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 علي جوادي
ــه پــيــش عــمــدتــا بــه               در هــفــت
سخنراني حسن روحانـي در اجـالس       
عمومـي سـازمـان مـلـل پـرداخـتـم.               
ابــتــدائــا احســاســم را بــيــان كــردم.             
احساسي سرشار از نفرت و انزجار. از 
ـيـانـي امـثـال روحـانـي،                 اين كـه جـان
ترامپ و نتانياهو حاكم بر سـرنـوشـت    
بشريت مـعـاصـرنـد. و بـا اشـاره بـه                 
ضرورتي حياتي به اين نوشتـه پـايـان      
ــايــد جــهــان را از شــر ايــن                   دادم، ب
ـنـجـا           جنايتكاران خالص كـرد. در اي
نگـاهـي بـه روي ديـگـر سـكـه مـي                   

 اندازيم.
    �	ز ه� ���ر ��ارت  �	ز ه� ���ر ��ارت  �	ز ه� ���ر ��ارت  �	ز ه� ���ر ��ارت  

ـنـد سـلـف خـود           ترامپ نيز همان
ـيـروهـاي        جورج بوش تالش كرد كـه ن
"محور شرارت" دوران خود را تعريف   
كند. ايـن سـخـنـرانـي هـا مـعـمـوال                   
بخشي از سياست هر هيات حـاكـمـه    
اي را در آغـاز دوران زمـامـداري در          
ـنـد. حـكـومـت           آمريكا تببين ميكـن
اسالمي ايران و كره شمالي كـمـاكـان      
نيروهاي اصلي اين "محور" هستنـد.    
فراخوانش در قبال رژيم اسالمي ايـن    
بود كه "زمان آن رسيده است كه تمـام   
ملتهاي جهان به مقابله بـا رژيـم بـي        
پرواي ديگري نيز بپردازند، رژيمي كه 
آشكارا از قتل عام، مرگ آمـريـكـا،      
نابودي اسرائيل و نابودي بسيـاري از    
رهبران و ملتهايي سخن ميگويد كـه  
در اين سالن هستند." و اين سياسـت    
را با چاشني عوامفريبانه حمـايـت از     
"مــردم خــوب ايــران" كــه "تــغــيــيــر                
ميخواهند و رهـبـران ايـن كشـور از           
مردم ايران بيشتر از قـدرت نـظـامـي       
عظيم اياالت متحـده آمـريـكـا مـي          
ترسند" همراه كرد. در طرف مـقـابـل        
نيز رژيم اسالمي ايران نيز آمريـكـا و     
اسرائيل را مـثـل هـمـيـشـه در راس             
"محور شرارت" خود قـرار داده و بـا           
ــل ضــد                 ــر طــب ــري ب ــشــت شــدت بــي
آمريكايي گري كـور خـود دمـيـد و             
توان موشكي و نظامي اش را بـه رخ    
كشيد. اين مجـمـوعـه گـوشـه اي از             
جـدال دو قـطـب تـروريسـتـي جـهــان                

 معاصر است.
اما معناي واقعي اين سياستهـا  
چيست؟ تاثير ايـن سـيـاسـت هـا بـر             
ــه                 ــارزه مــردمــي ك ــدگــي و مــب زن

ميخواهند خود را از شـر حـكـومـت       
ــدري و                  ــه قــل اســالمــي و هــر گــون
ميليتاريسم در سطح جامـعـه بشـري      

 خالص كنند، چيست؟ 
هيچگونه توهمي مجاز نيسـت.  
هرگونه همسويي با هـر كـدام از دو           
ـنـهـا           قطب اين جدال تروريستـي نـه ت
نتايج مخربي بـر زنـدگـي و مـبـارزه              
توده هاي مـردم زحـمـتـكـش بـجـاي            
خواهد گذاشت بلكه بـه عـمـر سـيـاه            
حـكــومــت اســالمــي و ســلــطــه ايــن           
جريانات بـر زنـدگـي مـردم خـواهـد                
افزود. ترديدي نيست كـه تـوده هـاي         
مردم در ايران حكم به سرنگوني رژيم 
اسالمي داده اند. ميخواهنـد از شـر        
ـنـد               ـنـد ب اين هيوالي اسـالمـي كـه ب
زندگي شان را در چنگال خونين خـود  
به اسارت گرفته است، خالص كننـد.  
اما واقعيت اين است كـه بـر خـالف          
تصورات پوچ و ارتـجـاعـي تـمـامـي           
جريانات ترامپيسـت و پـرو تـرامـپ           
(طيفهـاي وسـيـعـي از اپـوزيسـيـون               
ـبـش                 ـيـروهـاي جـن سلطنت طـلـب، ن
نــاســيــونــالــيــســم پــرو غــربــي و پــرو           
آمريكايي، جريانـات قـوم پـرسـت و           
مجاهدين) نه تنها نبايد هيـچـگـونـه      
اميدي به ترامـپ و هـيـات حـاكـمـه             
ـلــكـه مصــلـحــت              آمـريـكــا داشـت، ب
مبارزه انقالبي و آزاديخواهانه تمامـا  
ايجاب ميكند كـه در مـبـارزه بـراي           
سرنگوني رژيم اسالمي، بطـور هـمـه      
جانبه در مقابل جـريـانـات تـروريسـم        
دولتي، در مقابل قلدري و زورگـويـي     
امپرياليستي اين جريانات ايستـاد و    
اجازه نداد آينـده تـحـوالت سـيـاسـي           
ـيـروهـاي             جامعه بازيچه جـدال ايـن ن
ــرد. هــرگــونــه              ارتــجــاعــي قــرار گــي
دخالتگري نظامي و درگيري نظامـي  
از جانب آمريكا و اسرائيل و ناتـو در    
ـيـر     تحوالت سياسي ايران نه تنها تـاث
مخربـي بـر مـبـارزات جـاري مـردم               
عليه رژيم اسالمـي خـواهـد داشـت،         
بلكه ميتواند هـيـات حـاكـمـه را بـر             
محور پرچم راست جريانات اسالمـي  
حاكم بسيج كرده و ميتوانند تـعـرض   
ـيـه        گسترده و همه جانبه اي را بـر عـل
اعــتــراضــات اجــتــمــاعــي ســازمــان        
بــدهــنــد. هــرگــونــه حــملــه نــظــامــي           
موضعي و يا درگيري نظـامـي بـراي      
رژيم آدمكشان اسالمي بمثابه مائده 

اي آسماني عمـل خـواهـد كـرد. بـي             
دليل نيست كه جناح راست در چنين 
ـيـك دور       وضعيتي موشكهاي بالسـت
بردش را به نمايـش مـيـگـذارد و بـر            
عــربــده جــويــي هــاي كــور و ضــد                
آمريكايي خود افزده است. از اين رو    
ــروســه                   ــالش مــا در پ ــن ت ــك رك ي
ـقـالبـي رژيـم اسـالمـي،              سرنگوني ان
تشديد مبارزه عليه جريانات راست و 
مرتجعي است كه پـرچـمـشـان را بـه            
موشكهاي كروز و بـمـب افـكـنـهـاي           

 آمريكا گره زده اند. 
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تــرامــپ در بــخــش ديــگــري از           
سخـنـان خـود بـه مسـالـه تـروريسـم                 
اســالمــي اشــارات مــتــعــددي كــرد.        
تاكيد كرد كه"در سفـر بـه عـربسـتـان           
اين افتخار را داشتـم کـه بـا رهـبـران            

ملت عرب و مسـلـمـان         ۵۰ بيش از 
سخن بگويم. مـا تـوافـق کـرديـم کـه              
تمام ملتها بايد با هم کار کنند تا بـا    
تروريستها و اسالم افراطي که الـهـام     
ـيـم." و                  بخش آنهـاسـت، مـقـابلـه کـن

ما بايد پنـاهـگـاهـهـاي      »ادامه داد:  
امن تروريستها، حمل و نقل، بـودجـه   

هـاي     و هر نوع حمايت از ايدوئولـوژي 
ـيـن                  ـبـکـارانـه آنـهـا را از ب شوم و فري
ببريم." مقابله با تـروريسـم اسـالمـي           
يكي از اركان استـراتـژيـك سـيـاسـت         
ترامپ در مقابله با هيلري كلينتون و 
همچنين سياست آمـريـكـا در دوران        
ـتـخـار" ايـن                   باراك اوبـامـا اسـت. "اف
گرايش نئوفاشيستـي ايـن اسـت كـه           
گويا جسارت كرده اند و بدون لكـنـت   
زبان كلمه "تروريسم اسالمي" را بيـان    

 كرده اند. 
ــلــيــغــات           امــا بــايــد از حــوزه تــب
گوشخراش فراتر رفت. بايد به عـمـق      
اين سياست هـيـات حـاكـمـه جـديـد              
آمريكا پرداخت؟ چند سئوال: معناي 
واقعي مبارزه اين جريان با تـروريسـم     
اســالمــي چــيــســت؟ آيــا واقــعــا از             
سياست سازش و تكيه با جناحـي از    
نيروهاي اسالم سياسي دست شسـتـه   
اند؟ آيا اين سياست منجر به نابـودي  
اسالم سياسي و تـروريسـم اسـالمـي         
خواهد شد؟ يا بر عكس منجر به بقا 
و گسترش اين نيروهـاي تـروريسـتـي       

 در سطح جهان خواهد شد؟ 

واقعيت اين است كـه جـدال ايـن        
جريانات با بخشي و نـه تـمـام اسـالم         
سياسي است. جدال با آن بـخـشـي از       
اسـالم ســيـاســي كـه تــن بــه سـلــطــه               
سياسي هيات حاكمه آمريـكـا نـداده      
است. و در تالش براي گسترش پـر و     
بال ارتجاعـي اش دسـت بـه تـحـرك              
جــدي در حــوزه نــفــوذ آمــريــكــا و                
متحدين اش زده است. خواهان سهـم   
بيشتري از قـدرت سـيـاسـي در ايـن              
جـوامــع اسـالمــزده و اسـتــبــداد زده            
است. اين جدالي بر سر سهـم بـري از        
قدرت سياسي از يك طرف و از سوي 
ديگر تالشي براي تحكيم و گستـرش  
موقعيت ابرقـدرتـي از سـوي ديـگـر            
اســـت. ذره اي آزاديـــخـــواهـــي و                 
انسانگرايي در اين جدال نيسـت. هـر      
چه هست ارتـجـاعـي و كـور و ضـد              

 انساني است. 
اين سياست برخـالف ادعـاهـاي      
عوامفريبانه اش، داراي تشـابـهـات          
ـبـال             اساسي با سياسـت اوبـامـا در ق
اسالم سياسي است. سياسـت جـديـد       
ـقـابـل        هيات حاكمه آمريكا اگر چـه ت
خصمانه اي را در مقـابـل حـكـومـت        
اسالمي در دسـتـور خـود قـرار داده             
ـيـز       است، اما همانند اين استراتـژي ن
متكي بر سياسي بخش بخش كـردن    
و تقسيم اسالمي به دو جناح سياسي 
است. و سياستها سازش بـا بـخـشـي        
در تقابل با بخش ديگر است. افتخار  
سفر به عربستان و خـارج كـردن ايـن          
نيرو و ساير دول ارتجاعي منطـقـه از     
صــف جــريــانــات اســالمــي حــامــي         
داعش كه در دوره اخـيـر زيـر ضـرب         
حقيقت و افكار عمومي آزاديخواهي 
قرار گرفته بود، يك ركن اساسي ايـن    
ـيـز                    سياسـت اسـت. ايـن سـيـاسـت ن
استراتژي خود در مقابله با تـروريسـم     
اسالمي را بـه قـطـب ديـگـر اسـالم                 
سياسي متكي كرده است. سياسـتـي    
كه شكست خـود را بـارهـا و بـارهـا              
نشان داده است. ما بارها تاكيد كرده  
ايم كه هرگونه اتـكـاء بـه بـخـشـي از             
اسالم سياسي يك سياست شـكـسـت    
ـبـي     خورده و ارتجاعي است كه عـواق
بجز گسترش اسالم سياسي نـداشـتـه      
است. نتايج همين سيـاسـت بـود كـه          
تروريسم را در قلب اروپا و در گتـوهـا   
و در حاشيه هـاي شـهـرهـاي اصـلـي           

رشد و گستـرش داد. جـنـايـاتـي كـه              
اروپــا در ايــن دوره شــاهــد آن بــود                
محصول اين سياست مرگبار در دهه 

 گذشته است.
بعالوه تمام تجربيات جـنـگـهـاي     
دوران معاصـر نشـان داده اسـت كـه             
ميليتاريسم نه تنها پاسخ اصـولـي و     
پايان دهنده اي به تروريسم اسـالمـي     
نيست بلكه باعث رشد و گسترش آن   
است. نمونه برجسته چنين سياستـي،   
حمله آمريكا به عـراق اسـت. عـراق           
پس از حمله آمريكا و كشتار صدهـا  
هزار نفر و تخريب شـيـرازه جـامـعـه،          
ـبـديـل         عمال به كعبه اسالميستـهـا ت
ـيـن و       شد. داعش در چنين متن خـون
مخروبه اي رشد و گسـتـرش يـافـت،         
داعش را همـيـن جـريـانـات مـتـحـد             

 آمريكا پر و بالش را گرفتند. 
براي نابودي اسالم سياسي بـايـد     
حكومتهـاي اسـالمـي را سـرنـگـون             
كـرد. بـايــد رژيــم اســالمـي را بــزيــر               
كشيـد. بـايـد يـك تـعـرض تـوده اي                   
سكوالريستي را سازمـان داد. بـايـد         
ريشه هاي سياسي اسالم سيـاسـي را     
ـلـسـطـيـن را            قطع كرد. بايد مساله ف
بطور عادالنه اي حل كرد. بـايـد هـر         
گونه جلوي هـر گـونـه حـمـايـت دول               
ارتجاعي از هر بخش اسالم سيـاسـي   
ـتـصـادي        را گرفت. بايد ريشه هاي اق
ـبـش را از مـيـان                   گستـرش ايـن جـن
ـقـر و             برداشت. تالش براي نـابـودي ف
فـالكـت و اســارت اقــتـصــادي تــوده            
مردم، زمينه هاي مادي هرگـونـه رو     
آوري بــه ايــن جــريــانــات را خشــك              
ميكند. بعالوه امـروز مـبـارزه بـراي          
گسترش آزاديهاي سياسي بي قيـد و    
شرط، آزادي نقد جريانات مذهبـي و    
اسالمي يـك ركـن اسـاسـي مـبـارزه             
عليه اسالم سياسي است. راه ديگـري  
نيست. نابودي تروريسم اسالمي كـار  
ـيـسـم          بشريت متمدن و جنبش كـمـون

 كارگري است. 

 )۲ به نام نامي مردم، به كام جانيان و طبقات حاكم! (
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نزديک به چهل �(%د را�)$:  �(%د را�)$:  �(%د را�)$:  �(%د را�)$:  
ســال از عــمــر جــمــهــوري اســالمــي           
ميگذرد. حزب کمونيسـت کـارگـري       
هميشه اين حـکـومـت را يـک رژيـم              
نامتعارف سرمايه داري تعريف کرده 
است.  اين نامتعارف بودن حکومـت   
چه ويژگي هائي به اقتصاد سـرمـايـه      
داري در ايران داده است؟ چگونه خود 
ـتـوانسـتـه         را باز توليد ميکند؟ چـرا ن
است در بازار جهاني  تمام و کـمـال و     
يا حتي در سـطـح مـحـدودي ادغـام            
بشود؟اين اقتصـاد ويـژه چـه سـودي           
براي سـرمـايـه داران و کـاربـدسـتـان                

اين سـئـواالت     اقتصاد در ايران دارد؟
ـقـوائـي در مـيـان           را امروز با حميد ت

 ميگذرايم.
حميد تقـوائـي، حـزب هـمـيـشـه            
رژيم اسالمي را يک رژيم نامـتـعـارف    
سرمايه داري مـعـرفـي کـرده اسـت،            
رژيمي که به يک معني سياسـت اش    
ـيـن       بر اقتصادش پيشي ميگيرد. اول
سئوال اينست که آيا اين تـعـريـف از        

 نظر شما همچنان صادق است؟  
بله، به نظر من -,(+ �!�ا*$:  -,(+ �!�ا*$:  -,(+ �!�ا*$:  -,(+ �!�ا*$:  

اقــتــصــاد جــمــهــوري اســالمــي يــک         
سرمايه داري نامتعارف است. اجـازه   
بــدهــيــد تــوضــيــح بــدهــم کــه ايــن              
نامتعارف بودن به چه معـنـي اسـت.      
نامتعارف بودن سيستم طبعا به ايـن    
معني نيست که استثمار نميکـنـد و     
يا سودي نصيب کسي نميکنـد و يـا       
خودبخود فرو مي پاشد. همانطور که 
اشاره کرديد اين اقتـصـاد نـزديـک بـه          
چهار دهه است که دارد کار ميکنـد.  
نامتعارف بودن به اين مـعـنـي اسـت       
که منطبق بر هيچ يک از الـگـوهـا و        
مدلهاي شناخته شده و رايج سرمايـه  
داري در دنيا نيست و  نـمـيـشـود در         

 اين قالبها توضيح اش داد.
در دنيا دو مدل اصلـي سـرمـايـه       
ــاي                  داري وجــود دارد و شــاخــه ه
مختلفي از اين دو مدل اصـلـي. يـک       
الگو سرمايه داري دولتـي اسـت. بـه         
اين معني که دولت صـاحـب اصـلـي       

ها و الاقل صنـايـع و مـراکـز          سرمايه
توليـدي و خـدمـاتـي بـزرگ در يـک                 
کشور است، سياستـهـا و طـرحـهـاي          
ـتــصــادي را دولــت بــرنــامـه ريــزي            اق
ـيـن دسـتـمـزدهـا و                ميکند، در تـعـي
قيمتها و غيـره دخـالـت مـيـکـنـد و              

غيره. طبعا در اين کشـورهـا بـخـش        
ـيـت      خصوصي هم وجود دارد و فـعـال
ميکند ولي بخش عمده اقتـصـاد در     
دسـت دولـت اسـت و سـيـاسـتـهـا و                   
شاخصهاي اقتصادي را دولت تعيين 
ميکند. نمونه بارز اين مدل سرمـايـه    
داريدولتي در شوروي و اقمارش بـود.  
و نــمــونــه ديــگــر دولــتـهــاي رفــاه در             
ـنـاوي بـودنـد در دهـه هـاي                اسکاندي

 شصت و هفتاد ميالدي. 
مدل ديگر سـرمـايـه داري بـازار         
آزاد است که برخالف مـدل سـرمـايـه       
داري دولتي بر حداقل دخالـت دولـت     
در اقتصاد مبتني است و همـه چـيـز      
را به مکانيسـم بـازار آزاد و رقـابـت             
ميسپارد: از تعيين قيمتها تا سـطـح    
ــا ســاعــات کــار و                 ــمــزدهــا ت دســت
قرادادهاي کار و اسـتـخـدام و اخـراج         
کارگر و قوانين مربوط به بيمه هـا و      
بازنشستگي و غيره و غيره. اين مدل  

از حدود يک دهه  -در چند دهه اخير 
ـيـا        -قبل از فروپاشـي شـوروي     در دن

 دست باال پيدا کرد.
از لــحــاظ تــئــوري اقــتــصــادي          

مکتب شيکاگو و فريدميـنـسـم ايـن       
مدل را نمايندگي ميکند و از لحـاظ  
سياسي مـارگـارت تـاچـر و ريـگـان               
پيشتازان اين حرکت بودنـد و امـروز       
ـئـوکـانـهـا و               کال نئوليبراليستـهـا و ن
احزاب حاکم تقريبا در همه کشـورهـا   
نمايندگان و طرفداران دو آتشـه ايـن         
مدل هستند. خصـوصـيـت اسـاسـي           
اين مدل رقابت افسـار گسـيـخـتـه و            

مايشائي تمام و کمال صـاحـبـان     فعال
سرمايه هاي خصوصي و بنگاهها و   
ـتـصـادي             بانکها و کـال نـهـادهـاي اق
تحت کنترل آنان در تعيين مقدرات و 
ـتـصـادي در هـر جـامـعـه                 شرايط اق

 است. 
بــخــصــوص بــعــد از فــروپــاشــي         
شوروي اين مدل سرمايه داري بـازار      
آزاد بر دنيا مسلـط شـد و احـزاب و            
ـبـا در              ـقـري نمايندگان سياسي اش  ت
هــمــه کشــورهــا بــقــدرت رســيــدنــد.         
نـهــادهـاي جــهـانــي سـرمــايــه مــثــل           
ـلـي پـول و بـانـک                   ـيـن الـمـل صندوق ب
جهاني و بانک اتحاديه اروپا و غـيـره       
ـنـد        همه تابع و مدافع اين مـدل هسـت
وسياست رياضت کشي اقتصادي که 
امروز از جانب اين نهـادهـا بـه هـمـه          

کشورها "توصيه"  و در واقع ديـکـتـه      
 ميشود، بر همين مدل مبتني است. 
هــمــانــطــور کــه اشــاره کــردم در          
چهارچوب ايـن دو الـگـوي اصـلـي،              
مدلها و يا شاخه هاي فـرعـي ديـگـر       
ـيـد بـراي                 هم وجـود دارد، مـثـل تـول
صادرات که چين يک نمـونـه  آنسـت        
( و زماني رفسنجـانـي مـيـخـواسـت         
مدلي شبيه آنرا در ايران پياده کند که 
ــا                    ــد)، و ي ــرســي ــي ن ــجــائ ــه ب الــبــت
ـتـصـادي کـه امـروز              ناسيوناليسـم اق
ترامپ و احـزاب راسـت افـراطـي در           
ـنـد در بـرابـر            اروپا  نمايندگي ميـکـن
گلوباليزاسيون اقتصادي کـه احـزاب       
ـنـد    سنتي   بورژوازي طرفدار آن هست
ـنـکـه      و غيره. به اين ترتيب بسته به اي
سرمايه مالي جـهـانـي مـحـور قـرار             
بگيرد يا بازار داخلي و کال بـرحسـب     
مشخصات رابطه بين سرمايه ها در   
کشورهاي مختلف، زير مدلهائي نيز 
شکل گرفته است که زير شاخه هائي 
از دو مــدل اصــلــي ســرمــايــه داري             
ــازار آزاد مــحــســوب                  ــي و ب دولــت
ميشوند. نمونه اينها را در کشورهاي 

 مختلف ميتوان مشاهده کرد.
اقتصاد جـمـهـوري اسـالمـي بـر           
هيچيک از اين مدلها مبتني نيست. 
اولين مشاهده اينست کـه سـرمـايـه         
داري در ايـران از ايـن سـتـون بـه آن                  
ستون حرکت ميکند و بطور روزمـره    
امرش را ميگذراند، ثباتي در کارش 
نيست و هيچکس مطمئن نيست در   
يکسال و دوسال بعد چه اتفاقـي مـي     
ـنـد مـدت و             ـل افتد. سرمايه گذاري ب
حتي ميان مدت ممکن نيست چـون  

 اطمينان و تضميني وجود ندارد. 
ــحــث و جــدل               يــک مــوضــوع ب
هميشـگـي در جـمـهـوري اسـالمـي              
مساله خصوصي سازيها بـوده اسـت     
اما آنچه به اسم خصوصي سـازي از      
آن صحبت ميشود چيزي نيست بجـز  
سپردن کارخانه ها و منابع مـالـي و       
پروژه هاي هـنـگـفـت بـه  مـقـامـات               
حکومتي و سران مافياي اقتـصـادي   
که سرمايه هاي دولتي را هـم تـحـت        
کنترل دارند. امثال سـرداران سـپـاه و        

ها و وابستگان بيت رهبري و  آيت اهللا
هاي دولتي را تـحـت    غيره هم سرمايه

اختيار دارند و هم بخش خصوصي را 
و هيچيک هم از هيچ قانون و برنـامـه   

ـيـاتـي                   ـنـد، مـال اي تبـعـيـت نـمـيـکـن
نــمــيــدهــنــد، و بــه کســي جــوابــگــو            
نيستنـد. يـک نـوع هـزار فـامـيـل و                   
ـيـائـي دسـت انـدرکـار                باندهـاي مـاف
هستند که خصوصيت اصـلـي شـان        
سربخودي و فعال مـايشـائـي اسـت.         
آنچه در اين نوع اقتصاد تعيين کننده 
ـيـائـي      است تصميمات اين سران مـاف

ـيـت    -است يعني اساسا تصميمات ب
رهبري و سـران سـپـاه و بسـيـج کـه                   

  -کامال هم دريکديگر تنيده شده انـد 
و نه برنامه ريزي و سياستهاي دولتـي  

 و نه حتي مکانيسمهاي بازار آزاد. 
ــصــاد دزدي و                در دل ايــن اقــت
اختالس و ارتشاء و بـازار قـاچـاق و            
بازار سياه و کال فساد بيداد ميکنـد.  
اقتصادي که در يک طرف يک اقليـت  
مفتخور مالتي ميلياردر را بـوجـود       
اورده است و از سوي ديگر کارگران و 
توده مردم را بزير خط فقر رانده است. 
ـتـم نـامـتـعـارف          همانطور که ابتدا گف
ـثـمـار و                    ـبـود اسـت بودن بـه مـعـنـي ن
ـلـکـه بـر عـکـس                سودآوري نيـسـت ب
ــاي                ــدوزي ه ــروت ان ســودآوري و ث
سرسام آور براي يک اقليـت نـاچـيـز و         
گسترش فقر و بيکاري و بي تامينـي  
اقــتــصــادي بــراي کــارگــران و تــوده            
مردمي که جز نيروي کارشان چـيـزي   
براي فروش ندارند يـک خصـوصـيـت         
ساختاري  اين سيستم است. بـه ايـن        
معني تحميل سخت ترين شرايط بـه  
کــارگــران و تــوده مــردم کــارکــن در            
سرمايه داري ايران کامال  "متعارف" 
است. اين سيستم اساسا در خـدمـت      
آيت اهللا هاي ميلياردر و بيت رهبري 
و سرداران سپاه و بسيج  قـرار دارد و      
اينها به يمن اين سيسـتـم، ثـروتـهـاي        
کالن و نجومي اندوخـتـه انـد کـه در           
تاريخ سرمايه داري ايـران کـم نـظـيـر          

 است.  
اين اقتـصـادي   �(%د را�)$:  �(%د را�)$:  �(%د را�)$:  �(%د را�)$:  

که وجوهي از آن را توضيح داديد چـه  
ويژگيها و مشخصاتي دارد؟ چـطـور     
ـيـد               کار ميکند و خـودش را بـازتـول

 ميکند؟ 
همانـطـور کـه      -,(+ �!�ا*$:  -,(+ �!�ا*$:  -,(+ �!�ا*$:  -,(+ �!�ا*$:  

ـتـصـاد تـحـت سـلـطـه                     ـتـم ايـن اق گف
ـبـال    باندهائي قرار دارد که هر يک بدن
ـيـشـتـر         توليد سود و ثروت و قـدرت ب
براي دارو دسـتـه خـود اسـت. و ايـن               

يـکــي از داليـل مــهــم  کشــمــکــش             
هميشگي بين جاحهـاي حـکـومـتـي        

 بوده است. 
يک مکانيسم  مهم کارکـرد ايـن     
اقتصاد رانت خـواري اسـت. يـعـنـي             
ـنـگـاهـهـا و              برخورداري تعـدادي از ب
ـيـازات     نهادهاي سرمايه داري از امـت
ــع                     ــاب ــه ت ــه ن ــي ک ــائ ــاده ــه ــژه. ن وي
ـنـد و نـه           ـت مکانيسمهاي بازار و رقـاب
تابع قوانين دولتي. در هر مقـطـع بـر       
مبناي اينکه کدام باند اقتصـادي در    

ـفـت و         -کدام عرصه  مثال صنعـت ن
پتروشيمي ها، معادن و جـنـگـلـهـا،          
ـيــن ســازيــهــا، مســکــن و                  مــاشـ
مســتــغــالت، ســدســازي، واردات و        
صادرات و بازار قاچاق و بـازار سـيـاه      

دسـت     -کاالهاي مختلف، و غـيـره     
باال را دارد شرايـط و مـنـاسـبـات و            
ـتـصـادي در آن عـرصـه را                 روابط اق
تعيين و عمـلـي مـيـکـنـد.  بـه ايـن                  
معني رانت خواري و يـا بـرخـورداري      
از امتيازات ويژه در هر عرصـه، يـک     
خصوصيت پايه اي اقتصاد جمهوري 
اسالمي است. طبعا بـرخـورداري از        
ايــن امــتــيــازات مســتــلــزم اشــغــال           
مناصب باالي حکومتي و يا ارتباط  
نزديک با  بيت رهبري وسرداران سپـاه  
و امثالهم است. ميدانيد که سـپـاه و        
بسيج حدود هشتاد در صد ااقتـصـاد   
ايران را تحت کنتـرل خـودش دارد و         
ـيـز      سردارن و مقامات سپاه و بسيج ن
ـنـگـي           ـنـگـات با بيت رهبري ارتبـاط ت
دارند.  آنچه در ديگر سـيـسـتـم هـاي         
سرمايه داري ارتباطات شـخـصـي و        
پارتي بازي نامـيـده مـيـشـود و يـک             
عارضه بحساب مي آيد در سرمـايـه   
داري اسالمي ايران يک خصـوصـيـت    
نهادينه شده و يک شرط  و مکانيسـم  

 مهم کارکرد آنست. 
يک شاخص و عامل رانتـخـواري   
ـيـازات ويـژه، ارز         و برخورداري از امت
دو نرخي است.  مقامات حکومـتـي    
و وابستگانشان با ارز دولتي ميخرند 
و با نرخ آزاد ميفروشـنـد و يـا ارز را            
مستقيما در بازار آزاد ميفـروشـنـد و      

 سرمايه داري بحرانزده و کلپتوکراسي اسالمي در ايران
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يک شبه سودهاي نجومـي بـه جـيـب         
 ميزنند. 

ـتـصـاد در         خصوصيات ديگر اق
ايران نيز همه در خدمت مال انـدوزي    
سران مافياي اقتصادي قـرار دارنـد.       
ـنـي و سـلـطـه               بازار قاچاق و زيـرزمـي
انحصاري بر بنادر و فـرودگـاهـهـا و           
واردات و صادرات کاالهاي اسـاسـي   
از خصوصيات ديگـر ايـن سـيـسـتـم           
ـيـائـي اسـت: از قـاچـاق دارو و                    مـاف
مشروب تا بازار آنتنهاي بشـقـابـي و        
ديگر کاالهائي که ظـاهـرا در ايـران          
ـبـديـل شـده        ممنوع است ولي عمال ت
است به بـازار داغ و سـود آري بـراي              
بــانــدهــاي حــاکــم و يــا وابســتــه بــه              

 حکومت. 
خصيصه ديگر سيستـم بـانـکـي       
ويژه جمهوري اسالمي است. بانکـهـا    

الحسنه و مـراکـز    و صندوقهاي قرض
و موسسات مـالـي رنـگـارنـگـي در             
ايران فعال اند که که هيـچ حسـاب و       
ـيـسـت،        کتاب و کنترلي بر کارشـان ن
يک شبه ورشکست ميشوند يا اعالم 
ورشــکــســتــگــي مــيــکــنــنــد و پــول           
مشتريانشان را باال ميکشند و فـردا    
دوباره تحت نام ديگـري دکـانشـان را        
باز ميکنند. بانکها و نهادهاي مالي 
اي  که مي دزدند ومي چاپند  و هـر      
از چندگاهـي در خـودافشـاگـريـهـاي           
جناحها معلوم ميشود دست آقـازاده  
ها و کله گنده هاي حکومتي در کـار  

 بوده است.
يک خصيصه ديگر سرمابه داري 
در ايران مزايده ها و منـاقصـه هـا و        
خريد و فروش سهام بازار بورس است 
که از پيش نتيجه و برنده و بازنده اش 
تعيين شده است. اسـپـکـوالسـيـون و         
اعمال نفوذها و بند وبستهائي که  در 
ســرمــايــه داريــهــاي مــتــعــارف جــرم        
محسوب ميشود در ايران شيوه رايج 

 مال اندوزي است.  
از ســوي ديــگــر مــا بــا زمــيــن             
خواري، دريا خواري، جنگل خـواري،  
ـيـم     معدن خواري و غيره مواجه هسـت
که به يک روند و عملکرد رايـج و جـا       
ـبـديـل شـده          افتاده در اقتصاد ايران ت

 است. 
در همه اين عرصه ها  اخـتـالس   
و غارت و دزدي بوسيله مـقـامـات و      
سران حکومتي بيداد مـيـکـنـد. هـر           
روز باندهاي رقيب دزديهاي همديگر 
را رو ميکنند و اقـالم نـجـومـي اي             
افشاء ميشود که در تـاريـخ چـپـاول           
ـلـکـه فـکـر           دولتها نه تنها در ايران، ب

ـقـه اسـت.          کنم در هر کشوري بي سـاب

اقالم نجومي اين دزديها  و وقاحت و 
ـنـش کـه            ـي بيشرمي بي نظيـرمـرتـکـب
حــتــي بــعــد از رو شــدن دســتــشــان              
همـچـنـان سـر پسـت و مـقـام خـود                   
ـقـه       نشسته اند در هيچ جاي دنيا سـاب
نداشته است. فسادي که سرتاپاي اين 
سيستم را فراگرفته  صـرفـا بـه سـران         
حکومت مربوط نميشود. سـيـسـتـم        
اداري و مــاشــيــن دولــتــي در ايــران            
اساسا بر مبناي رشوه کار مـيـکـنـد.        
اگر غارت و چپاول سـران حـکـومـت           
ناشي از حرص و آز آنها براي قدرت و 
ــر اســت، مشــکــل                ـت ــشـ ـي ــروت بـ ث
کارمندان دولتي تـامـيـن مـعـيـشـت          
است. بـدون رشـوه کـارمـنـدان جـزء                
دولتي نميتوانند حتي ابتداپـي تـريـن      
حوائج خود و خانواده شان را تـامـيـن    
کنند. به اين معني ارتشاء يـک جـزء      

 الزم کارکرد سيستم است.
همه مشخصاتي که بر شمردم از 
خصوصيات ساختاري نظام هستنـد.  
ســـرمـــايـــه داري در ايـــران بـــدون               
رانتـخـواري، ارز دو نـرخـي، سـلـطـه                
سرادارن نـظـامـي بـر بـخـش اعـظـم                 
ـتـصـادي،           ـتـهـاي اق ـي بنگاهها و فعال
بازار قاچاق و انـحـصـار صـادرات و           
واردات، کنترل بنادر و فـرودگـاهـهـا         
ـلـف، زمـيـن              بوسيله بانـدهـاي مـخـت
خواري و جنگل خواري و درياخـواري   
و معدن خـواري، اسـپـکـوالسـيـون و           
ـيـش           مزايده ها و مناقصه هـاي از پ
تـعــيــيـن شــده، و بــاالخـره غــارت و               
اخــتــالس و ارتشــاء و فســادي کــه             
سرتاپاي سيستم را فراگرفته  چرخـش  
نــمــيــگــردد. ايــنــهــا  از عــوارض و              

سائيهاي سيسـتـم و يـا نـاشـي از               نار
ـتــهــا و يــا                      ـيــاسـ ـلــط بــودن سـ غـ
ـلـکـه از         سوءمديريت و غيره نيست ب
خصوصيات ساختاري و نهادينه شده 
سرمايه داري در جمهـوري اسـالمـي      

 است. 
اين سيستم نه بر مبناي بـرنـامـه      
ريــزي و ســيــاســتــهــاي دولــتــي کــار           
ميکند و نه بر اساس مکانيسمـهـاي   
بـازار، نــه در قــالــب سـرمــايــه داري             
دولتي ميگنجند و نه سرمـايـه داري     
خصوصي. به نظر من مناسب تـريـن    
عنوان  براي اين سيستم کلپتوکراسي 
و يــا دزد ســاالري اســت. در ايــران               
ــه                  ــه اســت ک ــه چــهــارده ــک ب ــزدي ن
ـتـوکـراسـي اسـالمـي حـکـومـت               کلپ

 ميکند.  
ـتـن     شما در مقدمه به پيشي گـرف
ـتـصـاد اشـاره کـرديـد.              سياست بر اق
حزب ما بر اين عقيـده اسـت کـه در          

جمهوري اسالمي به نوعي سـيـاسـت    
زير بناي اقتصاد است. اين نظريه بـر     
ـنـي اسـت کـه کـل               ـت اين واقعيت مـب
سيستم اقتصادي که خصوصـيـاتـش    
را برشمردم، کل اين کلپتـوکـراسـي و      
دزدساالري اسالمي، حول سـيـاسـت      
غربستيزي و ضد آمريـکـائـي گـري،       
که يک خصوصيت استراتژيک و پـايـه   
اي حــکــومـت از آغــاز بــوده اســت،            
شکل گرفته است. آنچـه خـامـنـه اي          
اقتصاد مقاومتي مينامـد در واقـع       
همين دزدساالري اسالمي اسـت کـه     
از ابتدا حول سـيـاسـت بـر مـرگ بـر               
آمريکا شکل گرفته و سير قهـقـرائـي    
خودش را تا به امروز طي کرده است. 
سيستمي که بتدريج مـثـل يـک غـده         
سرطاني رشد کرده و به همه جـامـعـه    
چنـگ انـداخـتـه اسـت.  بـدون ضـد                   
ـيـز از         آمريکائي گري، ارز دو نرخـه ن
ابتدا وجود نميـداشـت و بسـيـاري از           
اين رانتخواريها ممکن نـمـيـشـد. يـا         
بازار قاچاق و زير زميني رونق اش را 
تمـامـا از دسـت مـيـداد. در مـورد                  
خيلي از خصـوصـيـات ديـگـري کـه             
باالتر بر شمردم نيز ايـن امـر صـادق          

 است. 
امــروز در حــفــظ و تــداوم ايــن             

ـيـاردر و               سيستم آيـت  ـل اهللا هـاي مـي
اقــلــيــت مــفــتــخــور حــاکــم مــنــافــع          
مستقيمي دارند و ايـن خـود بـه يـک           
ـبـديـل شـده کـه در             فاکتور سياسي ت
کشمکش جناحهـا بـر سـر بـرجـام و              
نقش و سلطه اقتصادي سـپـاه و کـال        
ـتـصـادي  بـروشـنـي                  سيـاسـتـهـاي اق
مشاهده ميکنيد. سيستم اقتصـادي   
مــوجــود ضــامــن مــنــافــع و ثــروت           
سرسام آور اقليت حاکم است و اينـهـا   
با چنگ و دندان از ايـن نـظـام دفـاع           

 ميکنند.  
ــ(ــ%د را�ــ)ــ$:   ــ(ــ%د را�ــ)ــ$:  � ــ(ــ%د را�ــ)ــ$:  � ــ(ــ%د را�ــ)ــ$:  � بــر مــتــن   �

شرايطي که تـوصـيـف کـرديـد طـرح           
برجام را چطور ميشود توضيـح داد؟    
آيا نفس وجود اين طرح  تـالـشـي از          
طرف حکومت براي متعـارف کـردن     
اقــتــصــاد ســرمــايــه داري در ايــران            

 نيست؟
ـ(ـ+ �ـ!ـ�ا*ـ$:   ـ(ـ+ �ـ!ـ�ا*ـ$:  -, ـ(ـ+ �ـ!ـ�ا*ـ$:  -, ـ(ـ+ �ـ!ـ�ا*ـ$:  -, بـرجـام و     -,

سرنوشت آن انعکاس يک تناقض پايه 
اي در اقتصاد و سيـاسـت جـمـهـوري        
اسالمي است. از يک طرف سيـسـتـم     
اقتصادي موجود با يک بحران و بـن      
بست مزمن روبروست که حـکـومـت      
چاره اي براي آن ندارد. بي ثباتي و بي 
آيندگـي و گـذران روز بـروز امـور و                 
ـيـائـي              کشمکش بيـن بـانـدهـاي مـاف

حاکم  بـر سـر چـنـگ انـداخـتـن بـر                     
سرمايه ها و امکانات و منابع ثروت 
جامعه همزاد اين رژيـم اسـت و ايـن          
يعني يک بحران ساختاري و پـايـدار.       
اين وضعيت بـراي کـارگـران و تـوده             
مردم زحمتکش جامعه از همان ابتدا 
ــي              ــمــن ــااي ــکــاري، تــورم، ن بــجــز بــي
ـقـر                  اقتصادي و زنـدگـي زيـر خـط ف
حاصلي نداشته اسـت. امـا جـامـعـه            
هيچگاه به ايـن وضـعـيـت تـمـکـيـن               
نکرده و تسليم نشده است. و ايـن بـه         
ـتـي        بحران اقتصادي حکومـت خصـل
سياسي مـيـدهـد. جـامـعـه در حـال               
انفـجـار اسـت و حـکـومـت خـود را                  

بيند براي جلوگيري از ايـن       ناگزيرمي
انفجار، يا بقول خوشان  "فتنه بزرگ"، 

 چاره اي بينديشد.
از سوي ديگر همانطور که اشاره  

کردم جناحها و دارودسته هاي حـاکـم   
منافع مستقيمي در تـداوم سـيـسـتـم        

و حـتـي ادامـه           -اقتصادي موجود 
  -غربستيزي که ريشه سياسي آنسـت 

دارند و هر نوع تغيير در اين سيسـتـم   
خـطـر مـي          منافع مستقيم آنها را به

 اندازد.  
طــرح بــرجــام و نــافــرجــامــي آن           
ـنـاقـض       نشاندهنده هر دو جنبه اين ت
است. از يکسو ميخواهند  بـه بـازار       
جهاني پذيرفته بشونـد و يـک رابـطـه           
نسبتا عادي تـري بـا بـازار جـهـانـي               
داشته باشند، به اين اميد که بحران و 
بن بست اقتصاديشان را عالج کنند، 
و يا الاقل تخفيف بدهند، و از سـوي    
ديگر نميتوانند از ضدآمريکائيگـري  
و غربستيزي بـعـنـوان يـک شـعـار و               
خصوصيت هويتي نظامشـان دسـت     

 بکشند.
همانطور که گفتم اين حـکـومـت    
ـيـزي       اساسا حول سياست آمريـکـاسـت
شکل  گرفته است و ايـن بـخـشـي از         
هويت او و اسـاس اسـالم سـيـاسـي                
است که اين حکومت در ايـران و در        
ـنـدگـي مـيـکـنـد. ايـن                    منطقه نـمـاي
مهمترين مانع بر سر مـتـعـادل شـدن       
ـتـه شـدن جـمـهـوري             اقتصاد و پذيـرف
اســالمــي در بــازار جــهــانــي اســت.           
ميداننـد هـر نـوع اعـتـدال و کـوتـاه                  
آمدني در برابر غرب  فراخواني بمردم 
بـــراي جـــمـــع کـــردن کـــل بســـاط              

 حکومتشان خواهد بود. 
مــانــع ديــگــر کــه خــود زائــيــده            
ـيـزي اسـت، شـکـل           استراتژي غربست
گيري باندهاي مافيائي اقتـصـادي و     
منافع مستقيمشان در حفظ سيستـم  
اقتصادي موجود است. همانطور که  

شاره کردم اين بـانـدهـا بـا چـنـگ و               
ـنـد و      دندان از منافعشان دفاع ميکن
ـيـري کـه ايـن                 در برابر کمـتـريـن تـغـي
مــنــافــع را بــخــطــر بــيــانــدازد، مــي           

 ايستند. 
اين تناقـض مـيـان بـن بسـت و              
فروپاشي اقتصادي و وضعيت انفجار 
آميز مـوجـود از يـکـسـو، و اسـالم                 
ضدآمريکائي و اقتصاد مافيائي کـه  
حول آن شکل گرفته از سـوي ديـگـر،      
امروز در کشمکش ميـان دو جـنـاح        
روحاني و خامنه اي متجلي ميشـود  
ولي مساله ريشه دار تر و قديمـي تـر     
ـنـي صـدر مـا               است. از همان دوره ب
شاهد اين وضعيت بحراني حکومـت  

 بوده ايم. 
ـنـده      امروز همه ميدانند برجام آي
اي ندارد. بويژه با رياسـت جـمـهـوري        
ترامپ آينده برجام از هر زمان تيره تر 
اسـت. ولـي حـتـي اگـر تـرامـپ هـم                    
ـتــخـاب نـمــيـشــد اســاسـا بـخــاطــر              ان

سياسـي نـظـام       -ويژگيهاي اقتصادي
اسالمي  برجام آينده اي نداشت؛ کمـا  
اينکه تالشهاي "سردار سازندگي" در    
دوره بعد از جنگ و  "مدل چيـنـي" و       

 غيره نيز به جائي نرسيد.  
ــن                 ــاقــض بــي ــظــر مــن تــن ــه ن ب
ـيـگـري               غربستيزي و ضـد آمـريـکـائ
جمهوري اسـالمـي بـا بـحـران و بـن               
بست اقتصادي اش تا زماني که ايـن  
حکومت بر سر کار اسـت، راه حـلـي        

 ندارد. 
آيا اين نشـانـه     �(%د را�)$:  �(%د را�)$:  �(%د را�)$:  �(%د را�)$:  

ضعف و نـاتـوانـي و بـن بسـت کـل                   
سيستم سرمايه داري ايران  نيست که 
ـفـعـت                  نميتواند بـخـاطـر سـود و مـن
گــروهــي کــوچــک از رانــتــخــواران و            
مافياي اقتصادي در بـازار جـهـانـي           

 ادغام بشود؟ 
امروز سرمايه -,(+ �!�ا*$:  -,(+ �!�ا*$:  -,(+ �!�ا*$:  -,(+ �!�ا*$:  

داري ايـران را هـمـيـن گـروه کـوچـک                
نمايندگي ميکند. يک سرمايه داري    
ايده آل و متعارف نداريم که آن کـنـار     
ايستاده است و سيستم موجود جـاي  
او را غصــب کــرده اســت. ايــنــطــور             

ـيـسـت. بـورژواي ايـران              و حـتــي      –ن
ـقـالب          -بورژوازي جهاني در بـرابـر ان

ناگزير شد به اسالميون متوسـل   ۵۷ 
بشود. اگر خميني و دارو دسـتـه اش        
ـقـالب از           را بجلو نرانده  بودنـد، آن ان
سرمايه داري در ايـران چـيـزي بـاقـي          
نميگذاشت. تيشه به ريشه حکـومـت   
ــزد. ايــن را                  و نــظــام ســرمــايــه مــي
ـتـهـاي سـرمـايـه          بورژوازي ايران و دول
داري در غرب ميدانستند. و بهمـيـن    
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دليل، در نگراني و هـراس از قـدرت         
ـفـرانــس                    گـيـري چـپ بـود کـه در کـن
گوادولوپ خميني را بـجـلـو رانـدنـد،        
النسه کردند و به اين ترتيـب بـخـتـک       
جمهوري اسالمي را بر جامعه حاکـم  

 کردند. 
سرمايه داري ايران ناگزير شد بـه    
اين حکومت، با همـه سـيـاسـتـهـا و           
اقتصاد و قوانين اش رضايت بـدهـد،   
چون آلترناتيو ديگري نداشت و تـا بـه     

 امروزهم ندارد. 
آيـا مـيـشـود       �(%د را�)$:  �(%د را�)$:  �(%د را�)$:  �(%د را�)$:  

گفت کـه بـا سـرنـگـونـي جـمـهـوري                   
اسالمي اقتصاد سرمايه داري ايـران    
ـتـصـاد مـتـعـارف                   تبديـل بـه يـک اق
ميشود  و طبعا اين خود چه از نـظـر     
اقتصادي و چه حتي سياسي يک گـام  

 بجلو نخواهد بود؟
بـه نـظـر مـن         -,(+ �!�ا*$:  -,(+ �!�ا*$:  -,(+ �!�ا*$:  -,(+ �!�ا*$:  

جمهوري اسالمي آخرين حکومـت و    
"دســتــاورد" بــورژوازي ايــران اســت.           
ـتـوانـد بــه                   سـرمـايـه داري ايـران نـمـي
گذشته مثال به دوران شـاه بـرگـردد.          
اين ديگر ممکن نيست. اين توحشي  

بينيد براي در قـدرت مـانـدن           که مي
سرمايه در ايـران ضـروري اسـت. از             
انــقــالب مشــروطــه تــا امــروز مــا             
ديکتاتوري بعد از ديکتاتوري داشتـه  
ايم. جمهوري اسالمي وحشي ترين و  
هارترين حکومت بورژوائي در ايـران    
است و من فکر ميکنم آخرينش هـم    
هســت. اگــر ســرمــايــه داري ايــران              
ميتوانست حـکـومـت ديـگـري روي          
کار بياورد تا امروز اين کـار را کـرده       
ـنـدگـان            بود. آلترناتيوي ندارنـد. نـمـاي

اهللا هـاي       بورژوازي ايران هميـن آيـت    
ميلياردر هستند. امکـان نـدارد کـه         
طبقه سرمايه دار در قدرت بـمـانـد و        

 شرايط از اين بهتر بشود. 
البته منظور من اين نيـسـت کـه      
بـا ســرنـگـونــي جــمـهـوري اسـالمــي             
خودبخود و به حکم شرايط اقتصادي 
ــد. در                ــدرت خــواهــد رســي چــپ بــق
سياست و تحوالت اجتمـاعـي هـيـچ       
چيز محتوم نيست. آينده ايران تماما  
بستگي دارد به جـدالـي کـه هـمـيـن             
امروز بين کـارگـران و تـوده عـظـيـم               
مردم در مقابل اقليت مفتخور حاکـم  
ـبـرد           در جريان است. سرنوشـت ايـن ن
آينده را تعيين ميکند. ولي يک چـيـز    
مسـلـم اســت: از نـظـر شـاخصـهــاي                
ـيـروهـاي        عيني اقتصادي حتي اگـر ن
ـنـد،      ـيـاي ديگر بورژاوزي هم روي کار ب

 وضع بهتر نخواهد شد. 
همانطور که گفتم سرمـايـه داري     

ايران در چـنـد دهـه اخـيـر در قـالـب                
جمهوري اسالمي توانستـه اسـت بـه        
بقاي خودش ادامـه بـدهـد و طـبـعـا             
جواب کارگران وتوده مـردم قـربـانـي         
اين وضعيت تداوم سرمـايـه داري در       
اشکل ديگر نيست. مردمي که بـزيـر   
خط فقر رانده شده انـد، مـردمـي کـه         
ميخواهند زندگيشان بر مبناي خـط  
ـقـر،                   رفاه تامـيـن بشـود و نـه خـط ف
مردمي که جمع شدن بساط مـذهـب   
از دولت و از جامعه را ميـخـواهـنـد،     
مردمي که خواهان برابري کامـل زن    
و مرد هستند، مردمي که آزاديـهـاي   
سياسي و مدنـي مـيـخـواهـنـد، ايـن            
مــردم در ايســتــگــاه ســرمــايــه داري          
متعارف که امـروزه مـعـنـائـي بـجـز            
ـنـد.            رياضت کشي ندارد نـمـي ايسـت
نميشود در آزاديها را کمي باز کرد و   
بقيه اش را دريـغ کـرد. مـردم هـمـه                 
آزادي را مــيــخــواهــنــد. نــمــيــتــوان            
دستـمـزدهـا را کـمـي افـزايـش داد،                
کارگر به دستمزدهاي رياضت کشانـه  
هم سطح خط فقر رضايت نـمـيـدهـد،     

 همه رفاه را ميخواهد.  
اقتصاد متعارف به معـنـي زدن     
از خدمات اجتماعي و باز گـذاشـتـن      
دست سرمايه ها در تسمه کشيدن از   
گرده کارگران و در يک کالم تـحـمـيـل     
استانداردهاي فالکتبار مدل رياضـت  
کشي مورد نظربانک جـهـانـي اسـت.       
اين مدل متعارف سرمايه  داري در       
دنياي امروز است. مدلي کـه ديـديـم       

 يونان را به چه روزي انداخت. 
به نظر مـن هـر دولـت سـرمـايـه             
داري اي ناگزير است براي سـود آوري    
و انباشت سرمايه ها همين وضعيـت  
مشقت بارموجود را، اين بـار تـحـت      
عنوان و تبليغات نوع ديگري، تـداوم    

 ببخشد.  
بنابرين اينطور نيست کـه دولـت     
ـنـکـه     سرمايه داري بعدي، بر فرض اي
اصوال شانس بقدرت رسيـدن داشـتـه      
بــاشــد، مــدل مــثــال اقــتــصــاد رفــاه           
سوسيال دموکراسي اسکانديناوي را   

کـنـد! ايـن مـدل در هـمـان                 پياده مي
اسکانديناوي هم کنار گذاشته شده و   
بورژوازي جهاني براي هـمـيـشـه آنـرا          
بايگاني کرده اسـت. هـر نـوع دولـت            
سرمايه داري در ايـران هـر قـدر هـم             
نيات خير داشته باشد، ناگـزيـر اسـت      
بگيرد و ببندد تا بتوانـد سـودآوري و       

 انباشت سرمايه را تامين کند. 
چند سال قبل يـکـي از رهـبـران           
اپوزيسيون راست در هـمـيـن کـانـال            
جــديــد اعــالم کــرد بــعــد از رفــتــن               

ـنـدهـا را       جمهوري اسالمي بايد کمرب
ـيـم کشـور را آبـاد             سفت کرد تا بتـوان
کــنــيــم. مــعــنــي ايــن ســفــت کــردن             
کمربندها را همه ميدانيم. اين يعنـي    
ـيـشـتـر              دستمزدهاي بخـورونـمـيـر و ب
کارکردن و کمتر خواستن و رضـايـت     
دان به فقر و فالکت اين بار بـه بـهـانـه       

بني صـدر مـيـگـفـت          بازسازي ايران! 
"شورا پورا ماليـده! بـايـد کـار کـنـي               
جانم" و حاال همپالگي هاي او هـنـوز    

 بقدرت نرسيده، همين را ميگويند.
به اين داليل است که مـن فـکـر        
ميکنم راه رهائي مردم ايران خلع يـد    
کامل سياسي و اقتصادي از سرمايه 
داري اســت در هــمــه اشــکــال و                    
قالبهايش، چه در قـالـب اسـالمـي و         
چه قالب ناسيوناليستي و سلطنتي و   

 غيره. 
بعنوان آخـريـن   �(%د را�)$:  �(%د را�)$:  �(%د را�)$:  �(%د را�)$:  

سئوال اين شرايط اقتصادي حاکم چه 
ـيـري روي مـبـارزات کـارگـران و                تاث

 مزدبگيران ايران داشته است؟ 
اين شرايط  از -,(+ �!�ا*$:  -,(+ �!�ا*$:  -,(+ �!�ا*$:  -,(+ �!�ا*$:  

يکسو به مبارزات کـارگـران بـر سـر           
شـان ابـعـاد وسـيـعـي              حقوق پايـه اي   

بخشيده است و از سوي ديگر جنبش 
کارگـري را بـه مـحـور اعـتـراضـات                
ـيـه جـمـهـوري اسـالمـي                 جامعـه عـل
تبديل کرده است. بـخـشـهـاي ديـگـر          
جامعه هم، نظير زنان و جوانان و کال 
توده مردمي که خواهان يک زنـدگـي     
در خور شان انسان قرن بيست و يـکـم   
هستند، در مبارزه طبقه کارگر عليـه  
ـقـه             اين وضعيت ذينفع و هـمـراه طـب

 کارگر اند.
امروز در همـه عـرصـه هـا، در            

ـيـه            ـقـر، عـل مبارزه براي رفاه، عليـه ف
مـذهـب، بـراي رهـائـي و خـالـصـي                 
فرهنگي جوانان، بـراي بـرابـري زن و          
مــرد، بــراي تــامــيــن حــقــوق مــردم            
منتسب به مذاهب و مليتهاي ديگـر  
در ايران، تامين حقوق افـغـانسـتـانـي      
هـاي سـاکـن ايـران، و حـتـي حـفــظ                  
محيط زيست که جمهوري اسـالمـي   
به شـدت مشـغـول تـخـريـب آنسـت،              
جنبشهاي اعتراضي متعددي شکـل  
گرفته است. ريشه و بـاعـث و بـانـي            
همه اين مصائب نظم سرمايـه اسـت     
که براي بقاي خود به حکومت هار و   
فاسـدي نـظـيـر جـمـهـوري اسـالمـي                
نيازمند شده است. ازينرو جنبشهـاي   
اعتراضي جاري در واقع جـلـوه هـاي        

ـنـد         بارزي از مبارزه طبقاتي اي هسـت
ـيـن دو کـمـپ کـار و               که حول جدال ب
سرمايه در ايـران بـه شـکـل حـاد و                  

 بارزي جريان دارد.   
اين شرايط جنبش کارگري را بـه    
راس جامـعـه مـيـرانـد و در مـحـور                

 -مــبــارزات مــردم قــرار مــيــدهــد            
ـيـم               ـن ـي همانطور که عمـال هـم مـي ب
ـتـر و                  جنبـش کـارگـري امـروز فـعـال
منسج تر و متحـد تـر از هـر زمـان             
ديگر قد برافراشته است و فعالين اين 
جنبش به چهره هاي محبـوب و سـر       
ـبـديـل             شناس در ميان تـوده مـردم ت
شده اند. بر متن اين شرايط جـامـعـه     

ـنـهـا يـک        به سرعت متوجه ميشود ت
راه براي رهائي و آزادي وجود دارد و     
ـنـده و                آن سوسياليسـم اسـت. ايـن آي
چشم اندازي است که طبقه کارگـر، و    
حزب او حزب کمونيست کارگري، در 
ـنـهـا                   برابر جـامـعـه قـرار مـيـدهـد. ت
سوسياليسم است که ميتواند رهائـي  
و آزادي و برابري و رفاه را بـراي هـمـه      
مردم  تاميـن و تضـمـيـن کـنـد. راه                

 ديگري وجود ندارد. 

ـلـي     معلمان با شروع سال تحصـي
مـهـر روز        ۱۳ فراخوان تجمع در روز 

جهاني معلم داده اند و بازنشستـگـان   
و بخش هـاي ديـگـري از کـارگـران،              
پرستاران و دانشجويان و مردم نيز از   
ايــن فــراخــوان اســتــقــبــال کــرده انــد.          
معلمان به خانواده هاي دانش آموزان 
نيز فراخوان داده اند که در اين تجـمـع   
شرکت کنند. خواست هاي معـلـمـان     
خواست هاي اکثريـت عـظـيـم مـردم          

 ۴ اســت از افــزايــش حــقــوق بــاالي             
ميليون و تحصيل رايگـان و درمـان       
رايگان تا آزادي معـلـمـان زنـدانـي و          
ــردن                  ــي ک ــه امــنــيــت ــان دادن ب ــاي پ
اعتراضات، از اعتراض به دزدي هـا    
ــه                  ــراض ب و اخــتــالس هــا تــا اعــت
تبعيضات. جا دارد بـا تـمـام قـوا از            

مهر کـه قـرار اسـت در           ۱۳ فراخوان 
ـلـف بـرپـا شـود و از                 شهرهاي مـخـت
خواست هاي معلمان و بازنشستگان 

 حمايت کنيم. 
ــلــمــان،         اتــحــادي کــه مــيــان مــع
بازنشستگان، کارگران و پرستـاران و    
دانشجويان شکل گرفته است اتفاقـي  
بسيار مهم در تاريخ مبارزه طبقـاتـي   
در ايران است. مردم بيش از هر زمان 
احساس همسرنوشتـي بـا يـکـديـگـر           
ميکنند، خـواسـت هـاي مشـتـرکـي           
دارند، دشمـنـان مشـتـرکـي دارنـد و             
سرنوشت مشتـرکـي آنـهـا را بـه هـم               

ـتـوانـد            ۱۳ پيوند ميدهد.     مـهـر مـي
تجلي اتحادي بزرگ و عمـيـق مـيـان       
ــه          ــان، عـــلـــيـ ــدگـ ــونـ ــارشـ ــمـ اســـتـــثـ
استثمارکنندگان، ميان اکثريتـي کـه     
ـيـه              از همه چيز محـروم شـده انـد عـل
ـتـخـوران               سرکوبگـران و دزدان و مـف

 ميلياردر باشد.  
يک وجه مهم اين همبسـتـگـي و      
همسرنوشتـي حـمـايـت از کـارگـران              

مراکزي است کـه در سـراسـر کشـور           
براي احقاق حقوق پايمال شده خود بـه  
مــيــدان آمــده انــد و مــورد تــهــاجــم            
سرکوبگران قرار ميگيرند، دستـگـيـر    
ميشوند، عليـه شـان پـرونـده سـازي            
ميشود، بعضا مثل کارگران نيشکـر  
ـنـد              هفت تپه اخـراج مـيـشـونـد، مـان
ــزشــان            ــاچــي ــروشــان بســاط ن دســتــف
ـبـران    مصادره ميشود و يا مانند کول
جانشان هدف قـرار مـيـگـيـرد. تـازه            
ـيــرحــمــانــه بــه             تـريــن مــورد يــورش ب
کارگران کارخانه هاي آذرآب و هپکو 
ـيـرون کشـيـدن          در اراک بود که براي ب
ـقـوم              ـتـاده خـود از حـل حقوق عقب اف
سارقين دست به تجمع زده بودند. جا  

مهر در همه شهرهـا   ۱۳ دارد که روز 
پالکاردهايي در همبستگـي بـا ايـن        
کارگران و در محکومـيـت ضـرب و        
شتم آنان برافراشته شود و قاطعانه بـه  
سرکوب و امنيتـي کـردن مـبـارزات         

 اعتراض شود. 
ـيـه        ـل حزب کمونيست کارگـري ک
معلمان و بازنشـسـتـگـان و خـانـواده           
هايشان، کليه خـانـواده هـاي دانـش           
ــاران و              آمــوزان، کــارگــران و پــرســت
ـيـن مـبـارزه بـراي             دانشجويان، فـعـال
آزادي زنــدانــيــان ســيــاســي و ســايــر           
فعالين اجتماعي را فراميخوانـد کـه     

مـهـر در سـراسـر            ۱۳ در تجمـعـات     
کشــور شــرکــت کــنــنــد و اتــحــاد و              
هــمــبــســتــگــي خــود را بــه نــمــايــش          

ـيـم کـه          مـهـر      ۱۳ بگذارند. اعالم کـن
ـيـم کـه در             "همه مي آييم". اعالم کـن
کنار کارگران هپکو و آذرآب ايستـاده  

 ايم. 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۱۷ سپتامبر ۲۵ ، ۱۳۹۶ مهر ۳ 

 مهر روز معلم،  ۱۳ 

 در حمايت از کارگران اراک
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کــارگــري در بــررســي و تــحــلــيــل از            
انقالب اکتبر اين ارزيابي را دارند کـه  
ـبــر مــوفـق شــد قــدرت             ـقــالب اکــت ان
ـيـرغـم              سياسي را بـدسـت آورد و عـل
جنگ ها، تـوطـئـه هـا و مـحـاصـره              
اقتصادي و قحطي آنرا حفظ کـنـد و       
همه توطئه هاي داخلي و بين المللـي  
را دفع و از نظر نظامي بـر دشـمـنـان         
ـتـه           خود غلبه کند. با اين وجـود  گـف
مي شود که انقالب اکتبر خيلي زود   
شکست خورد و آنچه باقي مـانـد نـه        
نتيجه پيروزي بلکه، پيامد شـکـسـت    
آن  بــود. چــطــور مــي تــوان قــدرت               
ـيـن را        ـف سياسي را قبضه کرد، مخـال
دفــع و قــدرت را حــفــظ کــرد امــا،              
ـنـاقـض                   شکسـت خـورد. ايـن يـک ت
نيست؟ شما چطور ايـن مـوضـوع را        

 توضيح مي دهيد؟
ـقـالب   4	�3 /(ـ2ـ1ـ�ا0:  4	�3 /(ـ2ـ1ـ�ا0:  4	�3 /(ـ2ـ1ـ�ا0:  4	�3 /(ـ2ـ1ـ�ا0:   ان

اکتبر يک انقالب پيروزمند در تاريـخ  
بشري بود که در ادامه انقالب فـوريـه   

صورت گـرفـت. ايـن        ١٩١٧ در سال 
انقالب خيزش عظيم کارگران و مردم 
محروم براي خالـصـي از ارتـجـاع و           
ستمگري و يکه تازي و غارتگري يک 
اقليت فاسد و مفتخور بود، و به نظام 
و سيستم تزاري کـه سـتـون ارتـجـاع            
جهاني ناميده ميشد را براي هميشـه  

مـردم  ١٩١٧ پايان داد. در ماه فوريه  
ديکتاتوري صدها ساله تـزاري را بـه       
زير کشيدند و به حـاکـمـيـت صـدهـا           
سالـه اشـراف و زمـيـن داران پـايـان                 
دادند و در اکتبـر هـمـان سـال دولـت            
ارتجاعي اي را که تحـت نـام "دولـت         
موقت" ميخواست حاکميت سرمايه  
و زمين داران را بـازگـردانـد بـه زيـر                
کشــيــدنــد. کــارگــران و دهــقــانــان و            
سربازان يعني اکثريت عـظـيـم مـردم       
ـتـکـارانـه          ميخواستند از سلطه جـنـاي
اشراف و زمين داران و سرمايه داران   
مفتخور خالص شوند و بـه آزادي و          
ـنـد. بـراي        رفاه و برابري دست پيدا کن
اول بار در تاريخ جامعه بشـري مـردم     
محروم يعني همانها که در هيچ جاي 

جهان تا آن زمان از حـقـي بـرخـوردار       
نبودند و "بي سروپاها" و "پـا بـرهـنـه            
ها" خوانده ميشـدنـد، مـوفـق شـدنـد           
سکان جامعه را مستقيما در دسـت      
گيرند و به سلطه صدها ساله اشـراف    
ـتـکـار       و زمين داران مفتخور و جـنـاي
پايان دهند. حکومت شوراها يعـنـي    
قدرت خـود مـردم در ايـن جـامـعـه                 
ـيـن تـجـربـه در                  سرکار آمـد. ايـن اول
ـبـال     جوامع بشري از اين دست بود. ق
در کــمــون پــاريــس کــارگــران تــالش          
کردند که سرمايـه داران و اشـراف و           
ـقـالبـي     زمين داران را با يک خيزش ان
از قدرت به زير بکشنـد امـا بـعـد از           
مدت کوتاه چند ماهه اي شـکـسـت        
ـفـر بـه جـوخـه             خوردند و دهها هزار ن
ـقـالب                  اعدام سـپـرده شـدنـد. امـا  ان
ـيـات                اکتبر با درس گـيـري از تـجـرب
کمون موفق شد که دولت مردمي را   
با موفقيت برپا کند و تمام ارتشهـا و    
لشکرکشيهاي دولتهاي ارتجاعـي را    
شــکــســت دهــد و دولــت شــوراهــاي          
کـارگـران و دهـقــانـان و سـربـازان را                 
مستقر نمايد. اين از نـظـر تـاريـخـي           
بسيار مهم بود و اين تجربه اي اسـت    
که جايگاه تاريخي خـودرا هـمـيـشـه          

 حفظ خواهد کرد. 
بگذاريد قبل از اينکـه بـه بـحـث         
ما در مورد شکست سوسياليسم در   
ـقـالب    شوروي بپردازيم روي پيروزي ان
ـقـالب           اکتبر کمي مکث کنيـم. بـا ان
ـيـه              اکتبر جبهه ارتـجـاع جـهـانـي عـل
انقالب بسيج شد. لشکرکشـي هـاي      
عظيمي عليه کارگران و مردمي کـه    
جرات کرده بودند به حاکميت سنـتـي   
اشراف نه بگويند صورت گـرفـت کـه      
باور کردني نيست. دولتهاي فرانسه و  
انگلـسـتـان و چـک و حـتـي ژاپـن و                    
آمريکا و لهستان و برخي کشورهـاي  
ديگر مستقيما براي سرکوب انقالب 
نيروي نظامي گسترده اي بـه روسـيـه      
گسيل کردند و هرکدام مناطقي را به 
اشغال در آوردند و دولت شوراها را به 
محاصره در آوردند. مناطق وسيـعـي    
نيز تحت اشغال آلمان بود و نيروهـاي  
دست نشانـده و مسـلـحـش را بـراي              
اشــغــال شــهــرهــا ســازمــان مــيــداد.         
ژنرالهاي تزاري تا دندان با سالحها و   
تجهيزات عظيم اين دولتـهـا مسـلـح       
شدند و با جديت هرکـدام از جـهـتـي         
براي سرنگون کردن دولت کارگري در 

تالش بودند و در اين جهـت از هـيـچ        
جنايتي عليه مردم شـوروي و بـويـژه        
کمونيستها و بلشـويـکـهـا خـودداري        

 نميکردند.  
اين تهاجم همه جانبه مقتدرترين 
دولتهاي آن زمان عليه يـک جـامـعـه         
جنگ زده و قـحـطـي زده کـه عـمـال             
ارتشي هم نداشت فقط با عزم و شـور  
و فداکاري بـاورنـکـردنـي تـوده هـاي             
ـلـشـويـکـهـا          ميليوني مردم برهبري ب
پاسخ گرفت و به فاصله حدود دو سال 
به شکست کشيده شد. در اواخر سـال   

ـقـالب       ١٩١٩  يعني دو سال بعد از ان
اکتبر دولـت شـوراهـا ديـگـر خـودرا             
تثبيت کرده بود و لشکر کشـيـهـا در      
تمام جبهه ها به شکست رسيده بـود.  
خيلي از دولتها ناچار شدند ارتشهاي 
شکست خورده خودرا عقب بکـشـنـد    
و سربازان خـودرا بـه کشـورهـايشـان            

 بازگردانند. 
ـيـجـه بـگـيـرم کـه                  ـت ميخـواهـم ن
ـقـالب             پيروزي سياسي و نـظـامـي ان
اکتبر و پيروزيهاي بعد از آن براسـتـي   
ـيــروزي تــاريــخـي و عــظـيــم و                يـک پ
ـيـمـي بـر         ـق باشکوه بود که تاثير مست
ـيـشـک       انقالبات بعدي گذاشت و در ب
انقالبات آتي نيز متاثر از اين تجـربـه   
خواهند بود. هيچ کس باور نمـيـکـرد     
که اينهمه لشکر و دولت و ارتجـاع و    
توطئه گري را کارگران و دهقاناني بـا  
دست نسبتا خالي بتوانند به فـاصـلـه    
حدود دوسال تماما در هم بشکنند و   
ـتـه          ـب ـنـد. ال دولت شوراها را حفظ کن
حمايت کارگران کشورهاي ديـگـر از       
ـيـز            بلشويکها و کارگران روسـيـه را ن
نبايد ناديده گـرفـت کـه در مـواردي             
ـلـشـويـکـهـا                    سربـازان از جـنـگ بـا ب
خــودداري مــيــکــردنــد و حــتــي در             
مــواردي دســت بــه شــورش عــلــيــه            

 فرماندهان خود ميزدند. 
ـبـر        بالفاصله پس از انقـالب اکـت
ـيـرات اجـتـمـاعـي و              تحوالت و تـغـي
اقتصادي بسياري در جامعه به اجـرا    
گذشته شد. عالوه بر شـورايـي شـدن         
تمـام نـهـادهـاي اجـتـمـاعـي و اداره                 
جامعه که تحولي بسيار بزرگ و بـي    
ـيـز    سابقه بود تحوالت اجتماعي اي ن
فورا به اجرا گـذاشـتـه شـد. آمـوزش             
رايگان و اجباري، بهداشت و درمـان      
گسترده و در دسترس براي هـمـگـان،    
ـقـاتـي و بـه اجـرا              کاهش شکاف طـب

ـنـه رفـاه              گذاشتن اقدامـاتـي در زمـي
مردم و سواد آموزي و بـرابـري زن و           
مرد و ممنوعيت کار شبانه و امـثـال   
ـقـالب را در                 اينها روسيـه بـعـد از ان
بهترين وضعيت در زمان خـود قـرار       

 ميدهد. 
بنابرين ميخواهم تاکيد کنـم کـه     
انقالب اکتبـر هـيـچـوقـت شـکـسـت             
نخورد. اما مردمي که انقالب کـرده     
بودند نتوانستند به اهداف اجتماعـي  
و رفاهي و آزاديخواهانه خـود دسـت       
يابند و بعد از چـنـد سـال يـک بـانـد                 
ـيـن در راس        جنايتکار برهبري استال
حزب بلشويک و کل جامعـه شـوروي     
قرار گرفت و کل دستاوردهـا را پـس       
گرفت. سوال در واقع اينست کـه چـرا      
بــا وجــود پــيــروزي عــظــيــم اکــتــبــر،          
ـيـسـم در شـوروي شـکـسـت               سوسيال
خــورد؟ بــنــظــر مــن دو عــامــل در              
ـيـسـم در                   شـکـسـت بـعـدي سـوسـيـال
ـنـد؛             ـيـرات اسـاسـي داشـت شوروي تاث
اولينش مرگ لنين بود، و بعد جنگ 
داخلي و عوارض و تاثيرات مـخـرب   
آن. جنگ داخلي و محاصره نظامـي   
ـقـالب بـود،              که باالفاصلـه هـمـزاد ان
ـيـشـتـريـن عـوارض مـخـرب را در                  ب
جامعه شوروي بعد از انقـالب بـاقـي      
گذاشت. جنگ داخلي اجازه نداد کـه     
برنامه بلشـويـکـهـا تـمـامـا بـه اجـرا                
گذاشته شود و تـحـوالتـي کـه شـروع          
شده بود خيلي هايش نيمه کـاره رهـا     
ـبـر نــتـوانسـت بــه                   ـقـالب اکـت شـد. ان
ـتـصـادي خـود          اهداف اجتماعي و اق

 برسد. 
فضاي جنگي تاثيـرات مـخـرب      
ـيـه هـا بـرجـا                      خود را در تـمـام زمـن
ــگــي و                 گــذاشــت. در شــرايــط جــن
محاصره نظامي و کل وضعيتي کـه    
بدنبال داشت، بلشويک ها در پـاسـخ       
دادن به کل اين اوضاع ناتوان ماندند. 
ــعـــصـــب             ــم و تـ ــسـ ــالـــيـ ــونـ نـــاســـيـ
ـلـشـويـک              ناسيوناليستـي در حـزب ب
بتدريج دست باال پيـدا کـرد. نـجـات          
"وطن سوسياليستي" در راس هـمـه           
چيز قرار گرفت، که شايد چاره اي هـم  
جز اين نبود. درست در اين شـرايـط،      
ـئـوريسـيـن و مـغـز            لنين که رهبر و ت
متفکر انقالب بود، دچار سکتـه شـد     
و از صحنه سـيـاسـي دور گـرديـد و              
خيلي زود درگذشت. اين يـک ضـربـه       
مهلک و جبران ناپذير به بلشـويسـم و     

انقالب بود. در خالء وجود لنين و در  
فضاي تهاجمات و توطئـه هـاي پـي        
در پي دولتهاي ارتجاعي و بـانـدهـاي    
ـيـسـت، و                     توطـئـه گـر و ضـد کـمـون
نداشتن پاسخ ها و پالتفرم و بـرنـامـه      
اقتصادي و اجتماعي کمونيستي اي   
که عملي و قابل دفاع باشد، اوضـاع    
ـيـن بـه             به سمت ديگري رفـت. اسـتـال
راس حزب منتقل شد، سرمايه داري 
دولتي به جاي سوسياليسـم مـعـرفـي       
شد، و ناسيوناليسم جاي بلشويسم را   

 گرفت.
اولين قـربـانـي ايـن عـقـب گـرد                
ــلــي زود           کـمــونــيــســتــهــا بــودنــد. خــي
ـقـد و کـارگـري                 کمونيسـتـهـاي مـعـت
شــنــاخــتــه شــده فــوج فــوج بــعــد از              
محاکمه هاي نمايشي به جوخه هـاي  
ـبـري                  اعدام سپـرده شـدنـد يـا بـه سـي
ـنـد.      تبعيد شدند و هيچگاه بازنگـشـت
با رشد نازيسم و نـزديـک شـدن سـايـه          
جنـگ دوم جـهـانـي در اواخـر دهـه                 
ــاي               ــالدي فضــ ــت مــــيــ ــســ بــــيــ
ناسيوناليستي در شوروي بيشتر داغ   
ـبـر             ـقـالب اکـت شد و دستـاوردهـاي ان
تماما پس گرفته شد و کمونيـسـتـهـا     

 تماما از صحنه کنار زده شدند.
ـيـغـات                ـل ـب بنابـرايـن، بـرخـالف ت
ـيـسـم در       سخنگويان بورژوازي، کمون

تـوسـط      ١٩٨٩ شوروي نـه در سـال         
يلتسين و گورباچف و غرب بلکه، در 
ـيـسـت                همان سـالـهـاي اواخـر دهـه ب
ميالدي با حاکم شـدن ديـکـتـاتـوري          
ــکــه                     ــي و پــس از ا يــن ــالــيــن اســت
کمونيستها از صحنـه سـيـاسـي دور         
شــده بــودنــد و بــه داليــل ديــگــري               
ـتـي کـه        شکست خورد. آن نظام و دول
ـلـوک        بعد از آن بنام دولت شوراها و ب
شرق در روسيه و کشورهاي ديگر بـر    
سر پا بود، آشکارا چيزي جز سرمايـه  
داري دولتي نبود و در سالهاي اواخـر    
ـتـي      قرن بيست اين سرمايه داري دول
بود که بـه بـن بسـت رسـيـد و دچـار                 

 بحران شد و شکست خورد. 
اما هـمـانـطـور کـه اشـاره کـردم              
تـجــربــه انــقــالب اکــتــبـر تــجـربــه اي            
منحصر بفرد در تاريخ بشري است و   
هربار و هرجا کـه کـارگـران و مـردم             
عادي بخواهند خود مستقيما قدرت 
را در دست بگيرند و از شر حاکمـيـت   
ـتـخـور و بـي خـاصـيــت                    ـيـت مـف ـل اق
سرمايه دار خالص شوند، قـطـعـا از        
اين تجربه به عنوان يک تجربه عظـيـم   
و تاريخي و مثبت بشري ياد خواهند 
ـيـش      کرد و با اتکا به درسهاي آن به پ

 خواهند رفت. 

 اهميت پيروزي انقالب اکتبر و علل شکست بعدي
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اعتراضات اخير کارگران آذرآب   
ـبـش                 ـقـطـه تـازه اي در جـن و هپکو ن
کــارگــري اســت.  ايــن اعــتــراضــات           
قدرتمند را بايد در فضاي پـر تـالطـم      
سياسي امروز جـامـعـه قـرار داد تـا            
اهميت آنـهـا بـهـتـر درک شـود. ايـن                 
اتفاقات در فضايي که اعتراض عليه 
اختـالس هـاي حـکـومـتـي و رانـت                
خواري هايشان بـه شـعـار خـيـابـانـي            
تبديل شده است، شعارهايـي کـه در       
تجمعات مختلف کارگران، معلمان، 
بــازنشــســتــگــان  و در تــجــمــعــات             
ـيـن بـه         اعتراضي مالباختگان کـاسـپ
عنوان شاکيان خصوصي دزدي هـاي  
ميلياردي حکومتيـان در شـهـرهـاي         
مختلف در خيابانها ميشنويـم، روي    

 ميدهد. 
اين اتفاقات در فضايي به وقـوع    
ـبـه      مي پيوندد که جامعه با چهـارشـن
هاي بدون حجابش بر نفي عـمـلـي و        
کامل حجاب، اين پـرچـم حـکـومـت        
آپارتايد جنسي کمر بسته است.  تـا       
جاييکه فسيل هايي چون علم الهـدي  
اذعان ميکنند که حجاب را نميتوان 

 اجباري کرد.
ـفـاقـات در شـرايـطـي رخ               اين ات

ــارزه بــراي آزادي              مــيــدهــد کــه مــب
زندانيان سياسي ابعاد جديدي بـخـود   
گرفته است و شعار زندانـي سـيـاسـي       
آزاد بايد گـردد، جـاي کـارگـر، جـاي            
معلم زندان نيسـت، هـر روز در ايـن            
تجمع و در آن تـجـمـع و در مـقـابـل                 
زندان و مجلس اسالمي، طنين انداز 
ـفـاقـات      است. و باالخره اينکه، اين ات
ــه                  ــدهــد ک ـي ــطــي روي مـ ــراي در ش
اعتراضات کارگري هر روز گسـتـرده     
تر ميشود و جنبش هاي اعـتـراضـي    
ســازمــانــيــافــتــه تــر بــا کــارزارهــاي          
مبارزاتي شان به جلو گام برميـدارنـد   
و انسانيت را فرياد ميزننـد. مـثـالـي        
ديـگـر از هـمــيـن دســت در هــمـيــن                
روزهـاي اخـيــر، پــاسـخ گسـتــرده بــه             
فراخوان شوراي هماهنگي تشکلهاي  
صنفي معلمان براي سـيـزدهـم مـهـر        
ماه، روز جهاني معلم است. بـه ايـن        
مــنــاســبــت از مــعــلــمــان شــاغــل و           
بازنشسته  گرفته تـا بـازنشـسـتـگـان           
لشگري و کشوري و تامين اجتماعي 
ـلـف بـا                از تهران  و شـهـرهـاي مـخـت
پــوســتــرهــايشــان کــه بــر روي آنــهــا            

ـقـر،                  ـيـه ف شعـارهـاي اعـتـراضـي عـل
ـيـه سـرکـوبـهـا               گراني، تبعيض و عـل
نقش بسته است، فراخـوان داده و بـه         
استقبال يک روز اعـتـراض سـراسـري         

 ميروند و ميگويند، همه مي آييم. 
ـفـاقـات در            از سوي ديگر ايـن ات
شرايطي روي ميدهـد کـه جـدالـهـاي          
درون حکومت از هر وقت عميق تر و 
ريشه اي تر است و در برابر اين مـوج    
قدرتمند اعتراضي در دفاع از زندگي 
و معيشت و براي داشتن يک زنـدگـي   
ـيـصـالشـان را            انساني، ميشـود اسـت
ديد. نمونـه بـارزش بـرخـوردشـان بـه              
اعتراضات کارگران آذرآب و هـپـکـو      
در اراک است. از نزديکتر نگاهـي بـه      

 اين اعتراضات داشته باشيم.
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ــارزات کــارگــران آذر آب و             مــب
هپکو از اعتراض بـه دسـتـمـزدهـاي          
پرداخت نشده و خطر بيکـار شـدن از       
کار شروع شد. در طول يکسال اخـيـر    
ايــن کــارگــران، بــارهــا و بــارهــا در              
اعتراض به ايـن وضـعـيـت بـرده وار              
کاري دست به تجمع زده اند و هـربـار     
با دادن وعده هايي، آنها را سـردوانـده   

 ٦ اند. در حال حاضر کارگران آذرآب    
ماه مزد طلب دارند و کارگران هپکو 

بطور کامل مزدشـان را     ٩٥ از ديماه 
نگرفته اند و کارگران هر دو کارخـانـه   

 ٢٨ در خطر بيکاري قرار دارند. روز      
شهريور کارگران اين دوکارخانه يعني 
حدود سـه هـزار کـارگـرهـمـزمـان بـا               
يکديگر به خيابان آمـده و دسـت بـه          
تــجــمــع و اعــتــراض زدنــد. نــيــروي             
انتظامي به صـف آنـان يـورش بـرد،           
قشونش را به خيابان کشيد و مـحـل     
تجمـع کـارگـران آذرآب بـه درگـيـري               
خيابـانـي کـارگـران بـا سـرکـوبـگـران                
تبديل شد.  در اين حـملـه وحشـيـانـه         
سرکوبگران بـه صـف کـارگـران گـاز              
اشک آور زدند،  شليک هوايي کـردنـد     
و وقتي کارگران هپکو تالش کـردنـد     
بــه کــمــک هــمــکــارانشــان در آذرآب          
بشتابند، بـا گـاز اشـک آور بـا آنـهـا                 
مقابله شد. امـا در بـرابـر هـمـه ايـن                
وحشــيــگــيــري هــا کــارگــران عــقــب         
ـنــشـســتــنـد و قـرار و مـدار ادامــه                 ن
ــعــد را                 ــراي روز ب اعــتــراضــشــان ب

 گذاشتند. 

بدنبال ايستادگي جانانه کارگـران  
در مقابل سـرکـوبـگـران و انـعـکـاس            
گسترده ماجرا در سـطـح شـهـر و در           
ديگر محيط هاي کارگري بـالفـاصـه    
فرمانده نظامـي اسـتـان مـرکـزي بـه             
غلط کردن افتاد و در صدا و سيمـاي  
جــمــهــوري اســالمــي از کــارگــران             
عذرخواهي کرد. بعد هـم، دادسـتـان        
اين استان و نماينده مجلس اسالمـي  
و نهادهاي دست سـاز حـکـومـتـي و          
مقاماتي از اين دست، تحت عـنـوان     
اينکه مشکل در مديريت بوده اسـت  
و بايد خـواسـتـهـاي کـارگـران پـاسـخ             
ـنـد.     ـن گيرد، ناگزير شدند، عقب بنشي
ـبـال حـرکـت اعـتـراضـي             بعد هم، بدن
پنجم مهر ماه هپکو که همـزمـان بـا      
سفر ربيعي وزير کـار بـه ايـن شـهـر،              
دوباره مسير ريـل راه آهـن را بسـتـه             
بودند، سراسيمه اعالم کـردنـد کـه از        
طريق واگذاري تسـهـيـالت بـانـکـي،           
حقوق معوقه کارگران آذرآب پرداخت 
ـيـز        ميشود و مديريت اين کارخـانـه ن
تغيير خواهد کرد و بـخـشـي از مـزد         
معوقه هپکو هم پرداخـت مـيـشـود.       
بگذريم که در جـريـان ايـن کشـاکـش          
ها، گوشه ديـگـري از رانـت خـواري             
هايشان در اين دو کـارخـانـه بـرمـال             
شـد.  کـارگـران هـم ايسـتـاده انـد و                     

 ميگويند وعده ها بايد عمل شود. 
حکومتيان عقب نشستند، چـون  
ــر                ــگـ ــراض در ديـ ــه اعـــتـ ــزمـ زمـ
کارخانجات شهر از جمله آوانگان کـه  
با مشکالت مشابهي دست و پنـجـه   
نرم ميکنند، باال بود. چون در ادامـه     
اش ميتوانست به وارد مـيـدان شـدن      
خانـواده هـاي کـارگـران و گسـتـرش               
دامنه اعتراضات به کل شهر منتهي 
ـفـاق                    شود. کـل ايـن مـاجـرا  يـک ات
سياسي مهم است که از تـوازن قـواي     
سياسي امروز جامعه حکايـت دارد.    
ـيـش از             اين اتفاقات در عـيـن حـال ب
بيش قدرت اتحاد کارگران را مقـابـل   
چشم جامعه ميگذارد و در مـقـابـل        

 کل کارگران راه نشان ميدهد. 
جالب اينجاست که بعـد از ايـن        

ماجراها، عليرغم وعده و وعيد دادن 
به اينکه بخـشـي از طـلـب کـارگـران             
آذرآب پرداخت خواهد شد  و اعـالم        
اينکه آنها قرار است سرکار بازگردند، 
شاهد ادامه اين اعتراضات هستيـم.   

از جمله روز اول مـهـرمـاه کـارگـران              
هپکو در اعتراض به يورش وحشيانه 
نيروي انتظامي دست به تجمع زدنـد.  
در اين تجمع کارگران در سـخـنـرانـي       
هايشان صداي اعتراض خـود را بـه         
تبعيض، نابرابري و بـه سـرکـوبـگـري          
نيروي انتظامي بلند کردند. از جـملـه    
ـيـروي         يکي از سخنرانان خطاب بـه ن
انتظامي گفت: "شما نيروي انتظامي   
که به صورت ما گـازاشـک آور زدي،       
بچه ات امروز با لباس نـو و وسـايـل        
تــحــريــر نــو بــه مــدرســه رفــت، مــن            
ـبـاس نـو بـه          خوشحالم که بچه تو با ل
مدرسه رفت، اما ميداني کـه فـرزنـد      
همکار من اينجا بغلش نشسته و از     
تحصيل محروم اسـت." و سـخـنـران           
ديگري در اعتراض به سرکوب يگـان  
ويژه و با خشم تمام از اينکه چـگـونـه      
کل دم و دسـتـگـاه ايـن حـکـومـت و              
نيروي سـرکـوبـش در خـدمـت سـود               
ـيـاردي     ـل صاحبان سرمايه و دزدان مي
است و اينکه چگونه  با چماق مذهب 
جامعه را سرکوب و چپاول ميکننـد،  
فرياد اعتراضش را بلند کرد و گفـت:  
ـيـس و        ـل "دزدا خيالشون راحت، اين پ
استاندار بـا اونـاسـت. مـن خـرج زن               
وبچم را نميتونم بدم،اما اخـبـارو بـاز        
مي کني ميانمار، لبنانه.  صداي ما  
ـلـويـزيـون      را همه دنيا شنيد، ولي در ت
ما فقط اخبار لبنان و ميانمـار، غـزه     
و... است! و فرياد ميزند : "زن و بچـه   
من گرسنه انـد...امـام حسـيـن مـال             

سال پيش است، شـمـا امـروز      ١٤٠٠ 
 ميزنيد تو سر و کله زن و بچه من!

اين فريادها بطور واقـعـي فـريـاد       
اعــتــراض  و کــيــفــرخــواســت هــمــه           
ـقـر،                  ـيـه ف کارگران و هـمـه مـردم عـل
تبعيض ، نابرابري و جهنـم سـرمـايـه       
ــراضــات               ــم اســت. اعــت داري حــاک
کارگران آذرآب و هپکو تا هميـن جـا     
دستـاوردهـاي درخشـانـي بـراي کـل             

 کارگران و مردم دارد. 
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اولين تـجـربـه ارزنـده مـبـارزات             
قدرتمند کارگران آذر آب و هـپـکـو،           
نشــان دادن امــکــان دســت زدن بــه             
تجمـعـات هـمـاهـنـگ و قـدرتـمـنـد                 
کارگران در کارخانجات مختـلـف در     
سطح يک شهر و يا يک رشته مـعـيـن      
توليدي اسـت. در اراک کـارگـران دو             

کارخانه آذر آب و هـپـکـو کـنـار هـم             
ايستادند و دامنه چنين اعتراضـاتـي   
ميتواند شهر بزرگ اراک را کـه يـک           
ــري اســت در                 ــزرگ کــارگ ــز ب مــرک
ـتـاد ،             ـفـاق اف بربگيرد. امروز اراک ات
فردا قزوين و در تمام شهرها ميتوانـد  

 باشد. 
تجربـه ديـگـر ايـن اعـتـراضـات              
نشان دادن قـدرت اتـحـاد کـارگـران،            
آنهم در توازن قـواي سـيـاسـي امـروز          
جامعه در تقابل با سرکوبگـري هـاي     
رژيـــم و گـــارد ويـــژه اش اســـت.                  
ايستادگي جانانه کـارگـران آذرآب و         
هپکو در مقابل نيروي انتظامي و در 
عين حال اعتراض به يورش وحشيانه 
گــارد ويــژه، يــک درس مــهــم ايــن                
اعتراضات براي خود اين کـارگـران و     
کل جامعه است. پيام ايـن اعـتـراض      
به کل حکومت اين بود که ديگر جان 
به لب کارگـران و کـل مـردم رسـيـده              

 است و کوتاه نخواهند آمد.
سومين تجربه مهم، شکل گيري 
يک همبستگـي وسـيـع کـارگـري در            
حمايت از ايـن کـارگـران و در بـرابـر              
نــيــروي ســرکــوب حــکــومــت اســت.        
خصوصا شکل گيري چنين شـکـلـي      
از اتحاد و هـمـبـسـتـگـي کـه در آن                  
کارگران از ديگر کارخانـجـات جـمـع       
شوند، پالکارد بدست بگيرند و اعالم 
حمايت کنند  نوين و بيسابقـه اسـت.      
ـيـوم              ـن در اين رابطـه کـارگـران آلـومـي
هرمزگان پيشتاز بـودنـد و بـا جـمـع              
ـتـن پـالکـاردي در           شدن و بدست گـرف
همبستگي با کـارگـران آذرآب و در           
اعتراض به سرکوب نيروي انتظـامـي   
به ديگـر کـارگـران راه نشـان دادنـد.              
ـيـوم اراک،         ـن بدنبال آن کارگران آلـومـي
ماشين سازي اراک، جـمـع هـايـي از           
کــارگــران در ســنــنــدج بــا گــرفــتــن              
پالکاردهايي در محکوميـت يـورش     
نيروي انتظامي بـه کـارگـران آذرآب،        
اعالم همبستگي کردند. معلمان نيز  
در تــدارک روز جــهــانــي مــعــلــم بــا              
پوستري که روي آن نوشته شده اسـت،  

 اتفاق مهمي که در آذرآب و هپکو روي داد
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مهر کارگران آذرآب و هپـکـو    ١٣ که 
را فراموش نکنيم، به اين همبستگي 
ـيـن در تـجـمـع               ها پيوستند. هـمـچـن
اعتراضي کارگران سنديکاي واحد و   
ـيـن کـارگـري،                   جمـع هـايـي از فـعـال
ـيــن                 مـعـلـمـان، دانشـجــويـان و فـعـال
اجتماعي در حمايت از رضا شهـابـي   
در مـقـابـل وزارت کـار تـهـران، يـک                
شعار تجمع کنندگان در حـمـايـت از        
کارگران آذرآب و هپکو بود و نـمـونـه      
آخــرايــن هــمــبــســتــگــي هــا تــجــمــع         
اعتراضي دانشجويان صنعـتـي اراک     
در روز چهارم مهر مـاه در مـحـوطـه         
اصلي دانشگاه است. اين حمايت هـا   
و همبستگي ها ادامه دارد. ضـمـن        
اينکه رهبران و چهره هاي سرشـنـاس   
و  تشکل هاي مختلف کـارگـري، بـا      
بيانيه هاي اعتراضي خود يـورش بـه     
صف کارگران را محکوم کـرده و بـا         
مبارزات کـارگـران آذرآب و هـپـکـو            
اعالم حمايت کردند. اين همبستگي  
ها به سهم خود يک قدرتنمايي بـزرگ  
ـبـعـيـض،          ـقـر، ت کارگري است عليه ف
نابرابري، و براي داشتـن يـک زنـدگـي         

 شايسته انسان.  
ــارب و                ــجـ ــه تـ ــمـ ــا هـ ــهـ ايـــنـ

دستاوردهاي مهم مبارزات کارگـران  
آذرآب و هپکـو اسـت کـه گـامـهـاي             
بسياري جنبش کارگـري را بـه جـلـو           
برد. تا جاييکه امروز ميتوانيم از اين 
اعتراضات به عنوان يک نقطه عطف 
صحبت کنيم. طـبـعـا  وارد مـيـدان             
شدن خانواده هاي کارگري، مبارزات 
ايــن کــارگــران را وارد فــاز ديــگــري            
خواهد کرد و به آن ابعاد اجـتـمـاعـي       
تري خواهد داد. خصـوصـا کـارگـران        
هپکو تجربه  مبارزات سال گـذشـتـه      
شان را دارند. مبارزاتي که يک اتفـاق   

بـود و بـه          ٩٥ سياي مـهـم در سـال          
ميدان آمدن خانواده ها نقش مهـمـي   
در پيشروي آنـهـا و تـحـمـيـل عـقـب               
ـيـان داشـت.       نشيني هايي به حکومت
در موقعيت امروز اعـتـراضـات ايـن       
کارگران جايگاه خانواده ها  مهم تر و 
برجسته تر ميشود. زنده باد کارگـران   
آذرآب و هپکو، زنده باد همبسـتـگـي    

 کارگري. 

ـتـخـابـات آلـمـان          ٢٤  سپتامبر ان
برگزار شد و احزاب رسمي و دائـمـي        
با ريزش آراي شديد روبرو شدند و يک 
ـلـه                       ـقـول بـرخـي هـا زلـز اتفاق و يـا ب
سياسي هم اتفاق افتاد، حـزب دسـت     
راستي آلترناتيو براي آلمان سـومـيـن      

در صـد آراي         ١٢.٦ حزب شـد. بـا        
مردم معترض و منتقد سيـاسـتـهـاي     
رسمي و همچنين آراي نـازيسـتـهـا و       
ضد خارجي ها براي اوليـن بـار طـي        
ـفـرم                     دهها سـال  يـک حـزب بـا پـالت
ـيـزي و راسـيـسـتـي وارد              خارجي ست

 پارلمان آلمان شد. 
انتخابات در آلمان و مـبـاحـثـات     
پيرامون آن، آينه تمام نمـاي جـامـعـه       
آلمان بود. از يکطرف حزب دمکرات  
مسيحي و آنجال مـرکـل، بـر ادامـه           
وضع موجود مي کوبيدند و با نشـان  
دادن رشد اقتصادي آلمان و مقابله با 
بيکاري و يا عدم وجـود تـکـان هـاي         
بزرگ در جامعه و مقابلـه بـا بـحـران         
ـنـد هـر کـس                   ـت اقتـصـادي، مـي گـف
خواهان ادامه وضع موجود اسـت بـه     
مرکل راي بدهد. سوسيال دمکراتهـا   
بنظر من در يک بحـران مـزمـن بسـر         
برده و اين بار يکي از بازنده هاي مهم 
انتخابات بودنـد. در سـيـسـتـم هـاي              
دمکراسي و پارلماني معموال احزاب 
ـنـد، بـعـد از              دوراني در قـدرت هسـت
چهار سال راي نياورده و رقيـب را در      
ميدان ببينند تا چهار سال بعد که باز 
ـتـه        ـب نوبت به آنها ميرسد. در آلمان ال
اين روند دست به دست شـدن قـدرت       
از سوسيال دمکراتـهـا بـه دمـکـرات          
مسيحي ها و بـالـعـکـس چـنـد دوره           
است که متوقـف شـده اسـت. حـزب            
سوسيال دمکرات و جنبش سوسيـال  
ـتـي         ـي دمکراسي در اروپا ديگـر جـذاب
ندارد. چپ بـودن امـروز در اروپـا و               
آلمان اگر پالتفرم و راه حـلـي داشـتـه           
باشيـد، بسـيـار مـورد تـوجـه مـردم                 
است. اما سوسيال دمکراسي ديـگـر     

چپ نيست و نه فقط اين، بلکه دوران   
طوالني در قدرت بوده و مـردم ديـده       
اند که اينـهـا بـه سـطـح دسـتـمـزد و                 
امکانات اجتماعي با سبعيت حـملـه   
کرده و نوکران سرمايه داري و سيستم 
بوده و شـعـارهـاي آنـهـا در دفـاع از                 
عدالت اجـتـمـاعـي ديـگـر کسـي را              

 جذب نميکند. 
ــا                حــزب چــپ در آلــمــان امــا ب
شعارهاي عدالت اجتماعي و مقابلـه  
با بيـکـاري و يـا بـاال بـردن حـداقـل                  
دستمزد و غيره، ارژينال تر بود و ايـن  
شعارهايش به دل مردم مي چسبيد و 

در صد خـود را حـفـظ کـرد،              ٩ راي 
ـبـل. امـا بـه                   کمي بيشـتـر از دوره ق
ـيـروي سـوم            خواست خود مبني بـر ن
بودن نرسيد، بر عکس دست راسـتـي   
ها اين مقام را تصرف کردنـد. سـوال      

 اينست چرا. 
از نظر من به اين دليل که حـزب    
ـنـکـه درمـورد                ـنـظـر از اي چپ، صـرف
ـقـر و                    مسـائـل عـمــيـق جـامـعــه و ف
ـبـرد و راه         بيکاري دست به ريشه نمـي
حل واقعي ندارد، در مورد يک بخش 
مهم از معضالت جامعه و انتقادات 
مردم و قدرت جذب آرا از اين طـريـق   
هم مطلقا بي توجه بود. نه فقـط االن     
بلکـه تـاريـخـا ايـن حـزب در مـورد                  
جنبش اسـالمـي، اسـالم سـيـاسـي،             
تروريسم اسالمي و حجاب و مسجـد  
و بـرقـع و غـيـره، الم تـا کـام حـرف                    
نميزند و اگر حرفي بزند در دفاع ازاين 
معضالت و در کمک به رشد و قدرت 
ـقـاد      ـت گرفتن جنبش اسالمي است. ان
بــه اســالم و جــنــبــش اســالمــي را               
راسيسم نـام مـي نـهـد، بـه حـجـاب                  
کودک و بزرگسال و به دخالت مذهـب  
و مسجد در مقدرات مردم بي تـوجـه   
است و با تز نسبيت فرهنگي و اينکه 
فرهنگشان است و قابل احترام اسـت    
و غيره، عمال پرو اسالمي و مـدافـع       
ارتجاع اسالمي حرکت ميکند و اين 

مهمترين معضل اين حزب در همين 
 انتخابات بود. 

آيا آلمان دست راسـتـي تـر شـد،           
در صد کسانـي کـه      ٦٠ بنظر من نه.  

به حزب دسـت راسـتـي راه داده انـد               
گفته اند برنـامـه ايـن حـزب آنـهـا را               
متقاعد به راي دادن نکرده، بلـکـه از     
احزاب حاکم ناراضـي انـد و بـه ايـن             
دليل به اين حزب راي داده اند. مـردم   
ـبـعـيـضـات و                   ـيـکـاري و انـواع ت از ب
نابرابري ها، از فقر بازنشسـتـگـان تـا       
مسجد ساختـن و حـجـاب و دسـت             
اندازي سلفي ها به آزادي و حـرمـت         
زنان در خيابانها معترضند و خواهان 
سياست ديگري در همـه ايـن مـوارد        
هستند. طبعـا تـعـدادي نـازيسـت و             
ـيـو فـعـال           ـتـرنـات فاشيست در حزب آل
هستند و کل حـرکـت ايـن حـزب از             
طريق اينها رهـبـري مـيـشـود، ولـي             
کساني که به آنها راي دادنـد الـزامـا          
همه طرفدار نازيسم و يا ضد خارجـي  

 نيستند.  
درسي اگر از اين انتخابات بـايـد     
گرفته بشود اينست که در آلمان و در   
ـنـد     اروپا نيروهايي در حال رشد هسـت
که ناسيوناليست، محافظه کار، ضد 
ازدواج همجنسگرايان و مـتـکـي بـر         
ـيـه خـارجـيـهـا و ...                   فضا سازي عـل
هستند. نيروهايي که در همين آلمـان  
ـتـه و             نيز از پوتين و روسيـه پـول گـرف
همکاران نزديکشان سايتهاي روسـي    
ـيـسـتـهـايـي            هستند، اينها نـاسـيـونـال
ـنـد      هستند که بين المللي کار ميـکـن
ـنـد و بـا مـقـابلـه بـا                  بهم وصل هسـت
اتحاديه اروپـا و يـورو و مـقـابلـه بـا                 
پناهنده و حمله به مسلمانان در ايـن      

 کشور و آن کشور راي مي آورند. 
در همين آلمان و اروپا سيستـم و    
دولتها با جنبش اسالمي هـمـکـاري      
ميکنند و کمک کرده اند اينهـا جـاي     
ـنـد            پاي خود را در اروپا مـحـکـم کـن
ـنـد و       مسجد بسازند و مغزشويي کـن

جهاديست تربيت کنند، حـجـاب بـر        
سر کودکان کرده و در همه مدارس و   
محيط هاي کاري از حـجـاب دفـاع          
کرده و خواهان به رسميـت سـنـاخـتـه        

 شدن حالل و حرام شوند. 
احزابي که به اين معضـل پشـت     
کرده و بدتر از اين به اسالميها کمـک  
ميکنند و از حـجـاب و بـرقـع دفـاع            
ميکنند، با ريزش شديد آرا مـواجـه       
ميشوند چرا که بشر مـعـمـولـي ايـن          
مشکل را ديده و براي مقابله با آن و     
برنامه داشـتـن در ايـن مـورد مـهـم               

 هست. 
از نظر من حزبي در آلمان و اروپا 
شانس دارد که هم در مورد سـيـسـتـم     
ـقـاتـي                 سرمايـه داري و شـکـاف طـب
عميقي که هر روز بيشتر مـيـشـود و      
مـعــضــل فــقــر و بــيــکــاري و ســايــر             
مصاُئب مردم حرف بزند، سياست و   
برنامه راديکال و روشني داشته باشـد  
و در عين حـال مـحـکـم در مـقـابـل              
سيـاسـت مـمـاشـات بـا اسـالمـيـهـا                 
بايستد و از الئيسيته و جدايي کامل 
مذهب از دولت و آموزش و پـرورش      

 دفاع کند. 
دنياي امروز بـا کـثـافـت اسـالم            
سياسي در همه جـا درگـيـر اسـت و             
مردم از احزاب انتظار دارند در کـنـار   
ـيـز               مسايل ديگر بـه ايـن مـعـصـل ن
ـنـه بـدهـنـد.              پاسخ درست و مـتـمـدان
درسي که از انتخابات آلمان مي بايـد  
ـقـد              ـنـهـا بـا ن آموخت اين است که؛ ت
سيستم سرمايه داري، و تـالش بـراي     
ـبـش             ـقـدجـن بهبود زندگي مردم،  و ن
ـتـوان       اسالمي و ارتجاع اسالمي مـي

 در آلمان هم، مقبول مردم شد. 

 انتخابات آلمان: نکته ها و درس ها
 

 مينا احدي

 



 9 ۷٣١شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

 

 

 

fb.com/wpiran/ 

 خبر                         و                         نظر

اين بار حمله به مدرسه اي انـجـام   
شد که کودکان افغان در آن درس مي 
ـنـهـا مـدرسـه         خوانند. مدرسه جهاد ت
شهر است که کـودکـان افـغـان اجـازه            
ـنـد.          دارند فقط  در آنجا درس بـخـوان
اداره آموزش و پـرورش يـزد از چـنـد           
سال پيش طرح فاشيستي جـداسـازي     
و تفکيک نژادي مـدارس را بـه اجـرا            
درآورده و  ساختمـان مـخـروبـه اي را           
براي تحصيل کودکـان خـانـوده هـاي         
افغان اختصاص داده است. اکـثـريـت     
والدين اين کودکان سالها است که در 
کارخانه هاي آجرپزي، دامـداري هـا،       
مــزارع، صــنــايــع بــافــنــدگــي و ...               

 مشغول به کار هستند.
مقامات جمهـوري اسـالمـي در        
عين حال که از نيروي کار ارزان کارگر 
افغانستاني سود هـاي هـنـگـفـت بـه             
جــيــب مــيــزنــنــد و از وجــود آنــهــا                
خوشحالند، از هر فرصتي براي حملـه  
ـنـد.                       ـفـاده مـي کـن ـيـز اسـت به آنـهـا ن

در    ۹۳ مـهـر        ۴ خبرگزاري فارس در  
ـيـس شـوراي                 خبري مـي نـويسـد: رئ
ـيـز در ايـن                اسالمي شهر شـاهـديـه ن
نشــســت اظــهــار داشــت: نســاجــي،           

هـا     دامداري، کشاورزي و ساير بخش
هاي مردم اين منطقه است  از فعاليت

و خوشبختانه بيکاري در اين منطـقـه   
نزديک به صفر است و حـتـي بـاعـث           

ـيـز شـده             اشتغال زايي افراد ديـگـري ن
هـزار  ۲ اي کـه بـالـغ بـر                است به گونه

مهاجر و اتباع در شهـر شـاهـديـه بـه          
 اشتغال فعاليت دارند.

و در خبر ديگري در سايـت "يـزد      
ـيـس               رسا" از قول عـلـي سـلـطـانـي رئ

دي مـاه     ۱۷ شوراي اسالمي شهر در 

شاهديه در واقـع     «مي خوانيم:   ۹۳ 
قــطــب نســاجــي يــزد بــه شــمــار                    

رود، ... ايــجـاد شـغــل در ايــن                   مـي 
رويـه     هاي بـي    صنعت سبب مهاجرت

اتباع بيگانه يا مهاجران داخلي شـده    
  »است.

جــمــعــيــت شــاهــديــه در حــدود          
نفر است و بيش از دو هـزار   ۱۸۰۰۰ 

کارگر افغانستاني سالها است در اين 
شهر کار مي کنند و بخش بزرگـي از    
اقتصاد اين شهر را ميچرخانند. مثل 
هر جاي ديگر سخت ترين و نـا امـن         
ترين کارها به عهده اين کارگران است 
و کمترين دستمزد بـه آنـان پـرداخـت           
ميشود، در مقابل آموزش و پـرورش  
به فرزندان اين کـارگـران اجـازه درس          
خواندن در مدارس عـادي بـه هـمـراه           
ساير دانش آموزان نمي دهد. با چنين 
ـتـي             سياستي از طرف يـک نـهـاد دول
عجيب نيست که گروهـي اوبـاش بـه        
خود اجازه بدهند تا متعرض کودکان 
افغان شده و مانع از کار هـمـيـن يـک         
مدرسه بشوند. و رسانه هـاي مـجـاز         
جمهوري اسالمي اعالم ميکنند کـه    
"مردم" منطقه روز اول مهر به بـهـانـه        
"رفتارهاي بچه گانه اي که اين دانـش     
آموزان انجام ميدادند"، با تجمع مانع 

 باز شدن آن مدرسه شدند. 
ـتـوانـد از          نه اينگونه بهانه ها مـي
مغز سالـم تـراوش کـنـد و نـه مـردم                 
شريف شاهديه مـخـالـف تـحـصـيـل            
کودکاني هستند که بسياري از آنـهـا       
در اين شهر متولد شده اند و سـالـهـا        
ـنـد.       است در اين شهر زندگي مي کـن
اين اعمال را بايد نتيجه سياست هاي 
فاشيستي حکومتي دانست که خـود    

اينگونه اعمال را ترويج کرده و به اجرا 
درمي آورد. دليل اينکه چـرا تـعـرض       
به کودکان افغان و به مدرسه آنـان در      
شهر شاهديه افتاده، چرا هيچ نيرويـي  
جلو اين اراذل را نگرفته و چـرا کسـي     
به دليل اين عـمـل ضـد انسـانـي بـه               
محاکمه کشـيـده نشـده را احـتـمـاال               
بــتــوان از ســخــنــان رئــيــس شــوراي            
دريافت. خبرگزاري فارس در گـزارش     

ـقـل از ايشـان مـي                 ۹۳ مهر    ۴  بـه ن
 گويد:

"همواره از يزد به عنوان حسينيـه   
شود و بـا تـوجـه بـه            ايران نام برده مي

هاي  هاي امام حسيني و حسينيه خانه
زيادي که در شاهديه قرار دارد، بـايـد     
ـيـه يـزد                 ـن ـيـز حسـي شهر شاهديه را ن

 ناميد".
خبر تعرض به مدرسه جـهـاد در       
شهر شاهديه در رسانه هاي اجتماعي 
ـفـرت و         انعکاس وسيع يافته و ابـراز ن
انزجار به اين عمـل وحشـيـانـه ادامـه          
دارد. جداسـازي کـودکـان بـر اسـاس             
تعلق قومي و نژادي و يا جنسي بـايـد   
متوقف شود. همه کودکـانـي در هـر         
جاي دنيا بايد از حق تحصيل رايگـان  
برخوردار باشند. جمهوري اسالمي و    
سران آن بخاطر نقض آشـکـار حـقـوق         
ـفـکـيـک نـژادي و               کودکان، بخـاطـر ت
جداسازي جـنـسـي کـودکـان مـجـرم               
هستند و بايد محاکمه شونـد. مـردم      
شريف و آزاده ايران مانـع تـعـرض بـه         
کودکان افغانستاني شده  در مـقـابـل      
سياست هاي جمهوري اسالمـي مـي     

 ايستند.

 حمله کنندگان به مدرسه کودکان افغانستاني کدامند؟
 

 بهروز مهرآبادي
يک آخوند بنام بهرام دليـر کـه بـه        
اصطالح استاده حوزه علميه قم اسـت  
گفتـه اسـت؛ مـجـالـس عـزاداري در               

هـاي مـحـرم و صـفـر،"از دسـت                   ماه
ـيـت خـارج شـده"، افـرادي کـه                 روحان
مداحان را به حوزه سياست کشاندند، 

ترين "جنايـت" را در حـق ديـن               بزرگ
کردند و در برخي مجالس عـزاداري،    

زني  داند بايد "برقصد يا سينه  فرد نمي
 کند".

مشکل جدي اي است! تـوصـيـه       
ــدهــا اگــر                  ــســت کــه آخــون مــا ايــن
ميخواهنـد کـمـتـر در مـيـان مـردم                 
منفور باشند در مـجـالـس عـزاداري         
برقصند. چـونـکـه مـردم از نـوحـه و                

 روضه و عزاداري متنفر شده اند.
بهرحال مشکلي که اين آخوند از 
آن اسم ميبـرد گـوشـه اي از جـنـگ              
حادي را بيان ميکـنـد کـه در مـيـان            
لشکر اسالم جريان دارد. اينهم نوعي  
کشاکش ميان جـنـاحـهـاي مـرتـجـع            
جمهوري اسالمي است که بـه شـکـل      

مخالفـت بـا مـداحـان خـودرا نشـان               
ميدهد. آيت اهللا هـا بـا يـکـديـگـر،                
مـداحــان بـا آخــونـدهــا، آخـونــدهــاي           
اصولگرا با آخوندهـاي مـتـمـايـل بـه           
امروزي شدن و هزار بـانـد و فـرقـه و             
جنگ فرقه اي. مـداحـان بـخـشـي از          
همان دستگاه تحميق و روضه خواني 
و اسالمي کردن جامعه هستند و از     
قبل مداحي به نان و نـواي بسـيـاري          
رســـيـــده انـــد. بســـيـــاري شـــان از               
ـنـد و               ـتـخـور هسـت ميلياردرهاي مـف
سرشان به نهادهايي مثل پاسداران و   
جاهاي ديگر بند است. مـردم هـم از        
مداح و هم از آخوند بشدت متنفرند. 
بنابرين به اين جناب آخوند بايد گفت 
که مردم ميخواهند از شـر کـل ايـن          
بساط هرچه زودتر خالص شـونـد. از      
شر آخوند و مداح و دزدي و جنايت و 
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 آخوند يا مداح؟

سپتامبر ملـک سـلـمـان        ٢٦ روز 
پادشاه عربستان، اجازه رانندگي براي 
زنـان را طــي حــکــمـي صـادر کــرد.              
عربستان تنها کشور دنيا بود که زنان 
ـنـد. و                 ـنـدگـي نـداشـت در آن اجـازه ران
جالب اينست کـه عـربسـتـان شـريـک           
تجاري و سياسي غرب است و هميـن  
ملک سلمان کودن وقتي بـه يـکـي از        
کشورهاي اروپايي سفر مـيـکـنـد بـا          
عزت و احتـرام جـلـوي پـايـش فـرش             
قرمز پهن ميکنند و تمام مـقـامـات      
به استقبالش ميروند. وجود دولتهاي  
مـرتــجــع و عــقــب مــانـده اي مــثــل              
عربسـتـان و جـمـهـوري اسـالمـي و                
دولت قومي عـراق و افـغـانسـتـان و            

امثال اينها، نه بخاطر عقب ماندگـي  
مردم، بلکه به دليل عـقـب مـانـدگـي        
نظام سياسي و اقتصادي اي است کـه  
ـقـاي             سرمايه داري نام دارد و بـراي ب
خود همچنان تکه هايي از فسيلهـاي  
گند تاريخ را نگه داشته است و از آن     
بصورتهاي مختلف استفاده ميکنـد.  
ـنـد کـه قـربـانـي ايـن                اين مردم هسـت
نظامهاي کثيف و وحشـي و عـقـب            
ـبـاه             مانده ميشوند و زنـدگـي شـان ت
ـيـا در              ميشود. به اميد روزي کـه دن
دست مردم دنيا بـاشـد نـه در دسـت             

 مفتخوران بي خاصيت.
ـ(ـ�ـ�ـ�?   ـ(ـ�ـ�ـ�?  ��>�@
5 از @ ـ(ـ�ـ�ـ�?  ��>�@
5 از @ ـ(ـ�ـ�ـ�?  ��>�@
5 از @ 
5 از @@�<��
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�! در ��ر/
�! در ��ر/
بار ديگر قرار است نيروهايي کـه  
جمهوري اسالمي سازمان داده اسـت  
به بهانه مراسم عاشورا در تورنتـو بـه     
خـيـابــان بــيـايــنـد و سـيــنـه زنـي راه                  
بياندازند. آنها اعالم کرده اند کـه روز     

صبح در  ۹ يکشنبه اول اکتبر ساعت 
ميدان مل لستمن تـجـمـع خـواهـنـد           
کرد. مخالفان جمهـوي اسـالمـي در        
ـيـسـت و                   نيـروهـاي چـپ و سـوسـيـال
آزاديخواه و برابري طلب بار ديگـر در    
مقـابـل آن، فـراخـوان بـه تـظـاهـرات                 

 اعتراضي داده اند.
سال گذشته نيز نيروهاي چـپ پـا     
به ميدان گذاشتند و با حضور فـعـال     
مخالفان حکومت اسـالمـي مـراسـم       
سـيــاسـي عـزاداري عـاشــوراي رژيــم           
اسالمي در تورنتو را بـه صـحـنـه ي           
افشاگري و اعتراض عليه حـکـومـت    
اسالمي تبديل کردند. کـاري کـردنـد       
که مراسم نوحه و عزاي رژيم اسالمي 
در خـيـابـان اصـلـي شـهـر در مـيـان                  
ل زدنـهـا و           موزيک شاد و رقص و کـ

سرنگون بـاد رژيـم جـمـهـوري          ” فرياد 
تـروريسـت اسـالمـي،       ” و    “  اسالمي

رنگ باخت و اين روز را “  بيرون بيرون
ـقـويـم مـبـارزه             به روزي ماندگار در ت
عليه اين حکومت در خـارج کشـور         
تبديل کردند. امسال هـم قـرار اسـت         
پــذيــرايــي درخــوري از ســيــنــه زنــي           
ـتـو انـجـام         حکومت اسالمي در تـورن

 شود! حتما به آن بپيونديد!
ـبـاه بـزرگـي اسـت اگــر                 امـا اشـت
تصور شود که اينجا ما فقط بـا يـک     
مراسم عـزا و مـاتـم اسـالمـي و در                
مقابلش کارناوالي از شـادي و پـر از         
زندگي مواجه هستيم. نخير موضوع 
بر سر اقدام سياسي در مقـابـل اقـدام      
سياسي ديگر است. موضوع بـر سـر      
ادامه ي آن مبارزه اي است که هميـن  
امروز در ايران در مقـابـل جـمـهـوري        
اسالمي در جريان اسـت. عـاشـوراي       
حــکــومــتــي در تــورنــتــو ادامــه ي             
عاشوراي حکومتي در ايـران اسـت.       
اعتراض ما هـم ادامـه ي اعـتـراض           
مردم در ايران اسـت. اجـازه بـدهـيـد             
کمي در محتواي سياسي فعاليتهـاي  

حــکــومــت “  مــذهــبــي-فــرهــنــگــي ” 

اسالمي در خـارج کشـور از جـملـه               
 مراسم عاشورا دقيق شويم:
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اولين سئـوال ايـن اسـت کـه آيـا              
واقعا حکومت اسـالمـي پشـت ايـن         
مراسم و مـراسـم مشـابـه در سـايـر                 
کشورها است؟ پاسخ به ايـن سـئـوال        
قطعا مثبت است. و اين مـهـم اسـت       
به اين دليـل کـه تـالش زيـادي مـي              
شود تا رد پاي جمهوري اسـالمـي را     
از پشــت ايــن تــحــرک بــه اصــطــالح            

 گم کنند.“ مذهبي –فرهنگي ”
اگــرچــه   –حــکــومــت اســالمــي      

پشــت ايــن     –زبـونــانــه و خــجــوالنـه         
 تحرکات است به اين داليل:

ـــ$ از   ـ	� ــ ـ�ا@ ــ 
ـ ــ Aـــ$ از  اول، ا ـ	� ــ ـ�ا@ ــ 
ـ ــ Aـــ$ از  اول، ا ـ	� ــ ـ�ا@ ــ 
ـ ــ Aـــ$ از  اول، ا ـ	� ــ ـ�ا@ ــ 
ـ ــ Aاول، ا
ه	ي �Nد �B,Mري  ه	ي �Nد �B,Mري  ه	ي �Nد �B,Mري  ه	ي �Nد �B,Mري  “ “ “ “ د��J,	ت د��J,	ت د��J,	ت د��J,	ت ””””

    ا�%�$: ا�%�$: ا�%�$: ا�%�$: 
چندي پيش حميد مـحـمـدي در        
ــارت              ــگــي ســف ــام رايــزن فــرهــن مــق
جمهوري اسالمي در کانادا (سفارتي 
ـيـوسـتـه             که فعال به رحمت  ايـزدي پ
است) در گفت وگـويـي بـا وبسـايـت           

ـيـان            ”  اداره کل امور فـرهـنـگـي ايـران
از برنامه هاي وسيـع  “  خارج از کشور

سفارت خبر داده بود. در ايـن گـفـت           
وگو به انواع فعاليتها اشاره مي شود 
ـيـت هـاي خـارج              که در دستور فـعـال
کشوري حـکـومـت اسـالمـي اسـت.           

ــاي               ــت ه ـي ــالـ ــواع فــع ــي و    ” ان ادب
ــري  ــل    “ هــن ــس مــراکــز      ” مــث ــأســي ت

ايرانشناسي، آموزش زبـان فـارسـي،        
برپايي همايش ها و بزرگداشت هـاي    
ويژه بـزرگـان شـعـر و ادب فـارسـي،                 
برگزاري هفته فيلم، دعـوت از گـروه         
ـقـي اصـيـل و مـعـاصـر                هاي موسـي
ايران، تجهيز کتابخانه هاي مـنـاطـق    

و “  ايرانـي نشـيـن بـه کـتـب فـارسـي                
بـرگـزاري مـنـاسـبـت         ”مهمتر از همه 

هــاي ديــنــي مــثــل ايــام مــحــرم و               
در ليست اين رايزن فـرهـنـگـي     “ نوروز

 سفارت قرار داشتند.
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در جــريــان مــراســم عــاشــوراي          
ـيـغـات     پارسال در تورنتو، در کنار تبل

ـيـوز       ” وسيع وبسـايـت      ، دم   “ شـيـعـه ن

خروس انکـار از زيـر عـبـاي سـايـت               
بيرون زد وقتي ايـن    “  لبيک ياحسين” 

ســايــت اعــتــراض مــخــالــفــان را بــه          
 تشبيه کرد: ۸۸ اعتراض 

مــخــالــفــان نــظــام اســالمــي و         ” 
ـيـم                  کمونيستـهـا در سـال جـاري از ب
اينکه مذهب تشيع روز به روز در اين 
ـيـشـتـري مـواجـه            کشور با استقبال ب
شود از هفته ها پيش دست بـه اقـدام     
رذيالنه اي زدند و تصميم گرفتند کـه    
ـنـد و بـا             ـيـاي در اين روز به خيابانها ب
رقص و پايکوبـي يـزيـديـان دوران را           

 …شاد کنند. 
در مقابلِ جمعيت عـزاداران، بـا       
هلهله ي شادي کشـيـدن و پـوشـيـدن          
لباس هاي رنگي عزاداران را تمسخر 

مــرگ بــر جــمــهــوري      ” و بــا شــعــار        
مراسم مسلمانان شيعـه را    “  اسالمي

ـنـد و         حمايت از نظام اسالمي دانسـت
خواستار جلـوگـيـري از ايـن مـراسـم             

 مسلمانان شدند.
اين تصاوير يادآور عاشوراي سال 

در تـهـران اسـت کـه جـمـعـي از                 ۸۸ 
يزيديان دوران با حمايت اربابان غربي 
ــشــاش و آتــش زدن                  ــه اغــت خــود ب
ـنـد و تـا                هياتهاي عـزاداري پـرداخـت
ـنـي اهـانـت         توانستند به شعائر حسـي
نمودند و اين بار وارثـان آن افـراد در           

درکانادا ايـن مـراسـم را بـه           ۹۵ سال  
 “نوبه ي خود زنده نگه داشتند!!

ـقـت را        ـي اين اعترافات دقيقا حـق
منعکس مي کنند. اوال، لباس هاي  
رنگي و هلهله شادي و مـوزيـک شـاد      

جـوانـان در     “  حسـيـن پـارتـي      ” ادامه   
ايــران اســت؛ و ثــانــيــا، در مــراســم              

ـيـان   ” عاشوراي تورنتو هم  ـن بـا  “  حسي
بيرق هاي سياهشان زائـده اسـالمـي        
هاي سر به حکومت در ايران بودند و   

با پرچم هاي سـرخشـان   “  يزيديان” هم 
ــه               ــارزه مــردم عــلــي بــخــشــي از مــب
حکومت اسالمي بودند کـه در سـال       

ـبـه    ۸۸  توانستند اين حکومت را به ل
 ي پرتگاه نزديک کنند.

به نظرم اين سايت هاي وابسته به 
حکومت اسالمي همان حرف هـايـي   
را زدند که خـود سـران حـکـومـت از            
گفتنش اجتناب کردند. تداعي کردن  
ـتـو بـا                  ـنـي در تـورن عاشـوراي حسـي

و اعـتـراض سـيـاسـي           ۸۸ عاشوراي 
بـه     ۸۸ مقابلش با مبارزه مـردم در        

خوبي نشان مي دهد کـه سـازمـانـده         
اصلي چنين مراسمي خود حکومـت  

 اسالمي است.
 :$J)J�� �S/ م، از�� :$J)J�� �S/ م، از�� :$J)J�� �S/ م، از�� :$J)J�� �S/ م، از�� 

فــعــالــيــت هــاي خــارج کشــوري        
حکومت اسالمي به درجـات زيـادي     
انعکاس و ادامه موقعيتش در داخل 
است. به درجات زيادي از موقعيتش  

 در جهان و ايران متاثر است.
زماني کـه جـمـهـوري اسـالمـي             
بـراي بــه فــرجــام رســانــدن شــکــســت           

و تثبيت حکومتش ترور  ۵۷ انقالب 
و سرکوب سازمانيافته در داخـل را        
در دســتــور کــارش گــذاشــتــه بــود،            
ـتـه فـعـاالن          ـيـاف همزمان ترور سازمان
اپوزيسيون در خارج هـم در دسـتـور          
ـتـي        کارش بود. امروز چنين مـوقـعـي
ندارد. در خود ايران با موج بزرگي از  
اعتراضات کارگري، اعتراضات زنان 
و جوانان مواجه است. با موج بزرگي  
ـيـن             ـفـت بـا قـوان از مقاومت و مخـال
شريعت و خرافات مـذهـبـي مـواجـه        
است. حتـي زنـدانـهـايـش بـه مـحـل                
ــان             ــدانــي ــه ي زن ــراض جســوران اعــت
ـيـد      ـن ـي دربندش تبدل شده است. مي ب
که نه تنها اکثريت مردم براي کدهاي 
ـلـکـه     اسالمي تره هم خرد نميکنند، ب
اسالم بـه شـدت در مـيـان جـامـعـه                  
مــنــفــور شــده اســت. حــکــومــت بــه           
وضعي افتاده است که به خاطر خالي 
شدن زير پاي ايدئولوژي اسالمـي در    
جـامــعــه، بــه ســنــتــهــا و آيــيــنــهــا و             
شخصيت هاي تاريخ پيش از اسـالم      
ـقـا در ادامـه           ـي آويزان شده است. و دق
همين وضعيت در داخـل، در خـارج         
کشور هم به جاي تـرور، فـعـال انـواع         
فعاليت هاي جاسوسي و تـطـمـيـع و         
ـيـسـتـي تـحـت                فريبکاري نـاسـيـونـال
عنوان اشاعه فرهنگ و زبان فـارسـي   
و هويت ايراني و غيره، از جمله خيمه 
شب بازي سـاالنـه ي عـاشـورا بـدون            
ــن                     ــه اي از خــود اي ــگ و نشــان رن
حکومت منفـور در دسـتـور کـارش           

 هست.
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اما هنوز اين سئـوال هسـت کـه        
اگر حکومت اسالمي پشـت مـراسـم      

-فرهـنـگـي   ” عاشورا و فعاليت هاي 

در خـارج کشـور از جـملـه             “ مذهبي
تورنتو هسـت، چـرا ايـن مـراسـم را                

 رسما و علنا اسپانسر نمي کند؟
  Uــ�Vــ�ا ا 6  Uــ�Vــ�ا ا 6  Uــ�Vــ�ا ا 6  Uــ�Vــ�ا ا ــ	ر ” ” ” ” 6 ــ
ــ1 ــ	ر ا@ ــ1 
ــ ــ	ر ا@ ــ1 
ــ ــ	ر ا@ ــ1 
ــ “ “ “ “ ا@

�	ز�	/+ه$ اش را �A 5ـBـ+0  �	ز�	/+ه$ اش را �A 5ـBـ+0  �	ز�	/+ه$ اش را �A 5ـBـ+0  �	ز�	/+ه$ اش را �A 5ـBـ+0  
    /,$ >(�د؟ /,$ >(�د؟ /,$ >(�د؟ /,$ >(�د؟ 

ـ	م   ـ	 دXـــ: �ـــ,ــ ـ	م  6ــ�ا �ــ ـ	 دXـــ: �ـــ,ــ ـ	م  6ــ�ا �ــ ـ	 دXـــ: �ـــ,ــ ـ	م  6ــ�ا �ــ ـ	 دXـــ: �ـــ,ــ 6ــ�ا �ــ
2�ـ$  A 54 :�2�ـ$  -�ا�F	ن هA 54 :�2�ـ$  -�ا�F	ن هA 54 :�2�ـ$  -�ا�F	ن هA 54 :�-�ا�F	ن ه
ـEـ$ و   ـ( ـEـ$ و  از ��ا/] �ـZـ  Nـ, ـ( ـEـ$ و  از ��ا/] �ـZـ  Nـ, ـ( ـEـ$ و  از ��ا/] �ـZـ  Nـ, ـ( از ��ا/] �ـZـ  Nـ,
ـEـ5 اي در ا�ـD �ـ�ا�ـ�   �	N  ـ�ا�ـ�� Dـ�ـEـ5 اي در ا �	N  ـ�ا�ـ�� Dـ�ـEـ5 اي در ا �	N  ـ�ا�ـ�� Dـ�ـEـ5 اي در ا �	N


	�$ /�Fد؟ 8@
	�$ /�Fد؟ 8@
	�$ /�Fد؟ 8@
	�$ /�Fد؟ @8    
چرا حکـومـتـي کـه سـر وقـتـش              
صدها فعال سياسي اپـوزيسـيـون در        
خــارج کشــور را تــرور کــرده اســت؛             
حــکــومــتــي کــه زمــانــي از ادعــاي           
بــرافــراشــتــن پــرچــم اســالم در قــلــب           
واشنگتن کوتاه نمي آمد؛ حکومـتـي   
که همين امـروز مـدعـي اسـت يـک              
قــدرت بــزرگ مــنــطــقــه اي اســت و            
ـنـان     ـب ادعاي نجات عراق و سوريه و ل
و رهبري همه ي شـيـعـيـان جـهـان را           
دارد، اين چنين زبـونـانـه تـالش مـي          

 کند چهره خود را  پنهان کند؟
جمهوري اسالمي چـهـره اش را         
پنهان مي کند چـون صـاف و سـاده            
چهره اش چرکين و خونين است. مـي   
ـنـاهـجـويـان       داند که تعداد زيادي از پ
در خارج از يک هولوکاست اسـالمـي   
جان بدر برده اند. مي داند در مـيـان        
ـنـاهـجـويـان و مـهـاجـران                  اکثـريـت پ
منـفـور اسـت. مـي دانـد کـه سـران                   
شناخته شده حـکـومـت اسـالمـي از          
ـيـه بـه عـنـوان               ـق جمله شخص ولـي ف
آمران ترور ميکونوس و صدها تـرور    

 ديگر در جهان شناخته مي شوند.
از طرف ديگر حکومت اسالمي 
نقشش را در چنين مـراسـمـي رسـمـا        
انکار نمي کند چون مي خواهـد اوال    
اين تصور مبهـم را دامـن بـزنـد کـه              
دست و پايش در خارج همچنان دراز   
است و همچنان نقش دارد و در خارج 
ــا،                   ــانــي هــم نــفــس مــي کشــد. و ث
پنهانکاري تاکتيـکـي مـي کـنـد تـا             
فضا را آزمايش کند و بر اين اسـاس    
قدم هاي بعديش را تعـريـف کـنـد. و          

ـ مذهبي“فعاليت سياسي حکومت اسالمي در خارج تحت نام فعاليت   ”! فرهنگي 
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اين جنبه اي است کـه بـايـد تـوجـه و            
هشياري اپوزيسيون سرنگوني طـلـب   
و راديکال را جلب کنـد. بـايـد کـاري          
کنيم که حکومـت اسـالمـي از ايـن           
ـيـايـد     آزمايش شکست خورده بيرون ب
ـنـد کـه       و هرگز حتي به فکر اين نيافت
مثال تمثال سران اين حکومت را در     
خارج کشور آفتابي کنند. چـيـزي کـه      
حتما در برنامه ي دراز مدت سفارت 
هاي اين حکومت هست. بايد کـاري   
کنيم که اين حکومت اين آرزو را بـه      

 گور ببرد.
دا�B,M ،[Aري ا�%�$،  دا�B,M ،[Aري ا�%�$،  دا�B,M ،[Aري ا�%�$،  دا�B,M ،[Aري ا�%�$،  
�	/+U در A	��را و0�B6 اي  �	/+U در A	��را و0�B6 اي  �	/+U در A	��را و0�B6 اي  �	/+U در A	��را و0�B6 اي  
    �$ 8زار از F�EM$ 8د��1ار! �$ 8زار از F�EM$ 8د��1ار! �$ 8زار از F�EM$ 8د��1ار! �$ 8زار از F�EM$ 8د��1ار! 

اجازه بدهيد فعاليت هـاي خـارج     
کشوري حکومت اسالمي را در متن 
ژئوپولتيک جهاني قرار دهيم. هـنـوز      
ـبـود کـه            در جهان خبري از داعـش ن
جمهوري اسالمي در متن شـکـسـت      

به قدرت رسـيـد. داعـش        ۵۷ انقالب 
شاخه سني همان جنبشـي اسـت کـه        
ـتـخـار رهـبـري            جمهوري اسالمـي اف

 شاخه ي شيعي اش را دارد.
تفاوتي ميان داعش و حکـومـت   
اسالمي هست. داعـش از صـحـنـه            
هاي درندگي اسالمي فيلم هاي حرفه 
اي درسـت کـرد و در مـعـرض ديـد                
مردم جهان قرار داد، امـا حـکـومـت       
اسالمي هزاران زنـدانـي سـيـاسـي را          
پشت ديوارهاي زندان هـاي مـخـوف      
ـيـا تـرور               قتل عام کرد. کسـي در دن
ـتــه زنــدانــيـان بــه دســت            سـازمــانــيــاف
جالدان اسالمي شـيـعـه را بـه چشـم            
ـتـل عـام           نديد. فقط بازماندگان آن ق
هستند که وقتي امروز گـوشـه اي از       
ـنـد       آن تراژدي انساني را بيان مي کـن
مو برتن هر کسي سيخ مي شود کـه    

 بويي از انسانيت برده باشد.
توحش علني داعش بـه عـنـوان        
شاخه سـنـي تـروريسـم اسـالمـي در             
جهان، رهبر شاخه شيعي اين جنبش 
يعني جمهوري اسالمي را که حقيقتا 
پيشکسوت داعش است و اگر مـردم  
ايران اجازه مي دادند دست ده طالبان 
را از پشت مـي بسـت، بـه صـرافـت              
انداخته است تا مظلوم نمايي کند؛ تا 
از خود چهره اي بي آزار نشان دهد؛ تا 
ــان هــاي                  ــاب ــکــنــد و در خــي شــرم ن
کشورهاي غرب به مناسبت عاشورا 
گل سفيد به مردم هديه کـنـد؛ تـا بـه         
جاي بلند کردن عکس هاي خميني و 
خامـنـه اي در مـراسـم عـاشـورا بـه                  
کارهاي مسخره اي دست بزند. مثـال   
ـتـو     در مراسم پارسال عاشورا در تـورن

عــکــس مــانــدال را بــر دوش مــي               
کشيدند! زيرنويسش مردم جـهـان را        
ـيـسـت     مطلع مي کرد ماندال بعد از ب
ســال زنــدان مــي خــواســتــه تســلــيــم           
حکومت آپارتايد شود که يکباره يـاد  
ـيـم               ـتـاد و ديـگـر تسـل امام حسين اف

 نشد!
ــادي            ــايــد گــذاشــت ايــن شــي نــب
اسالمي حتي ذره اي مـردم شـريـف          
جــهــان را فــريــب دهــد. اعــتــراض              
قدرتمند در مقابل عاشوراي پـارسـال   
گوشها را تيـزکـرده اسـت و بـايـد بـه               
مردم نشان داد که پشـت حـقـه بـازي         
گل سفيد و عکس ماندال، هيواليـي  
قرار دارد که بنيانگـذار خـونـخـوارش       
ـبـغـدادي       در هنگام حيات دست ده ال
را از پشت مي بست. آيت اللهـي کـه      
سالها قبل از داعش با فتوايش فقـط  
در دو بار قتل عام به حـيـات هـزاران        

 زنداني سياسي در بند پايان دادند!
N	رج F4ـ�ر �ـ1ـFـ$ از  N	رج F4ـ�ر �ـ1ـFـ$ از  N	رج F4ـ�ر �ـ1ـFـ$ از  N	رج F4ـ�ر �ـ1ـFـ$ از  
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آمار تقريبي ايرانيان خارج کشور 

ميليون نفر است. يعني  ۷ تا  ۶ قريب 
تقريبا برابر با جمعيت کشوري مـثـل   
دانمارک. اگر جـمـعـيـت ايـران را بـه                
ـيـد بـه هـر              تعداد استانها تقسيـم کـن

 ۳ تـا       ۲ استـان بـه طـور مـتـوسـط               
ميليـون مـيـرسـد. جـمـعـيـت خـارج                 
کشور دو برابر جمعيت متـوسـط هـر      
استان در ايران است. استاني بزرگ با  
اين تفاوت که ايـن اسـتـان در خـارج           
کشور است. واقعيت اين است که در    
دنيايي که با هزار و يک رشته بـه هـم       
ـيـسـبـوک و            ـيـاي ف وصل است، در دن
تلگرام و اينستاگرام و يوتيوب مرزي 
ـيـاي             وجود ندارد. مدتـهـاسـت کـه دن
ــعــي و               ــرنــت مــرزهــاي طــبــي ايــنــت
مصــنــوعــي مــثــل کــوهســتــانــهــا و        
ــي                  ــاهــا و حــت ــه هــا و دري رودخــان
ـيـده اسـت.               اقيانوسها را در هـم کـوب
جهان و مردم جهان به هم وصلند و از 
دست بورژواهاي مـيـهـن پـرسـت دو            
آتشه هم که فقط براي تفرقه انداخـتـن   

درصـدي هـاي        ۹۹ ميان کارگران و     
معترض ياد وطن و خاک و غيره مي 

 افتند، کاري ساخته نيست.
خارج کشـور بـخـشـي از داخـل              
ـقـاتـي،       کشور است. حتي ترکيب طـب
فرهنگي و سياسي جمعـيـت ايـرانـي       
خارج کشور هـم بـه درجـات زيـادي             

 انعکاسي از داخل کشور است.
ـقـاتـي، در کـنـار           از نقطه نظر طب
ميليونرهاي ايراني بخش عظيمي از   
پناهندگان و مهاجران ايراني به طبقه 

 کارگر کشورهاي ميزبان پيوسته اند.
از نقطه نظر فرهـنـگـي در کـنـار          
اقليتي که ريـزه خـوار سـفـارت هـاي            
حکومت اسالمي هستند، ميليونهـا  
ـنـي        نفر که از سلطه يک حکومت  دي
فرار کرده اند به جامعه وسيع ايرانيان 

 سکوالر تعلق دارند.
از نقطه نظـر سـيـاسـي،  بـخـش             
مهمي از مهاجران و پناهـنـدگـان در      
تقسيم بندي سياسي جامعه مـيـزبـان    
جا گرفته اند و فعالترينشان به احزاب 
راست و ميانه و چپ جوامع مـيـزبـان    
پيوستـه انـد. و آن بـخـشـي هـم کـه                     
ـيـرات سـيـاسـي در            مشغله شان تغـي
ـنــدي                ـقــسـيـم ب ايـران اســت، هـمــان ت
سياسي داخل ايران را منعکس مـي    
کنند: بخشـي زائـده خـارج کشـوري            
جريان اصالح طلـب در داخـل ايـران          
هستند؛ بخشي سکـوالر و خـواهـان        
ـنـد؛    جامعه اي سکوالر در ايران هست
بخشي آرمانها و آرزوهايي فـراتـر از       
يک جامـعـه سـکـوالر دارنـد و مـي               
خواهند ايران يک جامعـه انسـانـي و        
آزاد و بـرابـر و سـکـوالر بـاشـد و بـه                  

 جنبش چپ تعلق دارند.
گرايش سياسي چنين جمعيتي و 
به تبع آن نوع تحرک سياسيـشـان يـک      
فاکتور مهم در مـوقـعـيـت سـيـاسـي          
جمهوري اسالمي است. هر چه تعداد 
بيشتري از ايـن جـمـعـيـت در صـف               
مخالفان راديکال جمهوري اسـالمـي   
قرار گيرند و به اين اعتبار هر چـقـدر     
تحرک اعتراضي در خارج گسترده تـر  
ـقـدر تـحـرک          و راديکالتر باشد، هـمـان
ديپلماتيک حکومت اسـالمـي بـراي        
مشروعيت بخشي به خود در جـهـان     

 سخت تر خواهد بود.
روشن است که حکومت منـزوي  
در جهان در مقابل جامعه اي که هـر    
لحظه در حال انفـجـار اسـت صـدمـه          
ـنـده تـر خـواهـد بـود.               پذيرتر و شکـن
حکومـت مـنـزوي در جـهـان هـدف               
آسانتري براي جنبش سـرنـگـونـي در         
داخل است. حکومت اسالمي از اين  
حقيقت سيـاسـي نـگـران اسـت و بـه               
همين دليل سفارتهايش را فـعـال بـه        

مـدرن و    ” مرکز مهـنـدسـي تصـويـر          
معتدل و صلح طلب و مدارا طلـب و    

ـبـديـل    “  فرهنگ دوست و هـنـرپـرور    ت
ـفـه         کرده است. و در تکميل ايـن وظـي
روشن است که مقابله با اپـوزيسـيـون    
سرنگوني طلب عموما و اپوزيسيـون  
سرنگوني طلب راديکال مشخصا از   

 اولويت برخوردار است.
حکومت اسالمي مخصوصا از 

تحرک نيروهايي نگران است که بـدون  
ـبـعـيـض           لکنت زبان عليه هـرگـونـه ت
هستند؛ عليه ستم و چپاول اکـثـريـت      
عظيم جامعه يعني کارگران هستند؛ 
بــراي حــق اعــتــصــاب و تشــکــل و             
امنيت شغلي و زنـدگـي درخـور يـک         
انسان براي کارگران تالش مي کنند؛ 

براي همه مردم ايران آزادي، بـرابـري،     
رفاه اقتصادي و امنيت اجتمـاعـي و     
سياسي مي خـواهـنـد؛ جـامـعـه اي             
عاري از مذهب رسمي مي خواهنـد؛  
آزادي بيان و عقيده و اعتقـاد بـه هـر        
ـقـاد بـه هـيـچ                 مذهب و يا عـدم اعـت

 مذهبي مي خواهند.

به حزب کمونيست کارگري ايران 

 بپيونديد

بــدنــبــال تــجــمــعــات قــدرتــمــنــد       
کارگران آذرآب و هـپـکـو در اراک و            
برخورد وحشيانه مزدوران حـکـومـت    
با کارگران، تعدادي از مراکز کارگري 
و تشکل هاي کارگري با آنهـا اعـالم     
همبستگي کرده و خـواهـان بـرخـورد       
ـيـن ضـرب و شـتـم                  ـب قاطع بـا مسـب

 کارگران شده اند. 
ـيـوم              ـن کارگران کـارخـانـه آلـومـي
ـيـشـگـام ايـن           المهدي در هرمزگان پ
حرکت بودند و در روزهـاي گـذشـتـه           
کارگران آلومينيوم ايرالکو در اراک،     
مـاشــيــن ســازي اراک، دانشــجــويــان        
ـنـدگـان در          دانشگاه اراک، شرکت کـن
تظاهرات روز سوم مهـرمـاه مـقـابـل        
مجلس اسالمي، سنديکاي کارگران 
نيشکر هفت تپه، سنديکاي کارگـران  
شرکت واحد، اتحاديه آزاد کـارگـران       
ايران، کميته پيـگـيـري بـراي ايـجـاد           
ــه             تشــکــل هــاي کــارگــري، کــمــيــت
هماهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                  
تشکـل هـاي کـارگـري، جـمـعـي از                
کارگران سنـنـدج، کـانـون مـدافـعـان            
حقوق کارگر و انجمن کارگران بـرق و    
فلزکار کرمانشاه به شـکـل شـعـار و           
بيانيه و پالکارد و غيره همبـسـتـگـي     
خود را با کارگـران هـپـکـو و آذرآب           
ـيـروهـاي       اراک اعالم کرده و برخورد ن
سرکوب با کارگران را محکوم کردند 
ـيـن     ـب و خواهان برخورد قاطع با مسب
ضرب و شتم کارگران شدند. معلمان  
و بازنشستگان نيز با پوسترهـايـي از     
کارگران اين دو کارخانه حمايت کرده 
و اعالم کردند کـه کـارگـران اراک را            

 فراموش نميکنيم. 
ـنـي در            سنت هاي پيشـرو و نـوي
سالهاي گذشته در جنـبـش کـارگـري       

شکل گرفته است که هر کدام به سهم 
خود چهره تازه اي به جنبش کـارگـري   
داده و موقعيت ويژه اي براي جنـبـش   
ــرده اســـت.               ــاد کـ ــجـ ــري ايـ ــارگـ کـ
ـيـز در دهـه            همبستگي با کارگـران ن
گــذشــتــه و بــه مــوازات گســتــرش             
اعتراضات کارگري و تغيير در توازن 
قواي جامعه، شروع به گسترش کرده 
ـقـطـه اوج هـمـبـسـتـگـي بـا                     است. ن
کارگران، همبستگي وسيع و گسترده 
مردم در سراسـر کشـور بـا کـارگـران            
آتش نشاني بدنبال فاجعـه پـالـسـکـو        
بود. االن نيز فرصتي است تـا سـنـت       
همبستگي را هرچه بيشتر گسـتـرش   
دهيم و اينرا نيز به يک سنت پايدار و   
توده گير تبديل کنيم. مراکز مختلف 
کارگري، معلمان و بـازنشـسـتـگـان،        
دانشجويان و تشکل ها و نـهـادهـاي      
مختلف پيشرو و مدافع حقوق انسان 
ـنـگ     را فراميخوانيم با تجمع و ميتـي
و صدور بيانيه و پيام و تهيه پوستر و   
ــد                 ــوانــن بــه هــر شــکــلــي کــه مــيــت
همبستگي خود را با کـارگـران اراک       
اعالم کرده و ضرب و شـتـم آنـهـا را             

ـيـز       ۱۳ بشدت محکوم کنند.  مهـر ن
فرصت مناسبي است که با تمام قـوا  
اعالم کنيـم کـه کـارگـران هـپـکـو و                

 آذرآب را فراموش نخواهيم کرد. 
 

زنده باد همبستگي سراسـري بـا     
 کارگران اراک

 
 حزب کمونيست کارگري ايران

ـتـامـبـر       ۲۸ ، ۱۳۹۶ مهر  ۶  سـپ
 ۲۰۱۷ 

 همبستگي با کارگران اراک گسترش مي يابد

 همبستگي با کارگران را به يک سنت پايدار تبديل کنيم! 
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از مـاه گـذشـتـه       ا/
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طرح جمع آوري کـودکـان خـيـابـانـي             
ـقـود                شروع شد. اخـبـاري دال بـر مـف
ـيـز                شدن سه تن از کـودکـان افـغـان ن
ـتـه مـي شـود            منتشر شده است. گـف
بخش اعظم اين کودکان والدين غـيـر   
ايراني دارند. احـمـد خـاکـي مـعـاون             
امور اجتـمـاعـي بـهـزيسـتـي اسـتـان              

 ۱۳ تهران گفته است که اين طرح از     
 ۲۵۵ شهريورماه در تهران آغاز شده، 

کودک به مراکز سازمـان بـهـزيسـتـي        
ـفـر آنـان         ۱۷۸ اند کـه       فرستاده شده ن

غيرايراني هستنـد. در ايـران از چـه             
زماني پديده کودکان خيابانـي وجـود     
داشته است و از کي مورد توجه قـرار  
گرفته است؟ طرح جمع آوري کودکان 

 خياباني از چه زماني شروع شد؟
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در دوره هاي مختلف متـفـاوت بـوده      
است. در جـمـهـوري اسـالمـي، ايـن              
پديده در طول بيش از سه دهه گذشته 
ـتـه اسـت.       ابعاد ميليوني به خود گرف
سياستهاي ضد کارگري حکومت در 
تحميل فقر  بـه فـرزنـدان کـارگـران و            
مردم دليل رشد و گسترش آن  بـوده        

 است.
کار کودکان با آغاز جنگ ايـران    
و عراق ابعاد بزرگتري به خود گرفت. 
اولين بار رشد جمعيت کودکان کار را 
در مقطع جنگ ايران و عراق شـاهـد     
ـيـل        بوديم. بخشي از اين کودکان بـدل
جــنــگ آواره شــده و بــراي تــامــيــن              
حداقلهاي زندگي و کمک به خـانـواده     
هايشان مجبور به کار ميشوند. امـا   
ـبـار                    با گـذر زمـان و وضـعـيـت اسـف
ــاســي در ايــران،              اقــتــصــادي و ســي
گســتــرده تــر شــد. بــعــالوه، در ايــن              
ــه در طــي                  ــي ک ــان ــودک ــا ک آمــاره
تعطيالت مدرسه، همراه خانـواده در    
کوره پزخانه ها، کارگاههـا و مـغـازه        
ها در کنار خانواده و اقـوام مشـغـول        
بکار مي شوند بندرت شـامـل آمـار        

 کودکان کار بوده اند. 
همـانـطـور کـه اشـاره کـردم  در                 
نتيجه سياستهاي ضد کارگري و ضد 
مردمي جمهوري اسالمي، اين آمـار  
ـتـه             ابعاد وحشتناکتري بـه خـود گـرف

ـيـش و بـه           ١٥ است. تقريبا از  سال پ
يمن فعاليت تشکل ها و مـدافـعـيـن       

حقوق کودک،  به وضعـيـت کـودکـان       
ـلـي     کار چهره داده شده است. قبال خي
کلي در مورد وضعيت ايـن کـودکـان      
ـيـن حـقـوق          صحبت ميشد. اما فعـال
کودک با ايجـاد تشـکـلـهـاي مـدافـع            
حقوق کودک، نه تنها به کودکان کـار    
چهره دادند، بلکه متوجه معـضـالت   
ديگري نيز در رابطه با کودکان شدند. 
کـودکــان خــيــابـان خــواب، کــودکــان         
کارتون خـواب، کـودکـانـي کـه کـار               
ـنـد و مـکـانـي بـراي زيسـت                   ميـکـن
ـتـه      مناسب ندارند. در اين رابطه کمـي
هاي مـردمـي زيـادي در شـهـرهـاي             
ــلــف ايــجــاد و کــمــپــيــن هــاي            مـخــت
مختلفي شکل گرفته است. ابـعـاد و      
گسترده گي اين تشکلها و نهادها را   
بيشتر در آستانه روز جهـانـي کـودک،      
مي توان مشاهده کرد. امروز دهـهـا      
تشکـل در عـرصـه کـودکـان کـار و                 
خيابان مشغول فعاليت هستند. يـک    
بار وقتي که با يکي از فعالين حقـوق  
کودک مشغول گفتگو بودم، ميگفت 
کــودکــان در ســرزمــيــن مــن حــتــي           
مکاني براي زيسـتـن نـدارنـد و ايـن              
کودکان سقف روي سـرشـان آسـمـان           
است و تشکشان زمين. بعـد مـدتـي       
ـتـوانسـت ادامـه          مکث کرد و ديگر ن
ـنـابـريـن اخـبـار سـامـانـدهـي                 دهد. ب
کودکان و يا جمع آوري کـودکـان کـار      

ـتـاد و              ١٣ که در روز  ـفـاق اف مـهـر ات
اشاره به آمار تعداد کودکان دستگيـر  

ـنـکـه تـعـداد               ١٧٨ شده، و اعـالم اي
کــودک "غــيــر ايــرانــي" هســتــنــد، از            

 زاوياي مختلف قابل بررسي است. 
اوال، به آمارهاي رژيم نمي تـوان    
اعتماد کرد. در تازه ترين آمـاري کـه      
همين هفته توسط يکي از نمايندگان 
در مجلس ارائه شد، اعـالم شـد کـه          
طرح هاي جـمـع آوري کـودکـان کـار            
شکـسـت خـورده اسـت و در ايـران،                

ميليـون کـودک کـار وجـود            ٧ امروز 
دارد.  دوما، حـکـومـت تـالش مـي           
کند اذهان عمومي متوجه وضعيـت  
واقعي کودکان کار و خيابان نشـود و    
به اين خاطر اين موضوع را جـنـايـي      
ــوان "آســيــب هــاي                  کــرده و بــا عــن
اجتماعي" از آن نام مي برد. سـومـا،     
با آغاز جنگ در افغانستان، جمعيت 
وسيعي به ايران مهاجرت کـرده انـد.       
صدها هزار کودک کار خانـواده هـاي     

ـنـه هـاي             مهاجر، براي کمک بـه هـزي
زندگي خانواده هايشان، مـجـبـور بـه       
کار هاي شاق و سخت شـد ه انـد. و            
بدين ترتيب پديده "کودکان کار غـيـر      
ـنـابـرايـن،            ايراني" هم شکل گـرفـت. ب
تعداد زيادي از اين کودکان مـهـاجـر       
هسـتــنــد. ســيــاســت نــژاد پــرســتــانــه          
حکومت در کنار تصويب و بـه اجـرا     
ـنـده         گذاشتن سياستهاي مـحـدود کـن
کار، صدها هزار کودک را وارد بـازار    
کار با بدترين و ضـد انسـانـي تـريـن              
ـثـمـار کـرده                 شرايط سـرکـوب و اسـت

 است. 
آمار دقيـقـي از     ا/
�/	�(�/	ل:  ا/
�/	�(�/	ل:  ا/
�/	�(�/	ل:  ا/
�/	�(�/	ل:  

ــانــي «تــعــداد کــودکــان        و  »خــيــاب
ـتـشـر نشـده           کودکان کار در ايران مـن

 ۲۲ است.  خبرگزاري ايسنا در تاريخ 
خرداد به نقل از سـه تـن از فـعـاالن               
حقوق کودکان در ايـران و بـر اسـاس          

هاي غيـررسـمـي بـه رقـم هـفـت               آمار
ميليون کودک کـار اشـاره کـرده انـد.           
شما هم در صحبت هاي خـود اشـاره     
کرديد که يک نماينده مجلس هـم بـه       
رقم هفت ميليون کـودک کـار اشـاره          
کرده اسـت. روشـن اسـت کـه وجـود               
ـبـول        حتي يک کودک کار هم، قـابـل ق
نيست. اما اين آمـار تـکـان دهـنـده             
است. يک فـاجـعـه بـزرگ انسـانـي و              
اجتماعي است. اين جمعيت بـزرگـي      
است. با احتساب خانواده هـاي ايـن        
کــودکــان مــي تــوان بــه رقــم ده هــا               
ـقـر مـطـلـق         ميليون نفر رسيد که در ف
بسر مي برند. ابعاد واقعي اين فاجعه 
را چگونه مي توان توضيح داد و چـرا  
سازمان هاي مسئول، آماري در ايـن    

 خصوص منتشر نکرده اند؟ 
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ـبـول               ـتـي ق ـي مقابل جامـعـه مسـئـول
سـال     ٣٥ نميـکـنـد. مـجـلـس طـي               

بار طرح سازمـانـدهـي و       ٣٠ گذشته 
جمع آوري کودکان کار را در دسـتـور     
گذاشته است. تازه ترين مورد اجـراي   
اين طرح در تهران دو هفته پيش بـود    

کــودک    ٤٠٠ کــه طــي آن بــيــش از            
ـقـل          ـت دستگير به بازداشتگاهـهـا مـن
شدند. حکومت مسئوليتي در بـرابـر    
اين کودکان ندارد. اداره بهزيسـتـي و      
شـهـرداري کـه ظــاهـرا قـرار بـود در                 
همکاري با وزارت کار اين معضل را 
حل کنند، با يورش به کودکان کـار و    

دستگيري و زندان سراغ اين کـودکـان   
مــيــرونــد. از نــظــر حــکــومــت، ايــن            
کودکان مجرمند و جاي مـجـرم هـم        
کــه در زنــدان هــا و اردوگــاهــهــاي               
اجباري اقامتي مي باشد. حکـومـت   
خود توليد کننـده و عـامـل و بـانـي              
معضل  کودک کار اسـت. در کـنـار           
اين سياستهاي وحشيانـه، بـانـدهـا و         
ـيـز    دار و دسته هاي حکومتي، خود ن
اين کودکان را به کار مي گيـرنـد. در      
بيشتر مزارع و شـرکـتـهـاي کشـت و          
صنعت، در مناطق دور افتاده هزاران 
کــودک را بــه کــار گــرفــتــه انــد. بــه                 
کارگيري کودکان در قوانين حکومت 
ممنوع نيست. خودشان در استثـمـار    
ـيـم    و سرکوب اين جمعيت نقش مسق
دارند. در مورد طرح  بايد بگويم کـه      
اين طرحها نه تنها موفق نبوده است، 
ـيـل     بلکه شکست خورده است. يک دل
اصلي شکست ايـن طـرح هـا، عـدم           
اختصاص بودجه براي "سامان دهـي     
کودکان" است. مشت نمـونـه خـراور؛        
امسال که اين طرح به اجرا در آمـد و    
دولــت تــالش کــرد کــودکــان را از               
خيابانها جمع کند، بشيوه اي خشـن      

ـنـه شـده        - که در اين حکومت نهـادي
 -و بسان برخورد به مجرميـن  -است

ـتـار شـد  و مـورد                با اين کودکان رف
ضرب و شتم نيروهاي انتظامي قـرار    
گرفتند. و بعد کـودکـان را مـجـبـور             
کردند با پوششي ويـژه کـه از طـرف            
بهزيسـتـي تـهـيـه شـده اسـت، تـردد                 
داشته باشند. در جلو و پشت پيراهـن   
نوشته شده است "کـودک کـار تـحـت            
پوشـش سـامـانـدهـي". ايـن يـعـنـي                   
فاشيسم. دولت نه تنـهـا بـه کـودکـان           
کار کمکي نميکند که مکـانـي آرام،     
همراه با بهداشت و رفاه و تـحـصـيـل         
ـلـکـه اکـنـون هـمـيـن              داشته باشند، ب
کودکان کار بايد کارت يا اجـازه کـار     
از شهرداري بگيرند و بـراي دريـافـت        
اين کارتها به نسبت شهر و محلي که 
کودکان کار ميکنند، بطور متوسـط  

هزار تومان بايـد   ٤٠٠ هزار تا  ٢٠٠ 
پرداخت بکنند. اين هـم تـعـهـد يـک             
سيستم و يک دولت چپـاولـگـر، بـراي       

 رسيدگي به اين معضل است. 
ـ	ل:   ـ	�ـ(ـ�/ /�
ـ	ل:  ا/ ـ	�ـ(ـ�/ /�
ـ	ل:  ا/ ـ	�ـ(ـ�/ /�
ـ	ل:  ا/ ـ	�ـ(ـ�/ /�
ـيـن     ا/ مسـئـول

تـا   ۶۰ مملکتي مي گويند که حدود 
ــودکــــان                   ۷۰  ــد ايــــن کــ درصــ

هستنـد. انـوشـيـروان         »غيرايراني«
ـيـس سـازمـان               ـنـدپـي، رئ محسني ب
بهزيستي، پنجم شهريور اعالم کـرده    

کودکـان کـار      »درصد ۶۰ «بود که 
ـنـد. حـقـوق          در ايران تبعه ايران نيسـت
کودک را با هيچ  اما و اگر و بهانه اي 
نمي توان و نبايد منکر شد. اما ايـن     
رقم خيلي بزرگي است. بـا تـوجـه بـه           
آمار هفت ميليون کـودک خـيـابـانـي          

 ۷۰ تـا       ۶۰ چطور ممکن اسـت کـه       
آنها از والدين غـيـر ايـرانـي بـاشـنـد؟            

 هدف از طرح اين آمار چيست؟
ـJـ$:   �D ر�[ـ	/ـ)��ـJـ$:  / �D ر�[ـ	/ـ)��ـJـ$:  / �D ر�[ـ	/ـ)��ـJـ$:  / �D ر�[ـ	/ـ)��ايـن  /

ـيـونـي           ـل گزارش بايد با اعـتـراض مـي
مردم روبرو شـود. بـراي يـک لـحـظـه              
تصور کنيم کـه در آلـمـان يـا سـوئـد               
ـيـايـد و              ـتـي ب يکي از مسئوليـن دول
چنين آماري بدهد. قطعا مـردم ايـن        
کشورها بيشتر از حـتـي شـهـرونـدان          
خارجي عليه اين دولت و اين مسئول 
اعتراض خواهند کرد و مـجـبـور بـه         
ـنـد. ايـن بـرخـورد             استعفايش ميکـن
مسئولين جمهوري اسالمي مصداق 
راسيسم و نژاد پرستي و فـراتـر از آن         
فاشيستي است. اينها مشـکـالت و        
بحران اقتصادي شان را متوجه غـيـر     
ايراني ها و بدتر از آن متوجه کودکان 
مي کنند. بخـشـي از ايـن کـودکـان             
ــا                  ــي ب ــران ــان اي حــاصــل ازدواج زن
مهاجرين مي باشنـد. صـدهـا هـزار          
کودک حاصل اين ازدواج ها هيچ حق 
ــد. مــدام تــحــت                 و حــقــوقــي نــدارن
شديدترين سرکوب ها و مـحـدوديـت    
ها مي باشند. شنـاسـنـامـه نـدارنـد.          
مدرسه نمي توانند بروند. اقامتـشـان    
مــوقــتــي اســت. امــنــيــت وآرامــش          
ــي                ــاســت ضــد انســان ــد. ســي ــدارن ن
حکومت، دستگيري و اعمـال فشـار     
بر خانواده هاي اين کـودکـان اسـت و        
ـتـا اخـراج  مـي بـاشـد. هـدف                     نهـاي
حکومت از اعالم اين آمارها، تاکيـد  
بر ادامه سياست کثيف فـاشـيـسـتـي        
ــن                  ــه اجــرا گــذاشــت ــراي ب اســت و ب
سياستهاي ضد مهاجر و ضد کـودک  
و زمينه چينـي بـراي اخـراج صـدهـا            

 در باره طرح جمع آوري کودکان کار
 

 گفتگو با نسرين رمضانعلي
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هزار کودک کار مهاجـر مـي بـاشـد.         
حکومت با دستگيري اين کـودکـان،     
بــه خــانــواده هــاي شــان فشــار وارد             
مياورد تا آنها را دستگير کـرده و بـه       
افغانستان ديپورت کند. اين آشـکـارا    
يک سياست راسيتي و نـژادپـرسـتـانـه        
اسـت و بـدرســت  بـخــش هــايـي از                 
مـدافـعــان حــقـوق کـودک بـه هـمــراه               
خانواده هاي اين کودکـان، دسـت بـه        

 اعتراض زده اند.  
ــ	ل:   ــ(ــ�/ ــ	� ــ�/ 
ــ ــ	ل:  ا/ ــ(ــ�/ ــ	� ــ�/ 
ــ ــ	ل:  ا/ ــ(ــ�/ ــ	� ــ�/ 
ــ ــ	ل:  ا/ ــ(ــ�/ ــ	� ــ�/ 
ــ ايــن اقــدام   ا/

اعتراضاتي را موجب گرديـد. حـتـي       
برخي از نمايندگان مـجـلـس بـه ايـن          
ـنـد. حـتـي در                  طرح اعـتـراض داشـت
ـقـادي    شوراي شهر تهران صداهاي انت
نسبت به اين طرح و رفتاري که با اين 
ـيـش     کودکان شده است، شنيده شد. ب

ــادان               ۳۰۰ از    ـت ــن از وکــال، اسـ ت
دانشگـاه، مـددکـاران اجـتـمـاعـي و              
فعاالن حقوق کودک طي نامه که روز 

هـاي     شنبه اول مهـر، در خـبـرگـزاري        
ايران  منتشر شـد، خـواسـتـار پـايـان           

آوري کودکان کار  جمع«دادن به طرح 
ــان     ــاب ــه ايــن          »و خــي ــد. دامــن شــدن

اعتراضات چه ميزان است؟ آيـا ايـن       
اعتراضات منجر به تغييري در رونـد  

 کار و يا توقف اين طرح مي شود؟
  :$J(/	]ر� D���/  :$J(/	]ر� D���/  :$J(/	]ر� D���/  :$J(/	]ر� D���اگـر در    /

مجلس در اين مورد صحـبـت شـده،      
يا در شوراي شهر تهران يا در گـوشـه     
اي ديگر مسئولي حرفـي زده اسـت،       
براي اين است که مـيـخـواهـنـد بـراي         
ـنـهـا           نظام و حکومت آبرو بـخـرنـد. اي
همانهايي هستنند که دهها قانـون و    
ـيـه هـمـيـن جـمـعـيـت                مصوبه بر عـل
تصــويــب و بــه اجــرا گــذاشــتــه انــد.            
اعتراض  اين طيف، بخاطر فشـار و      
اعتراض خانواده هاي کودکان کـار و    
فعاليـن مـدافـع حـقـوق کـودک مـي                
باشد. بايد به واقعيتهاي ديگـري هـم      
اشــاره کــنــم. اگــر امــروز حــرف از                
ـنـده کـودکـان          موقعيت بشدت شـکـن
ـلـم و             ـي ميشود، اگر امروز صـدهـا ف
هــزاران عــکــس از کــودکــان کــار و            
خـيــابــان تــهـيــه و بــه يــمــن مــديــاي              
اجتماعي پخش ميشود و حساسيت 
جامعه و مردم را نسبت به وضعـيـت   
بحراني کودکان برانگيخته اسـت، نـه     
بخاطر اين افاضات مسئولين، بلکـه  
بخاطر تالش هـاي زيـاد نـهـادهـا و              
ـقـل مـدافـع حـقـوق               تشکلهاي مسـت
ـتــراضــات                 کــودک اســت. ايــن اعـ
موضوع کـودکـان کـار را بـه وسـط                
جامعه کشانده است. ايـن وضـعـيـت        
بدنبال جنبش اعتراضي که عليه فقـر  

و بيکاري در جـريـان اسـت، بـوجـود            
آمده است. اين مـوقـعـيـت، مـديـون            
اعتراضات سراسري معلمان است که 
طي چـهـار سـال گـذشـتـه، مـدام از                  
وضــعــيــت مــدارس گــفــتــه انــد. از             
ضرورت و نياز به امکـانـات رفـاهـي       
براي کودکان گفته اند. براي نمونه بـه     
فاجعه اي که براي کودکان شيـن آبـاد     

سال قبل، بدليـل نـاامـنـي        ٥ بيش از 
مدرسه اتفاق افتاد، الزم است اشـاره    

سال، دولـت در     ٥ کنم. هنوز پس  از  
دخـتـر هـمـچـنـان            ١٣ مقابل زندگي 

ــي مــداوا و                     ــوده  و حــت ســاکــت ب
معالجـات ايـن کـودکـان را بـعـهـده                
نگرفته است. بايد پرسيد چند درصـد   
از کودکاني که در مـزارع، مـراکـز و        
شهرکهاي صنعتي و کوره هـاي آجـر       

و کسي آمـارشـان    -پزي کار ميکنند
دچار حادثه ميشونـد؟  در       -را ندارد

مقابل اين وضعيت جامعـه حسـاس     
شده و صداي کودکان کار رساتر شـده  

 است. 
در نامه سيصـد  ا/
�/	�(�/	ل:  ا/
�/	�(�/	ل:  ا/
�/	�(�/	ل:  ا/
�/	�(�/	ل:  

نفـر، تـأکـيـد شـده بـود کـه کـه حـل                      
ـيـازمـنـد          مشکل کودکان خيابـانـي ن
شرايطي از جملـه بـهـبـود وضـعـيـت            

 »پذير آسيب«هاي  اقتصادي خانواده
و برخورداري کودکان آنها از آمـوزش  
است. آيا در جامعه ايران و با توجه به 
بي توجهي نـظـام سـيـاسـي ايـران بـه              
وضعيت کودکان، امـکـان حـل ايـن           
مشکل و يا الاقل بهـبـود وضـعـيـت        
کودکان خياباني ممکـن هسـت؟ راه       
حــل ريشــه اي حــل ايــن مــعــضــل              

 چيست؟
ـJـ$:    �D ر�[	/)��ـJـ$:  / �D ر�[	/)��ـJـ$:  / �D ر�[	/)��ـJـ$:  / �D ر�[	/)��شـمـا   /

تصوير اين روزهاي جامـعـه ايـران را        
نگاه کنيد. کارگران بخاطر حقوقهاي  
معوقه به خيابان آمده اند، چند هـزار    
نيروي سرکوبگر را به خيابان ريـخـتـه      
اند و کارگران را باتوم کـاري کـردنـد.        
ـتـي کـارگـر هـپـکـو و                  نگاه کنيـد وق
آذرآب ميگويد، فرزنـد هـمـکـارم بـه          
ـقـط        پدرش گفته " لباس نميخواهـم ف
تو خونين و مالين ديگه نيـا خـونـه"،       
ـيـري گـريـه مـيـکـنـد و                     وقتي پـدر پ
ميگويد "ميدانم فرزندم تـن فـروشـي        
ميکند، ولي وقتي نـدارم جـوابـگـوي       
نيازهايش بـاشـم مـجـبـورم سـکـوت            
کنم"، وقتي مادري کـه بـراي نـجـات          
جان کودکش کليه اش را ميفـروشـد،   
اصال در جامعه اي که مـردم آزادانـه     
اعضاي بدنشان را ميفـروشـنـد بـراي       
نان شب، بايد از ايـن حـکـومـت چـه            

 انتظاري داشت.

اجازه بدهيد به چند نکـتـه اشـاره      
ـيـن    بکنم. بنظرم من بايد مردم و فعال
ـيـت شـان ابـعـادي           اين عرصه به فعال
وسيعتري بدهند. همزمان با کمکـهـا    
و ياريهايي که بـه کـودکـان سـازمـان          
ميدهند، بنظرم بايد تالش بکنند هر 
ـبـش دفـاع از حـقـوق                 چه بيشتـر جـن

ـيـش از              ـنـد و ب کودک را تقويت بـکـن
پيش چهرهاي جنبش دفاع از حـقـوق   
ـنـد.       کودکان را به جامعه معرفي کـن
همه ظرفيت ها و امکانات مديـايـي   
ـيـن و        را براي فشار بيشتر بر مسـئـول
دولت سازمان بدهند و بـه بـهـتـريـن            
شکـل از مـديـاي اجـتـمـاعـي بـراي                 

ـفـاده            بازتاب وضعيـت کـودکـان اسـت
کنند. و نه فقط اين بلکه، از هـمـيـن         
ــراي                ــد ب ــاي ــاعــي ب ــم ــاي اجــت مــدي
سازماندهي اين جنبش نيز به بهترين 
شکل استفاده کرد. تا زماني که ايـن     
حکومت در قدرت است اين معضـل  
حل نخواهد شد. خود اين حـکـومـت     

ـ� Vـ	Q̂ـ   _S� ي�)̀ 
ـ� Vـ	Q̂ـ  د� _S� ي�)̀ 
ـ� Vـ	Q̂ـ  د� _S� ي�)̀ 
ـ� Vـ	Q̂ـ  د� _S� ي�)̀ 
د�
 	)/ 	)/ 	)/ 	)/    
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مهرماه اعـتـصـاب       ٥ امروز  -

غذاي رضا شهابـي در اعـتـراض بـه           
حکم دسـتـگـاه قضـايـي حـکـومـت               

روز ديــگــر حــبــس        ٩٦٨ مـبــنــي بــر   
ــن روز              ــجــاهــمــي ــر، وارد پــن ــشــت بــي
اعــتــصــاب غــذايــش را پشــت ســر            
گذاشت. بدليل نگراني از وضـعـيـت         
جسماني وي سنديکاي شرکت واحد، 
ـتـه          سنديکا نيشکر هفت تپه و کـمـي
هماهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                  
تشکل هاي کارگري طي بيانيه هايي 
ـتـي از وي و خـواسـتـهـايــش،                  حـمـاي
خواستار پـايـان دادن بـه اعـتـصـاب             
غـذايــش شــدنـد. بــه گــزارش کــانــال            
ــلــگــرام ســنــديــکــاي شــرکــت واحــد         ت
اتوبوسراني تهران شهابي در ايـن روز     
با اتکاي به حمايتهاي وسيعي که در   
داخل و خارج کشور از خواستهـايـش   
صورت گرفته و خواست همکارانش، 
پــس از آن کــه يــکــي از مــقــامــات              
ــه                 ــي بـ ــدگـ ــول رســـيـ ــي قـ ــايـ قضـ

هــايــش را داد، "بــه طــور              خــواســتــه
مشروط" به اعتصاب غذايش خاتمه  

 داد. 
روز چهارشنبه چـهـارم مـهـر          -

ـيـت            ـيـا عضـو هـئ ماه مظفر صالح ن
مديره اتحاديه آزاد کارگران ايـران در      
ـنـدج                    محـل کـار خـود در شـهـر سـن
ـبـاس شـخـصـي،           توسط دو مامور ل
بدون ارائه هيچگونه کارت شنـاسـي،   
سند و يا مدرکي بازداشت گـرديـد و       
در مقابل اصرار فرزندش براي علل و 
داليل بازداشت وي، گفتـه شـد بـراي        
اطالع از وضعيت پرونده ي مظفر  به 

دفتر سـتـاد خـبـري اداره اطـالعـات             
سنندج مراجعه کنند. و وقتي همسر  
وي براي روشـن شـدن وضـع مـظـفـر               
ـتـه          صالح نيا مراجعه کرد، بـه او گـف

ـيـگـيـري      ٥ شد که تا  روز آينده براي پ
وضع همسرش به اين اداره مـراجـعـه      

 ٩٥ نکند. مظفر قبال نيز در اول تيـر     
روز بـا       ٢٠ دستگير و  بعد از حدود   

گذاشتن وثيقه بـه طـور مـوقـت آزاد           
 ۹۵ مهرماه سال    ۲۷ شده بود. او در  

در دادگاه انقالب سنندج محاکمـه و    
ـبـرئـه       از اتهامات امنيتي مطروحه ت

 گرديد.
مهرماه   ٤ از سوي ديگر در روز 

دادستاني تهران طي ابالغـيـه اي بـه        
ـيـر              وثيقه گذار جعفـر عـظـيـم زاده دب
هيات مديره اتحـاديـه آزاد کـارگـران         
ايران، اعالم کرد کـه دسـتـور ضـبـط          
منزل مسکوني وي صادر شده اسـت    
و طي ده روز آينده ضبط آن قـطـعـي        
خواهد شـد. بـا ايـن فشـارهـا قصـد                
بازگرداندن جعفر عظيم زاده به زنـدان    

 را دارند. 
جــعـــفـــر عـــظـــيـــم زاده دهـــم           
ارديبهشت سـال گـذشـتـه هـمـراه بـا                
اسماعيل عبدي، بدنبـال اعـتـصـاب       

ــه             ٦٣ غــذاي     ــراض ب روزه در اعــت
امنيتـي کـردن مـبـارزات و در پـي                
ـيـن               اعتراضـات گسـتـرده داخـلـي وب
المللي، بـا وعـده اعـاده دادرسـي و                
رسيدگي به خواست هايش آزاد شـد.    
اما پس از ارجاع پرونده اش به شعبـه  

ديوان عالي کشور، ايـن شـعـبـه         ٣٣ 
اقدام به رد آن کرد. جعفر عظـيـم زاده      
از رهبران کارزار عليه امنيتي کـردن    
مبارزات است. او بـا اتـهـامـاتـي از             

سال حکم زندان دارد.    ٦ همين دست 
با تمام قـوا از او و اعـتـراضـش بـه                  
احکام امنيتي عليه فعالين کارگري، 
معلمان و فعالين اجتماعي حـمـايـت    
کنيم و اجـازه نـدهـيـم کـه بـه زنـدان                  

 بازگردانده شود.
روز دوم مــهــر مــاه بــهــنــام              -

ابراهيم زاده از چهره هاي شناخته شده 
کارگري که در تجمع اعـتـراضـي روز      

ـيـان         ٢٢  شهريور در حمايت از زنـدان
سياسي گوهردشت و اعتراض آنان به 
وضع اسفناک زندانها دستـگـيـر شـده       
بود، آزاد شد. آزادي او را بـه بـهـنـام            
عزيز، به پسرش نيما کـه بـه مـبـارزه         
ـنـد                 ـيـان در ب متحد براي هـمـه زنـدان
فراخوان داده بود و به همه خـانـواده و     
ـبـريـک       وابستگان بهنام و به همگان ت

 ميگوييم.
شهريور  ٢٢ از بازداشت شدگان 

والــه زمــانــي عضــو هــيــات مــديــره          
سنديکاي نقاشات استان البرز هـنـوز   
ـبــرد. والــه               در بـازداشــت بــه ســر مــي
زماني و همه زندانيان  مشترک بيـش  
از سيصد نفر از معلمان، کـارگـران و     
فعالين دانشجوئـي در اعـتـراض بـه           
ـنـگـرودي و       احضار محمود بهشتي ل
علي نجاتي و خواست تـوقـف فـوري      
احضار و بازداشت فعالين اجتمـاعـي   

 است.  
ـيـن بـراي آزادي کـارگــران              کـمـپ
زنداني خواستار آزادي فوري و بـدون      
قـيـد و شـرط، رضــا شـهـابـي، والــه                 
زماني، مظفر صالح نيا، اسـمـاعـيـل     
عبدي، محسن عـمـرانـي، مـحـمـود         
ـنـا دائـمـي       بهشتي، مختار اسدي، آت
(فعال دفاع از حقوق کـودک، حـقـوق         
ـيـان      زن و عليه اعدام) و تمامي زنـدان
ـيـن بـراي آزادي              سياسي است. کـمـپ
کارگران زنداني خواستار لغو تمامـي  
ـتـي صـادر شـده بـراي                  ـي احکـام امـن
ـيـن        فعالين کارگري، معلمان و فـعـال

 اجتماعي است.
 

ـيـن بـراي آزادي کـارگــران              کـمـپ
 زنداني
 

Shahla.daneshfar2
@gma�l.com 
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مهر بـه   ٣ از ساعت ده صبح روز 
فراخوان سنديـکـاي واحـد تـجـمـعـي            
اعتراضي در حمايت از رضا شهـابـي   
عضو هيات مديره اين سنـديـکـا در      
مقابل وزارت کار برپا شد. کـارگـران      
شرکت واحد، دانشجويان و تـعـدادي       
از معلمان و فعاليـن کـارگـري در آن          
ـنـد.  در ايـن حـرکـت                     شـرکـت داشـت
اعــتــراضــي تــجــمــع کــنــنــدگــان بــا           
شعارهايي چون شهابي شـهـابـي آزاد      
بايد گردد، آزادي شـهـابـي خـواسـتـه           
فوري ماست، کارگر زنداني آزاد بايـد  
گردد، کارگر مي مـيـرد ذلـت نـمـي            
پذيرد، شهابي، بهشتي، عـبـدي آزاد     
بايد گردند، کـارگـر زنـدانـي، مـعـلـم              
زنـدانــي آزاد بــايــد گــردنــد، کــارگــر،           
دانشجو، معلم اتحاد اتحاد، هـپـکـو    
زنده باد، آذرآب پاينده باد، ازاراک تـا    
تهران کارگـران در زنـدان، وزيـر کـار             
ايران، دشمن کارگران، هـمـبـسـتـگـي       
خود را با رضا شهابي، با کـارگـران و     
معلمان زنداني و با کارگران آذر آب و 
هپکو اعالم کرده و اعتراض خـود را    
به سرکوبگري هاي حکـومـت اعـالم      
داشتند. تجمع کنندگان همچنيـن بـا     
شعار شهـابـي آزاد نشـه، ايـن وضـع              
ادامــه داره، بــر ادامــه تــجــمــعــات             

 اعتراضي خود تاکيد کردند. 
قبل از آن نيز تجمـع ديـگـري بـه         
فراخوان ربابه رضايـي هـمـسـر او در           

شــهــريــور مــاه مــقــابــل         ١٤ تــاريــخ   
مجلس برپا گرديـد و شـعـار کـارگـر            

زنداني آزاد بايد گردد، رضا شـهـابـي      
در مقـابـل مـجـلـس و خـيـابـانـهـاي                 
ـيـن           اطرافش طنين انداخـت. هـمـچـن
رانندگان بخش هايي از خطوط بي آر 
تي شرکت واحد در روز بيست و دوم     
شهريور در حـمـايـت از آزادي رضـا             
شهابي چراغ هاي اتوبـوس را روشـن       

 کرده بودند.
مـرداد در       ١٧ رضا شهـابـي از       

اعتراض به بازگرداندن مجدد وي بـه    
 ٩٦٨ زندان و محکوم کـردن وي بـه         

روز حبس ديگر در اعـتـصـاب غـذا           
بسر ميبرد و حـالـش وخـيـم گـزارش          

 ميشود.
عليرغم اينکه رضا شهابـي دوره    
محکوميتش را سپري کرده اسـت و      
با وجود اينـکـه نـامـه آزادي اش بـه              

را در پرونده خود  ۹۴/۶/۲۴ تاريخ 
ديده است، مقامات قضايي تمـامـي   
مدت مرخصي پزشکي وي را غيبت 

روز    ٩٦٨ محسوب کرده و او را بـه      
ديگر حبس محکوم کرده انـد. رضـا      

زنـدان     ١٠ شهابي اکنـون در سـالـن          
رجايي شهر منتقل شـده اسـت. هـم           
اکنون کارزاري در حـمـايـت از رضـا           
ـتـي در              ـي شهابي و عليه احـکـام امـن
جريان است. سنديکاي شرکت واحـد     
طي طـومـاري اعـتـراض خـواسـتـار              
حمايت از رضا شـهـابـي شـده اسـت.          
ـيـن    تشکلهاي کارگري مختلف، فعال
ـيـه اي                 ـيـان و رهبران کـارگـري طـي ب
بازگرداندن رضا شهـابـي بـه زنـدان و           

حکم حبس جديد او را محکوم کـرده    
ـيـد و                اند و خـواسـتـار آزادي بـدون ق
شرط رضا شـده انـد. طـومـارهـايـي              
اعتراضي از سوي فعالين کارگـري و    
معلمان در حمايت از رضا شهابـي و    
خواستهايش منتشر شـده اسـت. در        
سطح بين المللي نيز کنگره اتـحـاديـه    
هاي کارگري بريتانيا خـواهـان آزادي     
فوري و بدون قيد شرط رضا شـهـابـي    

 شد
دبيرکل کـنـگـره اتـحـاديـه هـاي              
کارگري (تي يو سي)، خانم فرانسس   
او گرادي، در نامه اي خطاب به سفير 
ايران در بريتانيا، از رئيس جـمـهـوري    
اسالمي ايران خواسته است که فـعـال   
کارگري، رضا شهابي، را فـوري آزاد      
کند و تصميم دولت مبـنـي بـر عـدم         
پــذيــرش مــرخصــي پــزشــکــي او را           

 محکوم کرده است.
تا کنون مارک هانکوک، ريـاسـت   
کشوري و چارليز فلوري، دبير و خزانه 
دار کشــوري کــارگــران خــدمـــات              
عمومي کانادا، شارون بارو دبير کـل    

هـاي      المللي اتحاديه کنفدراسيون بين
کــارگــري (آي تــي يــو ســي)، نــج                  
سنديکاي عمده ي کارگران فـرانسـه،     
سِ. اف .د.ت؛ سِ. ژِ.ت؛ اونســا؛                   
          .ـيـدر و اف اتحاديه سنديکائي سـول
اس. او (فرهنگيان) ، سنديـکـاهـاي       
کارگـران در سـوئـد از جـملـه الرش                
ـيـر اتـحـاديـه سـراسـري                ليندگـرن، دب
ــد (              ــوئ ــورت س ــرانســپ ــران ت ــارگ ک

عضـو) ، آنـدرش فـربـه             61000
ـلـز سـوئـد (           دبير اتحاديه سراسري ف

عضــو )، اتــحــاديــه          313000
 500000کــمــونــال ســوئــد(             

عضو)، اتحاديه سراسري کارگران در 
 1467417ســــوئــــد (ال.او            

ـيـس اتـحـاديـه                عضو) فـرد هـان، رئ
-کارگران خدمات عـمـومـي کـانـادا       

انتاريو و دنيس مارتينز،عضو کميته 
ـلـي اتـحـاديـه                 ـيـن الـمـل همبستگي ب

ا -کارگران خدمات عمومـي کـانـادا     
نتاريو طي نامه هايي سـرگشـاده بـه        
مقامات ايـران ضـمـن اعـتـراض بـه             
بازگرداندن مجدد رضـا شـهـابـي بـه            

زندان و اعالم حمايت از خواسـتـهـاي    
او، اعتراض خود را نسبت بـه فشـار       
بــه رهــبــران و فــعــالــيــن کــارگــري و            
امنيتي کردن مبارزات اعالم داشـتـه   
و خواستار آزادي فوري رضا شـهـابـي    
ـيـن           و پايان دادن به دستـگـيـري فـعـال
کارگري و اجتماعي شده اند. کـارزار     
عليه امنيتي کردن مبارزات از جمله 
براي آزادي رضـا شـهـابـي بـا قـدرت             

 ادامه دارد. 
 کمپين براي آزادي کارگران زندان
shahla.daneshfar2

@gma�l.com 
 ٢٠١٧ سپتامبر٢٥ ، ٩٦ مهر٣ 

تجمع اعتراضي کارگران شرکت واحد ودانشجويان وتعدادي از 

 معلمان وفعالين کارگري در حمايت از رضا شهابي 

 

 بهنام ابراهيم زاده آزاد شد
روز دوم مهر ماه بهنام ابـراهـيـم      
زاده از چـهـره هـاي شـنـاخـتـه شـده                   
کارگري که در تجمع اعتـراضـي روز     

ـيـان       ٢٢  شهريور در حمايت از زنـدان
سياسي گوهردشت و اعتـراض آنـان     
به وضع اسفناک زنـدانـهـا دسـتـگـيـر          

 شده بود، آزاد شد.
آزادي او را به بـهـنـام عـزيـز، بـه           
پسرش نيما که بـه مـبـارزه مـتـحـد             
ـنـد فـراخـوان          براي همه زندانيان در ب
ــواده و                    ــه هــمــه خــان ــود و ب داده ب
ـبـريـک     وابستگان بهنام و به همگان ت

 ميگوييم.
شهريـور   ٢٢ از بازداشت شدگان 

واله زمـانـي عضـو هـيـات مـديـره                
سنديکاي نقاشات استان البرز هنوز 

ـبـرد. والـه                   در بـازداشـت بـه سـر مـي
زماني و همه زندانيان سياسي بـايـد     

 فورا آزاد شوند. 
کــمــپــيــن بــراي آزادي کــارگــران       

 زنداني
Shahla.daneshfar2

@gma�l.com 
Free Them Now 

 ٩٦ مهر ٢ 

بــا کــمــال مســرت بــه اطــالع             
ميرسانيم که روز ششم مهر ماه واله 
ـيــات مــديـــره                 زمــانــي عضــو هـ
ـقـاشـان اسـتـان            سنديکاي کارگـران ن

 ٢٢ البرز که در تجمع اعتراضي روز 
ـيــان                 شـهـريـور در حـمــايـت از زنـدان
سياسي گوهردشت و اعتـراض آنـان     
به وضع اسفناک زنـدانـهـا دسـتـگـيـر          

 شده بود، آزاد شد.
آزادي او را به خـانـواده اش، بـه          
ـبـريـک                  همکارانـش و بـه هـمـگـان ت

 ميگوييم.  
کــمــپــيــن بــراي آزادي کــارگــران       

 زنداني

Shahla.daneshfar2
@gma�l.com 

Free Them Now 
 ٩٦ مهر ٦ 

 واله زماني آزاد شد
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بدنبال تـمـاس مسـعـود ارژنـگ          
ـيـن بـراي آزادي کـارگـران             عضو کمپ
زنداني در کانادا و در پاسخ بـه نـامـه      
ـيـن بـراي              هاي درخواستي ايـن کـمـپ
حمايت از کارگران زنداني در ايـران ،    
جو هارتمن دبير کل شوراي اتحـاديـه   
هاي کارگري ونـکـور و حـومـه طـي            
ــي                ــه روحــان ــامــه اي ســرگشــاده ب ن
اعتراض خـود را بـه پـايـمـال کـردن                 
حقوق پايه اي کارگران در ايران اعالم 
کرد. او در اين نامه ضمـن اشـاره بـه         
موارد مشخصـي چـون دسـتـگـيـري           
رضا شهـابـي عضـو هـيـات مـديـره              
ـنـده    سنديکاي واحد و وضع نگران کن
او در زندان، صدور حـکـم وحشـيـانـه          
شــالق بــراي شــاپــور احســانــي راد،           
دســتــگــيــري ســه مــعــلــم مــعــتــرض         
اسماعيل بعدي، محسن عـمـرانـي و      
محمود بهشتي و صدور احکام زندان 
براي طاهر قادرزاده و رضا مسلـم دو    
تن ديگر از معلمان، و فشار بـر روي      
جعفر عظيم زاده عضو اتحـاديـه آزاد     
کارگران ايران براي بازگرداندن او براي 

سال حکـم زنـدانـش و         ٦ سپري کردن 
ـيـشـکـر          علي نجاتي از سننديـکـاي ن

مـاه حـکـم خـواسـتـار              ٦ هفت تپه با 
پايان دادن به ادامه نقض حقوق پـايـه   
اي کارگران و آزادي فوري دسـتـگـيـر       
شدگان شده است. ترجمـه فـارسـي و         

 متن اصلي اين نامه ضميمه است.
کــمــپــيــن بــراي آزادي کــارگــران         

 زنداني
Shahla.daneshfar2

@gma�l.com 
ــر                ٣   ٢٥ ،       ٩٦ مــــــهــــ

 ٢٠١٧ سپتامبر
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موضوع: نقض حـقـوق کـارگـران       
 در ايران

از طرف شـوراي اتـحـاديـه هـاي          
هـزار     ٦٠ کارگري ونکور و حومه که 

کارگر را در بر ميگيرد، من اين نامه 
را مينويسم تا عميق تـريـن نـگـرانـي        
ــاره ســرکــوب فــعــاالن               خــود را درب

کارگري به دست حکومت شما اعالم 
 کنم. 
ما بويژه آزار و فشارهاي زيـر را     

بر روي شهروندانتان که بخاطر حقـوق  
پــايــه اي خــود مــبــارزه مــيــکــنــنــد،          

 محکوم ميکنيم:
رضا شهابي عضو سنديـکـاي    -

کارگران شرکـت واحـد کـه در ژوئـن             
بشدت مورد ضـرب و شـتـم         ٢٠١٠ 

ــدان                     ــه زن ــاره ب ــت. دو ب ــرف ــرار گ ق
ـنـکـه             بازگشسته است و بـه بـهـانـه اي
ـلـي خـود را کـامـل                    ـب حکـم زنـدان ق
نگذرانده است، به دستور دادستان در 
هشتم ماه اوت در زندان نگاهداشـتـه   

روز ديگر در حـبـس    ٩٦٨ شده و بايد 
باشد. و رضـا در اعـتـراض بـه ايـن                 
مــوضــوع در اعــتــصــاب غــذا بســر          
ميبرد و وضعيت جسـمـانـي اش بـد         

 است.
شاپور احساني راد از اتحاديـه   -

آزاد کارگران ايران که در يازدهـم مـاه     
توسط شعبه صد و يـک     ٢٠١٧ اوت 

دادگاه انقالب اسالمي به سي ضـرب  
ـقـدي                 ٩ شالق و  ـيـون جـريـمـه ن ـل مـي

محکوم شده است. اين حکم بي حـد     
 وحشيانه است.

اسماعيـل عـبـدي يـک فـعـال              -
شناخته شده معـلـم کـه پـس از يـک              

روزه آزاد شـده         ٣٨ اعتصاب غذاي   
ـيـه        ٥ بود و ا دوبـاره در        ٢٠١٧ ژوئ

سـال زنـدان        ٦ دستـگـيـر شـد. او بـه            
ـقـل     ـت محکوم شده و به زندان اوين من

 شده است.
علي نـجـاتـي از سـنـديـکـاي               -

ماه  ٦ کارگران نيشکر هفت تپه که  به
 ٧٠ حـبـس مـحــکـوم شـده اسـت و                 

کارگر ديگر اين کارخانه  براي شرکت 
در اعتصابات در مورد دستمزدهـاي  

 پرداخت نشده بازداشت شدند.
محسـن عـمـرانـي يـک فـعـال               -

معترض معلم در شهر بوشهر کـه در    
ژوئيه دسـتـگـيـر شـده اسـت. و                 ٣١ 

 يکسال حکم زندان دارد
جــعــفــر عــظــيــم زاده عضــو             -

اتحاديه آزاد کارگران ايران که بعـد از    
ـقـه آزاد          ـي کارزاري جهاني در قبـال وث

بـراي     ٦ شد، زير فشار دائم است کـه    
سال حبس ناعادالنـه اش     ٦ گذراندن 

 به زندان بازگردد. 
محمود بهشتي عضـو ديـگـر       -

کانون صنفي معلمان که براي سپـري  
سال حکم زندانش دستگير  ١٤ کردن 

 شده است.  
طاهر قادرزاده و رضا مسـلـم       -

دو فعال معلم که به ترتيب به سه مـاه  
 و سه سال حبس محکوم شده اند.

اين نامها تنها تـعـداد کـمـي از          
فعاالن و رهبران، معلمـان و فـعـاالن        
ـنـد کـه در مـعـرض              اجتماعي هسـت

 تهديد و دستگيري قرار دارند.
ما ادامه پايـمـال کـردن حـقـوق           

پايه اي کارگران  در ايران را محـکـوم   
مي کنيم و مصرا تاکيد داريم که هـر  
چه زودتر  به آزار و اذيت اين کارگـران  
 پايان دهيد و آنها را فورا آزاد کنيد. 

 با احترام: جو هارتمن 
دبير کل شـوراي اتـحـاديـه هـاي          

 کارگري ونکور و حومه در کانادا
ــي                ــراي ــه اج ـت ـيـ ــمـ ــوشــت: ک رون

VDLC 
 ٢٠١٧ سپتامبر ١٤ 

 
September 14, 2017  
 Hassan Rouhan�  
Pres�dent of the Islam�c 
Republ�c of Iran Palest�ne 
Avenue, Pasteur St., 
Pasteur Sq. Tehran, 
Islam�c Republ�c of Iran  
E-ma�l: med�a@rouhan�.�r  
 Dear Pres�dent Rouhan�:  
 Subject:  R�ghts 
V�olat�ons  Workers �n 
Iran  
 On behalf of the 
Vancouver and D�str�ct 
Labour Counc�l, 
represent�ng 60,000 
workers �n our reg�on of 
Canada, I wr�te to express 
our deepest concern about 
the oppress�on of worker 
act�v�sts at the hands of 
your government.   
 We spec�f�cally condemn 
the follow�ng abuses 
aga�nst your c�t�zens for 
the�r efforts to �mprove 
un�on and workers’ r�ghts:   
 - Reza Shahab� of the 
Un�on of Workers of 
Tehran and Suburbs 
Un�ted Bus Company 
was ser�ously beaten by 
secur�ty agents f�rst �n 
June 2010.  He was 
subsequently returned to 
ja�l on the excuse that he 

has not f�n�shed h�s 
prev�ous pr�son term 
because he was on 
med�cal leave.  Now w�th 
order of Tehran's 
prosecutor he has been 
held �n pr�son s�nce 
August 8, 2017 and 
sentenced to 968 more 
days.  In protest of th�s 
unfa�r sentence Reza 
�mmed�ately began a 
hunger str�ke and �s now 
�n very poor phys�cal 
cond�t�on.   
 - Shapur Ehsan� Rad 
from the Free Un�on of 
Workers of Iran was 
deta�ned on August 11, 
2017 by Branch 101 of 
the Court of Saveh and 
sentenced to 30 lashes and 
f�ned n�ne m�ll�on Toman 
(2740 dollars).  Th�s �s 
excess�ve and cruel 
pun�shment.   
 - Esma�l Abd� �s a well-
known teacher-act�v�st 
who was released after a 
38 day hunger str�ke, but 
then arrested aga�n on 
July 5, 2017.  He has been 
sentenced to 6 years �n ja�l 
and has been transferred 
to Ev�n Pr�son.   
 - Al� Nejat� of the 
workers’ un�on of Haft 
Tapeh Cane Sugar 
�ndustry was sentenced to 
6 months �n ja�l.  An 
add�t�onal 70 workers 
from th�s company have 
been deta�ned for 
part�c�pat�ng �n str�kes 
regard�ng unpa�d wages.   
 - Mohsen Omran� �s a 
teacher un�on act�v�st 
from Bushehr c�ty who 
was taken to pr�son after 
three days leave on July 

31.  He has been 
sentenced to one year �n 
ja�l.  
 - Jafar Az�mzadeh of the 
Free Un�on of Workers of 
Iran was released on ba�l 
after worldw�de protests, 
but rema�ns under 
constant pressure to 
complete an unfa�r 
sentence of 6 years.   
 - Mahmoud Behesht� 
from the Teachers’ Trade 
Assoc�at�on �s also under 
arrest to and be�ng 
requ�red to complete a 14 
year ja�l sentence.   
- Taher Ghaderzadeh and 
Reza Moslem, both 
teacher act�v�sts, have 
been sentenced to 3 
months and 3 years 
respect�vely.   
 These names are just a 
few of the many labour 
act�v�sts and leaders, 
teachers, and soc�al just�ce 
act�v�sts who have been 
�mpr�soned or under 
threat of arrest for the�r 
struggles.  
 We condemn th�s 
ongo�ng v�olat�on of the 
bas�c workers’ r�ghts �n 
Iran and urge you to 
exped�te the release and 
end of harassment to these 
�nd�v�duals.  
 Yours truly,   
 Joey Hartman Pres�dent  
 cc: VDLC Execut�ve. 
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ســپــتــامــبــر    ۲۵ روز دوشــنــبــه      
رفراندوم کردسـتـان عـراق در         ۲۰۱۷ 

تمامي شهرها و روستاهاي کردستان 
عراق انجام شد. بنا بر نتايج اوليه کـه   
تا کنون اعالم شده اکثريت باالئي بـه    
 استقالل کردستان عراق راي داده اند.

اين رفراندوم در حالي برگزار شـد    
که مقامات دولت آمـريـکـا، شـوراي       
ـتـهـاي                 امنيت سـازمـان مـلـل و دول
اروپايي با آن مخالفـت کـرده بـودنـد.         
دولت عراق، رژيم جمهوري اسـالمـي     
و دولت ترکيه ضمن مخالفت شـديـد     
با اين همه پرسي، تهديد کرده بـودنـد     
ـلـف مـانـع از                   کـه از راهــهـاي مــخـت
برگزاري آن خواهنـد شـد. جـمـهـوري           
اسالمي از دو روز قبل از رفراندوم بـا    
توپ باران منـاطـق مـرزي و بسـتـن            
ــم              مــرزهــاي هــوايــي خــود بــا اقــلــي
ـيـه     کردستان، کينه و دشمني خود عـل
خـواسـت مـردم کــردسـتـان عـراق را               
بنمايش گذاشت. بـا ايـن حـال بـجـز               
سرافکندگي و آبرو بـاخـتـگـي چـيـزي         
عايدش نشد. اما در مقابل تهديدات 
اين دولتها، اراده مردم کردستان قـرار  
گرفت و مردم از اراده و تصميـم خـود     
دفاع کردنـد و وسـيـعـا در رفـرانـدوم               
ـفـت               ـيـرغـم مـخـال شرکت کردند. عـل
دولــت مــرکــزي عــراق و دولــتــهــاي            
منطقه و آمريکا، حضـور و شـرکـت          
گستـرده مـردم کـردسـتـان عـراق در               
رفراندوم و حـمـايـت گسـتـرده افـکـار            
ــان در              عــمــومــي از مــردم کــردســت
کشورهاي ديگر، پاسخ محکـمـي بـه      

    همه آنها داد. 
مسعود بارزاني اعالم کرده است 
که تا دو سال ديگر و يا حتي بيشـتـر،   
حکومت اقليم آماده است همچنان با 
بغداد به گفتگو و بده بستان بپـردازد.  
اين سياسـت بـارزانـي خـطـري جـدي             
عليه تصميم مردم کردستان است کـه  
ـتـن       ميتواند قدم به قدم به ناديده گـرف
نتيجه راي مردم کردستان ختم بشود. 
ـبـايـد اجـازه               مردم کردسـتـان عـراق ن
دهند که احزاب ناسيوناليست حـاکـم   
بر کردستان عـراق بـا راي و حضـور              
مردم معامله بکنند. خواست و راي      
مردم نبايد وسيله بده بستان حاکـمـان   
کـردسـتــان عــراق بـا دولـت عـراق و                
دولتهاي منطقه قرار بـگـيـرد. مـردم          
کردستان عراق براي حل مسئله کـرد    

و استقالل و جدايي از عراق به ميـدان  
آمدند و راي دادنـد. هـيـچ حـزب و                  
مقامي نبايد اجازه داشتـه بـاشـد کـه         
راي و حضـور پـرقـدرت مـردم را بـه              
وسيله اي براي معامله خود با دولـت    

 عراق تبديل کند. 
ـيـجـه راي            ـت ما اعالم ميکنيـم ن

مردم کردستان عراق براي جـدايـي از     
کشورعراق و تشکيل دولت کردستان 
رسمي و قانوني است. همه دولتـهـا و     
ـيـجـه ايـن                    ـت احزاب سـيـاسـي بـايـد ن

 رفراندوم را برسميت بشناسند.  
ـ از نظر منافـع مـردم کـردسـتـان          
ـتـي               دولت آينده کـردسـتـان بـايـد دول
سکوالر، غير قومي و غير مـذهـبـي    

 باشد. 
ـ حاکميت از آن مردم کـردسـتـان      
است و دولت کردستان بايد بر مبنـاي  
دخالت مستقيم مردم در حـکـومـت        

 تشکيل بشود. 
ـــ دخــالــت مســتــقــيــم مــردم در           
حاکميت به معنـي تـدويـن و اجـراي           
قوانين کشور بوسيله مردم و از طريق 

 نمايندگان منتخب آنها بايد باشد. 
ـ اعالم حکومت شهروندان آزاد و 
دخالت مستقيم مردم در حکومت از 
ـنـدگـانشـان، بـايـد سـتـون               طريق نمـاي

 اصلي دولت آينده کردستان باشد. 
ـــ بــرابــري زن و مــرد در تــمــام                
شئونات زندگي اجتماعي، و قانـونـي   
شدن حقوق برابر براي همه شهـرونـدان   
ـيـت، مـذهـب،           کردستان خارج از مـل
ـيـه        جنسيت و نژاد، بايد از حـقـوق اول

 مردم کردستان باشد. 
 و....

کميته کردستان حزب کمونيست 
کارگري ايران از مردم کردستان عراق 
ميخواهد که براي تحـمـيـل خـواسـت        
خود مبني بر جدايي و تشکيل دولت 
کردستان بکـوشـنـد. يـک بـار ديـگـر               
تاکيد ميکنيم هر نوع تهديد و تحـت  
فشار قرار دادن مردم کردستان عـراق    
از جانب دولتهاي منطقه و جـهـان بـه      
بهانه جدا شدن از عـراق را مـحـکـوم         

 ميکنيم.  
کميته کردستان حزب کمونيست 

 کارگري ايران
مـهـر      ۳ ،   ۲۰۱۷ سپتامبر    ۲۵ 

 ۹۶ 

مردم کردستان عراق راي به جدايي از 

 عراق دادند

طــبــق گــزارشــي کــه بــه حــزب          
کمونيـسـت کـارگـري رسـيـده اسـت،              
ـيـعـي وزيـر کـار                 همزمان با سـفـر رب
جمهوري اسالمي به اراک، کـارگـران       

مـهـرمـاه مسـيـر راه           ۵ هپکو امروز 
تـهـران را بـراي مـدتـي               -آهن اراک   

اشغال کردنـد. کـارگـران وعـده هـاي             
زيادي در سالهاي گذشـتـه از جـانـب         
ـيـده        مقامات مختلف حکومـت شـن
اند که همه آنها بي پايـه بـوده اسـت.        
تصميم گرفتند تا همزمان با حضـور    
وزير کار دست به اعتراض بزنند تا با 
قدرت اتحاد و اعـتـراض خـود و بـا             
نشان دادن عزم راسخ خـود بـه ادامـه        
ـيـم       مبارزه مقامات حکومت را تسـل
خواست خود کنند. کـارگـران اعـالم         
کردند که کوتاه نميايند تا به خواسـت  

 هايشان برسند. 
ربيعي که به دستور روحانـي بـه     
اراک رفته است، امروز اعالم کرد کـه  

 ۲۰ از طــريــق تســهــيــالت بــانــکــي          
ميليارد تومـان بـه کـارخـانـه آذرآب            
پرداخت ميشود تا صرف خريد مواد 
اوليه و حقوق معوقه کارگـران شـود،     
ـيـر               ـيـز تـغـي سرپرست اين کـارخـانـه ن

ـيـز        ۳۰ خواهد کرد. مبلغ  ـيـارد ن ميل

در اخــتــيــار کــارخــانــه هــپــکــو قــرار          
ميگيرد تا صرف تجهيزات و بخشي 
از حقوق معوقه کارگران اين کارخانه 
بشود. ربيعي قول داد که فردا بخشي  
از حقوق کـارگـران هـپـکـو پـرداخـت            

 ميشود. 
هنوز بايد نتيجه اين وعده ها را 
ديد اما روشن است که مبارزه متحد 
و قدرتمند کارگران آذرآب و هـپـکـو          
ـنـي            حکومت را وادار بـه عـقـب نشـي
کرد. هم فرماندهان سرکوب را وادار    
به معذرتخواهي کرد و هم روحاني و   

 کابينه اش را تسليم نمود. 
تا امروز ميگفتند پول نيـسـت،   
محصوالت اين دو کـارخـانـه فـروش       
نرفته است و بـه هـزار بـهـانـه ديـگـر                
حقوق کارگران را به جيـب زدنـد امـا        
تصميم امروز مقامـات حـکـومـتـي        
نشان داد که پول هست و اگر کارگران 
ـنـد،        ـيـاي متحد و قدرتمند به ميدان ب
مفتخوران حاکم سـر کـيـسـه را شـل            
خواهند کرد. ايـن درس ارزشـمـنـدي          
 براي کارگران در سراسر کشور است. 

ميلياردها دالري که در هر مـاه  
صــرف هـــمــکـــاران تــروريســـت و             
جنايتکار حکومت در عراق و سوريه 

ـيـاردهـا          و يمن و لبنان ميشود، ـل مـي
دالري که صرف گله آخوند و مسجـد  
و امامزاده و نهادهـا و دار و دسـتـه            
ـيـاردهـا          ـل هاي مذهبي ميشـود، مـي
دالري که صـرف اوبـاش سـرکـوبـگـر           
ميشود تـا بـه روي کـارگـران بـاتـوم                 
ـيـاردهـا دالري کـه                 ـل بکشنـد، و مـي
صــرف دزدي رده هــاي مــخــتــلــف            
مقامات حکومت و اعوان و انصـار      
آنها و آيت اهللا ها ميشود بايد صرف 
پرداخت دستمزدهاي معوقه، صـرف    
افزايش دستمزدهـا، صـرف رايـگـان         
ـيـمــه                    کـردن تـحـصـيـل و درمـان و ب
بيکاري و صـرف رفـاه مـردم شـود.               
تــحــقــق ايــن خــواســت هــا در گــرو              
مبارزات قدرتمند کـارگـران و مـردم        
آزاده در سراسر کشـور و سـرنـگـونـي          
ـتـکـار           حکومت دزد و فاسد و جـنـاي

 اسالمي است. 
زنده باد اتحاد کارگران هپکو و   

 آذرآب
 حزب کمونيست کارگري ايران

سپتـامـبـر     ۲۷ ، ۱۳۹۶ مهر  ۵ 
 ۲۰۱۷ 
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