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 ۵ در اولين ساعات صبح جمعـه    
آذر خبر تصادف دو قطـار در نـزديـک        
سمنان منتشر شد. صحنه هاي آتـش   
سوزي پس از تصادف خيلـي زود در      
شبکه هاي اجتماعي منتشر گـرديـد     
و شدت اين سانحه را نشان داد. آمـار   
کشته شدگان در اين سانحه دلـخـراش   

نفر و تعداد مجـروحـيـن     ۵۰ نزديک به 
نفر گزارش شـده اسـت.      ۱۰۰ بيش از 

خانواده هاي بسياري عزادار شـدنـد و     
عده زيادي صدمات ايـن سـانـحـه را           
براي سالهاي طوالني بر جسـم و روان      
خود خواهند داشت. امـا آيـا چـنـيـن           

 مصيبتي قابل پيشگيري نبود؟

مسئـولـيـن راه آهـن در گـزارش              
هاي خود جمهوري اسالمي گناه را به 
گردن خرابي هاي ترمز قـطـار تـبـريـز          
مشهد بدلـيـل بـرودت هـوا و سـهـل               
انگاري و بيدقتـي مـامـوران کـنـتـرل           
ترافيک انداخته اند. اما به ايـن سـوال        
ها پاسخ نميدهند که چرا سـسـيـسـتـم      

 ۱۲ ترمز يک قطار بخـاطـر سـرمـاي         
درجه زير صفر بايد از کار بيفتد؟ چـرا  
با بـيـش از گـذشـت يـک سـاعـت از                  

 ۴۳۰ توقف ايـن قـطـار بـا بـيـش از                 
ـه           مسافر هيچ نيروي کـمـک رسـانـي ب
محل اعزام نشده است؟ بـدون تـرديـد      
اعزام چنـيـن نـيـرويـي مـي تـوانسـت               
احتمال تصـادف را کـاهـش دهـد. و              
مهمتر از همه چـرا در مـورد تـوقـف           

اضطراري اين قطار و مسـدود شـدن         
ريل هيچ اطالعي به ساير قـطـارهـاي    
در حال حرکت بر روي شبکه راه آهـن      
ـه مـورد بـحـث، داده              بويژه در منـطـق
نشده است؟ در دنياي ارتباطات و بـا      
تکنولوژي امروز ايجاد چنين سيستم 
اعالم خطر خودکاري، يک امرپيش پا 
افتاده است. بنا به گزارش کميـسـيـون     
ســوانــع راه آهــن قــبــل از تصــادف                
سيستم کنترل اتوماتيک قـطـار چـراغ      
راهنما را براي قطار سـمـنـان مشـهـد        
قرمز مي کـنـد. ولـي کـاردان مـرکـز              
کنترل اتوماتيـک بـا لـکـومـوتـيـوران            
تماس گرفته و اجازه خـامـوش کـردن        
سيستم کنترل اتـومـاتـيـک و حـرکـت           
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 2 ۱۳۹۵ آذر ۱۲ انترناسيونال 

جمعه گذشته فيدل ا����	���	ل:  
کاسترو در گذشت. نام کاسترو به 

انقالب کوبا گره خورده است که در 
به پيروزي رسيد و  ۱۹۵۹ سال 

حکومت باتيستا را سرنگون کرد. 
سال درباره اين  ۵۷ بعد از گذشت 

انقالب چگونه مي توان قضاوت 
 کرد؟

سال زمان بسـيـار      ٥٧ +0- :�اد�:  
طوالني براي قضاوت رويدادي اسـت    
ـيـوسـتـه             كه در دهه شصـت بـوقـوع پ
است. كـوبـا و كـال جـامـعـه بشـري                   
ـنـده اي را         تحوالت بسيار و خيره كـن
در اين دوران از سر گذرانده اند. تاريخ 
هم گرد و غبار و خاكستر خود را بـر      
اين تحوالت پاشيده است. اما آنـچـه      
تعيين كننده است بررسي ضرورت و   
حقانيت اين رويداد تاريخي است. در  
يك كالم: مردم حق داشتند كه تالش  
كنند تا حكومت مافيايي باتيستا را 
نخواهند و براي سرنگوني اش تـالش  
ـپـا               ـنـد ب كنند. مردم كوبا حـق داشـت
خيزند و بساط سركوب و ديكتاتوري 
ـقـري كـه بـر آنـهـا              و تحقير و ستم و ف
ـنـد.       تحميل شده بود، را سرنگون كـن
ـيـروهـاي راديـكـال و                 مردم كـوبـا و ن
سرنگوني طلب حق داشتند كـه بـراي     
سرنگوني حكومت مافيايي باتيستا 
دست به اسلحه ببرند و با اتكاء به هر 
كســري از جــامــعــه ايــن حــكــومــت          
مافيايي و استبدادي را بزير بكشنـد.  
ـيـت مـعـدودي ايـن                ـل نفس اينـكـه اق
حركـت را هـدايـت و سـازمـانـدهـي                
ـيـت آن نـمـي              كردند، ذره اي از حـقـان

سال ما كماكان بـر   ٥٧ كاهد. پس از  
ـقـالب كـوبـا"                    ـيـت آنـچـه كـه "ان حقان
ناميده شـده و ضـرورت سـرنـگـونـي             
ـيـم.    حكومت باتيستاها تاكيد ميكن
سرنگوني حكومت باتيستا گام اول و 
ـتـي در                ـب ـيـر مـث پيش شرط هر تـغـي

 جامعه كوبا بود. 
اما "انقالب كوبا" را بايد بمثـابـه     
رويــدادي مــهــم در ســيــر تــحــوالت           
ـيـسـم چـپ و خـلـق                جنبش ناسيـونـال
گرايي و نه جنبش كمونيسم كارگـري  
ارزيابي كرد. "انقالب كوبا"، سـمـبـل         
ـبـانـه" دهـه               "جنبشهاي استـقـالل طـل

شصت و هفتاد است، جنبشهايي كه 
ـيـت                      نظـر بـه وجـهـه بـاال و مـحـبـوب
ــســم و             ــالــي ــســم، ســوســي مــاركســي
مــاركســيــســم را بــعــنــوان پــوشــش           
ايدئولوژيك مـبـارزه سـيـاسـي خـود             
اتخاذ كرده بودند. جنبشي كه تقـابـل    
ـفـوذ غـرب و آمـريـكـا و                   با سلطـه ن
ـلـوك       حكومت تحت دايره نفوذ ايـن ب
مســالــه اصــلــي تــحــول ســيــاســي و          
ـيـرات          مطالباتش است. نهايـت تـغـي
اقتصادي و سـيـاسـي نـاشـي از ايـن             
ــر              تــحــول تــحــمــيــل اصــالحــاتــي ب
مـنـاسـبـات حـاكـم و نـه دگـرگـونـي                   
بنيـادي در مـنـاسـبـات سـيـاسـي و                 
اقتصادي حاكم در جامعه اسـت. بـه        
ـقـطـه          اين اعتبار "انقالب كوبا" يـك ن
عطف مهم و تعيين كننده در جنبش 
ناسيوناليسم چپ در سطح جهان بود. 
ـبـش را وسـيـعـا                  دايره نفـوذ ايـن جـن
ـبـش را بـه                    گستـرش داد و ايـن جـن
ـيـروي         درجات زيادي در دوره اي بـه ن
هژمونيك در "چـپ" جـوامـع "تـحـت             
ـبـشـهــاي                    سـلـطـه" تــبـديـل كـرد. جـن
"چريكي" در كشورهاي "تحت سلطه"    
و از جمله در ايران و يا ساير جـوامـع     
تحت نفوذ آمريكا به درجـات زيـادي     
تحت تاثير اين "انقالب" قرار داشتنـد  
و تالش در الگوبرداري و تـكـرار ايـن      
"انقـالب" در دسـتـور كـارشـان قـرار                 
ـبـشـهـا در سـالـهـاي                 داشت. اين جـن
ـتـن               هشتاد و همزمـان بـا پـايـان يـاف
جنـگ سـرد عـمـال بـه پـايـان خـود                   
رسيدند. اين جنبشها بسيار پيـش از     
مرگ فيدل كاسترو به تـه خـط خـود          
رسيدند و كال در سوخت و سـاز چـپ     
جـامـعــه كـم اثـر شــدنـد و هـرگـونــه                  

 راديكاليسمشان نيز به پايان رسيد. 
 

ژوئيه و  ۲۶ سازمان ا����	���	ل:  
ـقـالب           شخص کاسترو کـه رهـبـري ان
ــا را در دســت داشــت، داراي                 کــوب
گرايشات ناسيوناليستي قوي بودنـد.  
چه عاملي باعث روي آوري کـاسـتـرو    
ـيـسـم          و رهبري انقالب کوبا بـه کـمـون
شـد؟ بــرخــي ايــن گــرايــش را فشــار            
آمريکا و ناگزيري حکومت کـوبـا بـه      
روي آوري به اردوگاه سوسياليسم مي 

 دانند، نظر شما چيست؟
�ABا3:  � CD	
دوره اي کـه داريـم         

ازش صحبت ميکنيم يـعـنـي اوايـل         
ـيـسـت            دهه پنجاه ميالدي در قـرن ب
دوره اي بــود کــه دولـت آمــريــکــا و              
سازمان سيا فعاالنه مشغول سازمان 
دادن کودتا و توطئه و دسيسه و تـرور  
در کشورهاي مختـلـف بـودنـد و در           
خيلي جاها ديکـتـاتـوري هـاي بـاب          
طــبــع خــودرا ســرکــار آورده بــودنــد.          
(يادآوري کنم که در هـمـيـن سـالـهـا            

بود که در ايران هم  ١٩٥٣ يعني سال 
مرداد تـوسـط سـازمـان        ٢٨ کودتاي 

سيا به اجرا گذاشتـه شـد) بـويـژه در            
کشورهاي آمريکاي التين و کال قاره 
آمريکا اين توطئه گـري و کـودتـا و            
حـمــايــت از بــانــدهــاي مـافــيــائــي و            
جنايتکار بسيار وسيع و رايج بود. در  
مقابل اين سـيـاسـت اسـتـعـمـاري و              
تجاوز کارانه جنبشهاي وسـيـع ضـد        
امپرياليستي و ضد آمـريـکـائـي بـه          
جريان افتاد. کاسترو و جنـبـشـي کـه        

ژوئيه برخود نهاد  ٢٦ بعدا نام جنبش 
ـيـــش از هــرچـــيــز ضـــد                  خــودرا بـ
ــکــا و ضــد                 ــســم آمــري ــالــي ــري امــپ
ديکتاتوري تعريف ميکرد و در ايـن      

 طيف قرار ميگيرند.
يــک واقــعــيــت ديــگــر ايــن دوره          
ـيـسـم در ايـن           اينست که چپ و کمـون
دوره يک جنبش بسـيـار مـحـبـوب و          
جهاني بود. يعني همانقدر که در اين  
دوره آمريکا و سـازمـان سـيـا مـورد          
ـقـالبـي         نفرت مردم دنيا ونيـروهـاي ان
بودند، چپ و کمونيسم محبوب بود. 
بويژه با پيروزي انقالب چين کـه تـازه     

پيروز شده بود،  ١٩٤٩ يعني در سال 
ـتـن قـدرت            چشم انداز پيروزي و گـرف
براي مردم و چـپـهـا بسـيـار روشـن و             
اميد بخش بنظر مـيـرسـيـد. يـعـنـي             
کارگران و مردم دنيا اين چشم انداز را 
محتمل ميديدند که بتوانند خودرا از 
شر سرمايه داران و ديـکـتـاتـورهـا و          
ـنـد و زمـام                 مفتـخـوران خـالص کـن
جامعه را خود در دست گيرند. به اين 
دليل جنبش هاي عمـومـي چـپ در        
اکثر نقاط جهان رو به رشد بودند. در    

ژوئيه هم  ٢٦ اين فضا بود که جنبش 
از ابتدا به چپ تمايل پيدا کرد. بويـژه   

بـه     ١٩٥٣ چه گوارا که او هم در سال 
ژوئيه پيـوسـت از هـمـان          ٢٦ جنبش 

ـيـسـم و مـارکسـيـسـم              اوايل به کمـون
گرايش پيدا کرده بود و حتي نـوشـتـه      
هايي هم در اين زمينه داشت. از نظر 
سياسي کاسترو و چه گوارا و جنبـش  

ژوئيه هيچگاه خودرا در طـيـف        ٢٦ 
ناسيوناليستها تعريف نميکردند و بـا  
ـبـودنـد. امـا                  اين جنبـشـهـا هـمـراه ن
تحليال مـثـل هـمـه چـپـهـاي ديـگـر                  
گرايشات و تمايالت ناسيوناليـسـتـي    
در ميان آنها قابل مشاهده بود و تـا      
آخر هم اين گرايش بـاقـي مـانـد. بـه             
ــرو و                  ــد کــاســت ــاي ــگــر نــب ــان دي بــي
کـــاســـتـــريســـت هـــا را در صـــف              
ناسيوناليستها قرار داد. اقـدامـات و     
سياستهايي که به نفع بهبود زنـدگـي     
مردم در کوبا صورت گرفته از طـب      
رايگان تا آموزش عمومي و رايـگـان   
ـنـهـا هـيـچ         و تامينات اجتماعي و اي
ربطي به ناسيوناليسم ندارد. اينهـا از     
اثرات و آموزه هاي سوسياليسـتـي و     
چــپ نشــات گــرفــتــه اســت. امــا آن             
چيزهايي کـه بـعـنـوان کـمـبـودهـاي                
انقالب کوبا از آن اسم بـرده مـيـشـود       
ـتـن از سـرمـايـه داري             مثل فراتر نرف
دولتي و مراوده و دوستي با دولتهـاي  
ارتجاعي و امثالهم را بايد به حساب 
ـيــسـتــي و              ـقــاي گــرايـش نـاســيـونــال ب
ـيـک در      مصلحت گرايي هاي ديپلمات
ســيــاســت کــاســتــرو و دولــت کــوبــا           

 گذاشت. 

 

به فاصلـه کـوتـاهـي       ا����	���	ل:  
ـيـروزي        پس از سرنگوني باتيستا و پ
ـيـرات بـزرگـي        انقالب روند ايجاد تغي
در کوبا آغاز شد. تاثيرات انقالب در  
جامعـه کـوبـا و زنـدگـي مـردم ايـن                  
کشـور چـه بــود؟ اگـر بـخــواهـيـم بــا                 
کشورهاي آمريکاي التين و يا حـتـي   
همسايه قدرتمند آن اياالت مـتـحـده      
داشته باشيم، وضعيت مردم کوبا در   

 سال چگونه بوده است؟ ۵۷ طول اين 
ــ- :ــ�اد�:   ــه       +ــ0 ــا جــامــع ــوب ك

ثروتمندي نيست. داراي ذخـايـر زيـر         
ـيـعـي فـراوانـي               زميني و مـنـابـع طـب
نيست. نيروي انساني توانا و كارآمـد   
تنها ثروت اين جـامـعـه اسـت. امـا             
عليرغم تمامي اين فاكتـورهـا مـردم      
در كوبا از زندگي شاد تـر و انسـانـي        
تري در مقايسه با سـايـر كشـورهـاي       

مشــابــه در حــوزه كــارائــيــب و يــا               
ـيـن بـرخـوردار بـودنـد.               آمريكـاي الت
مساله مسكن، بـهـداشـت و درمـان         
عمومي، آموزش و پرورش و فقـر بـه     
درجات قابل مالحظه اي حل شـدنـد.   
در زمينه بهداشت و درمان عمـومـي   
و همچنين آموزش و پـرورش كـوبـا          
ــاري از جــوامــع                ــراي بســي ــي ب حــت
پيشرفتـه سـرمـايـه داري يـك الـگـو                
است. جامعه كوبا جامعه شـاد تـري      
است. در اين جامعه بي خانـمـانـي و       
ـيـاد و              كودكان كار و خـيـابـان و اعـت
فحشا بيداد نميكند. بعالوه شـكـاف      
طبقاتي در مقايسه با سايـر جـوامـع      

 بطور قابل مالحظه اي كمتر است. 
نميتوان به زندگي مردم در كـوبـا   
پرداخت بدون اينكه بـه تـحـريـمـهـاي         
ضد انساني چـنـد دهـه اي آمـريـكـا             
اشاره نكرد. اين تحريمها مشـخـصـا       
پس از پايان جنگ سرد نقش كليـدي  
ـقـر و         و تعيين كننده اي در پاشيـدن ف
ـنـد.                 فالكت بـه زنـدگـي مـردم داشـت
گلوي جامعه اي كوچـك را بـا تـمـام           
ـتـاريسـت        ـي ـل قوا، بزرگترين نيروي مـي
جهان، مركز ضديت با كمونيسم، در   
چـنـگــال خــود گــرفـت و مـهــر ضــد               
ـتـصـادي و                 انسانـي سـيـاسـتـهـاي اق
سياسي خود را بر شرايـط زنـدگـي و        
سوخت و ساز مردم كوبيدند. مردم را 
به فقر و فالكت كشاندند تا حكومـت  
ـيـم اهـداف              موجود در كـوبـا را تسـل
سياسي خود كنند. بزرگترين توطـئـه    
ـيـه ايـن               ـيـع را عـل ها و تبليغات شـن
حكومت سازمان دادند و به اجـرا در    
ـتـصـادي      آوردند. محاصره و تحريم اق
ـنـده در                ـيـن كـن كوبا يك عامـل تـعـي

 تاريخ زندگي مردم كوبا بوده است. 
اما فاكتور پايه اي تري در سطـح  
جهان الگوي توسعه اقتصادي در اين 
كشورها را اساسا به بن بست كشاند. 
توسعه عظيـم مـنـاسـبـات سـرمـايـه             
داري و رشد و گستـرش تـكـنـولـوژي        
ـقـالب عـظـيـمـي در در                    عمـال بـه ان
ظرفيت توليدي جامعه مـنـجـر شـد.       
در حاليكه مدل اقتصادي غـالـب در     
ـتـي        كوبا و كال كل سرمايه داري دول
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در بــلــوك شــرق از ايــن تــحــول در                 
ـتـادنـد.       مناسبات اقتصادي عقب اف
بطور كـلـي در دهـه هشـتـاد جـهـان                
ـبـاري          شاهد عقب نشيني و بـي اعـت
اقتصادي و سياسي مدلهاي مبتـنـي   
بر دخالت گسـتـرده دولـت در حـوزه             

 اقتصاد و بازار سرمايه داري بود. 
فراز و نشيب هاي جامعه كوبا به 
درجه زيادي تابع تحوالت خيره كننده 
در ســطــح جــهــان بــوده اســت. امــا              
عليرغم اين تحوالت جامعه كوبـا از    
شكاف طبقاتـي كـمـتـري بـرخـوردار           
ــه                   ــت كـ ــده اسـ اســـت. تـــالش شـ
محروميتها به طور ناعادالنه اي در     
كوبا تقسيم نشـود. هـمـيـن مسـالـه              
تحسين بسياري را در سـطـح جـهـان         

 برانگيخته است. 
 

 ۵۷ در طـول ايـن         ا����	���	ل:   
سال کوبا تحت فشار شديد آمريـکـا،   
تحريم شديد اقتصادي و تهديد هـاي    
مداوم نظامي و امنيتي اين کشور و   
متـحـديـن آن بـود. بـعـد از سـقـوط                    
شوروي و قطع حمايت هاي آن کشـور  
از کوبا بسياري اين تصور را داشتنـد  
کــه حــکــومــت کــوبــا هــم هــمــچــون          
بسياري از دولت هاي اقماري شوروي 
سقوط خواهد کرد. اما چنيـن نشـد.      
چه عـامـلـي مـوجـب بـاقـي مـانـدن                

 حکومت کوبا شد؟
�ABا3:  � CD	
سقوط بلـوک شـرق     

در يک کـالم بـخـاطـر تـهـي شـدن از                
مــحــتــواي مــردمــي آن بــود. ايــن               
سيستمي بود که در همان دوسال اول   
بعد از انقالب اکتبـر در روسـيـه، بـر           
دوش کـارگـران و دهـقـانـان و مـردم               
ـيـروز شـد و دسـتـاوردهـاي              محروم پ
عظيم و خيره کننده و بي سابقه اي را   
ـفـع مـردم داشـت، امـا در دوره                   به ن
استالين و بعد از آن به عقب گراييد و 
ـبـود.    چيزي جز سرمايه داري دولتي ن
به همين دليل اين توده مردم عـالقـه     
ـقـاي آن و فـداکـاري بـراي آن                 اي به ب
نداشتند. اين سيسـتـم يـک سـرمـايـه            
ــام                 داري دولــتــي بــود کــه تــحــت ن
کمونيسم فعاليت ميکرد و با فساد و 
رکود فلج شده بود. اما کـوبـا بـدرجـه       
زيادي فرق ميکرد. اينجا هـم مـردم        
زير محاصره اقتصادي فقير بودنـد و    
هستند. اينجا هم اساس منـاسـبـات     
از کنترل دولتي بر سرمايه هـا فـراتـر      
نـمـيـرود و يـک نـوع سـرمـايـه داري                   

دولتي حاکم اسـت. امـا کـاسـتـرو و               
دولت کوبا هيچگاه اتـکـاي خـود بـه         
مردم را از دسـت نـدادنـد. کـاسـتـرو                
عمال مصالح و منـافـع مـردم را در          
اولويت خود قرار داد و هيچگـاه ايـن     
جهتگيري را از سـيـاسـتـهـاي خـود               
ـقـاي          حذف نکرد. اين بنظر مـن راز ب
کوبا و محبوبيت فيدل کاسـتـروسـت.    
ـيـدل کـاسـتـرو               يکي از ويـژگـيـهـاي ف
مردمي بودن اوست.  همين االن اگـر   
کسي کشور کوچک کـوبـا را بـا هـر             
کشور آمريکاي التين مقايسـه کـنـد      
متوجه ميشود که تا چه حد در ايـن      
کشور مـردم احسـاس شـاد بـودن و               
منزلت ميکنند. تـا چـه حـد سـطـح             
زندگي در کوبا باالتر اسـت. از نـظـر           
درمان، بـهـداشـت، رفـاه عـمـومـي،              
سطح سواد، متوسـط سـن، تـامـيـن          
شغلي و غيره هيچکدام از کشورهاي 
آمريکايي به گرد پاي کوبا نميرسنـد.  
حتي در اياالت متحده آمـريـکـا کـه         
ثروتمندتريـن کشـور سـرمـايـه داري            
ـلـي از ايـن              دنيا قلمداد ميـشـود خـي
ـيـمـه             چيزها مثل درمان رايـگـان و ب
بيکاري و بيمه هاي اجتماعـي کـوبـا      
براي مردم عـادي يـک آرزوي دسـت            
نيافتني است. متوسط سن در کـوبـا     

ســال اســت کــه در رده              ٨٠ بــاالي   
باالترين در دنيا محسوب مـيـشـود.    
ـقـا و         بنظر من اينها  عامل اصلـي ب
ــا و                  ــم کــوب ــحــکــام رژي دوام و اســت

 محبوبيت کاستروست.  
 

در يـک نـگـاه کـلـي            ا����	���	ل:  
تــنــاقضــات بســيــاري در ســيــاســت          
کاسترو و حکومت کـوبـا مـي تـوان           
ديد. از سويي سطح باالي دخالتگري  
مردم در امور سياسـي و احـتـرام بـه           
منزلت انساني شهرونـدان، کـم بـودن        
فاصله طبقاتي و خدمات اجتمـاعـي   
نظير تحصيـل و درمـان رايـگـان را             
ميبينيم و از سوي ديـگـر حـکـومـت        
تک حزبي و نقـض بـعـضـي از آزادي           
هاي فردي و اجتماعي نظير حمله بـه    
ـتـاد را                همجنسگـرايـان در دهـه هـف
شاهد هستيم (هر چند کـه کـاسـتـرو        
بعد ها در اين مورد از خودش انتقاد 
کرد). در سياست خـارجـي هـم مـي           
شود از کمک هاي انسـانـي کـوبـا بـه            
مـردم سـايــر کشـورهــاي آمـريــکــاي           
ـقـا اسـم بـرد و در               التين و حتي آفـري
کنار آن همراهي و نزديکي با بعضـي  
ـفــتــريـن و جـنــايــتـکــارتــريــن             از کــثــي

حکومت هاي سرمـايـه داري نـظـيـر          
جمهوري اسالمي. اين سياست ها را  

 چگونه مي توان توضيح داد؟
بـه واقـعـيـت انـكـار           +0- :ـ�اد�:  

ناپذير و توجيه ناپـذيـري اشـاره كـرده         
ايد. يك معضل مهم درجامعه كـوبـا    
مساله چگونگي سازمانيابي قـدرت    
سياسي، مساله آزاديهاي سيـاسـي و     
اجتماعي و حقوق فردي و اجتمـاعـي   
در اين جامعه و همچنـيـن سـيـاسـت        
خارجي اين حكـومـت در دورانـهـاي         

 مختلف است.  
از سازمانيابي قـدرت سـيـاسـي         
شروع كنيم. واقعـيـت ايـن اسـت كـه             
حاكميت در كـوبـا در شـرايـطـي كـه             
ـيـد و شـرط           احزاب از آزاديهاي بي ق
سياسي برخودار نيستند، حق تشكل 
و تجمع و سازماندهي در زمره حقوق 
ـيـسـت،               رسميت يافتـه در جـامـعـه ن
ـيـسـت،          آزادي بيان بي قيد و شـرط ن
عمال در اختيار و كنتـرل انـحـصـاري       
يك نيرو و جريان قـرار دارد. بـه ايـن             
اعتبار تـوده وسـيـع مـردم از آزادي               
ـتـخـاب             عمل در عزل و كـنـار زدن ان
ـنـد. احـزاب               ـيـسـت شدگان بـرخـودار ن
نميتوانند در تعييـن سـمـت و سـوي           
جامعه دخالـت مسـتـمـر و روشـنـي             
ـبـار                داشته باشند. و بـه هـمـيـن اعـت
مردم حـاكـم بـر سـرنـوشـت خـويـش                 
ـنـد،          نيستند. و هر زمان كه اراده كـن
نميتوانند انتخاب شوندگان را عزل و   
يا تغيير دهند. فقدان آزاديهاي فـردي  
و اجتماعي يك ركن پايه اي نقـد مـا     
به حكومت در كوبا است. ما مدافـع   
يك حاكمـيـت شـورايـي در جـامـعـه              
هستيم. شوراهايي كـه در بـرگـيـرده            
توده مردم و شهروندان است. نـهـادي      
که سياستگذار و مجري سياستـهـاي   
مصوب است. نمايندگانش پاسخگو  
و منتخب مردمند و هـر زمـان كـه            
ـنـد ايـن                   ـتـوان ـنـد، مـي مردم اراده كـن
نمايندگان را عزل كنند. مـا مـدافـع         
ـيـد و شـرط سـيـاسـي              آزاديهاي بي ق
هستيم. ما مـدافـع آزادي احـزاب و           
ـيـم.     آزادي تشكل و تجمع و نقد هسـت
كوبا به اين اعتبار جامعه اي محدود 

 و بسته است. 
يــك ركــن اســاســي و پــايــه اي              
وهميشگي سياست خـارجـي كـوبـا،         
ضديت و تقابل با آمريـكـا و سـلـطـه          
اين قدرت ميليتـاريسـتـي در سـطـح          
جهان چه در دوران جنگ سرد و پـس    
از آن بوده است. اين تقـابـل در دوران        
جــنــگ ســرد، عــمــدتــا بــه مــعــنــاي          

هــمــســويــي بــا جــنــبــشــهــاي "ضــد            
ــي" و راديــكــال در               ــســت ــالــي ــري امــپ
كشورهاي "تحت سلطه" بود. امـا در      
دوران حاضر، دوران به پايان رسـيـدن     
ـيـسـتـي"، در         جنبشهاي "ضد امپريال
دوران پسا بلوك شـرق، دوران شـكـل        
ـنـد                 گيري حـكـومـتـهـاي هـاري مـان
جمهوري اسالمي كه آمريكا ستيـزي  
يك ركن هويت سياسـي شـان اسـت،        
معناي بسيار متفاوتي به خود گرفته 
و به اعتباري به همسويي با برخي از   
ـتـكـار و آدمـكـش           حكومتهاي جناي
مانند جمهوري اسـالمـي در سـطـح           
جهان تـرجـمـه شـده اسـت. ايـن يـك                 
سياستي عميقا ارتجاعي است. ايـن     
سياسـت بـهـيـچـوجـه قـابـل تـوجـيـه                  
نــيــســت. ســيــاســتــي ضــد مصــالــح         
ـبـي اسـت.          آزاديخواهي و برابري طـل
همسويي دولت كـوبـا بـا جـمـهـوري             
اسالمي يك نقطه سياه در كـارنـامـه        

 سياست خارجي دولت كوبا است. 
 

ـ	ل:     ـ�� ـقـض آزادي        ا����	� آيـا ن
هاي سياسي و سياست نـزديـکـي بـا         
حکومت هاي ديکتاتور و غـارتـگـر         
را مي توان بعنوان فقط بعنوان ايـراد    
هايي در سياست هاي فيدل کـاسـتـرو    
ارزيابي کرد؟ کارگر ايـرانـي و مـردم          
ايران چه قضاوتـي در ايـن بـاره مـي             

 توانند داشته باشند؟
�ABا3:  � CD	
کوبا زير محـاصـره   

اقتصادي مهلکي قرار داشت و هنوز 
ـنـکـه ايـن جـزيـره            هم دارد و تصور اي
کوچک در شرايطي که قدرتمنـدتـريـن    
کشور سرمايه داري جهان گلويش را   
از نظر اقتصادي گرفته است و هرروز 
ـيـه            مشغول توطئه کودتا و تـرور عـل
رهــبــران آنســت مــيــتــوانســت بــدون         
حمايت فعال بين المللي سوسياليسـم  
را پياده کند، تصور مشکلـي اسـت.     
سوسياليسم يعني لغو سرمايـه داري    
ـيـن          و برقراري سيستم شورايي و از ب
ـنـهـا                  ـقـاتـي. اي بردن شـکـافـهـاي طـب
گفتنش ساده است اما الزمه اش يک 
تحول عميق و پايه اي و غول آسـا در    
ـنـظـر              ـلـي واقـعـي ب جامعه است. خـي
نميرسد که انسان فکر کند که کوبـاي  
تحت محاصره ميتوانست اين خـانـه     
تکاني عظيم و بي سابقه در تاريـخ را    
ـيـن         به تنهايي انجام دهد. الزمـه چـن
ـيـونـد            ـنـظـرم پ تحولي در يک کشور ب
برقرار کردن با جنبش سوسياليسـتـي   
ـقـا         ـي جهاني است. بهرحال اين کـه دق
ـبـايسـت صـورت مـيـگـرفـت               چه مـي
موضوع بحث جداگانه اي است. امـا   

ميخواهم بگويم که با هيچ توجيـهـي   
ـتـي را                  ـتـوان سـرمـايـه داري دول نمـي
ـقـول تـوده اي هـا                   سوسياليـسـم يـا ب
"سوسياليسم واقعا موجود" نـامـيـد.      
يک ذره ترديد نبايد داشت کـه رابـطـه      
دوستي با دولتهاي ارتجاعي و ضـد      
مردمي اي نظير جمهـوري اسـالمـي      
را نميتوان به هيچ دليل و بـهـانـه اي          
توجيه کرد. اگر مصالح مردم (و نـه        
فقط مردم کشور خود) اصـل بـاشـد        
ـيـسـت و چـپ بـا              يک نيروي سوسيـال
هيچ قيمتي حاضر به دست دوسـتـي     

 دادن با قاتالن مردم نميشود. 
مــيــپــرســيــد قضــاوت کــارگــران      
ايراني و مردم ايران  در ابـن بـاره چـه          
مــيــتــوانــد بــاشــد؟ هــرکــس کــه بــه            
ـلـي       وضعيت کوبا فکر کند حتما خـي
چـيــزهـا در زيــر فشـار و تــوطـئــه و                 
محاصره اقتصادي برايش قابل فـهـم   
است اما خيلي چيزها بـرايـش قـابـل       
قبول نيست. سرمايه داري دولتي بهر 
دليلي هم کـه پـابـرجـا مـانـده بـاشـد               

 بهرحال سرمايه داري دولتي است. 
ما بايد اين را جا بيندازيم و از آن 
دفاع کنيم که اوال هيچ توجيهي براي 
محدود کـردن آزادي هـاي سـيـاسـي            
قابل قبول نيست. ما آزادي نامحدود 
و بدون قيد و شـرط سـيـاسـي، آزادي         
احزاب و آزادي بيان و امثال اينهـا را    
ـقـض                ـيـم و سـرکـوب و ن اصل ميدان
ـبـول               آزاديها را در هـيـچ شـرايـطـي ق
نداريم و با هيچ دليـل قـابـل تـوجـيـه           
ـيـل     نميدانيم. کسي که به اين يا آن دل
نقـض آزاديـهـاي سـيـاسـي مـردم را                
توجيه ميکند معلوم است که مدافـع  
آزادي سياسي نيست. ايـن بـايـد اول           
روشن باشد. نکته بعدي اينـسـت کـه       
تبليغاتي که عليه رژيم کوبا ميـشـود   
بطور واقعي همه قابل اتکا و درسـت    
نيست. بخش زيادي از اين تبليـغـات    
ـيـه            ـنـدگـانـش عـل با موضع تبليغ کـن
کمونيسم ربط مستقيم دارد. همانهـا   
که از "ديکتاتوري" کـاسـتـرو هـاي و           
هوي راه مي انـدازنـد، از رژيـمـهـاي            
آدمکشي نظير پادشـاه عـربسـتـان و         
اردن و حـکـومـت اسـالمـي ايـران و             
پينوشه و تاچر و امثالهم دفـاع کـرده     
ـنـد. امـرشـان چـيـز               اند  دفاع ميـکـن
ـنـهـا را هـم                  ديگري اسـت. وگـرنـه اي
ميگفتند و ميديدند که يک محاصره 
اقتصادي و توطئه ها و دسيـسـه هـا      
چه باليي سر مردم يک کشور کوچـک  
که ميخواهند خود سرنـوشـتـشـان را       

 ۲ از صفحه  

 ۴ صفحه  
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ـه   بدست گيرند آورده است. و اين توطئ
ها و محـاصـره هـا را هـم مـحـکـوم                
ميکردند. بهرحال روشن است کـه در       
کوبا آزاديهاي نامـحـدود سـيـاسـي و          
آزادي احزاب جاري نيست امـا مـردم     
ـه             ـقـان و سـرکـوب ب اين کشور زير خف
ـلـي از کشـورهـاي          اندازه اي که در خي
سرمايه داري بـازار آزاد قـرار دارنـد،            
نيستند. قضاوت ما هم بايـد هـمـيـن       

 باشد. نه چيزي بيشتر و نه کمتر.  
 

آيا ويژگي هايـي کـه     ا����	���	ل:  
از آن اسم برديـم نـظـيـر سـطـح بـاالتـر               
دخالتگري مردم در امور سياسـي در    
مقايسه با کشورهاي اروپا و امـوري      
نظير تـحـصـيـل و درمـان رايـگـان و                
وجود جامعه اي شادتر در مقايسه بـا  
ساير کشورهاي آمريکاي جـنـوبـي را      
مي توان به سوسياليسم ربـط داد؟ و      
از نظر اقتصادي تا چه حـد مـي تـوان        
ـه سـوسـيـالـيـسـم                    اقتصـاد کـوبـا را ب

 مربوط دانست؟
اين واقعيتـهـا حـداقـل       :  +0- :�اد� 

در ايــن دوران، در دوران پــس از                    
فروپاشي بلوك شرق و اعالم "شكست  
كمونيستم" به قول منـصـور حـكـمـت         
ناشي از وزش "نسيم سوسياليسم" در     
كوبا بوده است. واقعيت اين است كـه     
عليرغم شكست بلوك شرق، عليرغـم  
تبليغات عظـيـم ضـد كـمـونـيـسـتـي              
بورژوازي جهاني، سوسياليسم حال بـا  
هر تعبيري كماكـان يـك ايـده زنـده و             
معتبر در سطح جامعه كوبـا اسـت و       
تاثير و مهر خود را بـر تـحـوالت ايـن         
جامعه كوبيده اسـت. دسـتـاوردهـاي          
ذكر شده در اين دوره علي الخصـوص  
ناشي از تالش اين گرايش اجتـمـاعـي    

 در سطح جامعه است.  
امــا در دوره بــلــوك شــرق ايــن               
تالشها محصول تـالقـي دو گـرايـش         
سوسياليستي و ناسيوناليسم چپ در   
آن برهه بوده است. واقعيت ايـن اسـت      

ـه           ٥٠ كه از اواخر دهه  ـه بـعـد مسـال ب
توسعه اقتصـادي كشـورهـاي عـقـب          
مانده و يا تازه استقالل يافته و توسعه 
بــازار داخــلــي و دســتــيــابــي بــه يــك             
ديناميسم مستقل و ملي بـراي رشـد     
اقتصادي، بخشي از آرمان اقتصـادي  
ناسيوناليسم چپ را تشكيل مـيـداد.     
اركان اين استراتژي اقتصادي عبارت 
ــت هــاي                  ــد از: تشــكــيــل دول ــودن ب
ـقـل، حـمـايـت از بـازار داخـلـي                  مست
توسط دولت، ايفاي نقش همه جـانـبـه    

دولت در امر زيرساختهاي اقتـصـادي   
دهـه     ٧٠ و      ٦٠ و توليدي. دهه هاي  

ـقـيـت ايـن        هاي آزمايش و بعضا موف
ــرخــي از                 ــتــصــادي در ب ــگــوي اق ال
كشورهاي تازه استقالل يافته بـودنـد.     
ـفـتـه شـد ايـن                 و همانطور كه قـبـال گ
الگوي اقتصادي با تحـوالت عـظـيـم       
اقتصادي و سياسي در دهـه هشـتـاد        
عمال ناكارآمدي خـود را بـا رشـد و              
ـه               ـه نشـان دادنـد و ب گسترش سرمـاي

 بحران و بن بست كشيده شدند.  
به اين اعتبار جامـعـه كـوبـا يـك          
ـه مـعـنـاي               جامعه سوسيـالـيـسـتـي ب
مــاركســي كــلــمــه نــبــود و نــيــســت.          
اقتصاد سوسياليستي در هـيـچ دوره       
اي در ايــن جــامــعــه حــاكــم نــبــود.               
ـه داري،         مناسبات اقتصادي سـرمـاي
ــاكــان                   ــم ــتــي آن، ك ــكــل دول در ش
مناسبات اقتصادي حاكم  در جامعه 
ـه   است، هر چند كه تغييرات معيني ب
نفع آزادي بازار و عـمـلـكـرد بـازار در          
حال صورت گرفتن است. روشن است  
كه استقرار جامعه سوسياليسـتـي در     
درجه اول مستلزم نابودي مـنـاسـبـات     
سياسي و اقتصادي سرمايه و الـغـاي     
ـقـاتـي      كارمزدي و نابودي شكاف طـب
است. چنين تحولي هرگز در جـامـعـه     

 كوبا در دستور قرار نگرفت.
 

تاثير انقالب کوبـا و    ا����	���	ل:  
فيدل کاسترو در تحوالت سـيـاسـي و      
اجتماعي در کشورهاي مختلف دنيـا  
و بويژه در آمريکاي جنوبي چـه بـود؟       
ـقـط در          آيا مي توان اين تاثيرات را ف
مورد توجه قرار گرفتن مشي چريکي 
توسط بعضي از سـازمـانـهـاي چـپ،          

 خالصه کرد؟ 
ــBـAـ�ا3:   � CـD	
ـقـالب کـوبـا        ان

آموزشها و درسهاي زيادي براي هـمـه   
ـقـالب       مردم دنيا داشت و دارد. اين ان
هــنــوز هــم مــوضــوع مــطــالــعــه و              
ــي از                ــيــقــات در مــيــان خــيــل تــحــق
ـه مـردم       آکادميسينها است که چگـون
يک کشور کوچک توانستنـد در کـنـار        
گـوش بـزرگـتـريـن ابـرقـدرت تـاريــخ،               
حکومت دسـت نشـانـده آمـريـکـا را             
ســرنــگــون کــنــنــد و ســرمــايــه هــاي           
آمريکائـي را مصـادره کـنـنـد و در                
مـقـابـل مـحـاصـره و تـوطـئــه هـا و                    
دسيسه ها دوام بـيـاورنـد و در عـيـن            
حال بهبودهاي جدي در زندگـي خـود     
ايجاد نمايند. فکر نميکنم قبل از اين  
ـه هـيـچ        انقالب چنين چيزي در مخـيل
متفکر چپ يا راستي ميگنجيد. چـه   

شد که انقالب شد؟ چه شد که انقالب 
به صورت سـنـتـي و شـنـاخـتـه شـده                 
صورت نگرفت بلکـه بـا يـک جـنـگ            
پارتيـزانـي شـروع شـد؟ چـه شـد کـه                  
نيروي رهبري کننده اين انقالب نه يک 
ـلـکـه يـک گـروه                    حزب کـمـونـيـسـت ب
پارتيزاني بود؟ تا چه حد جنـبـشـهـا و       
حمايتهاي جهاني در دوام دولت کـوبـا   
نــقــش داشــت؟ چــه شــد کــه ايــاالت            
متحده نتوانست اين انقالب را هـمـان   

 ابتدا در نطفه خفه کند؟ 
اينها موضوع بـحـثـهـاي زيـادي        
اسـت. يــادم مــي آيـد کــه رژي دبــره                 
فيلسوف چـپـگـراي فـرانسـوي هـمـان            
مـوقــع هــا در مــورد انــقــالب کــوبــا            
عبارت "انقالب در انقالب" را بـکـار         
برد. دقيقا در خـود مسـيـر و سـنـت               
انقالب هم يک انقالب صورت گرفـتـه   
ـقـالب کـوبـا              بود. خيلي ها بـعـد از ان
تالش کردند الگـوي کـوبـا را تـکـرار            
ـقـول                کنند و مردم را دور بـزنـنـد يـا ب
خودشان "با موتور کوچـک" چـريـکـي         
ـه حـرکـت در              موتور بزرگ مـردم را ب
ـه         آورند اما به جايي نرسيدند. از جـمل
خود چه گوارا که ميخـواسـت هـمـيـن        
ـه يـک      الگو را در بوليوي پياده کند و ب
فــاجــعــه و قــتــل فــجــيــع خــودش و              
همراهانش انـجـامـيـد. جـنـبـشـهـاي               
چريکي بسياري در دنيا و از جمله در   
ايران با الگو برداري از کوبا راه افـتـاد.   
که همه آنها بي سرانجام و بي نـتـيـجـه     

 ماندند. 
اما مهمترين درس انقالب کـوبـا   
بنظرم اين بود که يک بار ديـگـر نشـان      
داد کــه خــالـصــي از شـر دولـتــهــاي              
سرمايه داري ممکن است. مـردمـي      
که اراده کـنـنـد مـيـتـوانـنـد در بـرابـر                 
قدرتمنـدتـريـن دولـتـهـا بـايسـتـنـد و                 
پيروزمند بيـرون آيـنـد. ايـن درس را              
انقالب اکتبر براي اول بار ثابـت کـرده     
بود و انقالب کوبا مجددا آنـرا ثـابـت        
کرد. براي موفق شـدن در ايـن مسـر            
رهبري تيزبين و جسور و مصمـم يـک     
اصــل اســت کــه اوضــاع را دقــيــقــا              
ارزيابي کند، نقطه ضعفهاي دشمن را 
بشناسد و از نقطه ضعفهاي جـنـبـش      
خود بي روحيه نشود و با عـزم و اراده      
به پيش گام بردارد و بتـوانـد مـردم را        
در اين مسير مدام با خود همراه کند. 
بنظرم اين درس اصلي انقالب کوبـا و    
همه انقالبات عليه ديکتاتـوري هـاي     
سرمايه است. و همچنان معتبر است  

 و بسيار مهم و تاريخي است.

 ۳ از صفحه  
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قطار را بطرف قطار ديـگـر مـيـدهـد.        
اين اقدام نه تنها بخـاطـر عـدم وجـود         
ـلـکـه نشـان            يک سيستم اعالم خـطـر ب
دهنده فقدان آموزش در بين کارکـنـان   

 راه آهن نيز هست.
ـلـي هـم           ـقـل ري راه آهن و حمل و ن
يکي از عرصه هاي غارتگري و دزي     
دست اندرکاران جـمـهـوري اسـالمـي          
است. پرونده راه آهن اصفهانـ  شـيـراز      
و ريل هايي که پس از عـبـور اولـيـن           
قطار کج و مـعـوج شـدنـد، يـکـي از               
نمونه هايي است که در البالي هـزاران  
پرونده دزدي و فساد سـران جـمـهـوري       
اسالمي ناپديد شد. شبکه راه آهـن و       
قطار هاي ايران و سيستـم ايـمـنـي آن         
سالها از استانداردهاي جهاني عـقـب     
است. کارکنان راه آهن نه تنها بايد در   
شرايط کاري دشوار و با حـقـوق هـاي        
ناچيز کار کنند بلکه بسياري از آنـهـا       
آموزش نديده و بطور تجربي در مورد 

 کار خود آموخته اند.
جمهوري اسالمي هر روزه هزيـنـه   
هاي گزاف صرف نيـروهـاي سـرکـوب       
خود و هر روزه هـزيـنـه هـاي سـرسـام             
آوري را بـابـت سـاخـتـن امـامـزاده و                  
ضريح طال براي انواع امـامـزده هـاي      
ـه گـزارش         ريز و درشت مي کند. بنا ب
هاي رسمي هر سال ميليارد هـا دالر      
از بودجه کشور ناپديد ميشـود، ولـي     
رژيم حاضر به خرج کردن براي ايـجـاد     

 امنيت در سيستم راه آهن نيست. 
چند ساعت بـعـد از تصـادف دو          
ـلـم هـايـي در شـبـکـه هـاي                     قطار فـي
اجتماعي مـنـتـشـر شـد کـه نـجـات                 
يافتگان اين سانحه در آن بـا خشـم و           
نفرت از نـبـود کـمـتـريـن امـکـانـات                  
ايمني در قطارها و بي مسـئـولـيـتـي        
دست اندرکاران صحبت ميشد. قطار  
ها فاقد وسايل کمک هاي اوليه بودنـد  
و حتي دو هليکوپتر ناجا که به محـل  
ـه اعـزام شـده بـودنـد، کـپـسـول                  حادث
ــراه                  ــم ـه ه ــش بـ ــردن آت خــامــوش ک
نداشتند. اين گزارش ها نشان ميدهد  
که وجود يک سـيـسـتـم و امـکـانـات              
کمک رساني مي تـوانسـت جـان عـده         
اي را نجات دهد. فيلم هاي مـنـتـشـر       
شده از ساعاتي بعد از تصادف نشـان    
مـي دهـد کــه فــقــط مــردم مـحــلــي              
ـه در اطـراف واگـن هـاي                  هستـنـد، ب
مشتعل حضور دارنـد، بـدون ايـنـکـه          
کمتريـن امـکـانـاتـي بـراي خـامـوش               
کردن آتش و نجات مسـافـران داشـتـه       
باشند. اولين کمک هـا چـنـد سـاعـت           

بعد از وقوع سانحه رسيد.  امـا بـدون      
شک اگر در همان محل تصادف قطار 
ها يک تظاهرات کوچـک بـا خـواسـت         
ايمن سازي راه آهـن انـجـام مـيـشـد،               
دستجات اوباش و مـزدوران رژيـم بـا          
مجهز تـريـن وسـايـل کشـتـار  بـراي                
ـه مـحـل            ـه ب سرکوب مردم، بالفـاصـل
اعزام ميشدند. اگر قرار باشد بـدنـبـال     
مقصر بگرديم، اين دسـت انـدرکـاران        
جمهوري هستند، که مسببين اصلـي  
بوجود آمدن اين فاجعه هستند و بايـد  
ـه اعضـاي دولـت و                    همه آنـهـا  جـمل
هيئت مديره راه آهن بايد بخاطـر ايـن     

 واقعه محاکمه شوند.  
آذر  ۵ بدنبال تصادف قطار ها در 

مــديــر عــامــل راه آهــن جــمــهــوري             
اسالمي استعفا کرد. از آنجا که قبـول  
مسئوليت در قبال چنين فجايـعـي از     
جــانــب دســت انــدرکــاران حــکــومــت        
اسالمي اتفاق نمي افتد، اين استعـفـا   
موجب تعجب شد. اما واقعـيـت ايـن       
است که بيش از هر چيز فشـار مـردم،     
تزلزل رژيم و تـرس از گسـتـرده شـدن             
اعـتـراضـات اسـت کـه مـوجـب ايــن                
ـه            استعفا گرديد. حمله اوبـاش رژيـم ب
مردم تبريز که در ايستگاه راهـن ايـن       
شهر تجمع کرده و به ياد جانباختـگـان   
شمع روشن کرده بودند، بخاطر هميـن  
ـه                وحشت و هـراس بـود. امـا مـردم ب
استعفاي مدير عامـل راه آهـن قـانـع           
نيستند، آنها خواهان اين هستنـد کـه     
تمام حکومت و نظام اسالمي گـورش  
را گـم کـنــد و بــرود و بـراي عــمـلــي                   
ساختن اين خواسته خود مبـارزه مـي     
کنند. مـردم مـي دانـنـد کـه تـا ايـن                   
حکومت هست در شبکه حمل و نقـل  
ـلـي و يـا هـوايـي               چه جاده اي و چه ري

 امنيتي وجود نخواهد داشت.  
ـقـش             شبکه راه آهن مـي تـوانـد ن
بسيار مهمي در حمل و نقـل ايـمـن و        
ايــجــاد يــک امــکــان مــنــاســب بــراي          
ارتباطات سريع، ارزان و راحـت بـراي       
ـه بـاشـد. در ايـران                     همـه مـردم داشـت
بخاطر بعد مسافت ها ايجاد چـنـيـن      
شبکه اي هم ضروري و هم امکانپذيـر  
ـلـيـتـي        است. اين کار در نظامي که اق
ناچيز بر سرنوشـت هـمـه حـاکـمـنـد و              
ـه سـود انـدوزي و غـارتـگـري                فقط  ب
مشغولند، امکانپذير نـيـسـت. بـايـد         
يک شـبـکـه راه آهـن ايـمـن و مـدرن                    
بوجود آورد که در آن سفر با قطارهـاي  
لوکس و راحت نه فقط بـراي عـده اي         
معدود که امـکـانـات مـالـي دارنـد،             
بلکه متعلق و در دسـتـرس هـمـگـان            

 باشد. 

 ۱ از صفحه  
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ترامپ بعد از مرگ کاسترو در يک پيام تـويـتـري اورا      
"ديکتاتور بيرحم" خواند. و البته انتظـاري جـز ايـن نـمـي               
رفت. ترامپ چهره و مدافع "دموکراسي" اي اسـت کـه بـا           
امثال باتيستا و پينـوشـه و ويـدال و ديـگـر خـونـتـاهـاي                    
نظامي در آمريکاي التين نماينـدگـي مـيـشـود. تـرامـپ             
ديکتاتوري اي را نمايندگي ميکند که انـقـالب کـاسـتـرو          

 دستش را از کوبا قطع کرد.  
دولت آمريکا در تمام طول حکومت کاسترو از هـيـچ     
تالشي براي احياي ديکتاتوري نوع باتيستـا تـحـت لـواي         
"دموکراسي و حقوق بشر" فروگذار نکـرد. بـا سـرنـگـونـي               
حکومت باتيستـا کـه جـزيـره کـوبـا را بـه قـمـارخـانـه و                          
عشرتکده پرسود سرمايه داران آمريکـائـي تـبـديـل کـرده           
بود، دولت آمريکا با تحريم اقتـصـادي کـوبـا و سـازمـان             

تـوطـئـه سـوء قصـد عـلـيـه                ۶۰۰ سيا و مافيا با بيش از 
فيدل کاسترو تالش کردند "حقوق بشر" نوع باتيستائـي را      
کوبا برگردانند و ناکام ماندند. موفقيـت هـر يـک از ايـن              

باتيسـتـا    -توطئه ها ميتوانست "دموکراسي" نوع ترامپ  
را احيا کند اما خوشبختانه چنيـن نشـد. کـاسـتـرو زنـده              
ماند و حکومت کوبا بدنـيـا نشـان داد کـه حـتـي تـحـت                   
فشار شـديـدتـريـن تـحـريـمـهـاي اقـتـصـادي مـيـتـوان بـه                         
دستاوردهائي در زمـيـنـه ريشـه کـن کـردن بـيـسـوادي،                      
کاهش مرگ و مير ميـان کـودکـان، درمـان بـهـداشـت و                

تحصيل رايگان و تامين بسياري از خدمـات اجـتـمـاعـي        
دست يافت که حتي دولتهاي رفـاه در کشـورهـاي غـربـي            
قادر به تحقق آنها نـيـسـتـنـد. نـفـس ايـن دسـتـاوردهـا و                     
توطئه هاي مشترک سيا و مافيا براي بـرانـدازي نـظـامـي        
که چنين دستاوردهائي را به ارمغان آورده است معـنـي و     
مضون واقعي "دموکراسي" نوع ترامپ و "ديـکـتـاتـوري"            

 نوع کاسترو را در برابر چشم همگان قرار ميدهد.   
انقالب کوبا نتوانست به يک جامـعـه آزاد و بـرابـر و             
مرفه سوسياليستي شکل بدهد و حتي فقر و محـرومـيـت    
را از جامعه ريشه کن کند اما مهمترين عامـل ايـن امـر        
توطئه ها و سياستهـا و تـحـريـمـهـاي اقـتـصـادي دولـت                   
آمريکا بود. تجربه کوبا تجلي تالـشـهـا و دسـتـاوردهـاي            
ارزشمند يک جامعه انـقـالبـي بـراي رسـيـدن بـه آزادي و                    
برابري، و در عين حال بيانـگـر تـوطـئـه هـاي بـزرگـتـريـن                 

 سرمايه داري عصر ما عليه اين تالشها است.    
يک دانشجوي آمريکائي مـيـگـويـد "اگـر حـکـومـت                
ترامپ هماني باشد که او وعده ميدهد، آنـوقـت بـه نـظـر            
من فيدل کاسترو مطلقا رهبر بـهـتـري بـراي مـردم کـوبـا              

 بوده است تا ترامپ براي مردم آمريکا. "
در اين ترديدي نيست اما کاسترو نه تنها در مـقـابـل      
ترامپ بلکه در مقايسه با همه روساي جمـهـور آمـريـکـا،        

 رهبر بهتري براي مردم بوده است.  

هـا     الدوـلـه   رسد وکيل "به نظر مي 
هاي مداوم در تـالش     سازي با جنجال

هستند تا با دادن تنفس مصنـوعـي   
دولت را از پاسـخـگـويـي بـه افـکـار            
عــمــومــي نــجــات داده و مســائــل           
مهمي چون معيشت مردم، بيکـاري  

هاي نـجـومـي       جوانان، رکود و حقوق
 را به حاشيه ببرند".
 روزنامه کيهان

منظور روزنامه کيهان از وکـيـل   
الدوله ها محمود صادقي نـمـايـنـده       
مجـلـس اسـالمـي اسـت کـه حـکـم                 
بازداشت وي بدليل اينکـه خـواسـتـه       
بود تکليف حسابهاي چند ميلـيـارد   
توماني مربوط به صادق الريجـانـي   
رييس قوه قضائيه روشن شود صادر 
شده است. قـوه قضـائـيـه در دسـت               
جناح اصولگرا است و به اين دلـيـل     
است که روزنامـه کـيـهـان، تـنـد رو             
ترين ارگان جنـاح اصـولـگـرا، طـرح          
دزديـهــاي رئـيــس قـوه قضــائـيــه را             
تنفس مصنوعي به دولـت قـلـمـداد         
ميکند و در عوض رکود و بيـکـاري   
و حقوقهاي نجومي را به رخ  جـنـاح   

مخالـف  مـيـکـشـد. کـيـهـان مـي                   
 نويسد: 

"در حالي که اين روزها کشور با  
بـرو اسـت از          مشکالت فـروانـي رو      

معيشت مردم تا بيکاري جوانان، از 
کـفـايـتـي بـرخـي            رکود گرفته تـا بـي    

مسئولين که به جان بـاخـتـن تـعـداد        
زيادي از هموطنـانـمـان در سـانـحـه           

هاي فزاينده  قطار انجاميد، از تحريم
اي که قرار بود حدود يک سـال     هسته

پيش و يـک جـا لـغـو شـونـد و ايـن                  
شـونـد    روزها به نام تمديد اضافه مي

تا آلودگي هوا که مسئولين مربوطه 
آن را رها کرده و به تمايالت سياسي 
خود مشغـولـنـد هـمـه و هـمـه ايـن                 
مشکالت به سويي گذاشتـه شـده و       
حاشيه سازي يک نماينده مجلس بـه    

 .  ها بدل شده است" تيتر رسانه
اين ليست کـوتـاه و نـاقصـي از           
مشکالت مردم است. بايد جنايت و 
دزديهاي قوه قضائيه و بيت رهـبـري   
و سرداران سـپـاه و بسـيـج و ديـگـر               
مقامات وآيت اهللا هاي اصـولـگـراي    
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هفته گذشته پارلمان هلند قانون ممنـوعـيـت بـرقـع و          
نقاب در مکانهاي عمومي را به تصويب رساند. بمـوجـب    

هـاي دولـتـي،         اين قانون پوشش برقع و نقاب در ساختمـان 
وسايل نقليه عمومي مثل اتـوبـوس و قـطـار، مـدارس و              

ها ممنوع خواهد بود. اين گامي بجـلـو عـلـيـه          بيمارستان
اسالم سياسي در اروپا است. قبل از هلند در کشـورهـاي         
فرانسه و بلژيک و سوئيس و بـلـغـارسـتـان نـيـز  قـوانـيـن                     
مشابهي در ممنوعيت پوشش اسالمي تصويب شده بود. 
بايد تالش کرد تا چنين قانوني در همه کشورها اروپـائـي     

 تصوب شود و به اجرا درآيد.
نيروهـاي اسـالمـي و مـتـحـديـن طـرفـدار نسـبـيـت                        

فرهنگي حجاب و پوشش اسالمي را بخشي از فـرهـنـگ      
مسلمانان و مـمـنـوعـت آنـرا مـغـايـر بـا آزادي مـذهـب                        
ميدانند. اما پيچيدن زن در بسته بنديهاي سياه نـه امـري     
فرهنگي است و نه ربطي به آزادي مذهـب دارد. حـجـاب         
اسالمي در هر شکل و نوعش نماد و تجلي بردگي جنسي 

 زنان است و بس. 

برقع و نقاب شنيع ترين شکل حجاب اسالمي است و 
مانند حجاب و چادر بر ديدگاه و فلسفه اي مبتنـي اسـت     
که زن را کاالي جنسي و اسباب لذتجوئي مردان ميدانـد.  
نتيجه مستقيم اين ديدگاه بي چهره و بي هويت کردن زنان 
در قفس پوشش اسالمي، برقراري آپارتايد جنسي و ديوار 
کشيدن و جداسازي نيمي از جامعه از نيمه ديـگـر اسـت.        
در ايران که اسالم در حکومت است اين سياست به امـري    
قانوني و دولتي تبديل شـده اسـت و در اروپـا نـيـروهـاي                 
اسالمي تالش ميکنند همين سياستهاي فوق ارتـجـاعـي    
را با  توسل به نظريه ارتجاعي نسبيت فرهنگي و بعـنـوان   
بخشي از "فـرهـنـگ اسـالمـي" مـهـاجـريـن گـريـخـتـه از                        
کشورهاي اسالمزده،  پياده کنند. ممنوعيت قانوني برقع 
و نقاب، همانند مبارزه با حجاب در ايران، نه تنهـا دفـاع     
از حقوق پايه اي زن بلکه پـاسـداري از هـويـت و حـرمـت               
انساني نيمي از جامعه است. بدون آزادي زن هيچ جامعـه   
اي آزاد نيست و بدون اسالمزدائي از دولت و جامعه هيـچ  

 زني آزاد نيست. 
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ـيـن الـمـلـل           به گزارش سازمان عفو ب
منصوره بهکـيـش از اعضـاي گـروه           
مادران خاوران  و مادران پـارک اللـه       

ـفـر از        ۶۷ که در کشتار سال  ، شـش ن
اش را از دسـت داده         اعضاي خانواده

است، در معرض مـحـاکـمـه مـجـدد         
قرار گرفته و در خطر دريافت احـکـام     
سـنــگــيــن اســت. او در ديــمــاه ســال              

ـيـت            ۱۳۹۰  ـيـه امـن به جرم اقدام عـل
ملي به چهارسال و نيم زندان محکـوم  
شـده بـود کـه ايــن حـکـم در دادگــاه                  

ـيـر مـاه              بـه     ۱۳۹۱ تجديدنظـر در ت
سـال و     ماه حبس تعزيري و سـه  شش

شش ماه حبس تعليقي تبـديـل شـد.      
اکنون دوباره او را  به اتهام "تـجـمـع و       
ـيـغ             ـل ـب تباني عليه امنيت ملـي" و "ت
 عليه نظام" به دادگاه احضار کرده اند. 
از مصاديق اقدام منصوره بـهـکـيـش     

مـراسـم    عليه امنيت مـلـي بـرگـزاري      

يادبود براي زندانيان کشته شـده سـال     
از جـملـه خـواهـران و بـرادران و               ۶۷ 

شوهر خواهرش، مالقات با اعضـاي  
هاي قربانيان، گل گذاشتن بـر     خانواده

شــدگــان در خــاوران و           مــزار کشــتــه  
شرکت در تجمـع مـادران پـارک اللـه           
ـيـز       است. اتهام قربانيان دهه شصت ن

 اقدام عليه امنيت ملي بود.  
فعاليت منصوره بهکيش ها امنيـت  
جانيان حاکم را به خطر مي انـدازد و      
دقيقا بهمين دليل جامعه را امـن تـر     
ميکند. تامين امنـيـت جـامـعـه در           
گــرو گســتــرش مــقــابلــه بــا پــرونــده            
ســازيــهــاي امــنــيــتــي و تــقــويــت و            
ـيـت                    ـيـشـتـر فـعـال پيشـرفـت هـرچـه ب
نهادهائي نظير مادران پـارک اللـه و         
مادران خاوران و مادران عليه اعـدام    
ــش                    ــوا از جــنــب ــمــام ق ــا ت اســت. ب

 دادخواهي مادران حمايت کنيم. 
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ادامه کارزار عليه امنيتي کـردن  
مبارزات کارگران، معلمان و فعاليـن  
اجــتــمــاعــي، اعــتــراضــات گســتــرده      
کــارگــري و از مــيــان آنــهــا تــجــمــع             
اعتراضي کارگران بازنشسته نيشکـر  
هفت تپه به همراه خانواده ها و تجمع 
کارگران بيکـار شـهـر دوراهـک بـراي            
کــار، بــرگــزاري مــجــمــع عــمــومــي          
معلمان کانون صنفي معلمان مشهد 
از جمله سرتيتر هاي مـهـم اخـبـار و           
موضوعات هفته گذشته بود. به ايـن   

 سرتيتر ها نگاهي بيندازيم.
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اعتصابي، يک گام مـهـم در کـارزار          
عليه امنيتي کردن مـبـارزات اسـت.      
کارزار عليه امنيتي کردن مـبـارزات     
کارگران، معلمان و فعالين اجتماعي 
ـيـه                  ـيـان ـتـشـار ب از اول ماه مه و بـا ان
مشترک جعفر عـظـيـم زاده از چـهـره            
ــه شــده کــارگــري و                ــاخــت هــاي شــن
ـيـرکـل کـانـون                 اسماعـيـل عـبـدي دب
صنفي معلمان آغاز و همچنان ادامه 
ـيـان          دارد. هم اکنون تعدادي از زنـدان
سياسي در اعتراض به احکام صـادره   
ـتـي، در                  ـي بر اسـاس اتـهـامـات امـن
اعتصابند و در گروههاي اعتـراضـي   
کارگران و معلـمـان حـمـايـت از ايـن             
اعتراضات حرکتي در جهت پيشبـرد  
کمپين عليه امنيتي کردن مـبـارزات   
اعالم شـده اسـت. از جـملـه جـعـفـر                   

آذر در  ٤ عظيم زاده طي بيانيه اي در 
ــاي ايــن کــارزار از هــمــگــان               راســت
خــواســتــار حــمــايــت از اعــتــراض و          

زنداني سـيـاسـي       ٨ خواستهاي برحق 
به اسامي وحـيـد صـيـادي نصـيـري،           
آرش صــادقــي، مــهــدي و حســيــن            
رجــبــيــان، عــلــي شــريــعــتــي، امــيــر         
اميرقلي، مـحـمـد عـلـي طـاهـري و              
ـيـان     مرتضي مرادپور و تمامي زنـدان
ـيـان                  سياسـي شـده اسـت. ايـن زنـدان
عمدتا جواناني هستنـد کـه بـخـاطـر          
ـيـه            مبارزاتشان از جملـه مـبـارزه عـل
اسيدپاشي حکومت و بـه شـکـسـت           
رساندن اين تعرض وحشيانه به زنان و 
به کـل جـامـعـه، راه انـدازي سـايـت                

ـيـن                     ـتـن قـوان موزيـک و زيـر بـار نـرف
ارتـجــاعــي اســالمـي و در دفــاع از             
آزادي و انســانــيــت، بــا اتــهــامــات             
ـيـه نـظـام و                 ـيـغ عـل ـل ـب امنيتي چون ت
اخـالل در نــظـم اجـتــمـاعــي احــکــام             
ـتـه و در شـرايـط               سنگين زندان گـرف
ـبـرنـد.         دشواري در بازداشت بسـر مـي
اما در زندان نيز در برابر فشـار هـا و       
ـيـم نشـده و بـه                    شکنجـه و آزار تسـل
احکام امنيتي صادر شـده اعـتـراض      

 دارند. 
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آبان دستگير  ١٩ اسماعيل عبدي در 

شد و کارزار براي آزادي وي همچنيان 
موضوع داغ گـروهـهـاي مـبـارزاتـي           
ـلـگـرام               تشکيل شده در کـانـالـهـاي ت
است. در پسـت هـاي ايـن گـروهـهـا               
تحت عناويني چون دزدان ميليـاردي  
آزادند، عبـدي مـعـلـم مـعـتـرض در              
زندان، کل دستگاه قضايي حکومـت  
اسالمي به چالش کشيده ميشود. در 
اين گروهها يـک تـاکـيـد مـهـم لـغـو                 
ـتـي صـادر شـده           ـي تمامي احکام امن
براي فعاليـن کـارگـري، مـعـلـمـان و              
مردم معترض، آزادي فـوري و بـدون       
قيد و شرط اسماعيل عبدي و بهـنـام   
ـتـي      ـي ابراهيم زاده و پايان دادن به امـن
کردن آموزش و پـرورش و مـحـيـط             
هاي کـاري اسـت. در ايـن گـروهـهـا                
ـنـي     ـي تحت عنوان اينکه دزدان و قاتل
چــون ســعــيــد مــرتضــوي بــا حــکــم            

ضربـه شـالق از زيـر           ١٣٥ فرمايشي
ضرب اعتراض جامعه کنار کشـيـده     
ميشوند و براي کساني چـون جـعـفـر         
عظيم زاده و شاپـور احسـانـي راد از          
شاکيان دزدي هاي تامين اجتمـاعـي   
احکام هفده سال و يـازده سـال زنـدان        
صادر ميشود، کل اين بساط توحش 
و بردگي به زيـر سـوال کشـيـده شـده              
اســت. و مــعــلــمــان هــر هــفــتــه بــا                
ابتکاراتي جديد و بصورت هـمـايـش      
هاي همبستگي حمايت و پشتيبانـي  
خــود را از اســمــاعــيــل عــبــدي و                
مبارزاتش به نمايش ميگـذارنـد. در      
اين هفته کانون صنفـي فـرهـنـگـيـان         
استان خراسان در رابطه با دستگيـري  
اسماعيل عبدي بيانيه دادنـد و آنـرا         

 محکوم کردند.
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دستگيري آتنا دائـمـي، و دادگـاهـي         
کردن کارگران معدن چادرملـو بـافـق      
يزد، نمونه هاي ديگري از مـجـازات       
فعالين اجتماعي بر اساس اتهامـات  
امنيتي است. هفته گذشته در شـشـم    
آذرماه آتنا دائمي فعال دفاع از حقوق 
ـيـه             ـبـش عـل کودک، حقوق زنـان، جـن
اعدام و دفـاع از حـرمـت انسـانـهـا،               
دستگير شد. آتنا با اتهامـاتـي چـون       

ـبـانـي        » تبليغ عليه نظام، اجتماع و ت
عليه امنيت ملي، توهين به خمينـي  

ابتدا  «و خامنه اي و اختفاي ادله جرم
سال زندان محکوم شده بود که  ۱۴ به 

دادگــاه    ۳۶ ايــن حــکــم در شــعــبــه           
سـال     ٧ تجديدنظر استـان تـهـران بـه           

 تقليل يافت.  
خبر مهم ديگر هفته گـذشـتـه، خـبـر          
برگزاري دادگاه تجديـدنـظـر کـارگـران        
معترض معدن سنگ آهن بافق يـزد    
ـنـا       در بيست و هشتم آذر ماه است. ب
بـر اظـهــارات مــحــمـدعــلـي جــداري           
فروغي، وکيل اين کارگـران، پـس از       
اعتراض و تجديدنظرخواهي نسـبـت     

دادگاه  ١٠٥ به حکم صادره در شعبه 
شهر يـزد، ايـن پـرونـده بـه               ٢ کيفري 

شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان يزد 
ارجاع شده است. بنا بر خبرها دادگاه  
کــيــفــري يــزد بــراي مــحــمــد حســن            
تشکري که عضـو شـوراي اسـالمـي         

ضربه  ٠ ۵ ماه حبس و  ١١ شهر است 
 ۵ شالق و براي "مـتـهـم رديـف دوم"             

سال حبس صادر کرده است کـه ايـن       
سـال بـه حـالـت            ۵ احکام بـه مـدت       

ــلــيــقــي خــواهــد بــود. قضــيــه بــه            تــع
هـزار کـارگـر         ٥ اعتراضات باشکـوه    

ـيـه    معدن بافق يزد در دو سال قبل عل
خصوصي سازي ها و فـروش سـهـام        
معدن که امنيت شغلـي کـارگـران را        
زير سوال برده و بيکارسازي آنان را در 
پــي داشــت، بــر مــيــگــردد. در ايــن             

هـزار     ٥٠ اعتراضات شهر بـافـق بـا        
جمعيت که بخش بسياري از آنان نـان  
آورانشان شاغلين اين معـدن بـودنـد،      
به جنب و جـوش در آمـد و دامـنـه               
اعتراضات کارگران شهر را به حرکت 

در آورد. بطوريکه اعتراضي با چنيـن   
ـقـطـه عـطـف مـهـمـي در                   ابعاد بـه ن
ـبـديـل             جنبش اعتـراضـي کـارگـري ت
شد. در برابر اين اعتراضات دولـت و     
مقامات معدن بصـورت مـقـطـعـي          

کارگر اين  ٩ عقب نشستند، اما بعد 
معدن تحت عنوان "اخالل در نـظـم و      

ـيـگـرد        …"  امنيت ملي و      تـحـت پ
قرار گرفتند. اين کارگران سه بـار بـه        
دادگاه احضار شدند، اما هر بار با بـر  
پا شدن زمزمـه اعـتـراض در مـيـان            
کارگران و در واقع شهر بافق، دادگـاه    
ـنـکـه در                 ـتـاد. تـا اي به تعويق مي اف
ســومــيــن بــار از يــکــســو احــکــام               
ارتجاعـي و قـرون وسـطـي شـالق و                
زندان را مثل چـمـاق بـاالي سـر ايـن            
کارگران قرار دادند و از سوي ديگر با 

سـال بـطـور         ٥ تعليقي بودن آن بـراي    
ـيـز          ـلـش ن ـي واقعي جا خالي دادند. دل
ـيـن       بسادگي اينست که از اجراي چـن
احکامي آنهم در محلـي چـون بـافـق         
يزد که تجربه مبـارزات مـتـحـد ايـن          
کارگران و مردم اين شهر در مـقـابـل        
ــد.              چشــم هــمــه اســت، هــراس دارن
خصوصا بعد از اجراي حکم شالق در 

کارگر معدن آق دره کـه بـا          ١٧ قبال 
موجي از اعـتـراض روبـرو شـد، تـا                
جايي که به کارزاري وسيع در جامعه 
تبديل شد و موضوع آن در مـبـاحـث    
کنفرانس جهاني سازمان جهاني کـار  
نيز انعکاس داشت، اينان از يکطـرف  
ـنـد و از                محتاط و در هـراس هسـت
سوي ديگر براي اينکه نشان دهند که 
قوانين مجـازات اسـالمـي و عصـر           
ــراي               حــجــري شــان جــاري اســت، ب
کارگران بافق يزد حکم تعليقي زنـدان  

 و شالق صادر کرده اند. 
ـبـال کـارگـران          نظير همين اتفاق در ق
معدن چادرمـلـو( شـرکـت آسـفـالـت             
طوس) روي داده است. بنا بر آخـريـن     
خبر محمد علي جداري فـروغـي کـه      
ـيـز هسـت، بـا                 وکيل ايـن کـارگـران ن
وجود گذشت دو ماه و نيم از برگزاري 
دادگاه تجديد نظر کارگران چادرملـو،  
هنوز براي آنان حکمـي صـادر نشـده        

کـارگـر مـعـدن          ٥ است. بنا بر خـبـر      
در    ٩٥ شـهـريـور         ١٨ چادرملـو در      

دادگاه تجديد نظر شعـبـه اول اسـتـان         
يزد محاکمه شده و در آنجا مقرر شده 

بود که در خصوص اتـهـامـات وارده        
اليحه اي از سوي کارگران بـه دادگـاه     
داده شود، و بعد ظـرف مـهـلـت يـک          
هفته حـکـم آنـان صـادر شـود. ولـي                
هنوز اين احکام صـادر نشـده اسـت.        
گفتني است که در دادگـاه بـدوي در         
شعبه جزايي دادگاه شهـر اردکـان در       

ـنـد مـاه سـال            ـفـر از        ٢٥ ،   ٩٣ اسف ن
کارگران چادرملو "تبرئه" و پنج نفر از   
آنان به اتهام اخالل در نظـم عـمـومـي       
هريک به يک سال حـبـس و پـرداخـت         
ـقـدي بـدل از         سه ميليون ريال جزاي ن

ـقـي            ٥ شالق به صـورت       ـي سـال تـعـل
محکوم شده بودند کـه بـا اعـتـراض           
کارگران به حکم صادره و "اعـتـراض"    

ـفـر از        ٢٥ کارفرما نسبت به تبرئـه     ن
کارگران، پرونده به شعبه اول تـجـديـد      

 نظر استان يزد ارجاع شده بود.
قابل توجه اينکه در قبال اين کارگران 
نيز حکم شالق را به مـيـان آوردنـد و        
بعد آنرا بدل به جريمه کـردنـد و آنـهـم         

ســال تــعــلــيــقــي اســت.         ٥ بصــورت   
دليلش نيـز هـمـانسـت اسـت کـه در               
رابطه با کارگران بافق يـزد روي داد.        
دليـلـش فضـاي اعـتـراضـي مـعـدن               
چادرملو به عـنـوان يـکـي از کـانـون             
هاي داغ اعتراض و اساسا فضاي پـر  
ـتــراضــي در                   ـنــب و جــوش اعـ جـ
محيطهاي کارگري و شايد بگويم در   
کل جامعه است. اعتراض سـه هـزار      

ــو در ســال                ، ٩٣ کــارگــر چــادرمــل
اعتراض به سطح نازل حقوقها، عـدم    
ايمني محيط کار، تهـديـد کـارگـران       
ـتـي مـعـدن            ـي معترض و فضاي امـن
بود. کارگران بـا اعـتـراضـاتشـان در             
ـنـد هـمـکـاران                 همان مـوقـع تـوانسـت
بازداشت شده خود را آزاد کننـد و بـا       
ـنـدي                  ـقـه ب تحميـل اجـراي طـرح طـب
ـلـغـي نـاچـيـز بـه سـطـح                 مشاغل مب

 دستمزدهايشان افزوده شد.
ـفـس بـه               نکته  مهم اينـجـاسـت کـه ن
ميان کشيده شدن حکـم شـالق، يـک        
گستاخي آشکار در قبال کـارگـران و       
کل جامعه است و بايد بـا اعـتـراض        
گسترده همه کارگـران و کـل جـامـع           

 ۷ صفحه  
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ــي از                 ــرد. شــالق شــکــل پــاســخ گــي
ـيـش از         مجازات اسالمي است کـه ب
ـيـانـگـر بـربـريـت  و تـوحـش                      بيـش ب
دستگاه قضايي جمهوري اسالمي و   
قوانين ارتجاعي آنسـت. يـک نـکـتـه           
مهم در اين کارزار تاکيد بر اين نکتـه  
است که شالق زدن کارگـران، زنـان و       
جوانان جزئي از سيـسـتـم قضـايـي و          
قوانين مجازات اسالمي و داسـتـان       

سال حاکميت رژيم اسـالمـي بـر         ٣٨ 
 گرده مردم است.

جمهوري اسالمي در قبال فضاي پـر   
جنب و جوش اعتراضـي کـارگـري و        
کل جامعه، با صدور و اجراي احکـام  
شالق در قبال کارگران معـدن طـالي     
آق دره، تـالش کـرد يـک بـار ديـگـر                 
شانس خود را براي بکار گيري چنيـن  
احکامي وحشيانه اي و به عقب زدن   
کل جامعه امتحان کند، اما اين کار 
بــهــاي ســنــگــيــنــي بــرايــش داشــت.         
ـبـال ايـن تـوحـش و             اعتراضات در ق
بربريت حکومت از صـرف اعـتـراض      
به شالق فراتر رفت و در مـقـابـل آن            
کارزاري به راه افتاد که کل سـيـسـتـم       
ـيـن     قضايي حکومت اسالمي و قـوان
عصر حجريش را به چـالـش کشـيـد.       
ــراضــات در                  ـت ــن اعـ ــر فشــار اي زي
همانموقع حکومت مجبور بـه عـزل       
مقاماتي شد و اين موضوع خود بـه    
يکي از موضوعات دعواهـاي درون    
حکومتي تبـديـل گـرديـد. بـعـد هـم               
مجبور شدند که احکام شالق ديگري 
را هم که صادر کرده اند، به جريمـه و    
ـنـد. ايـن                 ـقـي بـدل کـن ـي به احکام تعل
اتفاقات بيش از بيش نشانگر وزن و     
قدرت جنبش اعتراضي کـارگـري در     
فضاي امروز جامعه است. با همـيـن    
قدرت بايد کل بساط شالق و قوانيـن  
بربريت اين حکومـت را جـارو کـرد.          
تاکيد اينجاسـت کـه صـدور احـکـام            
شالق براي کارگـران بـافـق يـزد و يـا              

ـقـي         ـي  ٥ چادرملو ولو به صورت تـعـل
ـبـال         ساله، يک گستاخي اشکـار در ق
آنها و کل کارگران و مردم اسـت و و        
بايد با اعتراض گسترده همه کارگران 
و کل جامعه پاسخ گيرد. شالق زنـي     
به عنوان شکلي از مجازات اسالمي 

 درجامعه بايد ممنوع شود.
 

ـتـه     و آخرين خبر از اين دست، يک هـف
اعتراض کارگـران پـارس خـوردو بـه           

پايين بودن سطح دستمـزدهـايشـان و      
دستگيري دو کارگـر در جـريـان ايـن           
ـقـال آنـان بـه زنـدان              ـت اعتراضات و ان

تهران است. که بنا بر خبر “ فشافويه”
اين دو کـارگـر مـعـتـرض بـه عـلـت                   

چنان در    ناتواني در گذاشتن وثيقه هم
بـرد. کـارگـران پـارس           سر مي زندان به

خودرو اکنون هـم خـواهـان افـزايـش            
ـنـد و هـم بـه                 دستمزدهـايشـان هسـت
دســتــگــيــري هــمــکــارانشــان و گــرو         
نگاهداشتن آنان در قـابـل گـذاشـتـن            
شرط وثيقه براي آزادي آنان اعتـراض  

 دارند. 
دستگيري آتنا دائمي، دسـتـگـيـر دو       
کارگر معترض در پـارس خـودرو و           
ماجراي کارگران بافق يـزد و مـعـدن          
چادرملو و صدور احکام قضـايـي بـر      
ـتـي، تـاکـيـدي          ـي اساس اتهامات امن
ـيـن             ديگر بر اهميت و جـايـگـاه کـمـپ
عــلــيــه امــنــيــتــي کــردن مــبــارزات          
کارگران، معلمان و مـردم مـعـتـرض       
است. با تمام قدرت بايد ايـن کـارزار       
را به جلو برد. تـمـامـي پـرونـده هـاي            
ـيـن     تشکيل شده براي کارگران و فعـال
اجتماعي با چنين احکامي بايد فورا 
لغو شود. اسماعيل عـبـدي، بـهـنـام           
ابراهيم زاده، دو کـارگـر بـازداشـتـي              
پارس خودرو و آتنا دائمي و تـمـامـي    
 زندانيان سياسي بايد فورا آزاد شود. 

کارزار عليه امنيتي کردن مـبـارزات     
کارگران، معلمان و مردم معترض و   
مبارزه براي آزادي کارگران زنـدانـي و     
تمامي زندانيـان سـيـاسـي در خـارج            
کشور نيز در جريان است. از جمله در  
حمايت از اسماعيل عبدي اتـحـاديـه      
بين المللي معلمان، اتحاديه معلمـان  
در بريتانيا و سايت اخبار بين المللـي  
ـيـن     کارگري"ليبر استارت" اعالم کمـپ
ـيـز اتـحـاديـه            کرده اند. در اين هفته ن
ــامــه اي                 ــد طــي ن ــمــان ســوئ مــعــل
دســتــگــيــري وي را مــحــکــوم کــرد.          
همچنين در حمايت از اين کارزار در   
ـفـرانســي              يـازدهـم مــاه دسـامــبـر کــن
کارگري از سوي کمپيـن بـراي آزادي       
کارگري زنداني در شـهـر مـالـمـو در            
ســوئــد بــرگــزار مــيــشــود. در ايــن               
کنفرانس حول اين موضوع بـحـث و       
گفتگو خواهد شد و از قبل  نهادها و 
شـــخـــصـــيـــت هـــاي کـــارگـــري و             
ـلـف         انساندوست از کشورهـاي مـخـت
ــا                 اعــالم آمــادگــي کــرده انــد کــه ب
پيامهاي گرمشان، همبستگي خـود    

 را اعالم دارند. 
کمپين عليه امنيتي کردن مبارزات، 
ـيـه دسـتـگـاه          بطور واقعي کمپين عـل
ـيـن     قضايي حکومت اسالمي و قـوان
ارتجاعي مجـازات اسـالمـي و کـل           
اين دستگاه سرکوب و جنايت اسـت.  
کمپين عليه امنيتي کردن مبارزات، 
ــارزات              کــمــپــيــنــي در دفــاع از مــب
کارگران، معلمان و مـردم مـعـتـرض       
براي داشتن يـک زنـدگـي انسـانـي و              
تاکيد بر آزادي هاي پايه اي جـامـعـه      
چون حق تشکل، حق اعتصاب، حـق  
ـيـده اسـت.            تجمع و آزادي بيان و عـق
کمپين عليه امنيتي کردن مـبـارزات   
با پيشروي هاي تاکنوني اش گـامـي     
مهمي در به جلو بردن مـبـارزه بـراي        
آزادي زنداني سياسي بوده و فراخـوان  
ـنـسـت کـه بـه هـر شـکـل کـه                     من اي
ميتوانيم فعـال ايـن کـارزار بـاشـيـم.             
اسماعيل عبدي، بهنام ابراهيـم زاده،    
آتنا دائمي و تمامي زندانيان سياسي 

 بايد فورا آزاد شوند. 
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ـبـش         يکي از پيشروي هاي مـهـم جـن
ـيـت        ـف اعتراضي کارگري که به آن کـي
جديدي داده اسـت، شـرکـت خـانـواده          
هاي کـارگـري در ايـن اعـتـراضـات               
ــواده هــاي                 ــا شــرکــت خــان اســت. ب
کارگري، اين اعتراضات از موقعيت 
اجتماعي قدرتمندتري برخوردار شـده  
و جايگاه سياسي مهم تري پيدا کـرده  
است. در اين هفته در هشتم آذر مـاه      
ـپـه      کارگران بازنشسته نيشکر هفت ت
همراه با خانواده هايشان  با تجمع در   
ــن واحــد،                ــل درب ورودي اي ــاب مــق
خواستار دريافت نـزديـک بـه ده مـاه             

 سنوات پايان خدمت خود شدند.
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ـفـر از      ١٠٠ آذر بيش از  ٧ صبح روز ن
متقاضيان کار شهردوراهک با تجمـع  
ــار جــذب در            درشــهــرداري خــواســت
ـيـز        شرکت ملي حفاري شدند. قبـال ن
در ماهشهر و آبادان شـاهـد حـرکـت         
اعتراضي نظير تجمع کارگران بيکـار  
در شهر دوراهک بوديم. تجمعاتـي از     
ـيـه               اين دست، تـجـمـعـاتـي اسـت عـل
بيکاري که ميتواند با شعار يـا کـار،     
يا بيمه بيـکـاري، سـراسـري صـورت          
گيرد. بويژه در شرايطي که ميليونـهـا    
کارگر از کار بيکارند، با بيکارسـازي  
هاي گسترده در کارخانجات هـر روز    

بر شمار اين بيکاران اضافه ميشود و 
ــارهــا از         ـيــون دانــش           ٥ آم ـلـ ـيـ مـ

آموختگاني حـکـايـت دارد کـه وارد           
بازار کار ميشوند و براي آنـان کـاري       
نيست، اعتراضاتي از نوع اعـتـراض     
ـقـطـه     کارگران بيکار در دوراهک يک ن
ـتـوان آنـرا در         شروع خوبي است و مي

 تمام شهرها تکثير و سراسري کرد.
نکته مهم اينجاست که امروز کـانـال     
هاي تلگرام ابزار مهمي بـراي ايـجـاد      
گروههاي مبارزاتي در تمام شهرها و 
ـيـونـي                ـل ـيـروي عـظـيـم مـي گردآوري ن
کارگران بيکار در هر شـهـر و يـکـي           
کردن خواستها و گفتمان هـا در ايـن       
ـبـشـي                     ـبـديـل آن بـه جـن گروههـا و ت
ســراســري عــلــيــه بــيــکــاري بــاشــد.           
ـيـکـاري        خصوصا بخش عظيم ايـن ب
ميليوني در جامعه جوانان هستند و   
ـقـش مـهـمـي در              جوانان ميتواننـد ن
سازماندهي اين گروهها در کـانـالـهـا     
تلگرام داشته باشند و جنبـشـي حـول      
خواست يا کار، يا بيمه بيکاري به راه 
ـبـش هـاي                    اندازنـد. جـلـو آمـدن جـن
اجتماعي مختلف در هميـن بسـتـر،      
ـتـگـي      مبارزات معلمان و سازمانيـاف
صفوف اعتراض آنان در گـروهـهـاي        
تلگرامي چند هزار نفره، ممکن بودن 
ـتـي     و کارآيي اين شکل از سازمانيـاف
را به روشني نشان داده است. از ايـن       

 تجربيات بياموزيم.
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کارگر شرکت فـوالد     ١٥٠ آذر  ٧ روز 
گسترش خدمات آتيه انديشان سپهـر  
شرق در اعتراض به تعطيلي کارخانـه  
ـيـکـار شـدن از کـارشـان مـقـابـل                   و ب
فرمانداري تجمع کردند. اين حـرکـت      
ـبـال مـعـرفـي آنـان                   اعتراضـي بـه دن
توسط مسئوالن شرکت به اداره کـار      
براي دريافت "بيمه بيکاري" و اعـالم        

 تعطيلي کارخانه صورت گرفت. 
واقعيت اينست که در ايران کـارگـران   
بيکار از بيمه بيکاري و از هـر گـونـه        
تامين ديگري چون درمـان رايـگـان،        
امکانـات بـراي تـامـيـن مسـکـن و                
تحصيل رايـگـان بـراي فـرزنـدانشـان             
محرومند. آن چيزي هم که به آن بيمه  
بيکاري گفته ميشود، بطـور واقـعـي      
ربطي به بيمه بيکاري ندارد. از جملـه   
بنا بر تعريف سالنامه آماري سازمان 

، ۱۳۹۴ تأمين اجتمـاعـي در سـال          
"مقرري بگير بيمه بيـکـاري عـبـارت        
است از بيمه شده اي اسـت کـه بـدون        
ميل و اراده بيکار شده و آمـاده کـار         

باشد". نتيجه اينکه بيمه بيکـاري در      
ـيـکـاران        برگيرنده جمعيت ميليونـي ب
کل کشور نيست. بلکـه چـنـدرغـازي        
ـيـکـاري" بـه              که تحت عنوان "بيـمـه ب
کارگري که از کارش اخراج شده، قرار 
است پرداخت شود، در واقـع بـهـايـي       
است که کارفرمايان و دولت براي بـي  
ـيـکـارسـازيـهـا مـي                 درد سـر کـردن ب
پردازند. البته اين را هم کـارگـران بـا         
ـتـه         ـب مبارزاتشان تحميل کرده انـد. ال
ميزان آن بسيار ناچيز و بنا بر قـانـون     

درصد ميانگين حقوق دو ماهـه   ۵۵ 
آخر بيمه شده است. با اين تبصره کـه     
به ازاي هر يک از افراد تحـت تـکـفـل       

درصد بـه آن       ۱۰ نفر)  ۴ (حداکثر تا 
شود. با اين تبصره که رقـم   اضافه مي

هزار تومـان   ۸۱۲ نهايي اش نبايد از 
کمتر و از هشتاد درصد ميانگين دو 
ماه آخر حقوق کارگر بيـشـتـر بـاشـد.        
بدين ترتيب هـمـيـن پـولـي کـه بـايـد               
بيکارسازي کارگـر و تـحـت عـنـوان            
ــراي مــدت                   ــکــاري" و ب ــمــه بــي "بــي
محدودي پرداخت ميشود، حـتـي از     
حداقل دستمزد کارگران که خود چند 
بار زير خط فقر است، کـمـتـر اسـت.         
بگذريم که پرداخت هميـن را هـم در         
بسياري از اوقات چند ماه چند ماه به 
تعـويـق مـي انـدازنـد. بـعـالوه بـراي                  
شموليت همين مبلغ بسيار ناچيز نيز 
بايد از هفت خوان رستم گـذشـت. از        
جمله کارگر بايد قبل از بيـکـار شـدن      

ماه سابقه پرداخت حق بيمه  ٦ حداقل 
درصد  ٩٠ داشته باشد. و در حاليکه  

قراردادها موقت و بصورت پيـمـانـي    
ـيـن شـرايـطـي بـراي             است، کسب چـن
کارگران دشوار و بسيـاري از آنـان از         
شموليت آن خارج ميمانند. و باالخره  
اينکه  پولي که بابت بيمه بيکاري بـه  
کارگر اخراجي اي که توانسـتـه اسـت      
مشمول آن گردد، پرداخت مـيـشـود،      
براي مدت محدودي اسـت . مـدت          
ـيـمـه            پرداخت آن به سابقـه پـرداخـت ب

 ٣٦ کارگر بستگي دارد که حـداکـثـر      
 ٥٠ ماه براي بيمه شدگان مـجـرد و         

ـيـمـه شـدگـان مـتـاهـل و                  ماه براي ب
متکفل خواهد بود. بعد از پايان ايـن   
مدت نيز کاري به اين ندارند که چه بر 
سر کارگري که از کارش بيکار شـده،    
خواهد آمد. چون بيمه اي براي در بـر     
ـيـکـاري کـه          گرفتن تمامي کارگران ب
آماده به کار هستند و کاري بـرايشـان   

 نيست، وجود ندارد.
ضمن اينکه بنا بر قوانين فاشيسـتـي   

 ۶ از صفحه  
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چندي پيش مجلـس اسـالمـي      
با يک فوريت با طرح جايـگـزيـنـي     
ــواد               ــان م ــراي "مــجــرم اعــدام ب
مخدر" موافقت کرد. بنا بـه ايـن         
طرح محکومان مرتبط بـا مـواد       
مخـدر در صـورتـي کـه از سـوي                
دادگــاه "مــفـــســد فــي االرض"               
شـنــاخــتــه نشــونــد امــا مــرتــکــب         
جرايمي باشـنـد کـه مـجـازات آن            
ــد اســت، در                اعــدام و حــبــس اب
صورت تصويب اين طرح به بيـش  

سال حبس به عنوان  ۳۰تا  ۲۵از 
جــايــگــزيــن اعــدام و حــبــس ابــد           
محکوم مـي شـونـد. راي گـيـري               
نهايي در بـاره ايـن طـرح پـس از             
بـررســي آن در کــمـيــسـيــون هــاي            
تــخــصــصــي مــجــلــس اســالمــي          

 صورت خواهد گرفت.
آدم کشي به اسـم مـبـارزه بـا           
مواد مخدر يـک از سـيـاسـتـهـاي           
جنايتکارانه جمهوري اسالمي در 
طول سـالـهـاي حـاکـمـيـتـش بـوده              
است. بنا به آمار منتشر شـده در     

هـا در       درصد کل اعدام ۸۰حدود 
ايران، در پيوند بـا مـواد مـخـدر           
صورت مي گيرد. تـحـت هـمـيـن           
عنوان  و بعبارت ديگر جلوگيـري  

از ترانزيت مواد مخـدر بـه اروپـا         
جمهوري اسالمي از کـمـک هـاي          
برخي دولتهاي غربي و اتـحـاديـه        
اروپا برخوردار بوده است. در پـي     
اعتراضات جهاني به اعدامها در 
ايران  بـرخـي از ايـن کشـورهـاي              
نظير دانـمـارک چـنـد سـال پـيـش                
کمک هـاي مـالـي خـود را قـطـع                 
کردند. اکنون به نظر مي رسد کـه   
جــمـــهــوري اســالمـــي بـــعــد ار              
فشـــارهـــاي بـــيـــن الـــمـــلـــلـــي و           

اعتراضهاي داخـلـي عـلـيـه رونـد           
روبه رشد اعدامها در ايـران چـاره     
اي جز عقب نشـيـنـي در مـقـابـل           

 خود نمي بيند.
ناگفته نماند کـه اعـدام بـراي        
جمهوري اسالمي وسيله اي بـراي    
مجازات نبوده و نـيـسـت. اعـدام          
ــه ســيــاســي اســت کــه                يــک حــرب
حکـومـت بـا اسـتـفـاده از آن در                 
جامعه فضاي رعـب و وحشـت و         
ــا               نــاامــنــي ايــجــاد مــي کــنــد ت

شهروندان براي احقاق حقوق خـود     
دست به اعتراض و مبارزه نزنند. 
وگرنه اين ديگر براي هـمـه روشـن      
است که اعدام و يا حتي  اعـمـال       
مجازاتهاي سنگين پاسخ  مـواد      
مخدر و رواج اعتياد در جـامـعـه      
نيست. معضالت اجـتـمـاعـي کـه        
ريشه در بيکاري گسترده، فـقـر و     
نداري و نامطمئني از آينده دارند 
را نمي توان بـا خشـونـت دولـتـي            
پاسخ داد. بلکه بـايـد بـا بـهـبـود             
شرايط کار و زنـدگـي شـهـرونـدان          
زمـــيـــنـــه هـــاي رشـــد چـــنـــيـــن            

 مصيبتهايي را خشکاند.
براي اينـکـه ابـعـاد جـنـايـات            

جمهوري اسالمي در ارتـبـاط بـا           
اعدامي هاي مواد مخدر بيشـتـر   
ــک              ــه اظــهــارات ي روشــن شــود ب
نماينـده مـجـلـس اسـالمـي بـنـام               
"حسن نوروزي" اشـاره اي داشـتـه          
باشـيـم کـه گـفـتـه اسـت در حـال                   

نفر در نوبت اعـدام   ۵۰۰۰حاضر 
 هستند. وي اضافه مي کند: 

درصد اين افـراد   ۹۰"بيش از  
براي بار اول حامل مـواد مـخـدر        

تا  ۲۰اند که سن آنها هم بين  بوده
ســال اســت. در حــالــي کــه                ۳۰

المللي در آن طـرف       قاچاقچي بين
 مرز نشسته و طراحي مي کند".

اين جواناني که بـراي "اولـيـن       
بار حامل مواد مخدر بـوده انـد"       
کسـانـي هسـتـنـد کـه يـا بـدلـيــل                  
سرخوردگي و افسردگي و نابـودي  
آرزوهــايشــان و احســاس عـــدم             
خوشبختي به اعتياد کشانده شده 
و يا به دليل بـيـکـاري و فـقـر بـه             
عامل  خـرده پـاي فـروش مـواد               
مخدر تبديل شده اند. اين جوانان  
قربانيان جامعه فقر زده و خفـقـان   
زده تــحــت حــاکــمــيــت جــمــهــوري        
اسالمي هستند و قـرار اسـت بـا          
اعــدام آنــهــا حــکــومــت نــکــبــت           
اسالمي مسـئـولـيـت خـود را در            
توليد شـرايـطـي کـه بـه اعـتـيـاد                 
شــهــرونــدان مــنــجــر مــي شــود،           
بپوشاند و در عـوض بـه جـامـعـه          
نشان دهد که علت گسـتـرش ايـن      
معضل اجـتـمـاعـي قـاچـاقـچـيـان            
هستند. اگر چه در زمينه قـاچـاق      
و تجارت مواد مخدر نيز از جمله 
انگشت اتهام بـه سـوي بـانـدهـاي          
وابسته به حکومت و حتـي سـپـاه      

 پاسداران نشانه رفته است.
صــــحــــبــــت فــــقــــط  بــــر               
سر"قاچاقچيان بين المللـي در آن       
ور" مرز نيست. صـحـبـت بـر سـر            
نفس وجـود حـکـومـت جـمـهـوري            
اسالمي است که امنيت، آرامش، 
خوشبختي، اميد  و آزادي را از         
شـهــرونــدان جــامــعـه ســلـب کــرده          
است. چنين جامعه اي بهيچـوجـه    
نمي تواند در مقـابـل ورود مـواد        
مخدر مصون باشد. چرا که وقتي  
در جــامـعــه تــقـاصــا بــراي مــواد           
مخدر حتي در سنين پايين وجود 
داشتـه بـاشـد، آنـگـاه سـوداگـران              
مواد مخدر بـازار خـود را پـيـدا             
خواهند کرد. برعکس در جامـعـه    
اي که مردم سعادت و خوشبختي 
و کار دارند و در آرامـش و رفـاه           
زندگي مي کنند کسي نـيـازي بـه      
مواد سرخوش نـمـا نـدارد تـا در             
وادي نشئـگـي بـخـواهـد خـود را             

بدور از تلخي هاي زنـدگـي ارضـا      
 کند.

تا آنجا که به اعتياد به مـواد  
مخدر بـر مـي گـردد مسـئلـه بـه               
حاکميت سياسي در جامـعـه گـره      
خورده است. تا وقتي که حکومت 
فقر و فالکت و مصيبـت و مـاتـم        
جمهوري اسالمي در قدرت بـاشـد   
جامعه در مقابل اعتياد به مـواد  
ــود.            ــخــواهــد ب مــخــدر مصــون ن
سرنـگـونـي و نـفـي کـامـل نـظـام                  
جمهوري اسالمي يک شرط مهم و 
اساسي در مبارزه جدي و پيـگـيـر    
بر عليه رشد روزافزون اعتيـاد در    

 جامعه است.
نفس اينکه مجلـس اسـالمـي      
وارد اين بحث شده است يک عقب 
نشيني حکومت و ثـمـره تـالش و        
مبارزه مردم ايـران و هـمـچـنـيـن             
فشارهاي بين المللي است. ما در 
عين حال تالش و مبارزه خـود را    
براي لغو تمام و کـمـال مـجـازات         
اعدام در ايران بدون هيچ وقفه اي   
ادامه خواهيم تا زماني که بساط 
ايـن حــربــه آدم کشـي تــمــامــا از             
جامـعـه رخـت بـربـنـدد. در حـال                 
حاضر اين گـفـتـمـان در جـامـعـه              
جريان دارد که اعدام هاي مرتبط 
ــا چــه                 ــد ب ــاي ــا مــواد مــخــدر ب ب
مجـازاتـهـايـي جـايـگـزيـن شـود؟              

 پاسخ ما به اين سئوال اين است:
بکار بردن کلمـه مـجـازات      ـ ۱

براي جوانان و مردمي کـه بـه     
ــد            ــده شــده ان اعــتــيــاد کشــان
نادرست اسـت. يـک جـامـعـه             
سالم علي القاعده بايد بتواند 
از روي آوري شهـرونـدانـش بـه       
مواد مخدر جلوگيري کـنـد و     
بــه ايــن مــنــظــور يــک ســري            
اقدامات پـيـشـگـيـرانـه را در           
دستور خود قـرار دهـد. فـقـر            
زدايي، مبارزه با تـبـعـيـض و       
نابـرابـري، ايـجـاد امـکـانـات            
رفاهي و تـفـريـحـات سـالـم و           

مــفــيــد و اطــالع رســانــي و              
ــه            آمــوزش گســتــرده از جــمل

اقدامات پيشگيرانه اي اسـت  
که مي تواند زمينه روي آوري 
به مواد مخدر را بـه درجـات       
 بسيار زيادي از ميان بردارد. 

ـــ دومــا اعــتــيــاد بــه مــواد          ۲
مخدر نبايد جرم جنايي تلقـي  
شــود. مــعــتــادان قــربــانــيــان         
جامعه غير انسانـي هسـتـنـد       
که زير فشار غير قابل تحمـل  
ــضــات            ــي ــع ــب ــصــادي و ت ــت اق
اجـتــمـاعــي زنــدگـي دشــواري        
داشته اند و بـراي کـاسـتـن از         
بار اين فشارهاي کمرشکن به 
اعــتــيــاد کشــيــده شــده انــد.          
جامعه نبايد به اين انسـانـهـا      
بعنوان مجرم نگاه کند. اينها  
انسانهايي هستند که بيش از 
هر چيز به کمک جامعـه نـيـاز      
دارند و نـه سـالخـي مـاشـيـن           
دولتي. خيلي سـاده جـامـعـه          
بايد به معتادين کمـک کـنـد.      
فرد معتاد نمي تـوانـد بـطـور         
آني از اعتياد به مواد مخـدر  
خالص شود. بايد کلينک هاي 
دولتي داير کرد تـا نـيـازهـاي       
معتادان به مواد مخدر را در 
صورت اعالم آمـادگـي آنـهـا         
براي شرکت در دوره هاي ترک 

اگر ايـن   اعتياد برآورده کنند. 
کار کنترل شده و طبق برنامـه  
مشــخــصــي صــورت بــگــيــرد       
آنگاه فرد معتاد نـيـاز نـدارد        
که در خـيـابـانـهـا بـه گـدايـي               
کشيده شود، خانه و کـاشـانـه      
خود را رها کند و زندگي خود 
را بــه تـبــاهــي بـکــشــانــد. او            
بعنوان يک شهروند شريف کـه  
جامعه قدر و ارزشش را مـي      
داند ديگـر طـعـمـه بـانـدهـاي            
مافيايي قاچاق مواد مـخـدر     
نخواهد شد و مـي تـوانـد بـه           
ــاد             ــي ــدگــي عــاري از اعــت زن
برگردد. در اين صورت اسـت     
که سوداگران مواد مخدر نيـز  
بازار خود را کسـاد خـواهـنـد       

 ۱۰ صفحه  
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ديگري که کيهان در دفاع از آنان يقه 
پاره ميکند را به اين ليـسـت افـزود.      
دزديها وجناياتي کـه هـمـه سـران و           
مقامات و کل دست اندرکاران نظـام  
جمهوري اسالمي از هر دو جـنـاح و     
در هر سه قوه قضائيـه و مـجـريـه و           
مقننه آمرين وعاملين مستـقـيـم آن      

 هستند.  
کشـــمـــکـــش اخـــيـــر بـــر ســـر            
صحبتهاي محمود صادقي تنها يک 

ــنــشــهــائــي اســت کــه                ــه از ت نــمــون
مدتهاست تحت فشار نارضائـي هـا     
ــان                 ــي ــردم در م ــراضــات م ــت و اع
حکومتي ها شکل گرفته است. ايـن   
تنشها و کشمکـشـهـا  بـي شـک بـا               
نزديک شدن به انـتـخـابـات بـيـش از           
پيش شدت خواهد گرفت و زمـيـنـه        
ــرش             ــتـ ــراي گسـ ــري بـ ــدتـ ــاعـ مسـ
اعتراضات اجتماعي فراهم خـواهـد     

 آورد. طوفان بزرگ در راه است.

 ۶ از صفحه  

در روزهاي گذشته "مـرکـز قـرآن         
" در    Offenbachواهــل بــيــت      

آلمان که رسـمـا از طـرف جـمـهـوري             
اسالمـي راه انـدازي شـده و از نـظـر                  
ـيـغـي تـوسـط جـمـهـوري               ـل مالي و تب
اسالمي تامين مـيـشـود، بـا صـرف          
مقادير قابل توجهي هزينـه اقـدام بـه        
ـبـوردهـاي خـامـنـه اي در                ـل ـي نصب ب
برخي شهرهاي آلمان از جـملـه کـلـن،       
فرانکفورت و برمن کرده اسـت. روي       
اين بيلبوردها بخشي از نامه خامـنـه   
ـيـز نصـب       اي خطاب به جوانان اروپا ن
ـيـغ         ـل ـب شده است. نبايد اجازه داد که ت
ــايــتــکــاران در               بــراي جــالدان و جــن
کشورهاي ديـگـر عـادي شـود. ايـن               
اقدام گستاخانـه حـکـومـت جـنـايـت            
ـيـسـت         اسالمي از طرف حزب کـمـون
ـيـم آلـمـان بـي              کارگري و ايرانيان مـق

 پاسخ نخواهند ماند. 
ـيـم آلـمـان                ـيـان مـق حزب از ايـران
ميخواهد درهر شهري که نشـانـي از       
رهبر جنايتکار حـکـومـت اسـالمـي          
ميبينند آنرا از بين ببرند. بيلبـوردهـا    

را پايين بکشند و با پاشيدن رنـگ و      
هر شکل ديگر پـاسـخ درخـور بـه آن             
بدهند. فعالين حـزب بـه سـهـم خـود             

 اينکار را خواهند کرد. 
ــداران            ــرفـ ــه طـ ــور کـ ــطـ ــانـ ــمـ هـ
هيتلرامکان نصب بيلبوردهـاي او را      

خامنـه اي     بيلبوردهايندارند، نصب 
ـفـرت و انـزجـار                نيز بايد آنچنـان بـا ن
عمومي روبرو گردد که از کـرده خـود     

  پشيمان شوند.
ـفـور    رهبري که در داخل کشورمن
است و حتي نيمي ازخود حـکـومـتـي     
هـا بــرايـش تــره خـورد نــمــيـکــنــنــد،              
سفاهت ميخواهد که فـکـر کـنـد بـا            
صرف هزينه هاي مختلـف، تـامـيـن       
ــرخــي                 ــي مــزدوران خــود در ب مــال
کشــورهــا و تــامــيــن هــزيــنــه هــاي             
ـتـوانــد                    ـنـي مـي ـي ـنــچـن ـيـغـاتـي اي ـل ـب ت
موقعيت بهتري براي خود دست و پـا    

 کند. 
 

تشکيالت خارج کشور حزب 
 آلمان  -کمونيست کارگري ايران

   ۲۰۱۶ نوامبر  ۲۹ 
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جــمــهــوري اســالمــي هــمــراه بــا          
گسترش اعتراضات مردم و تـعـمـيـق       
بحران دروني خود، بازداشت فـعـالـيـن     
کارگري و ساير معترضين را گسترش 
داده، احکام سنگيني عليه آنها صادر 
کرده و فشار بر زنـدانـيـان سـيـاسـي را           
شدت داده است. اين آشکارا تعـرضـي    
به کل کارگران و مـردم و تـالـشـي در           
جهت عقب راندن فضاي اعتـراض در    
جامعه است. با تمام قـوا در مـقـابـل            

 اين تعرض حکومت بايستيم.  
ما مردم، ما احزاب و فعـالـيـن و      
تشکلـهـاي سـيـاسـي مـدافـع حـقـوق                
انساني ميتوانيم و بـايـد بـا کـارزار و           
ـه و گسـتـرده  ايـن              مبارزه اي متحدان
ـه شـکـسـت بـکـشـانـيـم و                 تعرض را ب
ـه داران را            حکومت اسالمـي سـرمـاي
عقب برانيم. دفاع از زندانيان سيـاسـي   
نه تنها دفاع از انسان هايي اسـت کـه       
بخاطر اعتراض به جمهوري اسـالمـي   
ـه             دستگير شده اند بلکـه هـمـچـنـيـن ب
معني دفاع از آزادي بيـان و عـقـيـده،         
دفاع از حقوق کودک، دفاع از حـقـوق       
زنان، دفاع از کارگر و دفاع از حـرمـت   
و حق زندگي براي هـمـه مـردم اسـت.           
ـه             جرم محکومين به زنـدان تـوهـيـن ب
ـه مـقـدسـات،                  خامنـه اي، تـوهـيـن ب

ـه                 امـنـيـت    »اجتمـاع و تـبـانـي عـلـي
، اعتراض به بيحقوقي زنان و   «کشور

اسيدپاشي اوباش حکومت به صورت 
زنان، اعتراض به اعـدام، تـالش بـراي        
مـتــشــکــل کــردن کــارگــران، هــدايــت        
اعتصابـات و اعـتـراضـات کـارگـران             
علـيـه جـهـنـم مـوجـود، تـالش بـراي                  
ـه      متشکل کردن معلمان و اعتـراض ب
ـلـم و                نابرابري و بيحقـوقـي، تـهـيـه فـي
آهــنــگ و در يــک کــالم جــرم آنــهــا                 
اعتراض به حکومتي است که جز فقـر  
و فالکت و بي حقوقي حـاصـلـي بـراي       

 مردم نداشته است.  
حزب کمونيـسـت کـارگـري هـمـه           
مردم منزجر از اين حکومـت و نـظـام        
نکبت اسالمي، همه مردم مـعـتـرض      
به فقر و حقوق هاي چند بار زيـر خـط       
ــر، مــردم مــعــتــرض بــه فســاد                 فــق
حکومتيان، به نابرابري و تـبـعـيـض و       
سرکوب و بيحقوقي را فراميخواند که 
با خواست آزادي فـوري و بـي قـيـد و             

شرط کليه زندانيـان سـيـاسـي و لـغـو             
کليه احـکـامـي کـه عـلـيـه فـعـالـيـن                    
کارگري و معلمان معـتـرض و سـايـر         
فعالين اجتماعي صـادر شـده اسـت،          
اعتراض خود را گسترش دهنـد و در      
هر فرصت و تجمع و اعـتـراضـي ايـن         
 خواست را با صداي بلند اعالم کنند. 
از وحيد صـيـادي نصـيـري، آرش         
صادقي، مهدي و حسـيـن رجـبـيـان،          
علي شريعتي، امير اميرقلي، محمـد  
علي طـاهـري و مـرتضـي مـرادپـور،             
زندانيان سياسي که در اعتراض دست 
به اعتـصـاب غـذا زده انـد، تـا آتـنـا                  
دائمي و گلـرخ ابـراهـيـمـي کـه اخـيـرا               
دستگير شده اند، از اسماعيل عـبـدي   
و مهدي فراهاني شـانـديـز تـا سـعـيـد            
شيرزاد و بهنام ابراهيم زاده، از بـهـنـام      
موسيوند تا علي مـعـزي و مـرتضـي         
مـــرادپـــور و رســـول رضـــوي و از                 
اسماعيل عبدي از فعالين معلمان که 

سال زنـدان مـحـکـومـت شـده و              ۶ به 
اخيرا دستگير شد تا جعفر عظيم زاده   

سـال و     ۱۷ و شاپور احساني راد که به 
سـال زنـدان مـحـکـوم شـده انـد،                 ۱۱ 

ـه               سـال و       ۹ محمود صـالـحـي کـه ب
ابراهيم مددي و داود رضـوي کـه هـر          

سال زندان محکوم شده اند،  ۵ کدام به 
و دهها و صدها زنداني سياسي ديگـر  
بايد فورا و بدون هيچ قـيـد و شـرطـي           
آزاد شوند و کليه پرونده هايي که عليه 
آنها تشکيل شده فورا لغو شود. اينهـا   
شايسته بيشترين حمايت انـد. اتـهـام         

ـه       اقدام عليه امنيت کشور و توهـيـن ب
رهبري و مقدسات و جرم سياسي بايد 

 براي هميشه پايان داده شود.  
دستگيـري فـعـالـيـن سـيـاسـي و               
ـه قـدرت حـکـومـت                اجتمـاعـي نشـان
نيست. ناشي از وحشت حـکـومـت از       
گســتــرش اعــتــراضــات اســت. آنــهــا          
ميدانـنـد چـه خشـم و عصـيـانـي در                  
جـامــعــه زبــانــه مــيــکــشــد. صــفــوف          
شکننده و بي آبروي خود را ميبينـنـد،   
از بن بست سياسي و اقتـصـادي خـود      
باخبرند و راه چاره را در تشديـد فشـار     
به مردم و گسترش دستگيري فعالـيـن   
ـه و                  ميبينند. بـا اعـتـراض مـتـحـدان
سراسري ميتوان حکـومـت را از ايـن          

 تعرضات پشيمان کرد و عقب راند.  
ـه           ـلـي حزب کمونيست کـارگـري ک
ـلـيـه تشـکـل         مردم معترض و آزاده، ک
ها و فعالين اجتماعي و کليه کارگـران  
و معلمان و دانشـجـويـان در ايـران و               
کليه سازمان هاي کارگـري و مـدافـع        
حــقــوق انســان در ســراســر جــهــان را             
فراميخواند که مبارزات خود را عليـه  
حکومت منحوس اسالمي گسـتـرش   
دهند و اين حـکـومـت را بـراي آزادي           
زندانيان سياسي و لغو کليه احکـامـي   
که عليه فعالين سياسي و اجـتـمـاعـي     
صادر شده، تحـت فشـار مـداوم قـرار           

 دهند. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۶ نوامبر  ۲۹ ، ۱۳۹۵ آذر  ۹ 

جمهوري اسالمي اين بيمه کـارگـران     
افــغــانســتــانــي و تــبــعــه کشــورهــاي         
خارجي را نيز در بر نمي گيرد و آنـهـا     
کارگراني هستند تحت پيگرد کـه از      
نيروي کارشان سودجويي مـيـشـود و      
ــد پــولشــان را               هــر وقــت خــواســتــن

نــمــيــدهــنــد و از کــار بــيــکــارشــان              
ـنـا بـر           ميکنند. اين چنين است کـه ب
آمارهاي اخير دولتي "بيمه بيـکـاري"    
ـنـهـا شـامـل هـفـت             در سال گذشت ت

 درصد کارگران بيکار شده است.

 ۷ از صفحه  
 �FG� $

	ر��ان در ه�E$ ا�  



 10 ۱۳۹۵ آذر ۱۲ انترناسيونال 

 

يافت و بدنبـال بـازار ديـگـري         
 خوهند رفت.

ـ طبعا يک رکن ديگر مبارزه ۳
بــا مــواد مــخــدر پــيــگــرد و             
مــجــازات عــامــلــيــن تــولــيــد،      
قاچاق و فروش غـيـر قـانـونـي          
مواد مخدر است. روشن است  
که از نظـر مـا مـجـازات ايـن            
جرايم اعدام نبايد باشد. ولـي     
بطور قطع به نابودي کشـانـدن     
زندگي مردم از طريق تـولـيـد،    
قاچاق و فـروش مـواد مـخـدر         
بايد مجازات سنگيني داشتـه  
باشد. اگر چه اينجا هـم بـايـد         
آيــيــن دادرســي و مــراحـــل              

رسيـدگـي بـه جـرم بـر اسـاس               
موازين انساني و بـا رعـايـت        
کـامــل حـقــوق مـتــهــم انــجــام          
گيرد.  تاکيد مـي کـنـيـم کـه             
اعمال چنين مجازاتهـايـي در     
ــات             ــدامـ ــا اقـ ــي بـ ــراهـ ــمـ هـ
پيشگيرانه و برخورد انسـانـي     
با معتادين مي تواند نتـيـجـه    
بخش باشد وگرنه به تـنـهـايـي       

 ثمري بهمراه نخواهد داشت. 
در کشورهايـي کـه دولـتـهـاي          
استبدادي فـاسـد حـاکـم هسـتـنـد              
جامعه  بمراتب بيشتر دستـخـوش   
مصــيــبــتــهــاي اجــتــمــاعــي نــظــيــر      
اعتياد و فحشا مي شـود. فـوري        
تريـن راه خـالـصـي از ايـن وضـع                 

ــهــاي              ــت ــن دول ــيــدن اي درهــم کــوب
استبدادي و فاسد است. در ايـران       
سرنگـونـي جـمـهـوري اسـالمـي و              
برقراري يـک حـکـومـتـي انسـانـي              
مـبـتـنــي بـر اعــمـال اراده مــردم،              
قاطع ترين پاسخ به مسئله اعتياد 

 و مواد مخدر است.
مسـئـول کـمـيـتـه            -هرمز رها

 بين المللي عليه اعدام
سـخـنـگـوي        -حسن صـالـحـي     

 کميته بين المللي عليه اعدام
آذر    ۱۱  -۲۰۱۶دســامــبــر   ۱

۱۳۹۵ 
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آذر ماه بـه تـجـمـع در            ١٤ معلمان بازنشسته براي پيگيري خواستهايشان براي 
مقابل مجلس فراخوان داده اند. خواستهاي معلمان بازنشسته خواستهـاي کـل      
معلم و به همه مردم مربوط است و انتظار است که معلمان بازنشسته و شاغـل  
در کنار هم متحد و گسترده در اين تجمع شرکت کنند. معلمان در تـجـمـعـات         
ـقـر و درمـان           قبلي خود از جمله  بر خواستهاي افزايش حقوقها به باالي  خط ف
رايگان تاکيد کردند. يک نمونه مهم از تجمعات قبلي معلمان بازنشسته تجـمـع    
آنان در ششم مهر ماه امسال در مقابل مجلس بود. معلمان بازنشسته در ايـن       
تجمع اعتراضي با شعارهاي معيشت ، منزلت حق مسلم ماست، خط فقر سـه  
ميليون حقوق ما يک ميليون داده شد و معلمان بازنشسته اعتراض خود را بـه      
زندگي زير خط فقر اعالم داشتند. در آن تجمع اعتراضي معلمان خواستار بيمه  
کارآمد و درمان رايگان شدند. از جمله پـالکـارد مـعـلـمـان کـرمـان بـا شـعـار                       

صـداي   «شرمندگي مسئوالن از حقوق بازنشستگان، حـقـوق هـاي نـجـومـي            »
اعتراض کل جامعه به اين تبعيض و نابرابري و فقر و فالکت حاکم بر جامعه را   
ـيـونـد                      نمايندگي ميکرد. شعارهاي معلمان بـازنشـسـتـه در ايـن تـجـمـعـات، پ
مبارزات معلمان بازنشسته، معلمان شاغل، کـارگـران و بـخـش عـظـيـمـي از                 

 جامعه را به نمايش گذاشت.


