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 2 ۱۳۹۵ دي ۱۷ انترناسيونال 

در سالي که گـذشـت   ا����	���	ل:  
شاهد رخداد هايي نظير بـرگسـيـت و      
ـيـس               يا انتخاب تـرامـپ بـعـنـوان رئ
جمهـور آمـريـکـا و افـزايـش قـدرت                
احزاب دست راسـتـي در کشـورهـاي         
اروپايي بوديم. شما در مقاالت خـود    
دليل اصلي اين وقايع را عدم پذيرش 
ـيـان               وضع موجـود از طـرف مـردم ب
کرده ايد. بايد پرسيد در اين وضعيت  
چرا چپ نتوانست دست باال را داشته 
باشد و نقش مهمتري بازي کـنـد، در     
حالي که ما در سالهاي اخيـر شـاهـد      
جنبش قدرتمند اشغال وال استريت و 

درصـدي هـا بـوده ايـم.              ۹۹ جنبش   
موقعيت چپ را در جـهـان چـگـونـه            
ـنـظـر شـمـا چـه            ارزيابي مي کنيد و ب
ـيـراتـي در عـمـلـکـرد احـزاب و                   تغـي
ـيـايـد تـا            نيروهاي چپ بايد بـوجـود ب
بتواند بعنوان رهبران جوامع مختلف 

 مطرح شوند؟
��Cایـ0:   )چـپ بـعـنـوان يـک          ��

ـتـه    نيروي اجتماعي با چپ سازمانياف
و متحزب متفاوت است. اين تفاوت  
کمابيش هميشه وجود داشـتـه اسـت      
ولي در دوره ما، مشـخـصـا در دهـه         
اخير، ايـن تـمـايـز چشـمـگـيـر تـر و                    
برجستـه تـر شـده اسـت. از يـکـسـو                   
ـقـالبـات                ـبـش اشـغـال و ان بدنبال جـن
موسوم به بهار عربي چپ بعنوان يـک  
ـقـه       نيروي اجتماعي به نحوي بي سـاب
بميدان آمد و از سوي ديـگـر اسـاسـا         
بدليل ضـعـف چـپ مـتـحـزب، ايـن              
ـتـوانسـت      حرکتها ناکام ماند. يعني ن

بـه نـان      -به آن آرزوها و آمال انساني 
کـه شـعـار و           -آزادي کرامت انساني

قوه محرکه اين حرکتهـا بـود جـامـه         
عمل بپوشاند. علت هم اين بـود کـه        
ـيـسـت نـظـيـر          يک حزب انقالبي کمون
حزب کمونيست کارگري کـه در ايـن       
تحوالت مظهر نفي سيستم و وضـع      
موجود باشد، اين خـواسـت تـوده اي        
چپ اجتماعي را تعميق و شـفـاف و         
ــد                  مــتــعــيــن کــنــد و تــا ســطــح نــق
سوسياليستي نـظـم سـرمـايـه بسـط             
بدهد و در عـرصـه مـبـارزه بـر سـر                   

ـنـدگـي کـنـد يـا              قدرت سياسي نـمـاي
وجود خارجـي نـداشـت و يـا بسـيـار               
ضعيف بود. با اين همه آثار و نتـايـج    
مثـبـت ايـن حـرکـتـهـا را هـمـه جـا                     
ميبينيم. امروز تقابل ميان نود و نـه     
درصديها و يک درصديهاي حـاکـم و       
ـيـت نـاچـيـز                ـل اين واقعيت کـه يـک اق
بخش اعظم ثـروت جـامـعـه  و کـل              
قدرت سياسي را در دسـت دارد بـه             
يک امر معرفه و شـنـاخـتـه شـده در              
افکار عمومي و حتي به گفتمانـهـاي   
ــظــران و              ــده صــاحــبــن هشــدار دهــن
تحليلگران و سياستمداران بـورژوازي    
بدل شده است. مخالفت بـا سـيـسـتـم         
ــي مــوجــود در غــرب و               حــکــومــت
خواست تغيير و گفتمان سوسياليسـم  
در حتي انتخاباتهاي بورژوازي غـرب  
ـفـوذ         به يک گفتمان رايج بدل شـده و ن
پيدا کرده اسـت. ايـن قـدرت گـيـري               
بيسابقه چپ اجتماعي بـه نـظـر مـن           
حاصل دو فاکتور اسـت: اول سـلـطـه          
کامل سرمايه داري در شکل نـاب و      
خالص سرمايه داري بازار آزاد بر کـل  
جهان و دوم، از لحاظ فني و عملي و 
مکانيسمهاي مـبـارزه و اعـتـراض،           
ــاي                 ــر شــدن مــدي رشــد و تــوده گــي
اجتماعي و تبادل اخبار و ايـده هـا و       
نظرات و حتي سازماندهـي تـوده اي       
به مدد مدياي اجتماعي. عامل اول    
سـرمــايــه داري را بـعــنــوان ريشــه و             
اســاس هــمــه مصــائــب تــوده مــردم          
عريان و بيواسطه و بدون هيچ پـرده و    
بهانه و توجيهي (مـقـابلـه بـا کـمـپ              
شرق و يا غلبه برعقب مـانـدگـيـهـاي      
فئودالي و يا الگوي رشد صنعـتـي و     
غيره) در برابر جامعه قرار داده اسـت   
و عامـل دوم بـاعـث شـده اسـت تـا                 
ســلــطــه بــورژوازي بــر رســانــه هــا و             
مهندسـي افـکـار عـمـومـي در هـم                
بشکند و توده مردم امر همنـظـري و     
همياري و خود سازماندهـي را خـود       
بدست بگيرند. عامل اول خود را در      
بي افقي و بحران همه جانبه بورژوازي 
جهاني نشان ميدهد و عامل دوم در   
ـنـد        تحرکات بيسابقه مبارزاتي (مـان
مخالفت جهاني با حمله به عـراق در    

و يا شکلگيري جنبش اشغال  ۲۰۰۳ 

و يا انقالبات مصر و تـونـس و بـزيـر         
کشيدن اخوان المسلمـيـن و غـيـره).          
ـيـرات           اما همه اين امکانـات و تـغـي
ـيـسـتـي               مثبت اگر بـه تـحـزب کـمـون
منجر نشود راه بجائي نخواهـد بـرد.     
چــپ اجــتــمــاعــي پــايــه اجــتــمــاعــي         
کمونيسم و تحزب کمونيستي اسـت.  

درصد در بـرابـر    ۹۹ به نظر من شعار 
يک درصد صرفا يک شعار تهيـيـجـي    
نيست بلکه يک واقعيت پـايـه اي در         
اقتصاد سياسي و در مبارزه طبقاتي 
بين کمپ کار و سرمايه در عصر مـا  
را منعکس ميکند. همـه نـود و نـه           
ـنـد ولـي يـک             ـيـسـت درصديها کارگر ن
درصديها همه سرمايه دار اند. نود و    
نه در صديها توده مردمي هستند که 
ـيـر اسـاسـي وضـع            ديگر نه تنها تغـي
ـلـکـه حـتـي هـيـچ رفـرم و                     موجـود ب
بهبودي در شـرايـط زنـدگـيـشـان در               
ـپـذيـر         چهارچوب نظم سرمايه امـکـان
نيست. به اين مـعـنـي تـوده عـظـيـم               
ـيـو بـه        مردم دنيا بطور عيني و ابژکـت
کــمــپ کــار مــتــعــلــق انــد و بــالــقــوه            
متحدين طبقه کارگر در مـقـابلـه بـا         

 قدرت سرمايه محسوب ميشوند.  
اين پوالريزاسيون طبقاتي باعـث  
شده است تا از احـزاب "مـعـتـدل" و               

 -ميانه رو بورژوازي از چپ و راست   
از ســـوســـيـــال دمـــوکـــراســـي تـــا             

به حاشيه رانده بشوند  -کنسرواتيسم 
و احزاب و نيروهـاي افـراطـي بـجـلـو           
ـ چـپ بـه            رانده بشوند. در کمپ چپـ 

نيروها و چـهـره هـائـي         -معني عام 
چون سيريزا و پودوموس و سانـدرز و    
کوربين به جلـو رانـده شـده انـد و در               
کمپ راست نيروهاي فاشيستي چـون  
تـرامـپ در آمـريــکـا و يـوکــيـپ در                 
انگليس و مارين لوپن در فـرانسـه و       

 حزب آلترناتيو در آلمان. 
ـيـروهـا و چـهـره              سر بلند کـردن ن
هاي چپ در غـرب بـازتـاب بـمـيـدان           

ـبـش            ۹۹ آمدن چپ اجتماعي و جـن
درصديها است اما حتي راديکاليسم 
همين جنبش را نمايندگي نميـکـنـد.    
ممـکـن اسـت در رابـطـه بـا فضـاي                  
سياسي آمريکا ساندرز که علنا خود 
را سوسياليست مينامد " افـراطـي"        

محسوب بشود اما بطور واقعي چپ 
ـپـراس از       نوع ساندرز و کوربين و سـي
ـيـسـم      سوسيال دموکراسي و سوسيـال
ـتـران             نوع ويلي برانت و فـرانسـوا مـي
"افراطي" تر نيست. اين نيروئي اسـت     
که در اثر بحران همه جنبـه سـرمـايـه       
داري، رويـگـردانـي مـردم از احـزاب            
حکومتي سنتي و ميل عميـق آنـهـا      
به تغيير وضع موجود بجلو رانده شده 
است اما  ازچارچوب نظم سرمايه نـه    
از نظر سياسي و نه اقتـصـادي فـراتـر       
نميرود. حتي بـا راسـت افـراطـي در             
ـتــي و                ـيــسـ ـنـ ــواضــع پــروتــکــشـ م
ناسيوناليسم اقتصادي وجه مشـتـرک   
ـيــت در                   دارد. در رفــرانــدم بــرگسـ
ـفـت بـا صـدور          انگلستان  و در مخال
سرمايه هاي و معاهدات تجاري بين 
ـيـن    المللي در انتخابات آمريکا  کورب
و ساندرز با نيروهاي راست همجـهـت   
بودند. اين چپ هر جا و به هـر درجـه      

 -مانند مورد يونـان     -بقدرت برسد 
"واقع بين" خواهـد شـد و نـاگـزيـر از              
ـقـه        نيازهاي اقتصادي و سياسـي طـب

 حاکمه تبعيت خواهد کرد. 
با اين همه همه نهادها و احـزاب  
سنتي بورژوازي و کل سيستم حـاکـم     
به کار افتاده است تا از قدرت گرفتـن  
همين چپ  جلوگيري کند. همـيـن را      
ـنـد. هـراس             هم نميتوانند تحـمـل کـن
بورژوازي از زمينـه هـا و فـرصـت و             
فرجه اي است که صرف گفتمان چـپ  
و شبه سوسياليستي از باال زمينه را   
بــراي تــقــويــت چــپ اجــتــمــاعــي در           
خيابانها بيشتر فـراهـم کـنـد. و ايـن             
ترس بجائـي اسـت. در دوره اي کـه               
حتي با شديد ترين رياضت کشي هـا  
نميتوانند بحرانشان را بر طرف کننـد  
ــال                 ــوع ســوســي ــان ن ــم ــي گــفــت حــت
ـلـي              ـيـسـم وي دموکراسي يا سـوسـيـال
برانتي در کـريـدورهـاي قـدرت بـراي            

 بورژوازي خطرناک است.  
براي احزاب راست افراطي قضيه 
بر عکس است. راست افراطي ريشـه     
ـيـسـتـي حـاکـم             در فرهنگ ناسـيـونـال
دارد، صــريــح و عــريــان از يــک                    
درصديهاي حاکم دفـاع مـيـکـنـد، و          
ـفـت        مهمتر از همه ميتواند با مـخـال

ـتـي     خواني عليه سيستم و احزاب سـن
حکومتي از يک موضع اولترا راسـت  
ميل توده مردم به تغيير را مهندسي 
و تحريف و مهار کند. سر بلند کـردن   
احزاب و چهره هاي فاشيستي و سوپر 
راسـت نــظـيــر تــرامـپ حـاصــل ايــن             

 شرايط است.
بخش دوم سئوال شما اينست که  
احزاب و چپ سازمانيافتـه چـه بـايـد         
ـبـديـل       بکند تا به يک نيروي پر نفوذ ت
بشود. در دو بعد سياسـي و عـمـلـي          
ميتوان به اين سئوال پاسخ گـفـت. از      

 سياسي  -لحاط نظري
بسيـاري از احـزاب مـوسـوم بـه              
کمونيست پا در گذشته دارند و هنوز 
ميراثدار و يا متاثر از کمونيسم دوره 
جنگ سرد اند. بـايـد ايـن پـرونـده را             
بست. کمونيسم دوره ما بايد در يـک     

و نـه صـرفـا       -سطح وسيع اجتماعي 
 -پلميکهاي تدوريک و درون جنبشي 

ـفـاوت خـود را از                    چهـره تـمـامـا مـت
ـيـسـم دوره جـنـگ سـرد نشـان                 کمون
بدهد. بايد به نقد عـمـيـق چـپ دوره            
ـتـي قـرن           جنگ سرد و کمونيسـم سـن
ــســم روســي و                 ــونــي ــم ــه (ک گــذشــت
مائوئيستي و تروتسکيستـي و اورو      
کمونيـسـم و چـريـکـيـسـم و غـيـره)                  
مسلح بشود و در عمل و نظـر چـهـره      
متمايز خـود را  بـه هـمـگـان نشـان                 
ـيـسـم          بدهد. کمونيسم دوره ما کـمـون
کارگري است و تفاوتهـا و تـمـايـزات         
ـيـروهـا و                ـيـسـم از ن اساس اين کـمـون
احزاب سنتي که در افکار عـمـومـي      
دنيا بعنوان کمونيسم يا سوسياليسـم  
موجود شـنـاخـتـه مـيـشـونـد امـري                
مطلقا ضروري و حياتي است. به نظر  
ـفـاوتـهـاي مـا مـنـصـور              من نوشته ت
ـيـن         حکمت پالتفرم و مانيفـسـت چـن

 کمونيسمي است. 
ـيـکـي         -از لحاظ عـمـلـي       تـاکـت

ـيـسـم امـروز بـايـد بـه حـزب و                    کمون
نــمــايــنــده و چــهــره ســيــاســي چــپ              
اجــتــمــاعــي تــبــديــل بشــود. بــايــد             
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يکي از رخـداد هـاي     ا����	���	ل:  
مهم سال گذشته کودتاي نافـرجـام در     
ـبـال آن مـوج سـرکـوب                   ترکيـه و بـدن
توسط دولت اردوغان به همين بـهـانـه    
بود. ارزيابي شما از تحوالت تـرکـيـه       

 چيست؟
.�Vا?:  � + 	̂
ترکيه مـدتـهـاسـت       

که دچار بي ثباتي شديد و يک بـحـران   
عميق سياسي و حـکـومـتـي اسـت.            
تنشهاي حاد سياسي اين کشور را بـه  
انشقاق و صف بنديها و گسـسـتـهـاي     
ـقـي کشـانـده اسـت.                اجتماعـي عـمـي
ـقـط              کودتاي نظامي سـال گـذشـتـه ف
ــروزات و عــوارض ايــن                 يــکــي از ب
وضعيت بشدت تنش آلـود بـحـسـاب       

 مي آيد. 
دولــت اردوغــان و حــکــومــت حــزب          
اسالمي "عدالت و توسعه" که از سال   

بر ترکيه حاکم است، آشـکـارا    ٢٠٠٢ 
مصمم است که جامعه تـرکـيـه را از        
ـبـه هـا بـه عـقـب گـرد                       خيلي از جـن
ـيـن و از         بکشاند. اسالمي کردن قوان
بين بردن سنتها و قوانين سکـوالر در    
تــرکــيــه، مــحــدود کــردن آزاديــهــاي          
ســيــاســي و اعــمــال ديــکــتــاتــوري و           
سرکوب، يکه تازي حکومـتـي هـا و        
دزديــهــا و رشــوه و فســاد گســتــرده             
اقتصادي، اينها از عـوامـل خشـم و          
ـيـه ايـن        اعتراضات گسترده مردم عـل
ـنـهـا             حکومت بوده اسـت. درکـنـار اي
ـبـه و آشـکـار             بايد پشتياني همه جـان
دولت اردوغان از جريانات تـروريسـت   
اسالمي بويژه داعش را نـام بـرد کـه            
ـبـه        مورد نفرت مردم است. و يک جـن
ديــگــر نــيــز کــه بســيــار مــهــم اســت            
سرکوب مردم کردسـتـان و جـنـايـات          
ـيـه         وسيعي است که در کردسـتـان عـل
ـنـهـا            مردم صورت ميگيرد. هـمـه اي
باعث شده است که دولت اردوغان در 
ـفـرت گسـتـرده            ترکيه مورد خشم و ن
ـيـشـرو         مردم بويژه کارگران و بـخـش پ

 جامعه باشد. 
چــنــد رونــد       ٢٠١٢ از حــدود ســال        

موازي پا به پاي هم رشد کرده اسـت.    
ـلـي       ـب يکي کند شدن رشد اقتصادي ق
در اين کشور و شروع يک درجه رکـود  
اقتصادي است که از اين سالها شروع 
ـيـکـاريـهـاي                  به ظاهـر شـدن کـرد و ب

گسترده اي را بدنبال داشته اسـت کـه       
پابپاي رشد فساد و دزدي حکـومـتـي    
ها و رشوه و بانـدبـازيـهـا رو بـه رشـد             
است. گراني و بيکاري پابپـاي هـم از        
ـيـشـتـري را روي                 اين سالـهـا فشـار ب
کــارگــران و اقشــار پــايــيــن جــامــعــه          
گــذاشــتــه اســت. هــمــزمــان بــا ايــن             
وضعيت دولت اردوغان منابع مـالـي   
و پروژه هاي اقتصادي گسترده اي را     
ـيـار نـور                 با دست و دل بـازي در اخـت
چشمي ها و بااليي هـا قـرار داد کـه          
آنها هم باعث نارضايتي هاي شـديـد     
اجتماعي شد. يکه تازي و تعـرضـات    
حـکـومـتــي هـا بـه اقشــار مـردم، و                 
فضاي دستگيريها و اختناق سيـاسـي   
نــيــز هــمــزمــان بــا ايــن دوره شــدت              
بيشتري پيدا ميکند. ايـن وضـعـيـت        
در کنار تالشهاي آشکـار اردوغـان و       
حــکــومــتــش بــراي اســالمــي کــردن         
ـيـن سـکـوالر         قوانين و کنار زدن قـوان
ترکيه اعتراضات زيادي را عليه ايـن    

 حکومت دامن زد. 
گسترده ترين و شـنـاخـتـه تـريـن ايـن              
ــزي"               ــارک ق ــام پ ــراضــات، "قــي اعــت

ـبـول بـود کـه در سـال                  ٢٠١٣ استان
شروع شد. در اين سال  در اعـتـراض        
به طرح نابود کردن فضاي سبـز پـارک     
ـبـول،               ـقـسـيـم اسـتـان قزي در ميـدان ت
جنبشـي عـظـيـم شـکـل گـرفـت کـه                  
ــه را فــرا گــرفــت و                   ــرکــي ســراســر ت
راهــپــيــمــايــي هــا و تــظــاهــراتــهــا و            
اعتراضاتي به جريان افتاد که مدتهـا  
ادامــه يــافــت. ايــن اعــتــراضــات بــه           
هيچوجه به استانبول و مسـالـه پـارک      
ــمــانــد و خــواســت               قــزي مــحــدود ن
سرنگوني دولـت عـدالـت و دفـاع از             
ـيـده         سکوالريسم و دفاع از آزادي عـق
ـبــش بسـيــار                در شـعـارهــاي ايـن جـن
برجسته بود. بنا به گزارشها از مـيـان     

اسـتـان      ٨٠ استان ترکيـه حـدود        ٨١ 
ـيـه             چندين ماه درگيـر تـظـاهـرات عـل
ـفـر      دولت اردوغان بودند و ميليونها ن

در آن شرکت داشتند. اين تظاهراتـهـا    
با سرکوب خونين و تعرض حکومـت  
اردوغان و دستگيريهاي وسيع نهايتـا  
عقب رانده شد.  اما تاثيرات عميقـي   
بر جامعه ترکيه گذاشـت و بـحـران و          
شکافهاي غيـرقـابـل جـبـرانـي را در             

 درون حکومت اردوغان دامن زد. 
جنبش پـارک قـزي و اعـتـراضـات و              
ـبـشـهـاي اعـتـراضـي                  حرکتـهـا و جـن
متعدد و بسيار گسترده قبل و بعد از   
آن نشان داد که جامعه ترکيه بشـدت    
قطـبـي شـده اسـت. دولـت اردوغـان                
خــودرا بــا مصــافــهــا و بــحــرانــهــا و            
مقاومت وسيعي روبـرو مـي ديـد و            
عــقــب نشــيــنــي هــاي زيــادي بــه آن            
تحميل شد. اعتـراضـات بـخـشـهـاي          
ـفـکـران و            سکوالر و کارگري و روشـن

ــان طــي ســال           و    ٢٠١٣ دانشــجــوي
 به اوج خود رسيد.  ٢٠١٤ 

همزمان بـا ايـن اعـتـراضـات دولـت               
اردوغان به دليل رقابتها و سياستهاي 
ارتجاعيش در مـنـطـقـه و  دفـاع و                  
حمايت فعالـش از جـريـان آدمـکـش            
داعش در سوريه و عـراق، در سـطـح        
بين الملي مـنـزوي تـر و مـطـرود تـر               
مــيــشــود و زيــر فشــار زيــادي قــرار            
ميگيرد. تنشها ميان ايـن دولـت بـا          
ـيـز       دولت آمريکا ودولتهاي اروپايـي ن

 حاد ميشود. 
در متن اين شرايـط اسـت کـه دولـت           
اردوغــان در نــوعــي ســردرگــمــي               
سياسي، از سياست قبلي که مـذاکـره   
با پ  ک ک و نوعي آتش بس با آن بـه    
اميد وارد شدن به اتحاديه اروپـا بـود       
کــنــار مــيــکــشــد و از اواســط ســال             

جنـگ و بـمـبـاران مـنـاطـق               ٢٠١٤ 
کردنشين را شروع ميکند که تا کنون 
ـيـان زيـادي از مـردم                  تلفات و قـربـان
گــرفــتــه اســت. دولــت اردوغــان در              

 ٢٠١٥ انتـخـابـات مـاه ژوئـن سـال               
عقب نشيني اي را متحمل شد و در     
ـقـهـا و              ـيـک خـل برابر، حزب دمـوکـرات
برخي ديگر احزاب مخالف اردوغـان    
پيروزيهاي چشمگيري بدست آوردنـد.  
اين انتخابات گرچه هـمـچـنـان حـزب        
عدالت و توسعه را در اکـثـريـت نـگـه        
داشت، اما نشان دهـنـده رونـد افـول           

 اردوغان و حزب اسالميش بود. 
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ــ	ل:   ــ�� ــ ــ	� ــ�� ــ� ســال گــذشــتــه    ا�
مذاکرات دولت افغانستان با طالبـان  
ـيـن بـه                    ادامه يـافـت و ظـاهـرا طـرف
توافقات زيادي دست پيدا کردنـد، از    
ـتــرش                 طــرف ديــگــر شــاهــد گسـ

هاي اجتمـاعـي در رابـطـه بـا             کمپين
حقوق انساني بويژه برابري زن و مـرد    
و آزادي بيان بوديم. شما رابطه اين دو 

بينيد؟ چه  مسئله را با هم چگونه مي
عوامل مهمي در اوضـاع سـيـاسـي         

 افغانستان نقش دارند؟
افغانستان تحوالت �	!4 "#	ر�:  

سياسي و اجتماعي بزرگي را از سـر      
گذراند. هيچگاه افغانستان چنين  مي

بر سر اين دوراهي و تعيين سرنوشـت  
نــبــوده اســت. جــامــعــه در مــقــابــل            

اسـت      مصافهاي عظيمي قرار گرفته
خــواهــانــه    هــاي عــدالــت        و جــنــبــش  

ومــتــرقــي نــويــنــي در حــال رشــد و             
 گسترش است.

دو قطبي جـامـعـه و حـکـومـت           
هرچه بيشتر خـود را در دل هـمـيـن               

کند. در يـک سـو      مصافها نمايان مي
حکومتي درمانده، بشـدت فـاسـد و        
ـقـاي خـود و         مافيايي، درگير حفظ ب
بي ربط به منافع اکثريت مردم و در     

اي که بسرعت دارد  ديگر سو، جامعه
رود و      اندازد و بجـلـو مـي      پوست مي

راههاي نجات خود را با دستان خـود  
ـيـشـتـر اعـتـمـاد             مي جويد و هر چه ب

اي،    يابد براي تغييرات پايه بنفس مي
ـيـاي                   براي نـجـات خـود از شـر مـاف
ـنـي     حکومتي، به ابزار اجتماعي نـوي

 شود. مسلح مي
پروسه صلح با طالبـان يـکـي از        
مــهــمــتــريــن حــوادث ســيــاســي در           

آيــد. ايــن       افــغــانســتــان بشــمــار مــي     
موضوع، يک نمونه و خصلـت نـمـاي      
بيگانگي عميق حکومت با مـنـافـع      
جامعه است. دقيقا جايگـاه مـنـافـع        
متضاد جامعه و حکومت را نشـان      

 دهد.  مي
مدتها اين نزديکي و تالش براي 
خاتمـه دادن بـه اخـتـالفـات بـر سـر                  
ــهــان               ــم قــدرت از مــردم پــن ــســي تــق

شد. اين امر بـه مـرور       نگهداشته مي

ـيـس جـمـهـور           توسط حامد کرزي رئ
ـبـان و              پيشين با بـرادر خـوانـدن طـال
دفاع جانانه از قوانين شريعـت و بـاز       
گذاشتـن دسـت احـزاب جـهـادي در              
قوانين و اجرائيات کشـور و هـمـوار          
کــردن دخــالــت مســتــقــيــم آنــهــا در           
سازمان قضايي، آموزش و پرورش و 
ـتـصـادي         از همه مهمتر در چـپـاول اق
سازمان يافته و مافيايي بـه صـورت     

 واقعيتي عيني شکل  گرفت.
پروسه نزديکي به طالبان جـز بـا       
سياست راهبردي با پاکستان و بويـژه  

تـوانسـت      امنيتي آن نـمـي      با دستگاه
 صورت بگيرد.

در همين روند، مذاکرات با دفتر 
سياسي طالبان مستقـر در قـطـر بـه           
ـبـه بـا رهـبـري                مذاکرات چـهـار جـان
امريکا براي عملي کردن و يـکـسـره        
کردن شرکت دادن طالبان در تقـسـيـم    
ـنـي و         قدرت ديگر به موضوعي عـل

 آشکار بدل گرديد.
تأکيد حکومت وحدت مـلـي بـر      
صلح با طالبان عليرغم تمام تـوحـش   
بي بديل ايـن جـريـان تـروريسـتـي و               
تشديـد حـمـالت نـظـامـي، تصـرف              
بخشهايي از مناطق و شـدت انـجـام      
عمليات تروريستي تـوسـط آنـان کـه         
ـيـت مـردم را نشـانـه                مستقيما امـن

رفت اما همچنان ادامه يـافـت و      مي
 محورهاي جديدي را هم ايجاد کرد.

مــذاکــرات صــلــح بــا گــلــبــديــن         
حکمتيار سردسـتـه حـزب اسـالمـي          

اي    افغانستـان بـا تـاريـخ و گـذشـتـه               
ـيـه              سرشار از شرارت و جـنـايـت عـل
مردم تحت نظارت آشـکـار امـريـکـا        

 نهايي شد.
 ۹ صفحه  
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سال گـذشـتـه خـروج       ا����	���	ل:  
ــه اروپــا                  ــحــادي ــان از ات ـت ــسـ ـل ــگـ ان
ـتـخـاب تـرامـپ دو                 (برگسيت) و ان
رخداد مهم در دو قطب مـهـم جـهـان       
سرمايه داري بـود. از سـوي ديـگـر                
هنوز اثرات بحران عميق کشـورهـاي   

 ۲۰۰۷ مهم سرمايه داري که از سال 
آغاز شد، به پايان نرسيده که صحبت 
از شروع بحراني جديد در آينده نزديک 
اســت. آيــا ارتــبــاطــي بــيــن بــحــران             
ـتـخـاب            اقتصادي و برگسيت و يـا ان
ـيـد؟ شـمـا وضـعـيـت             ترامپ مي بين

 سرمايه داري را چگونه مي بينيد؟
ــ	"ــ�:   بــرگســيــت و   !�ــ_ــ5ــ0 &

انتخاب ترامپ، هردو، انعکـاس بـي     
ـبـال      افقي و سردرگمي بورژوازي در ق
بحران اقتصادي عميق و سـاخـتـاري        
است که سرمايه جهاني با آن دست به 
ــحــران                  ــان اســت. اگــر ايــن ب ــب گــري
اقتصادي و اين بي افقي نبود، بنظـرم  
نــه تــرامــپ چــنــدان مــوضــوعــيــت           
ميداشت و نـه بـرگسـيـت. در عـيـن              
حال، هردو رخـداد سـيـگـنـال هـايـي            
دادند که ميتواند وضعيت اقتصـادي  
جهان را نامطمئن تر و بحران خيز تـر  
کند. چرا که هـردو بـر سـيـاسـتـهـاي               
ـيـسـتـي) و              درونگرايانه (پـروتـکـشـن
ـنـد کـه           ناسيوناليستي تاکيد گـذاشـت
مــي تــوانــد بــر تــحــرک و ســودآوري            
سرمايه جهاني تاثير منفي بگذرانـد.  
امري که طبعا در مرکز بحران فعلـي  

 نيز هست.
ــا            بــحــران اقــتــصــادي فــعــلــي ب
بحرانهاي معمولي و ادواري سرمـايـه   
داري فــرق دارد. ايــن يــک بــحــران                

تاريخي شبيه وضعيـتـي    -ساختاري 
است که براي مثال در مقطع جـنـگ     
جهاني اول بـا آن مـواجـه بـوديـم. آن               
ـنـه سـاز جـنـگ               بحران نه فقـط زمـي
ـلـکـه بـا آن جـنـگ              جهاني اول بود، ب
خــانــمــانســوز و تــغــيــيــر مــعــادالت         
ـتـصـادي نـاشـي از آن                   سيـاسـي و اق

ـيـر    سرانجام نيافت و به  نيز  بحران کب
اواخر دهه بيست قرن گذشته و جنگ 
جهاني دوم منجر شد. اگر هر بـحـران    
معمولي و ادواري که هر هفت تـا ده      

سال رخ مـيـدهـد مـا شـاهـد تـکـرار               
رونق هستيـم،   -بحران -سيکل رکود

ـتـوانـد      و پس از هر بحران سرمايه مـي
روند انباشـت وسـيـع       به رونق برسد و 

تري را آغـاز کـنـد؛ در بـحـران هـاي                 
ساختاري تاريخي الزمه شـروع رونـد     
ـيـرات و            انباشت وسيع سرمـايـه تـغـي
ـيـادي تـري اسـت.          تحوالت بسيار بن
ــانــکــه ديــديــم بــعــد از بــحــران                چــن

ـيـرغـم اقـدامـات خـارق              ۲۰۰۷  عـل
العاده دولت ها و بانک هاي مـرکـزي     
ـنـگـاه هـاي ورشـکـسـتـه،              در نجات ب
گرچه توانستند از وخامت بحران کـم    
کنند و حتي رونق نسبي هـم بـوجـود      
آمد، اما نرخ رشد سرمايه در سـطـح     
جـهـانـي هـم چـنـان در مـرز بـحـران                    
(حدود سه درصد) نوسان مـيـکـنـد.       
ـنـکـه بـانـک هـاي                 ـيـرغـم اي اکنون عل
ـلـي                   ـيـن الـمـل مرکزي و نـهـاد هـاي ب
سرمايه هر طرفندي که بلد بوده اند را 
به کار زده اند، از جملـه کـاهـش نـرخ         
ـيـن      بهره به حدود صفر، حتي خوش ب
ترين اقتصاددانان هم فکر نمي کـنـد     
که يک دوره رونـق و شـکـوفـايـي در                

   پيش است. 
دلــيــل ايــنــگــونــه بــحــران هــاي          
ساختاري و همه جانبه بنظر من ايـن    
ـيـک سـرمـايـه             است که ترکيـب ارگـان
(نسبت سرمايه ثـابـت بـه سـرمـايـه              
متغـيـر) در يـک سـطـح جـهـانـي و                    
عمومي باال ميرود و سودآوري را در 
ـيـاس تـاريـخـي دشـوارتـر و                   يـک مـق

ميکند. ارزش اضافـي کـه       دشوارتر 
سرمايه تحصيل ميکند از سـرمـايـه    
متغير، بخشي که به خريد نيروي کار 
اختصاص دارد، حاصل ميشود. اين  
کار کارگر است که مولد ارزش جديد 
است. سرمـايـه ثـابـت، بـخـشـي کـه                
صرف وسائل و مواد توليد ميشـود،  
بخودي خود منشاء درآمـد و ارزش        
اضافه نيست. هرچند سرمايه ثـابـت      
ـيـد اسـت و هـرچـه                    پيـش شـرط تـول
تکنولوژي جـلـوتـر مـيـرود اهـمـيـت             
اقتصـادي و حـجـم سـرمـايـه ثـابـت                 
بيشتر هم ميشود اما ارزش جـديـدي   
توليد نمي کـنـد. ارزش جـديـد و از              
جمله ارزش اضافه که سود از آن مـي  

آيد، توسط بخش مـتـغـيـر سـرمـايـه          
توليد ميشود که حجـم آن دائـمـا بـه           
نسبت سرمايه ثابت کاهش مـيـابـد.      
هر روز که ميگذرد حجم نيـروي کـار     
کمتري براي به حرکت درآودن ماشين 
آالت عظيم تر و سرمايه ثابت حجيـم  
تري الزم است. ايـن در حـالـي اسـت           

ـقـسـيـم               که  سود سـرمـايـه حـاصـل ت
ارزش اضافه بر جمع کل سرمايه اعم 

ثابت و متغيير است. اگر نسـبـت       از 
سرمايه ثابت به سرمايه متغيير بـاال  
برود، يعني ترکيب ارگانيگ سرمايه 
افزايش يابد، سـود بـه نـاگـزيـر سـيـر              
نزولي خواهد داشت. اگر اين افزايـش   
ترکيب ارگانيک سرمايه در سطح عام 
جهاني، و نه فقط در اين يـا آن حـوزه       
اقتصاد صورت پـذيـرد، و اگـر ايـن             
افزايش در يـک پـروسـه تـاريـخـي و                 
طوالني و با مستـهـلـک کـردن تـمـام           
ـيـک            امکانات کاهش تـرکـيـب ارگـان
صورت پذيرد، آنگاه ما با يک بحـران  
ساختاري و عميق شبيه آنچه اکـنـون     
با آن روبرو هستيم مـواجـه خـواهـيـم          
شد. در بحران هاي عادي خود بحران  
ـيـن آوردن       در عين حال مکانيسم پـاي
ترکيب ارگانيک سرمايـه و خـروج از         
بحران را در خود دارد؛ چـه از طـريـق        
ـتـه تـر          ـيـشـرف بکار گيري تکنولوژي پ

باال بردن بارآوري کار، چه از طريـق   و 
حذف سرمايـه هـايـي کـه سـودآوري            
الزم را ندارند، چه از طريق حـملـه بـه        
ـتـر    سطح معيشت طبقه کارگر و ارزان
کردن کارگران موجود و چه از طـريـق   
خلع يد از دهقانـان و غـيـر کـارگـران            
ـتـه و        ـيـاف بويژه در کشورهاي توسعه ن
تبديل کردن آنها به نيـروي کـار ارزان       
جديد و غيـره. امـا در بـحـران هـاي               
تاريخي ساختاري نظير بحران فـعـلـي    
تمـام ايـن امـکـانـات بـراي کـاهـش                 
ترکيب ارگانيک سـرمـايـه تـا سـرحـد           

استفاده شده و ديـگـر جـايـي        ممکن 
براي استفاده بيشتر نمانده و سرمـايـه   
به حالـت اشـبـاع جـهـانـي تـاريـخـي                
ـيـم هـم         ـن رسيده است. چنانکه مي بي
اکنون در سطح جهان حجم عظـيـمـي    
ـيـد            از سرمايه وجود دارد کـه در تـول
حرکت نمي کند و جمعيت عظـيـمـي    

از مردم که بيکار و عاطل و روز بـه        
ـيـشـتـر کشـيـده                    ـقـر ب روز بـه ورطـه ف
ميشوند. سرمايه هست، نيروي کـار     

 هم هست، اما "رشد" نيست! 
خروج از چنيـن   راه حل بورژوايي 

بحرانهايي ناگزير نوعي از سـاخـتـار        
شکني و تجديد سازمان سرمايـه در    
سطح جهاني و تاريخي اسـت. بـطـور       
مشخصتر: مجموعه اي از انقالبـات   
تکنولوژيک و نوآوري هاي اقتـصـادي   
فــوق الــعــاده، هــمــراه بــا تــحــوالتــي           
سياسي عظيم و تـعـريـف مـعـادالت        
جديد قواي بين المللي چه به منـظـور   
نوعي تجديد تقسيم جهـان و چـه بـه          
ـيـروي کـار            منظور به ميـدان آوردن ن
ـقـا و                 ارزان در منـاطـقـي نـظـيـر آفـري
خاورميانه و البته مقـاديـر زيـادي از        
جنگ ها و نابودي حجم عظيـمـي از     
سرمايه ثابت و زيرسـاخـت هـا و در          
يک کالم دوره اي بسـيـار سـيـاه و پـر            
مشقت و محروميت و فقر الزم است 
تا اگر بشريتـي بـاقـي بـمـانـد دوبـاره              
ترکيب ارگانيک سـرمـايـه در سـطـح            
ـتـوانـد     جهاني کاهش يابد و سرمايه ب
دوره جديدي از رونـق و شـکـوفـايـي              
طوالني داشته باشـد. حـتـي در ايـن            
ـقـط          حالت هم، همه اين اقـدامـات ف
مقدماتي است تا بحـران سـاخـتـاري       
ـيـادي    جهاني بعدي همه جانبه تر و بن
تر و در فاصله زماني کوتاهـتـري رخ     

 دهد.
در مقابل ايـن شـرايـط صـفـوف          
بورژوازي کامال درهم ريخته و بحران 
زده و بي افق است. هيچ کس راه حـل   
روشني ندارد و نـمـي دانـد چـه بـايـد             
کرد. تمام پديده ها و شگفتي هـايـي      
ـيـم از تـرامـپ                   که بـا آن روبـرو هسـت
گــرفــتــه تــا بــرگســيــت و تــا بــحــران             
حکومتي بورژوازي در غرب، از افول 
آمريکا گرفته تا عروج داعـش و دم        
درآوردن پوتين و کودتاي اردوغـان و      
نظير آن در تحليل نـهـايـي نـاشـي از            
بحران اقتصادي و بي افقي مترتب بر 
آن است. بطور مشخصتر: بطور کلـي  
سه گرايش در بـرخـورد بـه مـعـضـل             
ـتـوان در       بحران اقتصادي موجود مـي
صــفــوف بــورژوازي و مــتــفــکــران و           

رهبرانش مشاهده کرد که هيچ کـدام    
جواب ندارند. اول، گرايش مسـلـط و     
حاکم، ادامه وضعيت موجود و تدوام 
سياستهاي نئوکنسرواتيستي مبتني 
بر رياضت کشي اقتصـادي و ادامـه       
گلوباليزاسـيـون اسـت. ايـن خـط بـا                

شکـسـت خـورد. امـا           ۲۰۰۷ بحران 
همچنان حـاکـم اسـت چـون راه حـل                
ديگري نيست. تداوم حـاکـمـيـت ايـن         
خط تنهـا مـوجـب تشـديـد بـحـران،              
افرايش فقر و نابرابري، تمرکز و تراکم 
هـرچـه شـديـد تــر سـرمـايـه و هــردم                  
مشکلتر شـدن سـودآوري و حـرکـت             
سرمايه است. دوم، گرايش سـوسـيـال     
ـيــک و چـپ بـورژوازي، کــه              دمـکــرات
خواهان نوعي تعديل ثروت و تـوزيـع     
بهـتـر و بـازگشـت بـه راه حـل هـاي                    
کينزي به منظور تحريک سرمايـه بـه     
توليد بيشتر است. مشکل ايـن خـط     
اين است که فاقد آن شرايط تاريـخـي   
ـنـزي را در         است که سياست هاي کـي
عين حال سـودآور مـيـکـرد. يـعـنـي               
کاهش ترکيب ارگانيک سرمايه بـعـد     
از دو جنگ جهاني که اکنون فاقد آن 
شرايط هستيم. اين خـط يـک تـوهـم          
محض است و تنـهـا حسـن آن بـراي           
بورژوازي اين است که مثـل سـوپـاپ      
اطمينان عمل کند و اعتراضات چپ 
ـنـجـا و         اجتماعي و طبقه کارگر را اي
آنجا در چهارچوبه سياست هاي طبقه 
حـاکــم مــهـار کــنــد. ســوم، گــرايــش             
ـيـسـتـي            ناسيوناليستي و پـروتـکـشـن
است که اينهم بر يک تـوهـم و آرزوي         
بازگشت به "گذشته خـوش"، يـعـنـي           
ــاد قــرن بــيــســت               حــدود دهــه هــفــت
ميالدي، استوار است. ايـن گـرايـش         
ـتـصـاد را جـهـانـي شـدن                 معضل اق
سرمايه و تحرک نيروي کار را ميداند 
و ميخواهد با بيرون ريختن کـارگـران   
مهاجر و سياست هاي حـفـاظـتـي و         
درونگرا مساله را حل کـنـد. ايـن راه         
حل حتي بيش از راه حل دوم اتوپيـک  
و الــبــتــه ارتــجــاعــي اســت. حــتــي              
مدافعين آن کـه عـبـارت از امـثـال                

 ۱۰ صفحه  
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بموجب گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر "در پـنـج      
هزار نفر به دليل شـکـنـجـه، و          ۶۰ سال گذشته، دست کم 

شرايط بسيار بد، در زندان هاي رژيم اسد، جان خود را از   
دست داده اند." بر اساس اين گـزارش عـلـت اصـلـي ايـن               
کشتار "شکنجه مستقيم يا محرومـيـت از غـذا و دارو"             
در زندانهاي سوريه بوده است. سازمان ديـده بـان حـقـوق            

نـفـر از        ۱۴۴۵۶ بشر اعالم کرده است که تاکنون اسامي 
کودک را بـدسـت آورده و          ۱۱۰ اين کشته شدگان از جمله 

 ثبت کرده است.  
آين جنايت را بايد در کنار کشتار نيروهاي هوائي و    

زميني ارتش اسد و حاميانش در طـي پـنـج سـال اخـيـر               
قرار داد تا به ابعاد عظيم جـنـايـات ايـن رژيـم پـي بـرد.                  
جمهوري اسالمي شريک جرم و يکي عـامـل اصـلـي ايـن            
کشتار است. رژيم اسـد بـا کـمـکـهـاي بـيـدريـغ مـالـي و                      

نظامي جمهوري اسالمي انقالب مردم سوريه را بـه خـون     
کشيد، زميـنـه را بـراي افسـار گسـيـخـتـگـي نـيـروهـاي                       
رنگارنگ اسالمي له و عـلـيـه رژيـم اسـد فـراهـم آورد و                    
فاجعه اي در آن کشور آفريد که در تاريخ مـعـاصـر جـهـان        
کم نظير است. خامـنـه اي اخـيـرا در ديـدار بـا خـانـواده                       
کشته شدگان سپاه قدس در سوريه گفته است: نـظـامـيـان        

  مـلـت مـايـه            ايراني کشته شـده در سـوريـه "بـراي هـمـه                 
افتخارند." اين افتـخـار ارزانـي رژيـم حـکـومـت قـتـل و                      
کشتار جمهوري اسالمي باد. مايه افـتـخـار مـردم ايـران             
مقاومت و مبارزه پـيـگـيـري اسـت کـه در عـرصـه هـاي                    
مختلف عليه جانيان حاکم به پيش ميبرند. خامنـه اي و       
مقامات حکومت اش بايد به جرم حنايت علـيـه بشـريـت       

 در ايران و در سوريه به محاکمه کشيده شوند.  

"بنـا دارنـد فضـاي انـتـخـابـات               
را بـه سـمـت           ۶ ٩ جمهـوري     رياست 
کردن پـيـش بـبـرنـد و بـراي              دوقطبي

بـراي     ٨٨ تکرار حوادث ضدامنيتي 
انتخـابـات آيـنـده نـيـز هـيـزم جـمـع                   

 کنند" مي
نــمــايــنــده مشــهــد در مــجــلــس        

 اسالمي
ميگويند سالي که نـکـوسـت از      
بهارش پيداست. از پنج مـاه مـانـده       

گريبانشان   ۸۸ به انتخابات کابوس 
را گرفته است. هشدار ميدهـنـد کـه       
"جريان فتنه با استقرار دولـت آقـاي        
روحاني، بازگشته است و تالش دارد 
از ظرفيت دولت و جايگاه قانوني آن 

هـاي     براي ايجاد شبـکـه امـن، اتـاق        
گـيـري کــه        فـکـر و مــراکـز تصـمـيــم           

اي در فـتـنـه نـيـز               صورت خـوشـه     به
حضور داشتند" استفـاده کـنـد. ايـن          
ظاهرا جزئي از هجوم اصـولـگـرايـان     
براي خالي کردن زير پاي روحـانـي و     
جناح رقيب در انتخابات آتي اسـت.  
در اين ميان شوراي نگهـبـان اعـالم      
کرده است که هيچ رئيس جـمـهـوري      
خــود بــخــود بــراي دور دوم تــايــيــد            
صالحيت نمي شود. و اين هم به يک  

موضوع بحـث و کشـمـش بـيـن دو              
جناح تبديل شده است. اما آنچه در    
اين ميان قابل توجه است درگـرفـتـن    
اين کشمکشهاي جناحي در غـالـب     

" اسـت. جـنـبـش           ۸۸ "تکرار  فتـنـه      
حاصل مقـابلـه مـخـالـف         ۸۸ عظيم 

خــوانــيــهــاي مــوســوي و کــروبــي و           
کشاکش آنها با خامنه اي و احمـدي  
نژاد نبود بلکه بر عکس ايـن بـجـان        
هم افتادن جناحها حاصـل بـچـالـش       
کشيدن کل حکومت از جانـب تـوده     
مـردمــي بــود کــه بــا شــعــار مــرگ             
برخامنه اي و "موسوي بهـانـه اسـت       
کل نظام نشانه است" بـه خـيـابـانـهـا          
ــي                 ــگــران ريــخــتــنــد.  امــروز هــم ن

از    ۸۸ جناحهاي حکومتي از تکرار 
دعواهاي جناحي بين دولت روحاني 
و جناح اصولگرا ناشي نميشود. اين 
مقابله توده مردم با کـل حـکـومـت         
است که به نـقـطـه جـوش و غـلـيـان              
ديگري نزديک ميشود و انـتـخـابـات     
ميتواند کاتاليزور اين انفجار باشـد.  
نگراني جناحهاي حکومتـي کـامـال      

ميتواند تکرار بشود و  ۸۸ بجاست.  
اين بار تا بزير کشيدن کل حکـومـت   

 به پيش برود. 
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بنا بر ارزيابي صندوق بين الملي پول رشد اقـتـصـادي    
در صـد افـزايـش           ۵/۳ به مـيـزان        ۲۰۱۷ جهان در سال 

خواهد يافت و يک نتيجه اين افزايش تورم و گراني خواهد 
بود. در اين گزارش گفته شده: "بازگشت تورم دراقـتـصـاد        
هاي بزرگ غربي، افزايش نرخ بـهـره در بـازارهـاي مـالـي             
جهان، سنگين تر شـدن بـدهـي هـاي دولـتـي کشـورهـاي                 
غربي، افزايش قيـمـت مـواد اولـيـه و انـرژي، خصـوصـاً                   
افزايش قيمت نفت خام، افزايش قـيـمـت دالر نسـبـت بـه             
ديگر پول هاي جهان و کاهش موازين و مقررات مـحـدود   
کننده در بخش هاي مالي و بـانـکـي، صـنـايـع انـرژي و                  
دارويي از جـملـه تـغـيـيـراتـي هسـتـنـد کـه مـي تـوانـنـد                          
چهارچوب هاي رشد و توسعه اقتصاد جهاني را دگـرگـون     

 نمايند."
به عبارت ديگر از "رشد و توسعه" اقتصـاد سـرمـايـه         
داري توده مردم نصيبي نخواهند برد. کارگران و   نـود و       
نه درصدي هاي جامعه مرغ عزا و عروسي هسـتـنـد. در         
رکود و کاهش نرخ رشد فـالکـت و بـيـکـاري نصـيـبـشـان                

 ميشود و در توسعه و افزايش نرخ رشد تورم و گراني! 
اما مساله به همينجا ختم نمـيـشـود. صـنـدوق بـيـن             
المللي پول از پروتکشنيسم و ناسيوناليسم اقتـصـادي کـه      
مبناي جهتگيري و  سياست اقتصادي  ترامپ و احـزاب      
راست افراطي در اروپا است بعنوان "بـازگشـت گـفـتـمـان            
محافظه کارانه اقتصادي" ياد ميکند و آنرا براي کـارکـرد    

جهاني سرمايه مالي نگران کننده ميـدانـد. امـا مسـالـه           
مردم چيز ديگري است. براي کارگران و توده مردم کار کن 
جهان اين پروتکشنيسم و محافظه کاري اقتـصـادي بـجـز       
سفت کردن هر چه بيشتر کمربندها و تشديد رياضتکشـي  
معنائي نخواهد داشت. ترامپ در کمپين انتخاباتـي اش     
صريحا با افزايش حداقل دسـتـمـزدهـا مـخـالـفـت کـرد و                
مسلما باز گذاشتن دست سرمايه داران در تعيين دستمزد 
و ديگر شرايط کـاري يـکـي از مـبـانـي کـنـسـرواتـيـسـم                       
اقتصادي دولت تازه آمريکا خواهـد بـود. در ايـن مـيـان               
گراني و تورم نيز ارزش واقعي دستمزد کارگران را بيش از 
پيش تنزل خواهد داد.  پاسخ و نسخه پيچي صندوق بـيـن    
المللي پول يا بانک جهاني در قبال اين شرايط هر چه باشد 
پاسخ کارگران و نود و نه درصديهائي که هيچ منفعتي در 
سلطه سرمايه ندارند روشن است: سيستم و نظم اقتصادي  
که در رونق و رکود به نفع يک درصديهاي حاکم و به ضـرر    
توده مردم کار ميکند بايد از اساس تغيير کنـد. گـرايـش       
عميق توده مردم به تغيير وضع موجـود، کـه در شـرايـط           
حاضر به تخته پرش نيروهاي فاشيستي به قدرت تـبـديـل      
شده، تنها با جايگزيني کاپيـتـالـيـسـم بـا سـوسـيـالـيـسـم                 
ميتواند معني واقعي خود را بازيابد. تنها سوسيـالـيـسـم      
ميتواند شکاف عظيم بين دره فقر و کوه ثروت را از ميان 

 بردارد و آزادي و رفاه توده مردم را به ارمغان آورد. 
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"دولت تمـام حسـابـهـايـش را روشـن              
 ميکند، قوه قضائيه نيز روشن کند." 

 حسن روحاني
دعوا بين صادق الريجاني رئيس قوه 
ـيـس قـوه         قضائيه و حسن روحاني رئ
ـتـه اسـت. مـوضـوع             مجريه باال گـرف
ـيـن            مورد کشمکـش دزديـهـاي طـرف
است. از جـملـه مـوارد مـورد بـحـث             
ـيـارد دالري       ـل اينست که دزديهاي مي
بابک زنجاني به جيب کي رفته اسـت.  
الريجاني مدعي است بابک زنجـانـي   
ـتـخـابـات                  "ميليـاردهـا تـومـان بـه ان
رئيس جمهور کمک کرده است" و در      
مقابل روحاني ميگويد از ابتدا بـايـد   
بــابــک زنــجــانــي در اخــتــيــار وزارت           

اطالعات قرار ميگرفت تـا مـعـلـوم         
ـيـارد دالر بـه          ۲.۷ ميشد حدود  ـل مي

ـتـه بـوسـيلـه بـابـک زنـجـانـي                  يغما رف
"چگونه در اختيار يک فرد قرار گرفته  
و اين اموال االن کجاست؟" در همين  
رابطه وزارت امور خارجه جـمـهـوري      
اســالمــي در اطــالعــيــه اي اعــالم            

 ميکند:  
"هيچ يک از اقدامات بابک زنجاني و    
همدستانش از مسيرهاي قـانـونـي و        
رسمي انجام نشده و تمامي اقدامات 

ـبـانـه، غـيـر           «وي بـه صـورت        ـل ـق مـت
ـيـانـه            »رسمي، زير زمينـي و مـخـف

انجام پذيرفته به نحوي که نه تنهـا در    
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را  ٢٠١٦آخرين هفته از سال 
پشت سرگذاشتيم. فرارسيدن سـال   
ــبــريــک               ــه هــمــگــان ت جــديــد را ب

ــال            ــم. س ــگــوي ــي ــال    ٢٠١٦م س
اعتراضات گسـتـرده کـارگـري در         
ايران بود. سـال تـقـابـل هـر روزه               
کارگران با تشديد تهاجمات رژيـم  
اسالمي به زندگي و معيشت خود 
و تشديد سرکوبها بود. به عبارت  
روشنتر از يـکـسـو شـاهـد تـالش             
گسترده جمهـوري اسـالمـي بـراي         
تشديد سياست رياضت اقتصادي 
و تحميل آن بـر گـرده کـارگـران و           
کل جامعه بوديم. که نمونـه هـاي      
مهمش تـدويـن قـوانـيـن بـرنـامـه               
ششم توسعه، گذاشتن اليحه ضـد    
کارگري "اصـالح قـانـون کـار" در             
ــزودن            دســتــور کــار مــجــلــس، اف
برشمار مناطق ويژه اقتصادي در   
جهت ارزان سـازي نـيـروي کـار و           
تشديد استثمار کارگران اسـت. و     
الزمه اجرايي کردن اين سياستها، 
تشديد سرکوبگري ها و احضار و   
زنداني کـردن فـعـالـيـن کـارگـري،            
مــعــلــمــان مــعــتــرض و فــعــالــيــن         
اجتماعي و  صدور احکام سنگين 

 زندان براي آنان بود. 
از سوي ديگـر جـدال جـانـانـه          
کارگران و معلمـان بـراي گـرفـتـن          
حق و حقوقشـان و در تـمـام ايـن             
ــراض              ــت ــا، فضــاي اع عــرصــه ه
کارگران در سـال گـذشـتـه را رقـم            
زد. در اين اعتراضات کارگران نه  
تنها در برابر تهاجمات حکـومـت   
اسالمي قد علم کردند، بلکـه هـر     
چه بيشتر خـواسـتـهـاي تـعـرضـي            
خود از جـملـه خـواسـت افـزايـش               
دستمزدهـا بـه بـاالي خـط فـقـر،               
درمان رايگان و تحصيل رايـگـان     
براي همه، حق مسلم مسکن براي 
همه، خاتمه دادن به امنيتي کردن 
مبـارزات کـارگـران، مـعـلـمـان و              
فعالين اجتماعي و لـغـو احـکـام           
زندان صادر شده تـحـت عـنـاويـن          
امنيتي چـون "اخـالل در نـظـم و                
امنيت ملي" ، را به جلو آوردنـد.     
در سال گذشته کارگران بـا اعـالم     
اينکه "امنيت ملي" يعني امنيت 
سرمايه داران و با مقايسه احکام 

صادر شده بـراي جـانـيـانـي چـون             
سعيد مرتضوي ها و با اعـتـراض   
عــلــيــه دزدي هــاي مــيــلــيــاردي           
حکومتيان و حقوق هاي نجـومـي   
رده هاي مختلف حکومتـي، کـل     
سيستم قضايي حکومت اسالمي 
و تبعيض و نـابـرابـري و تـوحـش              
سرمايه داري حاکم بر جـامـعـه را      

 ٢٠١٦به چالش کشـيـدنـد. سـال          
سال تجمعات گسترده در مـقـابـل    
مجلس اسالمـي، سـال گسـتـرش         
اعتراضات سراسري تر کـارگـري،     
سال سازمانيابي هر چـه بـيـشـتـر          
اعتراضات در مدياي اجتماعي و 
ســال جــلــوتــر آمــدن کــارگــران در          
صحنه سياسي جامعه و ميـدانـي   
تر شدن شعارهايي چون کـارگـران     
زنداني، زنداني سياسي آزاد بـايـد   

 گردد، بود. 
در بعدي جهاني، سال گذشتـه  
سالي تلخ و خونبار در خاورميانه 
بود. رسميت عـمـلـي تـهـاجـمـات             
روسيه به کشور سوريه و تـبـديـل        
اين کشور به ميدان رقـابـت هـاي        
خونين روسيه و آمريکـا و دولـت       
هاي ارتـجـاعـي مـنـطـقـه، ابـعـاد              
فاجعه بار انساني عظيمي در پـي  
داشت. بدنبال اين اتفاقات  مـوج   
عظيم و بيـسـابـقـه مـهـاجـرت بـه             
ــراژدي            ــي و ت ــاي کشــورهــاي اروپ
انساني اي که در پي آن شـاهـدش     
بــوديــم اتــفــاق افــتــاد. و آخــريــن            
رويــداد فــاجــعــه بــار در ســوريــه            
تصرف حلب توسط رژيـم اسـد بـا        
حمايت فعال روسيـه و جـمـهـوري         
اسالمي و حـزب اهللا و بـا درهـم              
کوبيدن نيروهاي مخالف و مـردم    
شهر از زمـيـن و هـوا بـود. ايـن                 
پيروزي را جـانـيـان بـه يـکـديـگـر             
تبريک گفتند و جنگ و کشتـار و    
ويراني همچنان در اين کشـور بـه       
قوت خود باقي مـانـد. و آخـريـن            
خبر اعالم روز سـي ام دسـامـبـر             

بعـنـوان اولـيـن روز بـراي             ٢٠١٦
آتش بس در سوريه با پادرميـانـي   
سوريه و ترکيه و حـمـايـت مـقـام            
هاي ايـرانـي و سـوري بـود. امـا               
درتداوم رقابت هـاي مـنـطـقـه اي          
ايــن آتــش بــس يــکــروز هــم دوام            

 ٢٠١٧نياورد و روز سوم ژانـويـه     

حمله اسد به مواضع مخالفان در   
بــردا در شــمــال غــرب          دره وادي     

دمشق و چند نقطه ديگر خبرسـاز  
 شد. 

مثال مهم ديگر از اتـفـاقـات        
قابل توجه در خـاومـيـانـه کشـور          
ترکيه است. کودتا در تـرکـيـه کـه        
خود نتيجه يک جنگ داخـلـي در       
صفوف بـورژوازي در ايـن کشـور          
بود، پس از فائق آمـدن اردوغـان       
بـــر آن، بـــه بـــهـــانـــه اي بـــراي                  
سرکوبگري هاي دولت فاشـيـسـت    
ــراج مــوج مــوج               ــان و اخ اردوغ
ــنــان دولــت و                ــارگــران، کــارک ک
روزنامه نگاران و سـرکـوب صـف      
مخالفين در اين کشورتبديل شد. 
و در مقابل اين سـرکـوبـگـري هـا          
صف اعتراض کارگران و نيروهاي 
آزاديخواه را مي بينيم که هر روز   
سـازمـانـيـافـتـه جـلـو مـي آيـد و                   
کارگران در صف جلوي اعـتـراض     
عــلــيــه ســرکــوبــگــري هــاي دولــت        
ــراي               ــش ب ــاي ــاله ــق ــان و ت اردوغ
حــاکــمــيــت قــوانــيــن ارتــجــاعــي         

 اسالمي قرار دارد. 
صحنه مهـم ديـگـر جـدال در           
خاورميانه عراق است. اتفاق مهم 

حمله ٢٠١٦در آخرين ماه از سال 
به موصل يکـي از پـايـگـاهـهـاي           
مــهــم داعــش اســت. اگــرچــه از              
ــعــي از مــوصــل              مــنــاطــق وســي
داعشيان بيـرون رانـده شـده انـد،           
اما جريان باز پس گيري اين شهـر  

 ٢٠١٦که قرار بود تـا آخـر سـال          
پايـان يـابـد، هـنـوز ادامـه دارد.               
بدون شک بازپـس گـيـري مـوصـل          
ضربه مهمي به داعش وتضعيفش 
است و به اين لحـاظ هـم از نـظـر           
سياسي و هم از نظر انساني مـهـم   
است. مردم از زير چنگ مستقيم  
يکي از وحشي ترين نيروها بيرون 
مي آيـنـد. امـا روشـن اسـت کـه                
بحران منطقه به جاي خـود بـاقـي      
است و خاورميانـه دارد در آتـش         
مـيـسـوزد. بـه عـبـارت روشـنـتـر                 
اينکه داعش آدمخوار از مـوصـل   
بيرون رانده ميشوند و يک منطقـه  
مهم قدرتش را از دست مـيـدهـد،    
يک اتفاق مـثـبـت اسـت. امـا در             
عين حال اين اتـفـاق  نـمـيـتـوانـد            

مـوجـب امــيـدي بــراي آرامـش و             
زندگـي امـن بـراي مـردم بـاشـد.               

دليلش نيز به روشني اينـسـت کـه       
نيروهايي که حمله به مـوصـل را       
آغاز کرده اند خود از خـالـقـيـن و       
حاميان نيـروهـاي تـروريسـتـي از          
جمله داعش بـوده انـد. از دولـت           
قومي مذهبي عـراق گـرفـتـه، تـا          
ــه و                  ــي ــرک ــا ت ــکــا ت ــري ــت آم دول
متحدينش، در رقابـتـهـايشـان بـا        
يــکــديــگــر داعــش و مشــتــي از            
دســتــجــات آدمــکــش قــومــي و           
اسالمي ديگر را بوجود آورده و به 
جان مردم انداخته انـد. از جـملـه           
همين امروز ترکيه با دولت عـراق  
کشــمــکــش دارد و نــمــيــخــواهــد          
نيروهايش را از اين کشور بـيـرون     
ــا               ــبــرد. جــمــهــوري اســالمــي ب ب
دستجات مزدورش پـايـگـاهـهـاي        
نفود خود را در عـراق دارد و بـا           
عربستان وترکيـه و آمـريـکـا سـر            
جنگ دارد. آمريکا و عربستان و  
بارزاني نيز هر کدام به سهم خـود    
نقشي در کشاکش هـاي مـنـطـقـه        

 دارند. 
همه ايـن اتـفـاقـات تـاکـيـدي              
ديگر بر اينست که راه حل نهايتـا  
خود مردمند. راه حل بـه مـيـدان         
آمدن خود مردم و شکل گرفتن و   
رشد جنبش هاي مترقي و چـپ و    
آزاديخواه در منطقه است. بـطـور      
مثال طاليه هاي اين جنبش را در 
اعتراضات سال گذشته مردم ايـن  
کشور با شعار نه شيعه، نه سـنـي     
و بـا خـواسـت جـامـعـه مـدنـي و                 
حکومـت سـکـوالريسـتـي شـاهـد            
بــوديـــم. در کـــردســـتــان عـــراق             
اعتراضات کارگري، مـعـلـمـان و         
بخش هاي مختلف اجتماعـي در    

جريان داشـت و       ٢٠١٦طول سال 
يک خواست مهم آنان رها شدن از   
شر نيروهاي ناسيوناليست حـاکـم     
ــت             ــجــاعــي دول ــروهــاي ارت ــي و ن
اقـلـيـمـي اسـت. دولـتـي  کـه در                    
رقــابــتــهــاي ايــران و تــرکــيــه هــر            
جــنــاحــش بــدنــبــال يــکــي از ايــن          

 دولتهاست.  
و باالخره اينکه انقالب مـردم  
ايران، جارو کردن بساط جمهـوري  
اسالمي  و به ميدان آمدن نيـروي  

چپ و راديکال در کل اين منطقـه  
پاسخ اسـاسـي اي در رهـا کـردن             
منطقه از جهنم مـوجـود خـواهـد         
بود. به اين اعتبار ميتوانم بگويم 
که اعتراضات گسـتـرده کـارگـري         
در ايران، به ميدان آمدن جـنـبـش      
هاي اعتراضي در ايران و نقـش و    
جايگاه ما کمونـيـسـتـهـا در ايـن           
تحوالت نقطـه امـيـدي نـه تـنـهـا              
براي مردم ايران، بلکـه بـراي کـل        

 منطقه است.
در ابعاد جـهـانـي و فـراتـر از            
خاورميانه، موضوع اصلي بحران 
سرمايه داري جـهـانـي و تشـديـد            
سياسـت ريـاضـت اقـتـصـادي در             
قبال زنـدگـي و مـعـيـشـت مـردم                
است. از هميـن رو سـال گـذشـتـه             
سال اعتراضات گسترده کـارگـري   
عليه ايـن سـيـاسـت هـا و فسـاد                 
دولتهاي حاکم از شرق تا غـرب و    
در سراسر اروپاست. نمونه هايـش   
اعتراضات گسترده عليه تـغـيـيـر       
قانون کار در فرانسه و ايـتـالـيـا،         
اعتراضات گسـتـرده کـارگـري در         
ــا،              ــک ــري ــا، آم ــي ــان ــپ ــل، اس ــرزي ب
انگليس، بلژيک، يـونـان، آلـمـان،         
سوئد، فنالنند، امريکا، مراکش، 
تونس، کـره جـنـوبـي، لـهـسـتـان،               

 هند، گينه و... است. 
از سوي ديگـر مـوج انسـانـي         
حمايت از پناهندگان به اروپـا در    

يــک نــقــطــه امــيــد          ٢٠١٦ســال   
درخشــان بــود. دولــتــهــايــي چــون         
آلمان و فرانسه در ابتدا درها را به 
روي پناهندگان بـاز کـردنـد، امـا         
ــرگشــتــي            ايــن وضــعــيــت مــوج ب
داشت. و تحرکات باندهاي سـيـاه     
ــه هــاي                اســالمــي و دار و دســت
آدمخور داعـش در اروپـا نـظـيـر              
عملـيـات تـروريسـتـي اي کـه در               
فرانسـه و کـلـن و بـرلـيـن بـه راه                    
انداختند، زبان جريانات فاشيست 
و راست و ارتجاعي را باز کرد. و  
همه اين اتفاقات در متـن بـحـران      
اقتصـادي جـهـان سـرمـايـه داري             
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مـعـنـي "حـقـوق         !���د ا�ـ�ـ(�:  
بشــر" در ارتــبــاط بــا جــنــبــشــهــاي            
اجتماعي چـيـسـت؟ مـا جـريـانـات              
سياسي زيادي را مشاهده ميکـنـيـم    
که در قبال حـکـومـت اسـالمـي بـه             
"نقض حقوق بشر" اشاره ميکنـنـد و      
متعاقبا خودشان را مدافـع "حـقـوق       
بشر" در ايـران قـلـمـداد مـيـکـنـنـد.               
ارزيابي شما از اين جريانـات و ايـن       

 انتقادات چيست؟ 
ببينيد تا آنجـائـيـکـه     ��H 0Iاد�:  

به نقد حکومت اسالمي برميـگـردد   
و اينکه اين حکومت نـاقـض مـفـاد       
بيانيه سي ماده اي حقوق بشر است، 
نقد درستي اسـت. واقـعـيـتـي غـيـر             
قابل انکار است. جمهوري اسالمـي   
ــن                   ــري ــکــي از خشــن ت در زمــره ي
حـکــومــتــهــايــي اســت کــه کــارکــرد         
روزمره اش ناقض مـفـاد شـنـاخـتـه           
شده "حقوق بشر" در جامعه است. و    
رسما اعالم کرده است که به "حـقـوق    
بشري" که بر مبناي تعاليم کثيف و    
فلسفه و نگرش اسالم نگاشته نشـده  

 است، پايبند نيست. 
اما ما الزاما مجاز نيستيم که ايـن    
نقد از جمهوري اسالمي را مـبـنـاي      
پايبندي و يا تعهد اين جريانـات بـه     
مفاد بيانيه "حقوق بشر" تلقي کنـيـم    
و بپذيريـم کـه ايـن جـريـانـات خـود                
مدافعين پر و پا قرص اين "حـقـوق"      
در فرداي سرنگوني رژيم اسالمي در 
ايران هستند. بنظرم در اينجـا بـايـد       
مکث کرد و گفت براي پـاسـخ بـايـد       
کارنـامـه و عـمـلـکـرد واقـعـي ايـن                  
جريانات را مورد قضاوت قـرار داد      
و بطور اثباتي به بررسي سياستها و   
پراتيک اين جـريـانـات نشـسـت. بـه              
اعتبار ديگر سـيـاسـتـهـاي آنـهـا را              
نميتوان تـمـامـا از آنـچـه در قـبـال                  
حکومت اسالمي مطرح مـيـکـنـنـد      
بيرون کشيد، بلکه بـايـد پـراتـيـک و          
سياست و تاريخشان را تواما مـورد  

 بررسي قرار داد. 
واقعيت اين است که بيانيـه "حـقـوق       

بشر" در دنياي امروز کـاربسـتـهـا و         
کاربردهاي سياسي متفـاوتـي پـيـدا       
کرده است. جـنـبـشـهـاي مـتـفـاوت              
اجتماعي درک و اهداف و مـقـاصـد      
سياسي گونـاگـونـي در پـس اعـالم            
تعلق به اين بيانيه دنبال ميـکـنـنـد.     
به اين اعتبار بيانـيـه "حـقـوق بشـر"           
سي بند "طاليي" از آسمان نازل شده   
نيست که بر لوحه سنگـي نـگـاشـتـه        
باشند. سي "فـرمـانـي" نـيـسـت کـه               
مستقل از جنبشهاي اجتماعي قادر 
به بررسي و تحليل نيروهاي سياسي 
مدافع آن باشيم. سي "بندي" نيـسـت   
که مسـتـقـل از تـحـرک سـيـاسـي و                 
طبقاتي موجـود در جـامـعـه قـابـل             
بررسي کاربرد آن باشيم. از اين رو بر 
حسب اينکه چه جـريـان سـيـاسـي و          
کدام جنبشي به اين بيانيه مـتـوسـل    
ــيــشــود، اهــداف مــتــفــاوت و                 م
کاربستهاي متفاوتي از اين بـيـانـيـه     
مد نـظـر اسـت و بـه سـيـاسـتـهـاي                    
متفاوتي در جامعه و کشمکشـهـاي   

 اجتماعي خدمت ميکند. 
بطور مثال حتي در دوران حکـومـت   
مطلقه سلطنت محمد رضا شاه هـم    
ايدئولوگهـا و نـظـريـه پـردازان ايـن                
حکومت در کمال وقـاحـت خـود را          
پايبيند و مدافع "بيانيه حقوق بشـر"   
ميدانستند. اما همه ما ميدانيم که  
"شهروند" آن جامعه چه در حکومـت    
سلطنتي و چه در حکومت اسالمـي  
فاقد هر گونه حقوق مدني و سياسي 
در جامعه بود. ساواک و سـاوامـاي        
اين جريانات را ما ديده ايم. از ايـن       
رو جريانات مدافع ابقاي حـکـومـت      
سلطنتي عليرغم ادعاهـا و قسـم و         
آيه هايشان نميتوانند حتي به مـفـاد   
"حقوق بشر" مندرج در ايـن بـيـانـيـه         
پايبند باشند. مردم در حکومتهـاي   
مورد نظر ايـن جـريـانـات "رعـيـت"            
بودند. فاقد هرگونه حـق و حـقـوقـي          
بودند. و بيانيه "حقوق بشـر" صـرفـا         
زرورقي بود براي مقبوليت دادن بـه      
يک حکومت سرکوبگر و استـبـدادي   

و ضد انساني. در حـکـومـت مـورد        
نظر اين جريانات تعهد بـه "بـيـانـيـه           
حقوق بشر" صرفا يک شعار توخالـي   
و پــوچ اســت. مــا حــکــومــت ايــن              
جريانات را ديده ايم. رابطه سياسـت   
و اقتصاد را در حکومت مورد نـظـر   
و ايده آل اين جريانات ديده ايم و مي 
شناسيم. حـکـومـت سـرمـايـه داري           
مورد نظر اين جريانات که بـر پـايـه        
"کار ارزان" سازمان داده شده اسـت،    
استبداد گسترده يک شـرط حـيـاتـي         
براي "خاموش" نگهداشتن کارگـر و      
توده مردم معترض است. سـرکـوب      
ســازمــان يــافــتــه و گســتــرده رکــن            
اســاســي عــمــلــکــرد ســيــاســي ايــن         
جريانات در جـامـعـه خـواهـد بـود،             
مستقل از اينکه چقدر امـروز و يـا         
فردا به بيـانـيـه "حـقـوق بشـر" قسـم                
بخورند. در جـامـعـه اي کـه نـقـطـه                 
قدرت سرمايه براي انباشت سرمايـه  
نــيــروي کــار ارزان بــاشــد، چــنــيــن            
حكومتي در سطح سياسي نيازمند 
سازماندهي گسترده و همـه جـانـبـه       
براي سرکوب اعـتـراضـات جـامـعـه         
است. ترديدي در اين واقعيت نبـايـد    

 کرد. 
 

اگـر جـريـانـات       !�ـ�ـ�د ا�ـ�ـ(�:  
سلطنت طلب را به کناري بگـذاريـم،   
در هر حال ما با جـريـانـات ديـگـري        
مــواجــه هســتــيــم کــه نــقــدشــان بــه           
جمهوري اسالمـي بـر مـبـنـاي ايـن             
بيانيه استوار شده است و مطالبـات  
خود را بـراي فـرداي ايـران در ايـن                 
چهارچوب خالصه و بيان ميکنـنـد.   

 نقد شما به اين جريانات چيست؟ 
بــخــشــي از ايــن       �ــIــH 0ــ�اد�:  

ــظــر شــمــا، از               ــات مــورد ن ــان جــري
مدافعين بي شرم و حياي بخشـي از    
حکومت اسالمي هستند. جريانات  

ــي      ــل ــن              –م ــال در اي اســالمــي ک
چهارچوب ميگنجند. همانطـور كـه      
اشاره كرديد، ايـنـهـا "نـقـدشـان" بـه                
حکومت اسالمي را در چـهـارچـوب      
بيانيه "حـقـوق بشـر" بـيـان و ارائـه                   

ميدهند. اما واقعيت اين اسـت کـه       
مدافع بخشي از حکومت اسـالمـي     
اند. خواهـان اصـالح ايـن هـيـوالي             
اسالمي به منظور حفظ آن هستند. 
مشکلشان ايـن اسـت کـه سـفـره را              
جريانات "انحصارگر" حاکم از جلوي  
ايـنــهــا جــمــع کـرده انــد و از بــازي                
بيرونشان کرده اند. اين جريانـات بـر     
حسب مد روز، و بعد از سقوط بلوک 
شرق و از سکه افتادن "مارکسيسـم"   
و "سوسياليسم" به لـحـاظ سـيـاسـي          
چهارچوب نظري ديگـري را بـدسـت        
گرفته اند، اما همان اهداف قـديـم و     
هميشگي خود را در دفـاع از يـک             
جناح اين رژيم دنبال ميکنند. آنچـه   
عوض شده است لباس و جـامـه اي       
است که در اين دوران پـوشـيـده انـد.       
ــداف و                   ــر اه ــوه ــري در ج ــيــي ــغ ت
سياستهايشان ايـجـاد نشـده اسـت.           
دفاع اين جريانات از "بيانيه حـقـوق      
بشر" در شرايط و تـا زمـانـيـکـه از              
جــنــاحــي از رژيــم اســالمــي دفــاع           
ميکنند، پوچ و بـي مـعـنـي اسـت.          
ارزيابي ما از اين جريانات ارزيـابـي   
اي متکي بر کارنامه و عملکردشان 
و نه ادعاهاي توخـالـي شـان اسـت.         
اينها "اپوزيسيون پرو رژيم" هستند.   
تعلق قلبي شـان بـه رژيـم اسـالمـي            
اســـت، امـــا از بـــد روزگـــار بـــه                 
اپوزيسيون، عليرغم ميلشان، رانـده    
شده اند. و هـر بـار کـه رژيـم تـکـه                    
استخواني به طرفشان پـرتـاب کـرد،      
آنها با سر به طرفش شيرجه زده اند. 
ما سينه زدنهاي اين جريانات را در   
زيــر پــرچــم جــنــاحــهــاي حــکــومــت          

 اسالمي ديده ايم. 
اما اين تنها بخشي از نقد ما به اين 
جريانات است. رکن ديگر نـقـد مـا،       
نقد آنتي کاپيتاليستـي مـا بـه ايـن           
جريانات است. ايـنـهـام هـم مـدافـع            
حکـومـت سـرمـايـه و بـازار آزاد و                 
استثمار سرمايه در جامعه هستند. 
اينها هم مدافع حـاکـمـيـت اقـلـيـت            
سرمايه دار بر زنـدگـي و شـئـونـات            

جامعه هستـنـد. و در جـامـعـه اي               
مانند ايران که اساس اقتصادش نـه    
تــکــنــولــوژي پــيــشــرفــتــه و تــولــيــد          
کاالهاي پيچيده تکنولوژيک اسـت،    
چــنــيــن جــامــعــه اي حــوزه صــدور            
سرمايه و تـکـنـولـوژي نـيـسـت، در            
چنين جوامعي اسـاس اقـتـصـاد بـر          
مبناي نـيـروي کـار ارزان اسـت. و                
همانطور که اشاره کـردم بـراي ارزان       
نگهداشتن و خاموش نـگـهـداشـتـن        
نيروي کار بايد سرکوب کـرد. بـايـد         
تشکالت کارگري، اتحاديه و شـورا      
و سنديکا را سرکوب و ممنوع کرد. 
بايد تجمـع و تشـکـل و تـحـزب را                
مـمـنـوع کـرد. بـايـد اعـتـصـاب را                   
ممنوع کرد. بايد بساط مطبوعـات   
آزاد را جـمـع کـرد. بـايـد آزاديـهـاي               
مدني و سياسـي را سـرکـوب کـرد.           
بايد در يک کالم سـاواک و سـاوامـا          
داشت. به اين اعتبار هـر جـريـانـي،        
چه جريانات راست پرو غربي، و چـه    
جريانات اصالح طلبان حـکـومـتـي،     
ذاتا نميتوانند حتي مدافع نيـم بـنـد      
حقوق اعالم شده در بيانـيـه "حـقـوق        
بشر" باشند. چرا که آزادي در ايـران        
با سرمايه داري قابل جمع نـيـسـت.      
حکومت "دمـکـرات" و "آزاديـهـاي              
سياسي" در حکومتهاي مورد نـظـر      
ايــن جــريــانــات نــخــواهــيــم داشــت.        
سرکـوب و بـي حـقـوق سـيـاسـي و                  
مدني، آنچه ديده ايم و آنچه تاکـنـون   
کرده اند را در آينده تکرار خـواهـنـد      
کرد. اين جريانات گذشتـه چـراغ راه       
آينده شان است. آينده شان از گذشته 
شان متفاوت نيست. اينها خـواهـان    

 اعاده گذشته اند. 
 

جا دارد کـه بـطـور      !���د ا��(�:  
مختصر به خود بيانيه "حقوق بشـر"     
هم بپردازيم. برخي مطرح ميکـنـنـد     
که اين بيانيه براي اوليـن بـار داراي       
مطالبات و حقوق پـيـشـرويـي اسـت        
که به شکل جهاني جمع آوري و ارائه 
شده است. اينکه آزاديهاي سياسي و 
اجتماعي و حق تجمع و تشـکـل را         
برسميت شناخته است. هيچ حـقـوق      

 ۸ صفحه  

 "��Cق <#�و�(�" رو�	�0،  
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داخل کشور با شبکـه هـاي فـاسـد و           
سرشاخه هاي آن هماهنگ بوده که در 
ـبـاطـات غـيـر             خارج نيز صرفاً از ارت
شفاف و شبکه هاي فساد مالي بـهـره   
ــت.                   ــه اســـــ ـتـــــ ــي جســــــ  مـــــ

... شايد به همين دليل است که هيچ  
گاه از وزارت امور خـارجـه خـواسـتـه          
ـيـگـيـري              نشده است کـه رأسـاً وارد پ

 موضوع شود ..."
جنجال کمدي تـراژيـکـي اسـت. "سـر            

شاخه هاي شبکه هاي فاسد" بـر سـر        
چگونگي دزديها و نقش و سـهـم هـر        
يک از سه قوه در غارت امـوال مـردم       
بجان يکديگر افتاده انـد. ايـن اصـل           
تفـکـيـک قـواي سـه گـانـه بـه شـيـوه                     
ـفـکـيـک                جمهوري اسـالمـي اسـت! ت
ميان دزديها و سهم  ويژه هـر يـک از         
شبکه هاي فاسد حکومـت از امـوال       

 عمومي.
امــا مــردم درايــن کشــاکــش مــيــان           
ـنـد.    غارتگران اموالشان بيطرف هست
مردم با کل نظام جمهوري اسالمي با 

قواي سه گانـه اش و بـا جـنـاحـهـاي               
مختلف و باندهاي مافيائي و شبـکـه   
هاي مالي فاسدش طرفند. کـل ايـن        
نظام از بيت رهبري تا امام جمعه هـا    
و از خانواده رفسنجاني تا امپراتـوري  

نظامـي سـپـاه و بسـيـج يـک                -مالي
دستگاه بهم تنيده شده غارت و چپاول 
است. اين غده سـرطـانـي را بـايـد از              

 ريشه بر کند.   

 ۵ از صفحه  

خاصي براي هيچ بخشي از جـامـعـه    
قائل نشده است، همه در برابر قانـون  
بــرابــرنــد، و از حــق آزادي ســفــر و               
آموزش و ... برخوردارند. نقدتان بـه      

 اين بيانيه چيست؟ 
علي جوادي: تا آنجائيکه به عـنـوان     
اولين بيانيه حقوق شـهـرونـدي از آن        
نام برده ميشود، اگر ايـن اقـدام يـک        
تحريف عامدانه نباشد، مسلما يـک    
اشتباه سياسي غير قـابـل اغـمـاض         
است. جامعه بايد بداند که اولين بار 
اين انقالب کارگري اکتبر در روسيـه  
بود که حقوق انسان را تدوين و ارائـه  
کــرد در بــر گــيــرنــده پــيــشــروتــريــن           
مطالبـات و آزاديـهـاي سـيـاسـي و               
مدني و حقوق انسان در جامعه بود. 
بيانيه اي که انقالب اکتبر به رهبـري  
لنين صادر کرد. آن تاريخ را نميتوان 
از تاريخ تالشهاي بشر براي آزادي و   
برابري و رفاه حذف کـرد. ايـنـکـه آن          
انقالب شکست خورد و به شکـسـت   
کشيده شـد، نـمـيـتـوانـد نـافـي ايـن                

واقعيت سياسي در تاريـخ تـحـوالت      
 جامعه بشري باشد. 

اين بيانيه محصول عـروج و شـکـل        
گيري جنگ سرد است. واکنشـي بـه     
قــدرت گــيــري بــلــوک شــرق اســت.            
تالشي بود از جانب ايـدئـولـوگـهـا و        
نظريه پردازان سرمايه داري در بلـوک  
غرب که بـتـوانـنـد سـيـمـا و پـرچـم                  
سياسي معـيـنـي بـه ايـن بـلـوک در                
رقابت بـا قـدرتـگـيـري بـلـوک شـرق                 
بدست دهند. اين يـک رگـه قـوي در           
شکل دادن و کاربست اين بيانيه در   

 تحوالت سياسي است.
اما نقد ما، نقد کمونيسم کارگري به 
اين بيانيه چيست؟ ببينيد همانـطـور   
اشاره کردم، اين بيانيه در ظرفيتهاي 
گوناگون و با کاربستهاي اجتمـاعـي   
متفاوتي مورد استفاده جنـبـشـهـاي     
اجتماعي قرار گرفته است. کاربست  
همگان از اين بيانيه يکسان نيسـت.  
مثال هيـات حـاکـمـه آمـريـکـا نـيـز                
همواره خود را مدافع "حـقـوق بشـر"       
دانسته و از اين چهـارچـوب بـه نـقـد          

جــريــانــات و حــکــومــتــهــاي رقــيــب        
پرداخته است. در حاليکه خود يکي  
از ناقضين حقوق و مفاد مطرح شده 
در اين بيانيه است. بطوريکه اکـنـون    
جرياناتي بطور رسـمـي صـحـبـت از          
جاري کـردن شـکـنـجـه بـراي کسـب              
اعتراف و غيره ميکنند. شـکـنـجـه        
در قرن بيست و يکـم! رسـمـا اعـالم          
ميکنند که فراريان و پناهنـدگـان از     
جوامع اسالم زده بايد تحت تعـقـيـب    
و مراقبت قرار داده شـونـد و يـا در            

 ارگانهاي معيني ثبت نام شوند. 
نقد ما به بيانيه حـقـوق بشـر نـقـدي          
آنتي کاپيتاليستي اسـت. بـبـيـنـيـد            
"بيانيه حقوق بشر" از نقطه نـظـر مـا        
"بيانيه آزادي انسان" نيست. چرا کـه    
"آزادي" استثمار انسان را جـزيـي از         
حقوق انکار ناپذير در کنار آزاديهاي 
محدود سياسي در جامعه برسميـت  
مي شنـاسـد. بـه ايـن اعـتـبـار ايـن                  
آزادي نسبي علي الـعـمـوم در قـيـد            
مناسبات استثمارگرايانـه سـرمـايـه       
داري به اسارت گـرفـتـه شـده اسـت.          
"بيانيه حقوق بشر" بـيـانـيـه آزادي و           
رهايي انسان نيست. بيانيه خالصي  

انسان از مـنـاسـبـاتـي نـيـسـت کـه                  
آزاديهاي همـه جـانـبـه و بـي حـد و                 
حصر انسان را تابع منافع اقتصادي 
و سياسي طبقه حاکمه ميکـنـد. در      
اين چهارچوب انسانها به درجه و تـا    
جايي آزادند که مخل کارکرد حرکت 
سرمايه و نظم سياسي متناظر با آن   
نباشند. نخواهند بـر عـلـيـه بـنـيـان              
استبداد و مـحـرومـيـت و شـکـاف               
طبقاتي و تقسيم جامعـه بـه طـبـقـه          
حاکم و محروم قيام و شورش کننـد.  
اين بيانيه اي براي آزادي از سـتـم و         
نابرابري طبقاتي نـيـسـت. آزادي از           
کار مزدي و مناسبات سرمايه داري 
نيست. به اين اعتبار ما نقد جدي و  
عميقي به قلب و روح ايـن بـيـانـيـه              
داريم. من تاکيد ميکنم اين بيـانـيـه     
حقوق شهروند در چهـارچـوب تـنـگ       
مناسبات سرمايـه داري اسـت. در          
جامعه اي كه همه چيز تابـع سـود و       
منافع سرمايه است. مسلما نسـبـت    
به جامعه استبداد زده و اسالم زده و 
ديکتاتوري از هر ذره از ايـن حـقـوق      
بايد دفاع کرد. اما اين بيانيه پـرچـم      
ما بـراي آزادي و رهـايـي جـامـعـه                 

نيست. تنها بيانـيـه اي کـه بـتـوانـد              
انسان را چه به لحاظ سياسي و چـه      
به لحاظ اقتصادي از تمامي قيـد و    
بندهاي جامعه اسارتـگـر طـبـقـاتـي         
سرمايه داري رها کند ميتواند پرچم 

 آزادي و رهايي انسان باشد. 
براي يک دنياي بهتر، بـرنـامـه حـزب       
کمونيست کارگري، در جامـع تـريـن      
شکلي مدون کننده حقوق سياسي و   
مدني شهروندان در يک جامعـه آزاد    
و انساني است. جامعه اي که تـنـهـا     
ميتواند جامعه اي بـدون طـبـقـات،         
بدون هرگونه انقياد و ستم طبقاتي و 
اقتصادي و سياسـي بـاشـد. مـا در            
مبارزه مان بـراي دفـاع از تـمـامـي            
آزادي و رهايي انسان، در عين حـال    
از هر ذره حقوق و مطالبات مدني و 
سياسي دفاع مـيـکـنـيـم. بـراي يـک             
دنياي بهتر، به ايـن اعـتـبـار رابـطـه           
واقعي و اصـولـي مـيـان آزاديـهـاي             
سياسي و اقتصادي، آزادي سيـاسـي   
و آزادي اقتصادي برقـرار مـيـکـنـد.        
براي ما آزادي هم سـيـاسـي اسـت و         

 هم اقتصادي و اجتماعي است. 

 ۷ از صفحه  
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ـقـاتـي      گرهگاههاي اصلي مبارزه طـب
در اين دوره را بـدرسـتـي تشـخـيـص               
بدهد و فعاالنه در جبهه هـاي اصـلـي      

از جـملـه    -نبرد با بورژاوزي عصر ما 
مقابله با اسالميسم و نقد کمونيستي 
ـيـسـم، و در            مذهب، نقد پست مـدرن
ـيـسـتـي         سطح اقتصادي نقد سـوسـيـال
ـيـسـتـي)             (در تمايز از نقـد نـاسـيـونـال
ريـاضــتــکــشــي اقــتــصــادي و افســار         

گسيختگي سرمـايـه مـالـي و بـانـک             
درگير بشود  و با جنبشهاي  -جهاني 

اجتماعي که عمال در اين عرصه هـا    
شکل گرفته و في الحال بميدان آمـده    
ـنـگـي بـرقـرار کـنـد.               اند رابطه تنـگـات
کمونيسم متحزب بايد در جلو صـف    
اعتراض نـود و نـه درصـديـهـا قـرار                 
ـقـد       بگيرد، اين اعتراض را تا سطـح ن
کمونيستي وضع موجود تعميق کنـد  
و ارتقا بدهد و در عرصه مبارزه بـراي  

 قدرت سياسي آنرا نمايندگي کند. 
ـيـش           اينها از جمله مـهـمـتـريـن پ
ـتـن    شرطهاي سر برآوردن و قدرت گرف
کمونيسم مـتـشـکـل و مـتـحـزب در              
دوران ما است. اينکه عمال و بـطـور        
واقعي در چه حد و چـگـونـه ايـن امـر          
متحقق ميشود تماما بـه عـمـلـکـرد          
ـيـسـتـي نـظـيـر           فعالين و احزاب کمون
حزب ما بستگي  دارد. آنچـه مسـلـم       
است زمينه ها و شرايـط سـيـاسـي و         
ــري و              ــگــي ــمــاعــي بــراي شــکــل اجــت
قدرتگيري کمونيسم کـارگـري از هـر          

 دوره ديگري بيشتر فراهم است.

 ۲ از صفحه  
امروز تقابل دو صف راست و چپ 
در اروپا و اساسا در سطح جـهـان     

 را آشکار تر به نمايش ميگذارد.
واقعـيـت ايـنـسـت کـه امـروز              
جهاني به لحاظ طبقاتي بيـش از    
هر وقت قطبي شده و صف بـنـدي     
ها دارد شکل ميگيرد، نگاهي به 
تحوالت امروز جهان بيش از هـر      
وقت تاکـيـد بـر ايـن دارد کـه در                
برابر اينهمه تـوحـش و بـربـريـت،            
سوسياليسم تـنـهـا پـاسـخ اسـت.             

 زنده باد سوسياليسم.
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کــارگــران کشــت و صــنــعــت         

ــرداد            ــاد از خ ــاب ــط     ۹۴مــه ــق ف
 «الحساب مبالغي به عنوان علي

اند و اعتـراض آنـان       دريافت کرده

ــرداخــت            ــق پ ــعــوي ــه ت مــاه    ١٦ب
دستمزد و حـق بـيـمـه شـان وارد                
پنجمين هفتـه شـد. کـارگـران در            
مقابل اين کارخانه چادر زده و در 
اعتراض به سر ميبرنـد. آنـهـا در         
ســرمــاي ســخــت زمســتــانــي، در        
مقابل کارخانه چادر زده و آتـش        
بــه پــا مــيــکــنــنــد و تــجــمــعــات             
اعـتــراضـي آنـان هـر روزه اســت.             
کــارگــران مــيــگــويــنــد تــا پــاســخ         
نگيرند به تـجـمـعـات اعـتـراضـي            
شان ادامه خواهند داد. مـجـتـمـع      
کشت و صنعيت مهاباد يـکـي از     
کانون هاي داغ اعتراض کـارگـري   
در چند ساله اخـيـر بـوده اسـت و           
موضوع اعتراض طـوالنـي مـدت      
آنان انعکاس بسـيـاري در مـيـان           
مردم اين شهر داشته است. تداوام 
اعتراضـي  بـه مـوضـوع بـحـثـي                
داغي در اين شـهـر تـبـديـل شـده             

 است. 

 ۶ صفحه   
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مــعــنــاي عــمــلــي ايــن رونــد و             
سياست، در تـالش حـکـومـت بـراي          
سازش با طالبـان و حـزب اسـالمـي           
حکمتيار، در حقيقـت نـه سـيـاسـتـي           
براي پايان دادن به جنگ و خونـريـزي   

هـاي     که در حقيقت به دليل شـبـاهـت   
بنيادي طرفين به يکديگـر اسـت کـه        
چنين نزديـکـي را سـهـل و مـمـکـن                

کند. فراينـد ايـن سـازش چـيـزي              مي
ـبـان و                بجز بـازگـردانـدن رسـمـي طـال

کاراني چون گلبدين حکمتيـار   جنايت
در بدست گرفتن قـدرت سـيـاسـي و           

 تقسيم آن نيست.
اگر چنين تشابهي وجود نداشت، 

تـوانسـت بـه حـيـات             نه طالبـان مـي    
سياسي و نظامي خود ادامه دهـد و      
نه جـايـي در قـدرت سـيـاسـي بـراي                

تـوانسـت    امثال گلبدين حکمتيار مي
در آينده سياسي افـغـانسـتـان مـهـيـا          

 گردد.
اين سازش و تـالش بـراي کـنـار         

آمدن با طالبان اگر بـراي حـکـومـت          
سازشي بر سر تقسـيـم قـدرت اسـت،         
ـقـا بـه مـعـنـي                     ـي اما بـراي مـردم دق
ـيـمـانـده شـيـرازه                 متالشـي شـدن بـاق
ـبـان و               جامعه اسـت. بـازگشـت طـال
حکمتيار به قدرت رسمي حکومـتـي   
نه تأمين صلح که اعالم جنگ علني 
ـيـشـتـر بـه                به مردم و هجـوم هـرچـه ب

 امنيت مردم است.
اين دقيقا به اين معني است کـه    
صلح به افغانستان بازنخواهد گشت! 
فرار و مهاجرت از کشـور هـمـچـنـان        
ادامه خـواهـد يـافـت. دسـت درازي               
مذهب و سرکوب سيستماتيک زنـان    
شدت بيشتري خواهد گرفت و اعمال 
قدرت تفنگداران و متنفذين مـحـلـي    
و جنـگ سـاالران در زنـدگـي مـردم              
بيشتر خواهد شد. بيگانگي و تضـاد   
منافع حـکـومـت و مـردم شـکـافـي              
عميق و پر نشدني است کـه مـداومـا      

 شود. تر مي نيز وسيعتر و گسترده
ــمــامــي مصــائــب           ــرغــم ت عــلــي

بيشـمـاري کـه حـکـومـت اسـالمـي                
افغانستان بر مردم مصيبـت ديـده و       
جــنــگ زده تــحــمــيــل کــرده اســت.            
عليرغم زخمهاي عميقي که بر پيکـر  
جامعـه نشـانـده شـده اسـت.امـا در                 
مقابل، نه جامعه مرعوب است و نـه  

 ساکت!  
ـنـي در         جنبشهاي اجتماعي نـوي
ــه            مــقــابــل تــوحــش ســازمــان يــافــت

ـيـش      حکومتي قد راست مي کند و پ
مي رود. جنبش دادخـواهـي مـردم،         
در اشکالي عميقا انساني و راديکـال  

کند و نيروي اجتماعي  خودنمايي مي
 کند. بيشتري را بخود معطوف مي

هــاي    حضــور زنــان در عــرصــه         
ـيـشـتـري بـه                    اجتـمـاعـي بـا جـرأت ب
تــعــرض حــکــومــت و دســت درازي          
ـلـف پـاسـخ                مذهب دراشـکـال مـخـت

 دهد. مي
ـيـکـاري يـکـي از             جنبش عليه ب

نماترين تحرکات سياسي بـود   خصلت
که به سرعت توانست جاي خود را در 
ميان جـوانـان و طـيـف وسـيـعـي از                
جامعه و بويژه زنان باز کنـد. حضـور      
اعتراضي زنان در کنار مردان، عمال 

اسالمي تـحـمـيـل        -آپارتايد جنسي 
شده به جامعه را به چالش کشيد. اين 
ــرغــم کــمــبــودهــا و              جــنــبــش عــلــي

هايش اما راه را براي حـرکـات     ضعف
اجتماعي ديـگـري هـمـوار سـاخـت.             
ـيـکـاري بـخـشـي از                 ـيـه ب جنبش عـل
اعتراض عمـيـق بـه فسـاد گسـتـرده             
اداري، بــه مــافــيــاي قــدرت و فــقــر             
تحميلي به جامعه بود. جنبـشـي کـه       
توانست پا به خيابان بگـذارد، روزانـه     

هـاي وسـيــع        تـجـمـع کـنـد، تـحـصـن            
ــدهــد و                ــراضــي را ســازمــان ب اعــت
ديوارهاي قطور آپارتايـد جـنـسـي را         
بشکند. فرياد دادخواهي زنان اين بار 
ـنـي ظـاهـر شـود و                  در خيابانـهـا عـل

 نمايي کند. قدرت
اجراي خياباني رپ خواني "الينـا   
افــغــان" در کــابــل عــلــيــه قــوانــيــن              
مردساالر يک نمونه موفق و قدرتمند 

بــود. حضــور زنــان در مــيــدانــهــاي             
اي    گــونــه   ورزشــي و هــنــري نــيــز بــه          

جسـورانــه بــه حــکــومــت ضــد زن و            
ـيـن اسـالمـي و زن               نکبت شوم قـوان
 ستيزي آن پاسخ صريح و روشني داد.
حضور بـازيـگـران زن در اجـراي           
ـيـن زن          تئاترهاي خياباني عليـه قـوان
ستيزانه و در دفاع از حقوق و بـرابـري     

انگيز ديـگـري    زن و مرد، نمونه شعف
خـواهـانـه، بـرابـري           از جنبش عدالـت 

و اعـتـراضـي زنـان در سـال                    طلبانه
 گذشته بود.

به هـر درجـه حـکـومـت بـا بـي                  
ــايــي عــامــدانــه بــه عــدالــت              اعــتــن
اجتماعي مشغول سازش با دشمنـان  
قسم خورده مردم است، جنبش بـراي    
دفاع از عـدالـت اجـتـمـاعـي بـطـور                 

 چشمگيري در حال رشد است. 
جنبش روشنايي يکي از برجسته 

ترين اعتراضات را در  ترين و گسترده
داخــل و خــارج افــغــانســتــان اســت.          
اعتراضات بـه تـوزيـع نـاعـادالنـه و               
ــن                 ــر مــت ــرق ب ــرژي ب ــايــي ان ــي مــاف
نارضايتـي مـردم از وضـع مـوجـود              
بسرعت به اعتراضي فراگير بدل شـد    
و دامنه آن منطقاً از خواست اوليه آن 
مبني بر عبور خط برق رساني از اين 
يا آن ناحيه فراتر رفت. حمله انتحاري  
سازمان يافته به تـجـمـع اعـتـراضـي           
مردم در کابل، بخوبـي خـط فـاصـل         
منافع حکومت و مردم را نيز نمايـان  
کرد. اعتراض به نـاامـنـي گسـتـرده،         
فقر، بيکاري، حکومت مافيايـي، از    
رهبري اين جنبش هم عـبـور کـرد و          
بنيان نابرابري و بي عدالتي را بعنوان 

 اي مطرح ساخت. يک خواست پايه
نسلي جـديـد، جسـور، فـعـال و               

اي از خون باروت   فکر در ميانه خوش
ـيـه نـابـرابـري،                  و جنگ و جـنـون عـل
ـيـکـاري،             ـقـر و ب تبعيض، ناامني، ف
عليه مافياي حکومتـي و طـالـب و          
ـنـد کـرده        انواع وحوش اسالمي سر بل
ـيـروزي       است و منشاء اميدي بـراي پ
در مبارزات مردم بـراي يـک زنـدگـي         

 انساني بدل شده است.

 ۳ از صفحه  
بــا ايــن شــکــســت نســبــي اردوغــان           
ــه گــرانــه و               ــاســت هــاي تــوطــئ ســي
سرکـوبـگـرانـه اش را تشـديـد کـرد،                
سمت و سوي آشکار ناسيوناليـسـم و     
پان ترکـيـسـم را کـه تـاکـنـون بـا آن                   
مخالفت ميکـرد بـخـود گـرفـت، از            
اروپا و غرب فاصله بيشتري گرفت و 
مذاکراتش با "پ ک ک" را مـتـوقـف          
نمود. اين شروع دور تازه اي از جنگ  
و جـنــايـت و بــمـبـاران در مــنـاطــق                
ـنـاق و                  کردستـان و سـرکـوب و اخـت

 دستگيريها در ساير مناطق بود. 
در ادامه ايـن شـرايـط و در فضـاي               

مـاه     ١٥ بحراني ترکيه است کـه در        
بـخـشـهـايـي از           ٢٠١٦ ژوئيه سـال      

افسـران رده بـاالي ارتــش دســت بــه             
کودتا زدند و تالش کردند قـدرت را      
از دست حزب عـدالـت و تـوسـعـه و            
اردوغان خارج کنند. اما اين کـودتـا      
به داليلي شکـسـت خـورد و شـديـدا            

 سرکوب گرديد. 
ـتـح اهللا               اردوغان اين کـودتـا را بـه ف
ـيـب سـيـاسـي خـود کـه در                 گولن رق
ـبـرد نسـبـت داد و                آمريکا بسـر مـي
مستقيما  دولت آمريکا و غرب را به 
دست داشتن در کودتا بـراي بـرکـنـار       
ـلـي     کردن خود متهم کرد. اما هر دلي
که اين کودتا داشته باشد اردوغان از   
ـفـاده          آن چون مائده اي آسـمـانـي اسـت
کرد و وسيعترين سرکوب سياسي را   
عليه تمام مخالفين خـود بـه جـريـان         
ـنـاق تـمـام            انداخت و تالش کـرد اخـت
عياري را بر جـامـعـه تـرکـيـه حـاکـم             
نمايد و فضاي اعتراضات را عـقـب       
براند. طي چـنـدمـاه گـذشـتـه حـدود               

هزار نفر از معلمان و کـارگـران    ٢٠٠ 
و کارمندان بـه اتـهـام هـمـکـاري بـا                
گولنيستها از کـار اخـراج شـده انـد.           

هزار نفر دستگير و زنداني  ٥٠ حدود 
ـفـت     شده اند. و هرگونه انتقاد و مخال
با دولت به شدت سرکوب ميشود. و    
کال دولت اردوغان تالش کرده اسـت    
يک اختناق تمام عيـار را بـر تـرکـيـه            

 حاکم کند. 
همزمان با اين سـرکـوب، جـنـگ در         
مناطق کـردسـتـان تـرکـيـه و حـتـي                 
کــردســتــان عــراق و ســوريــه عــلــيــه           
نيروهاي سياسي کردستان شديدا بـه    
ـفـر از              جريان افتاده اسـت و هـزاران ن
مردم اين مناطق توسـط ارتـش ايـن        
کشور کشتار شده اند و دهـهـا هـزار        

نفر آواره شـده انـد. حـتـي رهـبـران و                
نمايندگان پارلـمـانـي احـزابـي مـثـل            
حزب دموکراتيک خلقها دستگـيـر و     

 زنداني شده اند.  
دولت اردوغان در ادامه اين وضعيت 
نزديکي خـودرا بـا دولـت روسـيـه و                
ـتـن از         پيمان شانگهاي و فاصله گـرف

 اتحاديه اروپا اعالم کرد. 
اين چرخشي جدي در سياست ترکيـه  
طي چند دهه اخير است و عواقـب و    
عــوارض زيــادي خــواهــد داشــت و            
بحران سياسي و اقتصادي اين کشور 
را شدت بيشتري داده و تعميق کـرده    

 است. 
بطور خالصه حاکميـت سـيـاسـي در         
ترکيه شديدا دچار بحران و سردرگمي 
ــاســي و               ــهــاي ســي اســت. شــکــســت
دپيلماتيک متعددي را متحمل شـده    
ـفـرت و خشـم            و در درون جامعه بـا ن
بخشهاي پيشرو و کارگري و چـپ و        
سکوالر جامعه روبروسـت. جـامـعـه        
ترکيه شديدا قطبي و از هم گسـسـتـه    
است. گرچه حزب عدالت و تـوسـعـه         
بدرجه قـابـل تـوجـهـي هـمـچـنـان از                
ـتـي و مـرفـه                حمايت بخـشـهـاي سـن
جامعه ترکـيـه بـرخـوردار اسـت امـا             
بخش هاي عظيمـي از مـردم بـويـژه           
ـيـشــتـر کــارگـران و دانشـجــويـان و                ب
ـفـکـري                 معلمان و بـخـشـهـاي روشـن
جامعه عليه اين حکومت هستنـد و    
بشدت از آن متنفرند. حتي بخشهاي  
قابل توجهي از سرمايه داران تـرکـيـه    
از سياستهاي تنش آفرين و دوري از       
ــا و غــرب بشــدت نــاراضــي                 اروپ

 هستند. 
اين وضعـيـت در تـرکـيـه بـر خـالف                
برخي ارزبابـي هـاي سـاده انـگـارانـه             
ژورناليستي قابل دوام نيست و بـدون    
ترديد فضاي بحراني کل مـنـطـقـه و         
التهاب موجود در خود جامعه ترکيه 
و تضادها و تناقضات عظـيـمـي کـه       
در مــيــان جــنــبــشــهــا و جــريــانــات            
ـلـي زود بـه               مختلف وجـود دارد خـي
اشکال حاد ديگري سـر بـاز خـواهـد           
کرد و تنشها و بـحـرانـهـاي سـيـاسـي          
تازه اي را دامن خواهد زد و بـر کـل         
ـيـر     فضاي جامعه ترکيه و منطقه تـاث

 خواهد گذاشت.

 ۳ از صفحه  
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ترامـپ و جـريـانـات فـاشـيـسـتـي و                  
ـنـد        ناسيوناليستي اند  بخوبي مـيـدان

کــه بــر دروغ اســتــوار اســت. ارزش              
مصرف اين گرايش بسيج توده هـاي    
ــواي               ــر لـ ــه زيـ ــعـ ــامـ ــاراضـــي جـ نـ
ناسيوناليسم و فاشيسـم بـه مـنـظـور          

  مقابله با چپ جامعه است. 
ـتـوان     با توجه به توضيحات فوق    مـي

ـتـصـادي جـهـان در           گفت وضعيت اق
ممکن است اينجا و آنجـا از     ۲۰۱۷ 

ـفـاوت بـاشـد امـا            وضع سال قبل مـت
نمي تواند خارج از اين چـهـارچـوبـه و       
چشم انداز عمومي مقـابـل سـرمـايـه        
داري، ايــن بــحــران اشــبــاع جــهــانــي          
سرمايه باشد. همينطـور مـيـخـواهـم         
نتيجه بگيرم که راه حل واقعي خـروج  
از ايــن وضــعــيــت نــمــي تــوانــد در               
ـقـاي     چهارچوب سرمايه داري باشد. ب
سرمايه و حاکميت سود و پول و بانک 
و بورژوا بر زندگي ما اگر بـه نـابـودي      
کامل کره زمين و نسل بشـر مـنـجـر       
نشود، دستکم بـراي يـک دوره کـم و              
ـيـره و              بيش طوالني چـنـان شـرايـط ت
وحشتناکي بر بشريت حاکـم خـواهـد      
کرد که در تاريخ بي نظير خواهد بود. 

راه حل واقعي در مقابل بحران فعـلـي   
اين است که شر سرمايه را کـم کـرد.       
ـتـصـادي و اجـتـمـاعـي                بايد نظـام اق
ساخت که نه بر پايه سود و بازار که بر 
پايه رفع نيازهاي انساني و تـعـاون و         
همکاري جهاني انسانها عمل کـنـد.     
ـيـن جـامـعـه جـهـانـي و                   ساختن چـن
انساني ممکن تر از هر وقـت اسـت.       
ـيـن           وسائل ارتباط و اتحـاد بـراي چـن
رنسانس سوسياليستي کامال مـهـيـا    
اســت. تــولــيــد کــامــال جــهــانــي و               
اجتماعي شده است. هويت جـهـانـي       
انساني در همه جا در حال گسترش و 
تعميق است. يادمان نرود که بـحـران      
هاي اقتصادي سـاخـتـاري تـاريـخـي           
نظير بحران کنوني ميتوانـد مـردم را       
در سطح جهاني عليه سـرمـايـه داري      
متحد کند. چنانکه نشانـه هـايـي از         
آنرا در انقالبات و جنبـش هـاي سـال        

ــه مــهــم و                ۲۰۱۱  ــم. مســال ــدي دي
بــالفصــل امــا شــکــل دادن بــه يــک             
جنبش سياسي جهاني براي خـلـع يـد      
از سرمايه و بازگرداندن سرنوشـت بـه     
ـيـم          ـتـوان انسانهاست. ما در ايـران مـي
سهم مهـمـي در ايـن تـالش بـعـهـده                

 ۲۰۱۷ ژانويه   ۴  بگيريم. 

 ۴ از صفحه  

ديــمــاه تــجــمــعــي از ســوي           ١٣ روز   
ـيـان                 خانـواده هـاي تـعـدادي از زنـدان
سياسي و جمعي از آزاديـخـواهـان در      
حمايت از خواستهاي آرش صادقي و   
ــا شــد.               ــرپ ــي ب ــصــاب ــان اعــت ــدانــي زن
ـيـان     تظاهراتي در حمايت از اين زنـدان
که جانشان در خطر اسـت و بـخـاطـر           
خــواســتــهــاي بــرحــقــشــان، بــخــاطــر         
مــبــارزاتشــان بــراي آزادي و عــلــيــه            

 تبعيض و نابرابري در زندانند.
تظاهر کنندگان در اين روز در حاليکه 
ـيـان     عکس هاي آرش صادقي و زنـدان
ـنـد و بـا                     سياسـي را بـه دسـت داشـت
نوشتن "آرش صادقي آزاد بايد گردد"؛  
"زنداني سياسي آزاد بايـد گـردد"، بـر          
کف دستشان، فـريـاد اعـتـراض کـل            

 جامعه را به صدا در آوردند.
امروز بيش از هر وقت شعـار زنـدانـي      
سياسي آزاد بايد گردد، ميرود کـه بـه     
شعار خياباني و ميداني تبديل شود و 
اين طاليه هاي فرياد عظيـم جـامـعـه       
بـراي بــاز کــردن درب زنــدانــهــاســت.          
 جامعه اي که از اعتراض ميجوشد. 

مدتهاست که کارزاري عليه امنيـتـي   
کردن مبارزات کارگران، معـلـمـان، و      
ـتـاده اسـت،       فعالين اجتماعي به راه اف
اعـتـراض آرش صــادقـي و تـعــدادي             
ديگر از زندانيان سياسي را بـايـد در         
راستاي اين کارزار و اين جنبش ديـد.  
ايــن جــنــبــش، مــبــارزه بــراي آزادي            
زندانيان سياسي را گام مهمي به جلـو  

ــه                   ـلــي ــارزاري اســت عـ ــن ک ــرد. اي ب
سرکوبگري هاي حکومت اسالمي و   
در دفاع از پايه اي ترين آزادي هـا در      
جامعه از جمله حق بيان، حق تشکل، 

 حق اعتصاب، آزادي بيان و ...
اين کارزاري است که يک ستون اصلي 
ـنـد. بـا             اش کارگران و معلـمـان هسـت
تمام قوا از اين کارزار حمايت کنيـم و    
خواستار پايان دادن به امنيتـي کـردن     
مبارزات کارگران، معلـمـان و مـردم        
معترض، لغو تمامـي احـکـام زنـدان         
صادره براي فعالين سيـاسـي و آزادي       
فوري زندانيان سـيـاسـي شـويـم. کـل              
ــوحــش ايــن                  ــوب و ت بســاط ســرک

 حکومت را بايد جارو کرد.
شاکي پرونـده جـعـفـر عـظـيـم زاده و                
ـتـصـادي     شاپور احساني راد، متهم اق

 است
اين عنوان اطالعيـه اي از اتـحـاديـه           
آزاد کارگران ايران است. هنوز سه ماه  

ساله جعفر عظيـم   ١١ از محکوميت 
زاده و شاپور احساني راد در شعبه اول 
دادگاه انقالب ساوه نگذشته است کـه    
دادستاني تهران، رستمي صفا مـالـک   
کارخانه نورد و لوله صـفـا را مـتـهـم            
اقتصادي معرفي کرده و از مصـادره      
ايــن کــارخــانــه و بــرخــي ديــگــر از                
شرکتهاي متعلق به وي خبر ميدهـد.  
و جالب اينجاست که رسـتـمـي صـفـا        
شاکي اين دو فعال کارگري در پـرونـده   
آنان در شعبه اول دادگاه انقالب سـاوه    
بود. و بر اساس اين شکـايـت شـاپـور        

احسـانــي راد و جـعــفـر عــظـيــم زاده               
ـبــهـشــت مــاه ســال             بـدنــبــال  ٩٤ اردي

اعتصاب کارگـران کـارخـانـه نـورد و            
لوله صفا و حـمـايـت از خـواسـتـهـاي            
کارگران اين کـارخـانـه، بـا شـکـايـت              
رستمـي صـفـا بـازداشـت و در حـال                  

سال حکم زندان  ١١ حاضر هر کدام با 
مــنــتــظــر راي دادگــاه تــجــديــد نــظــر           
هستند. اين خبر مصداق روشـنـي از      
اتهامات تحت عنوان "اخالل در نـظـم    
و امنيت ملي" است. اخالل در نظم  و 
امنيت ملي يعني اخـالل در نـظـم و            
امنيت سرمايه داري و همانـطـور کـه      
اشـاره کـردم ايـن مـوضـوع کـارزاري               
است که امـروز در مـيـان کـارگـران،              
مــعــلــمــان و فــعــالــيــن اجــتــمــاعــي            
جــاريســت. کــارزاري کــه کــل ايــن               
تبعيض و نابرابري و سـرکـوب را بـه            

 چالش ميکشد.
ـتـه مـرخـص شـدن               خبر مهم ايـن هـف
اسماعيل عبدي عضو هيات مـديـره     
کانون صنفـي مـعـلـمـان در يـازدهـم              
ديماه از زندان با قرار وثيقـه اسـت. او        
بر اساس اتهامات امنيتي از هـمـيـن    

ســال حــکــم زنــدان دارد.             ٦ دســت   
ـيـد و                اسماعيل عبـدي بـايـد بـدون ق
شرط از زنـدان آزاد شـود و تـمـامـي              
ـتــي صــادر شـده بــراي             احـکــام امــنــي
کارگران، معلمان و مـردم مـعـتـرض         

 بايد فورا لغو شود. 
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رسانه هاي جمهوري اسـالمـي   
و مشـخـصـا سـايـت تسـنـيـم كـه                  
خبرگزاري رسمي سپـاه پـاسـداران      
ميباشد در روزهاي اخير ويديويي 
را كه رژيم بر عليه آرش صـادقـي     
درست كرده است پخش كرده انـد.  
در ايــن ويـديــو كـه يــك نــمــايــش             
مضحك از تـالش زبـونـانـه رژيـم            
بــراي تــخــريــب آرش اســت ادعــا          
ميكند آرش نه تنها در دوره قبلي 
در زندان نبوده است بلكه به اسـم    
پدرش با رسانه ها مصاحبه كـرده  
است. پدر آرش در مصـاحـبـه اي         
ضمن تكذيب ادعاي رژيـم اعـالم     
كرده است كه ويديو منتشـر شـده     
از فــرزنــدش مــربــوط بــه اولــيــن            
بازداشت آرش ميباشد كه پس از   
چهار ماه در اثر فشار و شكنجه و 
تهديد او به اعدام همسرش گلرخ، 
ــه                ــبـ ــه مصـــاحـ آرش را وادار بـ
ويديويي كردند. مصـاحـبـه هـاي          
اجباري و مجبور كردن زنداني بـه  
ذكر دروغهايي كـه بـازجـويـان از           
قبل تهيه كرده اند شگرديست كـه  
رژيـم در تــمـام ايـن سـه دهـه در                  
زندانها بكار برده است. نكتـه اي     
كــه در ايــن ويــديــو قــابــل تــوجــه            
ميباشد اينست كـه صـحـبـتـهـاي         
آرش بارها كات خورده اسـت؛ بـه       
نظر ميايد رژيم تـالش زيـادي بـه        
خرج داده است تا صحبتهاي آرش 
را بــه شــكــلــي كــه خــودشــان                   

 ميخواهند ارائه دهند. 
دليل اينكه چرا رژيـم حـاال و       
دقيقا چند روز پس از آزادي گلرخ 
اين ويديو را منتشر كرده است به 
نظر من كامال واضح است. رژيـم     
به شدت از حركت وسيع حـمـايـت      
از آرش صادقي و مجبور شدن بـه  
آزاد كردن موقت گلرخ خشمگـيـن   
است و از هر طريقي ميخواهد بـه  
خيال خود، چهره آرش و مبارزه و   
همبستگـي مـردم بـراي دفـاع از             
آرش و ساير زندانيان سـيـاسـي را      
مخدوش كند. قبل از اين ويـديـو      
نــيــز مــزدوران رژيــم و هــواداران           
رنگارنگش به طرق مـخـتـلـف در         

تويتر و فضاي مـجـازي بـه لـجـن          
پــراكــنــي پــرداخــتــه و دســت بــه             
مسخـره كـردن اعـتـصـاب غـذاي             
آرش و وضــعــيــتــش و مــخــدوش          
كردن خـواسـتـه آرش زده بـودنـد.            
تقالي رژيم در انتشار اين ويـديـو     
ــات              ــركـ ــحـ ــان تـ ــمـ ــه هـ در ادامـ

 مذبوحانه است.
يكي از تصـويـرهـايـي كـه در          
ويديو رژيم نشان داده شده بخشي 
از مصاحبه من با آرش صـادقـي       

مـيـبـاشـد        ٢٠١٣در دهم نوامبر 
كه ويديو كامل اين مصاحـبـه بـا      
آرش را در آخر اين نامه مشـاهـده   

 ميكنيد.
نگاهي كوتاه بـه تـنـهـا چـنـد             
مورد از تهديدات و بـرخـوردهـاي      
ماموران امنيتي رژيم بـا آرش و      
گلرخ، دلـيـل خشـم رژيـم از ايـن                
موفقيت بزرگ آزادي گلرخ را هـر    
چه بيشتر توضيح ميدهد. چـنـدي   
پيش زماني كه آرش صـادقـي را         
جهت اجراي حكم نوزده ساله اش   
ــد،              دســتــگــيــر و بــه زنــدان بــردن
نصيـرپـور رئـيـس اجـراي احـكـام              
اوين آرش را تهديد كـرده و بـه او         
علنا گفته بود "تا زماني كـه مـن      
اينجا هستم نميگذارم احكـام تـو     
و همسرت بشكـنـد". زمـانـي كـه            
گلرخ را دستگير كردند در جـواب  
اينكه داروهـايـش را بـايـدهـمـراه             
داشته باشد گفته بـودنـد كـه "تـو            
ديگر نياز به دارو نداري ، آنـقـدر       
در زندان مـيـمـانـي تـا بـمـيـري".                
چنين رژيمي با موقعيـتـي روبـرو      
گــرديــد كــه مــجــبــور شــد عــقــب           
نشيني كند چرا كـه هـزاران هـزار        
نفر در حمايت از آرش و گلـرخ در    
ايران و كشورهاي مختـلـف دنـيـا       
ــش                ــه چــال ــم را ب مــقــامــات رژي
كشيدند با در دست گرفتن عكس 
اين دو زنداني بـه تـجـمـع، طـبـل             
زني، طوفات تـويـتـري، طـومـار،        
شــعــار نــويســي، ارســال نــامــه و           
بيانيه دست زدند. رژيم با آن همه  
شاخ و شانه كشيدنش مجبور شد 
در مقابل حمـايـت مـا از آرش و            

گلرخ عـقـب نشـيـنـي كـنـد. ايـن                  
پيروزي ما شكست بـزرگـي بـراي        
رژيــم بــود؛ حــتــي اگــر گــلــرخ را             
مجددا دستگير كند اين پـيـروزي   
به نام آرش و گـلـرخ و مـدافـعـيـن           
آزادي زندانيان سياسي ثبت شـده    
و خواهد شد. رژيم نميتـوانـد ايـن       

 را تحمل كند.
نكته مهم اينست كه در حـال    
حــاضــر آرش پــس از اعــتــصــاب          
غذايش در وضعيت وخيم جسمـي  
قرار دارد و به بيمارستان منتـقـل   
نشده است. پزشكان زندان اظـهـار    
داشته اند كه سازمان زنـدانـهـا و        
سپاه پاسـداران مـانـع اعـزام ايـن            
زنداني به بيـمـارسـتـان شـده انـد.           
ممـانـعـت از مـعـالـجـه آرش چـه                 
معنايي بجز قصد رژيم جهت قتل 
خاموش آرش دارد؟ بايد هشـيـار     
ــجــات جــان آرش                ــراي ن بــود و ب
بشتابيم و خواهان اعزام آرش بـه      
بيمارستـان و تـحـت مـداوا قـرار              
گرفتن فوري وي شـويـم. آرش را            

نبايد تـنـهـا بـگـذاريـم. فـرامـوش              
نكنيم كه مقامات دولتي پـس از    
اين پيروزي ما، به مانند يك مار 
زخــم خــورده هســتــنــد كــه تــالش          

 ميكنند مجددا حمله كنند.
ما از طـرف كـمـيـتـه مـبـارزه            
بــراي آزادي زنــدانــيــان ســيــاســي         
ضــمــن حــمــايــت قــاطــع از آرش            
صادقي و گلرخ ابراهيمي و دفـاع    
از آزادي بدون قيـد و شـرط آنـهـا           
اين عمل بيشرمانه رژيم جمهوري 
اسالمي را محكـوم مـيـكـنـيـم و           
اعالم ميكنيم كه نشر اين ويـديـو   
هيچگونه خللي در حمايت مـا از    
آرش صادقـي و سـايـر زنـدانـيـان             
سياسي وارد نمياورد. از تـمـامـي     
تشكلها و شخـصـيـتـهـاي مـدافـع          
آزادي زندانيـان سـيـاسـي دعـوت          
مينماييـم تـا بـا صـدور نـامـه و                 
بيانيه نشـر ايـن ويـديـو و تـالش              
براي مخـدوش كـردن چـهـره آرش           

 صادقي را محكوم كنند.
ما ضمن هشدار در رابطـه بـا     

وضعـيـت وخـيـم جسـمـي آرش و               
هدف شوم رژيم در مـمـانـعـت از           
اعزام آرش به بيمارستان، از شمـا  
مدافعان آزادي زندانيان سـيـاسـي    
دعوت ميكنيم كه هـمـچـنـان بـه          
حــمــايــت خــود از آرش صــادقــي          
ــه                 ادامــه داده و جــهــت فشــار ب
مقامات حكـومـت جـهـت اعـزام          
آرش به بيـمـارسـتـان و مـعـالـجـه             
فوري وي از هـر طـريـق مـمـكـن                 
اقدام كنيد. دفاع از آرش و نجات  
دادن جانش وظيفه هر انسانيسـت  
كه قلبش براي آزادي ميزند. دفاع 
از آرش و نجات جـانـش دفـاع از          

 كل زندانيان سياسي است.
 شيوا محبوبي

سخنگوي كميته مبارزه براي 
 آزادي زندانيان سياسي

برابر با ششم  ١٣٩٥ديماه  ١٦
 ٢٠١٧ژانويه 
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افزايش حقوق ها و اجـراي طـرح       
ــديــل             ــه بــنــدي مشــاغــل، تــب طــبــق
ـيـمـانـي بـه                   قـراردادهـاي مـوقـت و پ
قراردادهاي مسقيم، رفع تبعـيـضـات    
و يکسان سازي حقوق ها، حـق بـدي       
آب و هــوا و ســخــتــي کــار از اهــم                 

هزار کارگر  ۱۲۰ خواست هاي فوري 
نفت است. اين خـواسـت هـا تـوسـط           
ـبـال               ـفـت و بـدن تعدادي از کارکـنـان ن
ـيـري از آنـهـا در            همفکري جمعي کث

هـزار کـارگـر         ۱۲۰ نامه اي از طرف 
ـيـار                     ـفـت بـه صـورت نـامـه در اخـت ن
مراجع دولتي قرار گرفته اسـت. ايـن        
مــطـــالـــبـــات خـــواســـت کـــارگـــران        
پتروشيمي ها و ماشين سـازي هـا و       
ذوب آهـن اصـفـهـان و کـارگـران در                 

 سراسر کشور است. 
ــزرگ             ــن حــرکــت ب ايــن ســومــي
کارگران نفـت در سـال جـاري اسـت.             
کارگران در خرداد مـاه بـا طـومـاري           

نفره خواست هـاي خـود را          ۱۰۵۰۰ 
آذر قصـد       ۱۷ مطـرح کـردنـد و در            

داشتند همراه با خانواده هاي خود از   
سراسر کشور در مـقـابـل سـاخـتـمـان          
وزارت نفت در تهران دست به تـجـمـع    
بزنند و دولت را براي افزايش دستمزد 
و ساير خواست هاي خود تحت فشار 
قــرار دهــنــد کــه بــدلــيــل فشــارهــاي          
امنيتي عملي نشد. کـارگـران اعـالم       
کـرده بــودنـد بــه مــبـارزه خــود بــراي              
افزايش دريافتي ها و دستمزد ادامـه    
خواهند داد. و اکـنـون کـارگـران در                
حرکتي قدرتمـنـدتـر، خـواسـت هـاي           

هـزار     ۱۲۰ خود را به نماينـدگـي از       
کارگر نفت که شاهرگ هاي اقتـصـاد   
کشور را در دست دارند مطـرح کـرده     

 اند. 
اين تحرکات بازتاب فضـاي داغ    
اعـتــراضــي اي اســت کــه در مــيــان             
کارگران صنعت نفت و در ميان ساير 
مراکز کارگري و همينطور معلمان و   
پرستاران جريان دارد. ايـن تـحـرکـات       
پيش درآمد حـرکـت هـاي سـراسـري            
قدرتمندي است که با توجه به ناتواني 
حکومت در پـاسـخـگـويـي بـه سـاده            
ترين خواست هاي کارگران و سياست 
ــصــاد               ــصــادي و اقــت ــاضــت اقــت ري
مقاومتي حکـومـت در چشـم انـداز           
قرار گرفته است. با تمام قوا بـايـد از        
ــت کــرد.              ــراضــات حــمــاي ايــن اعــت
همبستگي عـمـومـي کـه در مـيـان             
بخش هاي مختلف مردم عليه فقر و   
محروميت و شکاف عميق طبقـاتـي   
ــلــيــه فســاد گســتــرده در مــيــان             و ع
مقامات و آيت اهللا ها و ارگـان هـاي     
حکومـت، شـروع شـده بـايـد هـرچـه                
بيشتر تقويت شود و بـه طـوفـانـي از         
اعتصابات و اعتراضات سـراسـري و     
متحـد و بـا طـرح روشـن و شـفـاف                   
ـبـديـل         خواستهاي اساسي کـارگـران ت

 شود. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
   ۲۰۱۷ ژانويه  ۵ ، ۱۳۹۵ دي  ۱۵ 

بيش از سه هفتـه اسـت کـه کـارگـران            
مجتمع کشـت و صـنـعـت مـهـابـاد                
دست به اعتراض و اعتصاب زده اند. 
کارگران اعتصابي در محوطه بـيـرون     
ـه اعـتـراض چـادر                   ـه نشـان مجـتـمـع ب

انــد. ايــن کــارگــران مــي گــويــنــد              زده
مذاکرات تـاکـنـونـي بـا کـارفـرمـا و                 

اسـت.     نتيجه بـوده  مقامات محلي بي
خواست کـارگـران کشـت و صـنـعـت             

مــاه    ١٦ مــهــابــاد پــرداخــت فــوري          
دستمزد معوقه و حق بيمه است. ايـن     
کارگران به دليل سرماي شـديـد آتـش      

اند و به صورت شيفتي در    روشن کرده
 اين چادرها حضور دارند.

مجتمع صنعـتـي کشـت و صـنـعـت             
شرکت کشت و صنعـت،   ٤ مهاباد از 

مــجــتــمــع دامــداري و صــنــعــتــي،            
سردخانه زمـزم، هـمـامـرغ مـهـابـاد،            
تشکيل شده است که هم اکنون بـيـش   

کــارگــر در ايــن مــجــمــوعــه         ١٠٠ از   
مشغول به کار هستند. ايـن کـارگـران       
به اضافه کارگران اخراج شده بـيـش از     
ـلـيـارد تـومـان دسـتـمـزد                  پانصـد مـي
معوقه، مزاياي مـزدي و سـنـوات از          
کشت و صنعت مهاباد طـلـبـکـارنـد.      

بــيــمــه ايــن    عــالوه بــر دســتــمــزدهــا،        
کــارگــران نــيــز پــرداخــت نشــده و بــا             
مشکل تمديـد دفـتـرچـه هـاي بـيـمـه               
روبرو هستند. کارگران ميگـويـنـد تـا        
ـه تـجـمـع و                       وقتي پـاسـخ نـگـيـرنـد ب

 اعتراض خود ادامه خواهند داد.  
 مردم آزاديخواه مهاباد کارگران!

اعتراض و تحصن کارگران مـجـتـمـع       
کشت و صنعت مـهـابـاد بـخـشـي از           
اعتراض کارگران و همه مـردم تـحـت      
ستم و زحمتکش عليـه قـوانـيـن ضـد          

ـه           کارگري و سياستـهـاي سـرکـوبـگـران
کارفرمـايـان و حـاکـمـان اسـت. الزم                
است بـا حضـور در مـحـل تـحـصـن                
کارگران و اعالم حمايت از آنها ابـعـاد     
ايـن اعـتـراض را گسـتـرش بـدهـيــم.                
کارگران متحصن انـتـظـار دارنـد کـه            
همه فعالين و تشکلـهـاي کـارگـري و         

اشکال مختلـف ايـن      مردم مهاباد به 
 اعتراض را قدرتمندترکنند.  

ــران و مــردم                  ــارگ ــاي ک ــواده ه ــان خ
آزاديخواه مهاباد ميتوانند بـا حضـور     
در محل چـادرهـا و بـا اعـتـراضـات               
حمايتي خود، از خـواسـتـهـاي بـرحـق           
کارگران معترض و اعتـصـابـي دفـاع       
کرده و خواهان اجرايي شدن مطالبات 
ايـن کــارگــران بشــونــد. در مــحــالت            
مـخــتــلـف شــهـر مــردم آزاديــخــواه و            
فعالين اجتماعي ميتوانند اخبار ايـن    
اعتراض را وسيعا و بهر طريق ممکن 
به گوش ديگران برسانند و ابـعـاد ايـن      
اعتراض را گسترش دهنـد. کـارگـران       
ديگر مراکز کارگري شهر ميتوانند به 
ـه ايـن اعـتـراض             شکلهاي مختلـف ب

 بپيوندند.  
تشکلها و فعالين کارگـري عـالوه بـر        
انتشار خبر و گـزارش ايـن اعـتـراض           
ميتوانند هيئت هايي را براي ديدار و   
اعـالم حـمــايــت از ايـن کــارگـران بــه               

مهاباد بفـرسـتـنـد. مـحـل تـجـمـع و                 
ـه         تحصن کارگران مهاباد مـيـتـوانـد ب
محل ديدار و تصميم گيري فعاليـن و    
تشکلهاي کارگري براي اعمـال فشـار     
به کارفرمايان و دولـت حـامـي آنـهـا            

 تبديل شود.  
کارگران اعتصابي با اتکا به مجـامـع   
عمـومـي خـود مـيـتـوانـنـد اعضـاي                
ـه عـنـوان                خانواده هـاي کـارگـران را ب
اعضاي مجمع عمومي دعوت کننـد  
و تصميم جمعي اين مجامع ميتوانـد  
مبنـاي فـعـالـيـتـهـاي آتـي کـارگـران                 
ــيـــدن بـــه              اعـــتـــصـــابـــي بـــراي رسـ
ـه      مطالباتشان باشد. قدرت کارگران ب
وحدت و هـمـدلـي هـمـه کـارگـران و                  
همراهي تعداد هـر چـه بـيـشـتـري از               
مدافعين حقوق انساني با اين حـرکـت   

 حق طلبانه است.  
کميته کردستان حزب ضمن حـمـايـت      
قــاطــع از مــطــالــبــات و اعــتــراض             
کارگران کشت و صنعـت مـهـابـاد از         
همه فعاليـن و تشـکـلـهـاي کـارگـري              
ميخـواهـد حـمـايـت خـود را از ايـن                  
کارگـران گسـتـرش دهـنـد و خـبـر و                  

 گزارش آنرا وسيعا منتشر کنند.
کميته کردستان حزب کمونيست  

 کارگري ايران
 ۹۵ دي  ۱۴ 
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،    ٢٠١٧ در اين اولين روزهاي سـال    
واقعه نجات جـان هـيـمـن در زنـدان              
سنندج و عکـس الـعـمـل انسـانـي و             
متحدانه مردم سنندج به بـخـشـش و      
ـفـاقـات           زندگي بخشيدن، يـکـي از ات
مهم و زيباي اين روزها است. امـروز     
ـفـر بـر مـزار پـويـا                    حدود سـه هـزار ن
ابوالقاسمي جمع شدند و مـزار او را          
گلباران کردند و با خانواده داغـدار او    

ابراز همبستگي کردند و در عين حال 
پيامي براي همه مردم ايران و جـهـان     
فرستادند، اعدام پاسخ هيچ معضلـي  
نيست، بايد تحـت هـر شـرايـطـي بـه             
کشتن و قتل عمد افـراد نـه گـفـت و           
بخصوص در ايران تـحـت حـاکـمـيـت         
جنايتکاران اسالمـي بـايـد بـا تـمـام             
وجــود عــلــيــه اعــدام بــود چــرا کــه               
حکومت خود قاتل هزاران و هـزاران      
نفر است و با اين حربه اعدام ميکشد 

ـتـوانـد             و وحشت ايجاد ميـکـنـد تـا ب
ـيـن             مردم را ساکت کنـد. بـراي فـعـال
جنبش عليه اعدام براي ما و جنبـش  
انساني عليه اعدام اين واقـعـه و ايـن        
ـنـد.     اخبار، بسيار مسرت بخش هست
ـيـن    دست همه فعالين مدني و مخالف
اعدام در سنندج و کردستان و در همه 

 جاي ايران را به گرمي مي فشارم. 
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