرنيسم عقب 
نشسته است اما جواب در بـازگشـت     
به جامعه مدني انقالب کبير فـرانسـه   
نيست بلکه بقول مارکـس در "فـراتـر         
ـه جـامـعـه                رفتن از جامـعـه مـدنـي ب
ــهــا جــامــعــه                  ــن ــي" اســت. ت انســان
ـه مـعـنـاي             سوسياليستي ميـتـوانـد ب
ـلـمـه يـک جـامـعـه                   دقيق و واقـعـي ک
ـه حـکـم             انساني باشد. امروز بويـژه  ب

اقـتـصـادي       -شرايط عيني سياسـي    
حاکم بر دنيا تنها از يک موضـع چـپ     
و سوسياليستي ميتوان به دفاع از  از 
تمدن انسـانـي بـرخـاسـت. حـزب مـا               
ـه بـا       همانطور که اشاره کردم در مقـابل
اسالم سياسي در غرب و در ايـران تـا     
کنون  پيشرويهاي قابل مـالحـظـه اي      
داشته است و فعاالنه اين سيـاسـت را     
بر مبناي پالتفرم فوق  ادامـه خـواهـد      

 داد.  
در خاتمه اين را هم بـايـد تـاکـيـد        
ـه              ـه آخـر را ب کنم که نهايتا آنچه ضـرب
اسالم سـيـاسـي وارد مـيـکـنـد بـزيـر                
کشــيــده شــدن جــمــهــوري اســالمــي          
بــقــدرت انــقــالب اســت. جــمــهــوري           
اسالمي ستون فقرات اسالم سـيـاسـي    
اســت و ســقــوط آن کــمــر جــنــبــش               
اسالمي  را خـواهـد شـکـسـت. ايـن                
تاکيد ديگري است بر ضرورت بسيـج  
و به حرکت در آوردن نيروهـاي چـپ و       
ـه تـنـگ آمـده از                     متـرقـي  ومـردم ب
توحش و جنايات اسـالمـيـسـتـهـا در         
سطح جهاني عليه جمهوري اسالمـي  
 و در حمايت از مبارزات مردم ايران.    

 ۲ از  صفحه 

آنچه تا امـروز بـه ايـن تـوحـش              
ــت                  ــداده اس ــازه ن افســار زده و اج
حکومت اسالمي جامعـه را از هـر         
چه نشاني از تمدن و انسـانـيـت دارد      
پاک کند مقاومت و مبارزه هر روزه   
کارگران و زنان و جوانان و بخشهـاي  
مختلف مردم در برابر جانيان حاکـم  

بوده است. حقوق انسانـي کـه مـردم         
ايران خواهان آن هستند از مـنـشـور      
جهانـي حـقـوق بشـر بسـيـار فـراتـر                  
ميرود. مـذهـب زدائـي از دولـت و              
جامعه اولـيـن پـيـش شـرط تـحـقـق               
حقـوق انسـانـي و تـامـيـن آزادي و                 
برابري و رفاه توده مردم  در ايـران و      

 در همه کشورها است.  

 ۵ از  صفحه 
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طبق گزارش سنـديـکـاي شـرکـت        
صـبـح امـروز         ۱۰ واحد، از سـاعـت       

ـا          صدها نفر از کارگران واحـد هـمـراه ب
خانواده هاي خود در مقابل شـهـرداري   
ـان بـهـشـت دسـت بـه                  ـاب تهران در خـي
تجمع اعتراضي زدند و خـواهـان رفـع        
فــوري مشــکــل مســکــن و در واقــع            

 ۷۰ تحويل مسـکـن هـاي خـود کـه                
درصـد هــزيـنــه آنــرا از سـالــهـا قـبــل                
پرداخت کرده اند، شدند. کـارگـران در        
اين تجمع پرشور که اعضـاي خـانـواده      
ها و از جمله فرزندان نوجوان شان نـيـز     
در آن حضور داشتند شعار دادند، بـي    
توجهي به خواست هاي بحـق خـود را       
ـا                   محکـوم کـردنـد و اعـالم کـردنـد ت
زماني که به خواست آنـهـا رسـيـدگـي          
نشود دست از اعتـراض بـرنـخـواهـنـد         
داشـت. مــديــريــت شــرکــت واحــد در            
حرکتي توطئه گـرانـه، سـاعـت کـاري          

امروز رانندگان را باال برد تا راننـدگـان   
نــتــوانــد بــه ايــن تــجــمــع اعــتــراضــي           

 بپيوندند.  
ـره         يـکـي از     » اعتـصـاب يـادت ن

شعارهاي کارگران بود که از اين طـريـق   
اعتصابات باشکوه و قدرتمند خـود در    
ـر         سالهاي گذشته را به قاليبـاف و سـاي
مـقـامـات شـهـرداري تـهـران يــادآوري              

مسـکـن مـنـاسـب حـق           »ميکردنـد.     
کارگران بيـدارنـد از     »، «مسلم ماست

قــالــيــبــاف  »،   «حــق کشــي بــيــزارنــد     
قاليباف امروز و فردا نکن مشکل مـا    

کــارگــرا درد دارن       »،   «را حــل کــن      
خصـوصـي   »،   «مشکل مسکن دارن

از  «رو رها کن فکري به حـال مـا کـن       
ــود.                ــارگــران ب ــاي ک ــاره ــع ــگــر ش دي
ـراخـوان            سنديکاي کارگـران واحـد در ف
خود خطاب به کارگـران شـرکـت واحـد         
اعالم کرده بود که تنـهـا راه نـجـات از           

ـه       مستاجري و خانه بدوشي و رسـيـدن ب
ـري     مطالبات بحق خود، اتحاد و پيـگـي
است. در اين فراخوان گفته شده بود کـه   

ـتـظـر تـحـويـل             ۹۰ کارگران از سال  مـن
درصد مبلـغ   ۷۰ خانه هايي هستند که 

آنرا پرداخت کـرده انـد امـا شـهـرداري              
خانه ها را نيمه تمام گذاشته و کارگـران  
مــجــبــور بــه پــرداخــت اجــاره بــهــاي             
ـبـا در حـال               سنگيني هستند کـه مـرت
افزايـش اسـت. کـارگـران هشـدار داده               
ـه هـاي      بودند که ديگر پاسخگوي هزين
باالي اجاره مسکن نيستند و تـا حـل         
نشـــدن مشـــکـــل مســـکـــن دســـت            
ـرنـخـواهـنـد           ازاعتراض و دادخـواهـي ب
ـه حـل        داشت و اگرهرچه زودتر نسبت ب
ـه         اين معضل اقدام نشود عـواقـب آن ب
ــت شــرکــت واحــد و                 ــده مــديــري عــه
 مسئولين تعاوني مسکن خواهد بود.  
خواست مسکن در کنار خواسـت  

تـحـصــيـل رايـگــان، طــب رايــگـان و              
افزايش حقوق باالتر از خط فقر کـه از      
جانب معلمان و بسياري از کارگـران و    
بازنشستگان مطرح ميشـود روزبـروز     
طيف هاي بيشتري را در بر ميـگـيـرد    
و به خـواسـت هـاي عـمـومـي مـردم                
تبديل ميشود. حضور خـانـواده هـاي        
کارگران در تجمعات اعتراضي پـديـده   
ـاتـي و رو بـه                    فوق العاده مـهـم و حـي
رشدي است که بايد به کليه مـبـارزات   
کارگران و معلمان در سـراسـر کشـور          
ـلـيـدي               گسترش يابد. ايـن يـکـي از ک
ترين راه هاي توده اي کردن و سراسـري  
کردن مبارزات و فلج کردن حـکـومـت    

 در مقابل مردم است.  
مسکن، تـحـصـيـل و طـب سـه               
معضل بزرگ کارگران و اکثريت مردم 
است که با توجه به حقـوق هـاي چـنـد         

ـابـل                    بار زير خـط فـقـر فشـار غـيـر ق
تـحـمــلـي بـه اکـثــريـت جـامــعـه وارد                 
ميکنـد. و ايـن در حـالـي اسـت کـه                    
حقوق هاي مديران و مقامات دولـتـي   
و دزدي هاي ميلياردي حکومتيـان و    
ـلـک مـيـزنـد و                    عوامل آنهـا سـر بـه ف
مــوجــب تشــديــد خشــم و اعــتــراض           

 عمومي مردم شده است.  
از کارگران واحد و خواسـت بـحـق      
آنها بايد قاطعانـه حـمـايـت کـرد. بـي              
مسکنـي و اجـاره هـاي سـنـگـيـن و                  
حقوق هاي ناچيز ميليـون هـا نـفـر از           
ـا                مردم را به حـاشـيـه هـاي شـهـرهـا ب
کمترين امکانات رانده است. خواسـت   
تامين مسکن مـنـاسـب بـراي هـمـه             
مردم و خواست هاي طب و تحـصـيـل    
رايگان و افزايش حقوق باالي خط فقر 
را به پرچم مبارزات خـود در سـراسـر          

مورد بررسي قرار گيرد، برگزار نشد و   
ـان                  ٧٠  ـاي نفر از کـارگـران بـه بـهـانـه پ

مـرداد مـاه از کـار             ١٠ قرادادشان از 
 اخراج شدند.  

قرار بود سيـزدهـم مـرداد مـاه جـاري            
تعدادي از کارگران کشـت و صـنـعـت         
ديگر شـهـرهـاي ايـران بـه اعـتـصـاب               
هجده روزه کارگران کشت و صـنـعـت        
مهاباد در اعتراض به تعويق پرداخـت  
ـا کـارگـران         حقوقهايشان، بپيوندند و ب
مهابادي همصدا شوند. اما هـراس از     
وقوع چنين اتفاق مهمـي و هـراس از         
ادامه اين حرکت اعتراضي و تـبـديـل        
ـايـع                آن به حـرکـتـي سـراسـري در صـن
کشــت و صــنــعــت، بــاعــث شــد کــه             
کارفرما فريبکارانه وعده هايي دهـد،    
تا به شکلي فضا را آرام کند. از جـملـه    
ـا                 قرار شـد کـه کـارگـران مـرغـداري ب
دريافت چک هايي از سـوي سـرمـايـه           
گذار جديد اين مجتمع تا پايان نـيـمـه      

مطالـبـاتشـان پـرداخـت         ٩٦ اول .سال  
ـا        شود. با اين وعده ها کارگران مـوقـت
به اعتصاب خود خـاتـمـه دادنـد. امـا           
حــدود دويســت کــارگــر شــاغــل در             

ـاد              شرکت هاي چهـارگـانـه سـبـز مـهـاب

شـامـل کشـت و صـنـعـت مـهـابــاد،                 
ـاد،     مجتمع دامداري و صنعتي مـهـاب
مجتمع هما مرغ مهاباد و سـردخـانـه      

ـا       مـاه دبسـتـمـزد          ١٤ زمزم مهاباد ت
خود را طلب دارند. کـارگـران نـيـز در            
تـدارک از سـرگــيــري اعـتــراضــاتشــان          
هستند. خـواسـت کـارگـران پـرداخـت            
ـازگشـت بـه کـار          فوري طلبهايشان و ب

 کارگران اخراجي است.
وعده هاي شفاهي کارفرمايان، راهـي    
براي عـقـب زدن مـبـارزه کـارگـران و                 
ـان                  تفرقـه افـکـنـي در اعـتـراضـات آن
است. از همـيـن روسـت کـه کـارگـران              
بارها اعالم کرده اند که وعده شفـاهـي   
کافي نيست و باوري به آن ندارند. بايد  
وعده ها کتبي شود. رسمـا از رسـانـه         
ها اعالم شود و اگـر وعـده پـرداخـت             
مزدشان است، فورا چـک هـاي واريـز          

 شود.
از سرگـيـري تـجـمـعـات اعـتـراضـي،              
همصدا شدن کارگران کشت و صنعت 
شهرهاي ديگر و پـيـوسـتـن بـه آنـهـا،              
شرکت فعال خانواده هاي کـارگـران در     
تــجــمــعــات اعــتــراضــي و پــيــگــيــري        
خواستهايشان و حفظ اتحاد کـارگـران     
ـايــي مــنـظــم مــجـامــع              از طـريــق بــرپ
عــمــومــي و تصــمــيــم گــيــري هــاي             
متحدانه شـان بـراي تـداوم مـبـارزات            

خود، پاسخ عملي به توطئه گـريـهـاي      
 کارفرماست.
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کمپين عليه امنيتي کـردن مـبـارزات      
کارگران، معلمان و مردم مـعـتـرض و      
با خواست مشخص باطل شدن پرونده 
ـان           هاي قضايي تشکيل شـده بـراي آن
مدتي است که جاري است و بـه جـلـو        
ميرود. در جريان سابقه ايـن کـمـپـيـن           
ـانـيـه                      ـا بـي هستيد و مـيـدانـيـد کـه  ب
مشترک جعفر عظيـم زاده از رهـبـران          
شناخته شـده کـارگـري و اسـمـاعـيـل              
عبدي از رهبران مـعـلـمـان مـعـتـرض          
ـاسـخ      شروع شده و با حمايت وسيعي پ
گرفت. مساله اصلي بـراي مـا امـروز         
تداوم اين کارزار بعنوان يک گـام مـهـم      
در دفاع از حق تشکل، حق اعتـصـاب   
و آزادي هــاي ســيــاسـي پــايـه اي در               
جامعه و براي آزادي زندانيان سيـاسـي   
است. ديديـم کـه چـگـونـه زيـر فشـار                 
اجتماعي اين کارزار جعفر عظيم زاده   
ـاره از        موقتا از زندان آزاد شد. اما دوب
سوي بازپرسي ساوه با پرونده اي ديگـر  
و بازهم با اتهـامـاتـي امـنـيـتـي چـون             

اخــالل در نــظــم وامــنــيــت مــلــي بــه             
ـا بـر                    بازپرسي سـاوه کشـيـده شـد. بـن
آخرين خبر پرونده جعفر عظيم زاده بـه      

سـاوه     ٢ دادگـاه کـيـفـري          ١٠١ شعبه 
محمدعلي جـداري  »ارسال شده است. 

ـا                 «فروغـي  ، وکـيـل او در تـمـاسـي ب
ـا اعـالم کـرد          سايت خبري دولتي ايلـن
که با توجه  به مشخص شـدن مـرجـع        
قضايـي، جـهـت مـطـالـعـه پـرونـده و                  
اطالع از مفاد کيفرخواست صادره بـه    

 ١٠١ همراه جعفر عظيم زاده به شعبه   
ساوه خواهد رفت. و اظـهـار       ٢ کيفري 

اميدواري که با توجه به اينـکـه تـنـهـا        
علت اين محاکمات مـبـارزه او بـراي        
حقوق برحق کارگران است، به زودي از   

 تمام اتهامات تبرئه خواهد شد. 
و عالوه بر جعفر عظيم زاده هم اکـنـون   
کارگران، معلمان و فعالـيـن سـيـاسـي        
بسياري با اينگونه اتـهـامـات پـرونـده        
دارند و تحت پيگـرد و فشـار دائـمـي           

 قرار دارند و يا در زندانند.  
محمد جراحي از ديـگـر چـهـره هـاي              
شناخته شده کارگري که هم اکنـون در    
زندان تبريز بسر ميبرد، يـکـي از ايـن        
صــدهــا نــمــونــه ايســت کــه بــخــاطــر            
مبارزاتش و بخاطر تالش براي ايجـاد  

سـال و نـيـم حـکـم             ٥ تشکل کارگران 
زندان گرفته است و تنها بيست روز از   

ـا بـر                 اين حکم باقي مـانـده اسـت. بـن
آخرين خبرهاي منتشر شده وضـعـيـت    
جسماني محـمـد جـراحـي  در زنـدان              
تبريز خوب نيست و در بـررسـي هـاي        
پــزشــکــي، عــلــت ايــن مســئلــه دادن          
داروهاي اشتباهي  که يک مـاه پـيـش      
در زندان براي او ارسال شده، تشخيص 
ـاه بـه       داده شده است. دادن داروي اشتب
محمد جراحي بخشي از بـي تـوجـهـي       
ــتــار                 ــيــان و رف ــدان ــه وضــعــيــت زن ب
جنايتکارانه حـکـومـت اسـالمـي در            
زندانهاست. مـحـروم کـردن زنـدانـيـان            
سياسي از دارو و درمان، آزار دائـمـي       
آنان و زير شکنجـه جسـمـي و روحـي           
قرار دادنشان داستان تباهي و بـعـضـا      
مرگ خاموش زندانـيـان سـيـاسـي در          
ـايـد بـه       زندانهاي رژيم اسالمي است. ب
حمايـت از مـحـمـد جـراحـي و هـمـه                   

 زندانيان سياسي شتافت.
حمايت از محمد جراحي، حـمـايـت از      
جعفر عظيم زاده ، حمـايـت از کـارزار        
مهم لغـو اتـهـامـات امـنـيـتـي چـون                
"اخالل در نظم و امنيت مـلـي" اسـت.       
وسيعا از  بيانيه مشترک جعفر عظيـم  
زاده با اسماعيل عـبـدي و از کـارزار            
براي لغو اتهامات امنـيـتـي حـمـايـت         

 کنيم.

 ۶ از  صفحه 
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فدراليسـم در شـرايـط امـروز           
يــک امــر و خــواســـت کــامـــال                 
ارتجاعي است چون بجز عقبگـرد  
از جوامع مدني مبتني بر حـقـوق   
شهروندي مساوي براي همگان بـه  

ــارچــه قــومــي             -جــوامــع چــنــد پ
نژادي معنائـي نـدارد.      -مذهبي 

اين نـوعـي بـازگشـت بـه جـوامـع              
ــه داري اســت.            مــاقــبــل ســرمــاي
بورژوازي در بدو بقدرت رسيدنش 
ــه بــا جــوامــع مــلــوک              در مــقــابل
الطوايفي قومي مذهبي در قـرون    

 -وسطي جوامـع مـدنـي و دولـت          
مــلــت را قــرار داد. در آن دوره                
تشــکــيــل جــمــهــوري هــاي فــدرال        
(نـظــيــر جـامــعــه ســوئـيــس و يــا              
اياالت متحده و يا آلمان) گـامـي    
بجلو بود چون مردم منـسـوب بـه      
ــوام و مــذاهــب و نــژادهــاي                  اق

 -مختلف را در قالب يـک کشـور      
ملت متحد ميساخـت و جـوامـع        
چند پارچه فئودالي را بـا جـوامـع      
مدني جايگزين ميکرد. در دوره      
ما فدراليسم عکس ايـن رونـد را       
نمايندگي ميکند. يعني عمال بـه   
معني تجزيه جوامع و کشورهـاي  
في الحال شکل گرفته به جـوامـع     

 نژادي است.  -چند پارچه قومي 
از لــحــاط نــظــري و فــلــســفــه          

اجتمـاعـي فـدرالـيـسـم          -سياسي 
امروز در نقد و تقابل بـا جـوامـع         
ملوک الطوايفـي فـئـودالـي ريشـه          
نــدارد، بــلــکــه بــر ديــدگــاه پســت          
مدرنيستي  جوامـع مـوزائـيـکـي        
متشکل از نژادها و قوميت ها و 
مليتهاي مـخـتـلـف و بـرسـمـيـت               
شـنـاسـي حـقـوق مــتـفـاوت بــراي              
بخشهاي مختلف مبتـنـي اسـت.      
اين نوعـي بـازگشـت بـه تـعـريـف              
جامعه بر مبناي نژاد و ملـيـت و     
قوميت افراد اسـت و ازيـنـرو بـه             
معـنـي دقـيـق کـلـمـه خـواسـت و                  

 گرايشي ارتجاعي است.   
 

سياسي شـعـار    -از نظر عملي
و خواست فدراليسم در چنـد دهـه     
اخير بعد از فروپاشي شوروي و با 

تجزيه بـرخـي کشـورهـاي اروپـاي          
ــوگســالوي و              ــه ي ــمــون شــرقــي (ن
چکسلواکي) و همچنـيـن جـدائـي        
بــرخــي از جــمــهــوريــهــاي ســابــق          
شوروي بر مبناي قوميـت و نـژاد       
ــيــزســتــان و              ــان و قــرق (گــرجســت
آذربايجان و ...) مطرح شد. ايـن       
تجزيه کشـورهـاي بـلـوک شـوروي            
خود بازتاب نـوعـي بـازگشـت بـه          

 -قومي  -هويت و تعصبات ملي
مذهـبـي و بـجـلـو رانـده              -نژادي 

شدن جنبشها و جريانات افـراطـي   
ناسيوناليستي و قومي ومذهـبـي   
در شرايط بعد از فروپاشي بـلـوک     
شوروي بود که در بخشهاي ديگـر  
دنـيـا و مشــخـصــا در آفـريــقـا و                
خاورميانه در شـکـل جـنـگـهـاي              
خونيـن بـيـن مـذاهـب و اقـوام و                 
نــژادهــاي مــخــتــلــف بــروز پــيــدا          
ميکرد. بعـد از هـجـوم نـظـامـي              
دولت آمريکا و مـتـحـديـنـش بـه             
افغانستان و عراق اين نوع هويـت  
ــراي            تــراشــي قــومــي مــذهــبــي ب
جوامع و شکل گيري دولـتـهـا بـر         
اين مبنا در منطقـه خـاورمـيـانـه        
رواج و توسعـه يـافـت. حـکـومـت            
افغانستان و لويا جرگه، حکومـت  
عــراق و حــکــومــت اقــلــيــمــي در          
کردستان عراق نمـونـه هـاي بـارز         

 چنين دولتهائي هستند.
ــرا            ــســم شــکــل ظــاه ــي ــدرال ف
متعادل تر و مسالـمـت آمـيـز تـر          
هــمــيــن گــرايشــات و جــريــانــات          
ارتجـاعـي اسـت. از نـقـطـه نـظـر                  
هويت سازي قومي و مـذهـبـي و        
نژادي و عقبگرد از جوامع مـدرن    
مدني به جوامعي بر مبـنـاي ايـن      
هويت تراشيها، بين فدرالـيـسـم و      
تجزيه کشورهاي بازمانده از بلوک 
شوروي سابق تفاوتي وجود ندارد. 
بجـاي کشـورهـاي نـژادي قـومـي             
نظير چک و اسالو و صـربسـتـان و      
قرقـيـزسـتـان و غـيـره فـدرالـهـاي                

نژادي نشستـه اسـت امـا         -قومي
پيامد فدراليسم نيز چـيـزي بـجـز         
تشديد نفرت پراکني و خصـومـت     
بين بخشهاي مـخـتـلـف جـامـعـه            

 نخواهد بود. 
تا آنجا که بـه ايـران مـربـوط           
ميشود شعار فدراليسم از جـانـب   
نيروهاي قومي و يا بقول خودشان 
"مــلــتــهــاي تــحــت ســتــم" مــطــرح          
ميشود. اين نيروها معموال ادعا  
مــيــکــنــنــد کــه مــنــظــورشــان از           
فدراليسم، فدراليسم استاني است 
و نه قومي. اما مـنـظـور و نـيـت           
ايـنـان هـر چـه بـاشـد خـواسـت و                   
طرحشان درعمل از تقسيمـبـنـدي    
مردم منسوب به مليتها و اقـوام      
مختلف در قـالـب يـک سـيـسـتـم                
فدرالي فراتر نميرود. نفس اينـکـه   
ايــن خــواســت اســاســا از جــانــب           
نيروهاي ناسيوناليسم قـومـي در       
ايران مطرح ميشود نشـانـدهـنـده       
آنست که اين نيروها فدراليسم را   
بعنوان راه حلي براي حـل مسـالـه      
ملي مطرح ميکنند. اين در واقع  
شکل شرمگينانه و تدافعي شعار 

خودمختاري و برسميت شـنـاسـي    
حقوق ويژه براي مردم منسوب بـه  
مليتها و اقـوام مـخـتـلـف اسـت.           
برخي از نيروهاي ناسيونـالـيـسـت     
فــارس نــيــز از فــدرالــيــســم دفــاع          
ميکنند تـا بـخـيـال خـود جـلـوي              
تجزيه طلبي رابگيرند واز تمـايـت   
ارضي پاسداري نمايند. امـا ايـن       
"راه حل" همانطور که اشاره کـردم    
عـمــال نــتــيـجــه اي بــجــز تشــديــد           
تبعيضات و تفرقه و نفرت پاکنـي  

 قومي و ملي نخواهد داشت. 
راه حل ستم و تبعـيـض مـلـي       
برسميت شناسي حـقـوق مسـاوي        
براي همه شهـرونـدان مسـتـقـل از          
نژاد و مليت و مذهب و قوميـتـي   
ــهــا نســبــت داه                 ــه آن اســت کــه ب
مــيــشــود. حــتــي در صــورتــيــکــه         
بخاطر قدمت و سـابـقـه تـاريـخـي         
ستم ملي به يک مسالـه سـيـاسـي       

نـظـيـر مسـالـه         -تبديل شده باشد

راه حل فدراليـسـم    -کرد در ايران 
و دادن حقوق ويژه نيست. در ايـن     
صورت نيـز راه حـل اصـولـي کـه              
ميتواند مساله ملي و ستم مـلـي   
را به نـفـع تـوده مـردم حـل کـنـد                  
برسميت شناسـي رفـرانـدوم بـراي         
ــا                   ــي و ي ــدائ ــن ج ــي ــخــاب ب ــت ان
برخورداري از حـقـوق مسـاوي بـا         
بقيه شهروندان در ايران اسـت. در     
هر حال مـا در بـرابـر فـدرالـيـسـم              
بــرخــورداي از حــقــوق مــتــســاوي         
شهروندي براي همگان و در هـمـه     
عرصه هاي سياسي و اقتصادي و 
اجتماعي و فـرهـنـگـي  را قـرار                
مــيــدهــيــم. تــنــهــا ايــن راه حــل              
ميتواند به همزيستـي مسـالـمـت       
آميز و متمدنانه مردم منتسب به 
اقوام و نژادها و مليتها و مذاهب 
مختلف در چارچوب يک جـامـعـه      

 آزاد و برابر و مرفه منجر بشود.    
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مــرداد جــمــهــوري        ۱۲ امــروز    
اسالمي دست به جنايت ديگري زد و 
تعدادي از زندانيان محبوس در زندان 
رجايي شهر منتسب به اهل سنت را   
ـيـان اسـالمـي حـتـي             اعدام کرد. جان
اسامـي و تـعـداد اعـدام شـدگـان را                 

 اعالم نکرده اند. 
ــي     ۳۶ مــرداد       ۱۱ روز    ــدان زن

منتـسـب بـه مـذهـب سـنـي کـه در                   
بيدادگاههاي حکومت اسـالمـي بـه        
اعدام محکوم شده بودند به سلولهاي 
انفرادي تحت نظارت سپاه پـاسـداران     
مـنــتــقـل شــدنــد و ســحـرگــاه امــروز            
تعدادي از آنها بدون اينکه به خانـواده  
هاي آنها امکان مالقاتي داده شـود،    
ـتـه               به چوبه دار آويخـتـه شـدنـد. کـمـي
مبارزه براي آزادي زندانيان سـيـاسـي      
اسامي تعدادي از اعدام شدگان را بـه  
اين شرح اعـالم کـرده اسـت: شـهـرام             
احمدي، شـاهـو ابـراهـيـمـي، بـهـمـن                
رحيـمـي، مـخـتـار رحـيـمـي و يـاور                  
رحيمي. تعدادي از اعدام شـدگـان از        

جمله شهرام احمدي که چند سال قبـل  
برادرش نيز اعدام شد، بشدت مـورد    
شــکــنــجــه قــرار گــرفــتــه انــد. حــزب           
کمونيسـت کـارگـري صـمـيـمـانـه بـه                
بستگان اين افراد تسليت ميگويـد و    

 با آنها ابراز همدردي ميکند. 
مــامــوران امــنــيــتــي و لــبــاس          

هاي ماسک دار بهشت زهـرا   شخصي
را محاصره کرده و به نـزديـکـان ايـن         
زندانيان اجازه نـدادنـد تـا از نـزديـک              
ـتـه     شاهد دفن عزيزان خود باشند. گف
ميشود که بدنبال ايـن جـنـايـت جـو            
زندان رجايي شهـر مـتـشـنـج شـده و             
زندانيان دست به اعتراض زده انـد و        
جـمــهــوري اســالمــي آنــهــا را مــورد          

 ضرب و شتم قرار داده است. 
حزب کمونيست کارگري جنايـت  
جمهوري اسالمي را شديدا مـحـکـوم    
ميکند و از همه مـردم آزاده ايـران و         
افکار عمومي انساندوست در سراسر 
جـهـان مـيــخـواهــد ايـن جـنــايـت را                
محکوم کنند و به جمهوري اسالمـي  

فشار آورند که دست از اعدام بردارد و 
 کليه احکام اعدام را ملغي کند. 

جمهوري اسالمي در حاليکه در   
بحران همه جانبه اي دست و پا ميزند 
و تشنج در صفوفش باال گرفتـه و از      
ـيـازهـاي           پاسخگويي به ساده تـريـن ن
مردم ناتوان است، تالش ميکـنـد بـا      
اعدام و سرکـوب مـردم را مـرعـوب           
کند، با اعدام معتقـديـن بـه مـذهـب          
سني جنگ شيعه سني راه بيندازد و   
جلو گسترش مبارزات مردم را که از 
هر طرف سر بلند کرده است بـگـيـرد.    
اين تالش خبيثانه را بايد به شکسـت  
ديگري براي جمهوري اسالمي تبديل 
کــرد. جــمــهــوري اســالمــي را بــايــد           
سرنگون کرد و از شر جنايات هر روزه 
و فقر و محروميت و بيحقوقي که بـه    
اکثريت مردم تحميل کرده است رهـا    

 شد. 
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ميدهد در استان نورد راين وستفـالـن   
که کلن هم در ايـن اسـتـان هسـت و               
هزاران نفر در آنـجـا شـعـار دفـاع از                
اعدام دادند، بـه دو حـزب اسـالمـي             
طرفدار اردوغان و جمهوري اسـالمـي   

هزار يورو پول داده اند کـه   ٥٠٠ ايران 
در مدارس اين استان اسـالم تـدريـس      

 کنند. 
بهر حال اتفاقات در ترکيه طـبـعـا در        
اوضاع سياسي متشنج در منطـقـه و     
کشاکش بين قطب هاي تروريستي و   

ـقـول       اسالمي رخ داده و اردوغان کـه ب
خودش کودتا را نعمت الهي مـيـدانـد    
با استفاده از ايـن کـودتـاي نـافـرجـام             
سعي ميکند جامعه را به بند کشيده 
و خفقان اسـالمـي را بـر آن جـامـعـه               
ـلـــط کـــنـــد، تـــرکـــيـــه ســـنـــت             مسـ
سکوالريستي و فرهنگ مـقـابلـه بـا         
اين سياستها را دارد و بايد همه ما به 
ـيـم     ياري نيروها و جنبش هايي بشتـاب
ـيـه دخـالـت مـذهـب و اسـالم                 که عل

 سياسي در مقدرات مردم هستند. 
ـيـه               در کلن آلمان شـعـارهـاي مـا عـل

ـيـن شـريـعـه و                 اسالم سياسـي و قـوان
تروريسم اسالمي به دل خيلي ها مـي  
نشست، چرا که اکـنـون در هـمـه جـا            
جنبش اسالمي مورد تنفر همگـانـي   
ـبـش       است، بايد به فکر ايجاد يک جـن
گسترده در دفـاع از سـکـوالريسـم و             
مدرنيته در ترکيه و در همه جـا بـود.     
ـبـش       بايد به مقابله متحدانه تر با جـن
ـبـاس و               سرکوبگر اسـالمـي در هـر ل

 اسمي پرداخت. 

 ۴ از  صفحه 
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در دهمين روي اعـتـصـاب کـارگـران ايـران تـرانسـفـو، ديـروز                       
مرداد، دو نفر از کارگران اين کارخانه آقايان رحيـمـي    ۱۳ چهارشنبه 

و نعلبند زنجاني که سوابق طوالني در اين کارخانه دارند، بـدسـتـور      
مراجع قضايي حکومت بازداشت شدند که بعدا با وساطـت بـرخـي      
مقامات حکومتي و از ترس گسترش اعـتـراض کـارگـران آنـهـا را             
پس از چند ساعت آزاد کردند. طبق گزارشات منتشر شـده ايـن دو        
نفر و مسئول کمپيني که کارگران براي جلب حمايـت سـازمـان داده        
اند از کارخانه اخراج شده و حق شرکت در تجمع اعتراضي کـارگـران   

 از آنها سلب شده است.  
عالوه بر دستگيري و اخـراج کـارگـران، يـکـي از ارگـان هـاي                    
ـار         سرکوب حکومت، کانال تلگرامي که کارگران براي انـتـشـار اخـب
اعتراض خود سازمان داده بودند را از دست کارگران خـارج کـرده و       
در اولين اقدام خود دست به انتشار خبر جعلي پايان اعـتـصـاب زده      
ـلـم و عـکـس و                است، اما کارگران به اشکال مختلف و هـرروزه فـي
گزارش اعتراض خود را منعکس ميکنند و همچنان بر اعتـصـاب   
و ادامه مبارزه خود پافشاري مـيـکـنـنـد. امـروز در دهـمـيـن روز                   

اعتصـاب، يـک روز پـس از دسـتـگـيـري و اخـراج                       
همکارانشـان، کـارگـران اعـتـصـابـي تـوفـنـده تـر و                      
پرشورتر از روزهـاي ديـگـر در مـحـوطـه کـارخـانـه                    
راهپيمايي کـردنـد و شـعـار دادنـد و اعـالم کـردنـد                     
ـا         مومني (از مديران شرکت) را فراري ميدهـيـم و ت
آخر براي تحقق مطالبات خود ايستاده ايم. کـارگـران      

مـرداد     ۱۶ اعتصابي اعالم کرده اند که روز شـنـبـه        
 اعتراض بزرگتري سازمان خواهند داد.  

حزب کمونيست کارگري اقدامات سرکوبـگـرانـه    
حکومت را شديدا محکوم مـيـکـنـد و از اعضـاي              

خانواده هاي کارگران ميخواهد مانند همسران کارگران معدن آهـن    
 ۱۶ بافق به ميدان بيايند، در تجمع کارگران بـويـژه در روز شـنـبـه                

ـايـي چـادر و هـر شـکـل                   مرداد شرکت کنند و در مرکز شهر با بـرپ
ـا                ديگري که ممکن ميدانند مردم آزاده شهر را بـه هـمـبـسـتـگـي ب
کارگران اعتصابي تشويق کنند. حزب از جوانان و مردم مـعـتـرض       
ـا کـارگـران                     شهر ميخواهد کميته ها و جمـع هـاي هـمـبـسـتـگـي ب

ـار      اعتصابي تشکيل بدهند، مردم را به حمايت تشويق کنند و اخـب
و گزارشات اين اعتراض بزرگ و شـکـوهـمـنـد را هـرچـه بـيـشـتـر                      

 منعکس کنند.  
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کارگر ايران ترانسفو زنـجـان کـه از           ۴۰۰۰ اعتصاب و تحصن 
چهارم مرداد شروع شده همچـنـان ادامـه دارد. روز پـنـجـم مـرداد                   
کارگران در محوطه شرکت دست به راهپيـمـايـي زدنـد و اتـحـاد و               
همبستگي خود را به نمايش گذاشتند. کارگران بـه کـوچـک سـازي            
کارخانه که به معني اخراج بسياري از آنها است و شـرايـط کـاري و        

 کاهش مزاياي شغلي خود اعتراض دارند.  
شوراي اسالمي و عوامل حکومتي سعي کردند با شـعـارهـاي    
انحرافي مثل ايران ترانسفو متعلق به زنـجـان اسـت و اهللا اکـبـر و                
صلوات فضاي اعتراض را منحرف کنند و تصويري عـقـب مـانـده       
از کارگران بدهند. کانال تلگرام کمپيـن در حـمـايـت از اعـتـصـاب                 
کارگران را نيز از دست کارگران خارج کرده و بالفاصله خبـر جـعـلـي       
ـا جـلـوي                                ـال مـنـعـکـس کـردنـد ت پايان اعتـصـاب را در ايـن کـان
همبستگي با کارگران اعتصابي را بگيرند و اعتصابيون را متزلـزل  

ـا   ۲۰۰۰ کنند.   نفر از کارگران بالفاصله از اين کانال خارج شدند و ب
انتشار خبر ادامه اعتصاب اين توطئه را خنثي کردند و بر تـحـصـن    
هزار نفره امروز خود تاکيد کردند. يکي از کارگران به نمايـنـدگـي از       

اين اعتصاب اعالم کرد که مبارزه را تا حصول نتيجه نهايي ادامـه    
ميدهيم و چنانچه به خواست هايمان بي توجهي کنـنـد روز شـنـبـه          

مرداد اعتراض گسترده تري را شکل خواهيم داد. يکي ديـگـر       ۱۶ 
از کارگران اعتصاب گفته است که سرويس ها را حذف کـرده انـد و       
ـا مـاشـيـن هـاي                 متحصنين براي آمدن به شرکت با پاي پـيـاده و ب
شخصي و آژانس اين مسير را طي مي کـنـنـد. درب تـوالـت هـا،                
سلف غذاخوري و سالن هاي مختلف کارخانه را نيز قفل کرده انـد.    
عليرغم اين فشارها و توطئـه هـا، کـارگـران بـه اعـتـصـاب ادامـه                    
ـاز کـارخـانـه و در                ميدهند و تحصن و تجمع خود را در محـوطـه ب
محل پارکينگ ها برپا ميکنند. يکي ديگر از کارگران مـيـگـويـد        
خصوصي سازي ايران ترانسفو که يکي از بزرگتـريـن شـرکـت هـاي          
صنعت برق ميباشد باعث شده تا ميزان توليد ما در يکي دو سـال    

ـلـي    ۲۰ گذشته به شدت افت کند و حتي به کمتر از  درصد ميزان قب
برسد و اين زنگ خطري براي حيات ايـن مـجـمـوعـه بـزرگ اسـت.              
ـازي هـاي بـورسـي صـاحـب                       ميخواهند با نحوه تقسيـم سـهـام و ب

 شرکتي با اين سرمايه هزار ميلياردي شوند.  

کارگران ابزارهاي مهمي براي جلب هـمـبـسـتـگـي و تـحـکـيـم               
اتحاد خود دارند. برگزاري مجمع عمومي هـر روزه بـراي تصـمـيـم             
جمعي درمورد ادامه مبارزه و تشويق خـانـواده هـا بـه شـرکـت در                 
تحصن و برپايي چادر در مرکز شهر، شـبـيـه تـجـربـه مـوفـقـي کـه                   

داشتـنـد، از جـملـه          ۹۳ کارگران معدن سنگ آهن بافق در تابستان 
اشکال مطلع کردن مردم شهر و جلب همبسـتـگـي آنـهـا و خـنـثـي               

 کردن توطئه هاي مختلف عليه کارگران ميباشد.  
حزب کمونيست کـارگـري ضـمـن حـمـايـت قـاطـع از مـبـارزه                      
کارگران ايران ترانسفو و خواست هاي بـحـق آنـهـا، مـردم زنـجـان و                
مراکز کارگري در سراسر کشور را فراميـخـوانـد بـه هـر شـکـل کـه                 
ميتوانند با اين کارگران اعالم همبستگـي کـنـنـد. حـزب خـانـواده               
هاي کارگران را فراميخواند فعاالنه به ميدان بيايند و قـدرت خـود         

 را به نمايش بگذارند.  
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