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در کنننننگننره قننبنن  مننا م ننوبننه  
مشابهي با  قطعنامه حاضر داشتين    
که در ينک سنطنا پناينه اي تنري بنه  
جنبشهاي اعتنراضني و مشن  اننداز  
انقالب آتي ميپرداخت. مضمنون آن  
قطعنامه ه  اين بود که جنبنشنهنا و  
اعتنراضناو و حنرکناو اعنتنراضني  
جناري مننه ننقننشني در شن نلننگنيننري  
انقالب ايفا منين ننننند. قنطنعنننامنه  
حاضر در سنطنا مشنخني تنري بنه  
مساله ميپردازد؛ اين ه انقنالب آتني  
مطور ش   ميگنرد  و ينا جنامنعنه  
مقدر به من  منرخنينده  ينا جنننبن   
کارگري و فعالين آن مه نقشي دارنند   
اينها در م وباو کنگره قب  مطرح  
شده است. موضوع قطعنامنه اخنينر  
اين ن او نيسنت  بنلن نه در سنطنا  
مشخي تري رابطه جنبشهاي جاري  

 با امر سرنگوني است.  
روشن است که انقنالب حنرکنتني  
جدا از جنبشهاي اعنتنراضني جناري  
است. انقنالب بنننا بنه تنعنرين  ينک  
خيزش اجتماعي حول مسالنه دولنت  
است. مستق  از وزن م  و راسنت و  
ترکيب نيروهاي درگنينر و رهنبنري و  
غننيننره  هننر جنننننبنن  و اعننتننرا   

ننه بنه    -اجتماعي که مساله دولنت  
معنني کنابنينننه  بنلن نه بنه منعننني  

را در    -ح ومت و سنينسنتن  حناکن  
دسننتننور بننگننقارد  انننقننالب نننامننيننده  
ميشود. ميتواند جنننبنشني خنينلني  
وسيع و رادي ال و برحن  بناشند ولني  
انقالب نباشد. يک نمونه اش جننبن   
حقوق مدني در دهه ش ت آمنرين نا  
بود براي رفع تنبنعنژ نن ادي عنلنينه  
سياهپوستان که هنوز ه  يک مسالنه  
مه  اجتماعي در آن کشور است. اين  
جنب  برح  و وسيع و ميليوني بنود  
ولي ادعاي تغيير ح ومت را نداشت  
و کسي ه  از آن بعنوان اننقنالب ننام  
نميبنرد. اينن جنننبن  منينخنواسنت  
سيست  را به نحوي اصالح کننند کنه  
سنيناهنپنوسننت و سنفنينند پنوسنت در  
آمري ا برابر باشند. نمونه مقاب  اش  
ه  انقالب تونس است که در عنر   
مند هنفنتنه حن نومنت را سنرننگنون  
مي ند. اين دو نمونه کافي اسنت تنا  
نشان بدهد که جنبشهاي اعنتنراضني  
هنر اننندازه هن  گسنتنرده و رادين ننال  

بنناشننننند لننزومننا بننه انننقننالب نننمنني  
انننمننامننننند. انننقننالب ادامننه خننطنني   
جنبشهاي اعتراضي نينسنت  بنلن نه  
جنب  ديگري با هدف ديگري است.  
  -ما اين جنب  را در شرايط عادي  

شرايطي که هنوز ام ان خيزش توده  
جنب  سنرننگنونني    -اي وجود ندارد  

مينامي . مساله جنب  سنرننگنونني  
دولننت اسننت و از ايننن لننحننا  از  
جنبشهاي جناري کنامنال منتنفناوو  

 است. 
موضوع قطعنامه اينننسنت کنه  
جنبشهاي جاري و جنب  سرنگنونني  
مه ربطي به ي ندينگنر دارنند. و اينن  
بخ وص براي حزب ما که بر نظرينه  
"حزب و جامعه" و "حنزب و قندرو  
سياسي" مت ي است خيلي تنعنينينن  
کننده است. براي هر حنزب اننقنالبني  
که بطور جدي به مساله تغيير قندرو  
سياسي ف ر مي ند اين امر تعنينينن  

 کننده است.  
ما در حزب خودمان معموال بنا  
اين سئوال مواجه ميشوي  که بنحن   
حزب و قدرو سياسي به کما رسيد؟  
منعنننننا و اسننتنننننتنناجنناو عننمننلنني آن  
ميست؟ من بارها اين را شنيده ام که  
"ما در جننبن  عنلنينه اعندام فنعنال  
هستي  در جنب  زنان فعال هستين    
در جنب  کارگري جناينگناه منهنمني  
پيدا کرده اي  و غيره ولي در رابطه بنا  
سننرنننگننوننني و گننرفننتننن قنندرو مننه  
مي ني ؟ در جهنت تنامنينن رهنبنري  
حزب مه مي ني ؟" خوب البد خيلني  
کارها بايند کنرد ولني اسناث بنحن   
اينست که  جنننبنشنهناي اعنتنراضني  
جاري خود يک نوع تدارک اجتنمناعني  
انقالب آتي هستند. بطور عنيننني و  
اب کتيو و از هر جنننبنه اي کنه فن نر  
کنيد اينطور است. درست اسنت کنه  
انقالب ادامه خطني اينن جنننبنشنهنا  
نيست ولي اجتماعا به آنهنا منربنو   
اسننت. در جننامننعننه اي کننه در آن  
اعترا  براي آزادي زن ش   گرفنتنه  
و عليه حنمناب و عنلنينه تنبنعنينژ  
جنسيتي بنه پنين  رفنتنه اسنت  در  
جننامننعننه اي کننه در آن جنننننبنن   
ازدواجهاي سفيد هست  در جنامنعنه  
اي که جوان براي خالصي فنرهنننگني  
جنگيده است  جامعه اي کنه عنلنينه  

جنگيده نه بنه    -اعدام جنگيده  است  
اين معننني کنه بنه خنينابنان آمنده و  
تظاهراو کرده و بخانه برگشته است   
بل ه به اين معني که مهره هائي پيدا  
کرده  به توقنعناو و اننتنظناراتني در  
جامعه ش   داده است  ننهنادهنائني  

و ننفنس    -ايماد کرده است و غنينره  
ممازاو اعدام در اف ار عمومي بنه  
امري کامال مقموم و ضند انسنانني  
بدل شده اسنت  در جنامنعنه اي کنه  
جنننننبنن  کننارگننري بننا مننهننره هننا و  
ننننهنننادهننناي و بنننيننناننننينننه هنننا و  
کيفرخواستهناي خنود گسنتنرش بني  
سابقنه اي ينافنتنه اسنت  در منننينن  
جامعه اي انقالب پندينده اي کنامنال  
متفاوو از جوامع راکد و منخنتننن   

 خواهد بود.  
است. اين    ٧٤ مثال گويا انقالب  

انقالب در گورستان آريامهري اتنفناق  
افتاد. توانستند خميننني را بنعنننوان  
رهبر انقالب به مردم بفروشند بخاطر  
آن ه اختناق اجازه نداده بود جنامنعنه  
در عرصه هناي منخنتنلن  بنه خنود  
سازمان بدهد  حرکتهاي اعنتنراضني  
وجود نداشت و از لنحنا  سنيناسني  
جامعنه راکند و سنرخنورده بنود. در  
منين جوامعي انقالب به يک انفنمنار  
اجتماعي شبيه اسنت. ينک اننفنمنار  
کامال غير قاب  انتظار. در اين حالت  
انفماري هر ميزي را ميتوان به مردم  
فروخت مون مقاومت و اعتنرا  در  
جامعه بخودش شن ن  ننداده اسنت.  
خننودش را مننتننعننيننن ننن ننرده اسننت.  
کريستاليزه نشده است. جنامنعنه بني  
شن ننلنني اسننت کنه فننقننط شننورش و  
ع يان در آن امن نان پنقينر اسنت.  

در منننينن جنامنعنه اي    ٧٤ انقالب  
ش   گرفت و م  ه  خنينلني فنعنال  
بود  ولي توانستننند خنمنيننني را بنه  
مردم بفروشند. در م ر و در تنوننس  
ه  شاهد انقالباو مشابهني بنودين .  
اينها نمونه هاي انقالباتني اسنت کنه  

 در شرايط اختناق رخ ميدهد. 
اخنتنننناق بنا دين نتنناتنوري فننرق    

مي ند. اختناق به اين معننني اسنت  
که در فضاي سيناسني و اعنتنراضني  
پرنده پر نميزند. منردم در حن نومنت  
شاه از سايه خودشان منينتنرسنيندنند.  
کسي حتي در مهماني شخ ي اش  

نننمننيننتننوانسننت بننگننوينند بنناالي مشنن   
اعليحضرو ابروست مون ميترسنيند  
همسايه اش که مهمنان اوسنت فنردا  
رپورتن  را بندهند. بنقنول مننن نور  
ح مت ي ي در خنينابنان دعنواين   
ميشد وقتي پليس مي آمد ميگفنت  
طرف  به اعليحنضنرو فنحن  داده  
است. طرف ناگزينر بنود بنراي انن نه  
سروکارش به ساواک ننينفنتند از خنينر  
ش ايت  بگقرد. در منينن جنامنعنه  
اي انقالب زينرسنازي و سنرمناينه اي  
ندارد. از هيچ شروع مي ند. از هينچ  

 بايد بسازد و باال بيايد.  
ايننن وضننعننيننت را بننا شننرايننط  
جمهوري اسالمي منقنايسنه کنننيند.  
جمهوري اسالمني ين ني از وحشني  
تننريننن دينن ننتنناتننوريننهننا اسننت  ولنني  
نتوانسته جامعه را در اخنتننناق فنرو  
  ٨ ببرد. از همان ابتدا  از همان اولين  

مارث که تنها يک مناه از روي کنار  
آمدن رژي  ميگقشت  عنظنين  تنرينن  
تظاهراو زنان در جامعه ايران اتنفناق  
افتاد و اين جنبن  تنا امنروز ادامنه  
دارد. در جنب  کارگري هن  هنمنينن  
روند را مشناهنده منين نننين . امنروز  
فعالين کارگري از درون زندانهاي اين  
ح ومت عليه "مفتخورهاي حناکن "  
بيانيه ميدهند. آيا در ح ومنت شناه  
ميشد منين پديده اي را حتي ت نور  
کرد؟ يا در ح ومت بن عنلني؟ و ينا  
م رتحت ح ومت منبنارک؟ در آن  
جوامع منين اعنتنراضناتني منمن نن  
نبود. اين مثالها نشاندهننده تنفناوو  
اساسي شرايط امروز ايران با جوامنع  
اختناق زده است. جمهوري اسنالمني  
هرگز نتوانست اختناق آريامنهنري را  
در ايران احيا کننند. و اينن ين ني از  

اسنت. اننقنالبناو    ٧٤ ثمراو انقالب  
مم ن است ش ست بخورند ولني از  
تاريخ حقف ننمنينشنونند. ينک تناثنينر  

اين بود کنه ننتنوانسنتننند    ٧٤ انقالب  
حن نومننت گنورسننتناننني را بننه ايننران  
برگردانند. مهار دهه اسنت جنامنعنه  
ايران پر تحرک و پر جنوش و خنروش  
است. رژي  ميزند و مي شند  دهنهنا  
برابر رژي  شاه مخنالنفنشنان را اعندام  
کرده اند و به زندان انداختنه انند ولني  
جامعه تم ين ن رده است. از هنمنان  
روز اول مردم به اعترا  برخاسته اند  

و در نننتننيننمننه امننروز مننا شنناهنند   
جنبشهناي اجنتنمناعني گسنتنرده اي  

 هستي .   
در منين جامعه اي انقنالبني کنه  

و    ٧٤ ش   خواهد گرفت با انقالب  
يا کال انقالبناو در جنوامنع راکند و  
مختن  اساسا متفاوو خواهد بنود.  
انقالب در اين جامعه ديگر نميتوانند  
هننمننان منن ننانننيننسنن  هننا  هننمننان  
خ وصياو  هنمنان رونند و هنمنان  

  و يا انقالب در  ٧٤ سرنوشت انقالب  
هر جامعه مختن  ديگري  را داشتنه  

 باشد. اين يک فرق اساسي است.    
وقتي اين تفاوو را ببييني  اينن     

سئوال در برابر ما قرار مينگنينرد کنه  
جنبشهاي اعتنراضني جناري منطنور  
ميتوانند در خدمت انقالب بناشننند.  
بخ وص حزبي مث  حنزب منا کنه  
هدف  سرنگوني جمهوري اسنالمني  
بنه قندرو اننقنالب منردم و ت نرف  
قنندرو سننينناسنني و پننينناده کننردن  
سوسياليس  است نميتواند واقنعنينت  
عظي  جنبشهاي گسنتنرده جناري را  
ناديده بگيرد. نميتواند نق  و تناثنينر  
استرات يک اين جنبشها را ننبنيننند و  
مننننتنظننر شننراينط اننقننالبني و دوران  
انننقننالبنني و شننرايننط مسنناعنند بننراي  
تامين رهبنري و هن منونني حنزب و  
غينره بنننشنيننند. اينن فنرمنولنهنا را  
بگقاري  کنار. بعدا ميتوان اينننهنا را  
در جاي خودش وارد کرد. رهنبنري و  
ه موني حنزب ضنروري اسنت  امنا  
براي تامين اين امر قب  از هنر منينز  
بايد نق  و جايگاه جنبشهاي جناري  

 را ديد و بحساب آورد.   
به نظر من جنبشهاي اعتنراضني  
جاري تدارک اجتمناعني و عنيننني و  
اب کتيو انقالب آتي هستند. اگر ينک  
حزب انقالبي آگاه در صنحنننه بناشند  
ميداند از اين ماتريال مطور استفناده  
کند براي ايننن نه بنه رهنبنر جنامنعنه  
تبدي  بشود و برنامه و سياستهاين   
را به پي  ببرد. جامعه اين مناتنرينال  
را بوجود مي آورد. و اين امر عيننني  
است. به مه معني؟ منن فنقنط اينن  

 در تدارک اجتماعي انقالب 
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مثال را مينزنن ا اگنر در م نر دوره  
مبارک جنبشي عنلنينه اعندام وجنود  
ميداشت با دامنه و وسعتي حتي در  
حد نيمه جنبشي که در اينران عنلنينه  
اعدام وجنود دارد  فن نر منين نننيند  
ح ومت بعدي م ر ميتوانست اين  
اعدامهاي جمعي را براه بياندازد؟ ينا  
اگر در ايران زمان شناه عنلنينه اعندام  
جنبشي نظير امروز وجود منينداشنت  
آيا ميتوانستند حتي هويدا را اعندام  
کنننند؟ آسنان ننبنود. جنامنعنه فنورا  
برمنينگنشنت  اعنتنرا  منين نرد و  
مننقننابنن  اعنندامننهننا منني ايسننتنناد.  
بخ وص در شنراينط اننقنالبني کنه  
ح ومت سرنگون شنده جنننبنشنهناي  
اعتراضي خيلي تعرضي تر و فنعنال  
تر از حالت عادي اند. در آن شنراينط  
حتي اگر ضد انقالبي نظير خنمنيننني  
روي کار بيايد ننمنينتنوانند در عنر   
مند هفته اوضاع را کنترل کند. کنمنا  
اين ه خميني نتوانست و نزدينک سنه  
سال طول کشيد تا انقالب را ب نوبند.  
در اين فرصت دو سنه سنالنه  اگنر از  
قب  جنبشها و مهره ها و ننهنادهناي  
اعتراضي ش   گرفته بودند  جامعه  
بسيج ميشد و اجنازه ننمنينداد ضند  
انقالب بنراحنتني بنتنوانند خنودش را  
تثبنينت کننند. در اننقنالب آتني هن   
مم ن است ما فورا بقدرو ننرسنين .  
به نظر من اولين کانديد دوخردادينهنا  
هستند. در انقالبي ترين شرايط ابتدا  
امثال سروش و شيرين عبادي بنمنلنو  
رانده ميشوند. اما مه  اينننسنت کنه  
آيا جامعه اينها را قبول مي ند؟ آينا  
مردم رضايت منيندهننند و بنه خناننه  
برميگردند؟ به نظر من جامعه اي که  
در آن جنبشهاي اعتراضني وسنينع و  
متعددي وجود دارنند و در ننتنينمنه  
متعين و کريستاليزه شده اسنت  زينر  
ساختي دارد که ميتوانند بنايسنتند و  
تعر  کند. در منننينن جنامنعنه اي  
مردم در گير در جنبشهاي اعتراضي  
خواهند گفت قرار نبود رنن  اسنالم  
را عو  کني   قرار بنود کن  اسنالم  
کنار برود. قرار نبود فقنط بنهنائني و  
سني با شيعه برابر باشند و اسنالم بنا  
تحم  تري روي کار بيايد  قنرار بنود  
بسا  ک  مقهب از دولت و جامنعنه  
جننمننع بشننود  قننرار بننود حننقننوق   
شهروندي مستنقن  از هنر منقهنبني  
برسميت شناخته بشود و دولت اصال  
مقهب رسمي ننداشنتنه بناشند. قنرار  
نبود زن و مرد به موقنعنينتني ننظنينر  
زمان شاه برگردند  قرار بود هيچ ننوع  
تبعيضي بين زن و مرد نباشند. قنرار  

نبود صرفا تعدد زوجاو و صيغه لغو  
شود قرار بود اصال ازدواج مقهبي و  
رسمي نداشته بناشنين  و ازدواجنهناي  
سفيد رسميت قانوني پنيندا کننند. و  
غيره و غيره. جامعه اي بنا اينن ننوع  
توقعاو  و نه فقط توقعاو و اذهان   
بل ه با مهره ها و انممنها و کنمنينتنه  
ها و نهادهاي  آنطور کنه امنروز در  
عرصه هاي مختل  بوي ه در جنبن   
کارگري شاهد هستي   اجازه نميدهد  
احزاب و نيروهاي راستي که منمن نن  
است بقدرو برسند بتواننند بنراحنتني  
مردم را به خانه بفرستند و اوضناع را  
کنترل کنند. حزبي منثن  حنزب منا  
درميدان هست که با ات ا بر ماتريال  
اجتماعي که جنبشهناي اعنتنراضني  
فراه  آورده اند اين ممال و فرصت را  
به آنها ندهد. اين ماترينال  مناتنرينال  
ما است  ماتريال ما کنمنوننينسنتنهنا  
است. راست اپنوزيسنينون کنه اصنال  
استرات ين  اننقنالب و اعنتنراضناو  
توده اي ننينسنت. پنروژه آننهنا بنقنول  
خودشان براندازي است. ميخنواهننند  
از باال به نحوي بقدرو برسند. حنزب  
ما که روي نيروي توده مردم حسناب  
مي ند بايد اين سرمايه اجتماعي را  
ببيند و در استرات ي اش به آن مت ي  
بشود. هر مه جنبشهاي ح  طلبانه و  
جنبشهاي ضدتنبنعنينژ در عنرصنه  
هاي مخنتنلن  پنينشنروي بنينشنتنري  
داشته باشند و بينشنتنر بنه خنودشنان  
ش   بندهننند  جنامنعنه را بنينشنتنر  
متعين و کنريسنتنالنينزه منين ننننند   
توقعاو و انتظاراو را بنينشنتنر بناال  
ميبرند  منهنره و ننهناد بنه جنامنعنه  
معرفي مي نند و اينن منهنره هنا و  
نهادها و توقعاو سرمناينه سنيناسني  
يک حزب کمونيست اننقنالبني ننظنينر  
حزب ما اسنت  بنراي ايننن نه اجنازه  
ندهي  انقالب را در ميانه راه متوق   
کنند. ننمنينگنقارين  بنقنول مننن نور  
ح مت يک ذره آزادي بندهننند و در  
آزاديها را ببندند. همه آزادي و هنمنه  
برابري را ميخواهي  و بدست خواهي   
آورد. مطور اينن منمن نن اسنت؟ ننه  
فقط به اين دلي  که حزبي مث  ما با  
سياست و برنامنه هناي رادين نال در  

صحنه است  بل ه  بناينن دلنين  کنه  
جامعه در دل مبارزاو ش   گنرفنتنه  
اسنت  و حننزب منا سننالنهناسنت در  
جنب  کارگري  در جنننبن  عنلنينه  
اعدام  در جنب  آزادي زن و غيره در  
اين تش ليابي و تعين بخشني ننقن   
فعالي ايفا کرده است و اننتنظناراو و  
توقعاو و اسنتناننداردهنائني بنوجنود  
آورده است که فقط سوسينالنينسنتنهنا  
ميتوانند برآورده کنند. جامعه اجنازه  
نميدهد هيچ نينروئني در منيناننه راه  
مننتننوقننفنن  کننننند. جننامننعننه اي کننه  
ميخواهد صد متر بپرد را با ده منتنر  
نميشود قانع کرد. و اين قناننع کنردن  
امري است اجتمناعني و ننه ذهننني.  
خانواده هناي زننداننينان سنيناسني و  
مح ومين به اعدام که مندينن سنال  
در برابر زندان اوين تممع و اعنتنرا   
کرده اند را نميشود بنه ايننن نه فنقنط  
"ضد انقالب" را اعدام منين نننين  بنه  
تم ين واداشت. جامعه منينخنواهند  
نفس منمنازاو اعندام بنر بنينافنتند.  
خانواده هائي کنه عنزينزانشنان را از  
دست داده اند  عليه اعدام به منيندان  
آمده اند و سالها اعترا  و منبنارزه  
کرده اند  و به جنننبن  عنظنينمني بنا  
مهره ها و سخننگنوهنا و ننهنادهنا و  
سايتهاي  ش   داده اند ننخنواهننند  
پقيرفت که اعدام  حال به بهاننه و بنا  
پرونده ها و تعاري  ديگري از "ضند  
انقالب"  ادامه پيدا کند. مردمي که  
ميخواهند بسا  مقهب از دولنت و  
جامعه جمع شود و سنالنهنا در اينن  
جهت مبارزه کرده اند به اسالم "ميانه  
رو" و "بردبارتر" رضناينت ننخنواهننند  
داد. جنب  زنان ميخواهد ننه تنننهنا  
حماب و آپارتايد جنسي بنلن نه کن   
قوانين و اخالقياو زن ستيزاسالمني  
و س سيستي و منردسناالراننه را بنر  
بياندازد. جنب  کارگري حناکنمنينت  
يک درصديهاي مفتخور را ننخنواهند  

 پقيرفت و غيره و غيره. 
به اين معني جنبشهاي جناري     

مستقيما در ش   گيري و پنينشنروي  
و سننرنننوشننت انننقننالب آتني نننقنن  و  
جايگاه مهمي خواهند داشت. ايننهنا  
پس انداز انقالب و سرمناينه اننقنالب  

هستند. آن ميخ هائي هستند که بنه  
کوه مي وبيند تنا بنا اتن نا بنه آننهنا  
صعود کنيد و قنلنه را فنتنا کنننيند.  
نميشود به راث قندرو پنرتناب شند.  
بايد جا پاي مح مي داشنت و بناال  
رفت و جامعه اين پله ها را سناخنتنه  
است. و خود ما ه  در ش   دان بنه  
آنها نق  داشته اي . تامين ه مونني  
حزب و آلترناتيو شندن و اننقنالب را  
سازمان و رهبري کردن از اين مسينر  
ميگقرد. بعضي ها نمونه تالنشنهناي  
رضا پهلوي براي آلترناتيو شدن را بما  
نشننان مننينندهننننند. امننا دي. ان. ا.  
نيروهاي راست با ما فنرق منين ننند.  
آنها راه و مسير خنودشنان را دارنند.  
آنها ميخواهند از باال و با هلي وپتنر  
بيندازندشان روي قله و بهمينن دلنين   
به دولت آمري ا و قدرتهناي جنهنانني  
دخي  بسته اند. ولي ما بايد با اتن نا  
بقدرو مردم و جنبشها اجتماعي بنه  
پننينن  بننروينن  و بننه نننيننروي انننقننالب   

 جمهوري اسالمي را بزير ب شي .  
جنبشهاي جاري از دو جنبه براي  
ما اهميت دارند. اول اهميت درخنود  
اين جنبشها است بخاطر خواستها و   
اهداف ح  طلبناننه شنان. بنايند اينن  
جنننننبننشننهننا را تننقننويننت کننرد تننا بننه  
مننطننالننبنناتشننان بننرسننننند. مننثننال زن  
ميخواهد حن  آواز خنوانندن داشنتنه  
باشد و يا در استادينومنهناي ورزشني  
حضور پيدا کنند   بنايند در هنمنينن  
جامعه بنه خنواسنتن  بنرسند. و ينا  
ميخواهد حماب را کنار بنزنند و تنا  
ه  تا حد زيادي ه  عمال اين امنر را  
متحق  کرده است. اين اعنتنراضناو  
مستق  از نقششان در امر سرنگوني  
و انقالب آتي در خود اهميت دارند و  
ما موظفي  براي تحق  اهنداف آننهنا  
فعاالنه و پنينگنينر تنالش و منبنارزه  

 کني .  
اما جنننبنه دينگنر اهنمنينت اينن  
جنبشها براي حزب انقالبي اي منثن   
ما نق  آنها در منهنينا و مسنلنا و  
آماده کردن جامعه براي بزير کشيندن  
انقالبي جمهوري اسنالمني اسنت. و  
باين اعتبار و از اين ننقنطنه ننظنر هن   
موظفي  فعناالننه  در اننهنا دخنالنت  

کني   آنها را رادي النينزه و تنعنمنين   
کني  و سياستها و اهنداف حنزب را  
بميان آنها ببري . اين ي ي از منولنفنه  
هنناي مننهنن  اسننتننراتنن ي حننزب بننراي  
سرنگوني جمهوري اسنالمني اسنت.  
حتما در اينن جنهنت بنايند کنارهناي  
بيشتري کرد منتهي بدون دخالتگري  
فعال در جنبشهاي اعتراضي  به هنر  
دو مننعننننني کننه تننوضننيننا دادم   
فعاليتهاي ديگرمان بمائي نخنواهند  
رسيد. بي مايه فطير است. صرفا بنا  
تبليغ و ادعاي آلترناتيو بودن و دولت  
در سايه و کار البي ايسنتني و غنينره  
بمائي نميتوان رسيد. اين کنارهنا را  
هنن  بنناينند کننرد  امننا زيننر سنناخننت  
اجننتننمنناعنني هننمننه ايننن فننعننالننيننتننهننا  
جنبشهاي اعتراضي است. بدون اينن  
زيننرسنناخننت پنناي مننان روي زمننيننن  
نخواهد بود. بندون اينن زينر سناخنت  
همه ميز به شرايط جهاني و منطقه و  
توازن قوا بين باالئيها گره مينخنورد.  
ما روي پرو شندن بنقندرو حسناب  
نمنين نننين . منا منينسنازين  و جنلنو  
ميروي . جاده را ميسازي  و رانندگني   
مي ني . جاده را بنراي منا نسناخنتنه  
اند. بايد کيلومتر به کيلومتر بسازيد  

 و جلو برويد.  
اين به نظر منن رکنن اسنتنراتنزي  
حزب بنراي کسنب قندرو سنيناسني  
است. همانطور که مي بيننيند بنحن   
فراتر از رابطه جنبشهاي جاري و امنر  
سرنگوني است. يک بح  استرات ينک  
است در مورد رابطه حزب بنا قندرو  
سياسي. اين قطعنامه طبعا همه اين  
ن او را مطرح نمي ند  ولني ننقنطنه  
شروعي است براي طرح اين مبناحن   
و در دسننتنننور قنننرار دادن آنننهنننا.  
اکتويستهنا و فنعنالنينن حنزب بنايند  
بدانننند منرا در جنننبنشنهناي جناري  
دخالت مي نند  مه اهدافي را دنبنال  
مين ننننند و اينن منه رابنطنه اي بنا  
استرات ي حزب بنراي ت نرف قندرو  
سياسي دارد. قطعنامه پاسخ منا بنه  

 اين سئواالو اساسي است.  
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از كننتننيننبننه  انتتتتترنتتاستتيتتونتتال   
كوروش بگقري  و بنه خنود كنوروش  
بپردازي . ميگويند كنوروش منظنهنر  
انسانيت  آزادي و زندگي مسنالنمنت  
آميز بخشهاي مختل  امنپنراطنوري  
ايران در دوران باستان است. واقعينت  

 ميست؟  
بنهنينهنوجنه  آينا  علی جوادی   

محمند منظنهنر انسناننينت  آزادي و  
زنندگنني مسننالنمننت آمننينز بنود؟ آيننا  
منگيز منظنهنر انسناننينت  آزادي و  
زنندگنني مسننالنمننت آمننينز بنود؟ آيننا  
داريننوش و نننادر شنناه نننيننز مننظننهننر  
انسانيت  آزادي و زندگي مسنالنمنت  
آميز بودند؟ از قربانيانشان بپنرسنيند   
از بردگان و توده هاي مردم ستمدينده  
و لگدمال شده بپرسيد. از مردمنانني  
بپرسيد كه شهرهايشان توسط ارتن   
كوروش به آت  كشيده و غارو شند   
بپرسيد. از بردگان و رعيتها بپرسنيند  
كه مه زنندگني منحنننت بنار و ضند  
انساني اي داشنتنه انند. از بنردگنانني  
بپرسيد كه در بازارهاي بنرده فنروشني  
به حراج گقاشته ميشدند. از منننظنر  
آنها به تاريخ و رويندادهناي تنارينخني  
نگاه كنيد. كوروش را بايند بنا سناينر  
كشورگشايان و جانيان تاريخي نظينر  
منگيز و جوليوث سزار و منحنمند و  
اسكندر و تيمور و امثاله  منقنايسنه  

 كرد.  
اصوال نفس وجود سنلنطنننت بنا  
انسانيت و آزادي و زندگي مسنالنمنت  
آميز در تناقژ است. سلنطنننت ين   
نهاد تاريخي طنبنقنه حناكنمنه در بنه  
انقياد كشيدن و استثمنار تنوده هناي  
مردم كناركنن در طنول تنارينخ بنوده  
است. سلطنت انسانگرا و آزادينخنواه  
و برابري طلب ي  تننناقنژ در كنالم  
است. همانطور كه فاشيس  آزاديخواه  
تناقضي در خنود اسنت. منا طنبنقنه  
حاكمه استثمارگر آزاديخنواه نندارين .  
در تمامي طول تاريخ جوامنع بشنري  
هننر ذره پننيننشننرفننت و تننحننقنن  ايننن  
خواستهاي توده هاي مردم كناركنن و  
زحمتك  در مبنارزه اي جنانناننه بنا  
طبقاو و حكومتهاي حاكن  بندسنت  

 آمده است.  
به قول مناركنسا "تنارينخ كنلنينه  
جامعه هايي كه تاكنون وجود داشتنه  

تاريخ منبنارزه طنبنقناتني اسنت. ...  
خالصنه سنتنمنگنر و سنتنمنكن  بنا  
يكندينگنر در تضناد دائنمني بنوده و  
مبارزه اي بالانقطاع  گاه نهان و گناه  
آشكار  مبارزه اي كه هنر بنار ينا بنه  
تحول انقالبي سازمان سراسر جامعنه  
و يننا بننه فننننناي مشننتننر  طننبننقنناو  
متخاص  خت  منينگنردد  دسنت زده  
اند." )مانيفست كمونينسنت( دوران  
كوروش نيز از اين قاعده مسنتنثننني  

 نبود.  
اما ت وير همگان از زنندگني و  
جامعه مطلوب و ايده آل بندون شن   
يكي نيست. آننهنائنينكنه كنوروش را  
مظهر و سمبن  "انسناننينت" كنردنند   
ساواكها و شكننمنه گناهنهنا را ننينز  

 شك  دادند   
آينا جناينگناه و  انترناسيونال   

شخ ينت تنارينخني كنوروش را در  
شكن  دادن بنه اولنينن امنپنراطنوري  
جهان نفي مينكنننيند؟ پنس منگنوننه  

 كوروش  "كورش كبير" شد؟ 
بننهننيننهننوجننه   عتتلتتی جتتوادی   

كوروش ين  كشنورگشناي "منوفن "  
بود. او اولين امنپنراطنوري جنهنان را  
شك  داد. در امور ننظنامني بنننا بنه  
گفته بسنيناري از تنارينخ ننگناران از  
شنقناوو و هنمننهنننيننن ننبننو  قنابنن   
مالحظه اي برخوردار بود. هماننطنور  
كه اسكننندر منقندونني منننينن بنود   
همانطور كه منگيز خان مغول منين  
بنود. كننوروش را آننهنناينني "كننوروش  
كبير" كردند كه به دنبال مشنروعنينت  
تاريخي بخشيدن به سلطنت پنهنلنوي  
در دوران تاجگقاري محمد رضا شناه  
بودند. كوروش براي ناسيوناليستهاي  
عظمت طلب "كوروش كبنينر" اسنت.  
همانطور كنه منننگنينز منغنول بنراي  
ننناسننيننونننالننيننسننتننهنناي مننغننول ينن   
شخ يت "كبنينر" تنارينخني اسنت و  
ممسمه هاي اين جنايتكار تارينخني  
در شهرهاي مغنولسنتنان از فناصنلنه  
هاي بسيار دور همهنان قابن  روينت  
است. بعالوه فراموش نكني  كه حتي  
در شاهنامه كه كتاب افسناننه اي و  
اسطوره اي شاهان اينران اسنت هنينچ  
نامي از كوروش مه برسد به "كوروش  
كبير" نيست. در هيچ كماي ادبنيناو  
و تاريخ ايران پيشا پهلوي اصوال ننام  

 منداني از كورش در ميان نيست. 
مند سئوالا آيا ناسيوناليستهناي  
ايراني ذره اي تره براي "اسكندر كبير"  
و شنناهننان كشننورگشنناي كشننورهنناي  
رقيب كه تسمه از گرده مردم در ايران  
آن زمان كشيدند  خرد ميكنند؟ آينا  
ناسيوناليستهاي عظمت طلب ايراني  
كه حاضرند فرزندان توده هناي منردم  
زحمتك  را به زير توپ و تان  براي  
"حفظ تماميت ارضني" بنفنرسنتننند   
فقط براي "تماميت ارضي خودشنان"  
ارزش قننائنن  اننند؟ پننس "تننمننامننيننت  
ارضنني" كشننور بننغنن  دسننتنني مننه  

 ميشود؟  
از اسننتننانننداردهنناي دوگننانننه و  
تناقضاو خرد كننده ناسيوناليستهنا  
بگقري . مش   ما با نفس جنامنعنه  
طننبننقنناتنني و حنناكننمننيننت طننبننقنناو  
استثمارگر بر زندگي توده هاي منردم  
است. مش   ما با كشورگشنايني و  
آدمكشي و غارو اموال مردم است.  
مش   ما علي االصول با سنيناسنت  
"امنپننريننالننيننسننتني" اسننت. سننينناسننت  
كشنننورگشنننايننني  يننن  سنننيننناسنننت  
"امپرياليستي" مه در دوران باستان و  
مننه در دوران كنننننوننني اسننت. ينن   
سياست ارتماعي  تنمناوزگنرايناننه و  

 ضد انساني است.  
بنرخني مندعني  انترناسيونال   

اننند كننه كننورش هننيننچ كشننوري را  
بمنظور غارو فتا نكرد  بنا دعنوو  
مننردم و بننراي آزادي آنننهنننا اينننن  
سرزمينها را فتنا كنرد و بنر خنالف  
ساير پادشاهان از مردم كشتار نكرد.  

 نظرتان ميست؟ 
درو  ميگنويننند.  علی جوادی   

اين ين  جنعن  تنارينخني اسنت. آينا  
كورش سرزمين مادها را بنه دعنوو  
مردم اين سرزمين ت رف و هگمتانه  
را غارو كرد؟ آيا سرزمين لنيندي را  
به دعوو مردم اين منطقه ت رف و  
قت  عام و غنارو كنرد؟ آينا كنورش  
قيام ليدي به رهبري "پاكتياث" را بنه  
دعوو مردم ليدي بنطنور وحشنيناننه  
سركوب كرد و بسياري را بنه بنردگني  
كشيد؟ آيا پادشاهان هنخنامشني بنه  
دعوو مردم يوننان شنهنر آتنن را بنه  
آت  كشيدند؟ آيا اسكندر به دعنوو  
مردم ايران شهر پرسپوليس را به آت   

 كشيد؟ 
شايد ذكر ي  نمونه بند ننبناشندا   
گزنفون تارينخ شننناسني كنه از قنرار  
عالقه وافري ه  بنه كنوروش داشنت  
گفته است که کوروش در حمله بنراي  
اشغال شهر نينوا  بنه سنربنازان خنود  

هناي منردم را بنه    فرمان داد تا خناننه 
دسنتنور داد تنا هنر   آت  ب شنند. و 

هنا ينافننتنننند     کنس را کننه در کنومننه 
ب شننند. پنس از قنتن  عنام و وارد  
نمودن خساراو بسيار به مردم نينوا   
شهر به دست کنوروش هنخنامنننشني  
افتاد. سپس وي بر بازماندگان منردم  
نينوا مقرر داشت كه به کشت زمنينن  
مشغول شنونند  خنراج و غننناين  را  

ي کنوروش     بپنردازنند و از ننمناينننده 
بردارى و اطاعت نمايننند. اينن    فرمان 

ي  تاكتي  جنگي كوروش براي فتا  
و ت رف سرزمنينننهناي جنديند بنوده  
است )گزنفون(.  ننمنوننه هنا دينگنر  

 بسيارند. 
اما شايد در پناسنخ بنه "ننمنوننه"  
باب  اشاره شود. باب  نمونه اي بود كه  
كاهنان مردوخ پرسنت و بنخنشني از  
رجال طبقه حاكمه باب  در مقابلنه بنا  
نبونيد شاه باب  و پسرش دروازه هناي  
شهر را در ي  تنبنانني آشنكنار بنراي  
لشكر كنورش گشنودنند. كنورش بنه  
لحا  نظامي به سادگي نميتوانسنت  
بر قلعه هاي عظي  شهر بنابن  غنلنبنه  
كند. تننهنا راه تنبنانني و سنازش بنا  
بخشي از هياو حاكمه اين سرزمينن  
بود. بند و بست با بخشي از رجنال و  
"آخوند هاي مردوخ پرست" و نه تنوده  
مردم تحت ست  و استثمنار طنبنقنه و  

 نظام اقت ادي و سياسي حاك .   
در ادامه  بيائيد فر  كنين  كنه  
اصوال كوروش به "دعوو" منردمنان  
كشورهاي دينگنر بنه اينن كشنورهنا  
لشكر كشي كرده است. مي گنويننند  
"مراغي كه به خانه رواست به مسمد  
حرام است". ايشنان اگنر خنينلني آدم  
رقي  القبي بود حداق  از برده گرفتنن  
مردم كشورهاي تنحنت السنلنطنه در  
دوران امپراطوري هخامنشيان خنود  
داري ميكرد. بعالوه هن  اكنننون منا  
شنناهنند گننرايشنني در اپننوزيسننيننون  
حكومت آدمكشان اسالمي هستين   
كه خواهان حمله نظامي آمرينكنا بنه  

ايران براي "خالصي" از شر حكومنت  
اسالمي است. "تانكيو بوش"  "بنعند  
از عراق نوبت ايران است"  شعنارشنان  
بود. همه و همه و صند النبنتنه بنراي  
"آزادي ايران"  همين اپنوزيسنينون در  
ع ر بيست و يك  و عليرغن  وجنود  
اينترنت و شنبنكنه هناي اجنتنمناعني  
گسترده اين خواست ارتمناعني خنود  
را بنا عننوامنفنريننبني تنمننام خنواسننت  
"مردم" ايران و "دعنوو" منردم اينران  
براي لشكر كشي ترام  و حنمنالو  
موشكهاي كروز و بمب افكنهاي اين  
نيروي امپرياليستي قلمداد ميكننند.  
براستي مقدر اين "دعوتهنا" پنرده بنر  
ماهيت ارتنمناعني و ضند انسنانني  

 منين اقدامي مي اندازند؟ 
در آخر  نبايد فراموش كنين  كنه  
كوروش در جنگي با قوم "سنكنا" در  
مناط  شمال خراسان فعلي بمننظنور  
تسخير سرزمينهاي جديد كشته شد.  
آيننا ايننن "مننردم" هنن  بننه كننورش و  
لشكرش "بفرما" زده بودند؟ در برخي  
رواياو تاريخي پايان زندگي كوروش  

رينين     اينگونه ترسي  شده استا تهن  
)ملكه سكا( سر بريده کوروش را در  
ظرفي پنر از خنون خنود قنرار داد و  
گفتا "تو که با عنمنري خنوننخنواري  

اي حاال آنقدر خون بنوش تا    سير نشده 
 سيراب شوي".  

اما در پاسخ بنه  انترناسيونال   
شما برخي خواهند گفت كه كنوروش  
هر سرزمينني را كنه فنتنا منينكنرد  
معابد و خدايان آنها را نابود نميكرد.  
اجننازه مننيننداد بننه ديننن و آئننيننن و  
رسننومشننان زننندگنني كنننننننند. و ايننن  
سياست نشنان "مندارا جنويني" اينن  

 شخ يت تاريخي است. 
بننگننقارينند بننا  عتتلتتی جتتوادی   

اغما  بسيار فر  كني  كه منننينن  
ادعنناينني درسننت اسننت. مننيننگننوينن   
اغما  مرا كه مردمي كنه در پنس  
هر لشكر كشي قت  عام منينشندنند   
مندان شانسي براي زندگي بنه هنينچ  
آيين و رسومي نميتوانستنند داشنتنه  
باشند  از اين نيز بگقري  كه كنوروش  

 (۲ گذشته چراغ راه آينده نيست! ) 
 

 گفتگو با علي جوادي در حاشيه "روز كوروش" 
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مدعي است كه بنابن  را بنه فنرمنان  
مردوخ و بمنظور "رفع سنتن " از اينن  
خداي بت هنا فنتنا كنرده اسنت. در  
پاسخ به دو فاكتور اساسي بايد اشاره  

 كرد. 
در زمنان كنورش سنينسنتن     -۶ 

"يكتاپرستي" و ينا پنرسنتن  "خنداي  
واحد" در آن دوران شنكن  منقهنبني  
حاك  در جوامع بشري نبود. از قنرار  
"بازار آزاد" بت پرستي و نه "انح نار"  
در بت پرستي سننت راينج بنود. بنت  
هاي متعددي در هنر جنوامنع وجنود  
داشت و فرقه هاي مختل  منقهنبني  
بننه فننراخننور حننال خننود مشننغننول  
عننوامننفننريننبنني و منناپننينندن مننردم و  
مشروعيت بخشيدن بنه دسنتنگناه و  
طبقه حاكنمنه بنودنند. از اينن بنابنت   
لشكر كشي ها و فتوحاو نظامي بنر  
خالف قرون وسطي  مانند جنگنهناي  
صليبي جنبه قوي مقهبي ننداشنت   

 به اعتبار "جن  مقاهب" نبود. 
از طننرف ديننگننر يننكنني از    -۲ 

ملزومناو شنكن  دادن و اسنتنمنرار  
بخشيدن به ي  امنپنراطنوري عنظنين   
برسميت شناختن ننقن  فنرقنه هناي  
مقهبي در تحكي  موقعيت دستگناه  
حاك  در كنار دستگاه سركوب است.  
دستگاه منقهنب هنمنواره ين  ركنن  
اساسي مشروعيت بخشيدن به طبقه  
و نيروي حاكمه در طنول تنارينخ بنوده  
است. شاه سايه خنداسنت. حنتني تنا  
زمان محمد رضا شاه. بعالوه ضع   
توان لمستيكي و وسعت امپراطوري  
اجازه تحر  سريع و گسترده به لشكر  
دستگاه حاك  براي سركوب مداوم را  
نننمننيننداد  نننتننيننمننتننا بنناينند تننداوم  
امپنراطنوري را عنالوه بنر دسنتنگناه  
سننركننوب "سننراسننري" بننا تننكننيننه بننر  
دستگاه سركوب و تحمي  "منحنلني"  
نيز تامين ميكنردنند. در اينن دوران  
ما شاهد نطفه هاي شك  گيري ين   
سيست  كولنوننينالنينسنتني در ع نر  
بناسننتنان هسننتنينن . ايننن سنيننسنتنن  و  
سازمان حنكنومنتني منخناطنراو و  
ريس  كمتري بنراي هنيناو حناكنمنه  
شننكنن  دهنننننده امننپننراطننوري ايننفننا  
ميكرد. در عين حال در شرايطي كنه  
نميتوانستند سرزمينهايي را حنفنظ  
كنننننننند  آنننهننا را غننارو كننرده و  
مردمان  را نيز بنه فنراخنور حنال و  

 توان قت  عام ميكردند.  
ناسيوناليستنهنا  انترناسيونال   

و عظمت طلبان خشمگينانه به شنمنا  
خواهند گفت كه "تنارينخ" و "هنوينت  
ايراني" را انكار ميكنيد. پناسنخنتنان  

 ميست؟ 
ما تاريخ را انكنار  علی جوادی   

نميكني . رواينت طنبنقناو حناكن  از  
تاريخ را انكار ميكني . اين "تاريخ" و  
اين "هويت" بنخنشني از آراب طنبنقنه  
حاكمه است. ما منتقد منبنلنغنينن و  
مدافعين روايت طنبنقناو حناكن  در  
طول تاريخ هستي . براي منا تنارينخ   
تاريخ مبارزه طبقاتني و اجنتنمناعني  
است. براي منا تنارينخ ين  سنلنسنلنه  
وقايع و رويدادهاي ت ادفي نينسنت.  
ي  كشمنكن  و تنقنابن  دائنمني در  
جامعه و مابين طبقاو منوجنود در  
جامعه است. در اينن جندال منا بني  

 طرف نيستي   جانبداري   
ما منتقد جدي "هوينت اينرانني"  
هستي . اين "هويت" واقعي ننينسنت   
خرافي است. ما منتنقند هنر هنوينت  
كاذب ملي و قومي و ن ادي هستي .  
ما اين اتهام را با طينب خناطنر مني  
پقيري . ما منكر هويتهاي پوشالي و  
دروغيني هستي  كه ناسيوناليستنهنا  
براي بخشهاي مختل  جامعه توليند  
كرده و به پيشاني شان سنمناق كنرده  
اننند. هننيننچ مشننخنن ننه بننيننولننوژي و  
فيزيكني و اقنتن نادي وسنيناسني و  
تاريخي و فرهنگي و زباني نميتنوانند  
بيانگر مخت او و وين گنينهناي اينن  
هويتهاي كاذب باشد. اينن هنوينتنهنا  
ابزار و سياستي براي تحكين  سنلنطنه  
طبقه حاكمه بر زنندگني و شنئنونناو  
جامعه اند. ما انساني . اين هوينتنهنا  
ي  مانع جدي تعالي و رشد فكري و  
سياسي انسان است. ما خواهان قطع  
بننننند ننناف تننوده مننردم كنناركننن و  
زحمتك  از اين خرافاو و جعلنيناو  
ضند هننوينت جنهننانشنمننول انسنناننهننا  

 هستي . 
از تنارينخ و  انتترنتاستيتونتال   

گقشته بگقرين   بنه حنال بنپنردازين .  
برخي اكنون كوروش را "پدر ايران"  و  

آبان را "روز كنوروش" ننامنگنقاري    ۷ 
كرده اند. مرا مخالفت؟ مگر جامعه  
مه ضنرري از بنزرگنداشنت اينن روز  

 خواهد خورد؟   
همان ضنرري كنه  علی جوادی   

جماعتي كال  را رن  كنند و بمناي  
بلب  به مردم بنفنروشننند. النبنتنه اينن  
جماعت پي  از آن رضا خان قلدر را  
هنن  "پنندر امننروز ايننران" نننام گننقاري  
كردند. حتما پاسخ ميرزاده عشقي به  
اين اراجي  را ننينز دينده ايند )"پندر  
ملت ايران اگر اين بي پدر است..."(.  
مه ضنرري جنامنعنه از اينننكنه ين   
مستبد و ين  دينكنتناتنور را "پندر"  

جامعه بداننند  خنواهند خنورد؟ منه  
ضرري مردم مغنولسنتنان از اينننكنه  
منننننگننيننز را "پنندر مننغننول" بنندانننننند  

 ميخورند؟  
پاسخ روشن است. زمانيكه ين   
ديكتاتور را بزرگ ميداريد  آزادي و  
تالش انسانها براي تحق  آزادي را بنه  
اسارو كشيده و به عقنب راننده ايند.  
زمانينكنه ين  كشنورگشنا را بنزرگ  
ميداريد  سياستهاي تماوزگراياننه و  
قلدرمنشانه و "منينلنينتناريسنتني" را  
بزرگ داشته ايد. زمانيكه ديكتناتنور  
راث ينن  امننپننراطننوري را بننزرگ  
مننينندارينند  مننننناسننبنناو ارتننمنناعنني  
طبقاتي حاكن  را مشنروعنينت مني  
بخشيد. و خا  بنه مشن  تنوده هناي  
مردمي پاشيده ايد كه براي خالصني  
از اين وضعينت دهشنتنننا  منبنارزه  
كرده اند. تاريخ جامعه براي آزادي و  
رهايي از سلطه طبقه حاكنمنه را زينر  
خا  كرده ايد. و در ي  كالم حقيقنت  

 را لگد مال كرده ايد. 
بعضا جرينانناو  انترناسيونال   

ناسيوناليست و عظمت طلب اينرانني  
مدعي اند كه بمنظور مقابله با اسالم  
و سننننت اسنالمنني بناينند بنه منننيننن  
سمبلهايي روي آورد. بزرگداشت "روز  
كوروش" را ننوعني منقنابنلنه و دهنن  
كمي به سنت اسالمي ميداننند. آينا  
 هيچ حقيقتي در اين ارزيابي نيست؟ 

آينا بنزرگنداشنت  علی جتوادی   
"روز كوروش" واقعا ي  دهن كمي به  
اسالم و سنتنهناي كنثنين  اسنالمني  
است؟ اين جريانناو منگنوننه تنالش  
برخي مسئولين حكومنت اسنالمني  
بمنظور ثبت "روز كوروش" در تقنوين   
جننمننهننوري اسننالمنني را تننوضننيننا  

 ميدهند؟ 
واقننعننيننت ايننن اسننت كننه "روز  
كننوروش" در مننمننمننوع ينن  روز در  
سنت ناسيونالينسن  عنظنمنت طنلنب  
ايراني است. اما بخشهاي از هنيناو  
  -حاكمه اسالمي و جريانناو منلني  

اسالمي نيز مدعي سه  بري از اينن  
روز هستند. بدنبال دوختن كالهي از  
ايننن نننمنند بننراي خننود هسننتننننند. در  
تالشند تا اين "تحفه" را از جنرينانناو  
طوق ناسيوناليستي اپوزيسيون درينغ  
كنند. و اين مساله در عين حال ين   

سياسني از جناننب    -اقدام تاكتيكي  
بخشهايي از هياو حاكمه است. ين   
جريان در هياو حاكمه منيندانند كنه  
مننردم بننراي اسننالم تننره هنن  خننرد  
نميكنند. ميداننند كنه اسنالمنينسن   
عام  جري شدن مردم و پاشنه آشي   

رژي  است. از اين رو مينكنوشننند بنه  
درجننناتننني بنننرخننني از "منننفننناخنننر"  
ناسيونالينسن  را وارد سنيناسنتنهنا و  

 تبليغاو خود كنند.  
اما ناسيوناليستها با اين تالشها  
دارند ماه ديگري بنراي منردمني كنه  
ميخواهند خنود را از شنر اسنالم و  
حكومت اسالمي و جنب  اسالمني  
خالص كنند  مي كنند.  ننبنايند از  
ماهي در آمد و به ماه ديگري افتناد.  
ناسيوناليس  كوروش پرست ايراني با  
اين اقدام خود بندننبنال جناينگنزيننني  
محمد و سنت اسالمي بنا كنورش و  
سنت ناسيوناليس  ايراني است. و در  
اين جابمايي از قنرار فنقنط مسنينر  
"قبله" عو  ميشود. اما پرست  و  
بندگي و عبوديت كماكان بماي خود  
باقي است. باز ه  بي اختياري و عدم  
اراده جامعه  باز ه  تبعيت از سنتها  
و اخنالقنيناو عنقنب منناننده و ضنند  
انساني كماكان مح ول اين تالشهنا  

 هستند. 
گفنتنه منينشنود  انترناسيونال   

كه "گقشته مرا  راه آينده اسنت"  آينا  
گقشته تاريخ ايران نميتواند راهنمناي  

 آينده اين جامعه باشد؟  
بهيهوجه  گقشتنه  علی جوادی   

تنها زماني مرا  راه آيننده اسنت كنه  
آينده تكرار ساده گقشته باشد. تنمنام  
مساله اين است كه جامعه نينازمننند  
ي  گسست تاريخي با گقشنتنه خنود  
است. ما نيازمند ي  تعيين تكلين   
قطعي با گقشته اي هستي  كه سنهن   
توده هاي مردم  فقر و منحنرومنينت   
نابرابري و تبعيژ و اسنتنبنداد و بني  
حقوقي سياسي و اجنتنمناعني اسنت.  
آنها كه خواهان ادامه گقشته جامعنه  
هستند  خود نيز بنه گنقشنتنه تنعنلن   
 دارند. بخشي از گقشته و تاريخ اند.  
واقعيت اينن اسنت كنه اگنر منا  
شكست بخوري   در آن نورو آينننده  
ادامه گقشته خواهد بود. تركيبني از  
جرياناو نكبت بار اسنالمنينسنتني و  
ناسيوناليستي حناكن  بنر سنرننوشنت  
جامعه خواهند شد. و در بنر هنمنان  
پاشنه قدي  خواهد مرخيد. و اگر منا  
پيروز شوي   كه ميتواني  بشوين   در  
آنزمان شاهد جامعه اي آزاد و برابر و  
انساني و مرفه خواهي  بود. "جامعنه  
اى بدون استثمار  بندون فنقنر  بندون  
طبقاو باالدست و فنرودسنت  بندون  
استبداد  بندون حناکنمنينت خنرافناو  
مننقهننبننت و سنننننتننهننا و اخننالقننينناو  
ارتننمنناعننت  بنندون نننابننرابننرى  بنندون  
 تبعيژ. يک جامعه سوسياليستت."  

اجازه دهنيند بنا  انترناسيونال   
اين سئوال تمام كني ا مه مخاطراتني  
جامعه ايران را در پنس تشنديند تنب  

 ناسيوناليستي تهديد ميكند؟  
مننخنناطننراو  عتتلتتی جتتوادی   

بسيارنند. خنطنر نناسنينوننالنينسن  در  
تحوالو آتي همانند خطر اسالميس   

است. جامعنه اينران    ۷۷ در تحوالو  
بسوي عظي  ترين تحوالو سياسي و  
اجتماعي گام برميدارد. سرنگوني و  
سقو  رژي  اسالمي محنتنوم اسنت.  
راه فرار و نماتي براي رژين  اسنالمني  
مت ور نيست. جدال و كشمك  بنر  
سر آينده اينران ين  منحنور تنعنينينن  
كننده كشمك  منينان جنننبنشنهناي  
متفاوو سياسي در جنامنعنه اسنت.  
اين جدال همه جانبه است. اقت نادي  
و سياسي و اجتماعي است. نه تنننهنا  
نوع و محتواي اقت ادي و سياسي و  
مباني فكري و عقيندتني ننظنام آتني  
بننلننكننه شننكنن  و مننهننارمننوب و  
ساختارهاي آن منوضنوع ين  جندال  
عظي  طبقاتي و اجنتنمناعني اسنت.  
مساله ايدئولوژي و فلسفه حكنومنت  
عالوه بر مباني سياسي و سناخنتناري  
حكومت خود موضوع جندال منينان  
جرياناو منخنتنلن  مندعني قندرو  

 سياسي در فرداي ايران است. 
ينن  مننحننور تننالش جننرينناننناو  
ننناسننيننونننالننيننسننت دسننت راسننتنني و  
محافظه كار قرار دادن هويت قومني  
و ملي در تعيين شالوده هاي فنكنري  
و فلسفي حكومت آتي در ايران پنس  
از حكومت اسالمي است. ملنينت و  
ملي گرايي  قوميت و قومي گنرايني  
رگه هاي مختلفي از اين تالش بنراي  
شك  دادن به فلنسنفنه و ايندئنولنوژي  
حننكننومننت و نننظننام آتنني در ايننران  
هستند. ابعاد و مگونگي و تاثير اين  
تالش جرينانناو نناسنينوننالنينسنت و  
قومگرا را بايد و منينتنوان بنا تنالش  
جنرينناننناو اسننالمننيننسننتنني در دوران  
شك  گيري حاكمنينت ضند اننقنالب  
اسننالمنني مننقننايسننه كننرد. اگننر در  

جننرينناننناو    ۷۷ تننحننوالو سننالننهنناي  
مرتمع اسالمي با ه  دستي و كمن   
غرب توانستند اسالم و اسالميت را  
به مبنايي براي شك  دهي حكومت  
جايگزين رژي  استبداد شناهني قنرار  
دهند و خواست مردم بنراي آزادي و  
بننرابننري و رفنناه را بننه خننا  و خننون  
بكنشننند و ين  دينكنتناتنوري سنيناه  
مقهبي را بر مردم و جامعه تحمنين   
كنننننننند؛ ايننن بننار هنن  جننرينناننناو  

 ادامه در صفحه بعد 
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ي ي از شاخي هناي منهن  هنر  
اعترا  و مبنارزه اي  شنعنارهنايني  
است که در آن مبارزاو غالب اسنت.  
ننگناهني بنه شننعنارهناي اعنتنراضنني  
کارگران  معلنمنان  بنازنشنسنتنگنان   
دانشمويان و بخ  هناي منخنتنلن   
معتر  جامعه حاکي از عمنين  تنر  
شدن اينن منبنارزاو و ننقن  فنعنال  
گننراينن  منن  و رادينن ننال در ايننن  
مبارزاو است. از جمله شنعنارهنايني  

ميليون  حنقنوق منا    ٧ مون خط فقر  
يک ميليون  يک اخنتنالث کن  بشنه   
مش   ما حن  منينشنه  سنفنره تنو  
رنگينه  سفره ما خاليه اين شنعنارهنا  
کامال طبقاتي است و از خواستنهناي  
صنفي و مشخي منبنارزاو فنراتنر  
ميرود و خش  کارگران را از سنرمناينه  
داري و ک  سيست  ناعادالنه موجنود  
به نماي  ميگقارد. همين طور است  
شعارهايي مث   ملک ننمنومني تنو   
ما را بني مسن نن کنرده  ثنروتنهناي  
نمومي  فالکت عمومي  حقوق منا  
رياليه  هزينه ها دالريه  نياز ما اينن  
زمننان  مننعننيننشننت اسننت و درمننان    
مننعننيننشننت  منننننزلننت  حنن  مسننلنن   
ماست  در کنار سرود هنمنبنسنتنگني  
زير بار ست  نمي ني  زندگي  جان فدا  
مي ني  در ره آزادگي کنه اول بنار از  
سوي کارگران هپن نو سنرداده شند و  
بعد در اعتراضاو بنازنشنسنتنگنان و  
مالباختگان ت رار شد. و اين ها همه  
شعارهايينسنت کنه در اعنتنراضناو  
مختلفي که در بخ  هاي مخنتنلن   
جامعه ش   ميگيرد  هر روز بيشتر  
شنيده ميشوند و با مضمون و بنينان  
زيباتري خود را بيان مي نند. اينننهنا  
شنعنارهنايننينسنت کنه بنطننور واقنعنني  
اعنتنرا  عنلننينه فنقنر  تنبنعنينژ و  
نننابننرابننري  اخننتننالث هننا و رانننت  
خوارينهناي ننظنام دزد سناالر و کن   
توح  سرمناينه داري حناکن  اسنت.  
اينها شعارهاييست که بر عنروج هنر  
روز بيشتر من  و رادين نالنينسن  در  
جننننبنن  هنناي اعنتننراضنني جننامننعننه  

 ح ايت دارد. 
اما جدا از اين مشاهده مثبت و  
شورانگير   يک مشاهده ديگر تالش  
گرايشاو راست و حافظ ننظنام بنراي  
دادن رن  مقهبي و بعضا قومني و  
ملي به شعارها بنراي منحندود ننگنه  

داشتن فضاي اعتنراضناو اسنت. از  
جمله بارها شاهد بوده اي  که درسنت  
درکننوران اعننتنننرا  و دا  بنننودن  
شنعنارهنناي بنرابننري طننلنبنانننه مننردم   
ي باره از گوشه اي شعار اهلل اکبر سر  
داده شده و عده اي ه  ت رارش کنرده  
اند. اما کيست که نداند که کنارگنري  
که دستمنزدش را مناهنهنا پنرداخنت  
ن رده و به جيب زده اند  کارگري کنه  
از کار بي ارش کرده اند و طناقنتن   
اش طاق شده است   براي اهلل اکبر به  
خيابان نيامده است. بل ه آمده اسنت  
تا با ح ومت اهلل اکبر بمنگد و حن   
و حقوق  را بنگنينرد. منن قنبنال در  
نوشته اي ديگر نيز توضينا دادم کنه  
حقيقتا شعار اهلل اکبر شعار ما مردم  
نيست. تمربه تلخ تاريخي نقن  اينن  
شعار در برابر همه ما منردم هسنت.  

در حالي نه منردم بنراي    ٧٤ در  سال  
سننالننه    ٧٥ رهنناينني از شننر خننفننقننان  

ح ومت شاهنشاهي و در اعنتنرا   
به تبعيژ و نابرابري و بنراي داشنتنن  
يک زندگي به خنينابنان آمنده بنودنند   
ارتماع اسنالمني بنا فنرينب "وحندو  
کلمه" شعار اهلل اکبنر را بنه خنينابنان  
آورد. و  بننا ايننن شننعننار جننمننهننوري  
اسالمي را بر مردم غنالنب کنردنند و  

 انقالبمان را به ش ست کشاندند.  
امننروز هنن  نننيننروهنناي مننرتننمننع  
مدافع نظام اسالمي و سرماينه داري   
و دارو دسته هناي شنوراي اسنالمني  
مي  هر جا که مني بنيننننند کنننتنرل  
اوضاع از دستشان خنارج منينشنود   
مي وشند تا اين شعار را بنه منيندان  
آورند. يا ايننن نه در جنلنوي حنرکنت  
کارگران ع س خنامنننه اي و سنران  
جنايت ارح ومنت را جنلنو آورنند و  
غيره تا  رن  مقهبي و ح ومتي به  
اعتراضاو کارگران و مردم معتر   
بزنند. بعضا ه  با بهانه "امنيت" اين  
کار را مي نند. نبايد اجازه بدهي  که  
با منين فريب کاري هايي و با مننينن  
حيله هنايني صن  اعنتنراضنمنان را  
متفرق کنند. شعار ما مردم بنرابنري  
است و خواست قنلنبني تنک تنک منا  
جارو شدن ک  بسا  سرمايه داري و  
دزدان حريي و وحشي حاک  و از بين  
بردن بسا  تبعنينژ و اسنتنثنمنار و  

 برپايي جامعه اي انساني است. 
مثالي دينگنر از هنمنينن دسنت  

شروع اطالعيه ها و سخنراني هنا بنا  
عبارو" به نام خدا" اسنت. اينن کنار  
نيز حتي اگر بر حسب عادو بناشند   
در جهت اسالمني کنردن جنامنعنه و  
گفتمانهاي  است. در جهت رسمينت  
دادن به دخالت مقهب در مناسنبناو  
اجتماعي است. صرف نظر از اينن نه  
هر کس مه اعتقادي دارد. بايد بيانيه  
ها و سخنراني هاي ما بيان اعترا   
و خواستهايمان باشد. بايد در مقابن   
اشاعه منين فرهننن  و گنفنتنمنانني  

 ايستاد.  
در هننمننيننن راسننتننا شننعننارهنناي  
مسنخنره اي منون "حن نومنت عنندل  
علني  اينننهنمنه بنينعندالنتني" اسنت.  
اينگونه شعارها در واقع بنراي النقناي  
اينست ه جمهوري اسنالمني  اسنالم  
راستين نيست. تا به دخالت منقهنب  
در امور جامعه تداوم بخشند. منگنر  
نننه اينننننسننت کننه سننردمننداران ايننن  
حنن ننومننت هننمننان آينناو عننظننامنني  
هستند که مرجع تنقنلنيندنند و منردم  
آموخته هايشان را از همينها گنرفنتنه  
اند؟ سردادن مننينن شنعنارهنايني در  
جهت خريدن عمر براي رژين  و حناال  
براي بخ  هايي از آن و نهاديه کنردن  
دخنالننت منقهننب در سننيننسنتنن  اداره  
جامعه است. ما خواستار جامعه اي  
س والر و انساني  به دور از منقهنب  
و خرافه و کوتاه شدن دست مقهب از   
هر نوع  هستي . دسنت منقهنب و  
دخالتها و سنتهاي مقهبني بنايند از  

 سر جامعه کوتاه باشد. 
اما جدا از شعارهايي کنه رنن   
مقهبني بنه اعنتنراضناو منا منردم  
ميدهد  شعارهايني ننينز هسنت کنه  
رن  قومي و ملني بنه اعنتنراضناو  
داده و باز ه  در جهت تفرقه افن ننني  
در صفوف مبارزه ما و نهايتا حنفنظ  
نظامي است که اساس  بر تبعنينژ  
و نابرابري استوار است. ننمنوننه هناي  
مشننمننئننز کننننننننده آن شننعننارهنناي  
فاشيستي اي است که خانه کارگريها  
و شورا اسالمي مي هاي ح نومنتني  
در اول مننه هننا عننلننيننه کننارگننران  
افغانستان بنه خنينابنان آوردنند. و بنا  
نفرو و انزجار کارگران پاسخ گرفتند.   
ينا شننعنارهنناينيننسنت کنه بنعننضنا در  
اعتراضاو کنارگنري تنحنت عنننوان  
کارگر بومي و غير بومي ميشنننوين   

که در جهت تضعي  مبارزاو منا و  
ايماد ش اف در صوف مبنارزاتنمنان  
قرار دارد. از جنمنلنه خنينلني اوقناو  
عوام  کارفرمنا و حن نومنت خنود  
بنازار گنرم کنن مننننينن شننعنارهناينني  
هستند. اينگونه شعارها عمنال ننوک  
تيز حمله کارگر را از روي ح ومت و  
سرمايه داران منفنتنخنور و تنوحن   
سرمايه داري حاک  برداشته و متوجه   
ه  طبنقنه اينهناين  کنه بنا هن  درد  

 مشترک دارند  مي ند. 
و بناالخننره سننر دادن سنرودهنناي  
ملي نيز مناسب مبارزه ح  طلنبناننه  
ما نيست. سرودهايي نظير سرود اي  
ايران هيچ ربطي به مبارزاو کارگران  
و مردم ندارد. درسنت هنننگنامنين نه  
کارگر با تمنام خشنمن  دارد عنلنينه  
تبعيضها  نابرابريها  دزدينهنا و بني  
تاميني مطلق  و براي داشنتنن ينک  
زندگي انساني شعار سر ميدهد  ينک  
مرتبه منننينن سنرودهنايني سنر داده  
ميشود و مبارزه را لنو  منين ننند.  
نوارهاي  نيز از قب  تدارک ديده شده  
و در وسط جمعيت پخ  مينشنود و  
با پخ  آنها گويي آبي بر روي آتن   
مبارزه  ريخته بناشننند. بنا اينن کنار  
فضننناي اعنننتنننرا  آرام شنننده و  
خواستهاي اعنتنراضني کنارگنران بنه  
حاشيه ميرود و به اعترا  کنندگنان  
  پننيننام حننفننظ ايننران و وطننن داده  
ميشود. در حالي ه اين سرودهنا ذره  
اي با خواست بازنشنسنتنه   کنارگنر   
معل  و مردم معترضي کنه بنخناطنر  
پيگيري خواستنهنايشنان بنه خنينابنان  
آمننده اننند  ربننطنني ننندارد. ايننن نننوع  
سرودخوانيها جدا از بي ربط بودن بنه  
مبارزه مشخ ي که در جريان اسنت  
و جدا از دامن زدن به تعن نب منلني  
در يک مبارزه مشخي  خواستها را  
بننه حنناشننيننه مننيننبننرد. اعننتننرا  بننه  
اختالث و دزدي و نپرداختن حقوق را  
به حاشيه ميراند. نمونه اين اقندام را  
در تح ن سه روزه بازنشستنگنان در  

 و يازده ابانماه شاهد بودي .    ٠٥    ٩ 
ميخواه  بگوي  که ايننهنا هنمنه  

تشننبننثنناتنني اسننت بننراي کنننننتننرل  
اعتراضاو ما مردم در منهنارمنوبنه  
هاي تعرين  شنده ننظنام  آرام کنردن  
فضاي اعترا  و ايماد زمينه بنراي  
به سازش کشيدن مبارزاو از بناالي  
سر ما مردم است. در مقاب  اينگونه  
تفرقه اف ني ها بايد هنوشنينار بنود.  
شنناخنني مننا بننراي شننعننارهننايننمننان   
خواستهناينمنان اسنت. شناخني منا  
اعالم شفاف مطالباتمان و تاکيند بنر  
يک زنندگني شناد و انسنانني اسنت.  
شاخي ما همان شعارهايينسنت کنه  
همانطنور کنه در ابنتنداي بنحنثن  بنر  
شمردم هر روز بيشتر دارد هنمنگنانني  
ميشود و بيانگر خواستهاي سراسري  
مننا مننردم اسننت.  مننا کننارگننران و  
معلمان و بازنشستگان و همنه منردم  
بنناينند منننننادي بننرابننري و رفنناه و  
آزاديخواهي و اتحاد صفوف طبقاتي  
مان باشي  نه دنباله روي تنعن نبناو  
ملي و مقهنبني و قنومني و امنثنال  
اينها. اين ن ته مهمي اسنت کنه ننه  
فقط در منبنارزاو امنروزمنان منهن   
است بل ه براي فضاي آينده جنامنعنه  

 مان نيز حياتي است.  

 نگاهي به شعارهاي اعتراضي 
 شهال دانشفر 

ناسيوناليست و قومگرا بننام اصنالنت  
ملي گرايي و منلنينت و قنومنگنرايني  
تالش ميكنند كه منين آينده سياهني  

 را براي مردم تدار  ببينند. 
خننواسننت ايننمنناد حننكننومننتنني بننر  
مبناي هوينتنهناي كناذب منلني و ينا  
تركيبي از هويت ملي و قومي تندار   
ي  منين سرنوشت سياه ديگري بنراي  
مردمي است كه براي آزادي و برابري و  
رفاه تالش ميكنند. ترجمه زميننني و  
منين تقالهايي كنامنال روشنن اسنت.  
سرانمام ي  تحنول نناسنينوننالنينسنتني  
ميزي بمز گورهاي دسنتنه جنمنعني و  
خل  فنمناينعني از جنمنلنه "پناكسنازي  
قومي" و توليد گسترده ترين كنينننه و  
نفرو قومي و قنبنينلنه اي و منلني و  
تفكنراو نن اد پنرسنتناننه در جنامنعنه  

 نخواهد بود.  
ناسيونالنينسن  و قنومنگنرايني در  
تحوالو امروز هنمنان ننقن  سنيناه و  
واپسگرا و مخربي را ايفا ميكننند كنه  

اينفنا    ۷۷ مقهب و اسالم در تحوالو  
كرد. تالش براي حقنه كردن هويتنهناي  
ارتماعي ملي و قومي بر مردمي كنه  
ميخواهند آزاد و برابر باشند  نميتواند  

    نتيمه ديگري داشته باشد. 

 از صفحه قبل 
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رويندادهنناي اخننيننر در دسنتننگنناه  
رهبري عربستان  از آنهه اصنالحناو  

شود تنا عنزل و    ح ومتي خوانده مي 
ها و بگير و ببندها و غنوغناي    ن ب 
هاي بي پايان در ميان خنانندان    رقابت 

سننعننود بننا بننينن  از شنن  هننزار    آل 
"شاهزاده" که ک  کشور عربستان  از  
اقت اد تا سياست و ح ومت را بنه  

است و رسنمنا بنه      تملک خود در آورده 
اند  رعد و برق در    اس  خود ثبت کرده 

آسمان بي ابنر ننينسنت. در کشنوري  
بشدو اختناق زده  تنحنت کنننتنرل   
ح ومتي بنينرحن  و خنودکنامنه  بنا  

بست رسيده و با توجه    اقت ادي به بن 
به سير تحوالو پر شتاب در منطنقنه  

ها و رقابت در    بندي   و توازن قوا  ص  
 خاورميانه گره خورده است.  

ها    جن  قدرو در دربار سعودي 
به قدمت عمر سيطره آنها بنر کشنور  
عربستان است. نزاعي بي پايان بنراي  
کسننب قنندرو و ثننروو و اقننتنندار  
ح ومتني  بنخنشني جندانشندنني از  
ساختار قدرو و تارينخ آن اسنت. در  
سالهاي اخير بنوين ه پنين  از منرگ  
ملک عبداهلل  پادشاه پينشنينن  ننزاع  
براي تعيين جانشيني و تقسي  قدرو  
بننه اوج خننود رسننيننده بننود. او بننراي  
تثنبنينت قندرو خنود و منانندگناري  
فرزندان  از هيچ کوششي فروننگندار  
ن رد. از جمله پست گارد ملي را کنه  

اي از سناخنتنار و    بخ  تعيين کننده 
نماد قدرو ح ومتي است  به سطنا  

ب دهنند و فننرزننند خننود    وزارو ارتننقننا 
بن عنبنداهلل را بنر آن    شاهزاده متعب 

مسند نشاند. آغازي اجتناب ناپنقينر  
براي راهي پيهيده و پر منخناطنره در  
ميان رقبا و شاهزادگان تشنه قدرو.  
او پسران برادر خنود )منلنک فنهند(   

فنهند"  "شناهنزاده    "شاهزاده سلطان بن 
فهد" و "شاهزاده عبدالعزينز    محمد بن 

فهد" را از قندرو سناقنط کنرد تنا    بن 
سيطره پادشاهي خود درا مستحن ن   

 کند. 
با مرگ ملک عنبنداهلل  بنننا بنر  
سنت پيشين گنروه "هنفنت سندينري"  

عبدالعزيز  )اولين پادشاه    پسران ملک 

بنايند ين ني پنس از    عربستان(  مني 
 ديگري به تخت سلطنت بنشينند. 

ملک سلمان برادر کوم تر ملنک  
عبداهلل که سالها در پست وليعنهندي  

دار امنور    بعنوان جانشين  عمال زمام 
بود  در ميانه غوغايي از تحوالو و  
نشيب و فنرازهنا در داخن  و خنارج  
کشور بوي ه پس از زلزله بهار عنربني   

 به قدرو پادشاهي رسيد.  
رشد نارضايتي عمومي مردم به  
جان آمده در داخ  کشور براي رهايي  
از شر ح ومتي فاسد و سرکوبگنر از  
ي طرف  دا  شدن ننزاع و رقنابنت و  

اي در    هاي جديد منننطنقنه   ص  بندي 
خاورميناننه پنس از افنروخنتنه شندن  
جنننن  در سنوريننه و لشن ننر کشنني  
جننمننهننوري اسننالمنني بننراي دخننالننت  
مستقي  در اين جن   دخنالنتنگنري  
بي امان در عراق  بنه منيندان آوردن  

اهلل لبنان و تشديند اخنتنالفناو    حزب 
اي بننا جننمننهننوري    ديننرپنناي منننننطننقننه 

هناي        اسالمي  تن  را به همه عرصه 
اي    سنيناسني و ننظنامني فنرامنننطنقنه 

کشاند. از اين پس  سياست ي ي بنه  
عبداهلل کنار    ميخ و ي ي به نع  ملک 

ساز نبود. ملک سلنمنان بنراي حنفنظ  
بقاي قدرو خود  شنمنشنينر را از رو  
بست. قلع و قمع مخالفين و سرکوب  
خونينن هنر اعنتنراضني در داخن  و  
تشديد رقابت با جمهوري اسالمني و  
جننننن  نننيننابننتنني در کنن  منننننطننقننه  
خاورميانه به ترنند اصنلني سنيناسنت  
خننارجنني مننلننک سننلننمننان بنندل شنند.  

هاي امنرين نا در    نااميدي از سياست 
مماشاو با جمهوري اسالمي بر سنر  

اي در دوران ريناسنت      مسئله هسنتنه 
جمهنوري "بناراک اوبنامنا" سنرکشني  

هاي هميشگي و      عربستان از سياست 
همسويي با غرب و بوي ه آمرين نا را  

 در پي داشت. 
ديننري نننگنندشننت کننه سننرکننوب  

هنا و        شاهزادگان ناراضي که سياست 
منافع استرات يک جندا از حن نومنت  
داشتنند ننينز شندو ينافنت. عنزل و  

هاي درون خناننوادگني ننينز بنه    ن ب 
همين منوال باال گرفت. از گردن زدن  
شننناهنننزادگنننان نننناراضننني  اعننندام  
مننخننالننفننيننن  تننقننابنن  بننا هننر نننوع  

هناي جنديند    گرايي تا مرزبننندي   تمدد 

اي گنرفنت.    سابنقنه   اي شدو بي     منطقه 
متننفنقينن منقهنبني در داخن  هنرم  

هناي خنوننينن        قدرو نيز از اين تسويه 
در امان نماندند. محدود کردن دامنه  
قدرو مفتيان منتن نب بنه خنانندان  
)آل شنننيننخ( کنننه تنننارينننخننا بنننراي  

گقاري کالن ح ومتي فتواي    سياست 
کردند نيز محدود    اسالمي صادر مي 

گننردينند. کنننننار گننقاشننتننن رقننبننا و  
من وبين ملک عنبنداهلل در اوضناع  

تر از پي  شده    تر و ميسر   کنوني ساده 
 بود.  

  جن  ننينابنتني  ۲۱۶۷ در سال  
يمن ابعاد جديدي بخود گنرفنت و   در 

دامنه رويارويي با جمهوري اسالمني  
ايران به تش ين  ائنتنالف عنربني بنه  
سرکردگي عربستان ش اف جنديندي  
را در ک  خناورمنيناننه آشن نار کنرد.  
تقريبا همه ميز از سياست داخنلني و  
موازنه قدرو شاهزادگان در داخن    

بننننندي هنناي سننينناسنني و    تننا صنن  
استرات يک در خنارج بنا دوران منلنک  
عبداهلل متفاوو گنرينده بنود. الجنرم  

تنر از    تغييراو درون ح ومتي موجه 
 نمود.   هر موقع مي 

جابمايي قدرو در کاخ سفيند و  
برسرکنار آمندن "دوننالند تنرامن " و  

خواه که تاريخا متحند    حزب جمهوري 
و يار هميشنگني خنانندان آل سنعنود  

ديگري براي حاکنمنينت      اند  بارقه   بوده 
پيماني منمندد    ها گرديد. ه      سعودي 

با آمرين نا اطنمنينننان بنينشنتنري بنه  
هنا مني    امپراطوري جنديند سنعنودي 

 داد. 

سالنه بنه    ۱۶ ملک سلمان پادشاه  
هناي قندرو    دنبال مح   کردن پناينه 

خننود  و جننايننگننزيننننني فننرزننند خننود  
  ۹۶ محمدبن سلطان  در ماه ژوئن  ) 

نناين     (  منحنمند بنن ۶۹۳۱ خرداد  
وليعهد و فرزند ملنک عنبنداهلل را از  
پست خود حتي بعنوان ويز کشور نيز  
کنار گنقاشنت و تنحنت بنازداشنت و  
مراقبت خانگي در ق ر خود در جده  

سنالنه    ۹۲ قرار داد. پادشناه  فنرزنند  
سلمان  را بنه عنننوان    خود  محمد بن 

ولنينعنهند و منعناون رئنينس شننوراي  

وزيران و همهنان بعنوان وزينر دفناع  
 برگزيد. 

اين اولين بار پس از مرگ منلنک  
عبدالعزيز مؤسس سلسله پادشناهني  
سعودي است که ح ومت از پندر بنه  

شننود  از زمننان    پسننر منننننتننقنن  منني 
تأسيس پادشاهي آل سنعنود  بنننابنر  
)رس  هفت سديري( تخت و تناج از  
برادر به برادر منتق  گنردينده اسنت.  
طبن  دسنتنور جنديند  قناننون ننظنام  

ينابند    سلطنتي در عربستان تغيير مي 
و جانشين پادشاه بعنننوان ولنينعنهند   
ين نني از فننرزننندان "اصننلننا" پننادشنناه  

 خواهد بود. 
هنناي دربننار ايننن    شنوراي مننفنتنني 

گزين  را تأينيند و اسنالمني اعنالم  
کرد. همه خي  عظي  شاهزادگان کنه  
ارکان سياسي و اقت ادي و ممل نت  

آنان تقسي  شنده اسنت    داري در ميان  
موظ  به بيعت با ولنينعنهند جنديند  
شدند. اين اقدامي غير منننتنظنره از  

گنرديند و    سوي ملک سلمان تلقي مي 
پيامي روشنن بنراي رقنبناي داخنلني  

 داشت. 
دستور ملک سلمان بنه تشن نين   
کميته مبارزه با فسناد    طنرفننندي  
حسنناب شنننده و در عنننينننن حنننال  
عوامفريبانه براي مشروع جلوه دادن  
قلع و قمع رقبا در افن نار عنمنومني  
 جهاني و بوي ه در داخ  کشور است. 

حننن ننن  بنننازداشنننت     صننندور  
تننن از  ۶۶ دسننتننگننيننري و بننرکننننناري  

  ۹۱ هناي دربنار سنعنودي و    شاهزاده 
وزراي کنوني و سنابن .    وزير از ميان  

ح   تحقي  و بازرسي  ممنننوعنينت  
سفر  بلوکه کردن حسابنهنا و امنوال   
بخشي از تسنوينه حسناب وسنينعني  
است که منلنک سنلنمنان بنراي خنارج  
کردن رقبناي اقنتن نادي و منالني و  
مستح   کردن ادامه کنار فنرزنندش  
در مقام ولينعنهندي بنه آن ننينازمننند  
است. منرعنوب کنردن شناهنزادگنان  
ننناراضنني کننه هننر کنندام بننر ارينن ننه  
قدرتهاي منالني و سنيناسني تن نينه  

اند بخشي از دامنننه تسنلنط بنر    داده 
اوضننناع اسنننت. فنننرمنننان بسنننتنننن  

هاي خ وصي براي ممانعت    فرودگاه 
از فرار برخي از شناهنزادگنان گنوشنه  
کنومنن ني از امننپنراطننوري مننالني و  

قدرو نفوذ اين مافياي ح ومتي را  
 کند.   مشخي مي 

اين پايان کار بخشي از مافيناي    
قدرو درون ح ومتي  و آغنازي بنر  
سلطنت و تن نينه بنر ارين نه قندرو  
بخشي ديگر از هينوالي حن نومنتني  

هاي قدرو سياسي و درون        است. پايه 
خانوادگي اين تغيير در هنرم قندرو  
نيز کامال بايد قاب  مشاهده باشد.از  

تنري قنابن     اين پس رخدادهاي جندي 
پي  بيني خواهد بود. بدينن منننوال  

اي از وزرا  سنفنرا      تعداد قاب  مالحظه 
پناينه    و مستشاران و مقنامناو بنلننند 

ح ومتي نيز تغيير کردند. امنا اينن  
هنوز آغاز راه است. رقباي ديگر ننينز  
براي ت مي  هرم قدرو بايد از سر راه  
بر داشته شوند. رقبايي که يا توانايي  
مالي درد سر سنازي دارنند  و ينا از  
قدرو و نفوذ سياسي و ننظنامني در  
تشن ننينالو مننافنيننايني حنن نومننتنني  
برخوردارند نيز بايد از سر راه برداشته  

 شوند. 
فرمان توقي  و برکناري و بخ   
ديگري از رقباي ح ومتي در شنننبنه  

( ادامنه  ۶۹۳۱ آبان    ۶۹ نوامبر )   ۴ 
ماننده    يورش و تسخير سنگرهاي بما 

تر نيز در ماه سنپنتنامنبنر     است. پي  
ها تن از منتقدان دولتي و مقهبني    ده 

گرفته تا فعاالن حقوق بشر  دستگينر  
 و زنداني و حتي سر به نيست شدند. 

برکننناري و بنازداشنت شناهنزاده  
بنن عنبننداهلل" فنرزنند منلننک    "منتنعنب 

عنبنداهلل پنادشناه پنينشنينن و "ولنينند  
طالل"  از مينلنيناردهناي مشنهنور    بن 

جهان  دريادار عنبنداهلل بنن سنلنطنان  
فرمانده نيروي دريايي  ب ر بنن الدن  
برادر بن الدن  از منتنننفنقينن منالني  
عننمننده و از امننيننران و شنناهننزادگننان  
ناراضي عربستان  ترکي بن عبداهلل   
استاندار ريا   وليداالبراهي   مالک  

MBC  تنننرينننن شنننبننن نننه    بنننزرگ
اي در خناورمنيناننه و کشنتنه    ماهواره 

شنندن شنناهننزاده امننيننر مننننن ننور در  
سانحه هوايي  خالد التويمري رئيس  
دادگاه سلطنتني منلنک عنبنداهلل کنه  

 مافياي تخت و تاج در عربستان سعودي 
 

 سيامک بهاري 

 

 ساختار هيوالی فرتوت حکومتی 

پازل جنگ قدرت و تغييرات  
 جديد 
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عمال ننخنسنت وزينر کشنور بنود  و  
دهنند کننه    مننوارد ديننگننر نشننان منني 

مرداب متنعنفنن قندرو سنيناسني و  
سرمايه مالي بايد منطنينع ولنينعنهند  

 جديد باشد.  

تغييراو تند سنيناسني بنايند بنا  
مرحمي از مالطفت اجتماعي همراه  
شود تا توده مردم  مسنرور از آزادي   
اعننطنناينني حنن ننومننتنني شننوننند کننه  

تننريننن و مننخننتننننن  تننريننن و    بسننتننه 
تننريننن جننامننعننه را بننه    پننادگنناننني 

شهرونندانن  تنحنمنين  کنرده اسنت.  
ميليونها زن که بي  از دو قرن اسنت  
قنوانننينن شنرعنني اسننالمني بنعنننننوان  
فرامين حن نومنتني در شنمنول ينک  
شنهنروننند عنادي هن  بنه مننحنسننوب  

اند و پنينوسنتنه افن نار مندرن و      نشده 
جامعه متمدن جهاني بر منين سنتن   

بناره    آش اري اعتنرا  دارد  بنه ينک 
طب  فرمان ح ومتي ملک سنلنمنان   

هاي قفسي که همين حن نومنت      درب 
ساخته و قوانين فوق ارتمناعني  کنه  
بوسيله همين حن نومنت  تسنمنه از  
گرده مردم کشيده اسنت  بنه کننناري  
رود و ممنوعيت رانندگي زننان و ينا  
خروج از کشنور بندون اجنازه شنوهنر  

 برداشته شود. 
اينما اصالحناو شنامن  آزادي  
بيان و اجتماعاو و مطبوعاو  حن   
تش   و غيره نيست. اينن فنرمنانني  
کامال حساب شده است که اگر خنود  

کرد  هنزاران    اش نمي   ح ومت رسمي 
زن در سدد کنار زدن  بودند و بارهنا  
و بارها همين قواننينن را بنه منالن   
کشيده بودند و پوسته متعفن قوانينن  

ح ومتي را از هن  درينده    –شرعي  
بودند. آننهنه در زينر منتنر اخنتننناق  
ح ومتي در جنرينان اسنت  صندهنا  
برابر ح ومت را بنه عنقنب نشنيننني  

 بيشتر ممبور خواهد کرد.  
اين نه اصالحناو حن نومنتني و  
آزادي اعطايي ملک سلنمنان کنه ينک  
عننقننب نشننيننننني آشنن ننار و پننقيننرش  
ش ست از جنب  عدالتنخنواهناننه و  
دفاع از ح  شهروندي جنامنعنه اسنت  
که زنان شماع و جسنور در رسث آن  

 قرار داشتند. 
حال توجيه عنقنب نشنينيننني در  
مقاب  مبارزاو مردم و بنوين ه زننان   
سندي بر متحول کردن ح  شهروندي  

گنردد. شنوراي    و آزادي زنان تلقي مي 
هاي دربار سعودي که تا پنين     مفتي 

از اين ح  راننندگني زننان را کنفنر و  
عملي غير اسالمي و تضعي  اسالم  

کرد و بر قانون زن ستيزانه    قلمداد مي 
محروميت زنان از آزادي رانننندگني  

نمود  اکنون به دسنتنور    پافشاري مي 
ح ومت از فتواي خود صنرف ننظنر  

 کرده است. 
سنقننو  قننيننمننت نننفننت در بننازار  

هناي    جهاني و بني آيننندگني سنوخنت 
ف ننيننلنني سننبننب تننغننيننيننر روينن ننرد  

داري عننربسننتننان بننه سننوي    سننرمننايننه 
اقت ادي بدون ات ا بنه صندور ننفنت  
است. سند تحول اق ادي موسوم بنه  

قرار است اقت اد منتنورم و    ۲۱۹۱ 
بي رون  عربستان را از کسري موازنه  
پرداخت و کاه  مداوم ارزش سهنام  
و تنزل سود نناخنالني منلني ننمناو  
دهد. واگقاري بخشي از سنهنام غنول  
نفتي عربستان )آرام و( بنه بنخن   

هناي    خ وصي ي ي دينگنر از پنروژه 
 اصالحاو اقت ادي است. 

اصنالحناو فنرهنننگني  منانننند  
افتتاح سينما و پخ  صداي زنان از  
تلويزيون دولتي عمال در جهنانني کنه  

هناي اجنتننمناعني و    مندينا و شنبن ننه 
اينننننتننرنننت بننازار سننانسننور و بسننتننه  
نگهنداشنتنن جنامنعنه را بنه منالن   

اي اسنت و    کشيده است  نه حرف تازه 
توان آننرا بنه عنننوان آزادي بنه    نه مي 

خورد مردم داد. حقيقت اين است که  
جامعه خود سالهاست اينن سندهناي  
مسخنره سنانسنور را عنمنال در هن   
شنن ننسننتننه اسننت و بننارهننا از ايننن  

 هاي اهدايي جلو زده است.     آزادي 
آنهه در عربستان سنعنودي روي  

اي بنارز از منتنالنشني    دهد نشانه   مي 
هايي است کنه جنز بنا    شدن ح ومت 

توسن  بنه سنرکنوب قنادر بنه ادامنه  
 حياو پليد خود نيستند.  

جننمننهننوري اسننالمنني ايننران و  
ح ومت عربستان سنعنودي از اينن  
منظر دو روي يک س ه اند. به دلنين   

ح نومنت ايندئنولنوژينک       وجه تشابه 
ساختار اق اد مافيايي  منقنابنلنه و  
سننرکننوب فننوق خشننن شننهننروننندان   
تقويت تروريس  اسالمي و نمايندگي  
بخشي از اسالم سياسي عمال در يک  

 دارند.      مي   جاده قدم بر 
ميليونها مردم جان به لب رسيده  
مننه در ايننران و مننه در عننربسننتننان  
خالصي از شر حاکمين فاسد و ضند  
بشري امري است کنه هنر منه زودتنر  
بايد عملي گنردد. تنا کن  جنهنان و  

تر به حياو خنود    منطقه بتواند راحت 
 ادامه دهد. 

آبان بننا    ٠٤ ساعت ده صبا روز  
بر فراخنوانني کنه از مننند روز قنبن   
مننننتننشننر کننرده بننودننند  تننعنندادي از  
کارگران بنازنشنسنتنه کنينان تناينر بنه  

هنمن نارشنان در    ٧٥٥ نمايندگي از  
مقاب  وزارو صنعت و معدن دسنت  
به تممع زدند. اين تممع اعنتنراضني  
بدلي  عدم وصول کام  ح  سننواو  

 آنها صورو گرفت.  
بازنشستگان کيان تاير قبال ننينز  
بارها دست به تممع زده اند از جنمنلنه  
هفته قب  در مقاب  کنارخناننه کنينان  
تاير تممع کردند و در طي پننج سنال  
گقشته بارهنا بنه منراجنع منخنتنلن   
دولتي از اداره کنار و بنخنشنداري و  
فنرمناننداري  تنامنينن اجنتنمناعني و  
دادسراي منطقه مراجعه کرده اند اما  
ارگان هاي مختل  آنها را سر دواننده  
اند. در اين پنج سنال هنر مناه فنقنط  

هنزار تنومنان بنه شن ن     ۷۱۱ مبلغ  
قسطي و آنه  نامنننظن  بنه کنارگنران  
پرداخت شنده اسنت. در منقاکنره دو  

ساعته اي که امروز ميان مند نفر از  
نننمننايننننندگننان تننمننمننع کنننننننندگننان بننا  
مسئولين وزارو صنننعنت و منعندن  
برگزار شد  کارگران خواهان جلسه اي  
با حضنور وزينر صنننعنت و منعندن  
شدند. مسئولين وزارو صنننعنت و  
معدن قول دادند ظرف يک هنفنتنه بنه  
خواست کارگران رسيندگني کننننند و  
کارگران به تممع خود پايان دادند اما  
تاکيد کردند که اگر جنواب ننگنينرنند  
تممع اعتراضي قدرتمندتري بنرگنزار  
خواهند کرد. الزم به توضيا است که  
کارگران شاغ  کينان تناينر کنه خنود  
مدام در حال اعنتنرا  هسنتننند  بنا  
تممعاو بازنشستگان اين کنارخناننه  
اعالم همبستگي کرده و يا تممعناو  

 مشترک برگزار کرده اند.  
اين ه بازنشستنگنان وابسنتنه بنه  
يک واحد توليدي از قنبن  بنه تنمنمنع  
فراخوان داده و با نقشه قبلي دست بنه  
تننمننمننع زدننند  نشننان دهنننننده درجننه  
باالتري از سازمانيافتگي و آمادگني  

براي تداوم مبنارزه اسنت و النگنويني  
براي کارگران کلينه منراکنز کنارگنري  
است که از قب  خبررسانني کننننند و  
مردم را از ت مي  خود مطلع کنند و  
با آمادگي بيشتر خود را براي تمنمنع  

 آماده کنند.  
جنب و جوشي که در سنال هناي  
گقشته در ميان بخ  هاي مختنلن   
بازنشستنگنان در ابنعنادي سنراسنري  
شنروع شنده  فضناي تنازه و روحننيننه  
اعتراضي تري بنه جنننبن  کنارگنري  

 داده است.  
حننزب کننمننونننيننسننت کننارگننري   
کارگران بازنشسته را بنه تنمنمنعناو  
اعتراضي همراه با اعضناي خناننواده  
هايشان فراميخواند. با تنمنام قنوا از  

 اين اعتراضاو پشتيباني کني .  
 

 حزب کمونيست کارگري ايران 
 ۲۱۶۷ نوامبر    ۱    ۶۹۳۱ آبان    ۶۷ 

 کارگران بازنشسته کيان تاير با نقشه از قبل دست به تجمع زدند 

 

 اصالحات بشيوه حکومتی 

اين ناسيونالينسن  هن  منعنمنون  
جالبي است. همه ميز را در مش  به   
زدني به ديگران نسنبنت منيندهند تنا  
ملت خودش را پاک و مبرا و گهنربنار  
جلوه دهد. قبال خنمنيننني را هننندي  
اعالم کرده بنودنند. اينن بنار کناشن   
بعم  آمده است که سعيد منرتضنوي  
ه  هندي است. آمد نيوز نوشته است  

  ع نسني  »آمدنيوز «"منابع خبري  
سنعنيند  «ي    از صفحاو شناسنننامنه 

هما فنالح  «و همسرش   »مرتضوي 
انند کنه نشنان    را ارسال کنرده  »تفتي 
سننعننينند  «پنندر   »احننمنند «دهنند    مني 

 »بنمنبنئني «اه  شهر   »مرتضوي 
کشور هند و داراي اصنالنتني هننندي  

 است." 
"مه خوب  منعنلنوم شند کنه منا  
درست گفته بودي  که اينن منمنلن نت  
خاک  گهنربنار اسنت و منردمنانن   
اصي  و مهنربنان و هنمنگني دشنمنن  
ظل . کوروش که قبن  از هنمنه دننينا  
حقوق بشر را کش  کنرد. رضنا شناه  
هنن  کننه آتننئننيننسننت بننود و دلنن   
نميخنواسنت شناه شنود و آخنونندهنا  
ممبورش کردند و شاه خوبي ه  شد   

محمد رضا شاه ه  هنرجنا منينرفنت  
مث  بلب  انگليسني حنرف منينزد و  
سران دولتهاي بزرگ غرب در برابرش  
سر تعظي  فرود مي آوردند. سقوط   
ه  از نمابت  بود. ساواکني هنا هن   

 کارشان خدمت به وطن بود. 
ايننن خننينن  شنن نننننمننه گننران و  
تماوزکاران و مرتمعين و آخوندها و  
خونخنواران رسنواي امنروز هنمنه ينا  
هندي االص  هستند يا عرب  اخرين  
نمونه اش سعيد مرتضوي شن نننمنه  
گر رسواي کهريزک است کنه منعنلنوم  

 شد هندي است"  
با پوزش از همه شهروندان عنزينز  
هندي و عنرب زبنان. منتناسنفن  کنه  
ناسيوناليس  ايراني شرم و حيا سنرش  
ننمنينشنود کنه هنينچ  در روز روشننن  
فاکتهاي تاريخي را ان ار مين ننند و  
کشور زيبا و دوست داشتني اي مث   
هند بنا منردمنانني اکنثنرا شنرين  و  
تمدني بسيار پنينشنرفنتنه را منوطنن  
ش نننمنه گنرانني منثن  خنمنيننني و  
مرتضوي اعالم مي نند تنا گنرينبنان  
وطن خودش را خالص کند. گويا در  
هند و کشورهاي عربي انسان شرين   

وجود ندارد. اين ه ت لي  بقيه مننند  
ميليون آخوند و قات  و ش نننمنه گنر  
امثال الجوردي ها و خنلنخنالنينهنا و  
خامنه اي ها مه ميشود بشرطي کنه  
وقاحت به اندازه کافي وجنود داشنتنه  
باشد مساله آنها ه  ح  خواهد شد و  
در آينده معلوم خواهد شد که آنها ه   
ايراني نيستند. آه اي اينران اي منرز  

 پرگهر  
براستني وقنتني کنه منينگنوينين   
ناسيونالينسن  بنا فناشنينسن  فناصنلنه  
منداني ندارد آيا از هنمنينن تنعن نب  
پراکني هاي کور و مش  بستن آش ار  
بر حقاي  آش ار نميتوان آنرا بنوضنوح  
دينند؟ هننرمننه جننمننهننوري اسننالمنني  
منفورتنر و رسنوا تنر منينشنود کنار  
ناسيوناليس  ايراني ه  براي دفناع از  
"خاک پاک وطن" سخت تر منينگنردد.  

 کمي تعم  ميز خوبي است. 
 از فيسبوک کاظ  ني خواه 

fb.com/
wpiran/ 

 کشف شد: سعيد مرتضوي هندي است! 
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فراخوان بازنشستنگنان تنهنران و  
البرز و شهرهاي اقماري بنراي ادامنه  
اعتراضاتشان و برپايي تممع در روز  

آبانماه  تممع کارگران بازنشسته    ٢٢ 
کيان تاير بنا بر فراخواني از قب  داده  
شده در مقاب  وزارو صننناينع بنراي  
پيگيري ح  سنواو خنود  فنراخنوان  
مالباختگان هلدين  داروگر مرکنب  
از سهامداران  طلب اران و کنارگنران  
اخراجي زنميره کنارخناننمناو کن    
تولي پنرث  روغنن ننبناتني جنهنان   
تمزيه شيمي  کيمياي ايران  کنينوان  
همدان  بسته بندي البرز  بسته بنندي  
داروگننر  کننيننوان تننمننارو دارو در  
اعترا  به دستمزدهناي بنه سنرقنت  
رفته شان به تممع اعتراضني در اول  
آذرماه منقنابن  سناخنتنمنان داروگنر   
اعترا  کارگران عسلنوينه بنه جناده  
هنناي مننرگ و اسنناسننا گسننتننرش  
اعنتننراضنناو در عسننلنويننه و ديننگننر  
مراکز صنعت نفت و مراکنز وابسنتنه  
به آن  در کنننار دينگنر اعنتنراضناو  
گسننتننرده کننارگننري در شننهننرهنناي  
مختل  سر تيترههاي برجسته اخبار  
و مسائ  کارگري در هفنتنه گنقشنتنه  

 است. 

بازنشستگنان تنهنران و النبنرز و  
شنننهنننرهننناي اقنننمننناري در ادامنننه  
اعننتننراضنناتشننان بننراي پننيننگننيننري  
خواستهاي خود به تممع در سناعنت  

آبنان فنراخنوان داده    ٢٢ ده صبا روز  
اند. در اين بيانيه با اشاره بنه ايننن نه  
براي پيگيري خواستهايشان بنارهنا و  
بارها مقاکنره داشنتنه انند و جنوابني  
نگرفته اند و با اشاره به اين ه بنودجنه  
دولت در آذر ماه به مملس اسنالمني  
داده منني شننود و قننانننون مننديننريننت  
خنندمنناو کشننوري قننرار بننوده در  
شهنرينورمناه بنراي دائنمني شندن بنه  
منمنلنس بننرود و هنننوز اينن اتنفنناق  
نيافتاده است و با وجود ايننن نه قنرار  
بنننوده رديننن  بنننودجنننه اي بنننراي  
بازنشستگان در نظر گرفنتنه شنود  و  
مبنلنغ در ننظنر گنرفنتنه شنده هنمنان  

مننيننلننيننارد اننندک اسننت کننه    ٠٧٥٥ 
پاسخگويي نيازهاي آنها نيسنت  بنر  
اتنن نناب بننه نننيننروي مننبننارزاتنني خننود  

بنازنشننسنتننگنان تناکننيند شنده اسننت.  
بازنشستگان در تممعاو بنا شن نوه   
قبلي خود در مرداد  شهريور  مهر و  
آخرين تممعشان در هشت  آبناننمناه و  

آباننمناه    ٠٠ و    ٠٥    ٩ سه روز تح ن  
امسالشان با شعارهاي پرشور خنود   
خننواسننتننهننايشننان را اعننالم کننردننند.  

مينلنينون    ٧ افزاي  حقوقها به ميزان  
تومان  رفع تبعيژ ها و هنمنطنرازي  
حقوقها و درمان رايگان و داشتن يک  
زندگي انسانني  خنواسنتنهناي فنوري  
بازنشستگان است. آنها در تممع روز  
هشت  آبانماه خود همهون تمممعاو  
قبلي شان با شعارهايي مون خط فقر  

ميليون حقوق منا ينک منينلنينون     ٧ 
حقوق ما رياليه  هزيننه هنا دالرينه   
نياز ما اين زمان  معيشنت اسنت و  
درمان   ما همبسته اي   از وعده هنا  
خسته اي   سي و هشت سال گقشتنه   
عدالت کما رفته  ينک اخنتنالث کن   
بشه مش   ما ح  ميشه  ننوبنخنت  
نوبخت استنعنفنا  تنبنعنينژ تناکني؟  
اعترا  خود را به فقر  تنبنعنينژ و  
نابرابري  اختالث ها اعنالم کنردنند.  
در اين تنمنمنعناو اينن شنعنارهنا بنر  
پالکاردهاي بازنشستگان ننينز ننقن   
بسته بود و اينها همه خواستهاي کن   
جامنعنه اسنت. شنعنارهنايني کنه در  
اعتراضناو بنخن  هناي منخنتنلن   
جامعه فرياد زده ميشود و سنراسنري  
شده است. از مبارزاو بازنشستنگنان  
وسيعا حنمناينت کنننين . اخنبنار اينن  

 مبارزاو را رسانه اي کني . 

روز هننفنندهنن  آبننانننمنناه کننارگننران  
بازنشسته کيان تاير بنا بر فنراخنوانني  
از قب  داده شده براي پنينگنينري حن   
سنواتشان در مقاب  وزاراو صننناينع  

  ٩٠ تممع کردند. اين کارگران از سال  
تاکنون نتوانسته اند سنواو خنود را  
بطور کام  دريافت کنند و ب نورو  
اقسنننا   ينننعننننننني مننناهنننيننناننننه  

هزارتومان و قطره من نانني بنه  ٧٥٥ 
آنها پرداخت شده اسنت. اينن شن ن   
پرداخت نيز منظ  صنورو ننگنرفنتنه  
است. هر بنار کنارفنرمنا بنه دالينلني  
مندين ماه ازپرداخت تعنهنداو خنود  
سرباز زده است و بعد از اعنتنراضناو  

متوالي کارگران بخشني از آننرا داده  
است.  کارگران بازنشسته کيان تناينر  
براي پيگيري خواستهايشان تا کنننون  
به تمامي مراجع دولنتني )از جنمنلنه  
اداره کارو بنخنشنداري  فنرمناننداري   
تامين اجتماعي  نيروي اننتنظنامني   
دادسراي منطقه و ...( مراجعه کنرده  
اند  اما پاسخي نگرفته اند. کارگنران  
ميگويند با اين ش   پرداخنت بنراي  
تسويه کام  طلبهايشان نياز به طني  
سالهاي زيادي منينبناشند. کنارگنران  
کيان تاير سالهاست براي خواسته هنا  
و مطالباو خود با کارفرماي شرکت  
در کشم   هستنند و بنارهنا بنراي  
حنقننوق خننود اعنتنن ناب  تننمنمننع و  
درگيري داشتند واکنون اين کشنمن   
در دوران بازنشستگي آنان نيز ادامنه  
دارد. به گزارش منتشر شده از سنوي  
اتحاديه آزاد کارگران اينران کنارگنران  
بازنشسته کيان تاير در هفته گقشنتنه  
نيز در مقاب  شرکت کيان تايرتمنمنع  
داشتند. اکنون کارگنران بنازنشنسنتنه  
کيان تاينر در ادامنه منبنارزاتني کنه  
داشته اند  براي پيگيري خواستنهنا و  
نقد کردن طلبهايشان در روز هنفندهن   
آبانماه مقاب  وزارو صنعنت تنمنمنع  
کردند. در اين روز کارگنران بنا وعنده  
رسيدگي به خواستهايشان براي هفتنه  
آتي در جلسه وزارو صنعت خاتمه و  
اعالم کردند که اگر جواب ننگنينرنند   
دست به اعنتنراضناو گسنتنرده تنري  

 خواهند زد. 
اعالم روزي از قب  تعنينينن شنده  
براي پيگيري خواستها يک گام منهن   
بننه جننلننو در مننبننارزاو کننارگننران  
بازنشسته کيان تاير و الگنويني بنراي  
هننمننه کننارگننران اسننت. بننا ايننن کننار  

کارگران با تدارک و سازمانيابي نقشه  
مندي تري  صن  اعنتنراضنشنان را  
متحد مي نند و بنا اطنالع رسنانني  
وسيع به جامعه  ميتنوانننند زمنينننه  
جلب وسيعترين حمايت ها را فنراهن   
کنند. در عين حنال اينن فنراخنواننهنا  
اولتيماتوم به کارفرمايان مفتنخنور و  
مقاماو مسئول است که اگر پناسنخ  
ندهند  با اعتراضاو گسترده تري از  
سوي کارگران روبرو خواهند شند. بنا  
منين سطحي از تندارک اعنتنرا  و  
مبارزه ام ان شرکت وسيع خناننواده  

 ها نيز بيشتر خواهد بود.  
کيان تاير ي ي از مراکز پرجنننب  
و جوش اعتنراضني کنارگنري اسنت.  
کنارگنران در ايننن کنارخنناننه هنمننواره  
ابت اراو خوبي از اعترا  و مبارزه  
را به کار برده اند. از جنمنلنه بنرپنايني  
منمنمنع عنمنومني بنزرگ کنارگننري   
انتخاب نمايندگان واقعي کارگنران و  
خننواسننت تننخننلننيننه اطنناق شننوراي  
اسننالمنني  ايننن نننهنناد دسننت سنناز  
ح ومتي و سپردن آن به نمنايننندگنان  
کارگران  ايستادن در مقاب  اخراج ها  
و تعوي  پرداخت دستمزدها  ننمنوننه  
هنناينني از مننبننارزاو درخشننان ايننن  
کارگران در سالهاي گنقشنتنه اسنت و  
مبارزاو آنها تا همين جنا تناثنينراو  
مهمي در پنينشنروي هناي جنننبن   
کننارگننري داشننتننه اسننت. زنننده بنناد  

 کارگران کيان تاير 

مالباختگان هنلنديننن  داروگنر  
مرکب از سهامداران  طنلنبن ناران و  

کارگران اخراجي زنميره کارخانمناو  
ک   تولي پرث  روغن نباتي جهان   
تمزيه شيمي  کيمياي ايران  کنينوان  
همدان  بسته بندي البرز  بسته بنندي  
داروگننر  کننيننوان تننمننارو دارو در  
اعترا  به دستمزدهناي بنه سنرقنت  
رفته شان به تممنع اعنتنراضني بنراي  
ساعت ده صنبنا روز اول آذرمناه در  
مقاب  ساختمان اصلي داروگر)پنارک  

 ملت تهران( فراخوان داده اند.  
اين بار مالباختگنان کنارگنران و  
ديگر کارکنان شرکت هايي هسنتننند  
که از کار بي ار شده و دستمزدشان به  
سرقت رفته است. افرادي هستند کنه  
با توه  صاحب سهنام شنده   سنهنام  
کوم ي از اين شرکت ها را خريداري  
کرده و همان پس انداز کومک خود را  
ه  از دست داده انند  و ننينز دينگنر  
طلب اراني هستند که پنولشنان بناال  
کشينده شنده اسنت. اينن خنبنر بنعند  
ديننگننري از دزدي هنناينني کننه در  
مهارموب سيست  سرمايه داري دزد  
بننازار حنن ننومننت اسننالمنني انننمننام  
ميگيرد و در راث اينن دزدي هنا و  
رانت خواري ها بنانندهناي منخنتنلن   
ح ومتي و آقازاده هايشان قرار دارد  

 را بر مالب مي ند.  
قضيه از اين قرار است که داروگر  

کارگر داشنتنه اسنت  کنه بنا    ۲۷۱۱ 
بي ارسازيها هاي انمنام شنده حنتني  

تا مراکز پخ  خود را تنعنطنين     ۹۱ 
کارگر در آن    ۴۷۱ کرده و امروز تنها  

به کار اشنتنغنال دارنند.  هنلنديننن   
داروگر شام  کارخانه هاي شوينننده   
بهداشتي و آرايشي ک   تولي پرث   
تولنيند دارو  روغنن ننبناتني جنهنان   
 

 کارگران در هفته اي که گذشت 
 

 شهال دانشفر 

فراخوان بازنشستگان تهران و  
البرز و شهرهای اقماری به  

 تجمع 

تجمع اعتراضی کارگران  
بازنشسته کيان تاير در مقابل  

 وزارت صنايع 

فراخوان مالباختگان هلدينگ  
داروگر به تجمع اعتراضی در  

 اول تيرماه 
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واحند    ۶۲ شيريني ش الو کيوان و  
توليدي بزرگ ديگر است.  کنارگنران  
زيادي را از تولي پرث اخراج کرده اند  

  ۱۱ و در کنننار اينن واحند تنولنيندي  
شرکت ديگر ه  هستننند کنه حنقنوق  

ماه تنا ينک سنال بنا    ۲ کارگران را از  
کنند. در فروردين    تعوي  پرداخت مي 

خبر ها حناکني از بنه منرخ ني  ٩٩ 
رفتن اجباري کارگران تنولني پنرث و  
بسته بندي البرز و دننبنالنه دار بنودن  
مرخ ي هناي اجنبناري در داروگنر  
ح ايت داشت. بعدا نيز اين شنرکنت  
ها حقوق کارگران را پرداخت ن رده و  
پننايننان قننرارداد کننارگننران را اعننالم  

 کردند.  
فراخوان مالباختگان هنلنديننن   
داروگر  در واقع فراخنوان بنه منبنارزه  
متحد کارگران و مالبناخنتنگنان اينن  
شرکت هاست. اين حرکت اعتراضني  
الگوي خوبي براي مبارزه در بنخن   
هاي ديگر کارگري کنه بنا مسنائنلني  
مشابه روبرو هستند   خنواهند بنود.  
بدون شک شرکت فعال خانواده ها در  
اين اعنتنراضناو ننقن  منهنمني در  
قدرتيابي اينن اعنتنراضناو خنواهند  

 داشت. وسيعا اطالع رساني کني . 

آبان  در ت ادفني منينان  ٠٠ روز  
بننوث در جنناده      دو دسننتننگنناه مننينننني 

کنگان ي ني از کنارگنران    -عسلويه  
هاي نفتي منطقه وي ه اقت ادي    پروژه 

پارث جنوبي کشته وهفت نفر دينگنر  
م دوم شدنند. بنامنداد روز هشنتن   

مننناه بنننرخنننورد دو دسنننتنننگننناه    آبنننان 
بوشهنر       -  بوث در جاده کنگان   ميني 

هشت زخمي برجاي گنقاشنت کنه در  
نهايت ي ي از زخمي شدگان بنه اسن   

ساله جان خود را از    ۹۷ فر    حسن کيان 
دست داد. در اين حادثنه عنون رضنا  

ساله  محنمنود خنمنينسني    ۹۱ طلب  
سنالنه     ۲۳ ساله  جواد قاسمني    ۹۷ 

ساله  اکبر جنالنوو    ۴۱ احمد بازگير  
سنالنه و    ۹۲ ساله  ياسنر تنوزي    ۹۲ 

سنالنه زخنمني    ۹۷ مهران عالي پور  
شدند. زخمي شدگان  اينن حنادثنه را  

هناي ننفنتني    شماري از کارگران پنروژه 
منطقه وي ه اقت ادي پارث جنننوبني  

دهند که از ساعتي قبن     تش ي  مي 
خود را براي رفتن به مح  کار روزانه  

 آماده کرده بودند. 
غير ايمن بودن جاده ها ين ني از  
عوام  تهديد کننده جان کنارگنرانني  
است که به صورو مسنتنمنر در اينن  
مسير در حال تردد هستند. از جمنلنه   
در حادثه هفنتنه گنقشنتنه لنغنزنندگني  
ناشي از ريخته شدن گازوئي  بر روي  
سطا جاده عام  موثري در ت ادف  
بود. بعالوه ي ي ديگر از محنورهناي  

اي در منطقه عسنلنوينه     پر خطر جاده 
مسير سه راه طاهري به ج  است  در  
اين مسير در کنار خودروهاي حام   
مسافر  وسائط نقليه سنگين حامن   
سن  و ... در حال تردد دائ  هستند  
و شلوغي جاده مخاطراو زينادي را  
در پي داشته اسنت. از سنوي دينگنر  

هناي فنرسنوده بنه    استفاده از اتوبنوث 
هناي حنمن  و ننقن     عننوان سنروينس 

هناي ننفنتني    کارکنان شاغ  در پنروژه 
منطقه عسلويه از ديگر عوام  خطر  
آفرين براي کارگنران اسنت. کنارگنران  
عسلويه به نداشتن امنيت جنانني در  
مسيرهاي خطرناک ترددشان و جناده  
هاي مرگ اعترا  دارنند. کنارگنران  
عسننلننوينننه بنننا رسنننانننه اي کنننردن  

سنازي      اعتراضشان خواسنتنار اينمنن 
فوري جاده ها و پايان دادن به قت  در  

 جاده هاي مرگ شده اند. 

 

 تراكت هاي حزب
 كمونيست كارگري ايران  

 را تكثير و وسيعا پخش كنيد
 

 

www.wpiran.

به حزب کمونيست کارگري ايران 
 بپيونديد

 

  ٢٥٠٤ روز جمعه سوم ننوامنبنر  
در اعترا  به دستنگنينري منحنمنود  
صالحي و وضعيت بد رضا شنهنابني  
در زندان و در حنمناينت از زننداننينان  
سنيناسني دو تنمنمنع اعنتنراضني در  
شهرهاي تورنتو و فران فورو برگنزار  
شد. در فران فورو تممع اعتنراضني  
در مقنابن  کنننسنولنگنري جنمنهنوري  
اسالمي برگزار شد .در اين تممعناو  
فننعننالننيننن حننزب در بنناره وضننعننيننت  
محمود صنالنحني و رضنا شنهنابني   
سخنراني کرده و جمهوري اسالمي را  
مح وم کردند. در  تممع اعتنراضني  

فنننردي آلنننت  «در فنننرانننن نننفنننورو  

 »د گ ب «از طننرف  »هنناووث 
اتحادينه سنراسنري کنارگنران آلنمنان   
ضمن صحبت کوتاهي در دفناع  از  
آزادي کارگران و زنداننينان سنيناسني   
پنيننام اينن اتننحننادينه در حنمننايننت از  

 کارگران زنداني را قرائت کرد.  
در تورنتنو بنه فنراخنوان احنزاب   
سازمانها  نهادهاي کمونيست و م   
و از جمله حزب کمونيسنت کنارگنري  

واحد شنرق کناننادا  آکسنينون    -ايران 
اعتراضي در مقاب  دفتر عنفنو بنينن  
الم  در تورنتو کناننادا بنرگنزار شند.  
سخنرانان اين برنامه ضمن منحن نوم  
کننردن سننينناسننتننهنناي سننرکننوبننگننرانننه  

جمهوري اسنالمني  خنواهنان آزادي  
 کارگران و زندانيان سياسي شدند. 

در ادامه هياتي از معترضين بنا  
نماينده عفو بين الم  مالقناو کنرده  
و خواهان يک کنمنپنينن اظنطنراري از  
طرف امنيسنتني بنراي آزادي فنوري  
محمود صالحي شندنند. پنينام و در  
خواست نميبه صالحي زاده هنمنسنر  
محمود صالحي به اطنالع ننمناينننده  
امنيستي رسيد. نمايننده عنفنو بنينن  
الم  قول داد که با دفنتنر عنفنو بنينن  
الم  در لندن تنمناث گنرفنتنه و اينن  
مالحظاو را به اطالع دفتر منرکنزي  

 امنيستي خواهد رساند. 

 تجمعات اعتراضي  در محکوميت دستگيري رهبران کارگري 

اعتراض کارگران عسلويه به  
 جاده های مرگ 
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روز شنبه شش  آبانماه سال جاري  
محمود صالحي از فعالين سرشناث  
جنب  کنارگنري اينران در حنالنين نه  
دستگاه دياليز به او وص  بنود  بنراي  
گننقراننندن ينن ننسننال حنن نن  تننوسننط  
مامورين جنايت ار لباث شنخن ني  
جمهوري اسنالمني در جنلنوي درب  
بيمارستان بازداشت و به زنندان سنقنز  
انتقال يافت. دسنتنگنينري وحشنيناننه  
محمود صالحي با موجي از خش  و  
اعترا  روبرو شده است و ه  اکننون  
کارزاري گسنتنرده در منحن نومنينت  
دسنتنگننينري وي و بنراي آزادي او و  
تمامي زندانيان سنيناسني در جنرينان  

 است.  
مننحننبننوث نننمننودن مننحننمننود  
صالحي در شرايطي که وي بدلين  از  
دست دادن کلينه هناين   هنفنتنه اي  
دوبار بايستي دينالنينز شنود  و ننينز  
بدلي  مشن نالو عندينده قنلنبني و  
عروقي همواره بايد تحت نظر پنزشنک  
باشد  يک جنايت آش ار است. بنا بنر  
آخرين خبنرهنا هن  اکنننون منحنمنود  
صالحي در بيمارستان قلنب بسنتنري  
است و خانواده وي و همنگنان ننگنران  
حال او هستند. بنننا بنر خنبنرهنا سنه  

آبان ماه بستگان منحنمنود    ۶۱ شنبه  
صننالننحنني مننوفنن  بننه دينندار وي در  
بيمارستان نشدند. گوينا او بنا افسنر  
نگهبان در بيمارستان درگنينر شنده و  
پس از اينن درگنينري حنالن  رو بنه  
وخامت گقاشته بود و  در ادامه اينن  
اتننفنناق بننعنند از مننراجننعننه بسننتننگننان  
محمود صالحي بنراي منالقناو  بنا  
ممانعت مسئولنينن منواجنه شنده و  
موف  به مالقاو وي نشدند. امنا در  

آبان مالقاو صورو گنرفنتنه    ٠٤ روز  
و وضعيت او مساعد تر از روز قنبن   
گزارش شده است. به گنفنتنه خناننواده  
صالحي  پزشک معالج توصيه کنرده  
است که او براي ادامه معالمه قنلنب  
بايد به ي ي از بيمارستانهاي تنهنران   
تبريز و يا اورميه اعزام شود. محمود  
صالحي منتظر جوابيه  نامه دادگناه  

سنندج و اجازه انتقال او به شهر هناي  
ديگر  را براي اننمنام جنراحني قنلنب  
ميباشد.جمهوري اسالمي در قنبنال  

 جان او مسئول است. 
محمود صالحي از سوي شنعنبنه  

  ۲۷ اول دادگاه انقالب سنندج در روز  
با اتهاماو امنينتني    ۳۴ شهريورماه  

اي منون عضنوينت در "تشن نلنهناي  
معار  کشور" و "تبليغ عليه ننظنام"  

سال حبس منحن نوم شند. اينن    ۳ به  
حنن نن  پننس از اعننتننرا  مننحننمننود  
صالحي در دادگاه تمديدنظر اسنتنان  
کردستان به ي نسنال حنبنس تنبندين   

 گرديد.  

اتحاديه آزاد کارگران ايران طي  -
بيانيه اي در شش  آبناننمناه بنازداشنت  
محمود صالحي را قنوينا منحن نوم  
کرده و خواستار آزادي فوري او و همه  
فعالين در بننند جنننبن  کنارگنري و  
معلمان شده است.  در بخشي از اينن  
بيانيه مننينن آمنده اسنتا"بنازداشنت  
فعالين برجسته جنب  منعنلنمنان از  
اسماعي  عبدي تا محمود بهنشنتني  
لنگرودي و محسن عمراني و مختار  
اسدي  و فعالينن بنرجسنتنه جنننبن   
کارگري همهون رضا شهابي  صندور  
دستور و اجرائي شدن ضنبنط وثنينقنه  
جعفر عظي  زاده و اينک دسنتنگنينري  
محمود صالحي عنلنينرعن  بنينمناري  
حاد قلبي و دياليز دائ  کليه  منينزي  
جز بيانگر تشديد سرکنوب عنرينان و  
من  و دندان نشان دادن بنه طنبنقنه  
کارگر براي تم ين به شرايط برده وار  
موجود و منهنار سنين  اعنتنراضناو  
کارگران و معلمان و مردم زحمت    
ايران نيست. بازداشت سيستمناتنينک  
فعالين بر جسته جننبن  کنارگنري و  
معلمان  بي  و قب  از اين ه نشانني  
از تمن نينن طنبنقنه کنارگنر اينران بنه  
وضعيت جهنمي موجود داشته باشد  

مهر ترث و واهمه ح نومنتنگنران از  
ميليونها کارگري را بر خود دارد کنه  
اينان هست و نيست شان را به ينغنمنا  
برده اند. بي تنرديند تنداوم سنيناسنت  
سننرکننوب اعننتننراضنناو کننارگننري و  
بازداشت فعالين برجسته معنلنمنان و  
جنب  کارگري  موج برگشت عظين    
و تننوفنننننده اي راعننلننيننه منننننيننن  
سياستهايي با خود به همراه خنواهند  

 آورد.". 
در بخ  پاياني اين بيناننينه ننينز  
ضمن جلب توجه همه نهادهاي بنينن  
المللي کارگنري و حنقنوق بشنري بنه  
نقژ بديهني تنرينن حنقنوق انسنانني  
طبقنه کنارگنر اينران و بنطنور اخني  
وضعيت محمود صنالنحني و اعنالم  
اين ه مسئوليت وارد شدن هر گنوننه  
لطمه جسماني به محمنود صنالنحني  
مستقيما بر عهده باالترين مقامناو  
امنيتي  قضائي و شنخني رئنينس  
جمهور است  منين آمنده اسنتا"منا  
در اتحاديه آزاد کارگران  طبقه کارگر  
ايران و طبقه کارگر جهاني در مقابن   
منين رفتارهاي  ضد انسانني عنلنينه  
فعالينن جنننبن  کنارگنري سن نوو  
ننخنواهنين  کنرد و بنا تنمنام تنوان از  
محمود صالحي به دفاع بر خنواهنين   

 خاست.". 
انممن صنفي کنارگنران بنرق و  -

فلز کار کرمانشاه طي بيناننينه اي در  
شش  آبناننمناه دسنتنگنينري منحنمنود  
صالحي را مح وم و در بخشي از آن  
منين آمده استا"احضارها  اذينت و  
آزارهاي مداوم فعالين و بنازداشنت و  
زنداني کردن پي در پني منهنره هنا و  
فعالين سرشناث منب  کنارگنري و  
معلمي در دوره يک ساله اخير ع س  
العم  بي حناصن  مندافنعنان وضنع  
موجود و بقاي شرايط دزدي و مپاول  
در ازاي به فنقنر و فنالکنت کشنانندن  
اکثريت جامعه است که اعنتنراضناو  
به خروش آمده اين اکثريت بنه تننن   
آمده در خيابان و ميدان هاي شهرهنا  
عمال هيچ روزنه اي براي برون رفت از  

اين خنروش سنين  آسنا را بنر آمنران  
سرکوب باز نگقاشته است و زنندانني  
کردن محمود صالحي نيز عايدي جز  
افنزودن بنر خشن  کنارگنران و دينگننر  
مزدبگيران منحنروم و عنزمشنان بنر  
تنننداوم اعنننتنننراضننناو ننننخنننواهننند  
داشت.محمود صالي و همه فعالنينن  
زنداني بايد فورا آزاد شوند و هر گونه  
 تعقيب و اذيت و آزار ممنوع گردد.". 

سندين ناي کنارگنران شنرکنت    -
واحد طي بيانيه اي در هشت  آبناننمناه  
دسننتننگننيننري مننحننمننود صننالننحنني را  
مننحنن ننوم و منننننيننن مننينننننويسنندا"  
دسننتننگننيننري و زنننداننني کننردن آقنناي  
محمود صالحي را بشدو منحن نوم  
منين ننند و هنرگنوننه بنرخنورد هنناي  
امنيتني و پنلنينسني را بنا فنعنالنينن  
کارگري و صنفي مح وم مي کند و  
خننواسننتننار آزادي بنني قننينند و شننر   
محمود صالحي و رضنا شنهنابني از  
اعضاي سندي اي کنارگنران شنرکنت  
واحد و ديگر فعالين صنفني در بننند  
مي باشد و اعالم مي دارد هنرگنز بنا  
فشار و تهديد وزنندان   کنارگنران از  
مطالباو به ح  خود عقب نشنيننني  

 نخواهند کرد." . 
سندي اي نيش ر هنفنت تنپنه    -

طي بيانينه اي در پناننزدهن  آبناننمناه  
بازداشت محمود صالحي را مح وم  

کرده و خواستار آزادي فنوري و بندون  
قيد و شر  وي و دينگنر کنارگنران و  
فعالين اجتماعي در بند شنده اسنت.  
در بخشي از اين بيانيه منننينن آمنده  
استا "بدنبنال منوج بنازداشنت هناي  
اخير فعالين کارگري در آستاننه رونند  
تعيين حداق  دستمزد و براي اينمناد  
فضاي سرکوب و رعنب در منقنابن   
اعتراضاو و اعنتن نابناو گسنتنرده  
کارگري  محنمنود صنالنحني  فنعنال  
کارگري از مقاب  درب بيمنارسنتنانني  
که بنراي منداوا منراجنعنه کنرده بنود  
 توسط نيروهاي امنيتي بازداشنت و  
به زندان مرکزي سقز منتق  گنرديند.  
ه  اکنون نيز بعلت عارضه قلنبني از  
زندان به يک بيمارستان اعزام گنردينده  

 است. ". 
جمعي از کارگران و فنعنالنينن    -

اجتماعي به اسامي عبداهلل بلواسي   
واحد سيده  يوس  آب خراباو  يدي  
قننطننبنني  عننبنناث کننريننمنني  فننرديننن  
ميرکي  بهنرام گنرگنان  سنيند عنلني  
حسيني و يدي صمدي طي بيانيه اي  
دسننتننگننيننري مننحننمننود صننالننحنني را  
مح وم کرده و خواستار آزادي فنوري  
وي شده اند. در بخشي از اين بيناننينه  
منين آمده استا" دفناع از ابنتندايني  
ترين حقوق صنننفني و سننندين نايني  
اقشار مختل  طبقه کارگر در حالني  

 گزارشي از کمپين گسترده در محکوميت دستگيري محمود صالحي 
 

 محمود صالحي آزاد بايد گردد 

بيانيه های اعتراضی در  
محکوميت دستگيری محمود  

 صالحی و خواست آزادی فوری او  
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 انترناسيونال
 

 نشريه حزب 
 کمونيست کارگري 

 
 

 سردبير  خليل کيوان
 

 مسئول فني  سهند مطلق
 

 

 anternasional@yahoo.comايميل  
 

 انترناسيونال هر هفته روز جمعه منتشر ميشود

 ساعته تلويزيون کانال جديد   ۲۲ مشخصات شبکه  
 

 .  پخش ميشود  YAHSAT در " Kanal Jadid" شبكه  تلويزيون  كانال جديد از 
 مشخ او "کانال جديد" به اين شرح استا 

 

 پوالريزاسيونا عمودي    ٤٩٥٢١ فرکانسا  
 ٩/٢ FEC:   ۲۰۲۲ سيمب  ريتا  

 

 اين مشخصات را به دوستان و آشنايانتان اطالع دهيد.  
 

 ٥٥٤٢٤٥١٥١٢١٢٠ تلفن تماس:  

 nctv.tamas@gmail.comايميل :  

 kanaljadid1@ تلگرام: 

با برخورد تنند امنننينتني و قضنايني  
روبرو ميگردد که هنزاران کنارگنر در  
مقاب  ظلمهاي آش ار و نهاني که از  
جانب کنارفنرمناينان و حنامنينانشنان  
بدانها روا مينگنردد  فناقند هنرگنوننه  
تش   خودساخته و مستق  کارگري  
هستند. منا جنمنعني از کنارگنران و  
فعالين کارگري معتقدي  فعالينت در  
راستاي احقاق ح   بخ وص ايمناد  
تش لهاي مسنتنقن  و خنودسناخنتنه  
کارگران نه تنها نمي تواند جرم تلنقني  
گردد بل ه از بندينهني تنرينن حنقنوق  
اجتماعي ما کارگران مينبناشند.  از  
همنينن رو ضنمنن منحن نوم ننمنودن  
بازداشت فعالنينن جنننبن  کنارگنري  
بوي ه زنداني نمودن محمود صالنحني  
کننه در بسننتننر بننيننمنناري بسننر منني  
برد ادامنه بنازداشنت وي در منننينن  
شنراينطني را بسنينار ننگنران کننننننده  
ميداني . لقا خواستار آزادي فنوري و  
بدون قيد و شر  محمود صالحني و  
تمامي فعالين جنب  کارگري دربند  

 هستي .".  
جمعي از کارگنران و فنعنالنينن  -

کارگري شهرستان بانه در اعترا  به  
دسننتننگننيننري مننحننمننود صننالننحنني  
مينويسندا" جرم محنمنود صنالنحني  
اختالث  فساد اقنتن نادي و اداري  
نننيننسننت. جننرم مننحننمننود صننالننحنني  
اخاللگري و گردنه گير بودن ننينسنت.  
بل ه تنها جرم ايشان دفاع از طنبنقنه  
کارگر و منحنرومنان جنامنعنه بنراي  
رسيدن به حقوق انساني و مسل  اننان  
است. بل ه جرم ايشان دفاع از آزادي  
و برابري انسانهاست براي استفناده از  
ننننعنننمننناو منننوجنننود بنننه طنننور  
ي سان....پس جاي محمودصالحني  
و صالحيها زندان نيست و ما جمعي  

از کننارگننران و فننعننالننيننن کننارگننري  
شهرستان بانه  ضمن مح وميت بنه  
بنند کشنيندن منحنمنود صنالنحني    
خواستار آازادي هر مه سرينعنتنر اينن  

 کارگر زنداني هستي  ". 
جمعي از معلمان  کارگنران و    -

مننردم مننعننتننر  طنني طننومنناري  
اعننتننراضنني دسننتننگننيننري مننحننمننود  
صالحني  را منحن نوم و خنواسنتنار  
امضنناي آن از سننوي هننمننگننان و  
اعترا  وسيع به دستگيري وي شنده  
اند. در اين بيناننينه ضنمنن اشناره بنه  
مننگننونننگنني دسننتننگننيننري مننحننمننود  
صالحي در حين دياليز در بيمارستان  
سقر و مح ومينت آن منننينن آمنده  
استا" زنداني شدن فعالين صنفني و  
کارگري با وضعيت جسماني وخي  و  
عنندم مننداوا و درمننان جنندي آنننهننا  
ب ورو آگاهانه در سنالنهناي اخنينر  
منمر به مرگ تنعندادي از فنعنالنينن  
کارگري از جمله منحنمند جنراحني و  
شاهرخ زماني شده است. بنه هنمنينن  
جهت بدون شک مسئوليت مستنقنين   
مخاطراو جاني و سالمت اين فعنال  
کارگري بر عهده ي صادر کننننندگنان  
ح   ناعادالنه ي زنندان عنلنينه اينن  
فعال دلسنوز بنوده و الزم اسنت کنه  
مسئوالن و بانيان منين اح امي در  
برخورد خود تمديدنظر نمنايننند. منا  
امضاکننندگنان زينر خنواهنان آزادي  
فننوري و بنني قننينندوشننر  مننحننمننود  
صالحي و پايان بخشيندن بنه صندور  
اح ام ناعادالنه عليه همنه فنعنالنينن  

 صنفي و کار گري هستي .". 
جمعي از فنعنالنينن کنارگنري   -

اجتماعي و منعنلنمنان منرينوان طني  
بيانيه اي در هفت  آبانماه دسنتنگنينري  
محمود صالحي اين مهره شننناخنتنه  

شننده کننارگننري را مننحنن ننوم کننرده و  
خواستار آزادي فنوري او شندنند. در  
بخشي از اينن بنيناننينه منننينن آمنده  

شناهنرخ    -استا"کوروش بنخنشنننده  
زماني و در فاصله اي نه مننندان دور  
محمد جراحي از آندسته انسان هايي  
هستند که در اوج جسارو و از خنود  
گننقشننتننگنني قننربنناننني مننننناسننبنناو  
ضدبشري سيست  سرمايه داري شنده  
اند . ما جمعي از فعالين گنارگنري    
اجتماعي و معلمان منرينوان ضنمنن  
مح وميت شديند دسنتنگنينري اينن  
منهننره مننحننبننوب جنننننبنن  کننارگننري  
خواستار آزادي فنوري و بني قنيند و  
شننر  ايشننان هسننتننينن    در غننيننر  
اين ورو مسئوليت هرگوننه اتنفناق  
ناگواري که جان محمود را بنه خنطنر  
اندازد بر عهده بانينان دسنتنگنينري و  

 زندان اين فعال کارگري است.".  
جمعي از فعالين عليه بي ناري -

تهنران  سننننندج و کنامنيناران در    -
منحنن ننومننينت بننازداشننت و زنننداننني  
نمودن محمود صالحي منين نوشتنه  
اندا" در مقاب  حقف فنينزين ني و از  
منينان بنرداشننتنن سننينسننتنمناتننينک و  

مند فنعنالنينن کنارگنري ننبنايند    هدف 
س وو کرد.". و باالخره فرهنننگنينان  
وکارگران گروه تلگرامي نوزده اسفنند  
بازداشنت منحنمنود صنالنحني را بنه  
شدو مح وم کرده و خواهان  آزادي  

 بدون قيد وشر  او شده است.  
در همين رابطه رهبنران و منهنره  
هاي شناخته شده کارگري در بنيناننينه  
هاي مستق  خود انزجارشان را عليه  
دستگيري محمود صنالنحني اعنالم  
داشته و خواستار آزادي فنوري وي و  
لننغننو تننمننامنني احنن ننام صننادر شننده  
امننننينتنني بننراي فنعننالنيننن کننارگننري   

معلمان و مردم معتر  شده اند. از  
جمله در هفته گقشته جوانمير مرادي  
عضو هياو مديره اننمنمنن صنننفني  
برق و فلز کرمشانه در بيانيه اي تحت  
عنوان" نگقاري  با زندانني کنردن پني  
در پي فعالين و ايماد فضاي رعنب   
امسننال شننرايننط را بننراي تننحننمننينن   
دستمزد بارها زينر خنط فنقنر فنراهن   
کنند  عثمان اسنمناعنينلني از يناران  
نزديک محمود صالحي در گفتگو بنا  
برنامه رودررو در کانال جديد و بهننام  
ابراهي  زاده مهره سرشناث کنارگنري  
در بيانيه اي خنواسنتنار آزادي فنوري  
محمود صالحي شده اند. در بخنشني  
از بيانيه بهنام ابراهي  زاده منين آمده  
استا"بازداشنت منحنمنود صنالنحني  
قننويننا مننحنن ننوم اسننت. جننمننهننوري  
اسالمي و نهنادهناي امنننينتني اش    
مسئول مستقنين   هنرگنوننه آسنينب  
جسماني و روحي به او هستند و بايند  
در برابر خانواده و منردم و کنارگنران  
ايران و در منقنابن  وجندان و افن نار  
عمومي جنهنان پناسنخنگنو بناشننند.  
محمود صالحي بايد فورا وبني قنيند  
وشر  آزاد شود.". عثمان اسماعيلي  
نيز در گفتگو با رودررو منينگنويندا"  
محمود صالحي تنها همسر ننمنينبنه  
صالا زاده  و پدر سنامنرنند ننينسنت.  
محمود صالحي مربو   به جنننبن   
کارگري است  مربو  بنه انسناننينت  
است. او بخاطر شهامت  بنر عنلنينه  
نابرابري  سينه سپر کرده است. او يک  
سوسياليست واقعي گراست. هميشه  
از محمود صالحي ميترسند مون در  
توده مردم جا دارد. انسانها آزادند هر  
باوري داشته باشننند. هنينچ انسنانني  
نبايد بخاطر بناورش  اعنتنقناداتن    
رنگ   ن ادش و دين  نبايد زندانني  

شود. آيا تا حاال از ما پرسيدند دست  
رنمنتنان را کنمنا خنرج کنننين ؟ منا  
ميگي  دسنتنرننج طنبنقنه کنارگنر کنه  
سرازير ميشه  تو خرانه دولنت  خنرج  
مردم بشه. دادستان سنقنز  منحنمنود  
صالحي را آزاد کنننيند. اطنالعناو   
محمود صالحي را بايد آزاد کنننيند.  
شما بنا منحنمنود صنالنحني  روبنرو  
نيستيد. شنمنا بنا جنننبن  گنارگنري  

 روبرو هستيد  ". 
در سطا بين المللي ننينز شنارون  
بارو دبير ک  کنفدراسيون بين اللملي  
اتحاديه هاي کنارگنري درارتنبنا  بنا  
بازداشت محمود صالنحني و دينگنر  
فننعننالننيننن کننارگننري طنني نننامننه اي  
اعننتننراضنني در شننانننزدهنن  آبننان منناه  
خطاب به خامنه اي از ادامه برخنورد  

هناي مسنتنقن  کنارگنري و    با تش   
فعاالن کارگري در ايران انتقناد کنرد.   
عفو بين المللي نيز اين دستگيري را  

بننند و    مح وم و اسنتنفناده از دسنت 
پابند بنراي منحنمنود  صنالنحني در  
بيمارستان را "تحقينرآمنينز"و نناقنژ  
شأن و  کرامت انسنانني اعنالم کنرده  
اسننت.در ايننن هننفننتننه هننمننهنننننيننن  
اکسيونهاي اعتراضي در حمناينت از  
محمود صالحي و زندانيان سنيناسني  
در ايران در تنورننتنو و فنراننفن نورو  
بنزگنرار شند. وسنيننعنا بنه کنارزار در  
حمايت از محمود صالحي و عنلنينه  
اح ام امنيتي عليه فعالين کارگري   

 معلمان و مردم معتر  بپيوندي . 
کننمننپننيننن بننراي آزادي کننارگننران  

 زنداني 
Shahla.daneshfar2

@gmail.com 
http://free-them-

now.com/ 
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