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کار اختالفات و نزاعهاي درونـي    
حکومت باز دارد به جـاهـاي بـاريـک       
ميکشـد. در تـظـاهـرات روز قـدس               
حکومتي تندتريـن شـعـارهـايـي کـه           
ـيـه حسـن روحـانـي                  ممکـن بـود عـل
رئيس جمهور حکومت اسالمي داده 
شد. روز جمعه دوم تير که روز قـدس     
جمهوري اسالمي بـود عـده اي دور           
روحاني را گرفتند و شعـار مـيـدادنـد        
"روحاني بني صدر پيوندتان مـبـارک"    
و "مـرگ بـر آخـونـد آمـريـکـائـي" و                   
"مرگ بر منافق". ايـن شـعـارهـا در              
مـقــابــل چشــم بــاالتــريــن مــقــامــات         

حـکــومـت اســالمـي عـلــيــه رئــيــس           
جمهورشان داده شد. فضـا بـه حـدي           
متشنج شد که محافظان روحانـي او    
ـيـل کـردنـد و فـراري                 را سوار اتـومـب
دادند. بنا به برخي گزارشـهـا بـعـد از          
ـيـه              فرار روحاني هـم شـعـار دادن عـل

 روحاني ادامه پيدا کرده است.
اين شعار دادنها روشن اسـت کـه     
از طرف عده اي خودسر نيست بلـکـه   
در ادامه حرف خامنه اي است که در 
حضــور روحــانــي و ســران ســه قــوه              
جمهوري اسالمي گفت "نبايـد اجـازه      
ـنـي صـدر تـکـرار                 دهيم که جـريـان ب
شود". بعد هم چند روز بعد خطاب به   

ـتـي       دانشجويان حزب اللهي گفـت وق
که مسئولين کارشان را اشتباه انجـام  

 ميدهند شما "آتش به اختياريد". 
اينها همه سيگنالهايي واضح به 
اراذل و اوباش حکومتي بـراي شـروع     
حمله بود. و آنها هم از همان زمان بـه   
اشکال مختلف حـمـالت را تشـديـد           
کرده اند. رسانه هاي جناح خامنه اي  
پر است از حمالت و انتقادات تند بـه  

 روحاني و دولتش. 
ايـــنـــجـــا قصـــد مـــرور تـــمـــام           
ــکــومــت و               ــاي درون ح کشــاکشــه
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کارگران شرکت مخابرات مشهد که يک شرکت پيمانکاري است در هفتمين 
روز اعتصاب، اعتراض خود را به مقابل اداره کار مشهد کشاندند و بر خـواسـت   
خود يعني عقد قرارداد مستقيم و همچنين طبقه بنـدي مشـاغـل کـه در واقـع              
خواستي براي افزايش دستمزد است پافشاري ميکنند. کـارگـران مـخـابـرات در          

 سراسر کشور بارها براي اين خواست ها دست به تجمع سراسري زده اند.  
انعقاد قرارداد مستقيم و کوتاه کردن دست پيمانکـاران يـک خـواسـت مـهـم             
کليه کارگران مخابرات و ميليون ها کارگر و معلم و پـرسـتـار در سـراسـرکشـور           
است که در مراکز بسياري براي تحميل اين خواست دست به اعـتـراض زده انـد.        
قراردادهاي موقت دست کارفـرمـا را بـاز گـذاشـتـه اسـت کـه شـرايـط بسـيـار                           
ـنـد.              دشوارتري را به کارگران تحميل کنند و از هر نوع حقي آنهـا را مـحـروم کـن
نيروي ميليوني کارگران ميتواند يکپارچه تر و متحدتر به ميدان بيايد و خواست 
ـبـش                            قرارداد مستقيم را به حکومت و کـارفـرمـايـان تـحـمـيـل کـنـد. بـايـد جـن

 قدرتمندي در سطح شهرها و در سطح سراسري شکل بگيرد. 
اعتراضات سراسري کارگري که در سالهاي گذشته شاهد آن بوده ايـم نشـان       
ميدهد که شبکه هاي وسيعي ميان کارگران مراکز مختلف شکل گرفته اسـت.    
تجربه اعتصابات و تجمعات سراسري معلمان که با اتکا به روابط وسيـع مـيـان      
فعالين آنها در سطح کشور شکل گرفته است، الگوي خوبي از اين نـظـر بـدسـت         
ـلـف در سـطـح کشـور                         داده است. چنين شبکه هايي بايد در رشـتـه هـاي مـخـت
گسترش يابد و رابطه مستحکم تري ميان آنها ايجاد شود. حضور خانواده هـاي     
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اهـداف جـمـهـوري       
�ان #ـ	و�ـ�:  
اسالمي از حمله موشکي به منطـقـه   

 ديرالزور سوريه چه بود؟
آنچه خودشان اعالم ��� ()�ا.�:  

کردند اين بود که اين عملياتي اسـت    
به تالفي اقدام تروريستي داعـش در      
ـنـد کـه هـدف                 تهران وليـهـمـه مـيـدان
واقعي جمهوري اسالمي مـقـابلـه بـا       
داعش نبود بلکـه بـهـانـه و مـحـمـل              
موشک پراکني اش ايـن بـود. حـتـي          
کيهان شريعتمداري در ليست اهداف 
حمله موشکـي از داعـش و تـالفـي             
ـيـات تـروريسـتـي در                 جوئي از عـمـل

 تهران نامي نبرده است. 
ــهــوري اســالمــي اهــداف            ــم ج
ـيـن     چندگانه اي را تعقيب ميکرد. اول
هدف اين بود که در شرايـطـي کـه بـا         
ـيـه     روي کار آمدن ترامپ فشارها عـل
حکومت بيشتـر شـده و بـخـصـوص            
سناي آمريکا  تحريمـهـاي جـديـد را         
عمدتا بخاطر فعاليتهاي تروريسـتـي   
و رزمايشهاي مـوشـکـي جـمـهـوري           
اسالمي تصويب کرده است، پاسخي 
به آمريکا بدهند و بقول خامنه اي بـه  
ـنـد           دشمن "سيلي" بزنند. مـيـخـواسـت
نشان بدهند که فشارها و تـهـديـدات      
ـيـري نـداشـتـه             تازه دولت آمريکـا تـاث
ـنـهـا بـه رزمـايشـهـاي                     است. و نـه ت
مــوشــکــهــاي بــالســتــيــکــي ادامــه          
ميدهند بلکه آنها را در ميدان جنگ 
هم بکار ميبرند. از ايـن لـحـاظ ايـن          
عمليات از نظر جـمـهـوري اسـالمـي        
اهميتي اسـتـراتـژيـک و مـنـطـقـه اي               

 داشت. 
هدف ديگرشان کـاربـرد داخـلـي         
ـنـداوال         اين عمليات بود. مـيـخـواسـت
قدرت سپاه را به رخ جامعه بکشند و  
مردم را مرعوب کنند و ثانيا جـنـاح     
روحاني را به عقب برانند و حـرکـتـي        
بکنند که همه زير چتر خامـنـه اي و       

 سپاه پاسدارانش به خط بشوند. 
هيچيک از اين اهداف به تـالفـي     
جوئي و يا مقابله با تروريسم داعـش    
ـنـهـا در فضـاي            ربطي نداشت بلکه ت
ـيـات انـجـام         سياسي و جوي اين عمـل

شد که حمله داعش به تهران  بـوجـود   
 آورده بود. 

 

تا چه اندازه جمهوري 
�ان #	و��:  
اسالمي توانست به اين اهداف دست 

 پيدا بکند؟
مـيـشـود گـفـت در          ��� ()�ا.�:  

رابـطــه بــا هــمــه ايــن اهــداف حــملــه             
موشکي نتيجه مـعـکـوس داشـت و          
بيشتر نشانه ضعف حکومت بود تـا    
قدرتش. هفت موشک پرتاب کـردنـد      
که بيشتر آنها در منطقه مـورد نـظـر      
فرود نيامد. بنا بر گزارشها بـرخـي از     
آنها در خاک عراق سقوط کرد و تنهـا  
دو موشک به منطقه هدفگيـري شـده     

 اصابت کرد.   
در هر حال تا آنجا که به ادعـاي     

ـيـه داعـش"                  ـيـات نـظـامـي عـل "عمل
مربوط ميـشـود هـيـچ گـزارشـي در             
دست نيست که اساسا هيچ ضربه اي 
هر اندازه کوچک به داعش وارد شـده      
ـنـد      باشد. کارشناسان نظامي ميگـوي
ـيـات نشـان داد کـه قـدرت                اين عمـل
موشکي جمهوري اسالمي حـتـي از     
حزب اهللا کـمـتـر اسـت. خـامـنـه اي               
عمليات داعـش در تـهـران را تـرقـه              

ـبـود،    -بازي ناميد  که البته اينطور ن
 -در آن حمله تعـدادي کشـتـه شـدنـد         

ـيـات                  ـيـاس عـمـل ولي با هـمـيـن مـق
مــوشــکــي جــمــهــوري اســالمــي را          
ميتوان فشفشه بازي ناميد. ايـن نـام      
با مسـمـي تـري اسـت.  جـمـهـوري                   
اسالمي ميخواست نشان بـدهـد کـه        
ميتواند از داخل خاک ايـران اهـداف       
دور دستي را مورد هدف قرار بـدهـد     
ولي در واقع نشان داد که اين توان را   

 ندارد. 
دعواي جناحها نيز بـعـد از ايـن          
ـيـافـت.گـرچـه        موشک پراکني خاتمه ن
روحاني و طرفدارانش و حتي بخشـي  

ــي           ــروهــاي اپــوزيســيــون مــل  -از نــي
اسالمي از اين اقدام بعنوان دفـاع از      
امنيت ملي و مـقـابلـه بـا تـروريسـم             
داعش و غيره حمايـت کـردنـد، ولـي         
کسي زير علـم خـامـنـه اي بـه خـط               
نشد. حتي دعواي جنـاحـهـا بـعـد از           

مــوشــک پــراکــنــي شــدت بــيــشــتــري        
گرفت. حاال اينکه عمليات موشکي   
"تحت امر رهبري" انجام شده است و     
يــا بــنــا بــه تصــمــيــم "شــورايــعــالــي             
امنـيـت"تـحـت ريـاسـت روحـانـي،بـه               
موضوع تازه مناقشات جناحي بـدل    

 شده است.  
تا جائـي کـه بـه مـردم مـربـوط               
ـيـز بـايـد گـفـت جـمـهـوري                 ميشود ن
اسالمي نميتواند با اين نوع عمليات 
نظامي مـردم را بـه عـقـب بـرانـد و                   
ــارزات و                ــد. مـــبـ ــوب کـــنـ ــرعـ مـ
اعتراضات مردم وسيع تر و تعرضـي  
تر از آنست که با اين نـوع مـانـورهـا         
بشود با آن مقابله کرد. اينجا هم ايـن   
ـبـديـل                  حرکـت بـه عـکـس خـودش ت
خواهد شد. مردم ايران بـارهـا شـعـار        
داده اند که "سوريه را رها کن فـکـري      
بحال ما کـن". مـردم از اسـاس ايـن               
ــا              ادعــا کــه جــمــهــوري اســالمــي ب
تروريسم داعش مقابلـه مـيـکـنـد را          
قبول ندارند و بدرست خود حکـومـت   
را يک عامل تروريسم و باعث و باني 
اين وضعيت ميدانند. بدنبال حمله به  
مجلس و مقبره خميني در بين مردم 
وسيعا شايع شـد کـه ايـن کـار خـود              
حــکــومــت بــوده اســت. ايــن نشــان             
ميدهد تا چه حد مردم از ايـن رژيـم         
متنفرند و چقدر به آن بي اعتـمـادنـد.    
بهمين دليل موشک پراکني حکومت 
نخواهد توانست مبارزه مـردم را بـه         
عقب براند. به نـظـر مـن حـتـي ايـن                
امکان هست که جبهه و عرصه تـازه    
ـتــراض بــه                     اي بــاز بشــود در اعـ
سياستهـاي مـنـطـقـه اي جـمـهـوري               
اسالمي. و به اين معني تـالـشـبـراي      
تروريزه و ميليتاريزه کردن جامعه نيز  

 به عکس خودش تبديل بشود. 
 

جمـهـوري اسـالمـي       
�ان #	و��:  
حتي بعد از برجـام هـرگـاه دسـت بـه            
ـيـکـي زد         آزمايش موشکهاي بالسـت
فورا از جانب دولتهاي غربي محکوم 
شد و مورد تحريم قرار گـرفـت. ولـي         
در اين مورد مشخص چنين اتفـاقـي   

 نيفتاد. چرا؟

به اين دليل کـه ايـن     ��� ()�ا.�:  
عمليات تحت عـنـوان اقـدام تـالفـي          
جويانه عليه داعـش انـجـام گـرفـت.            
داعش آن چنان در افـکـار عـمـومـي          
منفور است که امروز هر دولتي دارد 
سياستهاي ارتجاعي خودش را تحت 
عـنــوان حــملــه  بــه داعــش تــوجــيــه             
ميکند. ظاهرا از ترکيه و عـربسـتـان     
سعودي تا آمريکا و روسيـه تـا خـود        
ـيـه          جمهوري اسالمي همه دارنـد عـل
ـنـد. مـعـلـوم                داعش مبـارزه مـيـکـن
نيست داعش چه نيروي خارق الـعـاده   
ـيـه    اي دارد که عليرغم اينکه همه عل
ـنـد چـنـدسـال اسـت دارد در                او هست
منطقه يکه تازي ميکـنـد! واقـعـيـت         
آنست که همه دولتهاي منطقـه اي و      
حاميان جهاني شان از مدتها قبل از 
ــن اهــداف و               ظــهــور داعــش هــمــي
سياستهائي را دنبال ميکرده انـد کـه     
امروز به اسم مـقـابلـه بـا داعـش بـه               
پيش ميبرند. سياستها و عـمـلـکـرد        
امروزاين نيروها و دولتـهـا نـاشـي از         
ظـهـور داعـش نــيـسـت؛ بـرعـکــس،              
ظهور داعش نتيجـه و حـاصـل ايـن           
سياستها است. حضور داعش صرفـا   
ظرف تبليغاتي و توجيه  تازه اي براي 
ـيـش بـرد سـيـاسـتـهـاي                عملکرد و پ

 قديمي تر آنها فراهم کرده است. 
تا آنجا که به جمهوري اسـالمـي     
مربوط ميشود اين حـکـومـت خـود       
ـبـش اسـالم سـيـاسـي و               يک رکن جـن
عامل اصلي تـروريسـم در مـنـطـقـه             
است. اين حکومتي است که از همان 
ابتدا با همه تـوان از نـظـر سـيـاسـيـو              
اقتصادي و نظامي از رژيم اسد دفاع 
کرده است  و دستش تا آرنـج  بـخـون        
مردم سوريه آلـوده اسـت. جـمـهـوري           
اسالمي در حفظ  رژيم ابشار اسد از   
خود ارتش سوريه فعال تر و موثر تـر    
بوده است. امروز چنين حکومتي بـه     
ـيـات داعـش بـه                بهانه  تـالفـي عـمـل
سوريه موشک پراکني ميکند. سـپـاه    
قدس در خود سوريـه حضـور دارد و         
ـيـروي       عليه مردم سوريه و عليه هـر ن
مخالف اسد مشغول جـنـگ اسـت.        

رژيم اسد از زمين و هوا و با بـمـبـارن    
شيميائي و با بمبهاي بشکه اي مردم 
سوريه را ميکوبد، تا کنون ميليونهـا  
نفر را  کشته و خـانـه خـراب و آواره              
کرده است و جمهوري اسالمي شريک 

 مستقيم تمام اين جنايتها است.  
بــه ايــن داليــل ايــن ادعــا کــه               
ـيـه                 ـيـروئـي عـل جمهـوري اسـالمـي ن
تروريسم است از نظر مردم ايران و از     
نظر نيروهاي چپ و آزاديخواه  کامـال  
پوچ و بي اعتبار است.اما البته بـراي   
دولتها مساله فرق ميکند. همانطـور   
که گفتم همه دولتها با ادعاي مقابلـه  
بـا داعـش سـيـاسـتـهـاي ارتـجـاعـي                 
خـودشــان را در مــنــطـقــه بـه پــيــش              
ميبرند و از اين نقطه نظر با جمهوري 
ـنـد. حـتـي              اسالمي همجهت  هسـت
رسانه اي مـثـل بـي بـي سـي اعـالم               
ـيـات     ميکند که مخالفت با اين عمـل
جمهوري اسالمي مشکل است چـون  

 عليه داعش انجام شده.     
ـيـات داعـش در         به نظر من عمل
ـنـي     تهران و بدنبال آن ادعاي رژيم مـب
بر مقابله با آن گرچه پـوشـش قضـيـه         
بود ولـي از نـظـر سـيـاسـي فضـا و                    
شرايط و امکان حملـه مـوشـکـي بـا          
ظاهري حق بجانـب  را  بـراي رژيـم              

 فراهم کرد.   
  

ــ	و�ــ�:   ــ�ان # ــ 
چــرا جــمــهــوري    
اسالمي موصل را انتـخـاب نـکـرد؟       
اين هدف که نزديک تر و سر راست تر 
ـتـالف و              ـيـروهـاي ائ بود. در سوريه ن
نيروهاي دولتي و احزاب کرد حضـور  
دارند ولي موصل اين پيچـيـدگـي را      

 ندارد. 
به نـظـر مـن عـلـت            ��� ()�ا.�:  

اصــلــي انــتــخــاب ســوريــه ســيــاســت        
حمايت فعال جـمـهـوري اسـالمـي از          
رژيم اسد است. امروز دولت آمريـکـا    
حملـه بـه مـوصـل را هـمـاهـنـگ و                   
رهبري ميکند و جمهـوري اسـالمـي      
هم در اين حمله عمال کنار نيـروهـاي   
موتلـف آمـريـکـا ( ارتـش عـراق و                  
ـتـه             نيروهاي کرد و غـيـره) قـرار گـرف

 ۴ صفحه  
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تاريخچه آنرا ندارم. بلکـه مـيـخـواهـم         
بپرسم داستان چـيـسـت؟ اخـتـالفـات           
خامنه اي و روحاني بر سـر چـيـسـت؟       

اين حد از تقابل رسـيـده     چرا که کار به 
است؟ اينها بر سر چه چيزي اخـتـالف     

 دارند؟  
حتما ميگوييـد "بـرجـام" يـعـنـي             
توافقات اتمي. شايد بشـود ايـن طـور         
ـاکـت و             ـا ف گفت. اما روحاني بارهـا ب
شواهد گفته است که برجام با توافق و   
چراغ سبز خامنه اي صـورت گـرفـت.      
خود خامنه اي در تمام مراحل بـرجـام     
و توافقاتش حرفش را زد و با صالح و   
مصلحت و تاييد او بود که تـوافـقـات      

 صورت گرفت.  
شايد دليلش تمـايـل روحـانـي بـه          
سازش با آمريکا و غرب تلقـي شـود.     
اما در اين زمينه هـم دولـت روحـانـي         
بدون اجازه و تـمـايـل خـامـنـه اي آب               
نميخورد. هيچ حرکتي در ايـن رابـطـه       
بدون توافق خامنه اي صورت نگرفـتـه   

 است.  
پس مسالـه چـيـسـت؟ جـواب را            
بايـد در انـتـظـاراتـي کـه هـمـگـي از                    
"برجام" داشـتـنـد و بـه آن نـرسـيـدنـد                     
جستجو کرد. در بن بست سـيـاسـي و       

اقتصادي جمهوري اسالمي کـه فـکـر      
ميکردند گره آنرا برجام باز ميکـنـد و     
ـا      نکرد. سران حکومت از خامنه اي ت
ـا          پاسداران و بقيه مشتاق بـودنـد کـه ب
غرب به توافق برسند و مشکـالتشـان   
ـا    حل شود. انتظار و اميد داشتند که ب
عقب نشيني بر سـر مسـالـه اتـمـي و            
مذاکرات و سازش با آمريکـا، رابـطـه      
ـا جـمـهـوري اسـالمـي عـادي               غرب ب
ميشود، سيل سـرمـايـه گـذاري هـاي          
ـلـي بـه سـوي ايـران سـرازيـر                  ـل بين الم
ميشود، انزواي بين المللي حـکـومـت    
تمام ميشود، و در نتيجـه مشـکـالت      
عميق اقـتـصـادي حـل خـواهـد شـد.              
هيچکدام از اين انـتـظـارات بـه وقـوع          
نپيوست. چند ميليارد پـول اولـيـه را           
ـازاده هـا و آخـونـدهـاي                   گرفتـنـد و آق
ـاال کشـيـدنـد و             مفتخور حکومتـي ب
تمام مشکالت نه فقـط بـر سـر جـاي           
خود باقي ماند بلکه بدتر از قبل شـد.    
اقتصاد ورشکسته تر شد و سـرمـايـه        
گذاري جدي اي صورت نگرفت. انـزوا    
ـلـي جـمـهـوري                   ـل و رسـوايـي بـيـن الـم
اسالمي بيشترشد. فشار اعتـراضـات    
ـافـت. بـه ايـن             اجتماعي نيز افزايش ي
ترتيب آينده جمهوري اسالمي بويژه با 
احتمال مـرگ خـامـنـه اي، بـيـش از                 
پيش در پـرده ابـهـام فـرو رفـتـه و در                   
خطرجدي قرار گرفتـه اسـت. کـابـوس          

آخوندهاي باالي حکومتي اينست کـه  
اين حکومت چـگـونـه چـهـار صـبـاح              
ديگر دوام خواهد آورد. نـمـيـشـود در          
شـــرايـــط بـــن بســـت ســـيـــاســـي و              
ـاي     ورشکستگي اقتصادي و روي دري
ـا سـرکـوب و             ـا ب نفرت عمومي صـرف
خفقان دوام آورد. هر کسـي کـه سـاده           
ترين منطق اجتماعـي را بـفـهـمـد بـه             
شما خواهد گفت کـه ايـن حـکـومـت            

 دوام نخواهد آورد.
معنـاي ايـن حـرف ايـنـسـت کـه                
تــاريــخ مصــرف روحــانــي بــراي راس         
حکومت تمام شده است. روحـانـي نـه       
توانسته است بحران اقتصادي را حـل      
ــوانســتــه اســت فضــاي                ــه ت کــنــد، ن
اعتراضي جامعه را سـاکـت کـنـد نـه          
تــوانســتــه اســت انــزواي جــمــهــوري            
اسالمي را کاهش دهـد. در نـتـيـجـه             
حکومت اسالمي هم با ورشکستگي 
اقتصادي دست و پنجه نرم مـيـکـنـد،     
هم اعتراضات کارگران و مـعـلـمـان و       
ـان افـزايـش          دانشجويان و زنان و جـوان
يافته است، و هم در سطح بين المللـي  
اين حکومت مـنـفـور و بشـدت زيـر              

 فشار است.  
اين منشاء اسـاسـي گـر گـرفـتـن           
دوباره نزاعها و کشاکشهاست. حـتـي      
موشک پراني بـه سـوي سـوريـه بـقـول             
حسين شريعتمداري نمايـنـده خـامـنـه        

اي، مصــرف داخــلـي دارد نــه هــدف            
ــه بـــا دشـــمـــن خـــارجـــي.              مـــقـــابلـ
شريعتمداري علنا اعالم کرد کـه يـک       
مخاطب مـوشـک پـرانـي بـه سـوريـه                
روحاني بوده است. به اين ترتـيـب ايـن       
نزاع و کشاکشها بدون ترديد حـادتـر و     
عــمــيــق تــر خــواهــد شــد. طــرفــداران           
ـابـل             روحاني هم دست بـه حـملـه مـتـق
خواهند زد و اوضاع بتدريج مـتـشـنـج     
تر و حـادتـر خـواهـد شـد. در جـواب                
خامنه اي مطهري گفته است آتش بـه    
اختيار دو طرفه است! در واقع خامـنـه    
اي هم چندان وضع بـهـتـري نـدارد. او          
رهــبــر حــکــومــتــي اســت کــه کــل               
ـان خـط سـيـاسـي و             حکومتش به پاي
اقتـصـاديـش رسـيـده اسـت و هـرروز                
قوانين و سنت و مقـدسـاتـش تـوسـط        
بـخــشـهــاي مــخـتــلـف مـردم زيـر پــا               
گذاشته ميشود. ضـعـف مـوقـعـيـت            
خامنه اي باعث مـيـشـود کـه جـنـاح           
ـلـش              ـاب روحاني نيز محکـم تـر در مـق
ـاسـخ    بايستد و تعرضات را بدرجاتي پ

 دهد.  
بهر رو جنگ داخلي اينها حـتـمـا      
افت و خيز خواهد داشت اما يـک ريـز       
عميـق تـر و حـادتـر و خصـمـانـه تـر                     
خواهد شد. نکته مهم اينست که اگـر     
ـار نـبـاشـنـد تـرکـش ايـن                مردم هوشي
جنگ مـردم را هـم خـواهـد گـرفـت.               

جرياناتي طبق معمول تالش ميکنند 
مردم را به سياهي لشکر اين جـنـاح و     
آن جناح در ايـن کشـاکشـهـا تـبـديـل              
کنند. بايد روشن و شفاف در برابر ايـن   
نوع تالشها و سياستها ايستاد و آنـرا      
افشا کرد. نبايد بگذاريم هيچ بخـشـي    
از مردم بار ديگر بـدنـبـال جـنـاحـهـاي          
حکومتي بيفتند. مبارزه کـارگـران و        
ـان و بـخـشـهـاي               معلمان و دانشـجـوي
مختلف مردم براي آزاديهاي سيـاسـي   
و خواسـتـهـاي مسـتـقـل و مـلـمـوس                
خـويـش و زيـر فشـار قـرار دادن کـل                   
حکومت تنها راهي است که ميتوانـد  
جنگ داخلي حکومت را به نفع مـردم  
تمام کند. تکليف نـهـايـي اوضـاع را            
خيزش مردم عليـه کـل حـکـومـت و            
جناحهايش قطعي خواهـد کـرد. ايـن         
نکته اساسي اي است که ما بايد تـوده  
مردم را به آن مـجـهـز کـنـيـم و اجـازه              
ـالـي بـه                  ندهيم کـه ذره اي خـوش خـي
جناحهاي اين حکومت در ميان مردم 

 جايي باز کند.
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سازمان مـلـل مـتـحـد، در سـال             
براي آگاه کردن و جلب حمايت  ۲۰۰۰ 

ژوئـن را     ۲۰ بين المللي از پناهندگان،
بعنوان روز جـهـانـي پـنـاهـنـده اعـالم             
کرد. هر سال بـه هـمـيـن مـنـاسـبـت،              
دربسياري از نقاط  جهـان از ايـن روز         

 به اشکال گوناگون تجليل مي شود.
ســال قــبــل کــنــوانســيــون            ۶۶  

پناهندگي سازمان ملل بـه تصـويـب        
مجمع عمومي اين سـازمـان رسـيـد.         

اعالميه جهاني حـقـوق     ۱۴ و  ۱۳ بند 
بشــر در آن ايــام، بــه ايــن مــوضــوع                 
اختصاص يافت. امسال در شـرايـطـي     
از اين روز ياد شد که شمار پناهندگـان  

ميليون نـفـر    ۶۵ و آوارگان در جهان به 
ـافـتـه اسـت. بـرطـبـق آمـار                   افزايش ي
کميسارياي عالي پناهندگان سازمـان  

نفر در جهـان،   ۱۱۳ ملل اکنون  از هر 
 ۳۰ يک نفر پناهنده اسـت و هـر روز             

هزار نفر محل زندگي خود را به قصـد    
ـابـي بـه يـک                      ـا دسـتـي حفظ جـان و  ي

 زندگي امن تر ترک مي کنند.
جنگ و درگيري هاي مسلحانه و 
خونين موجب شده اسـت بسـيـاري از        
مردم در نقاط مختلف جهان، مـحـل     
زندگي خود را ترک کننـد و بـه نـقـاط           
ديگري از جهان پناه بـبـرنـد. در حـال            

ـلـيـون نـفـر بـه            ۶۵ حاضر، بيش از  مي
دليل جنگهاي ويـرانـگـر و خشـونـت            
ـابـل تـوصـيـف و فـقـر و                    هاي غيـر ق
فالکت اقتصادي و به دليل آنـچـه کـه        
اسالم سياسي و گروهها و دسـتـجـات      
ـاع آورده                جهادي بر سـر مـردم بـي دف

 اند، آواره و بي خانمان شده اند.
ميليون نفر در درون    ۳۸ بيش از  

ـا در            کشورهاي محل زنـدگـي خـود ي
کشور همسايه آواره شده اند  و از شهـر  
به شهر و از مـرز بـه مـرز در آوارگـي             
بسر مي برند. ميليون ها نفر حتـي از     
آب آشــامــيــدنــي کــافــي بــرخــوردار            
نيستند. شـرايـط غـيـر بـهـداشـتـي و                
کمبود مـواد غـذايـي و عـدم وجـود                 
سرپناه مناسـب و کـمـبـود خـدمـات             
درماني در اردوگاههاي آوارگان به يک 

معضل و بحران بزرگ انساني تـبـديـل    
شده اسـت. در بسـيـاري از مـنـاطـق                
سوريه و عراق و سودان جنوبي صدهـا  
هزار نفر گـرفـتـار شـده انـد و بـدلـيـل                 
شرايط جنگي از دريافت کـمـک هـاي      
ـانـه نـيـز مـحـروم                  خيريه و بشـردوسـت
هستند. آمار مرگ و مـيـر بـه دلـيـل            
ســـوء تـــغـــذيـــه در اردوگـــاهـــهـــاي           
پناهندگي، بويژه  در ميان کودکان هر 
روز بيشتر مي شود. صندوق کودکـان   
سازمان ملل متحد اعالم کرده اسـت    

تاکنون بـيـش از هـزار         ۲۰۱۴ از سال 
کودک عراقـي بـراثـر جـنـگ  کشـتـه                

ـازه                شده اند. سـازمـان يـونـيـسـف در ت
ترين گزارش خـود گـفـتـه اسـت پـنـج              
ميليون کودک در کشورعراق  به کمک 
فوري نياز دارند. گفته مـي شـود يـک         

هزار کودک در عـراق       ۲۰۰ ميليون و 
اند. اينها طبـعـات     مدرسه را رها کرده

جنگ و فقر و ناامني هايي اسـت کـه     
ــي و                     ــوب ــن ــودان ج ــه و س در ســوري
افغانستان و عراق و در بسياري ديگـر  

 از مناطق دنيا همچنان جريان دارد.  

اين روزها تصاوير وصحـنـه هـاي      
دلخراش کودکان تشـنـه و گـرسـنـه و            
وحشت زده و درحال فـرار از درگـيـري        
هاي نظامي به يکي از سر تـيـتـرهـاي      
ـا تـبـديـل شـده               اخبار رسانه هـاي دنـي
است. سازمان ملل مي گـويـد شـمـار        
انسان هايـي کـه  درمـقـطـع کـنـونـي                 
بدليل جنگ و ناامني هاي اجتماعـي  
محل زندگي خود را ترک مي کنند بـه  
مراتب بيـشـتـر از دوران جـنـگ دوم              
جهـانـي اسـت. ديـدن کـودکـانـي کـه                  
سرپرست خانواده خود را از دست داده   
اند، مردان و زناني که کـودکـانشـان را      
از دست داده انـد، افـرادي کـه هـنـوز              
نمي دانـنـد چـه بـرسـر بـقـيـه اعضـاء                  
خانواده و بسـتـگـانشـان آمـده اسـت،             
بسيار دلخراش و تکان دهـنـده اسـت.      
ـا وجـود  پـيـشـرفـت              تصور نمي شد ب
هاي علمي و تکنولـوژيـک درشـرايـط       
کنوني جهان، جان انسان هـا و ارزش        
هاي انساني تا اين حد سقوط کـنـد و       
ارزش  و احــتــرام بــه حــقــوق انســان               

 اينچنين زير سئوال برود.

در دوره اي خونين و پرازجـنـگ و     
کشــت و کشــتــار قــرار گــرفــتــه ايــم.             
آوارگي، ويراني و دربدري را رواج داده   
اند. هر لحظه گلوله اي در قلب و مغـز   
انساني فرو مي رود و هر لحظه  بمبي 
ـايـد و         بر سرساکنان يک خانه فرود مـي
هرلحظه دهها و صدها نفر مجبور بـه    
ترک خانه و محـل زنـدگـي خـود مـي            
ـاامـنـي هـا         شوند. اگر چه، کانون اين ن
عمدتا در سوريه و عراق و افغانسـتـان   
ـا           و سودان جنوبي اسـت، امـا در اروپ
هم شاهد اين ناامنيـهـا هسـتـيـم. در           
فرانسه و آلمان و انگلستان و سوئد کـه  
سالها بود از اين اتفاقات دور بـودنـد،       
ـلـف و      جانيان اسالمي به اشکال مخت

 ۹ صفحه  
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است. بهمين دليل موشک پراکني به  
موصل نميتوانست نشانه سرکشي و 
خودسري جمهوري اسالمي و پـاسـخ   
او به فشارها و تـهـديـدات آمـريـکـا             
باشد. تنها حمله به داعش در سوريه  

 ميتوانست اين نقش را ايفا کند. 
بايد توجه داشت که حـمـايـت از      
رژيم اسد يک سـيـاسـت اسـتـراتـژيـک          
براي جمهوري اسالمي است و بارهـا  
خامنه اي اعالم کرده است که تا چـه  
اندازه حفظ رژيم اسد براي "موقعيـت  
نظام" در منطقه و در خود ايران مهـم   
است. زدن داعش در سوريه در عيـن   
حال در چارچوب اين سـيـاسـت قـرار       
ميگيرد و اين معني را ميـدهـد کـه       
رژيم ايران ميتواند حـتـي از  کشـور          
خودش به عمليات نظامي در خـاک      

 سوريه دست بزند. 
تا آنجا  که به تقـابـل جـمـهـوري        
اسالمي با داعش مربـوط مـيـشـود       
ـفـاوت                ـقـابـل ت نيزرکن اصـلـي ايـن ت
موضعشان در قبال رژيم اسد اسـت.    
دو نيروي تروريست يکي در حمـايـت   
ـيـه او مـي          از رژيم اسد و ديگري عـل
ـيـل  در        جنگند و اساسا به همين دل
ـتـه انـد.                 مقابل يـکـديـگـر قـرار گـرف
ـفـت بـا تـروريسـم، آنـطـور کـه                  مخال
جمهوري اسالمي ادعا ميکند، و يا 
ـيـن تسـنـن و                  ـيـدتـي ب تفاوتهاي عـق
تشيع، که ژورناليسم سطحي مـطـرح   
ميکند، نقشي مهمي در اين مقابلـه  
ندارد. مساله سياسي است. داعـش      
ـلـوک                 و جمـهـوري اسـالمـي بـه دو ب
اســالمــي رقــيــب و مــتــخــاصــم در           
منطقه متعلق هستند. بلوک ترکيه و  
عربستان سعودي و امارات مخالـف  
دولت سوريه و موتلف دولت آمريکا 
ـنـد و  جـمـهـوري اسـالمـي و                   هست
روسيه مدافع فعال رژيم اسد. بر متن  
ايــن شــرايــط اســت کــه جــمــهــوري            
ـيـه          اسالمي موشک پراکنـي اش عـل
داعش را در سوريه انجـام مـيـدهـد.        
با اين کار اعالم ميکند که عليـرغـم   
تهديدات و فشارهاي اآمـريـکـا يـک         
ـتـگـر در سـوريـه            نيروي فعال و دخـال
است و حتي از درون خاک خود هم با 

 مخالفين رژيم اسد ميجنگد. 
 

بـعـضـي مـمـکـن         
�ان #	و�� :  
است بگويند جمهوري اسالمي حـق    

دارد در هر کجا به داعش حمله کند.   
ــلــيــات           چــون داعــش در تــهــران عــم
ـنـابـريـن ايـن            تروريستي انجام داد. ب

ـفـع          عمليات جمهوري اسالمـي بـه ن
مردم و به نفع امنيت جامعـه اسـت.     

 شما چه فکر ميکنيد؟
عـامـل اصـلـي نـا          ��� ()�ا.�:  

امــنــي در ايــران خــود جــمــهــوري              
اسالمي است. و اين را مـردم ايـران         
ـيــات                 ـلـ ــه عــمـ ـنــد. مســال ــدانـ ـي مـ
تروريستهاي اسالمي در کشـورهـاي   
ـيـس و              غربي، نظير فـرانسـه و انـگـل
آمــريــکــا از نــظــر ســيــاســي بســيــار          
متفاوت است با تـروريسـم اسـالمـي       
در ايران. جمهوري اسـالمـي عـامـل        
اصلي تروريسم در منطقه و در خـود    
ايران است و اين را مردم در زنـدگـي       

 هر روزه شان تجربه  کرده اند.
حتي زمينه ساز سـنـاريـوهـائـي      
نظير حمله نظامي دولت آمـريـکـا و        

آنچه حکومتي  -عراقيزه شدن ايران 
ها و نيروهاي طرفداران رژيم ادعـا و    
ـنـد و مـردم را از آن                      تبليـغ مـيـکـن

و يا احتـمـال گسـتـرش        -ميترسانند
عمليات تروريستيداعش در ايـران و    
غيره،وجود يک رژيم تـروريسـتـي در        
ــران اســت. تــا جــمــهــوري                خــود اي
اسالمي بعنوان رکن جنـبـش اسـالم      
سياسي و عامل تروريسم در منطقـه  
در قــدرت اســت احــتــمــال چــنــيــن             
ـيـز وجـود دارد. بـراي             سناريوهائي ن
حفظ امنيت جامعه بايد جـمـهـوري      
اسالمي را بزير کشيد.اين راه حـل و     
ـيـن بـردن خـطـر               تضمين واقعي از ب
ـيـروهـاي                  جنگ و يـا حـملـه سـايـر ن
تروريستي است. اين وظيفه نيروهاي  
کمونيستي و انقالبي نظير حزب مـا    
است که اين حقيقت را برجسته کنيم 
و در برابر انظار جامعه قرار بـدهـيـم.    
ـيـز            گرايش و درک عـمـومـي مـردم ن
همين است. مـن جـائـي نـديـدم کـه              
مردم بعد از حـملـه اخـيـر در تـهـران             
نفرت خودشـان را از داعـش اعـالم            
کنند و يا از حکومت بخـواهـنـد کـه       
قاطعانه عليه تروريستها عمل کنـد.  
ــه                   ــه آنــچــه در پــي هــر حــمل شــبــي
تــروريســتــي در کشــورهــاي غــربــي         
شاهد بوديم. همانطور که اشاره کردم  
در عمليات تروريسـتـي اخـيـرتـهـران         
ـقـد بـودنـد کـه           بسياري از مردم معت
کــار خــود رژيــم اســت. الــبــتــه ايــن             
عمليات کار رژيم نبود ولـي بـه يـک          
معني سياسي و پايه اي تـري مـردم       
ـنـد کـار خـودشـان                  حق دارنـد بـگـوي
اســت.بــخــاطــر ايــنــکــه جــمــهــوري           
اسالمي سياست تروريستي فـعـالـي      

در منطقه داشته است.  سياستي کـه  
بنوبه خود در شکل دادن به داعش و 
ـقـش             ايجاد زمينه هـاي ظـهـور آن ن
ـبـل از ظـهـور             داشته است. مدتها ق
داعش جمهوري اسـالمـي در عـراق        
دخالت نظامي ميکرد و در سـوريـه       
ـيـه                 مستقيـمـا مشـغـول جـنـگ عـل
نيروهاي مخالف اسد بود و هنوز هم 
هست.مردمي که شـعـار مـيـدهـنـد           
"سوريه را رها کن فـکـري بـحـال مـا           

 کن" اين حقايق را ميدانند. 
از يک جنبه ديگر نيز جـمـهـوري    
اسالمي و داعش هم جهت و هم نوع 
اند. جـمـهـوري اسـالمـي خـود يـک                 
حــکــومــت اســالمــي اســت کــه                
سياستهايش در ايران فـرق مـاهـوي        
اي با سياستهاي داعش در مـنـاطـق    
تحت نفوذش ندارد. اگـر حـکـومـت          
ايران باندازه داعـش هـار و وحشـي            
نيست بخاطر اينسـت کـه مـردم در          
برابرش ايستاده اند و مبارزه کردند و 
به او اجازه نداده اند. و گرنه اگر دست 
آيت اهللا هاي حاکم بود   همان بالئي 
را به سر مردم ايران مـي اوردنـد کـه          
داعش بر سر مردم موصل آورد. اين  
ـيــروهــاي              ـنــد. ن را هــم مــردم مـيــدان
اسالمي تروريستي در منطقه بـجـان   
ـتـاده انـد و            يکديگر و بجان مـردم اف
يکي از آنها  مدعي است اين کار را   
ـيـت جـامـعـه انـجـام              براي حفظ امـن
ميدهد! ايـن ادعـا در مـيـان مـردم               

 خريداري ندارد. 
 

ـنـديـهـاي         
�ان #ـ	و�ـ�:   ـلـوک ب ب
منطقه اي کـه بـه آن اشـاره کـرديـد                  
عامل نسبتا تازه اي در خـاورمـيـانـه     
اســت. دو شــاخــه جــنــبــش اســالم              
ـتـه انـد.        سياسي در برابرهم قرار گـرف
ـلـوک غـرب و              قبال منطقه بيـن دو ب
شرق تقسيم شده بود و روشن بود کـه    
چرا ايـن دو کـمـپ در مـقـابـل هـم                    
هســتــنــد. مــعــنــي ســيــاســي ايــن             
بلوکبندي تازه چيسـت و چـرا اصـال          

 اين دو بلوک تشکيل شده است؟ 
ـ�ا.ـ�:   ـ) ) �ـتـه         �� مـعـمـوال گـف

ميشود اين بلوکهـا مـتـعـلـق بـه دو             
شاخه سني و شيعه جنبش اسـالمـي   
ـيـل در بـرابـر هـم             هستند و به اين دل
ـتــه انـد. ايــن پــوچ اســت.                قـرار گــرف
اختالف عقيدتي تنها ظاهر وقـالـب     
ايدئولوژيک قضـيـه اسـت. ايـن هـا                
ـنـد کـه            بلوکبنديهاي سيـاسـي هسـت
براي مـنـافـع و اهـدافـي  خـاکـي و                  
زميني تشـکـيـل شـده انـد و نـه بـر                  
مــبــنــاي اعــتــقــادات و تــفــســيــر و            

 تعبيرهاي متفاوت مذهبي شان. 

در پايه اي تـريـن سـطـح عـلـت               
ـلـوکـهـا             ـتـن ايـن ب سياسي شکل گرف
اينست که استراتژي هژموني طلبانه 
و ميليتاريستي دولـت آمـريـکـا در           
ـيـج در دوره        منطقه، که از جنگ خل
بوش پدر شروع شد و در دوره بـوش        
پدر ادامه پيدا کـرد و بـه اوج خـود              
رسيد، نافرجام ماند. ماشين جنگـي   
آمريکا به گل نشست و بـراي دولـت       
آمريکا ديـگـر امـکـان نـداشـت کـه              
ــق                   ــريـ ــودش را از طـ ــداف خـ اهـ
قدرتنمائي نظامي دنبال کند. هـدف   
امريکا اين بود که بعد از فـروپـاشـي      
ــودش را در                  ــدرت خـ ــوروي قـ شـ
ـيـا            خاورميانه و به اين طـريـق در دن
بعنوان تنها ابرقدرت در "نظـم نـويـن       
ـيـت         ـب ـث جهاني" بعد از جنگ سرد  ت
ـتـاد. و حـتـي                     ـف ـي ـفـاق ن کند. ايـن ات
ـيـش          تحوالت در جهت عکـس بـه پ
ـتـي       رفت. حتي حاميان و پيروان سـن

مـثـل      -دولت آمريکا در مـنـطـقـه         
تـا حـد       -ترکيه و عربستان و مصر 

زيادي خودسر شـدنـد و هـر يـک بـا                
اهداف و سياستهاي ويـژه خـودشـان        
ـنـهـا ديـگـر مـثـل                قد علم کردند. اي
سابق، در دوره جنـگ سـرد و حـتـي           
ـلـوک         سالهاي اول پس از فـروپـاشـي ب
شرق،مطيع و تابع سياستهاي دولـت    
آمريکا نيستند. حتي سياستهائي را 
دنبال ميکنند که منطبق با  خـط و      
اهــداف دولــت آمــريــکــا نــيــســت.            
بعبارت ديگر نافرجامي سياستهـاي  
دولت آمريکا خالء قدرتي را ايـجـاد     
ـتـهـاي               کرده است که هـر يـک از دول

و مشخـصـا عـربسـتـان و           -منطقه 
تـالش     -ترکيه و جمهوري اسـالمـي    

ميکنند در نقش قدر قدرت منطـقـه   
ـفـع      اي ظاهر شوند و اين خالء را به ن

 خود پرکنند. 
اين تالش در دل  جنبـش اسـالم     
ـنـديـهـائـي       سياسي و بصورت دسته ب
ـنـه هـا و              صورت ميگيرد که  زمـي
ماتريالش در دوره گـذشـتـه فـراهـم              
شده. هجوم نظامي دولت آمريکا بـه   
اهدافش نرسيـد ولـي بـاعـث افسـار            
ـتـهـائـي                 ـيـروهـا و دول گسيختـگـي ن
اسالمي اي شد که امروز در هـيـات     
دو بلوک متخاصم در جنبـش اسـالم     
ـتـه انـد.        سياسي در برابر هم قرار گرف

اسـد در       -بلوک جمـهـوري اسـالمـي      
 ترکيه.  -برابر عربستان سعودي

در اين ميان روسيه نيز کـه بـعـد      
از خانه تکاني اوليه در دهه آخر قـرن    
گــذشــتــه  دوبــاره فــعــال شــده و بــا                
ادعاهاي تـازه  و بـا يـک سـيـاسـت                 

تعرضي بميدان بازگشته اسـت، يـک       
ـنـده در حـمـايـت از             نيروي تعيين کن
ــلــوک                 رژيـم اسـد و مـحــور و رکــن ب

 سوريه است.  -جمهوري اسالمي
ــردم               ــاره ک ــه اش ــطــور ک ــان ــم ه
مهمترين مساله سياسي که ايـن دو      
بلوک را در مقابل هم قـرار مـيـدهـد         
ـبـال رژيـم اسـد                 موضعـگـيـري در ق
هست ولـي در اسـاس اخـتـالفشـان              
ـبـود رژيـم اسـد                 حتي بر سر بـود و ن
ـفـوذ و قـدرت             نيست بلکه تقـويـت ن
خود و تبديـل شـدن بـه قـدر قـدرت              

 منطقه اي است. 
تقابل بين داعـش و جـمـهـوري           
اسالمي از اينجا ناشي ميشود. اگـر   
داعش حامي رژيم اسد بود ولي صد 
برابر اين در موصل جنايت مـيـکـرد    
ــراضــي            جــمــهــوري اســالمــي اعــت
ــداشــت. چــون خــودش مشــغــول              ن
ـتـهـا در             ارتکاب  شبيه هـمـان جـنـاي
جامعه ايـران و در مـنـطـقـه اسـت.               
داعش در صورت حـمـايـت از رژيـم         
اسد با چـمـهـوري اسـالمـي در يـک               
بلوک قرا ميگرفت و اين دو اختـالف  

 و تقابلي با هم نميداشتند.  
 

بعنوان آخرين سئوال  
�ان #	و��:  
راه حل انساني و ممکن براي خالص 
شــدن از ايــن شــرايــط در مــنــطــقــه             

 چيست؟ 
تنها راه حل ممکـن  ��� ()�ا.�:  

و انساني  مـقـابلـه و تـعـرض مـردم             
عليه دولتها و نيـروهـاي رنـگـارنـگ        
ـتـهـا و        اسالمي در منطقه است. دول
نيروهاي اسالمي و روسيه و آمريکـا  
و موتلفينشان خود جزئي از صـورت  
ــه راه حــل.                  ــد و ن ــه هســتــن مســال
مناسبات و کشمکشها و بلوکبنـدي  
ميان اين نيروها مشکـلـي از مـردم         
حل نميکند، مردم بايد با خواسـتـهـا    
و قدرت مستقل خـودشـان بـمـيـدان          

 بيايند. 
ـقـش          در اين ميان مـردم ايـران ن
تعيين کننده اي دارند. در ايـران يـک      
ــع                  ـيـ ــش وســ ـبـ ـنــ ــش و جــ ــرايـ گـ
سکوالريستي و ضد مذهبي شـکـل   
گرفته است و اعتراضات وسيعي در   
عرصه هاي مختلف در جريان است. 
بــويــژه امــروز، در شــرايــط بــعــد از             
انتخابات که دعواي بين جناحها در   
ـتـه اسـت و             حد بيسابقه اي بـاال گـرف
رژيم کال ضعيف تر و بهم ريختـه تـر     
ـيـرون آمـده،         از گذشته از انتخابات ب

 ۲ از  صفحه  

 ۹ صفحه  
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اخيرا صداي آمريـكـا گـفـتـگـو و           
مناظره اي را بـا رضـا پـهـلـوي و            
قاسمي نژاد ترتيب داده بود كه در 
آن  رضا پهلوي از برنامـه سـاز و       
فــرد ديــگــر حــاضــر در بــرنــامــه            

 ميپرسد:
رضا پهلوي: "ببينـيـد، شـمـا اگـر            
ازتان بپرسم آيا سلطنـت سـعـودي      
را ترجيح ميدهـيـد يـا جـمـهـوري           

 فرانسه را، جوابتان چيست؟" 
قاسمي نژاد: "طبيعتـا جـمـهـوري         

 فرانسه." 
رضا پهلوي: "اگر جمهوري قذافـي  
را در نظر بگيريم و سلطنت سوئد 

 را، كدام را ترجيح ميدهد؟" 
قاسمي نژاد: "طبيعـتـا سـلـطـنـت           

 سوئد را." 
رضا پهلوي: "پس بنابراين شـكـل     
نظام تعيين كننده نيست، محتـوا  
و ماهيتش (تعيين) كننده است؟ 

 درست است؟" 
قاسمي نژاد: "منتهي ايران سوئـد    
نيست و شمـا در جـايـگـاه خـوآن            

 كارلوس (؟) نيستيد." 
رضا پـهـلـوي: "دقـيـقـا، دقـيـقـا،                  
دقيقا، دقيقا. بنابراين شـمـا اگـر         
فكر ميكنيد كه اشـكـال از خـود        
مردم و فرهنگشان است بنابـرايـن   
هيچ فرقـي نـخـواهـد كـرد شـكـل              
نهايي چيـسـت. چـون ديـكـتـاتـور             
سازي و بـت سـازي يـك مسـالـه                
فرهنگي است و نـه يـك مسـالـه             
سياسي. ما بايست فرهنگ مردم 

 را تغيير دهيم."
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ــك              ــهــلــوي در پــس ي آقــاي پ
مـكــالــمــه يــك دقــيــقــه اي بــطــرز           
غريبي نتيجه گيري مـيـكـنـد كـه        
مساله ديكتاتوري و استـبـداد در     
ايران، چه در دوران پـدر ايشـان و       
چه در دوران فعـلـي، يـك مسـالـه          
فرهنگي و نه سـيـاسـي اسـت. از            
قرار نه ساواك و نه ساواما ابزاري 
در خدمت حاكميت سـرمـايـه چـه       

در شكل سلطنتي و چه در شـكـل     
اسالمي اش نيستنـد. بـه هـمـيـن           
سادگي! مقصر مردم اند. مقـصـر     
فرهنگ مردم است كه "ديكتاتـور   
پرور" است. از قـرار مـا بـايـد از               
ايشان بپذيريم كه ركن دو ارتش و 
ساواك و شكـنـجـه گـرانـش را در            
زمان پدر ايشـان مـردم سـازمـان           
دادند و در راس امور قرار دادنـد.  
از قرار قانون سياه رضا خـانـي را     
مردم بخاطر فرهنگ "ديـكـتـاتـور      
پرورشـان" تصـويـب كـردنـد و بـه                
ــبــال آن ســركــوب و اعــدام و                دن
مــمـــنـــوعـــيـــت احـــزاب چـــپ و           
آزاديخواه را سـازمـان دادنـد. از             
قرار اين فرهنگ "ديكتاتور پرور"  

مـرداد     ٢٨مردم بود كه كودتاي   
را ســازمــان داد. از قــرار بــراي               
خالصي از شر حكومت اسـالمـي   
و برچيدن بساط اعدام و شكنـجـه   
و شالق بايـد "فـرهـنـگ مـردم را             
تــغــيــيــر دهــيــم"! چــگــونــه اســت،          
سرزميني كـه "مـرزش" پـر گـهـر                
است و "خاكش" سـرچشـمـه هـنـر،          
داراي چنين فرهنـگـي  اسـت كـه           
ــل خــرگــوش چــپ و راســت                مــث
ديكتاتور تحويل جامعه ميدهـد! 

 ؟
اما نه! مردم مقصر نيستنـد،   
فــرهــنــگ مــردم مســبــب چــنــيــن        
وضعيت سياهي نيست. ايـن يـك      
تز تماما ارتجاعي و عوامفريبانه 
سياسي اسـت. تـالـشـي كـودنـانـه             
براي تـوجـيـه جـنـايـات اسـتـبـداد              
ســلــطــنــت و هــمــوار نــمــودن راه            
برگشت چنين سلطنتـي اسـت كـه        
مدتها پيش به خاك سـپـرده شـد.        
تالشي براي مصون داشتـن نـظـام      
سرمايه داري از تعرض توده هـاي  
مردم كـار كـن و زحـمـتـكـش در               
جامعه است. انـگـشـت اتـهـام را             
بايد به سوي نظام سـرمـايـه داري      

 گرفت. 
گفتـگـوي راديـو آمـريـكـا بـا              
رضا پهلوي به داليل ديگري نـيـز     
قابل توجه است. بـه يـك مسـالـه            

اسـاسـي و تـاريــخـي در صـفــوف              
نيروهاي رنگارنگ ناسيونالـيـسـم    
مــحــافــظــه كــار پــرو غــربــي مــي          
پردازد. جـمـهـوري يـا سـلـطـنـت؟              
كداميـك؟ در بـررسـي بـايـد يـك                

 مساله اساسي اشاره كرد:
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مدافعين و مبلغين سـلـطـنـت     
پهلوي در صفوف نيروهاي راسـت  
پروغـربـي، "احـتـرام" بـه مـبـانـي                 
"حقوق بشر" (و البته و نه الـزامـا      
ــك                     ــاد!) را ي ــف ــن م ــراي" اي "اج
مشخصه حكومت مورد نظرخـود  
در فرداي حكومت اسالمي اعالم 
كرده اند. مدعي اند كـه ايـن بـار         
خواهان سلطنتي "مشروطه" و نـه      
سلطنتي "مطلقه" هستند! از ايـن     
رو وجود سلطنت در برخي جوامع 
اروپايي از جمله هلند و انگـلـيـس    
و ســوئــد و دانــمــارك را الــگــوي            
حكومت مطـلـوب و مـورد نـظـر            
خود قرار ميدهـنـد. الـبـتـه بـايـد             
اشاره كرد كه، سلطنت طلبي، چـه  
نوع مطلقه و چه نوع مشروطه آن، 
تنها يكي از اشكال حكومتي در   
صـف نــاسـيـونــالـيـســم بـورژوايــي           
طرفدار غرب است. اصوال مقولـه   
شكل و فـرم حـكـومـتـي در ايـن                 
جنبـش، سـلـطـنـت يـا جـمـهـوري                
پـارلـمـانـي، يـك مـوضـوع مــورد              
مشاجره و جدل در اين صف است 
كـه بــدون كشــمــكـشــهــاي حــاد و           
جدالهاي بـعـضـا خـونـيـن حـل و                

 فصل نخواهد شد.
اما چرا آن حكومتي كه رضـا  
پهلوي با زرنگي سعي ميكند در   
پس يك مقايسه ساده انگارانه بـه  
خورد جامعه اي تشنه اي آزادي و 
برابري بدهد، اصوال مسـتـقـل از        
هر شكلي كه داشـتـه بـاشـد، چـه            
سلطنت و چه جمهوري، نميتـوانـد   
مدافع آزادي هاي فردي و سياسي 
در جامعه بـاشـد؟ چـرا حـقـوق و              
آزاديهاي فردي و مدني، آزاديهاي 
بي قيد و شـرط بـيـان و عـقـيـده،             

آزاديهاي بي قيد و شرط سياسي، 
آزادي مــطــبــوعــات، تــظــاهــرات،      
اعــتــصــاب، تــحــزب، و تشــكــل،        
ــب                 ــه جــوان ــي ــل ــه ك ــقــد ب آزادي ن
سياسي، فرهـنـگـي، مـذهـبـي، و           
اخالقي جامعه جـزيـي از حـقـوق           
تضــمــيــن شــده مــردم و مــبــنــاي           
كاركرد متعارف و روزمره جامعه 
در آلترناتيو بـورژواي پـرو غـربـي         
اعم از جمهوري پـارلـمـانـي و يـا            
سلطنت مشروطه نـخـواهـد بـود؟         
چرا كاركرد اين سيستم به لـحـاظ   
سياسي مستلزم برقـراري اشـكـال      
نــهــاديــنــه شــده اســتــبــداد و بــي            
حقوقي و سانسور و محدوديـت و    
ممنوعـيـت احـزاب آزاديـخـواه و            
كمونيست و غـيـر قـانـونـي بـودن           
اعتصاب كارگر و تظاهـرات ضـد     
حكومتي خـواهـد بـود؟ چـرا يـك            
ــر                   ــاه ــه  ظ ــي ب ــت ــت ح ــكــوم ح
"دمــكــراتــيــك" بــورژوازي يــك               
ساختار سياسي روتيـن و پـايـدار        
كاپيتاليسم در ايران نيسـت؟ چـرا     
دســـتـــپـــخـــت بـــورژوازي فـــقـــط         
حكومتهـاي اسـتـبـداي در ايـران            

 خواهد بود؟ 
واقعيت اين اسـت كـه تـاريـخ         
حــيــات بــورژوازي ايــران، تــاريــخ        
استبداد سياسي، سـركـوب و بـي        
حقوقي مطلق مـردم بـوده اسـت.          
هر گونه تالش مردم بـراي كسـب       
آزادي و حــقــوق مــدنــي در ايــن              
سيستم هـا سـركـوب شـده اسـت.            
سرمايه داري غير سركوبگر، غير 
مستبد، حتي در خواب بورژوازي 
ايران نيز ديده نشده است. چـنـيـن       
پديده اي در تاريخ سيـاسـي ايـران      
ــت.                 ــالم اس ــض در ك ــاق ــن ــك ت ي
واقعيت اين است كه بي حـقـوقـي      
ســيــاســي، ســانســور، دســتــگــاه          
سركوب و اختناق و شـكـنـجـه در       
ايران نه تصادفي بوده و نه نـاشـي   
از خـلـق و خـوي فـردي عـنـاصـر                
حاكميت چنين سيستمي، چـه در      
دوران ســلــطــنــت و چــه در دوران           
حكومت اسالمي، است. بلكه يك 

نياز و ضرورت پـايـه اي كـاركـرد         
نظامي است كه كل بـورژوازي در    
برابر كارگر و مردم كاركن ايـجـاد   
كــرده اســت. اســتــبــداد ضــرورت          
سيستم سرمايه داري مبـتـنـي بـه       
"اقتصاد كار ارزان" بـورژوازي در      
ايـران اسـت. بـرخــالف ادعـاهــاي            
رضا پهلوي و مدافعين سـلـطـنـت     
مشروطه و يا نه چندان مشروطه، 
استبداد محمد رضا شاهي ناشي 
از "قبول مسئوليت هاي بـيـش از      
حد" توسط ايشان نبود. بـرخـالف       
ادعــاهــاي رضــا پــهــلــوي ســاواك        
ايشان مـحـصـول "تـداخـل" حـوزه             
عـمــلـكــرد دسـتــگــاه ســلــطـنــت و           
دستگاه اجرايي" حكومت نـبـود.      
ناشي از خصلت "ديكتاتور پـرور"   
فرهنگ مردم نبود. بر عكس، چه 
در دوران رژيم سلطـنـت و چـه در          
دوران رژيم اسالمـي در پـايـه اي          
تــريــن ســطــح اســاســا ضــروريــات        
سيستم اقتصادي مباني استبـداد  
را شكل داده اند. حـفـظ و سـرپـا          
نگهداشتن حاكميت سياسـي ايـن     
رژيمها، چه در دوران سـلـطـنـت و       
چه در دوران كنوني، و چـه زبـانـم        
الل در دوران آتي، مستلزم ايجـاد  
سيستمي ديكتاتوري و استبدادي 

 است. اما چرا؟
واقـعــيــت ايــن اســت كــه اگــر          
اقتصادي بر مبناي "نـيـروي كـار         
ارزان" سازمان داده شود، نتيجتـا   
دستمزد بايد پايـيـن نـگـهـداشـتـه          
شود و براي پـائـيـن نـگـهـداشـتـن             
دستمزد كارگر بايد تالشي روتيـن  
جهت "خاموش" نگهداشتن كارگر 
را سازمان داد. بايد كاري كرد كه 
كارگر معترض نباشـد. نـتـيـجـتـا          
اعتصاب بايد غير قانوني باشـد.  
هـر تـالش كـارگــر بـراي افـزايــش              
دستمـزد، تـالـشـي بـراي مـخـتـل               
كردن "نظام اقتصـادي" حـاكـم بـر           
جامعه قلـمـداد شـود و سـركـوب            
شود. شورا و اتحاديه كـارگـري و        
كــال تشــكــلــهــاي كــارگــري بــايــد         

 ۹ صفحه  
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 6  ۱۳۹۶تير  ۹ انترناسيونال 

مرخص شدن اسـمـاعـيـل عـبـدي از           
رهبران اعتراضات معلمان از زنـدان      
بعد از اعتراضات گسترده، نشست و 
هم انديشي جمعي از هيات مـديـريـه    
ـيـن مـعـلـم          کانون هاي صنفي و فعـال
ســراســر کشــور در گــيــالن، حــملــه             
مــامــوريــن شــهــرداري بــه کــارگــران         
معترض پروژه اتوبان "يادگار امام" و    
متواري شـدن سـرکـوبـگـران تـوسـط            
ـتـه اعـتـراض در              کارگران، و يـک هـف
ميان کارگران مخـابـرات مشـهـد از         
ـتـرهـا و مسـائـل مـهـم                  ـي جمله سر ت
ـتـه گـذشـتـه            خبرهاي کارگري در هـف
است. نگاهي به اين سرتيترها داشته  

 باشيم.
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ـبــران                  ـبــدي از رهـ ـيــل عـ اســمــاعـ
اعتراضات معلمان است. او بخـاطـر    
مبارزاتش در دفاع از حقوق معلمـان  

 ٩٥ آبان  ١٩ سال حکم دارد. او در   ٦ 
براي گذراندن حکم زندانش بـازداشـت   
شد. اسماعيل عبدي همراه با جعـفـر    
عظيم زاده از چهره هاي شناخته شـده  

 ٩٥ کارگري در آستانه اول مـه سـال         
ـيـه مشـتـرکـي دادنـد کـه در آن                   بيان
اعــتــراض خــود را بــه ايــنــکــه چــرا              
اعتراضات مردم در دفاع از زندگي و 
معـيـشـتـشـان و بـراي داشـتـن حـق                  
تشکل، حق اعتصاب، حق تجـمـع و     
آزادي هــاي ســيــاســي پــايــه اي در              
جامعه با اتهاماتـي چـون اخـالل در          
نظم و امنيت ملي حکم زندان پـاسـخ   
ميگيرد و امنيتي مـيـشـود، اعـالم         
داشتند. خواست مشخص آنان لـغـو      
ـتـي             ـي احکام زندان با اتـهـامـات امـن
بــراي کــارگــران، مــعــلــمــان و مــردم           
ـيـه سـرآغـاز           ـيـان معترض است. اين ب
کارزاري گسترده عليه امنيتي کـردن    
مبارزات مردم شد و همچنان  ادامـه  
دارد. در سـالـگـرد ايـن اقـدام مـهـم                 
اسماعيل عبدي امسال نيـز از درون      

 ٦ زندان بيانيه داد و با اعـتـراض بـه          
سال حکم زندانش و با خـواسـت لـغـو       
ـتـي زنـدان بـراي تـمـام                   ـي احکـام امـن
فعالين اجتماعي  و تاکيد بـر کـارزار     
عليه امنيتي کردن مبارزات، اعـالم    
اعــتــصــاب غــذا کــرد. اعــتــراض و           
خواست  او همچون سال گـذشـتـه بـا         

حمايت گسـتـرده اي در ايـران و در                
سطح جهان پاسخ گـرفـت. از جـملـه            
اتحاديه بين المللي معلـمـان و عـفـو         
بين الملل کارزاري در حـمـايـت از او        
ـفـي            اعالم داشتند. کانـون هـاي صـن
ــلــف             ــلــمـان و تشــکـلــهــاي مـخــت مـع
کــارگــري و رهــبــران و چــهــره هــاي             
شناخته شده کـارگـري در شـهـرهـاي          
مختلف به اشکال مختلف حـمـايـت      
خود را از عـبـدي و خـواسـتـهـايـش                
ــن                 ــر فشــار اي ــد. زي اعــالم داشــتــن
ـتـــراضـــات در ســـيـــزده خـــرداد            اعـ
ـيـل وضـع بـد                 اسماعيل عـبـدي بـدل
ـنـي"      جسمي به بيمارستان "امام خمـي

 ١٦ انتقال يافت و بعد از سه روز در       
خرداد دوباره به زندان اوين بازگردانـده  
شــد. در ســه روزي کــه عــبــدي در                 
ـلـف          بيمارستان بود گروهـهـاي مـخـت
معلمان، کارگران و فعالين اجتماعي 
به ديدارش رفتند و با ايـن کـار خـود        
حمايتشان را از خواست و اعـتـراض       
ـنــد. در ادامــه ايــن                وي اعـالم داشـت
اعتراضات گسترده سرانجام عـبـدي     

روز    ٣٨ در چهارم تير مـاه  بـعـد از            
اعتصاب غذا به مـرخصـي آمـد. و           
ـيـشـروي مـهـم بـراي او در                اين يک پ
پــيــگــيــري خــواســت هــايــش اســت.          
اسماعيل عبدي بايد فورا و بدون قيد 
و شرط آزاد شود. بعالوه هـم اکـنـون         
يکي ديگر از معلمان به اسم محسـن  
عمراني از بوشهر با يک سال حبس و   
آتنا دائمي فعال دفاع از حقوق کودک 

سـال حـبـس و           ٦ و عليه اعدام  بـا        
ـيـن سـيـاسـي               شمار بسياري از فـعـال
ديگر با اتهامات امنيتي در زندانند. 
تمامي زندانيان سياسي بايـد فـورا و       

 بدون قيد و شرط آزاد شوند. 
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ـيـرمـاه، جـمـعـي از                روز جمعه دوم ت
ـفـي و            هيات مديره کانون هـاي صـن
فعاالن فرهنگيان سـراسـر کشـور در        
گيالن براي بـحـث و بـررسـي بـر سـر               
چگونگي پيگـيـري خـواسـتـهـايشـان          

 نشست داشتند. 
يــک عــرصــه مــهــم اعــتــراضــات در          
جامعه در چند ساله اخيـر مـبـارزات      
معـلـمـان بـوده اسـت. مـعـلـمـان در                   

اعتراضاتشان با شعارهايي چون خط 
ــلــيــون، حــقــوق مــا يــک           ٤ فــقــر    مــي

ميليون، بيمه کارآمد، درمان رايگان 
است، تحصيل رايگان براي همه، يک 
اختالس کم بشه، مشـکـل مـا حـل           
ميشه، معيشت، منزلت، حق مسلم 
ماست، آموزش را کااليي نکنيـد، و    
شعارهايي ديگر از اين دست بارها و 
بارها خواستهايي را بدست گرفته اند 
که بطور واقعي خواستهاي همه مردم 
ـيـه                    ـيـن اعـتـراض عـل است. هـمـچـن
امنيتي کردن مبارزات يـک عـرصـه        
مهم از اعتراضات معلمان در دفـاع      
از حق تشکل، حق تجمع، آزادي بيان 
و آزادي هـاي سـيـاسـي پـايـه اي در               
ـبـار              جامعه بوده است.  بـه ايـن اعـت
مبارزات معلمان در ايـن سـالـهـا بـه          
ـيـر                سهم خود نقـش مـهـمـي در تـغـي
توازن قواي سياسي مبارزات مردم و 
جلو آمدن شعارهاي چپ و راديـکـال       
در سطح جامعه داشته است. نشست  
ـفـي               ـيـن کـانـون صـن هفته اخير فـعـال
معلمان در گيالن ميتواند، گامي در 
ـيـن و           جهت متحد کردن صـف فـعـال
اکــتــيــويســت هــا ايــن مــبــارزات و           
تدارکـي ديـگـر بـراي مـتـحـد کـردن                 
ـيـگـيـري      مبارزات کل معلمان براي پ

 خواستهايشان باشد. 
ـنـسـت کـه مـعـلـمـان در                   واقعيـت اي
مـــبـــارزاتشـــان عـــلـــيـــرغـــم هـــمـــه        
پيشرويهايشان، از جمله بدسـت دادن    
الگوي مبارزات سراسري در برابر کل 
جــامــعــه، جــلــو آوردن خــواســتــهــاي        
راديکال و شفاف در مبارزات مـردم،  
متشکل کردن صفوف اعتراضاتشان 
در مدياي اجتماعي و تحميل کانـون  
صنفي معلمان به حکومت اسالمـي  
و برپايي مجامع عـمـومـي کشـوري       
شان براي انتخاب رهبران خود نمـونـه   
هاي بارز آنست. يک مـانـع مـهـم در          
رشد و پيشروي بيشتـر مـعـلـمـان در          
ــرايـــش           ــرک گـ ــارزاتشـــان تـــحـ مـــبـ
اصالحگرايان حکومتي در موقعيت 
هاي کليـدي و تصـمـيـم گـيـرنـده در                
کانون هاي صنفي، ايـن تشـکـلـهـاي        
مبارزاتي آنهاست. اين گرايشـات بـا      
استفاده از فضاي امنيتي که رژيم بـر  
مــبــارزات مــردم ايــجــاد مــيــکــنــد،        
استفاده کرده و ميکوشد جـلـوي هـر        
حرکت و تالشي قرار گـيـرد، تـا آنـرا           

مهار کند. ايـن گـرايشـي اسـت کـه               
تالشش کشاندن مبارزات معلمان به 
دنبال اين جناح و آن جناح حکومتـي  
است و دارد عمال براي کل حکومـت  
وقت ميخرد. از جمله اين نيروهـا در     
جريان مضحکه انتخابات حکـومـت   
ـنـد. و             تحرکات قابل تـوجـهـي داشـت
ديديم که چگونه گروههاي مبارزاتـي  
معلمان در مدياي اجتماعي را عمال 
ـيـغـاتـي کـانـديـداتـوري             ـل به تريبون تب
روحاني تبديل کردند. و حتي شـوراي   
سراسري تشکلهاي صنفي مـعـلـمـان     
ـيـه داد و اعـالم کـرد کـه                  رسما بيـان
بدليل انتخابات فعال از برگـزاري هـر     
گونه تجمعي خودداري ميشود تا بـا    
اين کـار بسـاط ايـن مضـحـکـه بـي                
مشکل به پيش رود. امروز هم همين 
طيف از افراد و نيروها  تحت عـنـوان   
ـنـه دولـت روحـانـي            ـي اينکه هنوز کاب
تشکيل نشـده و بـايـد فـرصـت داد،              
ـتـظـار دعـوت        معلمان را به صبر و ان
ميکنند و عمال به مانعـي در بـرابـر        
حرکت اعتراضي معلمان تبديل شده 
اند. وظيفه معلمان چـپ و راديـکـال         
است کـه بـا حضـور فـعـال خـود در                 
گروههاي مبارزاتي تشکيل شـده در    
تلگرام، با شرکت در نشست هايي از   
نوع نشستي که در گيالن بـرپـا شـده،      
ـيـاده    با شرکت در حرکت هايي چون پ
روي و کوهپيمايي و گلگشتهايي کـه  
ـبـاط وسـيـع بـا             به عنوان راههاي ارت
يکديگر به راه افتاده اسـت، فـعـاالنـه       
حضور يابند. در برابر اين نوع تـوهـم      
پراکني ها بايستند و با پيش کشيدن 
خواستهاي واقعي معلمان که بارها و 
بارها در تجمعاتشان آنها را فرياد زده 
اند، صف اعتراض معلمان را متحـد  

 کنند.   
در شــرايــطــي کــه نــزاعــهــاي درون             
حکومتي بيش از هـر وقـت تشـديـد         
شده و دامـنـه اش دارد بـه خـيـابـان                 
کشيده مـيـشـود، در شـرايـطـي کـه                 
ـيـن                 حکومـت اسـالمـي در سـطـح ب
المللي منزوي تر شده و بـرجـامشـان        
نيز بي فرجام ماند. و در شرايطي کـه    
ـتـصـادي و         اين حکومت به لحاظ اق
ـبـه اي           سياسي به بن بست هـمـه جـان
رسيده است، بهترين فرصت است کـه  
مردم و از جمله معلمان کـه هـمـواره        
پيشتاز بوده اند، با خواستهاي روشـن  

ـتـه و مـتـحـد جـلـو               خود، سازمانياف
بيايند و آنها را طلب کنند. بايـد ايـن      
فــرصــت را ديــد و بــراي بــرداشــتــن             

 گامهاي بعدي خيز برداشت. 
 

ـ"ـ�دار� را   
	ر��ان �ـ�وهـ	� %
  ��ار� 
�د�� 

کارگران پروژه اتوبان "يادگار امام" از     
چند ماه قبـل بـا راه انـدازي کـارگـاه              
ســـاخـــت دوربـــرگـــردان(رمـــپ) در          
محدوده فرحزاد مشغول کار هستند. 
در روزهــاي اول تــيــرمــاه نــيــروهــاي          
ـيـه     شهرداري منطقه دو، اقدام به تخـل
نخاله در اطراف کارگاه کردند کـه بـا       
اعتراض کـارگـران ايـن پـروژه روبـرو            
ــن                   ــه اي ــد و چــون تــوجــهــي ب شــدن
ــه               ــران ب ــارگ ــراضــات نشــد، ک اعــت

ـيـر    ٤ اعتراضشان ادامه دادند. روز   ت
نيروهاي شهرداري بار ديـگـر بـه ايـن         
ـبـار بـارشـان را در                 ـن محل آمده و اي
ـيـه کـردنـد. ايـن                    وسط کـارگـاه تـخـل
مــوضــوع بــا اعــتــراض شــديــد تــر             
کارگران روبرو شد تا جاييکه يکي از   
مــعــاونــان شــهــردار مــنــطــقــه بــراي          
ميانجگري وارد شد و قول همـکـاري   
داد. اما به يک باره نيروهاي شهـربـان    
وارد کارگاه شدند و بدون هيچ حـرفـي   
اقدام به حمله بـه سـمـت کـارگـران و              
مهندسان پروژه کـرده و بـا کـارگـران           
درگير شدند. در جريان ايـن درگـيـري       
چند نفر از ناحيه صورت و دست و پا 
مجروح شدند. اما کارگران با حـملـه      
متقابل آنـهـا را از مـحـل مـتـواري                 
کردند. اين اتفاق نـمـونـه ديـگـري از             
ـنـجـه             سرکوبگري هـاي مـامـوريـن پ
بــوکــس بــدســت شــهــرداري تــحــت            
حاکميت جمهوري اسالمي است. از    
جمله ماموران شهرداري هر روزه در     
اين شهر و آن شهر دستفروشاني را که 
به خاطر بيکاري و نداشتن هيچگونـه  
تاميني ناگزير به امرار معاش از اين 
ـقـمـه نـانـي         طريق و دست و پا کردن ل
ـنـد،            براي خود و خـانـواده شـان هسـت
مورد تعرض و حمله قرار مـيـدهـنـد.     
در مقابل بارها در خبرها شنيـده ايـم     
که مردم به تقابل با آنها بـرخـاسـتـه و       
متواري شان کرده اند. يک نـمـونـه از         
ـتـل            جنايتهاي اين سرکـوبـگـران بـه ق
ـفـروشـي             رساندن علـي چـراغـي دسـت
بدست پنجه بوکس بدستان شهرداري 

ـتـي کـه               ٩٣ در مرداد    اسـت. جـنـاي
پرونده آن همچنان گشوده اسـت. يـاد      

 علي چراغي گرامي باد.

 �%N� &

	ر��ان در ه�D& ا�  
 �DEدا� !"% 

 ۷ صفحه  
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ـ	ل:  ��ـيـن و             ا����	� ـن در مـورد ل
لنينيسم چطور؟ آيا لنينيسم نيازمند 
ـيـسـت؟ آيـا شـمـا هـنـوز                     ـنـي ن بازبي

 خودتان را لنينيست ميدانيد؟
زمانه طـوري اسـت         <,�ر �$��: 

که قبل از پاسخ به اينگونـه سـواالت     
ـيـم.    بايد بدوا مقوالتمان را تعريف کن
اگر بحث بر سـر ارزيـابـي واقـعـي از              
لنين، صحـت و اصـالـت نـظـرات و              
پراتيکش از نقطه نظر مـارکسـيـسـم،     
ـقـالبـي               سهمش در تفـکـر و عـمـل ان
طبقه کارگر و نظير اينها باشد، بـايـد     
ـيـسـت           ـن ـي ـن بگويم که البته من يـک ل
ــک                   ــن ي ــظــر مــن لــنــي ــم. بــن هســت
مارکسيـسـت اصـيـل بـا بـرداشـتـي               
اساسا درست از ايـن نـگـرش و يـک             
ـيـسـتـي         رهبر صالح جنبش سـوسـيـال

 طبقه کارگر جهاني بود.
ـتـر"     لنينيسم بعنوان يک لقب و "زيرتي
متمايز کننده جناحـهـا و گـرايشـات         
مــعــيــنــي در جــنــبــش مــوســوم بــه            
کمونيسم تاريخچه خودش را دارد و     
ـقـب در                 ـيـه ايـن ل ابداع کننـدگـان اول
دوران استالين و يا جريانـاتـي کـه در        
انشعابات بعدي در بستر رسمـي ايـن     
کــمــونــيــســم عــنــوان مــارکســيــســت       
لنينست را برجستـه کـردنـد، از ايـن           
ـنـد بسـيـاري از              عناوين درسـت مـان
اصطالحات مارکسيستي ديگر براي 
ـنـي و            بيان اختالفات و مـنـافـع زمـي
عمدتا غير سوسياليـسـتـي اي سـود         
ـقـط            جسته اند. بنظر من اينـهـا نـه ف
ـيـن         ـن ـبـار ل سوء استفاده هايي از اعت
ـيـري     بوده است، بلکه لنينيسم به تعـب
که من از آن دارم کامال در تقـابـل بـا      
اينگونه "لنينيست ها" قرار ميگيرد. 
سخن گويان بورژوا نيز به سـهـم خـود      
ميکوشند تا کل تـجـربـه شـوروي را           
بپاي لنين بنويسند و آن را امـتـداد           
ـلـمـداد           ـنـي ق ـي ـن طبيعي خط مشي ل
کنند. اين البته امروز بيشتر مد شده  
است. اينها فراموش ميکنند کـه در     
روز خودش، در مقطع انقالب اکتبـر،  
ـنـا بـه مـقـام            حتي خود بورژوازي عـل
لنين بعنوان يک انقالبي آزادي خواه و 
عــدالــت طــلــب اذعــان کــرده اســت.          
ـيـسـم نـه در           ـن واقعيت اينست که لني
افــکــار و اعــمــال احــزاب حــاکــم بــر            

شوروي و چين و آلباني و نه در تجربـه  
ــاســي شــوروي               ــاعــي و ســي ــم اجــت
نمايندگي نميشود. اين احزاب و ايـن   
ـيـن و          ـن تجربه بر مسخ تمام و کمـال ل
ـيـن        ـن افکار و اهداف او بنا شده اند. ل
ـنـده پـرشـور بـرابـري و آزادي و                   نمـاي
ــوري و                 ــات ـت ــکـ ــود. دي ــت ب ـي انســانـ
بوروکراسي و سرکوب ملـي و صـف       
نان و گوشت را بـا هـيـچ تـوجـيـهـي                

 نميشود به لنين چسباند.
از نــقــطــه نــظــر انــديشــه و پــراتــيــک             
مارکسيستي لنين مقام برجستـه اي    
ـنـدي هـا کـه                ـب دارد. اينگونه فـرمـول
ــســم دوره              ــســم، مــارکســي "لــنــيــنــي
ـنـظـر مـن         امپرياليسم است" و غيره ب
ـيـن و       ـن پيش پا افتاده است. اهميت ل
ـبـش                   ـيـن در جـن ـن سهـم مشـخـص ل
کمونيستي را بايد در رابطـه روشـنـي      
ـقـالبـي       که او ميان تئوري و پراتيک ان
ـنـظـر            برقرار ميکند جستجـو کـرد. ب
من لنين تجسم تمام و کمال وفـاداري  
به تعبير مارکس از کمونيسم بعنـوان  
"ماترياليسم پراتيک" است. سهم ويژه    
ـقـه       لنين، درک نقش اراده انقالبي طـب
کارگر در سير مادي جامعه سرمـايـه   
داري و درک دامنه عمل عنصر فعاله 
ـيـات         ـن انقالب کارگري بر زمينـه عـي
ـيـن              ـن اجتماعي در هـر دوره اسـت. ل
نگرش تکاملي و انفعالـي حـاکـم بـه         
انترناسيونال دوم را عقب راند و همان 
ـيـسـم بـدسـت         تعبير فعالي را از کمون
داد که مورد نظر مارکس است. اگـر     
ــم،                  ــم را ســاده کــن ــحــث ــخــواهــم ب ب
ـيـن عـمـدتـا               ـن سوسياليسم قبـل از ل
"ضروري بودن و اجتناب ناپذير بودن"  
سوسياليسم را از مـارکـس آمـوخـتـه        
ــري"                   ــذي ــکــان پ ــن "ام ـي ـنـ اســت. لـ
سوسياليسم در اين عصـر را تـاکـيـد         
ميکند و عمال دست بکار تحـقـق آن     
ميشود. درک لنين از تاريخ و از نقش 
ـقـات در تـحـول               پراتيک انقـالبـي طـب
تاريخي عميقا مارکسيستـي اسـت.     
لنين براي اين پراتيک جا باز ميکـنـد   
و آن را سازمان ميدهد. مـيـدانـم کـه        
تعابير بعدي و عمدتا خرده بورژوايـي  
از اهميـت عـنـصـر فـعـالـه و عـمـل                  
ـتـاريسـتـي،             انقالبي به يـک رگـه ولـون
الــيــتــيــســتــي و تــوطــئــه گــرانــه در             

سوسياليـسـم مـنـجـر شـد. امـا هـر                  
مطالعه ساده نظرات و عمل سياسـي  
لنيـن نشـان مـيـدهـد کـه او از ايـن                    
ولونتاريسم مبراست. زيرا اوال، عمل  
انــقــالبــي بــراي لــنــيــن مــفــهــومــي           
ـيـا،             اجتماعي و طبقـاتـي دارد و ثـان
ـنـي و           لنين بهيچوجه از شـرايـط عـي
ـيـک    عينيات اجتماعي که دامنه پرات
انقالبي طبقه را محـدود و مشـروط       

 ميکند انتزاع نميکند.
بــنــظــر مــن بــراي هــر کــس کــه بــه               
سوسياليسم نه بـعـنـوان يـک ايـده آل              
تزئيني، بلکه بعنوان يک امر عاجل و 
عملي نگاه ميکند، براي هر کس کـه  
به تحقق عملي سوسياليسم و انقالب 
ـيـن بـعـنـوان         کارگري فکر ميکند، لن
يک متفکر و رهبر سـيـاسـي هـمـواره        

يک منشاء غـنـي آمـوزش و الـهـام              
 خواهد بود.

انترناسيونال، نشريه حزب کمونيسـت  
ـنـد       -   ١ کارگري ايـران شـمـاره         اسـف

 ١٩٩٢ مارس  - ١٣٧٠ 
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آيا هنوز ميشود به لنين اتکا  �Zال: 
کرد؟ آيا لنينيسم هنوز موضوعـيـت   

 دارد؟
ـيـن تـا              <,�ر �$��:  ـن ـيـد، ل ـن ببي

آنجا که در مورد شرايط تاريخي يـک  
کشور با تاريخ مشخص حرف ميزند 
و احکامي که صادر ميکند، لـزومـا   
ـيـن را       قابل تعميم نيست. ولي من لن
ــده انــقــالب                بــعــنــوان کســي کــه اي

پـذيـري      کمونيـسـتـي و ايـده امـکـان            
سوسياليسم را مـطـرح مـيـکـنـد، و             

بـردن     مسأله را ربط ميدهد به دسـت   
حزب کمونيستي به قدرت سـيـاسـي،    
با اين عنوان فکر ميکنم لنين جلوي 
حزب ماست و هميشه موضـوعـيـت    
ـيـن کسـي اسـت کـه              ـن داشته است. ل
ــســم را از ديــدگــاهــهــاي             مــارکســي

گرايانه و اين  اولوسيونيستي و تکامل
ــا                 ــمــانــد ت ــظــر مــي ــا مــنــت کــه دنــي
ســوســيــالــيــســم يــک وقــتــي خــودش        
درتاريخ سـبـز بشـود، نـجـات داد و                

تبديلش کـرد بـه کـار انسـان زنـده و                
ـقـش           تالشِ سياسي آدمهـاي زنـده. ن
لنين اين بود کـه ايـن مـوقـعـيـت را               
شناخت و دست برد براي قدرت. اگـر     
ايـن مـوضــع را بـا خشـنــودي و يــا                 

اي از حـــزب            نـــاخشـــنـــودي عـــده    
کمونيست کارگري ربط بدهيد، لنيـن  

ايد و مـا   اش گرفته را از معني واقعي
مــدتــهــاســت کــه ايــن گــرايــش کــه             

فـردا حـوالـه         سوسياليسم را بـه پـس        
ـيـم       ميدهد، کنار گذاشته ـت ايم. ما گـف

که اين حزب توي هميـن دوره سـعـي        
ميکند که اين نقش را بـازي کـنـد و          
ـيـسـم          موظف است بازي کند. کـمـون
موظف است برود بـراي قـدرت، کـه          
بتواند اين انتخاب را بـه جـامـعـه و             
طبقه کارگر بدهد که با سوسياليـسـم   
از تحول انقالبي بيرون بـرود. بـه هـر           
ـبـرمـيـت دارد و               ـيـن م ـن حال روش ل

  مبرميت بيشتري دارد.
 از نوار جلسه پالتاک، 

 ٢٠٠١ دسامبر  ١٢ 

نمونه ديگـراز ايـن سـرکـوبـگـري هـا              
ـتـکـاران بـه        حمالت متوالي اين جناي
دستفروشان در شهرهاي مختـلـف از     
جمله در شهرهاي جنوب چون اهـواز،  
آبادان، بندرعباس است کـه بـارهـا و        
بارها بـه تـظـاهـرات و اعـتـراضـات                
ـفـروش در ايـن شـهـرهـا               جوانان دسـت
عليه سرکوبگران شـهـرداري مـنـجـر          
گرديـده و در مـواردي بـه اعـتـراض                
مردم يک شهر تبديل شده است. بدين  
ترتيـب مـامـوران شـهـرداري بـخـش              
ديگري از نيروي سرکـوب حـکـومـت       
ـنـي چـون پـاک            است که تحت عـنـاوي
نگاهداشتن چهره شهرها و سد معبـر  
ــايــت                  ــره هــر روزه دارنــد جــن و غــي
مــيــکــنــنــد. کــارگــران پــروژه اتــوبــان         

"يادگـار امـام" در بـرابـر حـملـه ايـن                    
سرکوبگـران حـکـومـتـي ايسـتـاده و              
متواري شان کردند. در همه جا بـايـد    
ـيـدا                ـيـان پ وقتي که سـرکلـه ايـن جـان
ميشود، حسابشان را کف دسـتـشـان    

 گذاشت و فراري شان داد. 
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تير کارکنان شرکتي مخابـرات   ٧ روز 
مشهد در هفتمين روز اعتراضاتشان 
مقابل اداره کـار ايـن شـهـر تـجـمـع                  
کردند. يـک خـواسـت ايـن کـارگـران                 

ـقـه       ـنـدي مشـاغـل          اجراي طـرح طـب ب
ـلـکـه بـهـبـودي در سـطـح                   است. تا ب
دستمزدهاي زير خط فقر آنها ايـجـاد     
شــود. خــواســت مــهــم ديــگــر آنــهــا             
ــم            ــراردادهــاي مســتــقــي خــواســت ق

کــاريســت کــه خــواســت کــارگــران             
مخابرات در تمام شهرهاسـت و ايـن       
کارگران بر سر اين موضـوع در سـال       
گذشته تجمعات سراسري مـتـعـددي      
ـنـد.     در مقابل مجلس اسالمي داشـت
سابقه برپايي تجمعـات سـراسـري در        
ميان کارگران مـخـابـرات، خـواسـت          
ـيـمـانـکـاران و                 برچيده شـدن دسـت پ
تـــبـــديـــل قـــراردادهـــاي کـــاري بـــه          
ـيـم کـه خـواسـت               ـق قراردادهاي مسـت
بخش عظيم کارگران است، اهميت و   
جايگاه مبارزات کارگران مـخـابـرات    
ـفـس تـوان             مشهد را بيان ميـکـنـد. ن
برگزاري تجمعات سراسري در عـيـن       
حال نشانگر وجود پيش زمينـه هـاي     
خوبي براي ايجاد تشکل سراسري در   
ميان اين کارگران است. از هميـن رو     
ـيـم و          ـق دو خواست قراردادهاي مسـت
ـيـدي           تشکل در واقع دو خـواسـت کـل

 براي اين کارگران است.
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ـ	ر�:   "* 	�کـنـگـره دهـم حـزب          �
ـيـسـت کـارگـري ايـران در مـاه                 کمون
مارس برگزار شد. يکي از قـرارهـاي       
اين کنگره، حمايت و تقويت شـبـکـه      
همبستگي کـارگـري خـاورمـيـانـه و             
 شمال افريقا بود. متن قرار ميگويد:

ـيـن           "با توجه به اينکه همـبـسـتـگـي ب
المللي کارگري يک امر مهم و حياتي 
ـنـکـه مـنـطـقـه                است و با توجه بـه اي
خاورميانه و شمال آفريقا به يـکـي از       
کانونهاي جـنـگ هـا و جـنـايـات و                 
تفرقه افکنـي هـاي مـلـي و قـومـي               
ـتـهـاي     توسط نيروهاي اسالمي و دول
سرمايه داري تبديل شده، کـنـگـره از      
تشکيل شبکه همبستگـي کـارگـري      
ـبـال          ـق ـقـا اسـت خاورميانه و شمال آفري
ميکند و مورد حمايت قرار ميدهـد.  
ـتـخـب حـزب                  کنگـره از رهـبـري مـن
ميخواهد در تقويت و گسـتـرش ايـن      

 نهاد بطور جدي تالش کند."
شــهــال دانشــفــر  قــبــل از هــر چــيــز              
مــخــتــصــري در مــورد چــگــونــگــي         
تشکيل شبکه همبستگـي کـارگـري      
ـنـکـه          خاورميانه و شمال آفريقـا، و اي
فکر تشکيل آن چگونه شکل گرفـت،  

 توضيح دهيد؟
  :�DEشبکه هـمـبـسـتـگـي       %"! دا�

کارگري خاورميانه و شمال آفريقـا در    
کنفرانسي تحت عنـوان "کـارگـران و         

ـقـالب در خــاورمـيـانــه" کــه در                  ٦ ان
ـتـه      ٢٠١٤ سپتامبر  به فراخوان کمـي

همبستگي بين المللي کارگري ايـران  
در استکهلم سوئد برگـزار شـده بـود،        
اعالم موجوديت کرد. و اين کـار در       
نوع خود اقدامي جديد و ارزشمند در 
جنبش کارگري ايران و منطـقـه بـود.      
در اين کنفرانس فعاليـن کـارگـري از         
کشورهاي مصـر، تـونـس، عـراق و             
 ايران بعنوان سخنران شرکت داشتند.  
نکته قابل توجه بحث بـر سـر ايـجـاد         
اين شبکه در آن کنفرانس تـاکـيـد بـر       
ـيـونـد ادامـه کـار مـيـان                ايجاد يک پ
ـيـويسـت هـاي         فعالين کارگري و اکـت
چپ و راديکال  در منطقه بود کـه بـا     

شـبـکـه هـمـبـسـتـگـي            “ طرح ايجـاد    

کارگري در سطح خاورميانه و شـمـال   
استارت آن زده شد و بـعـد از       ”  آفريقا

بحث و اظهار نظر خوشبختانه  مورد 
تاييد و تصويب شرکت کنندگان قرار  

 گرفت. 
ـبـال               ايده انجام اين کـار در واقـع بـدن
انقالبات منطقه خاورميانه و شـمـال       
آفريقا جلو آمد. بحث ما اين بود کـه     
ـقـالبـات يـکـي از مـهـمـتـريـن                  اين ان
تحوالت تاريخ معاصر اسـت کـه بـه        
ميزان زيادي چهره سياسي منطقـه و    
دنيا را متحول کـرده اسـت. و  ايـن               
ـبـال خـيـزش                  انقـالبـات در واقـع بـدن

 ٨٨ انقالبي مردم در ايـران در سـال           
ـيـرات                 ـقـابـال تـاث شکل گـرفـت و مـت
عميقـي بـر شـرايـط سـيـاسـي ايـران                 

 گذاشت. 
خصوصا در انقالبات تونس و مصـر    
به ميدان آمدن کارگران وشکل گيري 
اعتصابات کـارگـري در سـرنـگـونـي           

العـابـديـن بـن        ديکتاتوري مبارک زين
علي نقش مهمي داشت. در ايران هم  
جنبش اعتراضي کارگري يک عرصه 
دائمي اعتراض عليه رژيـم اسـالمـي      
است که با توجه به موقعيتي که دارد 
ـنــي در سـيــر تــحــوالت             وزن ســنـگــي
سياسي ايران دارد. و تـاکـيـد مـهـم               
ـيـادي    اينجاست که محور اصلي و بن
اين انقالبات و فضاي انفجاري حاکـم  
بر مبارزات مردم در ايران ، اعتراض 
عليه فقر، مـحـرومـيـت و سـرکـوبـي            
است که  در نظام سرمايه داري ريشـه  
دارد . به عبارت روشنتر خواستـهـاي    
جهانشمول و مشتـرکـي نـظـيـر نـان،           
آزادي، بــرابــري و حــرمــت انســانــي            
مبارزات کارگران و مردم در کل ايـن  
منطقه را به هم پيوند ميدهد. بعالوه  
مشخصا  در مصر و تونس ديديم که 
مردم در برابر جريانات اسالمي چـون  
اخوان المسلمين و النهضه ايستـادنـد   
ـيـز      و آنها را کنار زدند. همين امروز ن
جنبش هاي چپ، سکوالرو راديـکـال   
و برابري طلبانه مردم در اين منـطـقـه     
فــاکــتــور مــهــمــي بــراي عــقــب زدن           
 جريانات ارتجاعي اسالمي هستند. 

و ما با توجه به مجموعه اين شرايـط  
بيش از هر وقت به لـزوم ايـجـاد يـک           
همبستـگـي ادامـه کـار و سـازمـان               
يافته و نقشـه مـنـد در اعـتـراضـات             
مــردم در عــرصــه هــاي مــخــتــلــف            
ـيـم. و          نبردشان در سطح تاکيد داشـت
ايـن چــنــيــن بــود کــه ايــده  شــبــکــه               

 همبستگي کارگري شکل گرفت.
 

شبکه همبستگي چـه    ��	 *"	ر�:  
ساختاري دارد و تا کنون تـا چـه حـد        

 توانسته است، گسترش يابد؟
  :�DEشبکه هـمـبـسـتـگـي       %"! دا�

خاورميانه و شمال آفريقا، اسـاسـا از       
فعالين چپ و کارگري  در مـنـطـقـه           
شــکــل گــرفــتــه اســت و تــالش مــا             
گسترش اين روابط در کـل مـنـطـقـه          
است. سازمان پيچيده اي نـدارد. هـر       
کس که عالقمند به فعاليـت در ايـن       
عرصه است، ميتواند عضو آن باشـد  
و  در جلسات روتين شـبـکـه کـه در           
حال حاضر دو ماه يکبار تعريف شده 
است، شرکت کند و وظيفه بـه عـهـده      
بگيرد. اين شبکه يک جـمـع اجـرايـي        
ـنـده آن           دارد و من هم هماهـنـگ کـن
ـنـد از       هستم. اين جمع مشتمل هست
دوستان هدا کامـل از مصـر، حـاتـم           
الويني از تونس، محمـد هـاکـش از        
مراکش، سمير نوري و عصام شکري 
از عراق،  کاظم نيـکـخـواه و مـن از           

 ايران. 
طي مدتي که اين شبکه شکل گرفته 
است، در نتيجه حمايت هايي که مـا    
از کارگران زنداني در مصر، تونس و   
مراکش داشته ايم و به درجـه اي کـه         
توانسته ايم اخبار مبارزات کـارگـران   
در اين کشورها را انـعـکـاس دهـيـم،        
ارتباطاتمان نيز گسترش يافته اسـت    
ـبـاطـي خـوبـي بـا                    و سـرنـخ هـاي ارت
فعالين و اکتيوست هاي کارگري چپ 
در ايــن مــنــطــقــه پــيــدا کــرده ايــم.              
ـيـه هـاي ايـن شـبـکـه،               خصوصا بيان
صداي چپ و راديکال درمـنـطـقـه را         
نمايندگي ميکند و با عالقه مـنـدي     
ــال مــيــشــود. يــک تــالش مــا                دنــب

گستردش دامنه اين شبکـه و جـذب       
 اعضاي جديد به آنست.

در جوار روابط ايـن شـبـکـه دو سـال            
پيش ما به مناسبـت هشـت مـارس        
روز جهاني زن، بيانيه اي تحت عنوان 
زنــان و اســالم ســيــاســي داديــم کــه             
فــعــالــيــنــي  از مصــر و تــونــس و                 
افغانسان و ترکيه آنرا امضـا کـردنـد.       
اين خود دريچه ديگري براي گسترش 
روابط ما در منطقه گشود. از جـملـه    
تماسهاي ما با فعالين کارگـري چـپ     
و راديکال در اين منطقه چشـم انـداز       
شکل گيري يک شبکه همبستگي در 
عرصه زنان عليه اسالمي سياسي در 
خاورميانه را نيز مقابل ما بـاز کـرده     

 است.
 

اهميت و جايگـاه ايـن     ��	 *"	ر�:  
 شبکه به لحاظ سياسي چيست؟

  :�DEنگاهـي بـه  اوضـاع          %"! دا�
سياسي ايران و تحوالت خاورميانه و 
کشورهاي شمال آفريقا در همـيـن دو     
سه سال اخير به روشني به اين سوال و 
ــن                 ــري چــنــي ــت شــکــل گــي ــمــي اه
همبستگي اي در سـطـح مـبـارزات           
کارگران و مردم اين کشـورهـا پـاسـخ       
ــک                   ــدهــد. ســخــن از ي روشــن مــي
خاورمـيـانـه نـو اسـت. از يـکـطـرف                  
انقالبات در خاورميانه و شمال افريقا 
عليرغم اينکه به تـمـام اهـداف خـود         
نـرسـيــده، مــنـشــاء تــحـوالت امـيــد            
بخشي در جهان بود. تـحـوالتـي کـه          
الهام بخش جنبشي است که خـود را    

درصدي ها ميخواند و در بـرابـر      ٩٩ 
توحش سرمـايـه داري بـه بـن بسـت              
رسيده جهان امروز قرار دارد. از سوي 
ديـــگـــر نـــبـــود افـــق کـــارگـــري و               
ـيـسـتـي و تـعـريـف شـده در                  سوسيال
مقابل خود اين انقالبات کمبـودهـاي   
جدي اي را نشان داد کـه هـم بسـيـار         
مهم است و هم بنظـر مـن بـا تـالش           
رهــبــران راديــکــال کــارگــري و درس         
گيري از تجربيات جـهـانـي کـارگـران        
قابل برطرف کـردن اسـت. بـر مـتـن               
ـيـاز      چنين شرايطي بيش از هر وقت ن

به يک پيوند فعال ميان کارگـران ايـن     
ـلـي              ـيـن الـمـل منطقه و همبستـگـي ب
کارگري و خصوصا در سطح منطـقـه   

 خاورميانه خودرا نشان ميدهد. 
بنابراين همانطور که در قرار کـنـگـره      
دهم حزب کمونيست کـارگـري ايـران      
ــکــه                ــت از شــب در ضــرورت حــمــاي
ـيـه و           همبستگي کارگري خـاورمـيـان
شمال آفريقا  آمـده اسـت و شـمـا در             
ابتداي برنامه آنرا خوانديد و عيـن آن    
ـيـسـت                 نيز  در کـنـگـره حـزب کـمـون
ـيـز بـه تصـويـب             کارگري چپ عراق ن
ـنـکـه مـنـطـقـه                رسيد ، با توجه بـه اي
خاورميانه و شمال آفريقا به يـکـي از       
کانونهاي جـنـگ هـا و جـنـايـات و                 
تفرقه افکنـي هـاي مـلـي و قـومـي               
ـتـهـاي     توسط نيروهاي اسالمي و دول
سرمايه داري تبديل شده است، وجود 
ـتـوانـد گـامـي                 چنين شـبـکـه اي مـي
هرچند کوچک براي تقويت مـبـارزات   
کارگري در اين منطقه به عنـوان يـک     
فاکتور مهم در تقابل با اين وضعيـت  
ـتـي کـه بـطـور واقـعـي                باشد. وضعـي
ـيـم سـيـاسـت هـاي                ـق محصول مسـت
ارتجاعي دولـت آمـريـکـا و اشـغـال               
عراق از طريـق تـهـاجـم وحشـيـانـه و              
ضدانساني به اين کشـور، و بـر ايـن            
زمينه سياستها و عـمـلـکـرد دولـت            
هاي ارتجاعي عراق و عـربسـتـان و          
جمهوري اسالمي و ترکيه و جريانات 
اسالمي در منطقه است. خصـوصـا      
به ميدان آمدن جـک و جـانـورهـايـي            
چون داعش و جمهوري اسالمـي و..     
در اين منطقه اوج انحطاط سـرمـايـه    

 داري امروز را به نمايش ميگذارد.  
از نظر ما اوضاع خاورميانه تنهـا بـا     
ـقـالبـي     دخالت فعال نيروهاي چپ و ان
و سکوالر و بسيـج و بـمـيـدان آمـدن            
کارگران و توده مردم انقالبي ميتواند 
چشـم انــداز روشـنــي داشـتــه بـاشــد.             
ـقـا         انقالبات خاورميانه و شـمـال افـري
گرچه به فرجام نهائي نـرسـيـدنـد ولـي        
قدرت توده مـردم را در مـقـابلـه بـا                
دولــتــهــاي ارتــجــاعــي و نــيــروهــاي          
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زمينه مساعدي براي تعرض بيـشـتـر    
مردم فراهم شده است. يکي از عرصه  
هاي تعرض  ميتواند و بايد اعتـراض  
به سياستهاي تروريستي حکومت در   

 منطقه باشد.  
تا آنـجـا کـه بـه مـردم مـنـطـقـه                    
مربوط ميشود هدف و جـهـتـگـيـري        
نيروهاي انقالبي و آزاديخواهي نـظـيـر    
حزب ما بايد جمع کردن بساط هـمـه     
دولتها و نيروهاي اسالمي و مـقـابلـه      
سياستهاي ارتجاعي حاميان جهـانـي   
آنــهــا، دولــت آمــريــکــا و روســيــه و              
موتلفينشـان، بـاشـد. جـوانـه هـا  و                  
نشانه هائي از چنين حرکتي را ما در   
افغانستان در حمايت از حقوق زنان و   
در عــراق و در تــرکــيــه و حــتــي در                 

اعـتـراض زنـان سـرکـش             -عربستان 
و يـا در            -گريختـه از آن کشـورهـا         

استقبالي  که از کمپين اکـس مسـلـم      
در بسياري از کشورهاي اسالمزده بـه  
عمل آمده استمشاهده ميکنيم. ايـن     
حرکتهـا اوال  حـاکـي از وجـود يـک                  
گرايش سکوالريستي و ضد مذهـبـي   
در ميان مردم کشـورهـاي اسـالمـزده       
است و ثانيا نشان ميدهد کـه شـکـل        
دهــي بــه ايــن نــوع اعــتــراضــات و               
جنبشها کامال ممکن و عملي است. 
همانطور که گفتم اين اعتراضـات در    
ايران بسياروسيع و گسـتـرده اسـت و            
ميتواند الهام بخش مـبـارزات مـردم      

 در ساير کشورهاي اسالمزده باشد.
به نظر من آينده مردم و رهـائـي        

ـتـهـاي                   ـيـروهـا و دول جامعه از شـر ن
اسالمي در گرو تقويت و سازماندادن 
ـيـشـتـر ايـن                 و به پيش بردن هـر چـه ب
حرکت سکوالريستي و ضد مذهـبـي   

 در ايران و در منطقه است. 

 ۴ از  صفحه  

مـمـنـوع شـونـد. چـرا كـه عـامـل                   
مــخــتــل كــنــنــده "مــوفــقــيــت" و              
"توسعه" كاركرد نظام و انـبـاشـت          
سود سرمايه خواهند شـد. "چـوب       
الي چــرخ" نــظــام خــواهــنــد بــود.           
نــتــيــجــتــا بــايــد غــيــر قــانــونــي و          
سركوب شوند. در چنين سيستمي  
احزاب كمونيست و كارگري بـايـد     
ممنوع شوند. قانون سـيـاه "رضـا          
خاني" بايد دو بـاره احـيـاء شـود.          
بــراي ايــجــاد و تــامــيــن چــنــيــن             
شرايطي بـايـد سـازمـانـي از نـوع             
"ساواك" و "ساواما" داشت. بـايـد          
نه تنها جلوي هرگونه فعـالـيـت را      
در عرصه كارگري و اجتماعي سد 
كرد، بلكه اساسا بـايـد از چـنـيـن          
جنسي از فعاليت پيشگيري كـرد.  
و جلوي وقوع چنين شرايطي را از   
قبل گرفت. يعنـي بـايـد سـازمـان           
جاسـوسـي و اطـالعـاتـي داشـت.             
بايد زنداني سياسي داشـت. بـايـد       
شــكــنــجــه گــر داشــت، ثــابــتــي و           
الجـوردي داشــت. هــمـانـطــور كــه           
تاكنون در تمـامـي حـكـومـتـهـاي          
سرمايه در ايران داشـتـه ايـم. هـر          
حكومت سرمايه داري ديگري چـه  
از نوع سلطنتي اش و چـه از نـوع       

 جمهوري اش، چنين خواهد بود. 
ــا             ســرمــايــه داري در ايــران ب
وجود سطح مطالبات سـيـاسـي و        
حضور گـرايـش قـوي راديـكـال و              
كمونيستي در جامعه بايد كـارگـر   
و مطالبات و تشكلها و احـزابـش     
را بــطــور روزمــره ســركــوب و                  
"خـامــوش" کــنـد. مســلـمــا هــيــچ             
بخشي از كارگراني كه براي آزادي 
و برابري و رفاه تـالش مـيـكـنـنـد           
چنين شـرايـطـي را "داوطـلـبـانـه"               

نخواهند پذيـرفـت. نـتـيـجـتـا يـك              
پيش شرط استقـرار سـيـاسـي هـر          
ــت                ــي ــم ــاك ــري از ح ــگ شــكــل دي
بـــورژوازي در ايـــران مســـتـــلـــزم          
سركـوب هـمـه جـانـبـه و خـونـيـن                  
جامعه است. پـاسـخ سـرمـايـه بـه            
كـارگــري كــه خــواهــان بــرســمــيــت         
شناخـتـه شـدن حـقـوق و شـرايـط                
اجتماعي و سياسـي كـاري حـتـي         
مشابه كارگر در فرانسه و كـانـادا     
و دانــمــارك و ســوئــد بــاشــد، در             
حكومت سرمـايـه داري در ايـران          
فقط ميتواند سركوب مستقـيـم و     
هر روزه باشد. سـرمـايـه داري در           
ايران را نميتوان با وجود اتحـاديـه   
ها و شورهاي قدرتـمـنـد كـارگـري        
اداره كرد. نميتوان داراي اتحاديـه   

-هاي كارگري قدرتمند و امثال آ  
ت بـود، داراي      -ژ-گ_متال و ث 

كنگره هاي كارگري بود و شـرايـط   
انباشـت سـرمـايـه را بـر مـبـنـاي                 
اقتصاد كـار ارزان تـامـيـن كـرد.            
نميتوان چرخ اقتصاد نظامشان را 
به حـركـت در آورد مـگـر ايـنـكـه                
ابتـدائـا كـارگـر و كـمـونـيـسـت و                  
آزاديخواهي را بـه گـلـوـلـه بسـت.           
سرمايه داري و آزادي، هـر درجـه       
 آزادي در ايران قابل جمع نيستند. 
اما اگر كارگر "خاموش" شـده    
باشد، از حقوق مدني، آزادي بيان 
و حق ابراز وجود عمومي و كـلـي       
شــهــرونــدان جــامــعــه هــم خــبــري          
نخواهد بود. به اين علت ساده كه  
رابطه وجود حقوق مدني و آزادي     
هاي فردي و اجتـمـاعـي و حـقـوق          
كارگر و ميزان ابراز وجود سياسي 
و اجتماعي كارگر در جامعـه يـك     
رابطه تـنـگـاتـنـگ و يـك بـه يـك                 
است. در يك كالم تيغ استبداد نـه   

تنها باالي سر كارگر بلـكـه بـاالي      
ســر كــل جــامــعــه خــواهــد بــود.             
واقعيت ايـن اسـت كـه نـمـيـتـوان                
احزاب كارگري و كمـونـيـسـتـي را        
ممنوع كرد و در عين حال مدعي 
ــوق و                   ــه از حــق ــه جــامــع شــد ك
آزاديهاي سياسي برخوردار اسـت.  
براي "خاموش" نگهداشتن كـارگـر     
بايد جامعه را نـيـز "خـامـوش" و             

 "گورستاني" نگهداشت. 
از اين رو نه استـبـداد شـاهـي       
تصادفي بود و نه استبـداد عـنـان      
گســيــخــتــه حــكــومــت اســالمــي.       
استبداد هر حـكـومـت بـورژوايـي          
ديگري هم تصادفي نخواهد بـود.    
نياز به ديكتاتوري از مشخصـات  
پايه اي گردش اقـتـصـاد سـرمـايـه         
داري در ايـران اسـت. ايـن حـكـم               
انباشت و ملزومات سـرمـايـه در        

 ايران است. 
ــرخــي از                 ــوي و ب ــل ــه رضــا پ
مدافعيـن سـلـطـنـت و حـكـومـت               
بورژوايي در ايران جامعه سوئد و   
دانــمــارك را بــا ســلــطــنــتــش، بــا           
موقعيت احزاب و حقوق كارگـر و    
شهروندي به مردم وعده ميدهنـد.  
اما با توجه بـه آنـچـه گـفـتـه شـد                
فيليپـيـن و تـركـيـه و مـراكـش و                  
پاكستان نمونه هاي واقـعـي تـر و        

 نزديكتري هستند. 
واقعيت اين است كه هـر نـوع       
حكومت بورژوايي در ايران الجـرم  
و بنا بـه تـعـريـف يـك حـكـومـت                 
اســتــبــدادي خــواهــد بــود. تــنــهــا          
حكومتي كه بنيادهاي اقتـصـادي   
و استثمارگرايانه سرمايه داري را   
در هم بكوبد قادر خواهد بـود كـه     
يك جامعه آزاد و بـرابـر را بـراي              
همگان سازمان دهـد. و ايـن يـك           
هدف اعالم شده كمونيسم كارگري 

 است. 

 ۵ از  صفحه  
اسالمي نظير اخوان الـمـسـلـمـيـن بـه          
ـنـد. راه واقـعـي بـه                    نمـايـش گـذلشـت
شکسـت کشـيـدن داعـش و جـک و                
جانوران اسالمي در منـطـقـه و بـرون         
رفت از بحران جاري در خـاورمـيـانـه،     
بميـدان آمـدن تـوده مـردم بـا پـرچـم                  
انساني است. وجود چنين تشکلها و    
شبکه هايي از نوع شبکه همبستگي 
کارگري، گامهايي در راستاي تقويت 

 اين مبارزات است. 
سيمابـهـاري: شـبـکـه هـمـبـسـتـگـي                 
کارگران خاورميانه و شمال آفريقا چـه  
اهــداف و ســيــاســتــهــايــي را دنــبــال           

 ميکند؟
با توجه به جايگـاه سـيـاسـي شـبـکـه            
همبستگي که در سوال قبلـي پـاسـخ      
دادم، يک هدف مهم اين شبکه  زدن     
استارت يک هـمـبـسـتـگـي کـارگـري             
ادامه کـار در سـطـح خـاورمـيـانـه و                
شمال آفريقا است و به نـظـر مـن ايـن         
هـدف در ايــن مــقــطـع از تــحــوالت             
خاورميانه اهـمـيـت سـيـاسـي فـوري            
دارد. هدف ما ايجـاد شـبـکـه اي از            
فعالين چپ، رايـکـال و کـارگـري در           
منطقه خاورميانه و شمال آفريقاست. 
هدف ما انعکاس صـداي اعـتـراض        
آزادي خواهانه کارگران و مردم در اين 
منطقه است. هـدف مـا نشـان دادن           
وجود  پيوند نزديکي بين خواستها و   
مبـارزات مـا کـارگـران و مـردم در                

ايران، در مصر، در تونس، در عـراق،  
ـلـف          در ترکيه و در کشـورهـاي مـخـت
خاورميانه است.. ما ميکوشـيـم کـه        
صف بندي هاي ارتجاع منطقه و بـن    
بست سرمايه داري جهـانـي را نشـان        
ـبـش هـاي                   ـيـم کـه جـن دهيم و بـگـوي
آزاديخواهانه ما مردم با خواستـهـاي   
راديــکــال، انســانــي پــاســخ ارتــجــاع         
اسالمي و از گور برخاسته است و در   
همين راستا بر بيشترين همبسـتـگـي    
کارگري در سطح منطقه و در سـطـح     

ـفـرانـس                     ٦ جهان تـاکـيـد داريـم. کـن
سپتامبر تنها يک قدم در جهت جـلـو     
ـبـش               بردن اين گفتـمـان مـهـم در جـن
 کارگري در سطح منطقه و جهان بود. 
شــبــکــه هــمــبــســتــگــي کــارگــري در        
ـقـا دفــاع                  خـاورمـيـانـه و شــمـال افـري
فعاالنه از حق بي قيد و شرط تشکـل  
ـيـان و          و تجمع و اعتصاب و آزادي ب
عقيده به عـنـوان يـک مـحـور مـهـم                
فعاليتهايش "  دفاع مـيـکـنـد و هـر           
کجا که اين حقوق نقض شود، در حد 
توان در برابرش عکس العـمـل نشـان      
ميدهد. شبکه "همبستگي کـارگـران     
در خاورميانه و شمال آفريقا " بـر هـم       
سرنوشتي کارگران در سـراسـر جـهـان       
تاکيد دارد و از مبارزات کارگـري در    
ـبـانـي     هر گوشه جهان حمايت و پشتي
ميکند. و تالش دارد اين گفتمان هـا   

 را وسعت دهد.
 

 ۸ از صفحه  
��� در  �رد %+$& ه�+��=� 
	ر��� ...  %9+�1 *	زی"	� �ی	�� /7	� ر6	 5"

... �$%�  &�� و اه�اف �ی	�� ���� 

ـا کـامـيـون مـردم عـادي را                از جمله ب
 هدف قرارمي دهند.

ـا زمـانـي کــه داعـش و اسـد و                   ت
خامنه اي و اردوغان و ترامپ و پوتين 
مقدرات جهان را تعييـن مـي کـنـنـد،          

اين جنگ هاي ويرانگر همچنان ادامه 
سال قبل تا بـه   ۶ خواهد يافت. فقط از  

ـلـيـون نـفـر آواره            ۱۵ امروز، حدود  مـي
شده اند. مرجعـي کـه پـس از جـنـگ               
جهاني دوم  اعالميه جـهـانـي حـقـوق          
بشر را تنظيم کرد نه تنها کنـتـرلـي بـر       
شرايط حقوق بشر و مفاد  اين بيانيه و 

بازنگاه داشتن دولت هاي نقض کننـده  
ـلـکـه، خـود بـه              اعالميه  فوق نـدارد ب
ـانـيـه               يکي از نقض کـنـنـدگـان ايـن بـي
ـانـيـه                تبديل شده است. از ايـن رو، بـي
جهاني حقـوق بشـر و سـنـد مصـوب              

ژنـو  در مـورد            ۱۹۵۱ کنـوانسـيـون      
معيارها و نحوه پذيـرش پـنـاهـنـدگـان         
بايد از نو باز تعريف شود و ابـزارهـاي       
 الزم براي تضمين آن نيز بوجود آيد.         

 ژو.J، روز #"	�� 5<	ه<�1    ۲۰ *&  <	�+�  
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تا قبل از ممنوعيت ورزش زومـبـا،       
محبوبيت ايـن ورزش هـمـگـانـي و               
ريــتــمــيــک بــيــن زنــان ايــران، کــمــي           
ـيـس       ناشناخته بود. علي مجدآرا، رئ

هــاي هــمــگــانــي       فــدراســيــون ورزش   
 ۵ اي به دبير کـمـيـسـيـون مـاده            نامه

وزارت ورزش و جـوانـان و مـديـرکـل          
ـبـرز ارسـال          ورزش و جوانان استـان ال
مي کند که در آن اشـاره مـي شـود:          

هايي مانند زومـبـا، اجـراي         "فعاليت 
حرکات موزون و رقص به هر شکل و 
ــي               ــون ــان ــد وجــاهــت ق ــاق ــوان ف عــن

 باشد."   مي
ورزش زومــبـا مـمــنـوع مـي شــود،             
ورزشي که هـرگـز مـجـوز نـداشـت و             
ـتـمـيـک، يـا             ـيـک ري تحت عنوان ايروب
ايروبيک پيشرفته در بـاشـگـاه هـا بـه          
فعاليت پرداخته و آموزش داده مـي      

 شد.
ممنوعيت زومبا در ايران که در وب   

هاي اسـتـانـي وزارت ورزش و           سايت
جوانان نيز انعکاس يافته با واکـنـش     

هـاي     جوانان بخصوص زنان در شبکه
اجتماعي رو به رو شده است. در ايـن     
ـيـز قـابـل        بين واکنش مربيان زومبا ن

 توجه بوده است.
ـقـد         مينا مربي زومبا است. او مـعـت
است گرايش روز افزون زنـان بـه ايـن          
ورزش هــمــگــانــي کــه بــر رقــص و              
حرکات شادي آور بنا شـده، مـوجـب        
ـيـن شـده اسـت. او              حساسيت مسـول
مي گويد ورزش زومبا اساسا کـارت  
ــه و بصــورت               ــداشــت ــگــري ن مــربــي
کالسهاي زير زميني در باشـگـاهـهـا     
ـقـد اسـت               ـنـا مـعـت کار مي شده. مـي
دليل اصلي ممنوعيت ورزش زومبـا  
گرفتن شادي از زنان است، چرا که در 
بــاشــگــاهــهــا ايــن ورزش هــمــراه بــا           
آهنگهاي شـاد ايـرانـي، تـرکـيـه اي،             
آفريقايي و عربي کار مي شـود و بـه       
زنان انگيزه مضاعفي مـي دهـد کـه        
فارغ از همه مشکالت و محـدوديـت   
هاي خانوادگي و اجتماعي، ساعتـي  
را در کنـار زنـان ديـگـر بـا رقـص و                 

 شادي بگذرانند.  
ـيـر مـاه         شبکه اطالع رساني راه دانا ت

درباره ورزش زومبا نـوشـت:      ۱۳۹۴ 
ترويج انواع رقص به اسم ورزش در   «

هاي ورزشي بانوان، مـعـضـل       باشگاه
هاي فرهـنـگـي و       جدي است که حوزه

اجتماعي جامعه با آن دست و پنـجـه   
 »کنند. نرم مي

زومـبـا،   «در اين مطلب آمـده بـود:          
رقــص عــربــي، حــرکــات مــوزون و            
ايروبيک اين روزهـا حـرف اول را در             

زند و متاسـفـانـه ايـن        ورزش زنان مي
ها  هاي غربي، فرهنگ خانواده ورزش

را هدف خود قرار داده است و زنان را 
ـنـه دور            از ورزش هاي پايه و کـم هـزي

 »کرده است.

مينا از زبان يکي از شاگردانش مـي    
ساله مـتـاهـل     ۴۲ گويد: "من يک زن   

هستم با دو فرزند. شـب هـا بـه ايـن              
عشق مـي خـوابـم کـه فـردا کـالس                 

 زومبا دارم."
او مــي گــويــد کــنــتــرل ايــن ورزش              
هـمـگـانــي و شــاد از دســت هـيــات               
فدراسيون ورزش هاي همگاني بيرون 
ـيـل بـه ايـن                 آمده بود و به هـمـيـن دل
شکل واکنش و به اصـطـالح خـودي        
نشان دادند، اما اينگونه ممنوعـيـت   
ها فقط در حد حـرف بـاقـي خـواهـد          
ـتـرل کـافـي                ماند و اينـهـا قـدرت کـن
ندارند، به جرات مي توان بگويـم کـه     

 قدرت کنترلشان در حد صفر است.
در توجيه ممـنـوع شـدن ايـن ورزش           
همگاني، مسولين فدراسيون، حـتـي   
آسيب زايي ورزش زومبا را به مـيـان     
ـيـان ايـن ورزش            کشيده اند، اما مـرب

ــا کــه                  ــد. مــيــن ــظــر ديــگــري دارن ن
ـنـه                 مطالـعـات تـخـصـصـي در زمـي
ـقـد          فيزيولوژي ورزشي داشـتـه، مـعـت
است اين ورزش نه تنها به هيـچ وجـه     
آسيب زا نيست بلکه براي زنان هم از   
لحاظ جسمي و هم از لـحـاظ روحـي      
مفيد است، بحث آسـيـب زايـي ايـن           
ـتـن        ورزش فقط بهانه است بـراي گـرف

 شادي از زنان.
ـتـي            مينا به مساله تفـکـيـک جـنـسـي
اشاره ميکند و با لحني گاليه آميز و 
اعتراضي مي گويد حتي با اين حـال  
ـلـه و      که اين ورزش در يک فضاي ايزو
بـدون مـرد انـجـام مــي شـود، بــراي                
مسئولين ايجاد نگراني کـرده اسـت،     
چرا که زنان مي توانند در ايـن فضـا       
خود واقعي شان باشند، شاد باشـنـد،   
برقصند، بخندند و اين براي حاکميت 
غير قابل تحمل است، چون اينگـونـه   
حــرکـــات زنـــان، حـــتـــي بصـــورت           
ـنـي، مـوقـعـيـت فـرهـنـگـي                 زيرزمـي

 حاکميت را به چالش مي کشد.
ايـــن مـــربـــي زومـــبـــا در پـــايـــان               
ــد             ــکــن ــد مــي ــاکــي ــهــاش ت صــحــبــت
ممنوعيت ورزش زومبا هيچ تاثيري 
در کاهش گرايش روزافـزون زنـان بـه        
ـيـن     اين ورزش شاد همگاني و همچـن

هيچ تاثيري در کار مربيان و باشـگـاه   
ــذاشــت و تصــور                 ــخــواهــد گ هــا ن
ممنوعيت عملي زومبا يـک تصـور       
غير ممکن است. او مـي گـويـد بـا              
انتشار خبر ممنوعيـت زومـبـا زنـان         
بيشتر نسبت به اين ورزش حساس و   
عالقمند شدند، از اين به بعد هم مـا    
کارمان را بصـورت گـذشـتـه و زيـر                
زمـيــنــي انــجــام خــواهــيــم داد و در             
صورت مراجعه بازرس به آنـهـا مـي        
ـيـک کـار مـي             گوييم که ورزش ايـروب

 کنيم، همين!
پياده شده از روي گفتگوي تلفني  در 

 انقالب زنانه 
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ـيـز يـک اهـرم             کارگري در تجمعات و شبکه هاي کارگـري ن
بسيار قدرتمند ديگر است که راه را نه تنها براي جلب توجه 
و همبستگي مردم شهر فراهم ميکند، بلکه جنب و جـوش  
در سطح کشور را دامن ميزند. خواست هاي سراسري بايـد   
با مبارزات سراسري به نتيجه برسد و مـبـارزات سـراسـري         
ـقـه     نياز به گسترش جمع ها و شبکه هاي کارگران دارد. طب
کارگر قدرت بالقوه زيادي دارد که بايد به کار انداخته شـود    
تا هيچ نيرويي نتواند در مقابل آن مقاومت کند. شبکه هـا   
و مبارزات سراسري در عين حال پايه شکل گيـري تشـکـل      

هاي سراسري و توده اي کارگران را نيز فراهم مـيـکـنـد کـه          
 امروز بيش از هر زمان براي کارگران حياتي شده است. 

حزب کمونيست کارگري از کارگران مـخـابـرات قـاطـعـانـه          
حمايت ميکند و کليـه کـارگـران در سـراسـر کشـور را بـه                    
حمايت از آنها و خواست آنها فراميخواند. هـر مـبـارزه اي           
براي خواست هاي سراسري ميتواند و بايد با حمايت سـايـر     
ـيـن کـارگـري را بـه                     بخش هاي کارگران روبرو شـود. فـعـال
 گسترش ارتباط با حزب کمونيست کارگري فراميخوانيم. 

 
 حزب کمونيست کارگري ايران
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بهروز مهرآبادي بخاطر مشغله هـاي    
ديــگــر بــراي مــدتــي از ســردبــيــري             
ـيـل              انترناسيونال کنـاره گـرفـت و خـل
ـيـت را عـهـده دار             کيوان اين مسئـول
شد. از زحمات بهروز مـهـرآبـادي کـه       
ــي نشــريــه                   ــي  طــوالن ــراي مــدت ب

انترناسيونال را  منظما منتشـر کـرد     
صميمانه قدردانـي مـيـکـنـم و بـراي             

 خليل کيوان آروزي موفقيت دارم. 
 حميد تقوائي

  ١٧ ژوئن  ٢٨ 
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