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 2 ۱۳۹۵ آبان ۲۸ انترناسيونال 

شهال دانشفـر: در جـنـبـشـهـاي            
اجتماعي گرايشات مختلفي وجـود    
دارد. اينها در واقـع جـنـبـشـهـائـي               
رنگين کـمـانـي هسـتـنـد. از مـلـي                  
اسالمي ها تا سلطنـت طـلـبـهـا تـا           
ناسيوناليستهـا و انـواع گـرايشـات           
ديگر در اين جنبشها فعال هستند و 
به بعـضـي از وجـوه وضـع مـوجـود               
اعتراض دارند. برخورد مـا بـا ايـن           
گرايشات چيست؟ آيا با آنها اتـحـاد   
عمل ميکنيم؟ اينها اسـاسـا مـانـع         
پيشروي مبارزات هستنـد. در ايـن        

 مورد چه بايد کرد؟  
حميد تقـوائـي: درايـن تـرديـدي           
نيست که گرايشـات مـخـتـلـفـي در           
جامعه هسـتـنـد و در جـنـبـشـهـاي               
اعتراضي فعاليت ميکننـد. اسـاس      
و مبناي کار ما در برخـورد بـه ايـن        
گرايشات همانست که در بخش اول   
اين مصاحبه توضيـح دادم. مـا در          
جنبشهاي اجتماعي شرکت ميکنيم 
بـخــاطـر ايــنـکــه خـواســتــهـاي ضــد            
تبعيـض و انسـانـي و بـر حـقـي را                   
مطرح ميکنند و هدف ما تقويت و   
تعميق نقد و اعتراض اين جنبـشـهـا    
و تعين بخشيدن و شفـاف تـر کـردن        
خواست آنها و متحد و سازمانـدادن  
ــهــاســت. گــرايشــات ديــگــر هــم              آن
سياست خودشان و خط و اهـداف و      
مواضع خودشان را  دنبال ميکنند. 
وظيفه ما اينست که آنجا که در هـر  
ــن اهــداف و                 ــيــن اي ــبــش مــع جــن
سياستهاي گرايشات ديگر تبديل به 
مانع يا ترمز و يک نيروئي مـيـشـود    
که آن جنبشها را به عقب ميکشد و 
يا منحرف مـيـکـنـد و بـه بـيـراهـه                 
ميبرد، در برابر آنها بايسـتـيـم. ايـن        
يک رکن مهـم راديـکـالـيـزه کـردن و             
تقويت اين جـنـبـشـهـاسـت. اسـاسـا            
ضرورت شرکت و فـعـالـيـت مـا در            
اعتراضات اجتماعي از اينجا ناشي 
ميشود که در جامعه طبقات ديـگـر   
و گرايشات و جنبشـهـاي طـبـقـاتـي         
ديگر مثل جنبش ناسيوناليستي  و   
جنبش ملي اسالمي و در جـنـبـش          
کارگري و ساير جنبشهاي اجتماعي 
نيز گرايشاتـي نـظـيـر رفـرمـيـسـم و               

قانونگرائي و سازش با رژيم و غيـره  
وجود دارد. يک رکن مهم فـعـالـيـت        
ما در جنبشهاي اجتماعي ايـنـسـت    
که اين ها را نقد کنيم و کنار بزنيم و 
اجازه ندهيم نقش منفي و بـازدارنـده   

 و منحرف کننده اي ايفا کنند. 
در يک سطح اجتماعي رابطه ما 
با جنبشهاي طبقاتي ديـگـر روشـن        
است. در يک سطح کالن استراتـژيـک    
و سياسي وظيفه هميشگي ما نـقـد     
اين جنبشها و سياسـتـهـا و اهـداف         
انهاست. مثال نقد خط استـحـالـه و       
يا رژيم چنج و تغيير و تحوالتـي کـه     
توده مردم در آن جائي نـدارنـد و يـا        
خــطــي کــه بــه نــحــوي مــيــخــواهــد           
جناحهائي از حکومت را بـه مـردم         
بفروشد و غيره. در يک سـطـح کـالن       
سياسي  ما هروزه درگير ايـن نـبـرد        
هستيم. در جنبشـهـاي مـعـيـن هـم            
هرگاه اين گرايشات بخواهند خودي 
نشان بدهند و سياسـتـهـا و اهـداف         
سازشکارانه و ارتـجـاعـي و عـقـب              
مانده اي را دنبال کنند و بـه پـيـش          
ببرند طبعا ما آنها را نـقـد و افشـا          

 خواهيم کرد. 
اين نـکـتـه را بـخـصـوص بـايـد               
توجه داشت  که در پراتيک سـيـاسـي    
حزب در جنبشهاي اجـتـمـاعـي مـا          
بايد در عمل و در دل همان جنبش و 
در رابطه با اهداف و خواستـهـاي آن     
جنبش نشان بدهيم که چطور احزاب 
ــرايشــات راســت                  ــا و گ ــيــروه و ن
عمالعليه خواستها و اهـداف مـردم     
عمل ميکننـد و اجـازه نـمـيـدهـنـد              
خواستهاي برحق مـردم در نـهـايـت           
متحقق بشود. مثال اگر در جـنـبـش     
کارگري يک خط رفرميستي به بهانه 
مـقــابلـه بــا اصــالحــيـه قــانـون کــار             
کارگران را به نحوي به دفـاع از کـل       
قانون کار اسالمي ميکشـانـد و يـا        
اعتراضش در اين سـطـح اسـت کـه           
چرا قانون کـار تـمـام و کـمـال اجـرا               
نميشود وظيفه مـا ايـنـسـت کـه بـا             
تمام قـدرت در بـرابـر ايـن گـرايـش                 
بايستيم.  چشم کارگران را باز کنيـم   
و به آنان نشان بدهيم که بحث صرفا 
بر سر اين بند يا آن بنـد قـانـون کـار         

نيست بلکه کل قانون کار اسـالمـي     
ضد کارگري و ضـد انسـانـي اسـت.         
اگر واقعيت و حقيقـت ايـنـسـت کـه          
قانون کار جمـهـوري اسـالمـي ضـد          
کارگر و عقـب مـانـده و ارتـجـاعـي             
است وظيـفـه مـا ايـنـسـت کـه ايـن                 
حقيقت را در بـراي چشـم کـارگـران             
قرار بدهيم. در جنبشهاي ديگر نـيـز    
گرايشات راست و عقب مانده وجود 
دارند. مثـال در جـنـبـش آزادي زن              
گرايشات نـاسـيـونـالـيـسـتـي تـالش            
ميکنند "ايـرانـدخـت" و "حـجـب و                  
حياي زن ايـرانـي" و يـا روز کشـف                
حــجــاب رضــاخــانــي را مــطــرح و             
برجسته کنند و از سوي ديگر مـلـي     
اسالمـي هـا طـرفـدار الـگـو و روز                 
فاطمه زهرا هسـتـنـد. در نـقـد ايـن              
گرايشات بايد روز هشت مارس روز 
جهاني زن را قـرار داد و نشـان داد           
چرا گرايشات راست ناسيوناليسـتـي   
و ملي اسالمي در واقع عليه آزادي   

 و برابري زن عمل ميکنند.  
اين نمونه ها را ازيـنـرو مـطـرح         
مـيـکـنـم کـه نشـان بـدهـم چـگـونــه                   
گرايشات راست بطورمشخص عليه 
اهداف و خواستهاي برحق مـردم در    
هر جنبش معين عمل مـيـکـنـنـد و        
اساس کار مـا بـايـد افشـا و نشـان              
دادن ايـن واقـعـيـت بـه تـوده مـردم                
باشد. اين مـبـنـاي بـرخـورد مـا بـه               
ــرايشــات راســت در                ــا و گ ــروه ــي ن

 اعتراضات اجتماعي است.   
نکته آخر اينکه تاکيد ما بر نقد 
ــيــروهــا و              ــکــرد ن مشــخــص عــمــل
گرايشات راست به معني اجـتـنـاب      
از برخورد ايدئولوژيک و فرقه اي بـه      
اکيتويستهاي جنبشهاي اعتـراضـي   
است. همانطور که باالتر اشاره کردم  
مقابله مـا بـا احـزاب و نـيـروهـا و                 
جنبشهاي طبـقـاتـي ديـگـر در يـک             
سطح سياسي کالن و اسـتـراتـژيـک،         
جزئي از فعاليت هميشگي حزب ما 
است. اين امر زمينه اجتماعي کـار     
ما بـراي نـقـد عـمـلـي آنـهـا در دل                     
جنبشهاي اعتراضي را نـيـز فـراهـم         
ميکند ولي در پـراتـيـک مـبـارزاتـي         
بايد عملـکـرد مشـخـص نـيـروهـاي            

راست را نقد کـرد. تـا آنـجـا کـه در               
هرجنبشي هر فعال با هر گـرايـش و     
يا وابستگي حزبي به امر آن جنبـش  
معين خدمت ميکـنـد و عـمـال در           
جهت خط و سـيـاسـت مـا حـرکـت               
ميکند آنگاه ما هـم طـبـعـا نـقـد و             
برخورد و اصطکاکي به او نخواهـيـم   
داشت. راست و سازشـکـارانـه بـودن        
فعاليت اکـتـيـويسـتـهـا را بـايـد در               
پـراتـيــک آنــهـا نشـان داد. بـرخــورد               
ايدئولوژيک  تنها ميتواند به انـزواي  
ما در جنبشهاي اعتراضـي مـنـجـر       

 بشود. 
شـــهـــال دانشـــفـــر: وقـــتـــي از            
جـنــبــشــهــاي اجــتــمــاعــي صــحــبــت       
ميکنيم طبعا منظـورمـان جـنـبـش        
کارگري، جنبش دفاع از حـقـوق زن،     
جــنــبــش ســکــوالريســتــي و ســايــر          
جنبشهائي است که در عرصه هـا و    
از زواياي مختلف سيستـم مـوجـود      
را به چالش ميکشنـد. سـئـوال مـن          
اينست که براي مـا بـعـنـوان حـزب            
کمونيست کارگري جنبش کـارگـري     
چه جايگاهـي دارد؟ و کـال بـا چـه               
معيارهائي ما اولويت خـودمـان را       
ــبــشــهــاي              ــيــت در جــن ــراي فــعــال ب

 اجتماعي   تعيين ميکنيم؟  
حميد تـقـوائـي: از نـقـطـه نـظـر                
ــبــش کــارگــري و                ــيــن جــن حــزب ب
جنبشهـاي ديـگـر تـفـاوت اسـاسـي              
وجود دارد. حزب مـا حـزب طـبـقـه           
کارگر است. به اين معني که برنامه  
و ســيــاســتــهــا و اهــدافــش افــق و               
خواستها و آينده اي که طبقه کـارگـر   
خــواســتــار آنســت را نــمــايــنــدگــي           
ميکند. حزب کمونـيـسـت کـارگـري         
حــزب طــبــقــه کــارگــر در عــرصــه              
سياست و در مبارزه بـراي خـلـع يـد         
سياسي و اقتصادي از طبقه سرمايه 
دار است و به ايـن اعـتـبـار حـزب و            
نيروئي است براي رهائي کل جامعه 
از سلطه و انقياد سرمايه. بـنـابـريـن        
رابطه حزب بـا جـنـبـش کـارگـري و             
جنبشهاي ديگر مثل جنبش رهائـي  
زن و جـنـبـش خـالـصـي فـرهـنـگـي               
جوانان و غيره هم ارز و هـم سـطـح            

 نيست.
بطور عيني و واقعي هـم نـقـش        
جنبش کارگري کامال از جنبشـهـاي   
ديــگــر مــتــفــاوت اســت. جــنــبــش            
کارگري، جنبش معـلـمـان، جـنـبـش         
سکوالريستي، جنبـش رهـائـي زن،        
جنبش علـيـه اعـدام جـنـبـش بـراي              
آزادي زندانـيـان سـيـاسـي و غـيـره،              
اينها همه جنبشها جاري اعتراضـي  
در ايران هستند ولي بطور عيـنـي و     

واقعي  نقشي که جـنـبـش کـارگـري          
ايفا ميکند و تاثيـري کـه بـرفضـاي         
اعتراضي در کل جامعه و بـر سـايـر      
جنبشها دارد، نقشي که چهره هـا و      
نهادهاي جنبش کارگري در رابطه با 
مثال آزادي زندانيان سياسي و يا در 
رابطه با حقوق کودک ايفا ميکنند و 
يا نقشي که براي ارتقا دستمزدهـا و    
حــقــوقــهــا (در اتــحــاد بــا جــنــبــش            
معلمان) و ارتقاي سطح مـعـيـشـت        
کــل  جــامــعــه و مــردم مــحــروم و               
زحمتکش دارند، نقشي  پـيـشـرو و          
تعيين کننده و مـتـفـاوت از سـايـر              
جنبشها است. بنابرين هم از نـقـطـه       

طبقاتي و هم از نـظـر      -نظر سياسي
اعــتــراضــات و مــبــارزات جــاري،           
جايگاه اجتماعـي طـبـقـه کـارگـر و             
جنبش کارگري جايگاه ويژه و کامال 
متفاوتي از طبقـات و جـنـبـشـهـاي           

 اجتماعي ديگر است.   
همانطور کـه گـفـتـم حـزب مـا               
حزب طبقه کارگر اسـت، يـک حـزب        
سوسياليستي است که طبقه کـارگـر   
را در عرصه سـيـاسـت نـمـايـنـدگـي             
ميکند. اگر همين نکته نمايـنـدگـي     
کردن سياسي طبقه کارگـر را کـمـي        
بيشتر باز کنيم     مـبـنـا و جـوهـر            
رابطه حزب با جنبش کارگـري و بـا       
ساير جنبشهـا روشـن خـواهـد شـد.            
نمايندگي کـردن طـبـقـه کـارگـر در               
صحنه سياست يعني طرح و اشاعـه  
سياستها و اهداف طبـقـاتـي طـبـقـه         
کارگر در رابطه با مسائل سياسي و 
اجتماعي مربوط بـه کـل جـامـعـه.            
يعني تبيين و نقد همه بي حقوقيـهـا   
و تبعيضات و مصائب اجتماعي از 
ــد                   ــقـ ــر و نـ ــارگـ ــه کـ ــقـ ــبـ ــد طـ ديـ
ســوســيــالــيــســتــي ســرمــايــه داري.        
نمايندگي طبقه کارگر در سـيـاسـت      
به اين معني است که طبقـه کـارگـر      
بايد تبديل بشود به رهبر، سخنگـو،  
ــه                    ــود و ن ــمــدار ن ــرچ ــشــرو و پ ــي پ
درصــديــهــاي جــامــعــه عــلــيــه يــک          
درصديهاي حاکم. اين امري عـيـنـي     
و واقعي و کامال امکانپذيـر اسـت.     
بخش عظيم مـردم نـه تـنـهـا هـيـچ                
منفعتي در استثمار سرمايه داري و 
در نظام کارمزدي و سلطه يک مشت 
مفتخـور بـر سـرنـوشـت جـامـعـه و                 
مقدرات جامعه ندارند بـلـکـه ريشـه       
همه مسائل و محروميتهائي که بـه  
آنان اعمال ميشود سلـطـه سـرمـايـه        
است. اين حقيقت دوران مـا اسـت.        
در ايــران و در هــمــه جــاي دنــيــا.                
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مشخصـا در ايـران يـک حـکـومـت               
مذهبي فوق ارتجاعي حـاکـم اسـت        
که انواع بيحقوقيها  و محروميتـهـا   
را به اکثريت قريب بـه اتـفـاق مـردم         
تحميل کـرده اسـت. ايـن حـقـيـقـت                 
مبناي رابطه طبقه کارگر و حزب او   
با جامعه و با جنبشهاي اعتـراضـي   
جـاري اسـت. حـزب طـبـقـه کـارگـر                  
وظيفه دارد که توده مردم را متوجـه  
برنامه و سياستـهـا و اهـداف و راه            
حلهائي بکـنـد کـه کـل جـامـعـه را                
ميتواند رها کند. يعنـي بـرنـامـه و          
سياستهائي که ميتواند بـه بـرپـائـي       
يک جامعه سوسيـالـيـسـتـي مـنـجـر           
بشود. يعني نقد و نفي کار مزدي و    
سلطه سياسي و اقـتـصـادي طـبـقـه             
سرمايه دار. ايـن اسـاس و جـوهـر                
سياست و استراتژي سياسي کارگري 
است. حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري              
حزبي است که آينده را از ديد طبـقـه   
کارگر مي بيند و مطرح ميـکـنـد و      
مطلوبيت و ضرورتش را بـجـامـعـه         
نشان ميدهـد. سـيـاسـي شـدن ايـن              
حرکت به اين معني است که بـخـش     
هر چه بيشتري از جـامـعـه مـتـوجـه         
حقانيت و مطلوبيت نقد کارگري بـه    
ــداف و                 ــود و اه ــوج ــت م ــي وضــع
سياستهاي طبقاتي کارگران بشود و 
به جنبش کارگـري عـلـيـه سـرمـايـه            

 بپيوندد.
اگر از يک منظر عمـومـي تـر و        
پايه اي تر نگاه کنيم معني و جوهـر  
طبقاتي تمام بـحـث مـا  در مـورد             
ضرورت شرکت حزب در جنبشـهـاي   
اجتماعي ايـنـسـت: ضـرورت بـلـنـد             
ــر در                  ــارگ ــه ک ــق ــب ــم ط ــرچ ــردن پ ک
پيشاپيش صفوف نود و نـه درصـد         
مردم جامعه که ميخواهنـد از ايـن       
ــه               ــد. کـ ــونـ ــرايـــط خـــالص بشـ شـ
ميخواهند رها بشوند. مـا وظـيـفـه        
داريم با شرکت فعال در اين جنبشها 
سياست طبقاتي کارگـران را بـدرون       

 آنها ببريم. 
خــالــصــه و جــوهــر بــحــث مــن          
اينـسـت: رابـطـه حـزب بـا جـنـبـش                   
کارگري رابطه حزب هست با طـبـقـه    
اي که نماينـدگـي مـيـکـنـد. رابـطـه              
حزب با جنبشهاي ديگـر رابـطـه اي        
هســت کــه مــيــخــواهــد ســيــاســت           
کارگري، افق کارگري، و آينده اي که 
طبقه کارگر نويد ميدهد را به ميـان  
جنبشهاي اعتراضي ببرد و بـه ايـن       

ترتيب کل جامعه را بسيج کـنـد در       
خدمت يک انقالب سوسـيـالـيـسـتـي       

 عليه کل سلطه سرمايه داري.  
شهال دانشفر: سئوال ديگري کـه   
در مقابل مـا قـرار دارد در مـورد              
نقـش سـازمـان حـزبـي در جـنـبـش                 
سرنگوني است. سازماندهي حـزبـي    
در جنبشهاي اجتماعي تا چـه  حـد       
ميتواند جوابگوي امـر سـرنـگـونـي          
جـمـهـوري اسـالمـي از طـريـق يــک                

 انقالب اجتماعي باشد؟  
حميد تقوائي: جنبش سرنگونـي  
که در نهايت بـايـد بـه يـک انـقـالب             
اجتماعي عليه جمهوري اسالمـي و    
سلطه سرمايـه داري مـنـجـر بشـود            
ادامه خطي و مکانيکي جنبشـهـاي   
اعتراضي جاري نيست. انقالب و يا  
جنبش سرنگوني جنبشـي اسـت بـر        
سر قدرت سياسـي و نـه ايـن يـا آن               
خواست بخشهاي مختلف جـامـعـه.    
انقالب وقتي شـکـل مـيـگـيـرد کـه              
مردم براي بزيـر کشـيـدن حـکـومـت           
بـلـنـد مـيـشـونــد. مسـالـه اسـاســي                 
انقالب و بـه ايـن اعـتـبـار جـنـبـش                 
سرنگـونـي قـدرت سـيـاسـي اسـت.              
جنبشهاي ديگر خواستهاي ديـگـري   
را مطرح ميکنند ولي از نظر عينـي  
و واقعي جنـبـشـهـاي اعـتـراضـي و            
مبارزه براي سرنـگـونـي بـيـکـديـگـر           
مربوط و متصل اند. گرچه انـقـالب     
ادامه خطي اعتراضات نيست ولـي    
در يک سطح اجتماعي اينها بـه هـم       
مربوط ميشوند. به نظر من هر چـه     
در جامعه جنبشهـاي اعـتـراضـي و         
اجتماعي وسيعتـري شـکـل گـرفـتـه           
باشد و راديکاليسم و نقد ريشـه اي      
وضعيت موجود در ايـن جـنـبـشـهـا         
نفوذ بيشتري داشته باشد و هـر چـه       
جنبشهاي اجتماعي تعين بيـشـتـري    
پيدا کنند به همان نسبت انقالبي که 
فردا شکل خواهد گرفت ريشه اي تر 
وقوي تـر و مـتـعـيـن تـر و سـازش                    
ناپذيرتر خواهد بود. روشن است کـه   
در يک جـامـعـه اخـتـنـاقـزده نـظـيـر                 
گورستان آريامهري در زمان شـاه و      
يا مصر در دوران حسـنـي مـبـارک             
ــفــجــار                ــه شــکــل يــک ان ــقــالب ب ان
اجـتـمــاعـي بــدنـبـال يـک ســکـون و                
سکوت در جـامـعـه رخ مـيـدهـد و               
بهمين دليل ضعيف است و چهـره و    
نماينده سياسي ندارد، تحـزب پـيـدا      
نکرده است، اهـداف و شـعـارهـا و             
خواستهاي روشن و صريحي ندارد و 
لذا راحت تر ميتواند بـه انـحـراف و        

 57شکست کشيده بشود. انقالب    

دقيقا به همين داليـل بـه شـکـسـت          
کشيده شد. ولي در جـامـعـه اي کـه          
فرض کنيد مبارزه براي حقوق پـايـه     
اي کارگران وسيع اسـت، و جـنـبـش         
کارگري داراي  نهادها و چهـره هـاي     
فعال و شـنـاخـتـه شـده اي اسـت و                   
خواستهاي مشخص و راديکالـي را    
مــطــرح کــرده اســت و هــمــيــنــطــور           
بخشهاي مختلف جـامـعـه، زنـان و         
جوانـان و خـانـواده هـاي زنـدانـيـان                
سـيــاســي و غـيــره بــه جـنــبــشــهــاي             
اعتراضي در عرصه هاي مـخـتـلـف     
شکل داده اند، در چنين جامعـه اي    
در شرايـط انـقـالبـي تـوده مـردم از                
اهــرمــهــا و امــکــانــات بــيــشــتــر و           
مســاعــدتــري بــراي بــزيــر کشــيــدن          
ــد،             ــن ــت ــوردار هس ــرخ ــت ب ــکــوم ح
خــواســتــهــا و اهــداف روشــن تــر و             
مشـخــص تــري دارنــد و بــا اولــيــن             
طليـعـه هـاي انـقـالب چـهـره هـا و                   
ــهــادهــاي شــکــل گــرفــتــه در دل               ن
جنبشـهـاي اعـتـراضـي قـدم بـجـلـو                
خواهند گذاشت و بـه ايـن اعـتـبـار              
انقـالب قـوي تـر و مـتـعـيـن تـر و                     

 اجتماعي تر خواهد بود. 
اين را هم بگويم که در شـرايـط       
مشخص ايران بسياري از فـعـالـيـن         
سرنگوني طلب هستنـد. کسـي کـه         
مــثــال امــروز بــراي شــرکــت زن در            
عــرصــه هــا ورزشــي و اجــتــمــاعــي          
مبارزه ميکنـد و يـا خـواهـان رفـع              
تبعيض و آپارتايد جنسي است کـل    
رژيم جـمـهـوري اسـالمـي را قـبـول                
ندارد و عـمـال کـل نـظـام حـاکـم را                

 بچالش ميکشد.   
تـوده مــردم رابــطــه نــبــردي کــه          
مشغول آن هستند با جنگ نـهـائـي      
را مي بينند و ايـن بـخـصـوص در             
مورد اکتيويستها و پـيـشـروان ايـن         
جنبشها صادق است. به اين معـنـي    
جنبشهاي جاري با جنبش سرنگوني 
هــمــجــهــت و هــمــجــنــســنــد. حــزب          
ميتوانـد بـا شـرکـت فـعـال در ايـن                  
جنبشها آمادگـي بـيـشـتـري کسـب           
کند براي دخالتگري و تاثيـر گـذاري     
در يک مقياس وسيع اجتـمـاعـي بـر       
تحوالت انقالبـي اتـي در جـامـعـه.            
ميتوان گفت تقويت و پيشـبـرد ايـن      
جنبشها و اشاعه نقد و سياسـتـهـاي    
سوسياليستي در آنها نوعـي تـدارک     
اجتماعي انقـالب سـوسـيـالـيـسـتـي           

 است. 
شـهــال دانشــفــر: ســازمــانــدهــي        
حزبي در جنبشهاي اجتماعي تا چـه  
حد جوابگوي آن نقشي هست که مـا  

بعنوان حزب بايد داشته باشيم؟ آيـا    
فعاليت در جنـبـشـهـاي اجـتـمـاعـي            
تمام پاسخ مـا بـه امـر سـرنـگـونـي                

 است؟     
حميد تقوائي: فعاليت حزب در    
جنبشهاي اجتماعي بستر و زمـيـنـه    
و محور کار ما هست ولي تمام کـار  
نيست. مـا بـايـد در عـرصـه هـاي                  
مختـلـف مـبـارزه طـبـقـاتـي فـعـال                 
باشيم. حزب بايد بتواند در جـامـعـه     
نه تنها  علـيـه جـمـهـوري اسـالمـي            
مقابله و مبارزه کند بلکه در بـرابـر       
جنبشهاي راستي که در جامعه و در 
اپوزيسيون هستند و يا مـثـل مـلـي       
اسالمي ها يک پايشان در حکومـت  
و يک پايشان در اپـوزيسـيـون اسـت         
بايستد و آنها را نقد و افشـا کـنـد.          
حزب بايد افـق و سـيـاسـت طـبـقـه                
کــارگــر بــراي کــل جــامــعــه يــعــنــي          
سوسياليسم را نمايندگي کند و ايـن  
مستلزم مبارزه نـظـري و تـئـوريـک،          
برخورد فعال به تحوالت سياسي در   
ايران و در منطقه و در جهان، تبيين 
موقعيت طبقه بورژوازي در ايـران و    
در جهان، مقابله با سازشکـاريـهـاي    
نيروهاي راست با جمهوري اسالمـي  
و يــا جــنــاحــهــائــي از حــکــومــت،            
روشنگري و تبليغات وسيع در نـقـد     
ريشه اي وضعيت موجود و مـقـابلـه    
بــا ســيــاســتــهــا و ايــدئــولــوژيــهــاي          
ارتجاعي و عقب مـانـده اي نـظـيـر            
ناسيوناليسم و مذهب و نژادپرستـي  
و قومي گرائي است که جنـبـشـهـاي     
راست نمايندگي ميکنند. در هـمـه        
اين عرصه ها حزب بايد بـايسـتـد و      
ســيــاســتــهــاي ســوســيــالــيــســتــي را       
نمايندگي کند و در واقع سخنـگـوي   
طبقه کارگر و نود و نه درصـديـهـا و      
نــمــايــنــده گــرايــش راديــکــال ضــد           

 کاپيتاليستي در جامعه باشد.  
يک عرصه مهم کار ما تا آنـجـا     
که به امر سرنگوني مربوط ميشـود  
نــقــد و افشــاي خــط اســتــحــالــه و              
استراتژي رژيم چنج و کـال گـرايشـي      
است که ميخواهد از طـريـق بـنـد و         
بست از باال بخيال خودش تـحـولـي      
ــاد کـــنـــد.                   ــه ايـــجـ در جـــامـــعـ

مذهبي ها و  -ناسيوناليستها، ملي
انــواع گــرايشــات رفــرمــيــســتــي و           
سازشکار سعـي مـيـکـنـنـد خـط و              
سياسـت و آلـتـرنـاتـيـو خـود را در                   
جامعه اشاعه بدهند. مـا بـايـد در           
برابر اينها بايستيم و يک بستر مـهـم   

و اجتماعي اين مبارزه جـنـبـشـهـاي      
اجتماعي است. بـه نـظـر مـن چـپ               
اجتماعي و مبارزه براي خواستهـاي  
برحق انساني در جامعه ايران خيلـي  
قوي است و حزب وظيفه دارد که بـر  
ايـن بســتـر اجـتــمـاعــي آلــتـرنــاتـيــو             
حکومتي و آينده اي کـه مـيـتـوانـد            
متضمن آزادي و برابري و رفاه بـراي    
ــطــرح و                   ــاشــد را م ــردم ب ــوده م ت

 نمايندگي کند.     
يک نتيجه مهم اين فعالـيـتـهـاي     
همه جانبه معـرفـي و مـطـرح شـدن            
حزب در سطح جامعه بعنوان بـديـل     
قدرت سياسي و نـيـروئـي اسـت کـه          
بعد از سرنگوني جمهوري اسـالمـي     
ميتواند همه خواستها و آمال برحـق  
و انساني که امروز در جـنـبـشـهـاي          
اعتراضي مطرح ميشود را متحقـق  
کــنــد. حــزب و ســازمــان قــوي و                 
قدرتمند و پـرنـفـوذ حـزبـي ثـمـره و                  
حاصل فعاليت پيگير ما در تمامي 

 اين عرصه ها است. 
شهال دانشفـر: بـعـنـوان آخـريـن            
سئوال جمعبندي شما از ايـن بـحـث      

 بطور فشرده و خالصه چيست؟ 
حميد تقوائي: بعنوان جمعبندي  
ميتوانم بگويم کـه کـمـونـيـسـم يـک            
جنبش پراتيکي سياسي و اجتماعي 
ــهــاي                 ــت ــي ــال ــع ــه در دل ف هســت ک
مبارزاتي ميتواند خودش را مطـرح  
کند، نيرو جمع کند و جامعـه را بـه       
سوي سوسياليسم رهـنـمـون بشـود.         
سازمان حزب سازمان ايـن حـرکـت        
است. سازماني که اين استراتـژي را    
دنبال ميکند و ميتواند تا پـيـروزي     
نهائي آنرا به پيش ببرد حزب هست. 
بنابراين بحث شرکـت در مـبـارزات        
اجتماعي و سازماندهـي حـزبـي در        
دل اين مبارزات يک بحث تاکتيکـي  
نيست بلکه از اين واقعيت پـايـه اي       
نشات ميگيرد که کـمـونـيـسـم يـک           
جنبش اجتماعي و يـک اعـتـراض و        

عملي اسـت کـه در          -نقد اجتماعي
دل جامعه جاري است. وظـيـفـه مـا          
اينست که ايـن گـرايـش را تـقـويـت             
کنيم و پر نفوذ تر کنيم و بـه شـکـل        
حزب سياسي متـشـکـل اش کـنـيـم           
براي آنکه بتـوانـد در نـبـرد نـهـائـي              
جمهوري اسالمي و کـل حـکـومـت         
ســرمــايــه داري را بــزيــر بــکــشــد و            
سوسياليسم و آزادي و برابري و رفـاه  

 را در ايران برقرار کند. 
              * 
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چـرا تـرامـپ      
�ان &ـ	و�ـ>:  
انتخاب شـد، بـرخـورد اپـوزيسـيـون           
جمهوري اسالمي، راست و چپ، بـه    
اين پـديـده چـيـسـت و چـه تـاثـيـري                  
ميتـوانـد روي جـمـهـوري اسـالمـي              
بـگــذارد؟ ايــن ســواالت را مـقــابــل           
مهمانان برنـامـه اصـغـر کـريـمـي و              

 کاظم نيکخواه قرار ميدهيم.  
چرا اصال ترامپ روي کار آمـد؟  
همه ميگفتند راسيست و نژادپرست 
است، سکسيست است چه شـد راي      

 آورد؟ 
  :%���
 �GHحـرفـهـايـي کـه        ا

درمورد او ميزنند درست است امـا    
مردم به اين خاطر به او راي ندادنـد.  
اوال نصـــف مــردم آمـــريــکـــا در               
انتخابات شرکت نکردند و آنهـا هـم     
که راي دادند به کلينتون دو درصـد      

 ۷۵ بيشتر راي دادند. به اين معني    
درصد مردم به ترامپ راي نـدادنـد.       
دو نفر را مقابل مـردم مـيـگـذارنـد.        
انتخاب بيشتري جلـو مـردم نـبـود.         
سيستم انتخاباتي در ايـن کشـورهـا      
طــوري اســت کــه مــردم انــتــخــاب            
بيشتري ندارند. ساندرز که در جنـاح  
چپ حزب دموکرات قرار ميگيرد و   
ميخواست بـيـمـه هـاي درمـانـي و               
حداقل دستمزدي تصويب کند و کال 
سياست معقول تري در مقـايسـه بـا      
بقيه کانديدها داشت را خـود حـزب       
دموکرات با مکانيـزم هـاي درونـي        
اش کنار گذاشت در حاليکه بشـدت  
داشت محـبـوبـيـت پـيـدا مـيـکـرد.              
کلينتون را جلو صحنه گذاشتند کـه    
بشدت مـنـفـور اسـت. در واقـع دو               
کانديد خيلي منفور را جـلـو مـردم          
گـذاشـتـنــد و مــردم بـايـد يـکـي را                  
انتخاب ميکردند. ولي اينطور نبود  
که مردم گفتند ترامپ راسـيـسـت و      

ضد خارجي اسـت و هـمـان مـقـدار            
بيمه درمـانـي کـه در دوره اوبـامـا                
تصويب شد را ميخواهد پس بگيرد 
پس به اين خاطر به او راي ميدهيـم!  
ترامپ خودش را علـيـه سـيـسـتـم و           
هيئت حاکمه نشان ميداد مردم هـم    
بنادرست رفتند به او راي دادند. در    
رفراندمي که در انـگـلـيـس هـم شـد           
اکثريت با تفاوت کمي بـه خـروج از       
اتحاديه اروپـا راي دادنـد. ايـنـطـور             
نبود که مردم بررسي کردند کـه اگـر     
ــم               ــروي ــيــرون ب ــا ب ــه اروپ از اتــحــادي
وضعمان بهتر ميشـود. ايـنـجـا هـم           
راي مــردم نــاشــي از نــارضــايــتــي            
عميقشان بـود. مـردم از سـيـسـتـم                
ناراضي هستند و چون احزاب حاکـم  
طرفدار مـانـدن در اتـحـاديـه اروپـا               
بودند مردم در تقابل با آنها به خروج 
از اتحاديه اروپـا راي دادنـد. حـتـي            
رسانه هاي حاکم اعتراف ميـکـنـنـد     
که مردم از سيستم و هيئت حـاکـمـه    
اين کشورها ناراضـي هسـتـنـد. در          
نــتــيــجــه بــه احــزاب دســت راســتــي          
ديگري روي مياورند که جلـو دسـت     

 مردم گذاشته اند. 
بگذاريد بـرويـم     
�ان &	و�>:  

سر موضوع ترامپ و ايـران. کـاظـم         
نيکخواه اپوزيسيون راسـت، يـعـنـي       
طيف سلطنت طلب و بـقـيـه شـاخـه          
هــاي جــريــانــات پــروغــرب خــيــلــي         
خوشحالند از اينکه تـرامـپ پـيـروز         
شد. ميـگـويـنـد شـايـد مـقـابلـه بـا                  
جمهوري اسالمي حادتر بشـود. يـا        
طبق همان فـرمـولـي کـه قـبـال هـا                
مطرح شد "رژيم چـنـج"  دوبـاره در              
چشم انـداز آمـريـکـا قـرار بـگـيـرد.               
جمهوري اسالمي بيشتر تحت فشار 
ــتــهــاي                 ــرد. شــخــصــي ــگــي ــرار ب ق
اپوزيسيون راست يکـي يـکـي ابـراز         

خوشحالي ميکنند. چـرا ايـنـطـوري        
 است؟ 

  :Iا�J+�  K	
بلـه مـيـدانـم.       
بعضي ها فورا تبريک گفتند و ابـراز  
خوشحال کردند. بگذاريد اول بگويـم   
که اين اميد بستن اين جريانـات بـه     
ترامپ و دوره تـرامـپ پـوچ اسـت.             
ترامپ يک چيزي شبـيـه جـرج بـوش         
است. ترامپ در همـان جـنـاح قـرار          
ميگيرد. يعني نئوکنسرواتيستـهـا.    
يعني کامال از نظر شخصيتي تـوي    
آن خـط و سـيـاسـت اسـت. ايـنـکـه                  
امروز آن خـط چـقـدر شـانـس دارد                
بحث ديگري است کـه اگـر فـرصـت           
بشــود صــحــبــت مــيــکــنــيــم. ولــي           
بيشترين خـدمـت را بـه جـمـهـوري               
اسالمي جرج بوش کـرد. در عـراق،        
در افغانستان و در کل منطقه. االن    
چه اتفاقي مي افتد؟ حقيقت اينست 
که اينطور نـيـسـت کـه يـک رئـيـس                
جمهور جديد آمده و هرکار خـواسـت   
ميتواند بکـنـد. و گـويـا مـيـزنـد و                 
جمهوري اسالمي را عقب ميرانـد و    
و و. بنظر من آمريکـا نـه در عـراق           
شانس و امکان زيادي دارد کـه کـار     
بيشتري بکند، جز همين کـارهـايـي      
که در دوره اوباما دارد ميکـنـد، نـه      
در افغانستان، نه در سوريه و نـه در      
ايران. بنـابـريـن ايـن پـوچ اسـت کـه                
کسي فکر کند که ترامپ مي آيـد و    
جــمــهــوري اســالمــي را ســرکــوب            
ميکند و عـقـب مـيـرانـد و امـثـال                
اينها. بايد تـوجـه کـرد کـه تـرامـپ              
امــروز يــک شــخــص اســت. حــتــي             
عليرغم ميل و سياست امروز حزب 
ــيـــده. و                 خـــودش بـــه قـــدرت رسـ
محدوديتهاي زيادي دولت آمريکا و 
ســيــاســتــهــاي آمــريــکــا دارد. کــه            

 نميتواند کار چنداني بکند. 

اما اپوزيسيون سلطنت طلـب و    
ناسيوناليست و امثال اينها ناچارند 
به اين نوع تبليغات اميـد بـبـنـدنـد.        
چون اساسا راه و خط و اميد و چشم 
انداز ديگري براي رو آمـدن نـدارنـد.      
جز اينکه روزي دولـت آمـريـکـا يـا              
غرب کودتا بکند و يا به طريقـي از    
باال قدرت را از طريق بـه اصـطـالح        
"رژيم چنج" بدست اينها بدهـد. امـا        
دوره اين سياسـت تـمـام شـد. رژيـم             
چنج شکست خورد. عقب رانده شد.  
نئوکنسرواتيستها کنار زده شـدنـد.       
ــت کـــه دوره                   ــنـــطـــور نـــيـــسـ ايـ
نئوکنسرواتيستها دوباره شروع شـده  
است. تازه همانطور که اشـاره کـردم       
نئوکنسرواتيستها موقـعـي کـه بـرو         
بــرو داشــتــنــد بــه بــقــاي جــمــهــوري          
اسـالمــي کــمــک کــردنــد. بــنــابــريــن           
اينگونه که اينها ميگويند نخـواهـد   
شد و رابطه بـا جـمـهـوري اسـالمـي           

 اساسا تغيير نخواهد کرد. 
اگـر اجـازه     اHـGـ� 
ـ��ـ�ـ%: 

بدهيد نکته اي اضافه کـنـم. کـاظـم          
نيکـخـواه تـوضـيـح داد کـه امـثـال                 
سلطنت طلبان و مـجـاهـد و حـزب           
دمکرات کردسـتـان ايـران و طـيـف            
وسيعي از کساني که از ايـن جـريـان      
حـمـايــت مـيــکـنـنــد دارنـد بشـکــن              
ميزنند که ترامپ انتخاب شده. ولي 
توهم دارنـد. تصـور مـيـکـنـنـد کـه                
جمهوريخواهان که سر کـار بـيـايـنـد        
فشار به جمهوري اسالمـي بـيـشـتـر        
ميشود و از آنهـا بـيـشـتـر حـمـايـت             
ميشود و به ايـن مـعـنـي بـه ضـرر               
جمهوري اسالمي است و اين تـوهـم     
را در ميان مردم دامـن مـيـزنـنـد و          
انــتــظــار ايــجــاد مــيــکــنــنــد. امــا             
تحليلشان بسـيـار سـطـحـي و غـيـر              
علمي است، منطبـق بـر واقـعـيـات          
دنياي امروز نيست، عوامفريبانه و   
گمراه کنـنـده اسـت. عـالوه بـر ايـن                
ماهيت ارتجاعـي و ضـد مـردمـي           
اين جريانات را هم نشان ميدهد. در 
ايران سينه چاک ميدهند در دفاع از   
حقوق بشر کذايي کورش ولـي کـنـار      
امثال ترامـپ قـرار مـيـگـيـرنـد کـه               
ارتجاعي ترين، راسيست ترين، ضد 
کارگرتريـن، ضـد زن تـريـن و ضـد                
پناهنده ترين جناح هيـئـت حـاکـمـه        
آمريکا است. اينها در ايـران جـرات      
نميکنند همان حرفـهـاي تـرامـپ را         
بزنـنـد. تـرامـپ مـيـگـويـد حـداقـل                  
دســتــمــزد بــي حــداقــل دســتــمــزد.           
نــئــوکــنــســرواتــيــســم اصــال يــعــنــي        
خدمات جامعه را زدن و دستمزدهـا  

را کاهش دادن و بيشترين فشـار بـه       
اکثريت محروم جامعه. اينهـا فـکـر       
ميکنـنـد ايـن حـرفـهـا را در جـاي                  
ديگري بزنند کسي توجه نـمـيـکـنـد.      
اما در همين بـزنـگـاهـهـا اسـت کـه            
مردم ماهيت واقعي اين جريانات را 

 هم ميشناسند. 
فکر مـيـکـنـيـد      
�ان &	و�>:  

بــهــرحــال اوضــاع تــا آنــجــا کــه بــه             
جمهوري اسالمي مربـوط مـيـشـود       
تغييري نخواهد کرد؟ مـثـال گـفـتـه          
است برجام را پـاره مـيـکـنـم. فـکـر             
نميکنيد خط روحاني بهرحال که در   
پي سازش و تعامل با غـرب بـود و       
همين برجام را آورد و اينها، در برابر 
خط خامنه اي دچار عقـب نشـيـنـي       

 شود؟
 :Iــ�ا Jــ ــ+ ــ ــ	Kــ  � 
ــال  ک

سياستهـاي تـرامـپ هـنـوز خـيـلـي                
روشن نيست. اينها که اشاره کـرديـد    
جزو تبليغات انتخابـاتـيـش بـود. و          
خيلي زود يـعـنـي اولـيـن روزي کـه               
معلوم شد که پيروز ميشه از خيـلـي   
از اين تبليغات عقب نشست. مثـال   
در مــورد "بــيــمــه هــاي درمــانــي"               
اوباما گفت که قسمتهـايـي را نـگـه         
ــام هــم                  ــرج ــدارد، در مــورد ب مــي
همينطور. اوال برجام في الـحـال در        
گل گير کـرده اسـت. مـيـدانـيـم کـه               
روحـانــي بــا بــرجــام تــبـلــيــغــات راه            
انداخت. ظريف را سـر دسـت بـلـنـد           
کردند. جنجالي که راه انداخـتـنـد را       
ميدانيم. دوماه طـول نـکـشـيـد کـه              
معلوم شد اينها هـمـه پـوچ اسـت و           
اتفاق عجيبي نـيـفـتـاده اسـت. امـا            
باالخره بحث بر سر ايـنـسـت کـه در         
برجام جمهوري اسالمي را مـجـبـور      
کردند از سياستهاي اتمـيـش عـقـب       

 بنشيند. 
بنظر من بـيـشـتـريـن فشـار در             
دوره اوباما بـه جـمـهـوري اسـالمـي           
وارد آمـد. يـعـنـي بـا تـحـريـمـهــاي                   
اقتصادي و ديپلماتيک و ايجـاد يـک     
ائــتــالف بــيــن الــمــلــلــي جــمــهــوري         
اسالمي را در سه کنـج گـذاشـتـنـد،        
شکستش دادند، مجبـورش کـردنـد      
که  سيـاسـتـهـاي اتـمـيـش را کـنـار                
بگذارد. االن ترامپ چکار بيـشـتـري    
ميخواهد بکند؟ ميـخـواهـد از اول        
دوبــاره تــحــريــم هــا را بــرگــردانــد؟            
ميخواهد دوباره ائتالف بين المللـي  
عليه جمهوري اسالمي ايجاد کـنـد؟   
نميتواند. کسـي کـنـارش نـخـواهـد              
ايســتــاد. راســتــش اصــال چــنــيــن             

 ٨ صفحه                           
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اي که در دنيا براي نتيجـه انـتـخـابـات         "بر خالف عده  
کـنـنـد،       اند يا عده ديگري که شادي مي آمريکا عزا گرفته

 کنيم". خامنه اي گيريم و نه شادي مي ما نه عزا مي
اين به زبـان آخـونـدي يـعـنـي "مـا فـعـال مـوضـعـي                          
نميگيريم". اين اظهار لـحـيـه بـيـش از هـرچـيـز بـيـانـگـر                       
نگراني و سردرگمي و ابهام  مقامات جمهـوري اسـالمـي      
در رابطه با انتخاب ترامپ است. تـرامـپ از يـکـسـو در               
کمپين انتخاباتي اش تهديد کرده است که بـرجـام را پـاره        

که با اين پاسخ مسخره و دون کيشـوت وار     -خواهد کرد 
خامنه اي روبرو شد که "ما هم بـرجـام را آتـش خـواهـيـم                

و از سوي ديگر از نزديکي و تـعـامـل بـا روسـيـه                -زد"!   
صحبت کرده است که ميـتـوانـد نشـانـه تـحـمـل بـيـشـتـر                   
سياستهاي منطقه اي جمـهـوري اسـالمـي بـاشـد. کسـي               
نميداند نهايتا سيـاسـت خـارجـي آمـريـکـا بـه کـدام سـو                     
خواهد چرخيد اما سير محتمل اوضاع برخورد شـديـد تـر      

 -اساسا در سطح ديپلماتيک و تبليغـاتـي   -دولت آمريکا 
به نيروهاي اسالمي و سختيگـري بـيـشـتـر در رابـطـه بـا                 
برجام و اعمال تحريـمـهـاي يـکـجـانـبـه عـلـيـه جـمـهـوري                     
اسالمي خواهد بود. اين چشم انداز است کـه خـامـنـه اي          
"ضد آمريکائي" را نگران کرده و به موضعگيري خـنـثـاي      
نه شادي نه عزا رسانده است. خامنه اي ميـگـويـد "هـيـچ          
قضاوتـي دربـاره انـتـخـابـات آمـريـکـا نـدارم" و ايـن در                           
مقايسه با رجزخوانيهاي معمول خامنه اي عليه آمـريـکـا    
نوعـي چـراغ سـبـز بـه رئـيـس جـمـهـور جـديـد آمـريـکـا                              
محسوب ميشود. اين اعالم نوعي تعامل بـا آمـريـکـاي        

 دوره ترامپ به زبان آخوندي است.  
اما در يک سطح پايه اي تر تعامل جمهوري اسـالمـي   
با  ترامپيسم امري صرفا تاکتـيـکـي و بـر سـر بـرجـام و                  

غيره نيست. ترامپ  نماينـده راسـت تـريـن و ارتـجـاعـي                 
ترين مواضع و سياستها، حتي در قياس با سـيـاسـتـهـاي        
ارتجاعي حزب جمهوريخـواه در آمـريـکـا اسـت. او يـک                  
راسيست تمام عيار، سکسيست، ضد زن و ضـد مـهـاجـر       
است و از اين نقطه نظر با ايدئولوژي و مواضع جـمـهـوري    
اسالمي کامال همسو و همجـهـت اسـت. نـگـاه بـه زنـان                 
بعنوان کاالي جنسي، خارجي ستيزي و ضديت بـا مـردم       
منسوب به اقوام و مذاهب ديگر، تشديـد ريـاضـتـکـشـي         
اقتصادي و اعمال فشار هر چـه بـيـشـتـر بـه کـارگـران در                 

وال استريت در آمريکـا و     -خدمت يک درصديهاي حاکم 
، هــومــوفــوبــيــا و     -آيـت اهللا هــاي مــيــلــيــاردر در ايــران            

مخالفـت بـا حـقـوق هـمـجـنـسـگـرايـان و کـال اتـکـا بـر                              
ايدئولوژي و معيارهاي اخالقي و فرهنگي و اجـتـمـاعـي         
مذهبي و عقب مانده و ارتـجـاعـي، ايـنـهـا هـمـه وجـوه                    
مشترک جمهوري اسالمي و تـرامـپ بـعـنـوان مـظـهـر و                   

 نماينده راست افراطي در آمريکا است.     
مردمي که بعد از پيروزي ترامپ درنيـويـورک و لـس        
آنجلس و ميامي و واشنگتن و شـيـکـاگـو و بسـيـاري از             
شهرهاي آمريکا هر روز در حـال تـظـاهـرات و اعـتـراض               
هستند و کل مردم آزاده و نيروها و احزاب چپ و متـرقـي   
در سراسر دنيا در برابر ترامپ ايستاده اند و اين جنبـشـي   
است که ادامه خواهد يافت و گسترده تر خواهـد شـد. در        
اين تقابل جمهوري اسالمي، مستقل از اينـکـه سـيـاسـت        
خارجي ترامپ چه بـاشـد، در کـمـپ تـرامـپ قـرار دارد.                  
خامنه اي قضاوتي در مـورد تـرامـپ نـدارد ولـي مـردم                 
ايران با اعتراضات و مبارزه مداومشان عليه ترامپـيـسـم    
حاکم در ايران مدتهاسـت قضـاوت خـود را اعـالم کـرده                

 اند.  

بسياري از رسانه ها و صاحبنظران پيروزي انتخاباتي 
ترامپ را با ضعفهاي کلينتون و عدم اعتماد مردم به او،   
دور شدن حزب دموکرات از ريشه ها و پايگاه اجتـمـاعـي    
اش، غلبه "آمريکاي سفيد بر آمريکاي رنگين پـوسـت" و       
يا "انتقام آمريکاي روستائي از آمريکاي شهري" توضـيـح     
ميدهند. اما اين نوع ارزيابي ها سطحي و ژورنالـيـسـتـي     

 است. 
ترامپ نماينده يک درصديهاي جامعه در برابر نـود و    
نه درصديها است. يک درصديهائي که با يک بحران عميق 
اقتصادي سياسي و اجتماعي مواجه اند، صاحبنظـران و    
متفکران و ايدئولوگهايشان افق و چشم انداز و تـبـيـيـن و       

اجتماعي روشني ندارند، و    -سياسي -دکترين اقتصادي
مردم از اليت سياسي و  احزاب سنتـي حـکـومـتـي شـان           
روي گردان شده اند. ترامپ محصول بحران هـمـه جـانـبـه           
سرمايه داري عصر ما و بي افقي احزاب و دکتريـن هـاي     

معمول حکومتي بورژوازي است. نفـس ايـنـکـه کـانـديـد             
رياست جمهوري در آمريکا با حمله به سيستم مـوجـود و     
باتالق واشنگتن و انتقاد و حمله به هر دو حزب ميـتـوانـد    
راي بياورد نشانه ورشکستگي سيستم حکـومـتـي در آن        

 کشور است. 
انتخاب ترامپ همانند برگسيت راي اعتـراض مـردم     
به وضع موجود است. در شـرايـط حـاضـر راسـت تـريـن                   
نمايندگان بورژوازي با اسب تروياي "تغيير وضع موجـود"   
به جلو رانده شده اند و موفق شده اند بخشي ازمردم تشنه 
تغيير را بدنبال خود بکشند. اما اين شرايط دوران گـذار       
است. دوراني با بيشتريـن تـنـشـهـا و اعـتـراضـات و نـا                     
آراميهاي اجتماعي و سياسي. دوراني کـه يـا بـه سـلـطـه              
فاشيسم و راسيسم ختم خواهد شد و يا به نقـد و تـغـيـيـر          
واقعي و ريشه اي وضع مـوجـود و خـلـع يـد سـيـاسـي و                   

 
 

در خبرها بود که  موژان محمـد   #�ا"!�  در ا��ان  
ظاهر کارگردان سينما و فعال حقوق  

فروردين امسال، "روز     ١٢ زن که در 
جمهوري اسـالمـي"، در کـنـار بـرج             
ميالد دست به اعتراض عـريـان زده     
بـود بــه جــرم "تشـويــق بــه فســاد و                 
فـحـشــا" بــطـور غـيــابـي بـه حـبــس                 
محکوم شده است. او ميگويد "ايـن      
روز را براي نه گـفـتـن بـه جـمـهـوري            
اسالمي و قوانين ضد زنش انتخاب 
کردم. اين نوع اعتراض بـه زنـان در          

دهـد کـه        ايران جسارت بيشتري مـي 
خود را در صحن مبارزه عليه وضـع  
موجود پيدا کنند. زناني هستند که  
از ابراز حقوق خود و مبارزه براي آن   
ــو                    ــه جـــلـ تـــرس دارنـــد و قـــدم بـ

دارند. من با اين کارم خواستم   برنمي
اين جسارت را به زنان بدهم تا ديگر 

ام  ساکت نباشند. من روي بدن برهنه 
خواهم ديگر بـرده بـاشـم.       نوشتم نمي

اين فقط حرف مـن نـيـسـت. بـلـکـه             
حرف بسياري از زنان در ايران است. 
حرف زناني است که زير قوانين ضـد  

اند. زناني کـه حـتـي حـق             شده  زن له
ابراز احساس خـود را نـدارنـد. مـن            

خـواهـم بـرده بـاشـم زيـرا                ديگر نمـي 
خواهم آزاد باشم و تنم متعلق بـه   مي

خودم باشد. اين را به نمايندگي تمام  
ــه           ــي کــه صــدايشــان ب ــان ــي     زن جــاي

رسد، بيان کردم. اين اقـدامـم را       نمي
در شرايط خيلي دشوار و بـغـرنـجـي       
انجام دادم. زير سايه حکومـتـي کـه       

کنـد و     زنان معترض را دستگير مي
 کند." در گوشه زندان حبس مي

صدور حکم زندان براي موژان به 
جرم "تشويق به فساد و فـحـشـا" در          
واقع تاکيد مجددي بر ايـن سـخـنـان       
ــت                مــوژان و ضــرورت و مــبــرمــي
اعتراض عليه بـي حـقـوقـي مـفـرط           
زنان در ايران است. آنچه در جامـعـه    
ايران مظهر فسـاد و فـحـشـا اسـت              
جمهوري اسالمـي اسـت. آپـارتـايـد           

جنسي، کاهش سن ازدواج دخـتـران     
به نه سـال و در واقـع مشـروعـيـت                
تجاوز شرعي به کـودکـان، صـيـغـه،        
تعدد زوجات و محروم کردن زنان از   
حق طالق، و کال نگاه به زن بـعـنـوان    
يک کاالي جنسي همه از مصـاديـق       
زن ستيزي و فساد و فحشاي رسمـي  
و شــرعــي اي اســت کــه جــمــهــوري            
اسالمي بر جامعه حاکم کرده اسـت.  
اما  زناني که "زير قوانين ضد زن له  
شده اند" هيچگاه به ايـن شـرايـط و           
قوانين فوق ارتجاعي تن نـداده انـد.     
اعتراض عريان يک شکل ايستادگي 
در برابر زن ستيزي و تبعيض مفـرط  
ــن                   ــار م ــع ــان اســت. ش ــه زن ــي عــل
نميخواهم برده باشـم کـه مـوژان بـر           
بدن برهنه خود نوشت، همانطور کـه    
خود ميگويد "حرف بسياري از زنان  

 در ايران است". 
اعتراض عريان که در سـالـهـاي      
اخير با ابتکار سـازمـان فـمـن رواج           
يافت يک شکل موثـر و تـابـوشـکـن          
مبارزه براي رهائي زن در ايران و در   
سراسر دنيا است. نه تنها مضمون و  
پيام اعتـراض عـريـان بـلـکـه نـفـس               
شکل و شيوه اين مبارزه نيز تـمـامـا    
در نقـطـه مـقـابـل آن اخـالقـيـات و                 
تابوها و مقدسـات عـقـب مـانـده و            
ارتجاعي اي قرار ميگيرد که  مبنـا  
و اساس مردساالري و اسـالم و هـر         
نوع مذهبي اسـت. و ايـن بـيـش از              
ــر                     ــگ ــران و دي ــورد اي ــمــه در م ه
کشورهاي اسالمزده که اخالقيات و   
مقدسات فوق ارتـجـاعـي اسـالمـي          
بيداد ميکند صـادق اسـت. مـوژان         
همانند عليا ماجده المـهـدي دخـتـر       
مبارز مصري و آمينه تـايـلـر عضـو       
تــونســي ســازمــان فــمــن نــمــايــنــده          
عصياني است که با قـره الـعـيـن در         
ايران شروع شد و تا جمع کـردن کـل       
بساط اسالم و زن ستيزي اسالمي از 

 جامعه ادامه خواهد يافت. 

 

 ,"��+	 در دوران ��ار
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يک اتفـاق سـيـاسـي مـهـم در             
هفته گذشته، تـجـمـع اعـتـراضـي           
صد ها کارگر در مقابل مـجـلـس      
اسالمي در اعتراض به اليحه ضد 
کارگـري "اصـالح قـانـون کـار" و                
بيحقوقي کارگران و شـرايـط بـرده      
وار کـاري در مـحـيـط هـاي کـار               
بود. موضوع مـهـم ديـگـر ادامـه           
کــارزار عــلــيــه امــنــيــتــي کــردن           
مبـارزات کـارگـران، مـعـلـمـان و              
مـــردم مـــعـــتـــرض و گســـتـــرش          
اعتراضات در ميان معلمان عليه 
دستگيري اسماعيل عبـدي دبـيـر      
کل کانون صنفي معلـمـان اسـت.      
از نزديکتر نگاهي به اين اتفاقات 

 برجسته هفته گذشته بيندازيم:
ــ	  ــ�اض Hــ> ه ــ� ــ	د ا) ــ�� X

Y;2" -'	C" ر�� در	
 
آبان صد ها کارگر در  ٢٥روز 

مقابل مجس اسالمي تجمع کرده 
و طــنــيــن شــعــارهــايشــان فضــاي        
پرشوري از اعتـراض بـه پـا کـرده           
بود. شعارهايي که بطـور واقـعـي       
صداي اعتراض جمعيت ميليوني 
کارگران و خانواده هاي کارگري را 

 نمايندگي ميکرد. 
اليـحــه "اصــالح قــانــون کــار"         
اليحه کار ارزان و کارگر خامـوش  
است. اليـحـه قـانـونـيـت دادن بـه              
تعـرضـات کـنـونـي بـه زنـدگـي و                 
معيشت کارگري و بردگي بيشـتـر   
کارگراست. بر اساس اين اليحه و  
اضــافــه شــدن مــولــفــه وضــعــيــت         
اقتصادي کشور به معياري بـراي    

تعيين حداقل دستمزدها، واگـذار    
کردن تعيين دستمزدها به تـوافـق     
کارگر و کارفرمـا و کـنـار رفـتـن            
موضوع تعيين حداقـل دسـتـمـزد       
سراسري کارگران که خود تحمـيـل   
کارگران به حکومت اسالمي بوده 
است،  و مختار کردن کمتيه هاي 
انضباطي در محيط هـاي کـار و       
گرفتن چمـاق اخـراج بـر روي سـر             
کارگري که اعتراض دارد، شرايط 
کاري و معيشتي به مراتب بدتري 
در انتظار کارگـران خـواهـد بـود.         

آبـانـمـاه و         ٢٥تجمع اعـتـراضـي      
اعتراضات تا کنوني کارگـران در    
مقابل اين اليـحـه ضـد کـارگـري            
پاسخ کوبنده اي به اين تعـرضـات   

 است. 
اليحه اصالحيه قانون کـار را      
دولت احمدي نژاد به مجـلـس داد     
و با اعتراض کارگران مجبور شـد  
آنرا پـس بـگـيـرد. اکـنـون دولـت                 
روحاني بـخـت خـود را آزمـايـش            
کرده است، تا بلکـه مـفـري بـراي         
اقتصاد به گل نشسته شـان پـيـدا      
کند و کارگران تا هم اکنون جواب 
محکمي بـه ايـن تـعـرضـات داده            

 اند. 
تجمع اعتراضي کـارگـران در       

آبان و کارزار قدرتـمـنـدي کـه        ٢٥
عليه اليحه "اصالح قانون کار" از   
سوي کارگران به راه افتاده اسـت،    
بيش از بيش نشانگر اين حقيـقـت   
است که جمهوري اسالمي امـروز    
در موقعيتي نيست که بتواند، بـا  

چنين طرحهايي وعده فراهم کردن 
"نيروي ارزان کار" را بـه سـرمـايـه         

 داران داخل و خارجي دهد. 
در کارزار عـلـيـه اليـحـه ضـد           
کارگـري "اصـالح قـانـون کـار" و                

آبـان کـارگـران در           ٢٥تجمع روز   
شعارهايشان کليت قانـون کـار و       
ــه زنــدگــي و               ــيــشــتــر ب تــعــرض ب
معيشتشان را به چالش کشيدنـد.  

آبــان شــعــارهــاي      ١٥در تــجــمــع     
ــي              ــعــ ــور واقــ ــطــ ــران بــ ــارگــ کــ
کــيــفــرخــواســتــي عــلــيــه تــوحــش         
سـرمــايـه داري و عــلـيــه تشــديــد            
تحميل رياضت اقتصادي بر گرده 
ــود.               کــارگــران و کــل جــامــعــه ب
کارگران در اين روز نه تنها اليحه 
اصــالحــيــه قــانــون کــار دولــت و           
تدابير سرمايـه دارانـه اش را بـه            
ــر                 ــه ب ــک ــل ــد، ب ــدن ــي ــش کش ــال چ
خواستهاي فوري اي چون خواسـت  
افـــزايـــش دســـتـــمـــزدهـــا، لـــغـــو         
قراردادهاي موقت و از بين رفتـن  
کــار پــيــمــانــي و اســتــخــدامــهــاي        
دائمي و رسمي ، حـق تشـکـل و            
قرار دادهاي دسته جمعي تـاکـيـد      
ــدن ايــن                  ــو آم ــنــد. جــل ــذاشــت گ
خواستهاي کليدي در ايـن تـجـمـع       
اعتراض بطور واقعي يک پيشروي 
مهم در جنبش اعتراضي کارگري 

 است.
سنديکاي واحد در ادامه جمع 
آوري طــومــار اعــتــراضــي عــلــيــه       
اليحه "اصالح قانون کار" فراخوان 

آبـان را داده         ٢٥به تجمع در روز 

بود. بعدا شوراهاي اسالمـي ايـن      
نهادهاي دست سـاز دولـتـي نـيـز            
تحت عـنـوان سـالـگـرد تصـويـب              
قـانـون کـار هـمـيــن روز را بــراي                
تــجــمــع عــلــيــه ايــن اليــحــه کــه              
موجوديت آنها را نيـز زيـر سـوال        
ــد و               ــراخــوان دادن ــرده اســت، ف ب
مـجـوزش را گـرفــتـنـد. فـراخــوان              
آنها، فراخوان دفاع از قانـون کـار     
برده وار کنوني بود. اما کـارگـران    
بــا شــعــار "حــاصــل قــانــون کــار،           
بردگي امروز است، جـوابشـان را       
دادنـد. کـارگــران در ايــن روز بــا              
شعارهاي کوبنده اي چون اصـالح    
قانون کار، به نـفـع سـرمـايـه دار،          
امــيــد کــارفــرمــايــان، کــارگــر              
خــامــوشــه، امــيــد کــارفــرمــايــان،      
کارگر ارزونه، اعتصاب،تـجـمـع ،      
حق مسـلـم مـاسـت، مـعـيـشـت،               
منزلت ، حق مسلم ماست، مـهـر   

 خود را بر اين روز کوبيدند.
حضـور درخشــان سـنــديـکــاي        
شـرکـت واحـد بــا آرم و بـنـرهــاي                
سرخي که بر آن شـعـارهـايشـان را       
نوشته بودند و بـيـانـيـه اي کـه از            
سوي آنان توسط وحيـد فـريـدونـي       
قــرائــت شــد،  حضــور درخشــان            
اتحـاديـه آزاد کـارگـران ايـران بـا               
شعارهاي کوبنده و پالکاردهـايـي   
که بر آن خواستهاي کارگران نقش 
بسته بـود، و سـخـنـرانـي جـعـفـر                 
عظيم زاده و پروين محـمـدي  دو       
تن از رهبران ايـن اتـحـاديـه و از             
چهره هاي شناخته شده کـارگـري،     
و نــيــز حضــور جــمــع هــايــي از               
دانشـــجـــويـــان، و کـــارگـــران از            
بـخـشـهـاي مـخـتـلـف کـارگـري و                 
معلمان و باالخره  نقش چشمگيـر  
زنان در صف جـلـوي ايـن حـرکـت          
اعتراضي و صداي رسـاي پـرويـن      
محمدي و شعارهايش که از سوي 
جمعيـت تـکـرار مـيـشـد، فضـاي              

آبان را رقـم زد.      ٢٥اعتراض روز 
ميشود گفت يکي از نقـطـه قـوت      
هاي اين حرکت اعـتـراضـي مـهـم        
قرار گرفتن تشـکـلـهـاي کـارگـري           
چون سنديکاي واحـد و اتـحـاديـه         
آزاد کارگران ايران و رهـبـرانشـان        

 در کنار يکديگر بود.
آبـان     ٢٥در حرکت اعتراضي 

در مقابل مجلس، در لـحـظـه اي        
که ماموران انتظامي رژيـم قصـد     
دستگيري دو نفر از دانشـجـويـان      
شرکت کننده در تجمع را داشتند، 
و بلند شدن فريادهاي اعـتـراضـي    

کارگران و شعارهـايشـان صـحـنـه        
پرشوري از اتحاد و همبستگي را   
به نمايش گذاشت. کارگران شعـار   
ميدادند: دانشجوي معترض آزاد  
بايد گـردد. کـارگـر زنـدانـي آزاد               
بـايــد گــردد. در نــتــيــجـه چــنــيــن             
ــروي               ــي ــحــدي،  ن ــت ــراض م ــت اع
انتظامي ناگزير به رهـا کـردن آن         
دو دانشــجــو شــد. و ايــن اتــفــاق             
الگويي براي خنثي کـردن نـيـروي      
ســـرکـــوب رژيـــم در مـــبـــارزات           

 کارگري و کل جامعه بدست داد.
آبـان کـارگـران در           ٢٥تجمع   

ــک حــرکــت               ــل مــجــلــس ي ــاب مــق
اعتراضي موفق بود. در نـتـيـجـه        
اعتراضات تا کنون عليـه اليـحـه      
ضد کارگران "اصالح قانون کار" و 

آبــان، ادامــه      ٢٥تــجــمــع بــزرگ      
بررسي اليحه مزبور در مجلس به 
تعويق افتاد و اعالم شد که  پـس    
از دريافت نظرات کـار گـروه "سـه         
جانبه ملي" تحت عنوان "کمـيـتـه      
ســه جــانــبــه مــلــي کــارگــران،                
کارفرمايان و دولت" در طول يـک     

روز آينده براي دوميـن   ٤٠ماه تا 
بار در دستور کار مجلس شـوراي  
اسالمي قرار خواهد گرفت. بديـن   
ــار ديــگــر قــرار اســت              تــرتــيــب ب
نهادهـاي دسـت سـاز دولـتـي بـه               
عنوان "نماينده کـارگـر" در بـازي          
"سه جـانـبـه گـرايـي مـلـي" شـان                    
بنشينند و با سـازش هـاي پشـت        
پرده شان، چوب حراج بـر قـيـمـت         
نيروي کار کارگر بزنند و زندگي و 
معيشت کارگران و کل جامعه را   
مورد تعـرض قـرار دهـنـد. پـيـام              

آبان کارگـران ايـن بـود         ٢٥تجمع 
که به اين بـردگـي تـن نـخـواهـنـد              

آبـان     ٢٥داد. کارگران در تجـمـع      
اولتـيـمـاتـوم دادنـد کـه اگـر ايـن                 
اليــحــه در دســتــور دولــت بــاقــي          
بماند،  جمـع خـواهـنـد شـد و در              
مقابل مجلس دسـت بـه تـحـصـن          

 خواهند زد.
آبان  يک اتفـاق   ٢٥تجمع روز 

سياسي مهم بود و پيـام مـهـم آن         
تن ندادن کارگران به بردگي کـاري  
موجود و تعرضات دولت "تدبير و 

 اميد" اسالمي بود. 

�دن  %�
	رزار );� ا"3

 "A	رزات 
يـک کــارزار مــهـم در مـيــان             

کارگران و معلمان اعتراض عليـه  
امنيتي کردن مبارزات کـارگـران،   

 ۷ صفحه                           


	ر��ان  
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معلمان و فعالين اجتماعي است. 
خواست مشخص آن لغو تـمـامـي       
احکام صادر شده زندان بر اسـاس  
اتهامات امنيتي چون "اخـالل در     

 نظم و امنيت ملي " است.
دستگيري اسماعيل عبدي در 

آبانماه براي اجراي شش سـال     ١٩
حکم زندانش تـحـرک جـديـدي بـه            
کــارزار عــلــيــه امــنــيــتــي کــردن           
ــاي                ــه ه ــي ــان ــي ــارزات داد. ب ــب م
بســيــاري از ســوي کــانــون هــاي            
صـنــفــي مــعــلــمــان در شــهــرهــاي         
مختـلـف، تشـکـلـهـاي مـخـتـلـف               
کــارگــري چــون اتــحــاديــه آزاد               
کارگران ايران، سنديـکـاي واحـد،      
کميته پـيـگـيـري بـراي کـمـک بـه                 
ايــجــاد تشــکــل هــاي کــارگــري،          
ســنــديــکــاي کــارگــران نــقــاش در         
استان البرز و نيز از سـوي چـهـره        
هــاي شــنــاخــتــه شــده کــارگــري و          
معـلـمـان مـعـتـرض چـون جـعـفـر                 
عظيم زاده، رسول بداقي، محمود 
صالحي ، هاشم خواستار و .. در     
محکـومـيـت ايـن دسـتـگـيـري و               
امنيتي کردن مبارزات کارگران و 

فعالين اجتمـاعـي داده شـده. در           
همين راستا هيات هايي از سـوي  
کانون هـاي صـنـفـي مـعـلـمـان و               
تشکلهـاي کـارگـري بـا ديـدار از              
خانواده اسماعيل عبدي مبارزات 
او را ارج گذاشته و ضـمـن اعـالم        
همبستگي با وي بر کارزار علـيـه   
امنيتي کـردن مـبـارزات تـاکـيـد           
گذاشتند. در اين هفته جمع هايي  
از مــعــلــمــان از جــلــفــا و از                      
اسالمشهر و تهران و نيز از سـوي    
اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران  بـه             
ديدار خانواده عبدي رفته و اعالم 
حــمــايــت و پشــتــيــبــانــي کــردنــد.        
همچنين جمع هايي از معلمان در 
شهرهاي مختلف در اشکالي چون 
پياده روي، به راه انـداخـتـن گـروه         
کوهنوردي و ابتکاراتي ديـگـر از     
اين دست و بـا در دسـت گـرفـتـن            
عکس هايي از عبدي و شعار مـا  
همه عبدي هستيم و انعکاس اين 
عکس ها در مدياي اجـتـمـاعـي،       
اعتراض خـود را بـه دسـتـگـيـري             
عبدي و صدور احـکـام امـنـيـتـي           
زندان عليه او و ديـگـر فـعـالـيـن               
کارگري و معلماني چون محـمـود   

 بهشتي اعالم داشتند.
کارزار عليه امـنـيـتـي کـردن          

مــبــارزات هــم اکــنــون در مــيــان          
فعاليـن کـارگـري ودر گـروهـهـاي             
مبارزاتي کارگران و معـلـمـان در      
تــلــگــرام داغ اســت. پســت هــاي            
فراوان ايـن گـروهـهـا  بـا عـکـس                
هــايــي از چــهــره شــنــاخــتــه شــده           
کارگري و معلمان معـتـرض چـون      
ــود             ــدي، مــحــم ــب ــل ع ــاعــي اســم
بهشتي، جعفر عظيم زاده، شاپـور  
احساني راد، بهنام ابراهيـم زاده،    
محمود صالحي، داود رضـوي، و    
ابراهيم مددي و  بـا شـعـارهـايـي          
چون ما همه عبدي هستيم، جـاي  
معلم، جاي کارگر، زندان نيسـت،  
اتهامات امنيتي بايد از پـرونـده       

هاي فعالين صنفـي خـارج شـود،         
دزدان و غــارتــگــران مــيــلــيــاردي       
حقوق اين ملت آزادند ولـي آقـاي       
عـبـدي در زنـدان، حـکـم سـعـيــد                
مـرتضـوي بـراي غـارت صـنــدوق            

 ١٣٥سازمان تامين اجـتـمـاعـي       
ضربه شالق، حکـم شـاکـيـان وي،         
جعفر عظيم زاده و شاپور احساني 

ــدان ،          ١١و      ١٧راد        ســال زن
کيفرخواست عـلـيـه سـرکـوبـگـري            
هاي حکومت و کـل ايـن بسـاط            
تـوحــش ســرمــايـه داري حــاکــم و           
ــت.                 ــادش اسـ ــا و فسـ دزدي هـ

همچـنـيـن در تـلـگـرام  از سـوي                  
معلـمـان گـروهـي مـبـارزاتـي در              
حمايـت از اسـمـاعـيـل عـبـدي و                
محمود بهشتي به راه افتاده و در   
جريان ايـن کـارزار طـومـارهـايـي           
ــيــت              ــوم ــحــک ــراضــي در م ــت اع
دستگيـري اسـمـاعـيـل عـبـدي و              
احــکــام زنــدانــي بــراي مــعــلــمــان         
معترض و فعالين کارگري بـه راه    

 افتاده است.
از سوي ديگر در سـطـح بـيـن         
المـلـلـي اتـحـاديـه بـيـن الـمـلـلـي                   
معلمان، سايت خبري بين المللـي  
کارگري ليبراستارت، و اتـحـاديـه      
معلمان در بريتـانـيـا دسـتـگـيـري          
اسماعيـل عـبـدي را مـحـکـوم و               
براي آزادي اسماعيل عبدي اعالم 
کمپين کرده اند. اتحاديه کارگران  
توليدي در استراليا طي بيانيه اي 
ــراي               ــدان بـ ــام زنـ ــکـ ــدور احـ صـ
اسماعيل عبـدي، جـعـفـر عـظـيـم            
زاده، شاپور احساني راد و ديـگـر     
فعالـيـن کـارگـري را مـحـکـوم و                
خواستار آزادي فوري اسـمـاعـيـل       
عبدي و بهنام ابراهـيـم زاده شـد.        
همچنين يک بند قطعـنـامـه هـاي       
اعتراضي کارگران ومـعـلـمـان در         
اعــتــراضــاتشــان اعــتــراض بــه             

امنيتي کردن مـبـارزاتشـان بـوده         
 است. 

نمونه ديگر از اعتراضات در  
راسـتـاي کـمـپـيـن عـلـيـه احـکــام                 
امنيتي، فراخوان جـعـفـر عـظـيـم           
زاده رئيس اتحاديه آزاد کـارگـران     
ايران که به همراه اسماعيل عبدي 
در آســتــانــه روز جـهــانــي کــارگــر          
امسال فراخوان به اين کارزار داده 

 ٨بود، به حـمـايـت از اعـتـراض              
ــي آرش               ــدان ــي زن ــاس ــي ــال س ــع ف
صــادقــي، مــحــمــدعــلــي طــاهــري      
وحيد صيادي، مـهـدي و حسـيـن         
رجبيان، و علي شريعـتـي، رسـول      
رضوي و مرتضي مـرادپـور اسـت      
که بخاطر شرايط نـابسـامـانشـان       
در زندان و احکام امنيتـي صـادر     
شده عليه خود در اعتصـاب بسـر     

 ميبرند.
کارزار عليه امـنـيـتـي کـردن          
مبارزات بطور واقعي اعـتـراضـي    
عليه سرکوبگري هـاي حـکـومـت         
اسالمي و تشديد تحميل رياضت 
اقتصادي بر گرده کارگـران و کـل       
جامعه و در دفاع از حـقـوق پـايـه       
اي کارگران است. با تمام قـوا بـه        

 اين کارزار بپيونديم. 
              * 

آبان مقابل مـجـلـس       ٢٥ امروز 
اسالمي صحنه اعـتـراض بـاشـکـوه        
صدها کارگر بود. صحنـه پـرشـوري       
بود که در آن کارگران بـا شـعـارهـاي       
کوبنده صـداي اعـتـراضـشـان را نـه             
تنها عليه اليحه ضد کارگري قانـون  
کار، بلکه به کليت آن و بـه بـردگـي          
موجود بلند کردند و بـطـور واقـعـي         
ميليونها کارگر و خانـواده کـارگـري      
را نمايندگي کردند. کارگـران شـعـار      
ميدادند: "حاصل قانون کار بـردگـي     
امروز است"، "اصالح قانون کـار بـه       
نفع سرمايه دار"، "تدبير دولـتـمـردان      
کارگر خاموشه"، "تدبير دولـتـمـردان      
کارگر ارزانه"، "کارگر معلم دانشجو   
اتحاد اتحاد" و "منـزلـت مـعـيـشـت          
حق مسلم ماست". بر پـالکـاردهـاي      
بزرگي نوشته شده بود "يک خـواسـت    
فوري ما افزايش دسـتـمـزدهـاسـت"،       
"قرارداد دائمي احـيـاء بـايـدگـردد"،          

 "قرارداد موقت بردگي کارگر". 
سنديکاي شرکت واحد از قـبـل       
فراخوان به تجمع داده بـود و تـعـداد        
قابل توجهـي از کـارگـران واحـد بـا              

لباس کار و بـنـرهـا و پـالکـاردهـاي           
خود در اين تجمـع شـرکـت کـردنـد.          
شوراهاي اسالمي نيز بعدا فـراخـوان   
به تجمع در اين محل را دادند. امـا     
کارگران از سنديکاي شرکت واحد و   
اتحاديه آزاد کارگران ايران با تـعـداد   
قـــابـــل تـــوجـــهـــي از بـــنـــرهـــا و               
پالکاردهايي عليه قانـون کـار و در         
دفاع از خواست هاي کـارگـران و بـا        
شعارهاي راديکال عليه کليت قانون 
کار ارتـجـاعـي حـکـومـت حـمـايـت              
حاضريـن در ايـن تـجـمـع را جـلـب                  
کردند و فضاي تجمع را بدست خـود  
گرفتند. در کنار آنها جمع هـايـي از      
کارگران از مراکز مختلف کارگري و 
ــان، مــعــلــمــان،             نــيــز از دانشــجــوي
بازنشستگان و فعالين برخي ديـگـر     
از تشــکــل هــاي کــارگــري شــرکــت           
داشتند. جمعيت به بيش از هفتصـد   
نفر ميرسيد. حضور زنان مـعـتـرض       

 نيز در اين تجمع چشمگير بود. 
در اين حرکت اعتراضـي وحـيـد      
فريدوني بيانيه سنـديـکـاي واحـد را         
قرائت کرد و جـعـفـر عـظـيـم زاده و             

پـرويـن مـحـمــدي از اتــحـاديـه آزاد               
کـارگــران در پشــت تــريـبــون اعــالم           
کردند که رابطه برده وار کنوني که بر 
کارگران تحميل شده است، حاصل و 
نتيجه قانون کار فـعـلـي اسـت و بـر            
خـــواســـت هـــاي بـــرچـــيـــده شـــدن            
قراردادهاي موقـت و شـرکـت هـاي           
پــيــمــانــکــاري، احــيــاء قــراردادهــاي      
دائمـي و مسـتـقـيـم، حـق بـرپـايـي                  
تشــکــلــهــاي مســتــقــل کــارگــري در        
تمامي مراکز تولـيـدي صـنـعـتـي و           
خدماتي به عنوان خواستهاي فـوري  
کارگران تاکـيـد کـردنـد. زيـر فشـار              
اعتراض کارگران، مجلس اسـالمـي   
اعالم داشت که در جلسه بعدازظهـر  
اين روز تکليـف ايـن اليـحـه روشـن            
خواهد شـد. کـارگـران اولـتـيـمـاتـوم              
دادند که اگر اين اليحه پـس گـرفـتـه       
نشود، هفته ديگر در مقابل مجلس 
تـحـصــن خــواهـنــد کــرد. اعـتــراض            
کارگران امروز در مقابـل مـجـلـس،       
اعتراض به کل اين بساط بـردگـي و     

 توحش سرمايه داري بود. 
بر اساس اليحه "اصـالح قـانـون       

کارٰ" موضوع تعيين ساالنه حـداقـل      
دســتــمــزد کــنــار مــيــرود و دســت             
کارفرماها براي تعييـن دسـتـمـزد و         
اخراج کارگران و فشـار بـيـشـتـر بـه             
کارگر بازتر ميشود، گره زدن ميـزان  
حداقل دستمزدها به مولفه وضعيت 
اقتصاد کشور مجوز قـانـونـي بـراي       
کاهش دائـمـي سـطـح دسـتـمـزدهـا               
خواهد شد، دسـت کـارفـرمـا بـازتـر           
ميشود تا از گرده کارگر بيشتر کـار  
بــکــشــد و بــا بــلــنــد شــدن صــداي              
اعــتــراض کــارگــر، کــمــيــتــه هــاي            
انضباطي را به جان کارگر بيـنـدازد.   
اليـحــه اصــالح قــانــون کــار اليــحــه          
امنيتي کردن محيط هاي کـارگـري     
است. اين اليحـه را دولـت احـمـدي            
نژاد بـه مـجـلـس داد و زيـر فشـار                   
اعتراضات کارگران مجبور به عقب 
نشيني شد. اکـنـون دولـت روحـانـي          
ميخواهد بخت خودش را آزمـايـش     
کند. تجمع امروز پاسخ دندان شکن  
کارگران به اين سيـاسـت ارتـجـاعـي        
بود و مجلس اسالمي تـحـت فشـار      
اين تظاهرات و اعتـراضـاتـي کـه از         

مدتي قبل شروع شـده اسـت اعـالم          
کرد که اين اليحه موقتا از دسـتـور       

 مجلس خارج ميشود. 
يکي از لـحـظـات پـرشـور ايـن               
تجـمـع هـنـگـامـي بـود کـه نـيـروي                   
انتظامي اقدام به دستگيري دو نـفـر     
از  دانشجويان حاضر در تجمع کـرد    
و جمعيت با شعار دانشـجـو را رهـا        
کن، فکري به حال مـا کـن، ايـن دو          
دانشجو را از دست سرکوبگران رهـا  

 کردند. 
تجمع امروز کارگران و اعضا و   
فعالين تشکل هاي مستقل کارگري 
يک حرکت سياسي مـهـم در فضـاي        
کنوني ايران عليه نه تنها قانون کـار    
بـلـکـه حــرکـتـي عــلـيـه کــل فـقـر و                    
بيحقوقي و امنيتي کردن مـبـارزات   

 کارگري بود. 
 حزب کمونيست کارگري ايران  

 ،  ۲۰۱۶ آبان  ۲۵ 
 ۲۰۱۶ نوامبر  ۵ ١ 
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سياستي را ندارد. مسالـه ايـن بـود         
که در کارزار انتخاباتي ميـخـواسـت    
هيالري کلينتون را بزنـد، ايـنـگـونـه        
بحث ميکرد. ترامپ از يـک طـرف          
اينها را در مورد برجام گـفـتـه و از          
طرف ديگر بـارهـا گـفـتـه اسـت کـه              
ميخواهد رابطه اش را بـا روسـيـه و        
پـوتـيـن بـهـبـود بـخـشـد. خـب اگــر                    
بخواهد با پوتين کنار بيـايـد و اگـر        
بخواهد آنطور که گفته بشار اسـد را    
در قدرت نگه دارد، اگر بخواهد ايـن  
کارها را بـکـنـد مـجـبـور اسـت بـا                 
جمهوري اسالمي هم بدرجـه زيـادي     

 کنار بيايد.  
اما سوالتان اين بود که آيا هيچ 
تغييري در سياست آمريکا در قبـال  
جمهوري اسالمـي ايـجـاد نـخـواهـد           
شــد. بــنــظــر مــن در کــوتــاه مــدت             
نزديـکـي بـيـشـتـر بـا اسـرائـيـل  و                     
نتانـيـاهـو بـيـشـتـر از دوره اوبـامـا                  
خواهد بود، حـتـمـا فـردا پـوتـيـن و                
تــرامــپ يــک جــايــي هــمــديــگــر را            
مــالقــات خــواهــنــد کــرد، بــا شــاه            
عربستان رابطه نزديکي تري خواهـد  
بود، بـا تـرکـيـه و اردوغـان رابـطـه                  
نزديک تري برقرار خواهد کرد. اينهـا   
در کوتاه مدت (و تاکيد ميکنـم در     
کوتاه مدت) فضايي ايجاد ميکـنـد    
که فشـار روي جـمـهـوري اسـالمـي             
بيشتر ميشود. امـا در دراز مـدت          
ظرفيت سياستهاي آمريکا بيشتر از 
اين چيزي کـه االن هسـت نـخـواهـد            
بود. يـعـنـي قـدرت مـانـور زيـادي                 
رئيس جمهور آمريکا بطـور واقـعـي      

 ندارد. 
بـرگـرديـم بـه       
�ان &ـ	و�ـ>:  

سياست جمهوريخـواهـان و تـرامـپ         
کــه ســيــاســت هــاي مــتــفــاوتــي در           
مـقــايسـه بـا دمـکــرات هــا دارنــد.             
اوباما سياستش بـاز کـردن "مشـت         
هاي گره کرده" بود ولي اينها مشـت   
آهنين نشان ميدهنـد. بـا روي کـار           
آمدن ايـن جـنـاح فـکـر نـمـيـکـنـيـد                  
جمهوري اسالمي در عراق و يمـن و    
سوريـه بـيـشـتـر تـحـت فشـار قـرار                  

 ميگيرد؟  
  :%���
 �GHخود شما اشـاره  ا

کرديد که سياست اوباما بـاز کـردن       
مشت هاي فشرده و دسـت دادن بـا         
ديگران بود. اين ناشي از موقعيتـي   
بود که آمريکا در سطح بين الملـلـي   
پيدا کـرده بـود. ايـنـطـور نـبـود کـه                  

اوباما خواب نما شده بـود و گـفـت          
بايد در "جهت درسـت تـاريـخ" قـرار           
بگيريم. علتش اين بود که وضعيـت   
آمريکا را هوشمندانه تشخيص داد   
که موقعيتش در منطقه و در سـطـح   
بين الـمـلـلـي پـايـيـن آمـده بـدلـيـل                    
معضالت عظيم تـري کـه دارد. در          
واقع دوره مشت هاي آهـنـيـن تـمـام        
شده کـه اوبـامـا مـجـبـور شـد ايـن                   
حرفها را بزند. با انتخاب ترامپ کـه  
همه چيز عوض نمـيـشـود. يـکـبـاره          
قــدرت نــظــامــي اش کــه بــيــشــتــر            
نميشود که بتواند در يمن و سوريه و 
عراق دخالت بيشتـري بـکـنـد. کـار           
زيادي نميتواند بکند ممـکـن اسـت      
مقداري رجزخواني بکند و جريانـات  
اپوزيسيوني که اشاره کردم هـم ايـن       
تبليغات را باد بزنند اما واقـعـيـات      
سفت و سخت تري هست که ترامـپ  
را مهار ميکند. خود هيئت حاکمـه   
آمريکا و حتي خود جمهوريخواهـان  
به ترامپ ميگويند از ايـن خـبـرهـا         
نيست ديـگـر مـوقـعـيـت سـابـق را                 
نداريم درست است در مقابل اوبامـا  
تبليغ ميکنيم که موقعيت آمـريـکـا    
در منطقه را ضعيف کرده است امـا  
دست خيلي بازي هم نداريـم. ديـگـر       
امـکــان لشــگـرکشــي کـه بـه عــراق             
کرديم را نداريم. فاکتورهـاي زيـادي      
به زيان موقعيت آمريکا عمل کـرده    
که به اينجا رسيده و کال کار خـيـلـي    
زيادي نميتواند بکند. حداکثر اينکه 
کمي فشار به جمهوري اسـالمـي را       
بيشتر کند يا تحريم ها را سخت تـر    
کند اما تغيير استراتژيـکـي ايـجـاد       
نميکند. بعالوه ممکن است بيشـتـر    
با بشار اسد و روسيه بسـازد کـه بـه        
نفع جمهـوري اسـالمـي اسـت و در             
مجموع تغيـيـرات اسـاسـي در ايـن            

 زمينه ايجاد نميشود. 
کاظم نيکـخـواه   
�ان &	و�>:  

 نظر شما در اين رابطه چيست؟ 
 :Iـ�اJـ+ـبـگـذاريـد    
	K  �ـ

خيلي خالصه همين را تـاکـيـد کـنـم        
که اين سياستهايي کـه اپـوزيسـيـون       
راست و سلطنت طلب ايرانـي بـه آن       
دل  بسته اند قبال شـکـسـت خـورده         
بود که بعدش اوباما سرکـار آمـد و       
سياستهاي "مشتهاي باز" را مطـرح    
کرد. يعني قبال شکستش را خـورده   

 و بعد وارد اين مرحله شده اند. 
چـرا جـنـاح      
�ان &ـ	و�ـ>: 

خامنه اي خوشحال است که ترامـپ  
سرکار بيايد؟ چه سودي خـامـنـه اي      
از اين که کسي سر کـار بـيـايـد کـه            

بگويد بـرجـام را پـاره مـيـکـنـيـم و                 
 امثال اينها ميبرد؟

 :Iـ�اJـ+ـنـمـيـدانـم     
	K  �ـ
واقعا چقدر خوشحـال بـاشـنـد. امـا           
کمتر از يک سال به انتخابات رياست 
جمهوري اسالمي  باقـي مـانـده کـه         
بايد تکليف روحاني و دوره بعـديـش   
تعيين بشود. روي کار آمدن ترامـپ   
اين بحث هـا را در مـيـان هـيـئـت                 
حاکمه ايران داغ کـرده کـه حـاال کـه           
يک سياست خصمانه تري نسبت بـه    
جمهوري اسالمي در آمريکا حـاکـم     
شده، در ايران هم کسي بايـد بـيـايـد       
که با مشتـهـاي گـره کـرده بـا آنـهـا                
طرف شود امثال جليلي و يا احمدي 
نژاد! بهـرحـال وضـعـيـت جـمـهـوري              
اسالمي بهتر از قبل نخـواهـد بـود.      
يعني در هـيـئـت حـاکـمـه آمـريـکـا                
فضاي تبليغات نسبت به جـمـهـوري    
اسالمي خصمانـه تـر خـواهـد بـود.            
رابطه با اسرائيل و امثال ايـنـهـا. و         
همه انيها کمک ميکـنـد کـه جـنـاح          
خامنه اي هم بتواند موضع سـنـتـي      
ضد آمريـکـائـي گـري کـه بـدون آن               

 هويتي ندارد، را بيشتر داغ کند. 
اميد بستـن بـه       
�ان &	و�>: 

آمريکا و دخالت غرب چرا در ميـان  
بـخــشـي از اپــوزيسـيــون جــمـهــوري           
اسالمي رايج اسـت و چـرا حسـاب            

 روي آن باز ميکنند؟ 

��ـ�ـ%:  �GHبـه ايـن دلـيـل             ا

ساده که اتـکـا بـه مـبـارازت مـردم               
ندارند. اينها مدتهاي طـوالنـي روي      
تهاجم نظامـي و رژيـم چـنـج تـبـلـغ                
ميکردند که واهي و دروغـيـن بـود.      
اينها اکثرا طرفـدار حـملـه نـظـامـي           
بودند که با واقعيـت هـم انـطـبـاقـي           
نداشت و اينطور نميـشـد جـمـهـوري        
اسالمي را سرنگون کرد. يا طرفـدار   
تحريم اقتصادي بودند و هـمـچـنـان         

هم هستند کـه ايـنـهـم راهـي بـراي               
سرنگوني جمهوري اسالمي نـيـسـت    
فقط دودش به چشم مـردم مـيـرود.        
اينها در ايران هم سيـاسـت مـتـرقـي        
ندارند. در ايران هم تبليغات ايـنـهـا       
حـول آب و خــاک و تــنـب بـزرگ و                  
ابوموسي است. گفتمـان هـايـي کـه          
اين جريانات راه مي اندازند يـعـنـي      
سلطنت طلب ها و ناسيوناليست ها 
و مجاهد و کل نيروهايي که امـروز    
از انتخاب تـرامـپ خـوشـحـالـنـد و              
دارند پيام تـبـريـک بـه او مـيـدهـنـد               
ربـطـي بـه مـبــارزات مــردم نــدارد.             
همين امروز مردم ايران اعتـراضـات   
وسيعي دارند چقدر اين مبارزات در 
رســانــه هــا و کــال ســيــاســت ايــن               
جـريـانـات جـا دارد. مـردم بشــدت               
ناراضـي هسـتـنـد. زنـان اعـتـراض               
وسيعي دارنـد، جـوانـان وسـيـعـا از             
مذهب دور ميشوند، جـنـبـش هـاي       
اجتماعي عظيمي در ايـران جـريـان          
دارد و اينها بـه ايـن مـبـارزات بـي            
ربـط هسـتـنـد. حـزب کـمـونـيـســت                 
کارگري روي همين مبارزات تاکـيـد   
دارد و سعي ميکند آنها را تـقـويـت      
کند و مردم را متـحـد و مـتـشـکـل           
کند. معلمان، کارگران، دانشجويـان   
و بخش هاي مختلف مردم را حـول      
خواست هاي عادالنه شـان تـقـويـت         
کند. اين سـيـاسـت واقـعـي تـر هـم                 
هســت بــراي شــکــســت جــمــهــوري          
اسالمي و سرنگوني آن، نـه ايـنـکـه         
صرفا انساني تر و بهتر بـاشـد چـون        
بطور واقعي بـا مـبـارزات مـردم و             
انقالب است که جمهـوري اسـالمـي      
سرنگون ميشود نه با رژيـم چـنـج و        
حمله نظامي و تحـريـم و غـيـره کـه            
اينها تبليغ ميکـنـنـد. اپـوزيسـيـون          
راســت از تــاريــخ عــقــب اســت، بــه            
مبارزات مردم نامربوط است و در     

نتيجه مجبور است به امثال ترامـپ  
و حمله نظامي اميد بـبـنـدد و روي        
آنها حساب باز کند. دقيقا حـمـايـت     
اينها از ترامپ بـعـنـوان ارتـجـاعـي           
تــريــن و راســت تــريــن جــريــان در               
آمريکا، نشان ميدهند خودشان هـم  
چقـدر ارتـجـاعـي و دسـت راسـتـي                

 هستند. 
نکته ديـگـر مـقـابلـه ايـنـهـا بـا                
مبارازت مردم است. اينها هم مثل  
جمهوري اسالمـي مـيـخـواهـنـد بـه            
چشم مردم خاک بپاشند و مـردم را        
گمراه کنند و نگذارد مردم در مسير 
يک سياست و اهداف و مـطـالـبـات         
انســانــي و ســوســيــالــيــســتــي شــان         
متشکل شـونـد. بـه هـمـيـن خـاطـر                
گفتمان هاي گمراه کننده اي مقـابـل   
مردم ميگذارند و سـعـي مـيـکـنـد             
مردم را متوهم کنند و اهـداف ضـد     

 مردمي شان را تبليغ ميکنند. 
کاظم نيکـخـواه   
�ان &	و�>:  

 شما نظرتان در اين مورد چيست؟  
  :Iا�J+�  K	
يک نکـتـه کـه      

قابل توجه است اينست که ما داريم 
در مورد جرياناتـي در اپـوزيسـيـون         
صحبت ميکنيم که مدام بـحـثـشـان     
در مورد "وطن" و خاک و مـيـهـن و           
مرز و ايـنـهـاسـت. امـا هـمـه شـان                  
سرشان به قدرتها و جريانات خارجي 
بند است و آبشخورشان در جـاهـاي       
ديگري است. يـعـنـي فـرض کـنـيـد               
سلطنت طـلـبـهـا. رژيـم پـهـلـوي را                  
انــگــلــيــس هــا ســر کــار آوردنــد و              
آمريکائي ها بردند. االن هـم هـمـه           
شان منتظرند ببيند دولت آمـريـکـا      
چي ميگويد و همان کار را بکنـنـد.   
منظورم اينست که با اينکه ظـاهـرا     
آن "مـلـت" و مـلـيـت و ايـنـهـا کــه                       
ميگويند مربوط بـه داخـل ايـران و          

 ٩ صفحه                            

....%"� #�ا"F و &���رى ا�
 ۴ادامه از صفحه 
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مــردم اســت، کــامــال بــدون کــمــک            
قدرتهاي خارجي، بدون وابستگـي و    
سرسپـردگـي و تـوطـئـه و کـودتـاي                
دولتهاي غربي، چيزي ندارند. واقعـا   
هم يک جريـان سـلـطـنـت طـلـب چـه               
جوري مـيـتـوانـد امـيـد رسـيـدن بـه                
قدرت را داشته باشد؟ اگـر انـقـالب        
بشود يعني مردم با قدرت خودشـان  
حکومت را سرنگـون کـنـنـد، هـيـچ           
جاي دنيا سابقه نداشته که مردم يک 
شاه را به دست خودشـان بـاالي سـر        
خود بياورند. يـا دولـت آمـريـکـا و               
کشورهاي ديگر کودتا کرده انـد، يـا     
ــعــنــي امــيــد و                ســازمــان ســيــا. ي
استراتژي و چشم اندازي جـز ايـنـکـه       
قدرتي از خارج با توطئه کـمـکـشـان     
کند ندارند. اگر مردم انقالب کـنـنـد     
خودشان سرکار مي آيـنـد چـرا شـاه           
بياورنـد بـاالي سـر خـودشـان؟ چـرا               
وليـعـهـد بـيـاورنـد؟ چـرا يـک ژنـرال                  
ارتشي را باالي سرخودشان بيـاورنـد   
که سرکوبشان کند؟ منظورم اينست 
که جالب است که توجه کنيم که اين 
جريانات بدون استراتژي "رژيم چنـج"   
يعـنـي تـوطـئـه قـدرتـهـاي خـارجـي                 
شانسي براي سهيم شـدن در قـدرت         

 ندارند. 
يک نکته ديـگـر را هـم اضـافـه              
کنم. توي هميـن پـيـامـي کـه ديـدم              
رضـا پـهـلـوي داده بـود از تـرامــپ                 
ميخواهد که به مـلـت ايـران کـمـک            
کند که در ايـران "انـتـخـابـات آزاد"             
برگزار شود. معلوم نيست انتخابات  
آزاد در ايران يعني چي. جـز ايـنـکـه        
منظورش اين باشد که شما بـيـايـيـد     
جمهوري اسالمي را بخاطر مـا زيـر     
فشار بگذاريد و در سه کنج بگذاريد 
که انتخابات بگذارد که مـا هـم در         
قدرت سهيم شويم. منظورم اينسـت   
که شانس و راه ديگـري اپـوزيسـيـون       
سلطنت طلب نه داشته و نه در آينده 

 خواهد داشت. 
واقـعـا فـکـر       
ـ�ان &ـ	و�ـ>:  

نميکنيد روي کار آمدن فردي مـثـل     
ترامپ که واقعـا چـنـدش آور اسـت           

آدمي بـا ايـن مشـخـصـات رئـيـس              
جمهوري يک مملکت شود؟ هـمـيـن      
االن بزرگترين تظاهرات ها هم عليـه  
اش شروع شده. ولي فکر نميـکـنـيـد      
اين مساله جنبش هـاي اعـتـراضـي       
در ايران را از موضـع راسـت تـحـت         

 فشار قرار ميدهد؟ 

ـ��ـ�ـ%:  �GHکـال قـدرت     ا

گرفتن اين جريانات در هـيـچ جـاي          
دنيا به نفع مردم نـيـسـت. بـه ضـرر           
مردم آمريکا است، بـه ضـرر مـردم        
اروپــا اســت، هــمــيــن االن بــعــد از             
انتخاب ترامپ احزاب راسيستي در 
اروپا تحرک بيشتري پيدا کرده اند و   
اميدواري بيشتري براي قدرت گيري 
خودشان دارنـد. وقـتـي يـک جـريـان              
فاشيست در جايي قدرت مـيـگـيـرد     
به زيان همه مردم در ايران و در همـه  

 جاي دنيا تمام ميشود. 
برعکس اگر جريان معقول تـري    
در مقايسه با وضع مـوجـود قـدرت        
بگيرد و بـه دو خـواسـت مـردم هـم              
توجه کند، به نفع مردم در همه جاي 
دنيا است و مردم به ادامـه مـبـارزه        
حول خواست هاي خـود امـيـدوارتـر         
ميشوند. اجازه بدهيد دو نـکـتـه را           

 اينجا خيلي خالصه توضيح بدهم: 
يکـي ايـنـکـه تـرامـپ ايـنـطـور                
نيست که موقعيت خيلي بـاثـبـاتـي       
پيدا ميکند. بدليل بحران عميق در    
آمريکا و نـارضـايـي وسـيـع مـردم،           

درصـدي کـه بـه او             ۲۵ حتي همان   
ــد، از دســتــمــزدشــان، از              راي دادن
شرايط زندگي شان و حتي از جنـگ  
هايي که آمريکا در مـنـطـقـه خـاور          
ميانه و شمال آفريقا کرده و قول داده 
دمکراسي به اين کشورهـا مـيـاورد      
ولي مردم ميبينند که چه باليـي بـه     
سر مردم اين کشورها آورده و فـقـط     
جنازه برميگرداند و از هـمـه ايـنـهـا        
متنفرند. سالها تبليغـات دروغـيـن       
به خورد مردم داده انـد و مـردم از             
همه اينها نارضايتي وسيعي دارنـد.  
به اين معني بايد ديد صف بنـدي و    
اعتراض در خود آمريکا و در سطـح  
دنيا چيست. شما به صف بنـدي در     
ايران اشاره کرديد اما صف بندي در 
آمريکا و اروپا عليه ترامپ و امثـال  

او را هم بايد بـبـيـنـيـم  و ايـن روي               
فضاي ايران تاثير مثبتي ميگذارد. 
در ايران هم آنـچـه حـاد اسـت وزنـه              
ــت                 ــردم اس ــارزه م ــب ــن م ــي ــگ ســن
اعتصابـات کـارگـري، اعـتـراضـات           
جوانان و زنان و بخش هاي مختلـف  
مردم براي خواست هـايشـان عـلـيـه          
اعدام و براي آزادي زندانيان سياسي 
و غيره. مردم راه درسـتـي انـتـخـاب         
کرده انـد و ايـن وزنـه مـردم چـنـان                   
سنيگين است که بنظر من انتخـاب  
ترامپ و تبليغات و رجزخواني هـاي  
غير واقعي بخـشـي از اپـوزيسـيـون          
تــاثــيــر مــنــفــي مــحــســوســي روي           
مبارزات مردم نميگذارد. جز اينکه  
مردم ماهيت اين جريانات را بـهـتـر    

 ميشناسند. 
نکته ديگر اينکه جامـعـه ايـران      
بايد بين چپ و راست انتخاب کـنـد.   
خود اين واقعه ترامپ ميتواند چشم 
ــه                 مــردم را بــازتــر کــنــد نســبــت ب
اپوزيسيون. مـردم مـيـگـويـنـد ايـن             
جريـانـات چـه هسـتـنـد کـه از يـک                   
ميلياردر مفتـخـور و ارتـجـاعـي و            
راسيست يـعـنـي تـرامـپ حـمـايـت                
ميکنند، اينها چه حس خانوادگي و 
جنبشي بـا هـم دارنـد کـه ايـنـطـور                
خوشحال هستـنـد. بـه ايـن مـعـنـي               
مردم بيشتر بايد متوجه شونـد چـپ     
را براي آيـنـده ايـن مـمـلـکـت بـايـد                
انتخـاب کـنـنـد نـه راسـت را. ايـن                   
مساله ميتواند قطب بندي روشـنـي     
در ايران ايجاد کند و چشم مـردم را      

 بازتر کند. 
کاظم نيکـخـواه   
�ان &	و�>:  

 نکته شما در اين رابطه چيست؟
   :Iـ�اJـ+ـگـفـتـيـد     
	K  �ـ

وضعيت مبارزه در ايران چه خـواهـد   
شد. اصغر کريمي هم اشاره کـردنـد.    
واقــعــيــت ايــنــســت کــه جــمــهــوري          
اسالمي در سـه کـنـج قـرار گـرفـتـه              
است. مبارزات کارگري، مـبـارزات      
زنان، مبارزات جوانان، جنبش عليه 
اعدام، جـنـبـش عـلـيـه سـنـگـسـار،               
جنبش ضد مذهبي. جنبشهاي حـق   
طلبي، جنبـش بـراي رفـاه و عـلـيـه               
زندگي زير خط فقر. کسي که نـگـاه      
کنـد مـتـوجـه مـيـشـود کـه ايـنـهـا                    

واقعيت جامعه ايران اسـت. ايـن آن        
فاکتور يا فـاکـتـورهـايـي اسـت کـه              
جمهوري اسالمي را محاصره کـرده    
ــده،               اســت. اهــدافــش را عــقــب ران
سياستهاي سرکوبگرانه اش را عقب 
رانده، مردم را جـلـو آورده، رهـبـران           
ــلـــمـــان، زنـــان و              کـــارگـــري، مـــعـ
دانشجويـان را جـلـو صـحـنـه آورده               
است. اگر اميدي به آينده ايران باشد  
که هسـت، ايـن امـيـد را بـايـد در                   
اينجاها در اين جنبشها ديد. مـردم     
بايد قاعدتا اميدشان به اينها باشد. 
کسي که دنبال ترامـپ و تـوطـئـه و           
کودتاي آمريکائـي اسـت، در واقـع          

ميخواهد همين جنبشهاي مـردمـي   
را از پيشروي و پيروزي باز دارد. در  
واقع ميخواهد مردم را عقب بزند و   
با توطئه يـک اقـلـيـت مـفـتـخـور را               
دوباره موقعي که مردم حکومـت را    
سرنگون کردنـد بـا تـوطـئـه سـيـا و                
آمريکا باالي سر مـردم قـرار دهـد.          
وگرنه مردم دارنـد جـلـو مـيـرونـد و             
مردم دستـاورد و پـيـروزي دارنـد و             
ادامــه ايــن وضــعــيــت چــيــزي جــز            
سرنگوني حکومـت نـخـواهـد بـود.          

 اما با انقالب مردم.
               * 

 اقتصادي از يک درصديهاي حاکم. 
آمال و خواستهاي انساني تـوده    

عظيم مردم، مردمي که هـم اکـنـون      
عليه ترامپ به خيابانها آمده اند، را 
سوسياليسم و نقد سـوسـيـالـيـسـتـي        
وضعيت موجود نمايندگي ميکنـد.  
اين نقد و افق سوسياليستي بايد در   
هيات چهره هاي سياسي و تشکلهـا  

و احزاب راديکال چپ وکمونيست از 
ــک               ــارگــري، ي ــســم ک ــي ــمــون ــوع ک ن
کمونيسم زنده و سياسي و دخالتگـر  
و کامال متفاوت از تصـويـر جـنـگ       
سردي اي که در افکار عـمـومـي از        
کمونيسم ساخته شده، در جامعه سر 

بلند کند و به سـخـنـگـو و رهـبـر و               
نماينده نود و نه درصديها در بـرابـر       
يــک درصــدي هــا تــبــديــل بشــود.            
سرنـوشـت جـامـعـه آمـريـکـا را نـه                  
مقابله بين شهر و روستا و يا سفـيـد   
پوستان و غير سفيد پوستان، بـلـکـه    

تقابل ميان راست افراطي و جنـبـش   
چپ اجتماعي با پرچم سوسيالـيـسـم    

          رقم خوهد زد.
          * 
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در روزهـاي گـذشـتـه شـهـرهـاي            
بسياري در آمريكا شاهد تظـاهـرات   
گسترده توده هاي مردم نـاراضـي از     
وضع موجود و انتخـاب تـرامـپ بـه         
رياست جمهوري بوده اند. نيويـورك،   
لس أنجـلـس، سـيـاتـل، شـيـكـاگـو،              
پورتلند، سانفرانسيسكـو، آسـتـيـن،       
بوستون و ... در زمـره شـهـرهـايـي               
هستند كه تظاهرات عليه انـتـخـاب      
ترامپ به رياست جمهوري آمـريـكـا      
كماكان در جريان اسـت. قـرار اسـت         
روز مراسـم تـحـلـيـف او در ژانـويـه                

نيز به تظاهـرات مـيـلـيـونـي          ۲۰۱۷ 
تبديل شود. "ترامپ رئيس جـمـهـور      
ما نيست"، "هيچ كس غير قـانـونـي       

نيست"، "ترامپ يك ميلـيـاردر نـژاد      
پــــرســــت اســــت"، "مــــا اجــــازه                
نميدهيم..."، "تـرامـپـيـسـم مـعـادل                 
فاشيسم است"، از جملـه شـعـارهـاي       

 تظاهرات مردم است. 
ترامپ انـتـخـاب واقـعـي مـردم           
نـيـسـت. حـدود نـيـمـي از واجـديــن                  
شرايط راي به هيچ كـانـديـدايـي راي       
ندادند. انتخابشان ساده و پيـامشـان    
ــدام از                 ــكـ ــچـ ــيـ ــت. هـ ــن اسـ روشـ
كانديداهاي موجود ما را نمايندگـي  
نميكنند. ايـن يـك نـمـايـش و شـو                  
انتخاباتي است. مكانيـسـمـي بـراي        
دخالت در سرنوشت سياسي جامعـه  

 نيست. 
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ــش              ــب ــن ــك ج ــســم ي ــي ــپ ــرام ت
اجتماعي ارتجاعي بـورژوايـي در     
مواجهه بـا وضـعـيـت بـي ثـبـات              
حاكم و "خطر سـوسـيـالـيـسـم" در             
جوامع سرمايه داري غرب اسـت.  
يك جنبش عميقا ناسيوناليسـتـي   
و دست راستي است. تالشي براي  
بازسازي دسـت راسـتـي سـيـمـاي           
هيات حاكمه در آمريكا است. بـه   
لحاظ ايدئـولـوژيـك شـبـاهـتـهـاي           
بسياري با گرايشات فـاشـيـسـتـي        
شناخـتـه شـده و تـاريـخـي دارد.               
پروتکشنيـسـم اقـتـصـادي، انـزوا            
گـرايـي ســيـاسـي در سـطــح بـيــن               
المللي و در سطح داخلي، ضديـت  
كور با مهاجرين و مردم منتسـب  
به مليتهاي مختلف و همـچـنـيـن     
مـقــابلــه آشــكــار بـا جــنـبــشــهــاي          
مــتــرقــي و آزاديــخــواهــانــه و                 
ســوســيــالــيــســتــي از ويــژگــيــهــاي      
عمومي آن است. عوامـفـريـبـي و       
پوپوليسم ارتجاعي خـمـيـر مـايـه        
ديگر اين جنبش نـوظـهـور اسـت.       
گرايشـي در عـيـن حـال جـهـانـي                
است. آمريكايي و محلي نيسـت.   
مـــحـــدود بـــه چـــهـــارچـــوبـــهـــاي         
جغرافيايي در آمريكا نيست. در    
انگلستان، فرانسه و آلمان و برخي 
ــره هــاي             ــگــري كشــورهــا چــه دي
مشخص خود را دارد. اين گرايش 
ــدرت             ــه اســت ق ــوانســت اكــنــون ت
ســيــاســي در بــزرگــتــريــن كشــور          
سرمايه داري جهان معاصر را در   
دست بگيرد. از حـاشـيـه لـجـنـزار         
بورژوازي و طبقه حاكمه به مـركـز   
و راس قدرت رانده شده است. تازه 
نفس و با اعتماد بـه نـفـس و بـه             
همان اندازه هار و وقيـح و عـنـان        
گسيخته است. ترامپيسم هماننـد  
ريگانيسم و تاچريسم و خمينيسـم  
يك جنبش ارتـجـاعـي بـورژوايـي          
است، اما در شرايط و موقـعـيـت    
متفاوت تـاريـخـي. ايـن جـنـبـش               
ارتجاعي چنانـچـه فـرصـت پـيـدا           
كند مهـر ارتـجـاعـي خـود را بـر               
تحوالت سياسي جامـعـه خـواهـد       

 كوبيد. 

به اين جـنـبـش، ويـژگـيـهـا و              
تاثيرات داخلي و بـيـن الـمـلـل آن          
بايد پرداخت. در اين يادادشت به  
ذوق زدگي و تـقـالهـاي شـتـابـزده           
اپوزيسيون ارتجاعي و راسـت در      
ايران در قبال اين جنبش نوظهـور  

 مي پرازيم. 
4	"�	ى #��Aـ_ ا4ـ�ز��ــ�ن 

 را��
گرايشات و نيروهاي متفاوتي 
در صفوف اپوزيسيـون راسـت در       
ايران بي محابا به استقبال ترامپ 

 شتافته اند.
سر از پا نشناخته و سراسيمـه  
ويــژگــي ايــن تــحــرك شــان اســت.          
گويي گم شده خود را يافـتـه انـد.      
پيامهاي تبريكشان نشان از ذوق   
زدگي شـان اسـت. در ايـن صـف              
شما نيروهايي از طيف سـلـطـنـت       
ــبــان دو آتشــه را مشــاهــده               طــل
ميكنـيـد كـه مـدتـهـا دچـار يـك                 
ديپرسيون عميق سياسي بـودنـد.     
در كــنــار ايــن نــيــروهــا ســازمــان          
مجاهدين و شـوراي مـقـاومـتـش          
ــر                  ــگـ ــرار دارد. در ســـوي ديـ قـ
جريانات توده ايستي و قوم پرست 
قرار دارند. و هر نيرو در اين صف 
ارتجاعي از ظن خود يار اين غول 

 بپا خواسته شده است. 
ناسـيـونـالـيـسـتـهـاي فـوق بـه               
نــاســيــونــالــيــســم و ضــديــتــش بــا        
حكومت اسالمي چسبيده اند. در 
سيماي سياسي اين جنبش ويژگي 
هــا و مــخــتــصــات خــودشــان را            
مشاهده ميكنند. برتـري طـلـبـي        
نژاد پرستانه، قـوم و نـژاد بـرتـر،             
ويژگي مشترك ايدئـولـوژيـك ايـن       
جريانات است. اگر ترامپيسم يك  
گرايش نژادپرستي است كـه خـود       
را بيش از هر چيز متعلق به "نژاد  
سفيد" مـيـدانـد، نـاسـيـونـالـيـسـم              
عظمت طلب ايراني ريشه خود را   
به نژاد آريايي و ضـديـت كـور بـا           
مردم عرب زبان متصل ميكـنـد.   
تبليغاتشان به ميـزان تـبـلـيـغـات         
كثيف ترامپيستهـا عـلـيـه مـردم          
اسپانيـايـي زبـان كـثـيـف و ضـد                

 انساني است. 

مجاهدين خلق و شوراي چنان 
سراسيمه و ذوق زده شـده انـد كـه        
گــويــي بــه پــايــان تــاريــخ و روز              
"قيامت" و روز "آخرتشان" نزديـك      
شده انـد. در ايـن صـف سـيـمـاي                
نيرويي را مشاهده ميـكـنـنـد كـه        
مجددا سياست رژيم چـنـج را در         
قبال ايران در دستور قرار خـواهـد   
داد. اگر حتي توافقنامه برجام را    
پاره نكند، تحريمهاي جديـد تـري     
را با بهانه هاي جديد در دسـتـور       
قرار خواهد داد. چهره هاي اصلي  
اين صف مانـنـد جـان بـولـتـون و             
رودي جولياني و نيوت گينگـريـچ   
از نيروهايي بوده انـد كـه فـريـاد:         
ايران را بمباران كنيد پـرچـمـشـان       
بوده است. بعالوه ايـن جـريـان از           
مدتها قبل روي عـنـاصـر اصـلـي          
اين صـف سـرمـايـه گـذاري كـرده             
است. عـكـسـهـاي گـيـنـگـريـچ و                 
جــولــيــانــي در كــنــار "رهــبـــر                  
مقاومت"، مـريـم رجـوي، شـاهـد           

 چنين تالشهايي است. 
در ســوي ديــگــر جــريــان قــوم         
پرست و فدراليست مـانـنـد حـزب       
دمــكــرات و ســايــر بــرادران قــوم          
ــرســتــشــان قــرار دارنــد. ايــن                  پ
جريانات كه يك عـنـصـر مـهـم و            
تــعــيــيــن كــنــنــده جــنــبــش شــان            
دريوزگي در آستان كاخ سـفـيـد و      
ساكنين اش است. عوامفـريـبـانـه      
ميكوشند وانـمـود كـنـنـد كـه بـه              
دنبال سـيـسـتـمـي فـدرال مـانـنـد              
سيستم آمريكا هستند، از اين رو 
مســتــحــق كــمــك هســتــنــد. امــا           
خــودشــان هــم مــيــدانــنــد كــه نــه           
سيستم فدرال آنها سيستم فدرالي 
منطقه اي و استاني و مستقل از   
تعلقات كاذب و دروغين قومي و 
مـلـي اسـت و نـه فـدرالـيـسـم در                   
جامعه آمريكا فدراليسمي قومي 
و مليتي اسـت. فـدرالـيـسـم ايـن              
جريانات نسخه اي ارتجاعي براي 
به خاك و خون كشيدن جامعه و از 
هم پاشيدن شيرازه جامعـه اسـت.     
دستور العـمـلـي بـراي جـنـگـهـاي             
قومي و تسويه حسابـهـاي نـژادي      

است. نمونه معاصر اين سـنـاريـو     
را بايـد در يـوگسـالوي مشـاهـده            
كرد. گورهاي دسته جمعـي ثـمـره       

 تالش اين جريانات است.
به اين نيروها بايد جـريـانـات      
پرو روسي و توده ايسـتـي را نـيـز         
اضافه كرد. اين نيروها كه سابـقـه    
مــمــتــدي در دفــاع از "اردوي                  
شوروي" دارند، علـيـرغـم سـقـوط         
بلوك شرق كماكان به همـان قـبلـه      
نماز ميگذارند. و امروز اين دفاع 
بـــلـــوك شـــرق را بـــه دفـــاع از                  
ناسيوناليسم عظمت طـلـب روس       
انتقـال داده انـد. ايـن جـريـانـات                
عقب مانده و ارتجاعي كه پرونـده  
قـــطـــوري دردفـــاع از ارتـــجـــاع            
جمهوري اسالمي دارنـد، بـه ايـن        
كارنامه سياه خـود بـرگ ديـگـري         
هم افزوده اند. دفاع از تـرامـپ و        
مواضع سياسي اين جنبش. آنچـه  
اين وصلت را مـمـكـن مـيـكـنـد،            
مواضعي است كه ترامپ در قبال 
روسيه و اروپا و خاورميانه اتخاذ 
ــرك               ــع مشــت ــاف كــرده اســت. مــن
ارتجاعي، اميد به تقسيم مـجـدد   
و برسميت شناسايي مناطق تحت 
نفوذ ميان روسيـه و آمـريـكـا در           
دوران جــديــد ريــاســت جــمــهــوري        
مساله اصـلـي در ايـن نـزديـكـي               

 است. 
 ا">ه	 و ,روزه	ى "���ك

امــا آنــچــه امــيــد را در دل              
تمامي اين نيروهاي مرتجع زنـده    
كرده است، سياستهاي ترامپ در   
قبال جمهوري اسالمي و زمـزمـه       
بازگشت به سياست "رژيـم چـنـج"       
ــا            ــوه ــي ــانســروات ــوك ــئ در دوران ن
وگسترش ميليتاريسم آمريكا در   
قبال مناطق بحرانـي و از جـملـه          
ايـــران اســـت. ايـــن جـــريـــانـــات            
امـيـدشـان بـه بـمـب افـكـن هــاي                 
ماشين جنگي آمريكـا و فـرمـان        
آتش ترامپ گره خورده اسـت. در       
دوران اوباما و با كنـار زده شـدن       
سياست "رژيم چنج" دچـار بـحـران      
عميـق سـيـاسـي و نـاامـيـدي دو                
چندان شدند. صفوفشان پراكنده و 
درهم ريخته تر شد. گويي سـتـون      
فقراتشان دچار آسيـب شـده بـود،        
توانايي و تحرك خود را از دسـت      

داده بودند. پـيـامـهـاي شـتـابـزده             
تبريكـشـان نـاشـي از ايـن امـيـد                
كوري است كه در دلشان سـو سـو     
ميزند. به تشديد تحريم اقتصادي 
و مقـابلـه نـظـامـي بـا جـمـهـوري                
اسالمي اميد بسته انـد. تشـديـد         
ايــن تــخــاصــمــات ارتــجــاعــي آن         
سناريويي است كه اميد به قدرت 
گــيــري را در دل ايــن جــريــانــات            

 تقويت كرده است. 
اين جريانات اكنون هـر كـدام       
ــار                ــفــاوت در كــن ــيــات مــت ــا ن ب
ارتجاعي ترين و سياه ترين نيروي 
ارتجاعي تازه بـه مـيـدان رسـيـده          
قرار گرفته اند. نيرويي كه آشكارا 
نژاد پرسـت، آشـكـارا ضـد مـردم            
مهاجر و "خارجي"، نيـرويـي ضـد        
ــه ضــد                ــان ــح ــي ــي وق ــروي ــي زن، ن
آزاديـــخـــواهـــي و بـــرابـــري و                 
سوسياليسم است. اين همـسـويـي     
تصادفي نيست، اتفاقي نـيـسـت،      
بـيــان گـوشــه هـايــي از مــاهــيــت            
ــك               ــوژيـ ــولـ ــدئــ ــي و ايـ ــاسـ ــيـ سـ
مشتركشان است. جالب است اين 
جريـانـات در كـنـار وقـيـح تـريـن                 
جريانات ضد آزادي قـرار گـرفـتـه         
اند و در عين حال مزورانـه آزادي    
ــد.                ــن ــزن ــاد مــي ــري ــران ف را در اي
عملشان واقعيت وعده هايشان را 
روشــن تــر از هــمــيــشــه آشــكــار             

 ميكند.
اين اتفاق كار جنبـش مـا را،       
كار جنبش كمونيسم كـارگـري در     
افشاء و ايزوله كردن اين جريانات 
را آسان تر ميكند. جامعه اي كـه   
تشنـه آزادي و بـرابـري و رفـاه و                 
شادي است. جامـعـه اي در پـس           
اين تحوالت بسيارساده تر دسـت    
رد به سينه اين جريانات راست و   

 ارتجاعي خواهد زد. 
يكبار ديگر تـاريـخ تـحـوالت       
سياسي نشان داد كـه كـمـونـيـسـم         
ــا اردوي آزادي،              ــه ــن ــري ت ــارگ ك
برابري، رفاه و شـادي اسـت. مـا             
همگان را بـراي خـالـصـي از شـر            
حكومت آدمكشـان  اسـالمـي و          
پايان دادن به استثمار سرمـايـه و     
نظام كار مزدي و نـظـام سـرمـايـه        

 داري به اين اردو فراميخوانيم.
             * 
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سازمان بهزيستي که بـنـا بـه        
ظاهر متولي ساماندهي کـودکـان   
کار است در آخـريـن شـاهـکـارش          
اعالم کرده است کـودکـان کـار و          
خـــيـــابـــان را پـــس از ايـــنـــکـــه              

آوري" کرد و به والديـن آنـهـا       "جمع
سپرد، اگـر بـار ديـگـر دسـتـگـيـر               
شوند، حـق حضـانـت آنـهـا را از                

 شان سلب خواهد کرد!    خانواده
بــا ايــن تصــمــيــم "غــيــورانــه"         
سازمان بهزيستي و کال جمهـوري  
اسالمي بي مسئوليتي عـامـدانـه    
ــکــي از                     ــه ي ــت ب ــب خــود را نس

هاي اجتمـاعـي و      مهمترين آسيب
ترين مصائـبـي    يکي از پرمخاطره

که به بخش وسـيـعـي از جـامـعـه             
تحميل شده اسـت را بـه نـمـايـش            

 گذارد. مي
اين نـهـاد از زبـان حـکـومـت             
جــمــهــوري اســالمــي دارد اعــالم        

ها مسبب کـار   کند که خانواده مي
کودکان هستند. و با تهديد آنـهـا      
عمال از مسـئـولـيـت خـود شـانـه              

ــي مــي     ــل ورود            خــال ــنــد. دالي ک
ميلـيـونـهـا کـودک بـه بـازار کـار                 

ــه  ــرف ــاي حضــور در                 ح ــه ج اي ب
کالسـهـاي درس را هـم تصـمـيـم               

 کند.  خانواده آنها قلمداد مي
ــدامــي                ــن در اق ــيــش از اي پ
مشابه، مـعـاون وزيـر آمـوزش و             
ــت                ــضـ ــهـ ــس نـ ــيـ ــرورش و رئـ پـ
سوادآموزي کشور اعالم کرده بود 

اي از فـرسـتـادن           که اگـر خـانـواده     
کودک خود به مـدرسـه خـودداري        
کند، جريمـه و نـهـايـتـا سـه مـاه                

 آنان است. زندان در انتظار 
وارو�� 
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انوشيروان مـحـسـنـي بـنـدپـي          
رئـيـس بـهــزيسـتــي کشــور اعــالم           

مــاه، ۲کـنـد کـه طـي مـدت                 مـي 
کودک کار و خيابان  ۲۶۴۰حدود 

ــن                 ــهــران از ســوي اي فــقــط در ت
سازمان به اصطالح ساماندهي و   

انـد     به سرپرستان خود واگذار شـده 
اند که اگر  و از والدين تعهد گرفته

اين کودکان مـجـددا بـه خـيـابـان             
برگردند و دستگير شوند حضانـت  

گيرنـد و بـه        آنان را از خانواده مي
سـپـارنـد. سـپـس            بهـزيسـتـي مـي      

دهد که با قوه قضاييه و  ادامه مي
نيروي انتظـامـي هـم هـمـاهـنـگ            

 اند! کرده
گويد: "کودکان کـار دو       او مي

اند، يک دسـتـه آنـهـايـي کـه              دسته
فاقد سرپنـاهـنـد و دسـتـه ديـگـر              

اي    افرادي که توسط افـراد حـرفـه       
انـد". سـپـس ادامـه              استثمار شده

بـيـنـي     دهد: "به طور کلي پيش  مي
هـزار     ۵تـا       ۴شود که حـدود     مي

کودک کار در تهران وجود داشـتـه     
 باشد".

توجيه سازمان بهزيستي امـا    
بسيار قابل تأمل است! اين بخش 
اساسي شانه خالـي کـردن از بـار          
مسئوليت در قبال چند مـيـلـيـون       
کودک بي پناه است که عـامـدانـه      
ــوجــهــي جــمــهــوري             ــي ت مــورد ب
اسالمي  قرار دارد. کاهـش دادن     
عامدانه تـعـداد کـودکـان کـار و               

هزار نفر  ۵خيابان به چيزي حدود 
نــيــز بــخــش ديــگــري از هــمــيــن             

 کرد است.  روي
دليل حضور ميليونها کـودک    
کار و خيابان در سـراسـر کشـور،          
فقط به شهر تهـران مـحـدود شـده         
است و در قدم بعد با دسـتـکـاري      
آمار و ارقام، موضوع را کوچک و 
طبعا از اهـمـيـت اجـتـمـاعـي آن                

 خواهند کاست.
بــر طــبــق ايــن اظــهــار نــظــر،          

اين کودکان کامال بي  از تعدادي 
اي    سرپناه هستند. يعني خـانـواده   

مــوجــود نــيــســت و کــودک هــيــچ          
مأمني براي زندگي ندارد. چرايي  
و چگونگي اين امر هـم از سـوي         
بهزيستي مورد توجه نيست. امـا   
دسته دوم اين کودکـان کـه ديـگـر         

معلوم نيسـت خـانـواده دارنـد يـا            
کامال بي سرپناهند، بـه نـاگـهـان       

اي قرار  در استخدام باندهاي حرفه
گيرند. در يک چشـم بـهـم زدن          مي

ــه                بـــرق ــار بـ ــا، کـــودکـــان کـ آسـ
شـونـد کـه         مـجـرمـيـنـي بـدل مـي           

بــهــزيســتــي آنــان را شــنــاســايــي          
کـــنـــد و از دام بـــانـــدهـــا                  مـــي

دهـد. ايـن تـمـام و کـل                مي نجات
افاضات يک نهاد سراسري به نـام    
بهزيستي در باره معضل کودکـان  

 کار است. 
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آمـوزش و پـرورش در           وزارت
روزهاي آغازين منتـهـي بـه سـال         
تحصيلي جديد اعالم کرد، بـيـش     

آمـوز     از سه ميليون و نـيـم دانـش     
درمقاطع مختلف ترک تـحـصـيـل       

تـريـن آمـاري         اند. اين رسمـي   کرده
آموزش و پـرورش    است که وزارت

بــه آن اذعــان دارد. گــرچــه رقــم               
آنـي اسـت       واقعي بسيار بيشتر از

 که اعالم شده است. 
زرافشـان از مـعـاونــيـن وزيــر           

گويد: "طبـق   آموزش و پرورش مي
آمار در پايه سوم راهنمايي بـالـغ     

ــر     ــر در ســال                ۱۶۹ب هــزار نــف
، به پايان دوره ۹۳ -۹۴تحصيلي 

نرسيده و به نوعي ترک تـحـصـيـل       
اند. تـعـداد جـامـانـدگـان از               کرده

 ۵۰ادامه تحصيل بطور متوسط   
هزار نفـر در ايـن مـقـطـع بـرآورد               

 شود". مي
مصــطــفــي اقــلــيــمــا، رئــيــس        

علمي مـددکـاران ايـران و            انجمن
هـاي     عضو شوراي بررسي آسـيـب    

کند: "در حـال    اجتماعي اعالم مي
ــن             ــري ــدت ــر اســاس جــدي حــاضــر ب

هـاي پـژوهشـي در مـدارس              يافته
ــش از             ــيــ ــد از           ۲۵بــ درصــ

 ۴آمــوزان يــعــنــي از هــر              دانــش
آموز يـک نـفـر سـالـيـانـه از               دانش

کنند کـه   مدارس ترک تحصيل مي
اين آمار بسيار نگران کننده است 

و معلوم نـيـسـت سـرنـوشـت ايـن              
آموزان که چندين برابر بيش  دانش

هـاي     از ديگران در معرض تهـديـد  
 شود". اجتماعي هستند، چه مي

رقم کل تعداد دانـش آمـوزان       
 ۱۹طي سـنـوات گـذشـتـه از  و                
 ۱۳ميليون و پانصـد هـزار،  بـه            

ميليون کاهش يافته است. و اگـر    
آمـارهـاي رسـمـي و            فعال هميـن    

اعــالم شــده از ســوي مــقــامــات           
آموزشي کشور را مبني بگيريم و 

ــم        ــذيــري ــپ درصــد از کــل           ۲۵ب
آمــوزان در ايــران تــرک                   دانــش

تحصيل کرده اند بايد رقم بيش از 
هـفــت مــيــلــيـون و پــانصــد هــزار            
کودکي که از چرخه تـحـصـيـل بـه        

اند را مـبـنـا       بازار کار پرتاب شده
 بگيريم.

ــاب                 ــک حســ ــا يــ ــاال بــ حــ
سرانگشتي تـعـداد کـودکـان کـار          
مورد نظر بهزيستي در تـهـران را       

هزار کودک را ۵يعني چيزي حدود 
کنار ارقـام اعـالم شـده از سـوي               
ــوزش و پــرورش بــگــذاريــد.               آم

ميليون و پانصـد هـزار     ۷مقايسه 
کــودک و آمــاري کــه بــهــزيســتــي          

اعالم کرده اسـت. بـه هـيـچ وجـه                
خوانايي ندارد و قـابـل تـوجـيـه و          

 پذيرش نيست.
دوم: 
�د
	ن 
	ر و '	 
 L	��ادI و '34�� d	I؛ 

بهزيستـي بـا تـقـسـيـم بـنـدي               
کــودکــان بــه بــا خــانــواده و بــي               

خـواهـد چـه چـيـز را               سرپناه، مـي 
اي کودک چه  روشن کند؟ کار حرفه

ها و کارگاههـا، چـه در         در بيغوله
خيابانهـا و مـعـابـر، هـر جـا کـه                  
ــنــکــه کــودک               ــاشــد، جــدا از اي ب
سرپرست دارد يا ندارد بايـد فـورا     
مــتــوقــف شــود. جــاي کــودک در           

اي کودکان  مدرسه است. کار حرفه
 بايد اکيداً ممنوع باشد.

کــرد بــهـزيســتـي نــه          امـا روي   
توقف کار کودکان و تحت حمايت 

آوري" و       قرار دادن آنان کـه "جـمـع      
گرفتن تعهد از خانواده اسـت کـه       
ــان               ديــگــر ايــن کــودک بــه خــيــاب
بازنگردد! و گرنه حضانـت کـودک      
از خانواده سلب خـواهـد گـرديـد!         
گـويــا خــانــواده بــا طــيــب خــاطــر          
تصميم گرفته اسـت کـودک را از           
مدرسه محروم کـنـد و بـدهـد بـه              

 دست بازار بيرحم کار. 
در ايــنــجـا خــانــواده بــعــنــوان        

اي    عـامـل و مسـبـب کــار حـرفـه              

شــود.    کـودک خــود مــعــرفــي مــي       
وضعيـت مـعـيـشـتـي خـانـواده و               
ناتـوانـي اقـتـصـادي خـانـواده در              
تأمين زنـدگـي کـودک ربـطـي بـه               
بهزيستي نـدارد. سـونـامـي تـرک             

آموزان هـم بـه ايـن         تحصيل دانش
نهاد مربوط نيست و تـأثـيـري در      

 کند.  روند وظايفش ايجاد نمي
وزير کـار و رفـاه اجـتـمـاعـي             
جمهـوري اسـالمـي رسـمـا اعـالم             

درصـد مـردم در          ۳۰کرده است، 
اند! در جـايـي ديـگـر           ايران گرسنه
اند رقم حاشيه نشيـنـي    اعالم کرده

رسـد!     ميليون نفر مي ۲۵دارد به 
يــعــنــي عــمــال قــريــب يــک ســوم             

بــه    جــمــعــيــت کــل کشــور دســت          
گريبان بي سرپناهي و آوارگـي و        

ــبـــي     ــلـ ــردان حـ ــا و         ســـرگـ آبـــادهـ
ــار               ــنــ ــي در کــ ــنــ ــيــ ــادرنشــ چــ

هـاسـت! بـه ايـن مصـايـب                 شهرک
بــيــکــاري روزافــزون و گــرانــي               
کمرشکن را هم بايد اضافـه کـرد.     
کودکان در ايـن شـرايـط دردنـاک           
عــمــال از هــر تــأمــيــنــي مــحــروم          

آور خود و  شوند و ناچاراً به نان مي
گـردنـد. چـنـيـن            خانواده بـدل مـي    

است که کـودکـان کـار، کـودکـان            
خيابان، کودکان زباله گرد و . . .   

هـاي بـي        به بخشـي از مصـيـبـت        
 گردند.  انتهاي جامعه تبديل مي

در اين ميانـه بـهـزيسـتـي کـه           
عـمــال نـه هــدف و عــزمـي و نــه                

و توانـي بـراي مـقـابلـه بـا              بودجه 
حجم عظيم فقر و فالکت گسـتـرده   
و تحيمل شـده بـه جـامـعـه دارد،            

زند و     براي ايفاي نقش، رکاب مي
گردد. و طـبـعـا        بدنبال مقصر مي

ديواري کوتاهتر از ديوار خانـواده  
مستأصل کودکان کار و خـيـابـان      

 يابد. نمي
همانگـونـه کـه مـعـاون وزيـر              
ــيــشــتــر در              آمــوزش و پــرورش پ
اقـــدامـــي مشـــابـــه خـــانـــواده              

آموزاني که تـرک تـحـصـيـل           دانش
کرده بودند را تهديد به جـريـمـه و      

 کرد! زندان مي
اما بهزيستي براي کـودکـانـي    
که هيچ سرپرستي ندارند، سکوت 

تـوانـد      کند. اينجا ديگـر نـمـي       مي
مقصري پيدا کند، سخني هـم از      
ــان                ــه زب ــودش ب ــت خ ــي ــول مســئ

آورد. در کـجـا ايـن کـودکـان              نمي
شـونـد؟ وضـعـيـت           نگهـداري مـي    

  زيسـتـي و رفـاهــي آنـان چـگـونــه              
 ١١ صفحه                          
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اســت؟ چــگــونــگــي وضــعــيــت              
ها و نحوه ادامه تحصيـل    خوابگاه

آينده اين کودکـان   و سير زندگي و 
کامال نـامشـخـص اسـت. وقـتـي              
بهزيستي ارقام ميليوني کـودکـان   
کـار و خــيـابــان را بـه چــنــدهــزار              
کاهش دهد، عمال و رسما سـمـت     

اش را نـمـايـان کـرده           گيري و جهت
  شود شانه باال  است. به راحتي مي

اش را ديــد!        انــداخــتــن عــامــدانــه  
نهايتا بهزيستي بـدنـبـال مـقـصـر           

 افتد. ديگري مي
ــ	ر  ــeــ� ــ	�ــ>هــ	ى ا�ــ� �ــ�م: '
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بهزيستي براي خـالص کـردن       
خود از چرايي گسترش بـي وقـفـه        

اي کودکان و تـوجـيـه آن         کار حرفه
گـردد و       دنبال مقصر ديگري مـي   

کند  اي را کشف مي باندهاي حرفه
کـنـنـد!     که کودکان را استثمار مي

گويا کودکان در بازار بيرحـم کـار     
شـونـد، بـانـدهـاي              استثمـار نـمـي     

مـافــيــايــي کــه کــودکـان را بــراي           
گدايي و کارهاي ديگـر بـخـدمـت       

دهـنـد را        گيرند و اجـاره مـي         مي
ــگــر کشــف              ــعــنــوان عــامــل دي ب

 کند!  مي
اي بـراي       اين کشف چه نتيجـه 

بهزيستي دارد؟ مي خواهد با اين 
کشف چه کـنـد؟ کـودکـان را چـه              
کارفرما و صاحب کـارگـاه و چـه          
کار دستفروشـي از هـمـه رقـم در             
خيابان و چه مافـيـاي اجـاره کـار         
کودکان به خدمت بگيرد، در هـر      

صورت نيروي کار کودک بـعـنـوان      
اجير، بـعـنـوان کـارگـر خـردسـال،            

بــرداري و ســودبــري         مــورد بــهــره   
اسـت.        کـار قـرار گـرفـتـه            صاحب

کــارگــر خــردســالــي کــه از هــيــچ           
تأميني براي فـروش نـيـروي کـار           
خود برخـوردار نـيـسـت بـه دسـت             

 بيرحم بازار کار افتاده است.
در اين بين بهزيستـي عـامـل      
کار اجباري بـراي کـودکـان و بـي           
تأميني  وبي پناهي اقتصادي را   

کند  باندهاي مافيايي معرفي مي
که با فريب کودک و خانواده او بـه  

پــردازنــد!    اســتــثــمــار کــودک مــي      
تـوان     تر از ايـن نـمـي           لوحانه ساده
تراشيد و از زيـر بـار دلـيـل           بهانه

اقتصادي حقـيـقـت کـار کـودکـان           
 شانه خالي کرد!

هاي بي تـرديـدي وجـود        نشانه
ها براي بازيافت   دارد که شهرداري

زبالـه عـمـال کـودکـان را تـوسـط                
مافياي شهرداري به استخـدام در    

آورند، حتـي لـبـاس کـار مـي             مي 
پوشانند و مواد بازيافت شـده در    
ازاي مبـلـغ نـاچـيـزي از کـودکـان              

 کنند. مي  اجير شده دريافت
باندهاي اجاره و فروش نيروي 
کار کودکان واقـعـيـت دردنـاک و           
تلخي است که بيش از هر چيز بي 

انـگـيـز کـودکـان را             پنـاهـي رقـت     
 کند. برمال مي
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ــوري            ــه ــم ــزي ج ــي ــت کــودک س
اسالمي عمال پشت بي مـبـاالتـي    
عامدانه بهـزيسـتـي و آمـوزش و           
پرورش خود را مخفي کرده است. 

تأميني،  آنچه سبب و منجر به بي
گســتــرش بــيــســـوادي، شــيـــوع            

تغذيه و گـرسـنـگـي کـودکـان            سوء
هاي  تراشي گردد درميانه بهانه مي

عوامل اجرايي حکومتي خـود را    
 است!  پنهان کرده

بهزيستي از خـالء و کـمـبـود           
کند و  قوانين شکوه و شکايت مي

آمـوزش و پـرورش بـراي تــوجـيــه             
بـار آمـوزشـي بـر            وضعيت فاجعـه 

 کوبد. مي طبل خصوصي سازي 
در اين حکومت مطلقا هـيـچ     
عزمي براي خاتـمـه دادن بـه کـار           
کودکان وجود ندارد! اين حـرمـان      
بي پـايـان هـمـچـنـان روي دسـت                

 جامعه مانده است!
آمــوزش و پــرورش پــولــي و            
کـــااليـــي و خصـــوصـــي ســـازي           
ــامــي               ــون ــار س ــن ــوزش، در ک آم
بيکاري و گـرانـي سـبـب پـرتـاب               

هاي بيشتري از کـودکـان بـه       بخش
 گردد. گرداب کار و خيابان مي

ــت از               ــانـ ــق حضـ ــب حـ ــلـ سـ
هاي کودکان کار همـانـنـد     خانواده

هايي  جريمه و زندان کردن خانواده
که گويا کودک خود را از رفتن بـه  

کـنـنـد، رفـتـاري           مدرسه منع مـي 
فوق خشن و قلدرمآبانه جمهـوري  

هـاي     اسالمي با قربانيان سياسـت 
 ضد انساني خود است.

اي بـيـرحـمـانـه بــه             ايـن حـملـه     
هـايـي اسـت بـا از دسـت                خانواده

دادن امکانات زيستي و رفـاهـي،   
شغل و خانه و کاشانه، عمال براي 
ادامــه حــيــات و بــقــاي خــود بــه             

حاشيـه نشـيـنـي و چـادرنشـيـنـي                
ــواده        آورده   روي    ــد. خــان ــاي       ان ه

کارگري که با سونامي بيکـاري و    
شالق گراني و دستمزدهاي چندين 
بار زير خط فقر عمال تواني بـراي    
تأمين قوت اليموت خود نـدارنـد     
اين بار توسط بهـزيسـتـي تـهـديـد         

 شوند! مي
چرا بـهـزيسـتـي و آمـوزش و              

کننـد، آمـوزش      پرورش اعالم نمي
رايگان، تامين مالي و امکانـات  
آموزشي و معيشت همه کـودکـان   

گيرند؟!  کار و خيابان را بعهده مي
ــمــي        ــم         چــرا اعــالم ن ــنــد ســه کــن

ميليونها کودک از اخـتـالـسـهـاي          
چند هزار ميلياردي توسط سـران    
جـمـهـوري اسـالمــي را بـه سـفــره               
ــان            خــــالــــي هــــمــــيــــن کــــودکــ

 گردانند؟ مي بر
ايــن تــعــرض گســتــاخــانــه بــه        

هاي کارگري، خيل عظـيـم     خانواده
بيکاران، کودکان کـار و خـيـابـان         

بي سرپرست و بد سرپـرسـت و بـا        
ســرپــرســت، بــايــد بشــدت پــاســخ        

 بگيرد!
بهزيستي و آموزش و پـرورش    

خورند که بخواهـنـد حـق       شکر مي
هـاي     نگهداري کـودکـان خـانـواده        
 مستمند را از آنها بگيرند!

موج اعتراضـي وسـيـعـي کـه          
کـنـد و        جامعه را نماينـدگـي مـي     

همين يـکـي دو روز گـدشـتـه بـا                 
تجـمـع مـقـابـل مـجـلـس شـوراي                
اسالمي به وضعيـت فـاجـعـه بـار          
رندگي ميليونها کارگر بـيـکـار و      
شاغل اعتراض کرد، پاسخ عـر و    
تيز امثال بـهـزيسـتـي را خـواهـد             
داد. اين صف اعتراضي مسبب و 

روزي فـاجـعـه     عامل بقاي اين سيه
بــار را بــخــوبــي انــگــشــت نشــان           

 کند!   مي
           * 
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حزب کمونيست کارگري حزب رهائي و آزادي، حزب سوسياليسم و 
برابري، و حزب انسانيت و بازگرداندن اختيار به انسان است. اين حزب 
مردم شريف و آزاده اي است که براي رهائي از شر جمهوري اسالمي و 
برپائي يک جامعه آزاد و برابر و مرفه مبارزه ميکنند. اين حزب شما 
انسانهاي آزاديخواه و برابري طلب است، شما را به شرکت در مراسم 

 بيست و پنجمين سالگرد تشکيل حزب دعوت ميکنيم.
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