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 حزب کمونيست کارگری ايران

  انترناسيونال

 

 ۷ صفحه  

 ۵ صفحه 

 شھال دانشفر 

 ۲ صفحه  

  کارگران در هفته ای که گذشت  ۹ صفحه  

 ۶ صفحه  

 

 بحران و تناقصات درونی رژیم
 مصاحبه کانال جدید با حمید تقوائی

كشمكش و اختالفات جناحهاي حكومت بعد از انتخابات به اشكال گوناگون ادامه يافته   محمود احمدي: 
است. محسني اژه اي معاون اول قوه قضائيه در روز نهم تيرماه در خطبه هاي نماز جمعه با مقايسه فضاي   

هشدار داد كه فتنه جديدي در راه است.   88 و  78 اين روزها با سال شصت در دوره بني صدر و سالهاي 
روحاني بني صدر  ”قبل از آن شعارهائي عليه روحاني در راهپيمائي روز قدس داه شده بود از جمله شعار 

 جایگاه مجاهدین در تحوالت سیاسی ایران
 مصاحبه کانال جدید با علی جوادی  

هاي سياسي  تير، با حضور تعدادي از چهره 10 اول ژوئيه،  -گردهمايي ساالنه سازمان مجاهدين  نگاه روز: 
از كشورهاي مختلف از جمله رودي جولياني، شهردار سابق نيويورك و مشاور غيررسمي دونالـد تـرامـپ و        
همچنين تركي فيصل، رئيس سابق سازمان اطالعات عربستان سعودي، در پاريس پايتخت فرانسـه بـرگـزار      

 شد. نظر علي جوادي را در باره اين نشست و پيامدهاي سياسي آن جويا مي شويم.
 ۴ صفحه  نشست ساالنه سازمان مجاهدين پر سر و صدا ، پر زرق و بـرق و پـر          نگاه روز: 

 کاظم نیکخواه

فستیوال 
گالستونبری و 
عروج سریع 

چپ در 
 انگلستان 

فستيوال گالستونبـري يـك     
فستيوال موزيك بسيار شنـاخـتـه    
شده در انگلستان است كه هرسال 

برگزار ميشود. اما امسال ويـژگـي    
اين فستيوال كه همه از آن حرف  کارگران مخابرات گام تازه 

  ای به جلو برداشتند 
روزهاي دهم و يازدهم تيرماه كارگران شركتي مخابرات در بسياري 
از شهرهاي استان هاي لرستان، خوزستان، فارس، مازنـدران، كـرمـان،      
سيستان و بلوچستان، آذربايجان شرقي و همدان همزمـان دسـت بـه        
تجمعات اعتراضي در مقابل ساختمان هاي مخابرات زدند و خـواهـان       
عقد قرارداد مستقيم و تامين امنيت شغلي خود شدند. طـبـقـه بـنـدي         

جنبش های 
اعتراضی در 
 افغانستان 

 
 

 " رستاخيز تغييـر " از سوي جنبش خياباني براي دادخواهي  تظاهرات
هـا و مـديـاي              در برابر حكومت وحدت ملي در جامعه و در رسانه

اجتماعي انعكاس وسيعي يافت. صف معترضين سوار بر اتومبيل و حمـل  
پرچم افغانستان، با بوق زدن و سردادن شعارهايي، مطالبـات خـود را       

اين بار با احتيـاط  در شهر كابل كردند. در مقابل نيروهاي امنيتي   مطرح 
بيشتر، با مسدود كردن و محاصره راههاي منتهي بـه ارگ ريـاسـت        

 سیامک بھاری

کارگران هپکو بار دیگر به 
 میدان میایند

کارکنان پیمانی مخابرات در  شھال دانشفر 
تدارک اعتصاب سراسری و 

 گسترده هستند
 

روابط عمومی مخابرات: اگر اعتراضات ادامه یابد ناگزیر تعداد بسیاری 
 "تعدیل" میشوند

هفته اي كه گذشت، هفـتـه   
اي پرتـحـرك در جـنـبـش          
اعتراضي كـارگـري بـود. دور         
جديد اعتراضات كارگران هپكـو،  
اعتراضات سريـالـي كـارگـران       
بازنشسته نيشكر هفت تپه، تجمع 
سراسري معلمان آزاد شاغل در   
بخش غير دولـتـي از جـملـه         

سرتيترهاي مهم آنست كـه در    
 زير ميخوانيد.

 
راض   دی از اعت دور جدي

 کارگران ھپکو  
كارگر كارخـانـه    900 حدود 

ماشين سـازي هـپـكـو اراك،         
تـيـر در      12 و  11 ، 10 روزهاي 

اعتراض به عملي نشدن وعـده    

كارفرما مبنـي بـر پـرداخـت         
مطالبات چهار ماه و نيم دستمزد 
و ديگر طلبهايشان، دور جـديـد   
اجتماعات خود را آغاز كـردنـد.   
كارگران به نشانه اعتـراض بـه     
محقق نشدن وعـده پـرداخـت      
مطالباتشان از سوي كـارفـرمـا،      
فاصله محل كارخانه تا ساختمان 

 ۹ صفحه  

 ۱۰ صفحه  

 ویژگی های کمونیسم منصور حکمت
مصاحبه با حمید تقوائی بمناسبت پانزدهمین 
سالگرد درگذشت منصور حکمت به شکل ضمیمه 

 انترناسیونال این شماره منتشر میشود!
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مرگ بر  ” ، “پيوندتان مبارك
و شعارهاي  “ آخوند آمريكائي

ديگر از اين قبيل. يك موضوع  
تازه مورد اختالف اينست كه آيا  
ولي فقيه مشروعيت خود را از  
خدا و اسالم ميگيرد و يا از مردم.  
اين كشمكش در اشكال مختلف  
ادامه دارد و رروزبروز بيشتر  
 تشديد ميشود . 
ـا     در برنامه امروز پرسش ما ب
ـات    حميد تقوائي در مورد تخاصـم

 جناحهاي حكومتي گفتگو ميكنيم.
با اين سئوال شروع ميكنيم كـه   
ـات و            ـاصـم ـاد تـخ كه چرا ابـع
كشمكشها ميان جناحهاي حكومتـي  
گسترش پيدا كرده و نسبـت بـه     

 گذشته شديدتر شده است؟  
علت در تحليـل  حميد تقوائي:  

ـيـت كـل         نهائي تضعيف مـوقـع
حكومت در جامعه است. همانطـور   
كه شما هم اشاره كـرديـد  در         
ـا      ـاحـه ـن شرايط حاضر دعواهاي ج
بطور بيسابقه اي حاد شـده اسـت.     
ـات    بويژه بعد از انتخابات موضـوع
بيشتري  مورد دعوا و كشـمـكـش    
است و مقابله جناحها خيلي صريـح  
ـارتـرشـده      تر و مستقيم تر و آشـك
است. مثال خامنه اي خطاب به گله  
ـاي              ـيـروه هاي حـزب اهللا و ن
ـا      طرفدارش اعالم ميكند كه شـم

ـاح     “  آتش به اختيار”  ـن هستيد و ج
ـيـشـود و       مقابل نه تنها ساكت نم
ـاسـخ    تمكين نميكند بلكه، صريحا پ
ميدهد كه اين امري دوطرفه است.  
ـاي      يعني ما هم، لباس شخصـي ه
ـيـد     خودمان را داريم و اگر بخـواه
ـيـم.    تعرض كنيد، جوابتان را ميده
ـنـوان       حتي طرفداران روحاني، بـع
ـاي آتـش بـه         موردي كه نيروه
اختيارشان ميتوانند وارد عمل شوند،  

حصر خانگي افراد بـدون  ” به مساله 
ـلـي    “  مجوز قانوني اشاره ميكنند! خي

روشن و صريح دارندعليه يكديگـر  
 شاخ و شانه ميكشند.  

اما به نظر من، ويژگي شرايـط    
ـاي    حاضر، صرفا تشديد كشمكشـه
ـتـر        جناحي نيست. موضوع مـهـم
ـاح          ـن اينست كه خامنه اي و ج

طرفدارش، بسيار بي آبـرو تـر و       
رسوا تر از گذشتـه شـده اسـت.        
ـازه اي          كشمكش  جناحها امـر ت
نيست و بقول خودشان از دوره بني 
صدر وجود داشته اسـت. امـروز        
مشكل حكومت اينست كه خامنـه  
اي به موضعي دفاعي افتاده است و 
جناح مقابل تعرضي تر و بي پـرده    

تر حمله ميكند. بـراي نـمـونـه،            
آتش بـه    “ بميدان آوردن  نيروهاي

و بعد از تهديد مقابله بـه    “    اختيار
مثل از جانب  اصالح طلبان، عقـب  
نشيني و جا زدن خامنه اي با عنوان 
كردن اينكه، منظورش از  آتش بـه  

ـيـز   ” اختيار  بـوده  “  كار فرهنگي تـم
است! و يا، طرح اين موضـوع كـه      
مشروعيت ولي فقيه امري الـهـي     
نيست و غيره، همه  نشاندهنده بـي  
ـنـه    اعتباري و بي اتوريته بودن خام
اي در ميان خود حكومتي ها است. 
ـا        ـاحـه ـن قبال، در درگيري بين ج
باالخره، حرف آخر را رهبر ميزد و   
همه هم تمكين ميكردند. ولي امروز  

 اينطور نيست.  
 
ـالـي بـزنـم.          ـث اجازه بدهيد م

ـيـد    همانطور كه شما در مقدمه گفت
اژه اي شرايط امروز  را با  دوره بني 
صدر مقايسه ميكند. خامنه اي هـم   
در سخنراني اش در روز عيد فطـر  
و در حضور روحاني در مورد تكرار 
ـيـدهـد.     تجربه بني صدر هشدار م
ـابـل    ولي اين دو دوره از هيچ نظر ق

 مقايسه نيست.  
ـارزات در     اوال، اعتراضات و مب
جامعه، رسوائي هاي حكـومـت و     
ـاي    خودافشاگري جناحها از دزديـه
ـان     نجومي يكديگر، و حتي نقش ش
در كشتارهاي دهه شصت و غيـره،  
ـتـردگـي     در دوره بني صدر به گس
امروز نبود. رژيم امروز بسيار رسـوا   
تر و منفورتر از آن زمان است. ثانيا،  
ـاصـل         فاكتور مهمتر كه خـود ح
ـات       ـتـراض گسترش مبارزات و اع
اجتماعي است، اينست كه در دوره 
ـام        بني صدر رئيس جمـهـور تـم
ـايـت    مشروعيت خودش را از حم
ولي فقيه ميگرفت. امروز بر عكـس   

ـار     ـب ـت است، رئيس جمهور عمال اع
ـيـه        خود را از مخالفت با ولـي فـق
كسب ميكند. در انتخاباتهاي اخيـر،   
در دوره رياسـت جـمـهـوري و         
انتخابات مجلس خبرگان و شـوراي  
اسالمي، آن كانديدي كـه مـورد       
حمايت مستقيم و علني خامنـه اي    

 بود، راي نياورد.  
ـا عـمـال       به اين معنا، انتخاباته
تبديل شده است به نوعي رفراندوم 
عليه رهبر نظام. روشـن اسـت و        
ماهميشه تاكيد كـرده ايـم، كـه          
انتخاباتهاي جمهوري اسالمي با هيچ 
معياري انتخابات نيست، كوچكترين 
ـاي يـك         ـانـدارده ـت موازين و اس
انتخابات متعارف و حتي تا انـدازه    
ـا        اي آزاد و دموكراتيك  در آنـه
ـال،    رعايت نميشود. ولي در عين ح
ـات در ايـران        آنچه به اسم انتخاب
ـاسـي    برگزار ميشود  يك تحول سي
است، و نه يك نمايش آنطور كـه    
مثال در زمان شاه بود. انتخابات در    
جمهوري اسالمي نه يك نمايش و   
ـيـچ         ـا ه بازي است و نه اساسا ب
معياري انتخابات است، ولـي يـك     
تحول سياسي هست. تحولـي كـه       
نشان ميدهد از يكسـو، رژيـم در       
جامعه چه موقعيتي دارد، و از سوي 
ـاي      ـاحـه ـن ديگر، توازن قوا ميان ج

 حكومتي چگونه است.  
ـنـده      انتخاباتهاي اخير نشانـده

اينست كه جامعه بر عكس نظر و   
ـنـد.        ـيـك موضع خامنه اي عمل م
بخاطر داشته باشيد كه در انتخابات 
ـبـل      مجلس خبرگان در دو سال ق
ـاي مـورد        هيچيك از كانـديـداه
ـان       حمايت خامنه اي و اصـولـگـري
راي نياورد. در عوض  ليستـي در     
ـنـه اي      تهران انتخاب شد كه، خام
صريحا عليه شان موضع گرفته بود 
و حتي آنها را جاسوسان انگليس و   
بي بي سي خوانده بود. اين يك نـه   
بزرگ به خامنه اي بـود. بـخـش       
وسيعي از مردم در اين باصـطـالح   
ـنـد ولـي،        ـن انتخاباتها شركت نميك
بخش اعظم كساني هم كه شركت 

ـبـي   ” ميكنند، باصطالح    ـل راي “  س
ميدهند. ميخواهند دماغ خامنه اي    
ـاك   و جناح مورد حمايتش را به خ
ـنـه اي       بمالند. مردم ميدانند  خام
ـاد   يك جناح نيست بلكه رهبر و نم
و مظهر جمهوري اسالمـي اسـت.     

عمود خيمـه  ” بقول خود حكومتي ها 
است. و مخالفت با خامنه اي  “  نظام

يعني مخالفت با كل نظام. همانطـور   

كه در رژيم سلطنتي مخالفت با شاه 
ـتـم     به معني مخالفت با كل سيـس

 است.  
ـيـت      در خود حكومت، مـوقـع
ـنـي     تضعيف شده خامنه اي به مـع
دست باال پيدا كردن جناح روحاني 
است. و بهمين دليـل طـرفـداران       
روحاني  چنين بي پروا و صريح  و   
ـاح   مستقيم در برابر خامنه اي و جن

 اصولگرا ايستاده اند.  
 

اين وضعيـت   محمود احمدي: 
ـا دوره            كامال ويژه اسـت. اگـر ب
گذشته بعنوان نمونه دوره خاتـمـي   
اين شرايط را مقايسه كنيم خاتـمـي   
در برابر تعرض خامنه اي هميشـه  
پس مي نشست و عمال تابع ميشد. 
ـا      ولي االن روحاني عليه  دولـت ب
تفنگ صحبت ميكند و در واقـع      
موقعيت سپاه پاسداران را بـزيـر       
سئوال ميبرد. ظاهـرا كسـي كـه         
خودش رئيس دولت است بعنـوان  
ـاي        ـاده اپوزيسيون در مقابـل نـه
حكومت قرار ميگيرد. اين را چطـور   

 توضيح ميدهيد؟  
ايـن يـكـي از        حميد تقوائي:  

پارادوكسها و تناقضات حـكـومـت    
ـا و            است. ما هميشـه از دعـواه
كشاكش جناحها صحبت كرده ايـم  
ولي امروز  اين ديگر حق مطلب را   
ـاالتـر        ادا نميكند.همان طور كـه ب
ـا   توضيح دادم مساله حكومت اساس
تضعيف رو به افزايش خامنـه اي    
هم در ميان خود حكومتي ها اسـت  
ـان        ـي و هم در دل جامعه و در م
مردم. اين شرايط جمهوري اسالمي  
را با يك تناقض ساختاري مـواجـه   
كرده است. از يكسو خامنـه اي و       
ـلـي        ـاي اص جناح اصولگرا اهرمـه
قدرت را در دست دارند. نيروهاي  
مسلح، ارتش و سپاه و بسيج و غيره  
تماما تحت كنترل انهاست، سياست 
خارجي چه در منطقه و چـه در        
ـيـن      ـي سطح جهاني بوسيله آنها تـع
ـا    ميشود، قوه قضائيه در دست آنـه
است،  در مجلس دست باال دارند، 
ـا    ـام رسانه هاي رسمي حكومتي تم
تابع آنها است، حتي چهل درصـد    
ـيـج    اقتصاد تحت كنترل سپاه و بس
است كه وابسته به جناح خامنه اي 
است. يعني قدرت بطور واقعي در    
دست خامنه اي و جناح اصولـگـرا   
است. اما از سوي ديگر دولـت و       
كابينه از اين جناح نيست. اين يـك   
تناقض ويژه جمهـوري اسـالمـي      

است. در ديگر كشورها چه از نـوع   
ـان        ديكتاتوريهاي باصـطـالح جـه
سومي و چه كشورهاي غربي چنين 
تناقضي وجود ندارد. در همه ايـن     
ـا     كشورها كابينه و قدرت اجرائي ب
ـا      ـاحـه ـن قدرت واقعي احزاب يا ج
ـاتـوري     منطبق است. مثال در ديكت
سلطنتي زمان شاه  هم   قوه مجريه 
و دولت به معني اخص كلمه تابع و 
در دست شاه بود و هم مجلـس و    
ـتـي.     ارتش و ساير ارگانهاي حكـوم
امروز هم در اردن و تركيه و مصـر  
و عربستان همين وضعيت هسـت.  
ـاق   در كشورهاي غربي نيز اين انطب
ـاي    ـاده بين كابينه دولت و ساير نه
حكومتي وجود دارد. اما جمـهـوري    
اسالمي از اين لحاظ استثناست. در    
ايران قدرت واقـعـي در دسـت        
جناحي است كه نميتواند دولت بـه  
معني اخص قوه مجـريـه و راس       

 قدرت اجرائي را تشكيل بدهد.   
ـتـش ايـن         چرا نميتواند؟ عل

نيست كه نميخواهد و يا توطئـه و    
ـار        توافق و ساخت و پاختـي در ك
هست. علت را بايد اساسا در رابطه  
حكومت با جامعه جستجو كرد و نه 
ـلـت       در مناسبات ميان جناحها. ع
اينست كه همانطور كه اشاره كردم 
خامنه اي و جناح اصولگرا چنان در 
نزد مردم منفور است كه نميتوانـد  
دولت را در دست بگيرد و جامعـه،   

ـار را     88 بهم نريزد. در سال   اين ك
كردند و نتيجه اش را هم ديـدنـد.   
فعال و تا اطالع ثانوي جناح مسلـط  
ـيـس      حكومت، ناگزير است به رئ
ـابـل         ـق ـاح م ـن جمهور و كابينه ج

 رضايت بدهد.  
اما مساله با اين رضايت از سـر  
ناچاري حل و فصل نميشود. ممكن  
است خامنه اي نهايتا ناگزير بشـود   
دست به كودتا بزند اما، در ايـن      
صورت هم، به شكل ديگري جامعه 
ـاي   بهم خواهد ريخت و آينده و  بق
حكومت تماما بزير سئوال خـواهـد   

 رفت.
از نقطه نظر جناح روحاني نيـز،  
ـافـي         رضايت دادن خامنـه اي ك
نيست.  جناح روحاني  ميبيند كـه     
دولت دردست اوست ولي قدرتـي  
ندارد. در همان اظهار نظر در مورد  
دولت با تفنگ منظور روحاني ايـن    
بود كه اقتصاد در دست سپاه است 
و كار زيادي از دست او بر نـمـي     

رئيـس   -آيد. يكي از مقامات دولتي 
ـيـرا       -سازمان ميراث  فرهنگي اخ

 بحران و تناقصات درونی رژیم ۱ از صفحه  
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اظهار كرده است كه بايد تـوزيـع     
قدرت با راي مردم متناسب باشـد.  
منظورش به سادگي اينسـت كـه     
ـا        رياست جمهوري در دسـت م
ـا          است ولي قدرت در دسـت م
نيست و رئيس جمهور بايد قـدرت  

 بيشتري داشته باشد.  
ـيـخـواهـد            جناح مقابـل  م

ـا         ـا را ب برعكس، كرسيها و پستـه
قدرت واقعي منطبق كند. در واقـع،   
هر يك از جناحها تالش ميكند اين 
ـنـد.       تناقض را به نفع خود حـل ك
جناح روحاني خواهان در دسـت      
ـتـري     گرفتن اهرمهاي قدرت بيـش
است و جناح خامنه اي ميخـواهـد   
رياست جمهوري و كل قوه مجريـه  
را داشته باشد. اين كشمـكـش در      
نهايت بر سر تفوق و قدرت بيشتـر  
ـاح    ـن در حكومت است چون، هر ج
تصور ميكند كليد نجات و بقاي كل 

كـه  ”  فتنه هائي   ” نظام در مقابله با 
 در راه است، در دست اوست.   

ـان    درهر حال اين  ناخوانائي مي
قدرت واقعي و رسمي در جمهوري 
ـايـدار    اسالمي  بيانگر يك تناقض پ
در ساختار حكومتي رژيم و به نظـر  
ـارف     ـتـع من نمود ديگري از غير م
بودن نظام جمهوري اسالمي اسـت  
ـتـه    كه، ما هميشه بر آن تاكيد داش

 ايم.  
اين كشمكش  محمود احمدي: 

ـا     چقدر ميتواند ادامه پيدا كند؟ آي
ـنـجـر     نهايتا به حذف يك جناح م

 خواهد شد؟   
به نظر من  ايـن  حميد تقوائي:  

امكان ندارد. ببينيد بحث ما هميشه  
اين بوده است كه دو جناح الزم و   
ملزوم يكديگر اند و بقول خامنه اي    

ـنـد.    “  دو بال نظام” مثل  ـن عمل ميك
يعني هر جناح براي حفظ خود در   
قدرت به ديگري محتاج  و وابستـه  
ـاي     ـن است. جمهوري اسالمي بر مب
همين كشمكش و تناقض ميتـوانـد   
ـنـي      زنده بماند. حل اين تناقض يـع

 پايان جمهوري اسالمي.  
امروز اينطور به نظر ميرسد كه 
جناح خامنه اي دولت را بـطـور       
ـابـل داده       ـق فرمال بدست جناح م
است، آنرا در جلوي صحنه و در     
ويترين قرار داه است ولي، عـمـال     
اهرمهاي قدرت واقعي را خـود در    
ـار      دست دارد. اين نوعي تقسيم ك
ـتـن        دوفاكتو براي سرپا نـگـهـداش
حكومت جمهوري اسالمي به نظـر  
ـنـوز،     ميرسد. به اين معني، اين ها ه

ـنـد.     ـن بعنوان دوبال نظام عمل ميك
جامعه را به انتخاب ميان بد و بدتر 
ـان   ميكشانند و با اين شيوه حكومتش
را سر پا نگهميدارند. اين جنبه اي از  
ـقـت      ـي ـق واقعيت هست اما، تمام ح
ـنـسـت كـه         نيست. جنبه ديگر اي
ـا، بـه       برآيند اين عملكرد جناحـه
تضعيف كل نظام منجر ميشود. اين  
براي كل حكومت  يـك رونـدي     
ـتـي    مارپيچي نزولي است و نه حرك
ـتـه.          تكراري روي يك دايـره بس
بعنوان مثال، در دوره خاتمي و در     
ـا در آن دوره،         اوج مقابله جناحه
تعرض مردم  در سطح جامعـه از    

فراتر نميرفت، امـروز    “  بد حجابي” 
بي حجابي عمال در جامعه گسترش 
ـا يـك      پيدا كرده است و حتي، علن
ـنـوان         حركت توده اي تـحـت ع
چهارشنبه هاي سفيد و يا چهارشنبه 
هاي بدون حجاب براه افتاده اسـت  
و كار چنداني هم از حكومت ساخته 

 نيست.  
ميخواهم بگويم در عين اينكـه   

ـاحـي  نـوعـي           ـن كشمكشهاي ج
ـان   مناسبات و تقسيم كار عملي  مي
جناحها حكومتي ايجاد ميكند و بـه    
ـات      ـي حكومت اجازه ميدهد به ح
ـال     خودش ادامه بدهد در عين ح
برآيند كل اين روند تضعيف هـر    
ـثـل     چه بيشتر نطام حاكم است. م
داروي مسكني كه مرگ بيمار را به 
ـيـف    عقب مياندازد اما، هر روز ضع
ترو ناتوان ترش ميكند. توازن قـوا     
در مقايسه با شرايط دوره خاتمي به 
ضرر حكومت و به نفع مردم تغيير 
چشمگيري كرده است. و اين رونـد   

 ادامه خواهد داشت.
يكي از مسائل  محمود احمدي: 

مهمي كه امروز در جامعـه ايـران     
ـا در واقـع        مطرح است بحران، ي
ورشكستگي اقتصادي حـكـومـت      
ـيـرا          است. دولت آمريكا هـم اخ
تحريمهاي تازه اي عليه جمـهـوري   
اسالمي وضع كرده است. از سـوي   
ديگر خامنه اي و اصولگرايان هـم    
ـا     بارها عليه توافق و تعامل با امريـك
ـان        ـي صحبت كرده اند. در ايـن م
ـا        ـيـشـود؟ آي تكليف برجام چه م

 ميتواند ادامه پيدا كند؟
بطـور واقـعـي      حميد تقوائي:  

ـتـي در         برجام به جائي نرسيد. ح
گفتمان و كشمكشهاي جناحها هـم،  
برجام ديگر جايگاه سابق را نـدارد.    
به نظر ميرسد پرونده برجام از نظر 
حكومتي ها هم، بسته شده اسـت.    

ولي اين را بايد در نطر داشت كـه    
هر دو جناح حكومتي بر سر مذاكره 
با آمريكا و توافقنامه برجام هم نظـر  
ـبـود اصـال        بودند. اگر اين توافق ن
برجام به امضا نميرسيد. در ايـن       
ترديدي نيست. معضل حكـومـت    
ـائـي    اينست كه برجام  در عمل بج

 نرسيد.  
ما هميشه گفته ايم بن بسـت    
ـالـه         اقتصادي حكومت يـك مس

سياسي است و    -ساختاري -هويتي
ـادالت   با طرح هاي  اقتصادي و مع
ـابـل حـل       و مناسبات اقتصادي ق
ـام راه      نيست.  ظاهرا قرار بود برج
ـاز     سرمايه هاي غربي را به ايران ب
ـامـه         ـن ـق كند ولي بعد از اين تـواف
حمالت ضد آمريكائي خامنـه اي    
ـاسـي و        ـي شدت گرفت. از نظر س
عقيدتي  و هويتي، حكومت به ضـد  
آمريكائي گري نيازمند است و از     
اين نقطه نظر، بن بست و فروپاشـي  

ـاسـي    -اقتصادي حكومت امري سي
 عقيدتي است.     

ـانـي    از ديد مردم و از ديد كس
ـام      كه تصور ميكردند در اثر بـرج
ـتـي      ـيـش گشايشي در وضعيت مع
ـيـز،           مردم ايجاد خـواهـد شـد ن
ـام بـه         نافرجامي و شكست بـرج
سرعت آشكار شد. بيكاري و گراني  
ـادي   بيشتر شد، رياضت كشي اقتص
” تشديد شد، تـالش كـردنـد          

ـار         ” اصالحيه  ـانـون ك هائي بـه ق
ـال    بنويسند كه معني اي  بجز اعـم
ـتـر بـه         ـيـش فشار و بيحقوقيهاي ب
كارگران نداشت و غيره و غيره. در  
نتيجه كارگران و توده مـردم در      
تجربه خود به سرعت به بيحاصلـي  
ـام بـه         و بي ربطي هياهوي بـرج
وضعيت زندگي و معيشتي خود پي 
بردند. از ديد كارگران و مردم زيـر   
خط فقر برجام از همان ابتدا پـروژه  

 سوخته اي بود.  
ـا كـال       محمود احمدي:    شم

ـاه          ـايـگ روند اوضاع سياسـي و ج
جنبشهاي اعتراضي در جامـعـه را     
چطور مي بينيد؟ وقتي جناح خامنه 

ـا      “  فتنه” اي از  ـنـد آي صحبت ميك
ـات     ـتـراض منظورش امكان بروز اع
ـاح    ـن توده اي است و يا تحركات ج

 مقابل ؟
به نـظـر مـن        حميد تقوائي:  

اسم رمـزي اسـت بـراي        “  فتنه” 
ـات تـوده اي.         شورش و اعتـراض
منتهي طرف خطاب هشـدار در      

“  فتنه اي كه در راه اسـت     ” مورد 

جناح روحاني است.  به  اصـالح       
ـاي     ـتـه طلبان ميگويند در اثر سياس
شما مردم به خيابان ميـريـزنـد و      
ديگر نه از تاك نشان ميماند و نـه    
ـارو شـدن            ـان. از ج از تاك نش
نظامشان بوسيله مـردم نـگـران        
ـان      ـا نش هستند و تالش ميكنند ب

جناح مقابل را بـه  “  خطر” دادن اين 
 عقب برانند.    

متن و زمينه اين نگراني و اعالم 
ـتـرده         ـات گس ـتـراض خطر را، اع
اجتماعي بوجود آورده است. جنبش  
كارگري امروز موقعيتي دارد كه در 
تاريخ چند دهساله اخير از نـظـر       
ـات و       ـاب تعداد و گستردگي اعتـص
اعتراضات كارگري و مضـمـون        
خواستها و شعارهاي راديكالي كـه    
مطرح ميكند  بيسابقه است. امـروز   
جنبش كارگري موقعيتي پيدا كرده 
است كه الهام بخش و الگوئي است 
براي بخشهاي ديگر جامعه.  بعنوان  
نمونه   حمايتهائي كـه از آتـش         
نشانان در جريان فاجعه پالـسـكـو    
ـا     اعالم شد و يا  اعالم همدردي ب
كارگران معدن زغال سنگ يـورت  
ـيـه      ـان ـي آزاد شهر، استقبالي كه از ب

عبدي به عمل آمد و    -عظيم زاده 
يا اتحاد و همبستگي بيسابقه اي كـه  
ـبـش سـراسـري         ـن امروز ميان ج
ـتـه       معلمان و كارگران شكل گـرف
ـبـش     ـن است، روي آوري فعالين ج
ـبـش آزادي           ـن عليه اعدام و ج
ـاي       زندانيان سياسي به چـهـره ه
ـا نـمـونـه        جنبش كارگري و ده ه
ـقـل          ديگر،  نشاندهنده وزن و ث
اجتماعي جنبش كارگري در شرايط 

 سياسي امروز ايران است.  
ـارزات    ـب از سوي ديگر شاهد م
بخشهاي مختلف جامعه در عرصـه  
ـيـم.        ـت هاي متعدد و متنوعـي هس
ـيـض    بعنوان نمونه مبارزه عليه تبع
جنسي و براي حقوق زنان كه يكـي  
ـيـدن        ـالـش كش از محورهاي بچ
جمهوري اسالمي از همان ابتدا و از 

ـال        57اولين هشت مارس در س
ـال           بوده است،  امـروز در اشـك
تعرضي تر و گستدره تري قد علـم  
كرده است. اين جنبش امروز عمـال  
حجاب را كنار زده است. نـمـونـه     

ـاي     ـتـه ديگر شركت زنان در حرك
ورزشي و جنبش دوچرخه سـواري  
ـا    زنان و حضورشان در استاديومـه
است. ما همچنين  شاهـد شـكـل       
گرفتن حركتها و جنبشهاي تازه اي   
نظير اعتراضات عليه آلودگي هوا و   
تخريب ومحيط زيست، و يا جنبش 
دادخواهي كشتار دهه شـصـت و     
ـاي ديـگـر          بسياري از عرصـه ه

 هستيم .  
يك فاكتور سياسي مهم ديـگـر   
ـيـق ضـد          گرايش و حركت عـم
ـا        ـنـه مذهبي در جامعه است. نه ت
خواست سكـوالريـم كـه امـروز         
ـتـي            گفتمان همـه هسـت و ح
ـاي جـدا      بخشهائي از ملي اسالميه
ـان را      شده از حكومت هم خـودش
سكوالر ميدانند، بلكه كـال جـمـع      
كردن مذهب و تابوهاي مذهب از   
ـات      ـب ـاس ـن زندگي و اخالقيات و م
اجتماعي در جامعه  گسترش پيـدا  
ـيـر          ـائـي نـظ كرده است. جنبشه
ازدواجهاي سفيد و يا دفاع از حقوق 
ـاي   همجنس گرايان، داراي جنبه ه
ـات   قوي ضد مذهبي و  ضد اخالقي

 و تابوهاي پوسيده اسالمي است.  
ـات    اين جنبشها و اين اعتـراض
گسترده هر روز و در ابعاد گسترده 
ـالـش     اي جمهوري اسالمي را بـچ
ـنـه اي كـه          ميكشند. مصداق فت
ـا    حكومتي ها نگرانش هستند،  تنـه
يك شورش و عصيان ناگهاني مثـل  

نيست  بلكه، جنبشها و     88 خيزش 
اعتراضات اجتماعي اي است كـه    
هر روز در جامعه جريان دارد. ايـن   
مبارزات پيگير، ادامه دار و رو بـه      
گسترش و تعميق است.  به نـظـر      
من اين جدال دائمي و گسترده بيـن  
جامعه و حكومت است كه نهايتا به 
دعواي جناحها، تناقصات حكومتـي،  
رابطه  و مناسبات حكومت با غرب، 
سياستهاي   منطقه اي حكومـت و     
ديگر شرايط سياسي در ايران شكل 
ميدهد. سرنوشت و آينده جامعه را  
ـيـن     ـي نيز در نهايت همين جدال تع

  *خواهد كرد.
ـبـه    اين نوشته بر مبناي مصاح
كانال جديد با حميد تقوائي تنظيم 
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نشست ساالنه نيرويي از جـنـس   
كنترا است. مراسـمـشـان هـم        
طبيعتا شكل و شمـايـل اهـداف      
فرقه اي مورد نظر اين جريان را   

 دنبال ميكند.
“ پر سر و صـدا   ”اين مراسم 

، نه “ سر وصدا” بود چرا كه اصوال 
تبليغ و ترويج، نه روشنـگـري و     
آگاهي سياسي، نه سازماندهي، نه 
رهبري سيـاسـي اعـتـراض و         
اعتصاب تنها اهرم فعاليـت ايـن     
فرقه مذهبي است. سر و صدايـي   
كه قرار است زمينه هاي دريافت 

سياسي اين جريان به “  اعتبارنامه” 
فرداي ايران را   “  آلترناتيو” عنوان 

از آمريكا و متحدين منطقـه اي    
 اش تامين كند.  

برگزاري چنين مراسمهـايـي   
اصوال نشاندهنده قدرت اين فرقه 
مذهبي بمثـابـه يـك نـيـروي          

نيست. اگر بخواهيم  “  اپوزيسيون” 
از اجراي چنين نمايشهايي نتيجـه  
گيري اي بكنيم شايد بايد گفـت  
كه مجاهدين راه و چاه و فوت و   
فن اجراي مراسمي از جـنـس       
كنسرت و رقص و آواز را خـوب  
فرا گرفته اند. شايد بتوانند فـردا     
در يك وادي در خاك عربستـان  
دفتر اجراي چنين كنسرتهايي را   

نيروي اصلي ” باز كنند. اما اطالق  
به اين جريان بيشتـر  “  اپوزيسيون

يك مزاح سياسي اسـت. ايـن        
جريان نماينده هيچ بـخـشـي از      
جامعه نيسـت. يـك نـيـروي          
اجتماعي و سياسي نيست. يـك     
فرقه مذهبي است كه راه و رسـم  
تطميع چهره هاي اولترا راست و   
مرتجع را خوب فرا گرفته اسـت.  

 همين!  
سازمان مجاهديـن   نگاه روز: 

مخالف سرسخـت جـمـهـوري       
اسالمي است آيا شايسته حمايت 
از سوي همه جريانات سرنگونـي  

 طلب نيست؟
بـهـيـچـوجـه!       علي جوادي: 

بهيچوجه! اجازه دهـيـد اشـاره         
مختصري به سابقه سياسي ايـن    
جريان بكنم، شايد بتوان معـنـاي   

اين جـريـان بـا        “  مخالفت” واقي 
حكومت اسالمي را بهـتـر درك     
كرد. واقعيـت ايـن اسـت كـه            
مجاهدين هيچگاه قائم به ذات و     
بنا به تعريف هويتي خـود، ضـد       
حكومت اسالمي و مباني سياسـي،  
عقيدتي و هويتي ضـد انـقـالب        
اسالمي حاكم در ايران نبودند. در    
دوره هاي شكل گيـري و قـوام       
ارتجاع اسالمي در ايـران، ايـن         
جريان در كنار حاكميت اسـالمـي   

بـود،  “  رهـبـرشـان   ” بود. خميني    
و بـنـي صـدر      “  پدرشان” طالقاني 

سياسي شان. در زماني بـا   “  متحد” 
التماس و استدعا، رجوي و خياباني، 
به مالقات خميني رفتند و آمادگي 
خود را براي همكاري و به بـازي    
گرفته شدن اعالم كـردنـد. ايـن       
جريان بطور همه جانـبـه اي از       
جناح بني صـدر در راس قـوه         
مجريه حكومت اسـالمـي دفـاع      
ميكرد. و زمانيكه دعواي جناحهاي  
حكومتي منجر به حذف بني صدر 
از حاكميت اسالمـي شـد، ايـن        
جريان هم از حواشي حـاكـمـيـت     

سوق داده   “  اپوزيسيون” رانده و به 
شد و به دنبال آن، سـيـاسـت و      
تاكتيك ترور و عمليات انتـحـاري   
اسالمي را در دستور سازماني خود 

“ انحصـار طـلـبـي      ” قرار داد. اگر  
جريان خميني و باندش نبود، ايـن  
جريان كماكان در كنار بني صـدر  
و حاكميت اسالمي قرار داشـت.    
مخالفت خواني امـروز سـازمـان      
مجاهدين، نـتـيـجـه بـالفصـل           
سياستهايشان در قبال يك نيـروي  
ارتجاعي و آدمـكـش اسـالمـي         

 نيست.  
اما وضعيت امروز اين جريـان  
نسبت به گذشتـه نـه چـنـدان         
دورشان كامال متفاوت است. ايـن   
جريان تنها يك نيروي سـيـاسـي    
راست و مذهبي نيسـت. بـلـكـه        
نيروي عميقا مـخـرب و ضـد          
اجتماعي است. يك نيروي سناريـو   
سياهي است. يك نـيـروي ضـد       
آزادي و ضد برابري است. نه تنها  
كوچكترين حمايتي از اين جـريـان   
مجاز نيست، بلكه نيرويي است كه 
عميقا بايد افشاء و طرد شود. يـك   
شرط مبارزه انساني و انقالبي عليه 
حكومت اسالمي، طرد اين سازمان 
و واكسينه كردن جامعه در مقابـل  
تحركات مخرب جريـانـات ايـن      

 چنيني است.      

و بايد اضافه كنم كه شاخـص  
و معيار ما در حمايت از نيروها و   
فعالين سياسي جـامـعـه، يـك         
شاخص سياسي و اصولي است. ما  
نيروهاي مخرب قوم پـرسـت و     
فرقه هاي مذهبي جامعه را افشـاء  
و نقد ميكنيم. ما هيچگونه حمايتي  
از نيروهاي دسـت راسـتـي و          
ارتجاعي جنبش ناسيوناليسم پـرو  
غربي كه بعضا بر عـلـيـه رژيـم       
اسالمي هم مبارزه مـيـكـنـنـد،        
نميكنيم. ما نيروهاي رنـگـارنـگ       

اسالمي را كه خـرده  -جنبش ملي
انتقاداتي به زياده روي جناح حاكم 
اسالمي دارند، را افشاء و نـقـد       
ميكنيم. شاخص ما امر آزادي و      
برابري و سعادت جامعه است، ما 
دست همه فعالين اجتمـاعـي در     
عرصه هاي متفاوت اين جنـبـش   

ما مردم را بـه  عظيم را ميفشاريم.  
اردوي عظيم كمونيسم كارگـري،  
اردوي عظيم آزادي و برابـري و    

 رهايي انسان فراميخوانيم.  
شخصـيـت هـاي       نگاه روز: 

سياسي شركت كننـده در ايـن       
نشست از جمله نمايـنـده غـيـر       
رسمي ترامپ و وزير اطـالعـات     
سابق اطالعات عربستان را چگونه 

 بررسي مي كنيد؟
بسيـار روشـن      علي جوادي: 

است. اين جمعي از كثيف ترين و  
مرتجع تريـن نـيـروهـاي دول         
سرمايه داري غرب و متـحـديـن    
عقب مانده و عشيرتي منطقه اي   
آن هستند. بـه هـمـان انـدازه          
جمهوري اسالمي كثيف و ضـد      
انساني و بعضا متحجرند. جدال و    
كشمكش ايـن جـريـانـات بـا          
جمهوري اسالمي ذره اي، هـيـچ     
ذره اي از آزاديخواهي و بـرابـري   
طلبي را نمايندگي نميكند. جـدال     
اين جريانات، جدال دو قـطـب       
تروريسم بين المللي و يـكـي از       
معضالت عظيم بشريـت امـروز     
است. جامعه بشري تـنـهـا بـا          
خالصي از شر هر دو سوي ايـن    
جدال ارتجاعي روي خـوشـي و       

 سعادت را خواهد ديد.
از طرف ديگر، شما نميتوانيـد  

نمايـنـده ضـد      “  خود” در كشور 
انساني ترين گرايشات بـاشـيـد،      
مهره اي اساسـي در جـنـبـش         
نئوفاشيسم حاضر باشيد، ضد زن   
و ضد آزاديخواهي و ضد مهـاجـر   
باشيد، اما در گوشه اي ديگر بـه    

صف آزاديخواهي تعلق داشـتـه     
باشيد. ترامپ و جولياني و جـان     
بولتن همه جا ارتجاعي اند. همـه   
جا مرتجع و ضد آزاديخواهي اند. 
چنين وارونگي و دو گانگي يـك    
غير ممكن رياضي است. واقـعـي    
نيست. عملي نيست. به هـمـيـن      
اعتبار اگر به دوستان و آشنايـان  
مجاهدين نگاه كنيد، به سـادگـي   
در مي يابيد كه تصويـرشـان از     
آينده و تغييرات احتـمـالـي در      
ايران چيست؟ مي بينـيـد كـه      
متحدين بين المللي شـان چـه       
كساني هستند؟ مي بينيد كه اين 
جريان كوچكترين ربـطـي بـه        
بشريت متمدن در سطح بـيـن     
المللي ندارد. مي بينيد كـه ايـن      
جريان در كنار دشمنان كارگر و   
آزاديخواهي و برابري طلبي و در   
كنار اردوي ميليتاريسم و قلـدري  
و زورگويي قـرار دارد. سـگ          
شكاري بيان گـويـايـي بـراي         
توصيف خصلت و نقش سياسـي  
 مجاهدين در تحوالت آتي است.  
مجاهدين به دنبال دريـافـت   

حكـومـت   “  آلترناتيو” اعتبار نامه 
اسالمي از دولتـهـاي قـلـدر و         
زورگوي سرمايه داري غـرب و    
متحدين منطقه اي اش هستـنـد.   
از اين رو، چنيـن جـمـاعـت و         
تركيبي را، در جلسه ساالنه آنهـا  
مي بينيم. همانطور كـه اشـاره        
كردم، اين جريان قرار نـيـسـت،    
اعتبار نامه خود را از رهـبـران       
جنبش كارگري، فعالين ورهبـران  
جنبش آزادي و برابـري زن و      
مرد، از فعالين جنبش آزادي بـي  
قيد و شرط زندانيان سياسـي، از    
فعالين جنبش لغو بساط اعدام و   
قتل عمد دولتي دريافت كند. در  
سناريوي اين جريانات، آمريكا و   
متحدين مـنـطـقـه اي اش و           
مشخصا عربستان سعودي بـايـد   

اين جريـان  “  آلترناتيو” اعتبار نامه 
 را امضاء كنند. همين و بس!

اما در همين چهارچوب هـم    
دچار اشتباه محاسبه عظيم شـده  
اند. نه اين جريانات داراي چنيـن   
قدرتي هستند كـه بـا امضـاي        
اعتبار نامه مجاهدين به عـنـوان     

راه اين جريان را براي “  آلترناتيو” 
قدرت گيري فراهم كنند و نـه      
 جامعه و نه ما اجازه خواهيم داد.   

آيا پيروزي قطعـي   نگاه روز: 
 ۸ صفحه   

 ۱ از صفحه  

جمعيت برگزار مي شـود. آيـا      
همين عمل سازمان مجاهـديـن   
نشان نمي دهد اين سـازمـا ن     
نيروي اصلي اپوزيسيون عـلـيـه    

 جمهوري اسالمي است؟
بهـيـچـوجـه!      علي جوادي: 

بهيچوجه! اجازه دهيد بـه تـك      
تك اين صفاتي كه برشمـرديـد   

“ پرجمعيت” بپردازم. اين مراسم  
بود، اما اكثريت قريب به اتفـاق  
جمعيت حاضر در اين مـراسـم   
فعالين سياسي هـيـچ عـرصـه       
خاصي از مبارزات راديـكـال و     
آزاديخواهانه در جامعه نيستنـد.  
اين جماعت فعالين جـنـبـش      
آزاديهاي بي قـيـد و شـرط          
سياسي در جامعه نيستند. ايـن     
جماعت فعالين جنبش آزادي و 
برابري بي قيد و شـرط زن و      
مرد در جامعه نيستـنـد. ايـن       
جماعت فعالين جنبش جـدايـي   
دين از دولت، سكـوالريسـم و     
مذهب زدايي در جامعه نيستند. 
اين جماعت فعالين جـنـبـش      
خالصي فرهنگي و خالصـي از    
نكبت عقب ماندگي و تـحـجـر    
فرهنگي و اجتماعي در جامـعـه   
نيستند. نه! جمعيت خـامـوشـي      
اند كه نظر به امكانات سازمانـي  
و قدرت مالي اين جـريـان در     

 يك سالن گرد آورده شده اند.  
“ پر زرق و برق” اين مراسم 

بود چرا كه هدف چنين مراسـم  
و نشست سـاالنـه اي اصـوال        
سياست گذاري، بحث و تبـادل  
نظر و اتخاذ تصميمات سيـاسـي   
نيست. قرار نيـسـت در ايـن         
نشست ها قطعنامه و قرارهـاي  
هاي سياسي در زمينه چگونگـي  
پيشبرد مبارزات گسـتـرده و       
عديده اجتماعي به راي گذاشته 
شود. قرار نـيـسـت در ايـن          
نشست ها سمينار و كنفـرانسـي   
برگزار شود. اين نشست ساالنه  
يك فرقه مذهبي اسـت. ايـن        

جایگاه مجاهدین در 
تحوالت سیاسی 

 ایران
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ميزدند اجراي موزيكهاي ويژه نبود. 
بلكه حضور جرمي كوربين رهـبـر     
حزب كارگر در گالستونبري به اين 
فستيوال حال و هواي ديگـري داده    
بود. امسال اسم جرمي كوربين رهبر  
چپگراي حزب ليبر همـه جـا بـه        
چشم ميخورد. تي شرت كوربـيـن،    
دستبند كوربين، دكمه كوربيـن، و    
پرچم بزرگ كوربين همه جـا بـه     
چشم ميخورد و سرود كوربين همه 
جا شنيده ميشد. گويي كوربين يـك   
هنرپيشه مشهور و محبوب اسـت    
كه دهها هزار جوان با پرداخت پول 
بليط سنگين به ديدن او آمده انـد.    
روزنامه گاردين در تيتر خود نوشته 
بود: �در گالستونبري از كـوربـيـن      
چون يك قهرمان استقبـال شـد�.      
چرا قهرمان؟ كوربيـن نـمـايـنـده        

 چيست؟  
هركسي ميداند كه استقبـال از    
كوربين به چه معناست. كـوربـيـن     
خودرا بعنوان مـاركسـيـسـت و         
سوسياليست معرفي ميكند. جامعـه   
دارد از اين جنبه استقبال ميكند. اگر  
در تفكر كوربين دقـيـق شـويـم         
ايرادات اساسي اي ميتـوان بـه او       
گرفت كه او را در گرايـش چـپ     
سنتي كه ما بارها آنرا بعنوان يـك    
گرايش چپ غير كارگري نقد كرده 
ايم قرار ميدهد. اين چـپ بـجـاي       
مخالفت با كليت سيستم سـرمـايـه    
داري خود را �ضد امپرياليـسـت�    
معرفي ميكند و در نتيجه بـخـش     
مهمي از سرمايه از زير ضرب آن   
خارج ميشود. چپ نوع كوربين بـه   
همين دليل به جريانات اسالمي نقد 
جدي اي ندارد و در نتـيـجـه در      
مواردي با آنها شانه به شانه قـرار    
ميگيرد. و اين نقطه ضعف مهـمـي    
است. اما نكته اصلي اي كـه در         
انگلستان شاهد آن هستيم اين جنبه 
ها نيست. مساله اينست كه جامعـه   
كوربين را بـه عـنـوان چـپ و             
سوسياليسـت و مـاركسـيـسـت          
ميشناسد و وسيعا از او اسـتـقـبـال     
ميكند. جامعه دارد نشان ميدهد كه  

ديگر يك ذره براي تبليغات جنـگ  
سردي و ضد كمونيـسـتـي ارزش      
قائل نيست و برعكس تشنه چپ و 
سوسياليسم است. به همين دليل به  
شخصيت هاي چپ و سوسياليست 
عميقا سمپاتي دارد. و وقـتـي كـه         
رهبـري بـا گـرايـش چـپ و              
ماركسيستي را مي بـيـنـد او را          
بردوش مينهد و از او اسـتـقـبـال       

 ميكند.  
طي اين مدت كوتاه كـوربـيـن      
خودزا بعنوان يك رهـبـر چـپ و        
سوسياليست و ماركسيست معرفـي  
كرده است كه ضد رياضت كشـي    
اقتصادي است. او در تمام عمر خود  
با سياستهاي رسمي دولتها حتي آنجا 
كه به حزب خودش متعلـق بـوده     
مخالفت كرده است. او عـلـيـرغـم        
ضعفهايي كه جنبه هايي را اشـاره      
كردم خودرا بعنوان نماينده اعتراض 
جامعه مـعـرفـي كـرده اسـت.             
همينهاست كه مورد استقبال جامعـه  
است و به او چهره يك قـهـرمـان      

 ميدهد.  
يعني دو    2015 كوربين از سال 

سال پيش در اوج ناباوري جريانات 
راست به رهبري حزب ليبر انتخاب 
شد. اين اتفاق فضاي جامعه انگليس  
را تكان داد. در واقع بايد گفت كـه   
فضاي چپ و راديـكـال جـامـعـه        
انگلستان كوربين را بـه رهـبـري        
حزب ليبر پرتاب كرد و اين اتـفـاق   
تاثير فوري اي بر چرخش به چـپ  
بيشتر فضاي سياسي انـگـلـسـتـان      
گذاشت. در عـرض يـك سـال           
گذشته جناح راست حزب كه توني 
بلريستها در آن بيش از همه فعالند 
به اشكال مختلف تالش كردند بـا    
فلج كردن حزب ليبر كوربين را بـه  
استعفا بكشانند. در مقاطي بـنـظـر       
ميرسيد كه دارند موفق ميشوند. اما  
اين ظاهر قضيه بود. حزب لـيـبـر       
بتدريج داشت با هـجـوم اعضـاي      
جديد به سمت كوربين ميچرخيد و 
جناح راست و توني بلري پـايـگـاه      
خودرا از دست ميداد. طـي يـك        
سالي كه كوربين به رهبري حـزب    
ليبر رسيده چند صد هزار نفر كـه    
اكثرا جوانان هستند به عضـويـت     

حزب ليبر پيوسته اند. حزب ليـبـر    
اكنون بزرگترين حزب سياسي در   
اروپا را تشكيل ميدهد كه بيـش از    
يك ميليون نفر عضو دارد. اكثر اين  
ها جوانان چپگرايي هستند كه طـي  
اين مدت كوتاه به حزب پيـوسـتـه    
اند. سيماي حزب ليبر كـه قـبـال         
تحت رهبري توني بلر و شركا بـه    
شدت به راست چرخيده بود يـك    
مرتبه عميقا عـوض شـده اسـت.        
جريان راست ايزوله شـده و بـه         

 حاشيه رانده شده است.
 اشتباه محاسبه محافظه كاران

خـرداد)     18 در هشتم ژوئن (   
امسال يعني حدودا يك ماه پـيـش   
ترزا مي نخست وزير محافظه كـار    
انگلستان تصميـم گـرفـت يـك         
انتخابات زودرس برگزار كـنـد. او      
اعالم كرد كه بـراي ايـنـكـه در         
مذاكرات مربوط بـه بـرگـزيـت         
(خروج از اتحاديه اروپـا) دسـت         
بازتري داشته باشد و راي مردم را   
با خود داشته بـاشـد، الزم اسـت        
انتخابات پيش از موعد برگزار شود. 
اما همه كس ميداند كه دليل اصلي 
اين انتخابات چيز ديگري بود. او و    
هم حزبيهايش بارها به نحوي گفتـه  
بودند كه حزب ليـبـر بـرهـبـري        
كوربين در بحران است و ميـتـوان   
آنرا كال از صحنه سياسـي حـذف     
كرد. اين انتخابات قرار بود نه فقـط   
حزب ليبر بلكه چپ را از صـحـنـه    
سياسي انگليس حذف كند. امـا بـا      
انتشار مانيفست انتخاباتي كوربـيـن   
كه يك مانيفست بـا اصـالحـات        
وسيع و چپ بود و اقدامات جـدي  
اي را به نفع كارگران و مردم عادي 
و به زيان يك اقليت كـوچـك از       
سرمايه داران بزرگ مطرح ميكرد، 
فضا سريعا چرخيد. در عـرض دو     
هفته تا برگزاري انتخـابـات نـظـر       
سنجي ها پـي در پـي از رشـد            
محبوبيت كوربين و افول نـخـسـت    
وزير خبر ميداد. در نهايت وقـتـي      
انتخابات برگزار شد بازهم حـزب    
محافظه كار بعنوان بزرگترين حزب 
راي آورد. اما اكثريت خـودرا در       
پارلمان از دست داد. اين يك زلزله  
سياسي در فضاي سياسي انگلستـان  
بود. مردم خوشحال شدند و راستها  
وحشت كردند. زيرا ميديدند كـه     
چپ دارد مي آيد. با اين انتخابـات   
ترزا مي به يك نخست وزير لـرزان  
كه هر روز انتظار ميرود سقوط كند 
تبديل شده است. و كوربـيـن بـه       
شخصيتي كه ميتواند جـامـعـه را        

نجات دهد خود را معرفـي كـرده     
 است.  

 فستيوال چپ
در اين فضاست كه دو هـفـتـه    
پيش فستيوال گالستونبري برگـزار  
شد. برگزار كنندگان فستيـوال بـا      
مشاهده محبوبيت گسترده كوربيـن  
در ميان جوانان از او دعوت كردند 
كه در فستيوال حضـور يـابـد و          
سخنـرانـي كـنـد. كـل فضـاي              
گالستونبري امسال سياسـي شـده     
بود و سالهاي پرشور اواخـر دهـه       
شصت و اوايل دهه هفتاد ميالدي و 
جنبش ضد جنگ ويتنام و بيتلها و   
هيپي ها را بياد مي آورد. بـا ايـن        
تفاوت كه اين بار جوانان مستقيـمـا   
نه فقط ضد جنگ بلكه ضد سرمايه  
و سرمايه داران و براي يك جامعـه  
بهتر فرياد ميـزدنـد. جـوانـان از          
شورش عليه ترزا مي و محـافـظـه    
كاران سخن ميگفتند. از پايان دادن    
به دزدي هاي بااليـي هـا و بـه          
شكست كشاندن سياست رياضـت  
اقتصادي و پايان دادن به تبعيضات 
طبقاتي. بحثها بر سر چگونه كـنـار      
زدن حزب راستگراي محافظه كـار  
از قدرت بود. كل خشم جامعـه از     
محافظه كاران در گالسـتـونـبـري     
بازتاب خودرا پـيـدا كـرده بـود.         
كوربين در فضاي بسيار پرشوري از 
حمايت و شعـار دادن و سـرود         
خواندن، يك سخنراني بيست دقيقه 
اي كرد كه با استقبال عـظـيـمـي       
مواجه شد. او عليه محافظه كـاران،    
عليه ترامپ و عليه راسـيـسـم و        
فاشيسم و عليه سياست ريـاضـت     
اقتصادي سخن گـفـت و هـمـه           
حاضرين با شور و حـرارت از او        
پشتيباني كردند. اين فضا اكنون بـر   
جامعه انگلستان حاكم است و شـور  
و اميد بسياري را ايجاد كرده است. 
در تظاهراتي كه در همين روزهـاي  
اوايل ژوئيه يعني سه روز پيش در   
لندن برگزار شد بيش از صد هـزار  
نفر شركت كـرده بـودنـد. ايـن            
تظاهرات نيز به يك نمايش قدرت 
عظيم چپ عليه محافـظـه كـاران      
تبديل شد و در آن كـوربـيـن            
فراخوان به زير كشـيـدن دولـت        
محافظه كار ترزا مي و به شكسـت  
كشاندن رياضت اقتصادي و پـايـان   

 دادن به تبعيضات اقتصادي را داد.
همانگونه كه اشاره كردم اينـجـا   
بحث بر سر نظـرات و گـرايـش        

سياسي مشخص كوربين نـيـسـت.    
بلكه تصويري كه جامعه از او دارد     
مورد بحث است. اين يك رويـداد     
مهم است كه با اتفاقاتي نظيـر روي    
كار آمدن سريزا در يـونـان و يـا        
پيشرويهاي حزب پـودمـوس در       
اسپانيا قابل مقايسه اسـت. بـويـژه       
امروز عروج كوربين پاسخ جامعه به 
ترامپ و فاشـيـسـم و راسـت و           
رياضت اقتصادي و تـروريسـم و       
جنگ افروزي دولتهـاي سـرمـايـه       
داري است. بدون ترديد در اين فضا  
دولت محافظه كار دوام چـنـدانـي      
نخواهد آورد و به احتمـال بسـيـار      

 دولتي چپگرا سركار خواهد آمد.  
الزم است اين را هم تاكيد كنـم  
كه شخصا چندان به اين دولتها حتي 
آنجا كه خودرا چپ و سوسياليسـت  
معرفي ميكنند اميد ندارم. وقتي كـه   
قرار است در همان سيستم موجـود  
سياستهاي چپ پياده شود، عـمـال     
راهي جز شكست پيش روي چنيـن  
دولتي نيست. جريان سوسياليسـتـي    
بدون نقد انقالبي و راديكال اسـاس    
سيستم ناعادالنه سرمـايـه و كـار        
مزدي و بوروكراسي معنـي نـدارد.     
دولتهاي چپگرايي كه در انتخـابـات   
پارلماني به قدرت ميرسند هرچـنـد   
هم شخصيتهاي معتقد و مردمي اي   
در راس آنها باشند، نهايتا ميتوانـنـد   
غير ممكن بودن تحولي مثـبـت در     
چارچوب اين سيستم را به جامـعـه   
نشان دهند. اين روندي اسـت كـه      
جامعه غرب دارد به سـرعـت بـه      

 سمت آن حركت ميكند.  
رشد و عروج چپ در انگلستان 
به دليل جايگاه مهم اين كشـور در    
غرب، اما بازتاب وسيعي در سطـح  
جهان خواهد داشت و تـحـوالت       
زنجيره اي ديگري را بدنبال خواهـد  
آورد كه كل سيستم حاكم را بـه      
چالش جدي خواهد كشيد. دهـهـا      
هزار جواني كه در گالسـتـونـبـري     
كوربين را فرياد ميزدند، و صـدهـا   
هزار نفري كه به بخاطر كوربين بـه  
حزب ليبر پيوسته اند به سرمايه و   
سرمايه داري اعتـراض دارنـد و       
جامعه اي بهتر و دنياي بـهـتـري      
ميخواهند و اين آن جنبه اي اسـت  
كه اين روزها بوضوح دارد خـودرا    
نشان ميدهـد و بـدون تـرديـد           
تحوالت اساسي تري را در آيـنـده   
اي نزديك در اروپاي غربي در پـي  

 خواهد داشت.

 ۱ از صفحه  

فستیوال  گالستونبری  
 و عروج ...

 /facebook.com/wpiranصفحه فيسبوکی حزب 
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 ۹ صفحه  

هاي منـتـهـي بـه        جادهجمهوري و 
از درگـيـري     مراكز مهم دولتـي،    

بار پرهيـز كـردنـد. ايـن           خشونت
تظاهرات بدون هجوم مسلحـانـه و     

 شليك به معترضين انجام شد.
 

 رستاخيز تغيير  سابقه جنبش
پس از انفجار مـرگـبـار دهـم       
خرداد در محله ديپلماتيك كابل و   
كشته شدن چند صدنفر و متعاقـب  
آن تجمع اعتراضي مـردم بـراي       

تأمين امنيت، كـه بـا        دادخواهي و 
حمله وحشيـانـه گـارد ريـاسـت          
جمهوري منجر به كشته و زخـمـي   
شدن تعداد قـابـل تـوجـهـي از            
معترضين شد. به نشانه پيـگـري و      

آن كشتار، چادرهاي تحـصـن    عليه 
اعتراضي در مركز شهر و چند نقطه 
كابل و برخي شهرهاي ديگر بـرپـا     

 شد.  
 

اعتراضـات خـودجـوش، بـا         
خواست دادخواهي، عمال انـگـشـت    
اتهام در انفجارهاي اخير را به سمت 
دستگاه دولتي نشانه گرفت. انفـجـار    
هولناك چهارراه زنبق، حـملـه بـه      
صف معترضين، انفجار مـجـدد در     

شدگان، همه  محل خاكسپاري كشته
اي از تـرديـد و            و همه در هاله

سوءظن به مسببين و آمران آن، به  
ارگ رياست جـمـهـوري و كـل         
دستگاه امـنـيـتـي، مشـاوران و            
فرماندهان ارشد آن نسـبـت داده     

شود. مطالبه اصـلـي تـحـصـن،         مي
استعفاي رئيس جمهور و رئـيـس       
اجرايي و فرماندهان ارشد امنـيـتـي    

 كشور است.  
 

خواست استعفـاي حـكـومـت       
حنيـف  " وحدت ملي، و نيز محاكمه 

معصـوم  " مشاور امنيت ملي و  " اتمر
مسئول امنيـت مـلـي       " زي ستانك

خـرداد و     12 بعنوان مسببن فاجعه 
حمله مرگبار به صف معتـرضـيـن،    
خواستي موجه است و مـردم حـق     
دارند در باره اين فاجعه، حقـيـقـت    
افشا شود و مسببين آن محـاكـمـه    
شوند، اما اساسا اين تحصن بنـا بـه     
موقعيت خود قادر به بسيج افـكـار     
عمومي و اهرمـهـاي اجـتـمـاعـي         
قدرتمند براي خـاتـمـه دادن بـه         
حكومت وحدت ملي و بـرگـزاري     

 انتخاباتي ديگر نيست.  
 

حزب جـمـعـيـت اسـالمـي           
الدين ربـانـي) از بـانـيـان            (صالح 

جمهوري اسالمي افغانستان و حزب 
كنگره ملي (لطيف پـدارم) مـروج        
فدراليسم در افغانستان دو رهبـر و    
دو حزب با سـوابـق جـهـادي و         
حكومتي، در تـالش دائـم بـراي        
استفاده از جو اعتراضي و نارضايتـي  
عميق مردم به نوعي خود را سخنگو 

كردنـد.   و نماينده معترضين معرفي 
با طرفندهاي مختلف، خواسـتـهـاي    
جناحي، قومي و مذهبي تحت لـواي  
دادخواهي به ميان تحصن كشـيـده   
شد و در غياب رهبري و افق روشن 
براي به سرانجام رساندن خواستها و 
اعتراضات، عمال سبب تفرقه و چند 
دستگي در صفوف تحصن شـدنـد.   

عدالتي  جوانان پر شوري كه عليه بي
كننـد تـا      از هر فرصتي استفاده مي

ريشه بيعدالتي، آوارگي، بـيـكـاري،      
تبعيض و فساد گسترده حكومتي را   
نشانه روند، در اين تحصن نيز عمال 

هاي بي  در كالف پيچ در پيچ رقابت
 پايان جناحي سردرگم ماندند.

 
ناروشني در خواستها، ناتواني در 
بسيج افكار عمومي، بي اعـتـمـادي      

آشكار به برخي از برگزار گنندگـان   
درخود ماندن اعتراضات به دلـيـل   
جناحي و قومي كردن مـطـالـبـات،     
تبعيت از معيارهاي قومي و مذهبـي  

آن به نـحـو     از تيزي و تعرض اوليه 
چشمگيري كاسـت. خـواسـتـه و          

توانست با رهبري و  مطالباتي كه مي
هدايت راديكال، سمت و جـهـتـي      
فراگير بخود بگيرد، در نيمه راه از     
طپش بازماند و همين امـر فشـار       
حكومتي براي برچيدن چـادرهـاي     
تحصن را بيش از پيـش سـاده و       

پذير ساخت. درنهايت پس از   امكان
گذشت بيست روز و اخـطـارهـاي    
متوالي، نيروهاي امنيـتـي بـا گـاز         

آور و شليك مستقيم  به محل  اشك
ها، يك نفر كشته و تعـدادي   تحصن

زخمي گرديدند و در نهايت چادرها 
 برچيده شد.

 
جنبش رستاخيز تغيير در همين 
روند و در دل همين اعـتـراضـات      
شكل گرفت. شروع آن هـمـانـنـد      

و  " جـنـبـش تـبـسـم        " روندي كه 
بروز اجتـمـاعـي     " جنبش روشنايي" 

يافتند، دادخواهي براي تأمين امنيت 
و رفاه برباد رفته ميليونـهـا مـردم      
مصيبت ديده براي نجات از شـر      
جنگ، مافياي حكومتي و احـزاب و    

ء    تنظيمات جهادي بـود. مـنـشـا       
اجتماعي اين هر سه جنبش، عليرغم 

تفاوتهاي ظاهري، تالشي از اعـمـاق   
جامعه براي دادخـواهـي عـلـيـه          
وضعيت فاجعه بار كنـونـي اسـت.      

توان با كنـار زدن     اميد به اينكه مي
حكومت وحدت ملي به سازش بـا    
طالبان و مصيبت جنـگ، آوارگـي،     
ــتــي، دســت درازي         فســاد دول

 اي پايان داد!   هاي منطقه قدرت
 

اما هر سه جنبش اعـتـراضـي      
هـاي قـابـل         عليرغم نقطه قـوت   

مالحظه در نيمه راه از طپـش بـاز     
ماندند. جنبش روشنايي با اعتـراض   

آميز انرژي برق  براي انتقال تبعيض 
به مـيـدان  آمـد و بسـرعـت               
چشمگيري به جنبش عدالتخـواهـي   
عظيم و سراسري بدل شد. اما بدون  

هـاي روشـن      رهبري راديكال و افق
براي ادامه روند اعـتـراضـات، بـه       

 بيراهه رفت و عمال متوقف شد.  
 

اما خواست عدالـتـخـواهـي از       
طپش نايستاد و مجددا در اعتـراض  
ديگري خود را به خيابان كشـانـد.     

جنبش رسـتـاخـيـز     " اين بار به نام 
آنكه   پا به ميدان گذاشت. بي   " تغيير

هاي پيشـيـن    با علل شكست جنبش
اي كـرده       تسويه حساب جسورانه

باشد. گسستي كه جز با اتكا به يـك   
رهبري راديكال و مترقي مـمـكـن      

 نيست.
 

 شكافهاي قومي و مذهبي
حاصل كاركرد چهار دهه جنگ 
و خونريزي و كشمكش و رقـابـت     
تنظيمات جهادي، در سايه كاركـرد  

داري جـهـانـي،         نظام سـرمـايـه     
حكومتهاي فاسد و دسـت درازي      
دول ارتجاعي منطقه در رقابـتـهـاي    

المللي، در خـالء و فـقـدان             بين
نيروهاي مترقي و راديكال فعال در   

صحنه سياسي و اجتماعي، سـبـب     
رشد سرطاني تعلق و هويت تراشـي  
قومي و مذهبي گـرديـد. كـلـيـه           
تنظيمات جهادي و نـيـز سـايـر           
جريانات تروريستي اسالمي چـون    
طالبان، شبكه حقاني و داعش، بـراي  
سربازگيري و گسـتـرش دامـنـه         
قدرت خود همواره به ايـن آفـت       

 اند. متكي بوده
 

در فرداي سرنگوني طـالـبـان،      
، قومي و مذهبي بودن " كنفرانس بن" 

افغانستان را به يك پديده رسـمـي     
بدل كرد. تقسيم قدرت بر اسـاس     
قوميت به يك ترند رايج سـيـاسـي    
بدل شد. بر همين متن احزاب قومي  

اسالمي مانند قارچ سر بر آوردند.  -
و   اين آفت خود را در اشكال پيچيده

اي    تر در احزاب به درجـه    ظريف
مترقي و مدعي چپ نيـز نـمـودار      

 كند.   مي
 

بر همين متن، رهبري جنبشهاي 
تبسم، روشنايي و رستاخيز تغيير، هم 
به سبب تعلق قومي و مذهبي و هـم  
جايگاه طبقاتي در مبارزه با نابرابـري  
و تبعيض تيزي چنداني نـدارنـد، و     

اي و از اعـمـاق    عمال در بسيج توده
توانند نيرو  بـگـيـرنـد.        جامعه نمي
آن نيـز   هاي طبقاتي رهبران  خواست

مشخصا دامنه مطالبات را نازل و در 
كند و    همان ظرف اوليه محدود مي
بــرد.    مــدام بــه كــجــراه مــي       

هاي ناروشن و مخـدوش   بندي صف
در مبارزه سياسي و اجتماعي بسيـج  

گذارد. جنـبـش     عمومي را ناكام مي
روشنايي هر حركتي را از مسـجـد     

شيعه آغاز ميكرد تـا   "شهيد مزاري"
گري رهبرانش تاكيـد   بر تعلق شيعه

بگذارد و برهمين سـيـاق، هـيـچ         
تعرضي به ساخت و بافت حكومـت  

ندارد، و بر كوهي از نـابـرابـري و      
تبعيض نهادينه شده در جـامـعـه      
توسط احزاب جهادي، مشروعـيـت   
خود را در فتواي مراجع مـذهـبـي      

كند. عليـرغـم ادعـاي        جستجو مي
خالي از حقيقت، هرگز در ميسر فـرا  

گذارد. بـه    قومي و فرا مذهبي پا نمي
اين ترتيب جرياني كـه امـكـان و        
شانس بسيار زيادي براي بدل شدن 
به يك جنبش عـدالـتـخـواهـانـه         
سراسري داشت، در دست رهبراني 
كه خود عميقا در بند تعلقات قومـي  
و مذهبي گرفتار بـودنـد، از تـوان        
حركت و تحولي سراسري باز مانـد.  

گري و تعلقات قومي و جايگـاه   شيعه
طبقاتي رهبران آن، دست و پاي اين 
جنبش نوپا را بست و فـرصـت را     
براي سركوب بيشتر در اختيار ديگر 

 باندهاي حكومتي گذاشت.  
 

جنبش نوپاي رستاخيز تغيير نيز 
از اين قاعده مستنثني نيست. همـان   
زنجيرهاي ملي و مذهبي را به شكل 
ديگر بر دست و پا دارد. جـوانـانـي     
پرشور و سرشار از انـرژي بـراي       

آنـنـد و           برپايي عدالتي كه تشنه 
رهبراني كه همه اين اعتراضـات را    

هاي جناحي و قومـي و     وثيقه رقابت
اند! اين تنـاقضـي     اي خود كرده قبيله

است كه بايد با جسـارت حـل و       
 فصل شود.

 
در اعالميه جنبش رستـاخـيـز    
تغيير رهبران اين جنبش تصريح مي 

اين يك حركت مـدنـي در     " كنند:  
ساية قانون و براي برآورده شـدن    

 ."مطالبات مشروع ملي است
همين نمونه بـخـوبـي نشـان         

دهد كه، نه لطيف پدرام و حزب  مي
كنگره ملي و نه حزب جـمـعـيـت     
اسالمي و نه ائتالف جديد احـزاب    
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استانداري و ميدان مركزي شهـر  
اراك را راهپيمايي كـردنـد. در        

تيـر، كـارگـران       12 حركت روز 
هپكو  با راهپيمايي و نشستـن بـر     
روي زمين و مسـدود كـردن         
خيابان (نزديك ترمينال) دست به   

 اعتراض زدند.
اسفندماه سال گـذشـتـه       11 

كارگران هپكو به دليل تاخـيـر   
شش ماه حقوقشـان مـقـابـل       
ساختمان استانداري مـركـزي   
تجمع اعتراضي برپا كردند و از 
سوي مسئوالن استانـي وعـده     
هايي براي رفع مشكلشان داده 
شد كه اين قول ها هنـوز بـه     
صورت كامل عملياتـي نشـده     

 است.  
 13 بنا بر خبرها، از روز       

خرداد، سـازمـان خصـوصـي       
سازي، مديريت هپكو را بـه      
شركت هيدرو اطلس، واگـذار    
كرده  است. يكي از تعـهـدات    
اين واگذاري برعهده گـرفـتـن    

و نيـم   چهار مسئوليت پرداخت 
ماه از مزد كارگران بوده است. 
بر مبناي اين تعـهـدات قـرار      
بوده كه تا پايان خـرداد مـاه       
همه معوقات مزدي وبيمه اي   
كارگران پرداخت شـود امـا،       
اقدامي صورت نگرفته اسـت.    
به گفته كارگران، حقـوق آذر،    

آنـهـا      95 دي و بهمن سـال    
كامل پرداخت نشـده اسـت.     
حقوق اسفند ماه اين كـارگـران   
بعد از اعـتـراضـات بسـيـار        
پرداخت شد و از آغـاز سـال     
جاري تا كنون نيز، دستمـزدي  
نگرفته اند. بدين ترتيـب ايـن      

ماه مـزد،     5 كارگران بيش از 
طلب دارنـد. ايـن مـوضـوع          
اعتراضات دنباله دار كارگـران  

 را در پي داشته است.
راهپيمايي كارگران هپـكـو   
در وسط شهر اراك بار ديـگـر   
فضاي شهر را تغيير داده است. 
مردم با عالقه اين اعتراضـات  
را دنبال ميكنند. يكماه اعتراض  
بيش از هزار كارگر كـارخـانـه    
هپكو، يكي از نـقـطـه هـاي         
درخشان مبارزات كارگري در 

بود. كارگران هپكو بـا    95 سال 
شعارهاي كوبنده خـود و بـا       

زير بار ستم نميكـنـيـم    ” سرود 

زندگي، جان فدا ميكنيم در ره   
، بطور واقعي  اعتراض “ آزادگي

كارگران سراسر ايران و كـل      
جامـعـه را فـريـاد زدنـد.            
اعتراضات و تظاهرات هر روزه 
كارگران هپكو در سال گذشتـه  
در خيابانهاي اراك و سرانجـام  
وارد صحنه شدن خانواده هـا    
در اين اعتراضـات و عـقـب        
نشيني فوري كارفرما و دولـت  
و تن دادن بـه بـخـشـي از           
خواستهاي كارگران، يك نقطـه  
عطف مهم در جنبش اعتراضي 
كارگري بود كه درسهـاي بـا     
ارزشي براي كـل جـنـبـش         
كارگري و كارگران هپكـو در    
پي داشت. تجربيات درخشـان   
مبارزات كارگران هـپـكـو در      

، بدون شـك امـروز       95 سال 
ــهــا را در مــوقــعــيــت         آن
قدرتمندتري براي پـيـشـبـرد     
اعتراضشان قرار داده و مكـان  
ويژه اي به مبارزات آنـهـا در     
جنبش اعتراضي كارگري داده   
است. اكنون بلند شدن دوبـاره   
زمزمه هاي اعتراض در ايـن    
كارخانه براي مردم شهر اراك 
و جنبش اعتراضي كـارگـري     
نويد بخش است. اعتـراضـات    
كارگران هپكو ادامه دارد. اخبار  
اين اعتراضات را وسيعا پخـش  
كنيم. از مبـارزات كـارگـران       
 هپكو حمايت و پشتيباني كنيم.  

ادامه اعتراضات كارگران 
 بازنشسته نيشكر هفت تپه

تيـرمـاه،    13 و  12 روزهاي 
گروهي از كارگران مـجـتـمـع     
نيشكر هفت تـپـه در ادامـه        
تجمعات اعتراضي شان بـراي    
پيگيري مشكل بازنشسـتـگـي    
خود، در مقابـل سـاخـتـمـان        
فرمانداري شهرستـان شـوش     
تجمع كردند. از قرار معلوم بـه   

كارگر بازنشسته نيشـكـر    341 
اسفند سال  25 هفت تپه كه از 

مشمول بازنشستگي شـده     94 
 4 اند، به دليل پرداخت نشدن 

درصد سهم كارفرما به تاميـن  
اجتماعي، مستمري پـرداخـت   
نميشود و اين كارگران بعد از   
سالها كار حـتـي از هـمـان           
چندرغاز حق بازنشستگي نـيـز   
محرومند. تجمعات اعتـراضـي    

كارگران در اين هفته در حالـي  
روز    13 صورت گرفت كه      

قبل قائم مقام مديـر عـامـل      
مجتمع نيشكر هفت تپه وعـده  
ــرطــرف شــدن مشــكــل       ب

  .بود  بازنشستگي آنان را داده
بنا بر خـبـرهـا بـدنـبـال         
تجمعات و شكايات كـارگـران   
بازنشسته نيشكر هفـت تـپـه      
مقررشده بود كه روز يكشنبـه  

 4 تير مشكل پـرداخـت        11 
درصد سهم كارفرما به تاميـن  
اجتماعي حل خواهد شد. امـا     
بدليل خلف وعده كارفرما در   
نمازخانه جمع شده و ازقـائـم     
مقام مديريت شركت خواستند 
در جمع آنها حاضـر شـده و       
پاسخگو شود. پس از  سخنـان   
قائم مقام شركت نصـيـري و     
شنيدن دوباره وعده  وعيدهاي 
او، كارگران به خشم آمـده و      
مانع خروج وي از نمـازخـانـه    
شدند. اما  با وساطت حراسـت   
پس از ساعتي كارگران درب   
نمازخانه را باز كردند تا همگي 
به اتفاق به بيمه هـفـت تـپـه       
مراجعه كنند. در آنجا پس از    
جلسه اي بارئيس بيمه اعـالم    
شد كه ميبايست مـديـركـل      
تامين اجتماعي موافقت خـودرا  
طي فـاكسـي بـه شـعـبـه             
زادمهرهفت تپه اعالم كـنـد.     
ولي نتيجه اي جز سـردوانـدن   
كارگران نداشت. اين موضـوع   
ــراض           ــت ــم و اع ــر خش ب
بازنشستگان افزود. در تجـمـع    

جمعي از كـارگـران        14 روز 
بازنشسته بـه فـرمـانـداري         
مراجعه كردند، اما مورد تهديد 
قرار گرفتند. همين بـرخـورد      
باعث شد كه كـارگـران بـه        
شركت مراجعه و بهمراه باقـي  
همكـارانشـان درب ورودي       
شركت را بسته و با حمله بـه    
مديريت وحسابداري  دوربيـن  
هاي مدار بسته  كـه بـراي         
امنيتي كردن كارخانـه نصـب     
شده اند و شـيـشـه هـا را           
شكستند. و هم اكنون اعتراض  
كارگران بازنشسته هفت تـپـه   

 ادامه دارد.
يك نقطه قوت مـبـارزات     
كارگران بازنشسته نـيـشـكـر     

هفت تپه همراهـي كـارگـران      
شاغل با آنـهـا بـوده اسـت.         
كارگران شاغل و بازنشـسـتـه    
نيشكر هفت تپه از اولين هفتـه  
خرداد، بـخـاطـرتـعـويـق در         
پرداخت دستمـزدهـايشـان و      

درصد سـهـم    4 عدم پرداخت 
كارفرما به تامين اجـتـمـاعـي     
بطور متوالي در اعتراض بودند. 
در اين اعتراضات خانواده هاي 
كارگران نيشكر هفت تپه سهم 
مهمي داشته و مشـخـصـا در      

خـرداد مـاه        17 تجمع روز   
خرداد  30 شركت داشتند. روز  

با وعده كارفرما مـبـنـي بـر         
پرداخت يكساعت اضافه كاري 
به ازاي كاهش ساعت كـاري    

 50 كارگران بخاطر گـرمـاي     
درجه هفت تپه و پـرداخـت       
دستمزد فروردين ماه، كارگران 
شاغل موقتا بـه تـجـمـعـات        
اعتراضي خود پايان دادند. امـا   

كارگر نـيـشـكـر      30 با اخراج 
هفت تپه تحت عنوان ايـنـكـه    
آنها اعتراضـات را هـدايـت        
ميكرده اند، كارگـران دوبـاره     
دست به اعتراض زدنـد تـا       
اينكه موفق به بـازگـردانـدن      
همكاران اخراجي خود به سـر    
كــارشــدنــد. بــدنــبــال ايــن      
اعتراضات قدرتمند به كارگران 
بازنشسته نيز قول داده شد كه 

درصد حق بـيـمـه شـان          4 
پرداخت خواهد شد و مشكلـي  
براي بازنشستگي آنان بـاقـي     
نخواهد ماند. اما اين وعده هـا     
عمـلـي نشـد و كـارگـران            
اعتراضاتشان را متحدانه دنبال 
كردند. نيشكر هفت تپه يكي از  
كانون هاي داغ اعـتـراضـات      
كارگري است كه مبارزات تـا    
كنوني شان درسهاي آموزنـده  

از اتحاد و همبستگي براي خود 
اين كارگران و كل جـنـبـش      

 كارگري در پيش داشته است.
تجمع سراسري معلـمـان   
آزاد شاغل در بخـش غـيـر      

 دولتي
يك خبر مهم هفته گذشته 
تجمع سراسري معلمـان آزاد    
مشاغل در بخش غير دولـتـي   
است. معلمان خـواسـتـهـايـي       
سراسري دارند و  اعتـراضـات   
هر بخش از آنان مقـدمـه اي     
براي جلو آمدن همه معلمان با 
خواستهاي سـراسـري شـان        
است. خصوصا اينكه اعتراضات  
معلمان در دو سه ساله اخـيـر   
يك عرصه مهم از اعتراض در 
سطح جامعه بوده اسـت. ايـن      
اعتراضات به لحـاظ اشـكـال      
سراسري و سازمانيافته اش، و   
به لحاظ خواستهاي راديكال و   
شفاف، از جمله شعارهايي عليه 
تبعيض و نابـرابـري، عـلـيـه        
اختالس ها و دستمزدهاي چند 
بار زير خط فقر، عليه امنيـتـي   
كــردن مــبــارزات و طــرح       
خواستهايي چون بيمه درمانـي،  
لغو خصوصي سازي مدارس و   
كااليي شدن مـدارس، لـغـو        
احكام امنيتي صادر شده بـراي  
كارگران، معلمان و فـعـالـيـن     
اجتماعـي، دسـت آوردهـاي        
مهمي براي خود آنان و جنبش 
كارگري و كل جامعه داشـتـه   
است. از جمله مـعـلـمـان در        
تجمعات دو سه سال اخير خود 

 4 با شعارهايي چون خط فقـر    
ميليون حقوق ما يك ميلـيـون،   
يك اختالس كم بشه، مشكـل  
ما حل ميشه، بيمه كـارآمـد،     
درمان رايگان است، تحصـيـل   

 شھال دانشفر   کارگران در هفته ای که گذشت

 ۸ صفحه  

 ۱ از صفحه   
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رايگان حق مسلـم فـرزنـدان      
ماست، معيشت، منزلت، حـق    

خـواسـتـهـاي     مسلم ماسـت،    
راديكال، چپ و انسـانـي در       
سطح جامعه را نمايندگي كرده 

 اند.
در متن چنين  اعتراضاتي و 
در تداوم آنست كه بـيـش از     
صد نفر از معلمان آزاد مشاغل 
در بخش غير دولتي از سراسر 
كشور به تهران آمـده و  از        

تير در  11 صبح روز  8 ساعت 
مقابل مجلس شوراي اسالمـي  
تجمع كردند. اين معلمان كـه     

مندند و نه   نه از حق بيمه بهره
حداقل دسـتـمـزد مصـوب         
شوراي عالي كار نصـيـبـشـان     

شود، از شرايط شغلي خـود   مي
به شدت ناراضي هستنـد. در     
تجمع اعتـراضـي  ايـن روز          
معلمان آزاد پالكاردهايي چون 
نيروهاي آزاد حق حيات دارند، 

ميشود؟، نه بيمـه،   300000 با 
نه مسكن، نه آينده روشن يك 
شاخص برجسته از مـبـارزات   

 تاكنوني معلمان بود.
گروه پيشكسوتان پـيـشـرو    
استان كرمان در تلگـرام طـي     

نـمـي   ” بيانيه اي تحت عنوان:    
خواهيد تجمع كنيـم، قـانـون      
مديريت خدمات كشـوري را    

“  اجرا كنيد! “  چون و چرا” بدون 
برخواستهاي فوري معلمـان از    
جمله رساندن حداقل حقوقـهـا   
به باالتر از خط فقر و جـبـران   
عقب ماندگي نرخ رشد حقـوق  
بر مبناي رشد تورم در سـال    
هاي گذشته، همترازي حقوق و 

مزايا با بازنشستـگـان سـايـر       
ارگان ها و سازمان هاي دولتي 
و خصوصي بر اساس سـوابـق     
تحصيلي و شغلي، بيمه مكمل و 
كارآمد براي پوشش دادن بـه  
انواع مـريضـي هـاي دوران        
كهولت و بـاز نشـسـتـگـي،          
پرداخت تمامي مـعـوقـات و      
محاسبه دير كرد بـر اسـاس     
نرخ تورم، باز گرداندن منزلـت  
از دسـت داده و كـرامـت          
شايسته ي معلمان، تـرمـيـم      
حقوق سال هاي گذشتـه كـه     
نسبت به نرخ تورم همخـوانـي   
نداشـت، پـرداخـت پـاداش         
بازنشستگي حداكثر بعد از سـه  
ماه، اجـراي رتـبـه بـنـدي            
بازنشستگاني كه از سال هـاي    
قبل بازنشسته شدند و همساني 
حقوق بازنشستگـان سـنـوات      
گذشته و ديگر خـواسـتـهـاي     
فوري شان تاكيد كـرده انـد.       
معلمان آزاد شاغل در بـخـش   
غير دولتي آموزش و پـرورش  
ميگويند فرق ما با مـعـلـمـان     
رسمي چيست؟. ما هم هـمـان    
كار را انجام مـيـدهـيـم، امـا        
دستمزدمان بسيار كمتر اسـت.  
در تابستـان نـيـز درآمـدي         
نداريم و از همان حداقل بيمـه  
هم محروميم. يك خـواسـت      
مهم اين معلمان استخـدام در    
آمــوزش و پــرورش و           
برخورداري از شرايط معلمـان  
استخدامـي اسـت. تـجـمـع           
سراسري روز يـازده تـيـر از        
طريق فضاي مجازي تلگرامـي  
سازماندهي شده بود. معلـمـان    
همچنان پيگير خواستهـايشـان   

 هستند.
كارگران نورد و پروفـيـل   
ساوه با اعتصاب خود موفق به 
دريافت يكماه از طلبهايشـان  

 شدند
تيرماه بيش از    10 روز شنبه 

دويست نفر از كارگران نـورد و      
پروفيل ساوه در شيـفـت بـعـد       
ازظهر، در اعتـراض بـه عـدم        

مـاه     5 پرداخت نـزديـك بـه        
دستمزدشـان دسـت از كـار          

  .كشيدند
كارخانه نورد و پروفـيـل در     
شهرستان ساوه متعلق بـه يـك       

كارگر ايـن    2400 كارفرما ست و 
مـاه اسـت        5 كارخـانـه هـا        

دستمزدهاي خود را دريـافـت       
نكرده اند. در رابطه با اين موضوع  
اين كارگران چندين بار تجمـع و    
اعتصاب داشته انـد. بـدنـبـال          
اعتصاب روز دهم تير، كارفرما در 
روز يازدهم تيرمـاه يـكـمـاه از         
دستمزد كارگران را پرداخت كرد 
و كارگران موقتا به اعتـصـابشـان    
پايان دادند. كـارگـران تـمـام          

  .طلبهايشان را ميخواهند
پروفيل ساوه يكي از مراكز پر 
قدرت اعتراضات كارگري اسـت.  
از جمله اعتـراضـات كـارگـران       

 93 پروفيل سـاوه در خـرداد         
دستاوردهاي مهمي بـراي ايـن       
كارگران و كل جامـعـه داشـت.       
يك نقطه قوت مهم اعتـراضـات   
كارگران پروفيل سـاوه در آن        
مقطع اتكاي آنان بـه مـجـمـع         

گـيـري      عمومي خود و تصمـيـم  
جمعي در اجتماعاتشان بود. ايـن     
كارگران در طول اعتراضاتشان بـا  
تشكيل مجمع عمومي كارگري و   

گيري متحد، تـوانسـتـنـد      تصميم
افكني هـاي رژيـم        جلوي تفرقه

اسالمي بايستند و باقدرت نيروي 
جمعي خود هيچ راه گريزي بـراي  
كارفرمايان و دولت باقي نگذارند. 
نقطه درخشان اعتراض كارگـران  

اين بـود      93 در اعتراضات سال 
خـرداد   19 كه  در مجمع عمومي 

خود تصميم گرفتند كه هر ماه در 
دقيقه تـا     45 يك روز معين بين 
نظر از ايـنـكـه     يك ساعت صرف

مشكل داشته باشند و يا نداشـتـه   
باشند مجمع عمومي تشـكـيـل      
دهند. اين تصـمـيـم كـارگـران         
پروفيل ساوه راه ممكن بـودن و      
عملي بودن متشكل شدن را در     
مقابل همه كارگران در سـراسـر     
ايران قرار داد.  و اين يك اتـفـاق    
مهم در جنبش كارگـري ايـران     

است. يادآوري اين تجربه در اين  
مقطع از مبارزه كارگران پروفيـل  
ساوه و براي كل كارگران مـهـم     

 .است
اتكا به مجمع عـمـومـي در      

ها و محيط هاي كار  سطح كارخانه
گام مهمي در جهت سازمانيـابـي   
كارگران در محيط هاي كـار و      
اعمال اراده مستقـيـم خـود در        
مبارزاتشان است. و اين خود  بـه   
معناي نفي عملي و مسـتـقـيـم         

ساز دولتي مثـل   هاي دست تشكل
شوراهاي اسالمي و خانه كارگر و   

نفس اين تجربه   .هاست نظاير آن
و اينكه كارگران پروفيل سـاوه از    
برپايي مجمع عمومي به عـنـوان     
ظرفي براي متشكـل شـدنشـان      
سخن گفتند و اتكاي مبارزات هـر  
روزه كارگري به مجمع عمـومـي   
بعنوان ظرف اعتراض و فضاي پر 
تحرك جنبش كارگـري، امـروز     
توازن قواي بهتري  بـراي دامـن     
زدن به جنبش مجامع عمومي در 

ايجـاد كـرده       سطحي سراسري
است. اين يك فرصت مـهـم      
براي رفتـن بسـوي ايـجـاد         
تشكلهاي توده اي كـارگـري       

 *است.

 ۷ از صفحه  

 

  کارگران در هفته ای که گذشت

ــارزات مــردم و       مــب
برقراري يك جامعه آزاد و برابر و انسـانـي بـا وجـود           
نيروهايي چون مجاهدين و احزاب ديگر كه در زير پرچـم  

 ترامپ رژه مي روند ممكن است؟
قطعا. اگر ممكن نبود، مـن و شـمـا و            علي جوادي: 

جنبشي به عظمت اجتماع هر روزه، چه آشـكـار و چـه        
پنهان، در پهناي جامعه در جريان نبود. آنچه كه بنظر من  
كمتر ممكن است، آنچه كمتـر شـانسـي دارد، تـكـرار            

سناريوي خونين عراق در جامعه ايران و نقش آفـريـنـي      
 جرياناتي امثال مجاهدين است.  

واقعيت اين است كه سرنوشت آتي جامعه را تـالقـي   
جنبشهاي اجتماعي اصلي جامعه، تقابـل سـه جـنـبـش          
اجتماعي كمونيسم كارگري، ناسيوناليسم پـرو غـربـي و        

اسالمي تعيين ميكند. مجاهدين جايـي در       –جنبش ملي 
اين معادله تعيين سرنوشت آتي جامعه ندارند. بز گر گلـه   

اسالمي اند، اما بزي كه از خانه و كاشانه خود نـيـز     –ملي 
 طرد شده است.  

بعالوه جامعه تيمارستان نيسـت كـه در پـروسـه           
سرنگوني حكومت اسالمي به نيروي اسـالمـي ديـگـري       

امكان قدرتنمايي دهد. جامعه ايران را نبايد دسـت كـم        
گرفت. بلوغ سياسي و درجه رشد و آگاهي جنـبـشـهـاي      

 آزاديخواهي و برابري طلبي را نبايد دست كم گرفت.  
كـه     ، و اين يك باور ديرينه اسـت، من عميقا معتقدم

جامعه ميتواند عليرغم نقش مخرب نيروهـايـي مـانـنـد        
مجاهدين و جريانات قوم پرست و دستجات كثيف حزب 
اللهي در پيشروي امر آزادي و برابري و خالصي از كليـت  
نظام اسالمي به اهداف ديرينه خود كه يك جامعه آزاد و   

 *برابر و انساني است، دست يابند.
اين نوشته بر مبناي مصاحبه كانال جديد بـا عـلـي        

 جوادي تنظيم شده است

 جایگاه مجاهدین در تحوالت ...
 ۴ از صفحه  
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سه گانه، راه را براي تـغـيـيـري       
 بنيادي باز نخواهند كرد.

 
سران احزاب جهادي و مـلـي   
افغانستان نيز خود را حامي ايـن    

كنند و تأكيد  اعتراضات قلمداد مي
در شرايط كنونـي كـنـار      " دارند  

رفتن سران حكومت وحدت ملـي  
بـراي   ." به صالح كشور نيـسـت  

اهللا مجددي رئيـس   نمونه صبغت
عالي احزاب جهادي و ملي،  شوراي

در نشست خبري  كه به همـيـن   
منظور تدارك ديده شـده بـود       
رسما حمايت خود را از آنـچـه       

خـوانـد،      مي " اعتراضات مردمي" 
كرد و گفت كه آنان نـيـز      اعالم 

خواستار اصالحات بـنـيـادي در      
 حكومت هستند.

 
سرنوشت مردم افغانستان را   
بايد از سيطره احزاب راسـت و      

ارتجاعي خارج كرد. اين گسستـي   
تاريخي و طبقاتي اسـت و ايـن       
جرأت و جسـارت را چـپ و         
سوسياليسم بايد از خـود نشـان       

باد  دهد. نه قوميت، نه مليت زنده  
      انسانيت، تنها راه ايـن گسـسـت

ساز است، تا در پـس       سرنوشت
ظاهر آراسته مليت تراشي، چهـره  

هـاي     داري و نقشـه  كريه سرمايه
شومش بدون نقاب علنـي شـود.     
مافياي حكومت وحـدت مـلـي،      

اي و هـمـه        سران قومي و قبيله
تنظيمات جـهـادي، مـجـريـان        

 اند.   سناريوي سياه كنوني

 
چپ و سوسياليسم اين اعتماد 
به نفس را بايد بخود بدهد كه قد 
علم كند و جامعه را نجات دهـد.  
نيروي مادي اين جنبش حـي و      
حاضر در دستان رهبران قـومـي      

مذهبي به هرز مي رود. جنـبـش    
عدالتخواهانه سيوسياليستي، تنـهـا   
راه نجات جامعه از جهنمي اسـت  
كه زير پاي  آن دهان بـازكـرده     

 ۶ از صفحه   است.

مشاغل نيز از خواست هاي ديگر كـارگـران   
مخابرات ميباشد. اين اعتراضات در ادامـه     
دو هفته اعتراض مستمر كارگران شركـتـي   
مخابرات در مشهد صورت گرفت. كارگران  
مخابرات اعالم كردند به اعتراض خـود تـا     
زماني كه به خواست هاي آنها پـاسـخ داده     

 شود ادامه خواهند داد.  
 

تجمع سراسري و همزمان در شهـرهـاي   
مختلف كشور گام بزرگـي در گسـتـرش        
مبارزات كارگران مخابرات است. شيوه اي    
كه معلمان و بازنشـسـتـگـان آمـوزش و          
پرورش، كارگران آتش نشانـي، كـارگـران      
فشار قوي برق، بازنشتگان فوالد و بـخـش     
هاي ديگري از طبقه كارگر در سـال هـاي     
اخير به آن روي آورده اند. تهيه طومارهـاي   
اعتراضي توسط بخش هايي از كارگـران از    
جمله كارگران نفت نيز شكل ديـگـري از       
روي آوري به اعتراضات متحد و سراسـري  
است كه نقطه عطفي در مبارزات كـارگـري   
بشمار ميرود. الزم به يادآوري است كه در    
آبان سال گذشته نيز بيش از دو هزار نفر از 
كارگران شركتي مخابرات از شـهـرهـاي        
مختلف در مقابل مجلس تجمع كردند كـه    
در روز سوم اعتراض خانواده هايشان نيز به 

 آنها ملحق شدند.  
 

اعتراضات سراسري و حضور خـانـواده     
هاي كارگري در تجمعات اعـتـراضـي، دو      
اقدام مهم جنبش كارگري در جهت اتـحـاد   

بيشتر، به ميدان آوردن نيروي بيشـتـر در     
مقابل دولت و كارفرماها، و به معني درجـه    
باالتري از سازمانيابي در مـيـان كـارگـران       
است. اين مسيري است كه بايد به شـيـوه      
مبارزه بخش هاي مختلف جنبش كـارگـري   
تبديل شود. طبقه كارگـر خـواسـت هـاي          
فوري، سراسري و مشتركي مانند افـزايـش     
دستمزدها، انعقاد قراردادهاي مستـقـيـم و      
امنيت شغلي، پرداخت فوري حقـوق هـاي     
معوقه و پايان دادن به امـنـيـتـي كـردن          
اعتراضات دارد و براي تحميل اين خواسـت  
ها بايد مبارزات خود را از طريق اعتراضـات  
سراسري، به ميدان آمدن خـانـواده هـاي        
كارگري، رسانه اي كردن هرچه بـيـشـتـر       
اعتراضات، جلب همبستگي ساير بخش هاي 
جامعه و تالش براي شكل دادن به تشـكـل   

 هاي سراسري و محلي خود ارتقا دهد.  
 

حزب كمونيست كارگري، با تمام قوا از   
مبارزات كارگران مخابرات و خواست هـاي  
بحق آنان حمايت ميكند و كـارگـران در         
سراسر كشور را به گسترش اعـتـراضـات      
سراسري، حضور خانواده هاي كارگـري در    
تجمعات اعتراضي و تالش براي شكل دادن 

 به تشكل هاي خود فراميخواند.  
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 ۱ از صفحه  

 
تيرماه كارگران هپكو در اراك براي دومين روز در هفته اخير با راهپيمايـي و     12 روز 

تجمع در مقابل ساختمان استانداري اعتراض خود را نسبت به وضعيت بالتكليف ايـن  
ـيـز        ـاه ن كارخانه و عدم پرداخت چندين ماه حقوق خود اعالم كردند. روز دهم تيرم
كارگران هپكو با راهپيمايي و نشستن در خيابان و مسدود كـردن آن دسـت بـه            

  .اعتراض زده بودند
ـا و        مبارزات چند هفتگي ـه كارگران هپكو در سال قبل، راهپيمايي هاي مكرر آن

سخنراني پرشور نماينده آنها كه نهايتا با حضور خانواده هاي آنها و راهپيمايي در مركـز  
ـاده    ـت شهر به نقطه اوج رسيد دولت و كارفرما را وادار كرد كه بخشي از حقوق عقب اف
ـا          ـنـد ام كارگران را پرداخت كنند و قول رسيدگي به  ساير خواست هاي آنها بـده
خواست هاي كارگران همچنان بي پاسخ مانده است. مبارزات كارگران چنان متحد و    
سازمان يافته بود كه ارگان هاي سركوب حكومت نتوانستند مزاحمت چنداني بـراي    
ـار     ـب اعتراضات آنها ايجاد كنند. تجارب گرانبهاي كارگران به آنها امكان ميدهد كه اين
سازمان يافته تر و قوي تر از قبل به ميدان بيايند و كارفرما و دولت را وادار كنند كـه    
حقوق معوقه آنها را كامال پرداخت كنند و به وضعيت بالتكليف كارخانه پايان بدهنـد.  
ـارگـران و        حضور خانواده هاي كارگران و راهپيمايي در مركز شهر كليد پيشروي ك
ـار از       جلب همبستگي مردم شهر است. شهر اراك بعنوان يك مركز كارگري سـرش
ـور    نفرت و اعتراض مردم به فقر و بيكاري و محروميت است. كارگران اراك و همينط
كارگران آذرآب و معلمان و جوانان اين شهر ميتوانند نقش مهمي در شكل دادن بـه    
يك جنبش اعتراضي قدرتمند ايفا كنند و جمهوري اسالمي را مجبور كنند به خواست 

 هاي آنها گردن بگذارد.  
ـوب        مبارزات كارگران هپكو نقطه درخشاني در جنبش كارگري ايـران مـحـس
ـان اسـت.      ميشود و شايسته بيشترين حمايت از طرف معلمان، پرستاران، زنان و جوان
حزب كمونيست كارگري حمايت قاطع خود را از كارگران هپكو اعالم ميكند و آنها را 
ـا     فراميخواند كه رابطه خود را با حزب تقويت كنند، گزارشات خود را مستقيم براي م
بفرستند و از طريق تلويزيون كانال جديد صداي خود را به گوش مردم در سـراسـر     

 كشور برسانند.  
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 کارگران هپکو ... ۱ از صفحه  

 ...کارگران مخابرات گام تازه ای 

جنبش های اعتراضی 
 در افغانستان 



 10 1396تير  16 انترناسيونال 

 

 انترناسيونال
  نشريه حزب کمونيست کارگری

 سردبیر: خلیل کیوان
 anternasional@yahoo.comای میل: 

 
 انترناسیونال هر هفته روز جمعه منتشر میشود

 

 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي 
کمک مالي خود را ميتوانيد آنالين از هر جاي دنـيـا بـا مـراجـعـه بـه              

) ارسال کنيد. لطفا قيـد کـنـيـد کـه            paypalسايت زير (از طريق  
 کمک ارسالي شما براي کانال جديد است: 

http://www.countmein-iran.com 
 : سوئد  

Sweden, Post Giro: 639 60 60-3 
account holder:  IKK 

 
فـواد      براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانيد با 

تماس بـگـيـريـد، تـا بـا دادن                ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ روشن با شماره تلفن 
شماره حساب خود اتوماتيک هرمقدار که مـايـل بـاشـيـد از حسـاب               

 شما برداشته شود. 
 

 لمان: آ   

Germany, Rosa Mai,Konto. Nr.:   583657502 
Bankleitzahl: 37010050, Post Bank 

  :کانادا
Canada, ICRC , Scotiabank 

4900 Dixie Rd, Mississauga, L4W 2R1 

Account #: 84392 00269 13 
 هلند:  

Bank: RABOBANK, Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab: 15 13 50 248 

Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL74 RABO 0151 350 248 

 آمريکا:  
Bank of America 

277 G Street, Blaine, Wa 98230 
phone # 1-360-332-5711, Masoud Azarnoush 

Account number :   99 - 41581083 
wire: ABA routing #  026009593 

swift code : BOFAUS3N 
  

 شماره حساب انگليس ويژه کمک از انگليس  
 و از هر کشور ديگر: 

England, Account nr.  45477981 
sort code:    60-24-23 ,account holder: WPI 

branch:  Wood Green , Bank:   NatWest  
IBAN: GB77 NWBK 6024 2345 4779 81 

BIC: NWBK GB 2L 

  سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد: 
 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ از اروپا:  سيامک بهاري:  

   ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧    کانادا و آمريکا: فاتح بهرامي:
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ مصطفي صابر: 

  ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠   عبدل گلپريان از ايران:

 

 به حزب کمونیست کارگری ایران بپیوندید

“ تـعـديـل   “ كارگران پيماني مخابرات: ما را از 
 نترسانيد.

در ادامه دو هفته اعتراض و تجمع كاركـنـان   
شركتي مخابرات در مشهد با خواسـت اجـراي     
طرح طبقه بندي مشاغل به عنوان راهـي بـراي     
افزايش مبلغي به سطح دستمزدهاي چند بار زير 
خط فقر و قرارداد مستقيم با مخابرات و كـوتـاه     
شدن دست پيمانكاران، كاركنان شركـتـي ايـن      
سازمان در شهرهاي مختلف لرستان، خوزستـان،  
فارس، مازندران، كرمان، سيستان و بلوچسـتـان،   
آذربايجان شرقي و همدان در روزهاي دهـم و      
يازدهم به اين اعتراضات پيوسـتـنـد و بـراي         
پيگيري اين خواستها در مقابل ساخـتـمـانـهـاي      
مخابرات در شهر خود تجمع كردند. كـاركـنـان     
مخابرات در شهرهاي مختلف لرستان براي روز   

تيرماه اعالم اعتصاب سراسري در اين استان  11 
 كردند و اين فراخوان پاسخ گرفت.   

در واكنش به  سراسري شدن اعـتـراضـات    
كارگران پيماني مخابرات و گسترش دامنـه آن    

تيرماه، كاركنان معترض مخابرات از  11 در روز 
سوي روابط عمومي مخابرات تهديد شدند كـه    
در صورت ادامه اعتراضاتشان اخراج ميـشـونـد.    
بيانيه روابط عمومي مخابرات با بيشرمي تـمـام     
تجمع كنندگان مخابرات را كه به شرايط بـرده    

گروه معدودي از »وار كاري خود اعتراض دارند، 
گروهها و جـنـاح هـاي          »خوانده كه  «كاركنان
هر از چند گاه آنهـا را بـه بـرپـايـي             «سياسي

مي نمايند و متـذكـر شـده       «تحريك»تجمعاتي 
نيازبه اين تـعـداد   »است كه با اين كه مخابرات 

نـدارد،   «نيرو به خصوص در بخش پيمانـكـاري  
اگـر  « نكرده است.  اما     “  تعديل” آنها را تاكنون 

اين روند ادامه پيدا كند و حمايت تـعـدادي از     
جريان هاي سياسي به تقويت آن منجـر شـود،     
اين شركت علي رغم ميل خود مجبور (ميشـود)   

بـعـد    «جمع زيادي از اين پرسنل را تعديل كند. 
هم با اعالم اينكه اين اعتراضات موجب اخاللـي  
در خدمت رساني به مردم نشده است، بيـانـيـه    
كوشيده است كه مردم را در تقابل با اين بخـش  
كارگران خدماتي قرار دهد. اين سخنان بيش از    
هر چيز هراس حكومت را از ابـعـاد گسـتـرده       
اعتراضات كاركنان مخابرات ، كه ميتواند الگويي 
براي اعتراضات سراسري در سطح جامعه باشد، 

 نشان ميدهد.
در پاسخ به اين بيانيه، كاركنان مخابرات بـا    
رد نشستن پاي هرگونه مذاكره اي با مقامات، بـا  

نترسانـيـد، ، بـر        ”  تعديل ” اعالم اينكه ما را از 
خواست هاي برحق خود و ادامه اعتراضـاتشـان   

تـيـرمـاه نـيـز         13 و  12 تاكيد كردند. روزهاي  
 اعتراضات كاركنان پيماني مخابرات ادامه يافت.  
بدين ترتيب اعتصاب سراسري نـيـروهـاي      
شركتي مخابرات در حال گسترش به تمام نقـاط  
كشور است. كاركنان شركتـي در شـهـرهـاي          
مختلف در حمايت از كاركنان پيماني مشهـد و    
در اعتراض به سخنان توهين آمـيـز مـديـران       
مخابرات به اين حركت اعتراضي پيوسته اند و تا 
كنون شهرهاي گچساران، نهاونـد، خـرم ابـاد،        
اليگودرز، بروجرد، پلدختر، مشـهـد، هـمـدان،         
ياسوج، الشتر، شيراز و كاركنان اين سازمـان در    
استانهاي كرمان، مازندران، اذربايجان و سيستـان  
و بلوچستان در تدارك پيوستن به اين اعتصـاب  

 سراسري هستند.  
نگاهي بر آنچه در اعتـراضـات سـراسـري       
كارگران مخابرات مي گذرد و عكس الـعـمـل      
سراسيمه مقامات مسئول، تاكيدي ديـگـر بـر        
قدرت اعتصابات سراسـري كـارگـري، گـرد         
آمدنشان حول خواست سراسري كوتـاه شـدن     
دست پيمانكاران از محيط هاي كار و موقعـيـت   
كارگران مخابرات براي ايجاد تشكلهاي خـود و    
تداوم قدرتمند مبارزاتشان است. تاكـيـدي بـر       
نقش مهم خانواده هاي كارگران و اطالع رسانـي  
از اخبار هر روزه اين اعتراضات در تقويت ايـن    
مبارزات، به عنوان يك بخش خدماتي و جـلـب   
حمايت وسيع مردم است. اعتراضات كـارگـران    
مخابرات يك الگو است و تا همينجا تجـربـيـات    
ارزنده اي براي سازمانيابي اعتراضات سراسـري  
كارگري در مقابل كل جامعه قرار داده اسـت.از   
مبارزات اين كارگران و خواست آنها عليه كـار    
پيماني كه خواست بخش عظيمي از كارگران در   
مراكز وابسته به نفت، شهرداري ها، مـعـلـمـان،     
پرستاران و بخش هاي مختلف جامـعـه اسـت،      

 وسيعا حمايت كنيم.

 ۱ از صفحه  

کارکنان پیمانی مخابرات در 
 تدارک ...


