
 

    ٧ ٤ ۷   شماره
  ۲۰۱٨ژا����  ١٩، ۱۳۹۶دي  ٢٩جمعه  

    ��ب ������ ��ر	�� ا��ان

        ا����������ل

خيزش گسترده سرنگوني طلبي     
که با تظاهرات و تجمعات و حمله به  
نهادهاي حکومتي و مذهبي در             
اوايل ديماه سراسر ايران را فرا                    
گرفت، فضاي سياسي جامعه را به         
نحوبرگشت ناپذيري به نفع مردم و به   
زيان حکومت و جريانات راست              
تغيير داد. يکي از تاثيرات فوري            
اين خيزش اين بود که شور و عزم              
انقالب و سرنگوني حکومت                   
اسالمي را يک بار ديگر و اين بار با           
قدرت و دامنه بيشتر و عميق تر در          
سراسر ايران زنده کرد و مردم را                 
وسيعا و در ابعاد ميليوني به تالش         
براي سرنگون کردن حکومت                   
اسالمي اميدوار و مصمم تر نمود.        
اين فضا اکنون فضاي غالب در               

 سراسر جامعه است. 
جمهوري اسالمي با                          
دستگيريهاي وسيع و زندان و                   
حکومت نظامي و جنايت توانست        
تظاهرات و اعتراضات خياباني را         
محدود کند و عقب براند، اما                  
هرروز به زبانهاي مختلف اعتراف         
ميکند که از رودر رويي با موج                
وسيع و قدرت عظيم جنبش                     
سرنگوني وحشت زده و شوکه شده           
است. خيزش اخير در ادامه موج            
اعتصابات و اعتراضات کارگران و       
زنان و جوانان به جريان افتاد و                    
فضاي سياسي جامعه ايران را يک           
گام بلند در جهت انقالب و                         
سرنگوني جمهوري اسالمي به جلو        
راند. اکنون توازن قوا به زيان                     
حکومت تعيير کرده است. مردم زن       

و مرد و پير و جوان، جمهوري                    
اسالمي را رفتني ميدانند و خود را        
جزئي از سيل خروشان انقالبي جديد      
براي خالصي از اين حکومت به              
حساب مي آورند. جامعه عليه               
حکومت تحجر و چپاول و جنايت            
متحد و يکپارچه بپاخاسته است.          
موج اعتصابات کارگري و                       
اعتراضات سراسري با خواستهاي         
اقتصادي و سياسي و با هدف عقب        
راندن حکومت در راه است. اين يک         
فاکتور مهم در اوضاع سياسي ايران       

 است. 
جمهوري اسالمي نيروهاي             
سرکوبش را در همه جا گسترده                
است. اما ترديدي نيست که انقالبي       
که به حرکت در آمده همچنان به                
پيش خواهد رفت و اين حکومت و          
کل نيروي سرکوبش در برابر جامعه        
اي که يکپارچه و مصمم و متحد             
عزم بزير کشيدن اين حکومت را              

 دارد، به زانو در خواهد آمد. 
هيچ بخشي از جامعه نيست که    
از فقر و فالکت، و چپاول گسترده              
ثروتهاي جامعه توسط حکومتيان و 
بگير و ببند و دخالت مذهب در                
جامعه و زندگي خصوصي افراد و          
آپارتايد جنسي و ستم بر زنان در               
خشم و اعتراض نباشد. بحران و فلج       
اقتصادي و سلطه باندهاي چپاولگر       
و مافيايي اسالمي هيچ راهي در            
برابر حکومت براي پاسخگويي به          
خواستهاي کارگران و معلمان و               
بازنشستگان و ديگر بخشهاي مردم      
باقي نميگذارد. اعتصابات و                  
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ــا از درون                ـيــق ــران دارد عــمـ اي
ـبــاي                  مـيـجـوشـد. يـک آتشـفـشـان زي
اجتماعي دارد براي خالص شـدن از      
شر شريرترين حکومت قرن از اعماق 
فوران ميکنـد. امـروز بـدون ذره اي             
اغراق هيچ بخشي از مـردم جـامـعـه       
ـنـده           نيست که سياسي نباشد و بـه آي
نينديشد. در ايـن جـامـعـه مـردان و             
زنان سالخورده و بازنشسته بلندگو به 
دست روزها و هفته هـا در سـرمـاي          
ـفـره در           زمستان در صفوف هـزاران ن
کــف خــيــابــان شــعــار مــيــدهــنــد و            
راهپيمايي ميکنند و به اختالس هـا  
و حــقــوقــهــاي نــجــومــي اعــتــراض           
ميکنند. در اين جـامـعـه کـارگـر در           
ـيـمـايـي             سطح شهر با صـالبـت راهـپ
ميکند و سرود "زير بار ستم نميکنيم  

 ١٤ زندگي" را فرياد ميزند. کودکان     
ـنـد    ١٥ و  ساله با روشني بحث ميکن

و با استدالل محکم حاکميـت نـاحـق      
ـتـخـور را زيـر سـوال                 يک مشـت مـف
ـتـخـوري              ميکشند. معلمـيـن بـه مـف
حکومتيان اعتراض ميکنند و شعار 

ميليون، معلـم   ٦٠ ميدهند "نماينده  
ـيـن        يک ميليون"، زنان و دختران قـوان
عهد عتيقي حـکـومـت را مـدام بـه              
مصاف ميگيرنـد. مـدتـهـاسـت کـه            
ـيـسـت کـه             هيچ بخشي از جـامـعـه ن
ساکت باشد. هيچ بخشي از جـامـعـه     
ـبـاشـد. هـيـچ                    نيست کـه سـيـاسـي ن
ـيـسـت کـه            بخشي از مردم جامـعـه ن
معترض و حـق طـلـب و آزاديـخـواه              
نباشـد. چـنـد نـمـونـه از شـعـارهـاي                   
مشترک کف خيابان در اين يک سالـه  
را نگاه کنيد. "حقوق هـاي نـجـومـي         
فالکت عمومي"، "منزلت معـيـشـت      
حق مسلم ماست"، "زنداني سـيـاسـي    
آزاد بايد گـردد". "يـک اخـتـالس کـم               
بشه مشکل ما حل ميشه"، "نماينده   

ـيـون"،               ٦٠  ـل ميليون مـعـلـم يـک مـي
ـيـه"،                 "سفره ما خاليـه، پـز شـمـا عـال
"مرگ بر ديکتاتور". به بقيه شعـارهـا   
که سياسي تر و ضد حـکـومـتـي تـر          
است مثـل مـرگ بـر خـامـنـه اي و                 
حــکــومــت اســالمــي نــمــيــخــواهــيــم      
نميخواهيم فعال کاري نداشته باشيم. 
همين چند شعار اصلي که يـک سـال       
گذشته بارها و بارها در اعـتـراضـات    

اجتماعي تـکـرار شـده و فـريـاد زده                
شده، آيا گـويـاي عـمـق آگـاهـي ايـن              

 جامعه نيست؟ 
مردم بحق جمهوري اسـالمـي را     
ـلـي، اشـغـالـگـر،           يک حکومت تحمـي
ناحق، مرتجع، وصله نـاجـور و بـانـد         
مرتجع و عقب مانده ميدانند کـه بـا     
هيچ چسب و سريشمي به اين جامعه 
مدرن و آگاه امروزي ايران نميچسبد. 
اين حکومت با هزار ارگان سـرکـوب     
خودرا سرپا نگه داشته است. اما يک  
ـفـور      ذره حقانيت اجتماعي ندارد. مـن
است. منزوي است. از دنيـاي امـروز       
قرنها عقب است. و بـطـور قـطـع بـا               
انقالب جديد مردم سرنگـون خـواهـد      
شد. اين را همه کـس در ايـران دارد            
فرياد ميزند. آخوند و حزب اللـهـي و      
خواهر زينب و قاضي ريشوي مرتجع 
منفورترين و مسخره ترين موجودت 
اين جامعه هستند کـه زن و مـرد و           
پير وجوان در همه جا دارنـد آنـهـا را          
ـنـد. امـا مـردم سـاده              مسخره ميکن
ـفـر               ـن نيستند که فقـط از آخـونـد مـت
باشند. کل جماعت مفتخور سرمايه  
داري که با ثروتهـاي بـاد آورده پـروار          
شده و دارد در ثـروت غـلـت مـيـزنـد             
منفور اسـت. مـردم بـا مـبـارزات و               
شعارهـايشـان عـدالـت اجـتـمـاعـي،             
برابري اجتماعي، آزادي سـيـاسـي، و      
مناسباتي مدرن و انسانـي را فـريـاد        
ميزنند و مـيـخـواهـنـد. شـعـارهـاي              
هـرروزه مـردم بــروشـنــي گـويــاســت.           
منزلت و احترام و رفاه و آزادي و رفـع  
ـقـط      تبعيضات حقوقي و اجتماعي ف
ـتـن آخـونـد بـدسـت نـمـي آيـد.                     با رف
هستند نيروهاي مرتجعي که تصـور    
ميکنند ميتوانند مردم را بـه کـنـار          
زدن آخوندها و روي کـار آوردن يـک             
سيستم دزدي و چپاولگري مـدرن تـر     
ـبـاه         فريب دهند. ما ميدانيم کـه اشـت
ميکنند. ما ميدانيـم کـه خـودرا بـه           
نفهمي ميزنند. اگر خودشان نميدانند 

 ميتوانند امتحان کنند. 
ـلــي                 ـتــر اصـ رســانــه هــاي بسـ
ميخواهند به اين مردم امـثـال رضـا      
پهلوي و مجاهد و شيرين عبادي هـا  
را بفروشند. اين تـالـشـهـا بـراي ايـن              
جامعه پوچ اسـت. مـردم آگـاه ايـران            

براي خالص شـدن از شـر جـمـهـوري            
اسالمي حتما امروز از اين سياستها 
ـبـال و                     ـق و رقابـتـهـا و تـالـشـهـا اسـت
استفاده ميکنند. امـا در ايسـتـگـاه            
شاه و "اسالم دموکراتيک" و سرمـايـه     
داري نيم کالچ و حقـوق بشـر قـالبـي         
توقف نميکنند. بـگـذار اپـوزيسـيـون         
ـيـاي        راست و رسانه هاي غربي در دن
خود ما کمونيستـهـا را حـاشـيـه اي            
کنند. اما ما تا همينجا کـار خـودرا      
کرده ايم. همين چند شعار کـه اشـاره        
کردم و وسيعا در جامعه جاي خـودرا  
باز کرده تمام حرف ما کمونيستها را 
ـيـم کـه         بيان ميکند. ما اعالم ميکـن
اساسا چيزي جز همينها که کـارگـران   
و مردم ايران امروز بـروشـنـي فـريـاد          
ميزنند نميخواهـيـم. حـتـي اگـر مـا              
امروز بفرض به ته صف رانده شويم و 
چراغ خاموش حرکت کنيم، يا حـتـي   
ساکت شويم، جـامـعـه در ايسـتـگـاه           
سرمايه داري عقب مانده امـروزي و      
امثال اينها متوقف نخواهد شد. چـه   
کسي باور کند يا نکنـد حـرف مـا و          
سياسـت مـا دارد در جـلـوي صـف                
ميليوني جامعه نمايندگي ميـشـود.   
کمونيسم به زبان قابل فهم چيزي جـز    
ـيـت دزد و                    ـل ـيـسـت کـه يـک اق اين ن
مفتخور باالي سر جامعه يکه تـازي    
نکند، دزدي و اختالس زندگي مـردم  
را تباه نکند، تک تک مردم منزلـت و    
رفاه داشته باشند، اعـدام و زنـدان و           
زنداني سياسي معني نداشته بـاشـد،   
تبعيض ملي و جنسي ريشه کن شده 
باشد، آزادي قانون باشد، مـذهـب در     
زندگي اجتماعـي دخـالـت نـکـنـد و             
اعدام و قصاص براي هميشه برچيـده  
شود و امنيت و ارامـش و درمـان و         

اموزش شامل همه باشد. هر انسـان     
ــب و                 ــري طــل ــراب ــســت و ب کــمــونــي
ـقـا خـوشـحـال          آزاديخواهي بايد عمـي
باشد که مردم هرروز دارند همين هـا    
را با شعارهايشان در خيابانها فـريـاد   

 ميزنند. 
جمهوري اسـالمـي حـکـومـتـي           
بســيــار عــقــب مــانــده و کــثــيــف و              
ـقـطـه      جنايتکار و چپاولگر است. در ن
ـيـف، بـخـش         مقابل اين حکومت کـث
قابل توجهي از مـردم ايـران وسـيـعـا          
آگــاه و انســان دوســت و مــدرن و                  
سکوالر و آزاديخواه هستند. ترديدي  
نبايد داشت که در ايـن جـامـعـه يـک          
انقالب مدرن، امـروزي و انسـانـي و          
ـقـط حـکـومـت                عميق جامـعـه نـه ف
ـفـور و عـقـب مـانـده                 چپاولگر و مـن
جـمــهــوري اســالمــي را بــدون هــيــچ          
ترديدي در آينده نزديک جارو خـواهـد     
ـلـکـه ايـن تـحـول جـامـعـه از                   کرد، ب
سرنگوني جمهوري اسـالمـي بسـيـار       
ـقـالب مـدرن و                فراتر ميـرود. ايـن ان
ـقـا            پيشرو و انساني جامـعـه را عـمـي
شخم ميـزنـد و بـه سـطـح تـحـوالت                
تکنولوژيک دوره کنوني ميـرسـانـد و      
بسيار بيش از آنکه من وشما تصـور    
ميکنيم جلو مـي آيـد. ايـن اوضـاع            
بسيار شورانگـيـز و هـيـجـان آفـريـن              
ـنـده        است. نه فقط آينده ايران بلکـه آي
ـيـشـرو               منطقه متـاثـر از تـحـوالت پ
اجتماعي در ايران خواهد بود. بايد به 
استقبال چنين تحول انساني و زيبايي 

 رفت.
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اعتراضات گسترده توده اي جزء                
جدايي ناپذيري از سيماي سياسي              
ايران خواهد بود. اين حکومت در بن          
بست کامل اقتصادي و سياسي در            
برابر موج انقالب دارد دست و پا                  
ميزند و با خيزش هاي بعدي انقالب          

 مردم از هم خواهد پاشيد. 
فضاي انقالب و سرنگوني در              
ايران بسرعت گسترده خواهد شد.             
اميد و عزم سرنگوني و فضاي                     
انقالبي، خصوصيت اوضاع سياسي        
ايران است. جامعه از آلترناتيوهاي            
استحاله و رفراندوم و اصالح طلبان            
قالبي حکومتي  و هرنوع آميزش              
اسالم با حکومت بسرعت عبور کرده       
است. مردم خواستهاي روشن و                  
اساسي اي دارند که با تحوالت عميق        

 اجتماعي ميتواند عملي شود. 
حزب کمونيست کارگري خود را        
نماينده اين تحول عميق ميداند. ما           
خود را عميقا همگام و همراه عزم               
سرنگوني و انقالب مردم براي خالص       
شدن از شر جمهوري اسالمي ميدانيم       
و در اولين گام بعد از سرنگوني اين              
حکومت رفاه و تامينات اجتماعي           
براي تک تک مردم، درمان رايگان براي 
همه، آموزش رايگان براي همه،                 
جدايي مذهب از دولت و آموزش و             
پرورش، برابري کامل زن و مرد،                  
ممنوعيت اعدام، آزادي بي قيد و               
شرط بيان و تحزب و تشکل را بعنوان        
فوري ترين و پايه اي ترين خواستهاي          

 مردم متحقق خواهيم کرد. 
ما همه کارگران و مردم را به                 
شرکت همه جانبه در امر سرنگوني و         
دفاع از ارزشهاي انساني و برابري                
طلبانه فرا ميخوانيم. حزب کمونيست     
کارگري حزب انقالب و آزادي و برابري       
و رفاه براي همه، حزب انقالب                      
سوسياليستي است و مصمم است            
انقالب مردم ايران براي آزادي و رهايي 

 را به سرانجام و پيروزي برساند.
 

زنده باد انقالب مردم براي آزادي و 
 برابري و رفاه!

 زنده باد جمهوري سوسياليستي!
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ١٣٩٦ دي  ٢٧ ، ٢٠١٨ ژانويه  ١٧ 
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ـيـش               ـتـه پ مطلب حـاضـر را هـف
آماده کرده بودم که هنـوز تـظـاهـرات       
خياباني در سطح وسيع جريان داشـت  
ـيـروهـاي       و بيش از پيش به تقابل با ن
ســرکــوب مــنــجــر مــيــشــد. ظــاهــرا          
تظاهرات و جنگ و گريز خياباني بـا    
نيروهاي امنيتي فروکش کـرده اسـت     
و اين تصور را اشاعه مـيـدهـنـد کـه          
گويا همه چيز به اتمام رسيده اسـت و    
رژيم اسـالمـي خـطـر سـرنـگـونـي را               
پشت سر گذاشـتـه اسـت. مـيـگـويـم             

دي    ۷ ظاهرا چون خـيـزشـي کـه در             
شروع شده است هنوز هم در قالبها و 
اشکال مختلف ادامه دارد. عالوه بـر   
گسـتـرش اعـتــراضـات کــارگـري در            
ابعادي حتي وسيعتر از گذشتـه، يـک     
جــلــوه تــداوم مــبــارزه، مــقــاومــت و          
اعتراض در مقابل يکي از بدنام ترين 
مراکز ارعاب و قتل در جهان يـعـنـي    

 زندان اوين است. 
ـيـه ديـگ       وضع سياسي ايران شب
سربسته پر از آبي است که روي آتشي 

 ۷ شعله ور ميجوشد. قيامي کـه از         
دي شروع شد فقط جلوه اي از آب در   
حال جوش و خروشي است که منفذي 
ـيـدا کـرده بـود.             را براي خارج شـدن پ
حکومت اسالمي تصور ميکند ايـن  
منفـذ را بسـتـه اسـت و انشـاء اهللا                  
"غائله" خوابيده است. اما هـمـچـنـان        
آتش زير ديگ اسـت و آب در حـال             
جــوشــيــدن. ديــر يــا زود ايــن ديــگ             
منفجر خواهد شد و بارگاه جمـهـوري   
اسالمي را ويران خواهد کـرد. شـايـد       
سران حکومت دلشان را خوش کننـد  
که خطر رفع شده است اما فـرامـوش     
نکنيم همه ديکتاتورها در اوج تـوهـم   

 به ثباتشان ساقط شده اند. 
همه ميدانيم که ترکيب طبقـاتـي   
ـيـه    و اجتماعي مردمي که اين بار عل
ـنـد                نظام اسالمي بـه خـيـابـان ريـخـت
اساسا توده هاي ميليوني بـه اعـمـاق      
فقر رانده شـده، کـارگـرانـي کـه هـمـه              
هستيشان به يغما رفته، بيکاراني که 
ـنـده نـدارنـد،          کوچکترين اميدي به آي
جواناني که همه دريچه ها به رويشان 

بسته شده است هستند. به ايـن بـايـد       
نسلي را اضافه کـرد کـه کـودکـي و             
نوجواني و جوانيـشـان  مـدام مـورد           
تعرض قواين اسالم و شـريـعـت قـرار       
گرفته است و تباه شده اسـت. نسـلـي       
کــه از اســالم و حــکــام اســالمــي                 
منزجرند و مـيـخـواهـنـد بـه حـيـات               

 سياسي اش پايان دهند. 
با توجه به همه اينها تا زمانيکـه  
بــنــيــادهــاي خــيــزش مــردم عــلــيــه           
حکومت اسالمي سرجايش هستند، 
ـيـن                رو در رويي نـهـايـي بـراي بـه پـاي
کشيدن حکومت اسـالمـي ديـر  يـا           

 زود فرا خواهد رسيد.

اين سئوال همه جا ميچرخـد کـه     
دول خارجي علي العموم و مشخصـا  
ـقـابـل     آمريکا و ترامپ چه نقشي در ت
مردم و حکومت اسالمي ميخواهند 
و ميتوانند ايفا کند؟ نقش آنها به نفع 
مــردم اســت؟ بــه نــفــع تــداوم عــمــر              
حکومت است؟ بهانه اي بدست رژيـم  
نـمــيــدهــد کـه مــردم بــپـاخــاســتــه را             

 سرکوب کند؟ 
ـيـر دول       اوال، دخالت، نقش و تـاث
خارجي و چگـونـگـي بـرخـورد بـه آن             
ـبـشـي قـرار           هميشه روي ميز هر جـن
ميگيرد که براي عدالت و آزادي بـه        
صحنه سياسي وارد شـود. ايـن يـک           
واقعيت اجتناب ناپذير است و با دعا 
و جادو و جنبل هم نـمـيـشـود دورش       
زد. بايد در مقابلـش هشـيـار بـود و            
ـثــي کـردن آثــار                  بـراي کـاهـش و خـن
مخربش  عليه خيزش مردم راه  پيـدا  

 کرد. 
ثانيا، به دليل موقعيت ايـران در    
جغرافياي سياسي منطقه هر تحولـي  
در اين کشور مخصوصا براي غرب، 
روسيه و دول منطقه حياتي است. نـه     
تنها از نظر اقتـصـاد سـيـاسـي ايـران           
کشوري بزرگ با جمعيتي وسيع و بـا    
ـيـروي            منابع نفت و گاز گسـتـرده و ن
ـلـکـه        وسيع کارگر متخصص اسـت ب
ـتـه اسـت کـه             در منطقه اي قرار گـرف
فعال مرکز تالقي و تخاصم و رقـابـت   
به فـرجـام نـرسـيـده دو اردوي بـزرگ               
جهاني است. دو اردويي که در دنياي  

هنوز به فرجام نرسيده بـعـد از پـايـان         
جــنــگ ســرد خــرخــره هــمــديــگــر را           

 ميجوند. 
و باالخره، جامعه بزرگ ايران در   
چنگال جمهوري اسالمي اسير اسـت    
که خود در راس يک طرف اين تقـابـل   
منطقه اي و جهاني قرار دارد. تقابلي  
که در مقياس جهاني اساسا تـوسـط     
روســيــه و آمــريــکــا بــه پــيــش بــرده             

 ميشود. 
دول سرمايه داري در جهان ديدند 
که رعد و برقي  در آسـمـان سـيـاسـي        
ايران غرش کرد، بسرعت به سيلي در 
خيابانها تبديل شد و نظـام حـاکـم را        
هدف گرفت و قدرت سـيـاسـي را بـه         
مصــاف کشــيــد. آنــهــم يــک قــدرت            
سياسي که سقوطش زمينه تکانهاي 
بسيار بزرگ در منطقه خواهد بـود و    
ـلـکـه           نه تنها معادالت منطـقـه اي ب
معادالتـي در سـطـح جـهـان را هـم                 
دستخوش تغييرات مهـمـي خـواهـد       

 کرد.
ـفـاقـات در ايـران و نـحـوه                اگر ات
انکشاف و بـاالخـره و مـخـصـوصـا               
نتايجش وزن سياسي استراتـژيـک در     
منطقه و جهان دارد پس قاعدتا بايـد  
دولتها هر چـه زودتـر دسـت بـه کـار              
شوند تا اين جنـبـش سـمـت و سـوي            
مورد دلخواهشان را به خود بگـيـرد.   
همانطور که انتظار ميرفت اين دست 
 بکار شدنها بسرعت آغاز شده است. 
ـتـوان در         در باره نقش روسيه مـي
فرصتي ديگر مفصلتر صحبت کـرد    
اما اينجا در چند جمله بايد گفت کـه   
جمهوري اسـالمـي در مـحـاسـبـات             
استراتژيک روسيه جايگاهي بـمـراتـب    
بيشتر از سوريه دارد. يـک خـاصـيـت        
مهم حفظ بشار اسد در قدرت اصوال 
مربوط به اين است کـه سـوريـه يـک           
عضو مهـم در "مـحـور مـقـاومـت"              
شيعي مـحـسـوب مـيـشـود کـه در                
راسش حکومت اسالمي قـرار دارد.    
تقويت شاخه شيعي اسالم سياسـي و    
در راسش جمهوري اسالمي تـوسـط     
روسيه با هدف شکل دادن و  تثبـيـت   
هژموني سياسي روسيه و قلمرو نفوذ 
سياسي اش در دنيايي است که هنوز 
 سيماي نهايي اش ترسيم نشده است.  

نقش و دخالـت آمـريـکـا هـم در            
متن همين تقابل جهاني قابل درک و   
توضيح است. اگر هيچ اتفاقي هم در  
ايران رخ ندهد، سياست فعلي آمريکا 
پــروار کــردن شــاخــه ديــگــر ارتــجــاع          
اسالمي به رهبري عربستان سعـودي  
ـقـويـت           است. آمريکا ميخواهـد بـا ت
قطب عربستان شاخه شـيـعـي اسـالم       
سياسي را کنترل و مـحـدود کـنـد و           
ـيـک شـيـوخ                 ـقـش هـژمـون برعکـس ن
مرتجع و نهايتا خودش را در فـرجـام     
ـيـت     ـب سياسي منطقه شکل دهد و تث
کند. رقص شمشير تـرامـپ و مـلـک         
سلمان مراسم وصلت مضـحـکـي در      

 اين متن بود. 
ـيـم کـه هـم حـمـايـت از                  ـن مي بي
جمهوري اسالمي توسط روسيه و بـه    
اصطالح خصومت نوع ترامپي با آن   
توسط آمريکا هر دو اهدافي فراتـر و    

 جهاني تر دارند. 
پــس روشــن اســت کــه دخــالــت           
خــارجــي حــتــي در قــالــب دفــاع از             
اعتراضات مردم ايـران انـگـيـزه هـا،          
اهداف و کارکردهايي دارد کـه هـيـچ      
ربطي به خـواسـت بـرحـق و انسـانـي             
مردم ايران در قيـام اخـيـر نـدارد. يـا             
ـيـم در نـهـايـت و بـه                بهتر است بگوي
صـورت اسـتـراتـژيــک تـالـشـي بــراي              
ـبـشـي      اعمال نفوذ و تغيير مسير جـن
بسيار مدرن، بسيار آزاديـخـواهـانـه،       
ـقـا بـرابـري                آشکارا سـکـوالر و عـمـي

 طلبانه است.

مهمترين وجه دخالت دولتها در   
فعل و انفعاالت سياسي ايران هـمـان     
است که در باال اشاره کردم. امـا ايـن      
موضوع وجـه ديـگـري هـم دارد کـه              
قابل توجه است. کـاراکـتـر سـيـاسـي          
ترامپ معـرف حضـور هـمـه اسـت.            
ترامپ در خود امريکا با يک دستـور  
کار تماما ضد کارگري و راسيـسـتـي    
ســرکــار آمــده اســت. اگــر از هــمــه               
فــاکــتــورهــاي دخــيــل در ســيــاســت          
ـيـم،        خارجي آمريکا هم صرفنظـر کـن
در يک نگاه ساده چنين شـخـصـي در      
راس يک کشور قـدرتـمـنـد سـرمـايـه            

داري نميتواند حامي جنبشـي بـاشـد      
که عدالت، برابـري انسـانـي و آزادي          

 موضوع مبارزه اش است. 
اين سئوال پيش ميايـد کـه پـس        
دست تکان دادنهاي ترامپ به مـردم    
ايران چه انـگـيـزه ديـگـري عـالوه بـر              
ـقـابـل              اهداف استراتژيـک در مـتـن ت

 منطقه اي دارد؟
به نظرم اين دست تـکـان دادنـهـا       
توسط رئيس جمهور يکي از راسـت      
ـبـشـي            ترين دولتهاي امريـکـا از جـن
عليه ارتجاع در ايران همان اسـت کـه     
به طور کالسيک در هر انقالبـي ديـده     

 ايم و اينجا هم دارد تکرار ميشود. 
حتي تحليلگران راست در جـهـان   
هم اعتراف کرده اند که خيزش اخـيـر   
در ايران خيزش طبقات پايين اسـت.    
خيزشي است بدون کوچکترين تـوهـم   
به اصالح از داخل حکومت، خيزشي 
ـيـت نـظـام        است براي پايان دادن به کل
اسالمي. خيزشي است براي رهـايـي      
از چنگال ميلياردهاي حاکم و نـظـام       
اسالمي پاسدارشان. و به اين اعتبـار   
ايــن جــنــبــش آشــکــارا مضــمــون و           
محتواي چپگرايانه دارد. چـيـزي کـه       
قطعا مايه نگراني دول سرمايه داري   
خواهد بود. هميـن کـافـي اسـت کـه             
راست در جهان و در خـود ايـران بـه              
تحرک بيافتد. ايـن تـحـرک سـيـاسـي              
تالشي آگاهانه و قابل انتظار از طرف 
راست جهاني و همتاي ايرانيش است 
تا مسير حرکت مـردم را بـه سـمـت             
ـنـد. در ايـن           تحوالت بنيادي سد کـن
ـقـط      تحرک "حمايت از مردم" فقط و ف
يک  پوشـش سـيـاسـي اسـت. هـدف              
چيست؟ هدف آماده کـردن مـاتـريـال       
معنوي و سـيـاسـي بـراي دخـالـت و             
اعمال نفـوذ در شـکـل و مـحـتـواي               
ـتـا شـکـل دادن بـه                   تحوالت و نـهـاي
جايگزين سيـاسـي مـطـلـوب راسـت           
 براي بعد از حکومت اسالمي است.

تـحــرک و تــالش راســت هــم در            
جـهـان و هــم در ايـران از ايـن نـظــر                    
مضـمــون مشــابـهــي دارنــد. هــر دو            

 قيام در ايران و "دخالت خارجي"!
 

 محسن ابراهيمي 
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ـيـام مـردم از           نگران اين هستند که ق
حکومت  اسالمي فـراتـر بـرود و بـه           
ـقـاتـي جـامـعـه دسـت              بنيادهاي طـب
ببرد. نگران اين هستنـد کـه خـيـزش          
مــردم دســتــگــاهــهــاي امــنــيــتــي و          
سرکوب و همه ارگانهايي که بخشا از 
نظام سلطنتي به ارث رسيده اسـت را    
درهم بکوبد و امکان بازسازي هميـن  
دستگاههـاي سـرکـوب بـراي ادامـه            
چپاول کارگران حـتـي بـعـد از پـايـان             
حيات حکومت اسالمي را تضعيـت  

 کند. 
همان جرياني که بعد از شکسـت  

، ساواما را از روي ساواک ۵۷ انقالب 
با  اتکاء به ماتريال، تجربـه و حـتـي        
کادرهاي ساواک سازمان دادند امروز 
هم به هر دسيسه اي بـراي شـکـسـت         
انقالب مـردم دسـت خـواهـنـد زد و              
همچنين از همين االن به فـکـر نـگـه         
داشتن دستگاههاي سرکوب فعلي از 
تعرض قطعي مردم و سـازمـانـدهـي       
نــيــروهــاي ســرکــوب بــعــدي از روي           
ــگــاهــهــاي امــروز             ســامــاوا و دســت

 سرکوب هستند.  
آيا در اين راه موفق خواهند شـد    
يا نـه؟ چـه امـکـانـاتـي دارنـد و چـه                   
موانعي در مقابلشان قـرار دارد؟ بـه       
نظرم فاکتورهاي زيادي در مقايسه با 

ـيـشـروي مـردم              ۵۷ انقالب  ـفـع پ به ن
براي تغييرات بنيادي و خنثـي کـردن     
دسيسه هاي هميشگي طبقات حاکم 
تغيير يافته است که در فرصت ديگـر  

 به آن خواهيم پرداخت. 
 "=��* '�گ"! 

سياست هيئت حاکمه آمريکا در 
قبال برخورد با جمهوري اسالمـي در    

ـبـوده    ۴۰ طول  سال گذشته يکدست ن
و نيست. البته عليرغم اختالفات در    
اغلب اوقات مهار و کنترل جمهـوري  
اسالمي به نفع سياستهاي آمريکا در 

 منطقه خط مشترک بوده است. 
در متن قيام دي ماه، جناحهايي 
در طبقه حاکم آمريکا فـرصـت را از       
دست ندادند تا از سياست ممـاشـات   
اوباما در مقابل سيـاسـت خصـمـانـه        
ـيـت             ـث ـث ترامپ باصطـالح اعـاده حـي
کنند. اينکه گـويـا "مشـتـهـاي بـاز"               
اوباما در قياس با "مشتها گره کرده"  
تــرامــپ بــيــشــتــر تــوانســت افســار           
ـفـع      جمهوري اسالمي را بکشد و به ن
منافع ملي وجـهـانـي آمـريـکـا بـوده            

 است. 
ـيـل                    ـلـم "ف نيويـورک تـايـمـز بـه ق
ـيـد     گوردون" هماهنگ کننده کاخ سف
در امور خاورميانه در دوران ريـاسـت   

جمهوري اوباما تاکيـد مـيـکـنـد کـه           
"اظــهــارات تــرامــپ در حــمــايــت از           
ـفـع    اعتراضات ايران بيش از آنکه به ن
معترضين باشد به زيان آنـهـاسـت" و       
به ترامپ توصيه ميکند کـه "بـهـتـر          
است ساکت باشد و هيچ کاري انجـام  
نــدهــد". دلــيــل؟ حــمــايــت عــلــنــي              
مقامات ارشد دولت آمريکا بيـشـتـر    
به آسيب منجر خواهد شد تا نتـيـجـه    

 مثبت.  
نشريه فارين پوليسي (سـيـاسـت     
خارجي) هم تقريبا در همين خـط از     
"مشغله بعضي ايرانيان" اين تصـويـر     
ـبـال                ـق را ميدهد کـه بـزعـم آنـان اسـت
ـيـه           آمريکا از اعتراضـات مـردم شـب
"بوسه مرگ" است و اهداف مـردم را      
بي اعتبار ميکند. به همـيـن خـاطـر        
بهتر است امريکا ايرانيـان را راحـت       
ــا در حــمــايــت از                 بــگــذارد و عــلــن
معترضين صحبت نکند و به جايـش  
 به ايرانيان "هديه سکوت" تقديم کند. 
مســالــه "دمــکــراتــهــا"در الــيــت         
سياسي آمريکا قبل از اينکه جـنـگ   
طلبي تـرامـپ و جـمـهـوريـخـواهـان               
باشد، تـوجـيـه سـيـاسـت ارتـجـاعـي              
"مشــتــهــاي بــاز" اوبــامــا و  جــنــاح              
خودشان در مقابل ديـکـتـاتـورهـايـي       

ـيـام              و    ۸۸ است که مـورد يـورش ق
انقالبات موسوم به بهار عربي بودند. 
اما تا آنجا که به کل منطقه و تقـابـل   
قطبهاي ارتجاعي در منطقه مربـوط  
اســت، "مشــتــهــاي بــاز" اوبــامــا در             
مقابل ديکتاتـورهـاي مـنـطـقـه روي           
ديگر سـکـه "مشـتـهـاي گـره کـرده"                 
ــن                ــمـــيـ ــل هـ ــابـ ــرامـــپ در مـــقـ تـ
ديکتاتورهاست. هر دو يک هـدف را     
ـتـرل و مـهـار                      ـنـد: کـن دنبـال مـيـکـن
حکومت اسالمي در جـهـت مـنـافـع        
منطقه اي آمريکا. يک هـدف بـا دو          
روش. اوباما با هويچ ميخواسـت بـه      
حــکــومــت اســالمــي افســار بــزنــد.          
ترامپ فعال چماق ميچرخاند. هنـوز   
البته ممکـن اسـت چـمـاق و هـويـج               
دست بدست شود و حتي گاها در يک 
دست هويچ  و در دست  ديگر چمـاق  
ظـاهــر شـود! قــدرت قــيـام مــردم و               
مـوقــعــيــت جــمـهــوري اســالمــي در         
مقابل آن هنوز خيلي از معادالت را   

 عوض خواهد کرد.  

ـنـد      نيروهاي زيادي تالش ميـکـن
از "دخالت خارجي" متـرسـکـي بـراي       
ترساندن قيام عليه جمهوري اسالمي 

درست کننـد. صـنـدلـي اول در ايـن               
صــف را اتــفــاقــا خــود جــمــهــوري              
اسالمي اشغال کرده است. صـنـدلـي       
بعدي در اختيار دولتهايـي اسـت کـه        
در تقابل و رقابت خونين منـطـقـه اي      
در کنار جمهوري اسالمي هستند. و  
صندلي ديگر هم متعلق بـه انـواع و         
اقسام فرقه هاي سياسي است کـه از       
فــرط "ضــد امــپــريــالــيــســت بــودن"           
هميشه بغل امثال حسـن نصـراهللا و       
حــمــاس و حــتــي خــود جــمــهــوري             

 اسالمي غش ميکنند. 
اگر دنياي سياست صفحـه سـاده     
اي باشد که در آن فقط يک يا حتي دو 
يــا چــنــد فــاکــتــور جــهــت تــحــوالت          
سياسي راتعيين ميکنند؛ اگـر هـمـه      
ـتـهـاي        دنياي سياست محدود به تـوي
دونالد ترامپ و رجزخـوانـهـاي عـلـي        
خامنه اي و حسـن روحـانـي بـاشـد،            
حتما دست تکان دادنهاي ترامپ بـه    
ـبـدل            خيزش مردم به "بوسـه مـرگ" ت

 ميشود.  
اما تمام مسـالـه ايـن اسـت کـه            
ـلـه دو دو تـا                 دنياي سيـاسـت مـعـاد
ـقـط        چهارتا نيست. دنياي سياسـت ف
ـيـهـا و              صحنه ديالوگهـا و رجـزخـوان
اشک تمساح ريختنها و دوز و کلکهـا  
و نيرنگها و فريبها و مـهـنـدسـيـهـاي       
ـتـهـا در              سياسي تعطيل نـاپـذيـر دول
ـيـسـت. زيـر پـوسـت             ميان خودشان ن
چرکين اين معادالت و مـعـامـالت        
جبنشها و احزاب و تجارب و آگاهـي  
نسلـهـايـي قـرار دارد کـه امـروز بـه                  
خيابانها ريخته اند تا اتفاقا سرنوشت 
سياسي خود را از چنگال يک در صـد  
حاکم جهان رها کنند. خيـزش مـردم      
ايران هم يکي از مهمترين جلوه هـاي  

 همين تقابل در سطح جهان است. 
جنبشـي کـه عـدالـت و بـرابـري               
ميخواهد، حنبشي که تجربه انقـالب  

را پشـت       ۹۶ و قيـام     ۸۸ و قيام  ۵۷ 
سر دارد، حنبشي کـه تـوطـئـه هـاي            
ـيـشـان در                 دولتهـا و پـادوهـاي داخـل
انقالبات موسوم بـه بـهـار عـربـي را              
پشت سر دارد، بايد تالش کند تنـش  
و تقابل هر بخشي از ارتجاع جهـانـي   
با جمهوري اسالمي را بـه فـرجـه اي          
براي پيشروي آگاهانه عليه جمـهـوري   
اسالمي تبديل کند.  دشمني کـه در     
ميان حاميان سابقش به هر درجه اي 
منزوي شود را ميتوان بـا هشـيـاري        

 سريعتر به عقب راند.

جريانـات راسـت قـاعـدتـا بـايـد              

خــيــلــي هــم خــوشــحــال بــاشــنــد کــه           
پرزيدنت ترامپ بـرخـالف پـرزيـدنـت          
اوباما منظما ميگويد در کنار مردم 
ايران است. کساني که يـک عـمـر در           
خماري رژيم چينچ تـوسـط آمـريـکـا          
روزگار گذرانده اند، شايـد هـنـوز هـم         
اين تصور را دارند يا ميخواهند ايـن    
تصور حقيقت پيدا کند که حـتـي در       
متن قيام مردم هم موضوع بـا رژيـم     
ـيـدا             ـيـصـلـه پ چينج توسط آمريکـا ف
ـيـرات    کند؛ پيشروي قيام مردم به تغي
بنيادي قيچي شود؛ حضور قدرتمـنـد   
ـيـشـرو و خـواهـان               چپ و نيـروهـاي پ
برابري و آزادي در سـاخـتـار قـدرت               
ـيـجـه                 ـت بعدي تضعـيـف شـود و در ن
بساط بچاپ بچاپ توسط کل طبقـه  
ـتـه نـوکـيـسـه هـاي              ـب سرمايه دار و ال
ميلياردر جديد مجددا پـهـن شـود و        
باالخره ادامـه دهـنـدگـان  کـراواتـي               
ـنـد تـحـمـيـل              ـتـوان پرزيدنت روحاني ب
رياضت اقصادي به طبقه کارگر ايران 
 را در قالب جديد سازماندهي کنند! 

امــا "رژيــم چــيــنــج" بــه هــمــان               
معنايي که تا کنون از آن بدست داده   
شده است، در متن يک قيام سراسـري  
يک توهـم اسـت. پـوچ اسـت. "رژيـم                 
چينج" به معنايي که مثال قـرار بـود        
هواپيماهاي قالبي هخا در فـرودگـاه     
تهران فرود بيايند جوک اسـت. "رژيـم       
ـنــايــي کــه در                        ـنــج" بــه مــعـ ـيـ چـ
رجزخوانيهاي شاه اللهي ها در مقابل 
حزب اللهي ها رايج است يـک تـوهـم      
ـنـج" بـه                 نوستالژيک است. "رژيـم چـي
معنايي کـه قـرار اسـت بـه پـادويـي               
ــه                   ــي ک ــان ــاي" آلــب ــه "اشــرف نشــان
عمرعزيزشان مـلـعـبـه امـامـچـه اي            
غـــايـــب اســـت و انـــواع ســـرداران              
خودگمارده قوم پرست کـه دور و بـر           
ـلـکـنـد پـوچ               عباي بن سلمـان مـي پ

 است. 
رژيــم چــيــنــج رويــاي نــيــروهــاي         
متعلق به گذشته است که بـه خـاطـر        
ـيـکـاران،         حضور گسترده کـارگـران، ب
ـيـشـرو در       تهيدستان، زنان و جوانان پ
تحوالت جاري دريچه ها بـه رويشـان     
ـيـش بسـتـه اسـت. "رژيـم                     بيـش از پ
چينج" در لحظـات حضـور گسـتـرده          
مردمي آگاه در ميدان سيـاسـت يـک      

 خودفريبي کهنه و مهجور است.  

دنــيــا بــه هــم پــيــوســتــه اســت.            
مــنــظــورم پــيــونــد تــکــنــولــوژيــک و          
اينترنتي دنيا فقط نيست. مـنـظـورم       
فقط شبکه قدرتمند ارتباطـي مـيـان      

ـيــســت کــه                  ــهــان نـ ــدان ج ــهــرون ش
خوشبختانه قدرت انحصـاري فـاسـد      
رسانه هاي جهان سرمايه داري را در     
هم نوريده است و مـهـنـدسـي افـکـار         
عمومي توسط رسـانـه هـاي سـر بـه            
قدرتهاي حاکم را بـا چـالشـي جـدي             

 مواجه کرده است.
ـبـاط               فراتر از اين و بـه يـمـن ارت
گسترده توده هاي به فقر رانده شـده و    
تحت سـتـم در جـهـان ديـگـر حـتـي                   
قدرتمندترين شبکه هاي مـهـنـدسـي       
افکار عمومي قادر نيستند حـقـايـق      
سياسي و اجتماعي جهـان را وارونـه       
کنند و مغز و روح و روان انسانـهـا را     

 يکه تازانه مسموم کنند.
مساله ايـن اسـت کـه مـردم بـه                
پاخاسته ايران در مـقـابـل جـمـهـوري         
اسالمي منبع عـظـيـمـي در جـهـان             
ـنـد.          دارند که بايد رويش حسـاب کـن
حاميان تهيدستان بپاخاسته در ايران 
کارگراني هستند که در ويساکـنـسـن    
آمريکا به خيابانها ريختند و اسکات 
واکر فرماندار و نمايندگان کـنـگـره و      
اليحه ضد کارگريشان را بـه چـالـش        

ـنـد        ۹۹ کشيدند؛  درصديهايـي هسـت
ـبـش اشـغـال وال اسـتـريـت و                  که جـن
اشغال ميدانها در سطح جهـان را راه      
انداختند؛ کارگران و جواناني هستنـد  
که حماسه ميدان تحرير را در تـاريـخ     
ثبت کردند؛ انسانهـاي دردکشـيـده و        
ـيـامـهـاي        ستمکشي هستند که در ق
موسوم به "بهار عربي" ديکتاتورهاي   
"مادام العمر" را بزير کشيدند. زنان و     
مردان جسور در افغانستـان و عـراق       
هستند که زير سرنيزه شيوخ مرتـجـع   
ــب و                و جــنــگــســاالرن قســي الــقــل
ـنـد:     گانگسترهاي طالبان فرياد ميـزن

 "نه شيعي، نه سني، مدني، مدني"!
ممکن است راست در ايران براي 
ـنـچ            دخالت ترامپ و مـثـال رژيـم چـي
بدون دخـالـت مـردم و يـا بـا آرزوي                  
حذف دخالت مـردم کـيـسـه دوخـتـه             

ـيـام        را    ۹۶ باشند، اما مردمي که ق
آغاز کرده اند با اتـحـاد و تشـکـل و             
شعارهاي روشن و هشياري و با اتکـا  
به حاميان جهانيشان در جنـبـشـهـاي     
حق طلبانه ميتوانند تبليغات در باره 
مترسک خارجي و انواع توطئه ها را   
خــنــثــي کــنــنــد و اراده خــود را بــر                

 سرنوشت خود حاکم کنند. 
جمهوري اسالمي هـر چـقـدر در        

چه در ميان نهادهاي  –سطح جهاني 
بين المللي و سـازمـانـهـاي طـرفـدار             
حقوق بشر و چه حتي در ميان دولتها 
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ـنـه         - ـقـدر زمـي منزوي تر بشود همان
براي پايان دادن به عمرش هم فـراهـم     
تر است. حکومت اسالمـي مـنـزوي       
تر را آسانتر ميتوان سرنگون کرد. هر  
چقدر آن نيروهاي جهاني کـه زمـانـي      
ـنـد و      زير بال جنبش اسالمي را گرفت

ــد انــقــالب            را    ۵۷ کــمــکــش کــردن
ـيـشـتـر بـه هـيـوالي                  شکست دهـد ب
مخلوق خودشان پشت کنند همانقدر 
اين هيوال ضربه پذيرتر ميشود. امـا     
ـنـش مـيـان دوسـتـان            خوشحالي از ت
ـنـده            سابق ميتواند بسيـار گـمـراه کـن
باشد. جبنشي که قصد رها شـدن از       
جمهوري اسالمي و دسـت بـردن بـه            

ـيـض                      ـب ـقـر و سـتـم و ت ريشه هـاي ف
ـيـادهـاي            ـن طبقاتي، دست بـردن بـه ب
طبقاتي فقر و محروميت چهل سـالـه   
را دارد بايد هشيار باشد که در عـيـن   
پيشروي به سمت پايان دان به حـيـات   
سياسي حکومت، نقشه  ها، دسيسه 
ـتـهـا را هـم                      ها و تـوطـئـه هـاي دول

 بشناسد و خنثي کند. 
ـقـشـه هـا، دسـيـسـه هـا و                  اين ن
ـنـد بـاشـنـد؟         توطئه ها چه ها ميتوان
اين سئوالي است که در فرصت بعدي 

 به آن خواهيم پرداخت.

 

ـپـه       * اعتصاب کارگران هفت ت
که از روزهاي قبل شروع شده بود بـه    
اعتصاب عمومـي در هـمـه بـخـش            

 هاي نيشکر تبديل شد.  
* بــازنشــســتــگــان کشــوري و           
تامين اجتماعي و لشگري و خانواده 
هايشان به تدارک تجمع سـراسـري در     
ــد.            ــرونـ ــجـــلـــس مـــيـ ــابـــل مـ  مـــقـ
* کارگران گـروه فـوالد مـجـددا در            
مقابل استانداري آذربـايـجـان غـربـي        

 تجمع کردند.  
آالت    کارگران مـاشـيـن    ۲۲۰ *  

ـبـريـز          اسـت در       ۳۲ تراکتورسـازي ت
 اعتراض به سر ميبرند. 

* کـارگـران پـارس جـنـوبـي بـا               
ـتـا بـه            وعده پرداخت معـوقـات مـوق

 اعتصاب پايان دادند. 
* اعتصاب و تـجـمـع کـارگـران        

ــارس    ۲۴ و      ۲۳ ،   ۲۲ فــازهــاي     پ

ـنـي بـر        جنوبي با وعده مسئوالن مـب
پرداخت مـعـوقـات پـس از دو روز                

 اعتراض موقتا خاتمه يافت.
* کارگران تـعـمـيـرات خـطـوط          

آهن شمال شرق دو روز است دست  راه
بــه اعــتــراض زده انــد. ايــن واحــد                

کـارگـر دارد و کـل             ۶۰۰ صنعتـي    
کارگران شرکت تـراورس در نـواحـي          

هزار کارگر دارد  ۷ ريلي کشور حدود 
ـيـه آنـهـا بـه شـرايـط مـوجـود                   که کل
اعتـراض دارنـد. کـارگـران خـواهـان              

 افزايش دستمزد هستند. 
ـبـرز شـرقـي         * کارگران معدن ال
پس از دو روز اعتصاب کارفـرمـا را     
وادار به پرداخت يک ماه حقـوق خـود     
 کردند و موقتا به سر کار برگشتند. 

* کارگران کيش چوب مـقـابـل       
ساختمان منطقه آزاد کـيـش از روز           

ديماه دست به تجمع اعـتـراضـي     ۲۴ 

 زده اند. 
از فعالين شبکه هاي اجتمـاعـي   
ميخواهيـم کـه اخـبـار اعـتـراضـات              
کارگري را منظما و بـطـور گسـتـرده         
پخش کنند و به هر شکل ممکـن از    
کارگران و خواست هاي آنها، افزايش 
دســتــمــزد، لــغــو هــر گــونــه اخــراج،           
ـيـه دسـتـمـزدهـاي             ـل پرداخت فوري ک
معوقه و سهم بيمه توسط کارفـرمـا،   
تبديل وضعيـت قـرارداد مـوقـت بـه            
ـيـت              استخدام رسمي و تـامـيـن امـن
شـغـلـي، اخـراج اوبـاش حـراسـت از                
مراکز کارگري و پايان دادن به کنتـرل  

 کارگران، حمايت کنند. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ،۱۳۹۶ دي  ۲۵ 

 ۲۰۱۸ ژانويه  ۵ ١  

 اعتصابات کارگري با سرعت در حال گسترش است

 

ـبــه           ـنـ ديــمــاه     ۲۵ امــروز دوشـ
اعتصاب کارگران هفت تپه وارد فـاز    
ديگري شد. اعتصاب کارگران هـفـت    
تــپــه عــمــومــي شــد و بــخــش هــاي             

 مختلف کارگران را فراگرفت. 
اسماعيل بخشي نماينده کارگران 
در ســخــنــرانــي امــروزش در جــمــع             
کــارگــران، اراده و خــواســت هــزاران            
کارگر هفت تپه را به روشني بيان کرد 
و اعالم کـرد کـه "اعـتـصـاب ادامـه                
خواهد داشـت". او تـاکـيـد کـرد کـه                   
"مديران تا جمعه مهلت دارنـد و اگـر        
به خواست هاي ما، يـعـنـي پـرداخـت        
فوري حقوق و وضعيت قراردادهايمان 
ــي              ــدل ــدگــي نشــود، روي صــن رســي
ـيـم و مـديـريـت                   ـن ـنـشـي مديريـت مـي
مــيــکــنــيــم. مــا کــارخــانــه را پــس               
ميگيريم". اين سخنان که با حـمـايـت      
و تشويق کارگران روبرو شـد، فضـاي       
ـپـه را نشـان            حاکم بر کارگران هفـت ت
ميدهد. و اين فضاي حاکم بر مـراکـز    

 کارگري در سراسر کشور است. 
ــخــشــي پــس از               ــل ب اســمــاعــي
ـيـکـه        سخنراني کوبنده خود و در حـال
عازم خانه اش در دزفول بـود، مـورد       
ـقـابـدار از دو               هجوم وحشيانه چـنـد ن
خودرو قرار گرفت. او بـا جسـارت از          
خود دفـاع کـرد و مـردم حـاضـر در                
محل با ديدن اين صحنه بالفاصله به 
کمک او آمدند و اوباشي کـه از تـرس       
صورت هاي خود را کامال پـوشـانـده      
ــد.                ــه فــرار کــردن ــد، از صــحــن بــودن
اسماعيل بخشي از ناحيه کتـف چـپ     
دچــار پــارگــي شــده امــا وضــعــيــت            
عمومي او خوب اسـت. سـنـديـکـاي           

ـپـه کـه خـبـر              کارگران نيشکر هفـت ت
ضرب و شتم اسـمـاعـيـل بـخـشـي را            
منتشر کرده، اين عمل وحشـيـانـه را        
شديدا محکـوم کـرده و اعـالم کـرده             
ـقـابـدار، از        است "مزدوران و ضاربان ن
حافظان و مواجب بگيـران صـاحـبـان       
ـنـد کـه           سرمايه هستند اما بايـد بـدان
کارگران هيچوقت از مطالبات به حق 

 خود دست نخواهند کشيد".
حزب کمونيست کارگـري ضـمـن      
حمايت قاطع از کارگران نيشکر هفت 
تپه، کليـه کـارگـران در بـخـش هـاي               
مختلف نيشکر هفت تپه و خـانـواده       
هايشان را فراميخواند کـه دسـت بـه          
ـنـد و خـواهـان              تجمع بزرگ خـود بـزن
معرفي اوباش نقابدار و محاکمه آنهـا  
شوند. از اسماعيل بـخـشـي و سـايـر           
نمايندگان خود با تمـام قـوا حـمـايـت          
کنند، تا نقابداران و حاميان آشکار و   
ـنـد، دسـت بـه                 نهان آنها جـرات نـکـن
ـيـه           ـل جنايت مشابهي بزنند. حـزب ک
مردم هفت تپه و کليه مردم معتـرض  
در سراسر کشور را به حمايت قاطع از 
ـپــه                   ـفــت تـ ـيــشــکــر هـ کــارگــران نـ
فراميخواند. اين واقعه بايد مـردم در     
سراسر کشور را تکان دهد. کـارگـران      
هفت تپه نمونه اي قـاطـع از مـبـارزه           
براي احقاق خود هستنـد و شـايسـتـه         
حمايت همه کـارگـران و هـمـه مـردم            

 معترض در سراسر کشور. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۸ ژانويه  ۵ ١ ، ۱۳۹۶ دي  ۲۵ 

هفت تپه نمونه اي از فضاي حاکم بر جنبش 

 کارگري است 

 

ديماه: شرکت نيشکر ميـرزا    ۲۵ 
کوچـک خـان در اهـواز بـا خـواسـت                 

 استخدام دست از کار کشيدند. 
دي: کارگران نيشکـر هـفـت        ۲۶ 

تپه در اعـتـراض بـه ضـرب و شـتـم               
اسماعيل بخشي نماينده کارگران، و   
همچنين در اعتراض به عدم تـحـقـق    
مطالبات خود به اعتصاب و تجـمـع   
ادامه دادنـد و اسـمـاعـيـل بـخـشـي               
عليرغم اينکه از ناحيه شانه تـوسـط     
نقاب داران مزدور مجروح شـده بـود       
در تجمع کارگران صحبت کـرد و بـر       
 خواست هاي کارگران پافشاري کرد. 

دي: تعدادي از کـارگـران در       ۲۶ 
خيابان مالصدراي تهران در حاليکـه  
عليه وضعـيـت دشـوار خـود شـعـار             

 ميدادند دست به راهپيمايي زدند. 
دي: سومين روز اعتـصـاب     ۲۶ 

ـيـل عـدم        کارکنان سد گالل ايالم بـدل
 دريافت شش ماه حقوق.

ــراضــي             ۲۶  دي: تــجــمــع اعــت
کارگران پاک پي در مقابـل کـارخـانـه       

 در شهر کرد بدليل اخراج. 
دي: اعــتــصــاب و تــجــمــع            ۲۶ 

ــان            کــارگــران گشــت راهــداري اســت
ــان در اعــتــراض بــه عــدم              خــوزســت

 پرداخت چند ماه حقوق. 

دي: تجـمـع کـارگـران شـيـر             ۲۶ 
وارنا در قرچک ورامين در اعـتـراض       
 به اخراج و باال کشيدن دو ماه حقوق. 

دي: راهپيمايي اعـتـراضـي        ۲۶ 
کارگران شرکت ايران قوطي در شـهـر   
صنعتي البرز به علت پرداخت نشدن 

ديـمـاه      ۲۷ ماه حقوق و بيمه. روز     ۹ 
نــيــز کــارگــران ايــن کــارخــانــه بــراي           
چندمين بـار بـا خـواسـت پـرداخـت               
ـيـمـه و               دستمزدهاي مـعـوقـه، حـق ب
ملحقات مزد و در اعتراض به اخراج 

تن از هـمـکـاران خـود مـقـابـل                 ۹۰ 
 استانداري قزوين تجمع کردند. 

ـقـل        کارگران حـمـل       دي:  ۲۶  و ن
فـارس بـار ديـگـر در مـقـابـل                 خليج 

 ساختمان بورس تجمع کردند. 
ـنـدگـان               ۲۷  دي: اعـتـصـاب ران

و صنعت آستان قـدس     شرکت کشت 
در اعتراض به پايمـال شـدن حـقـوق.         
ــحــد و                ــدامــي مــت کــارگــران در اق
هماهنگ مـاشـيـن هـا را تـحـويـل                
مــيــدهــنــد و اعــتــصــاب را شــروع            

 ميکنند.  
ــوق                 ۲۷  دي: يــک مــاه از حــق

کارگران اعتصابـي سـد شـفـارود در           
 يازدهمين روز اعتصاب پرداخت. 

ـتــمــزد                   ۲۷  دي: دو مــاه دسـ

کارگران شهرداري مريوان واريز شـد.    
ـيـه     ـق کارگران خواهان پرداخت فوري ب

 طلب هاي خود هستند. 
دي: فــراخــوان بــه تــجــمــع             ۲۸ 

اعتراضي جوانان تحصيلکرده بيکار 
در کرمانشاه در اعتراض به بيـکـاري   

 ۳ بــراي روز پــنــجــشــنــبــه ســاعــت            
 بعدازظهر، خيابان دبيراعظم. 

اينها بخشي از اعـتـصـابـات و           
اعتراضاتت کارگري است که اخـبـار     
ــاد                   ــع ــشــر شــده اســت. اب آن مــنــت
اعتراضات کارگري بسيار وسـيـعـتـر     
از اين اسـت. اعـتـراضـات گسـتـرده            
کارگري که بويژه در دو سال گذشته و 
ـلـف کشـور               ـقـاط مـخـت هر روزه در ن
جريان داشته است، بر شـکـل گـيـري       
فضاي اعتراض و خـيـزش تـوده اي            
مردم نقش مهم و موثري داشته و بـا  
سرعت بيشتري در سراسر کشـور در    
حال گسترش است. با تمام قوا از اين 
مبارزات بايد حمايت کـرد و اخـبـار        
اين اعتراضات را وسيعا مـنـعـکـس     

 کرد. 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ،۱۳۹۶ ديماه  ۲۷ 
 ۲۰۱۷ ژانويه  ۱۷  

 اعتصابات و تجمعات کارگري در حال گسترش است 
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تــجــمــع گــروهــي از کــارگــران             
 تعميرات خطوط راه آهن شمال شرق

گروهي از کـارگـران تـعـمـيـرات             
آهن شمال شرق بـه خـاطـر         خطوط راه

پرداخت نشدن سه ماه مزد و پنج ماه 
دي دسـت بـه          ٢٣ حق بيـمـه از روز         

اعتراض زدند. اين کارگران از طـريـق    
شــرکــت پــيــمــانــکــاري تــراورس در           

آهن شمال شرق مشغول بـه   خطوط راه
سـال     ٨ تـا       ٤ کار هستند و هر کدام 

سابقه کاري دارند. کارگران از صـبـح      
ديروز با اعتراض در مـحـل کـارشـان       
خواستار پيگيري مطالبـات خـود از       

اند. شرکـت تـراورس در         کارفرما شده
ـلـي کشـور حـدود            هـزار     ۷ نواحي ري

کارگر دارد که مجموع اين کـارگـران     
به اين شرايط اعـتـراض دارنـد و در            
هفته هاي گذشته در بـرخـي شـهـرهـا        
دست به اعـتـصـاب و اعـتـراض زده            

 اند.
تجمع کارگران پيمانکاري پـارس  

 جنوبي در کنگان
ديماه حدود صد  ۲۴ صبح امروز 

ـيـمـانـکـاري پـارس              نفر از کـارگـران پ
جنوبـي در اعـتـراض بـه مـعـوقـات                
مزدي دست از کار کشيدند و دسـت      
به تجمع زدند. دستمزد اين کـارگـران      

پـارس   ۲۴ و  ۲۳ ، ۲۲ که در فازهاي 
ـنـد از               جنوبي مشغول بـه کـار هسـت

 ابتداي پاييز پرداخت نشده است. 
 اعتصاب کارگران معدن طزره

نفر از  ٦٠٠ دي  ٢٣ از صبح روز 
کارگران شيفت صـبـح مـعـدن زغـال          

هـاي     سنگ طرزه از زيـر مـجـمـوعـه         

معادن زغال سنگ البرز شـرقـي، در     
اعتراض به پـرداخـت نشـدن دو مـاه           
مطالبات خـود دسـت بـه اعـتـراض              

 ٢٤ زدند. بدنبال اين اعتراض امروز    
ديــمــاه يــک مــاه دســتــمــزد مــعــوقــه          

 کارگران پرداخت شد. 
اعتراض کارگران نيشکـر هـفـت      

 تپه ادامه دارد
دي مــاه کــارگــران          ٢٤ صــبــح    

بخشهايي از شرکت کشت و صنعـت  
نيشکر هفت تپه بابت عـدم دريـافـت      
حقوق مهرماه و همچنيـن مـاهـهـاي       

ـنـد            دسـت از کـار          ٩٤ بهمـن و اسـف
ــاي               ــخــشــه ــران ب ــارگ ــد. ک ــدن کشــي
کشــاورزي، بــازرگــانــي، خــدمــات و        
کارگران رسمي بخش تـجـهـيـزات در       
اعتراض به خلف وعده کارفرما بابت 
پـرداخــت حـقــوق مـعــوقــه مــهــرمــاه          

دسـت از     ٩٤ امسال و بهمن و اسفند 
کــار کشــيــدنــد و در مــقــابــل دفــتــر            
مــديــريــت خــدمــات و پشــتــيــبــانــي         
تجهيزات امور اداري بازرگاني تجمع 
کردند. خطيبي نماينده اسد بيگي بـه   
مــيــان کــارگــران آمــد و شــروع بــه               
ــرانــي کــرد و از اوضــاع بــد                 ســخــن
اقــتــصــادي کشــور گــفــت و ايــنــکــه          
نميتوانند هيچ قولي بـابـت پـرداخـت       
مطالبات بدهند. کارگـران او را هـو          
کردند و مـانـع ادامـه سـخـنـرانـي او              

 شدند.  
دقــيــقــه    ٤٥ و      ١١ در ســاعــت     

دي مــاه نــيـز کــارگــران           ٢٣ ديشـب    
کارخانه و کشاورزي و بعضـي ديـگـر      
ــهــاي شــرکــت دســت بــه               از قســمــت

ـيـد            اعتصاب دو ساعته زدنـد و تـول
شکر و آسياب هاي الـف و ب را در          
اعتراض به خلف وعده هـاي مـکـرر        
کارفرما و دولت متوقف کردند و در     
محوطه يـارد بـهـره بـرداري شـرکـت             

ـيـز          ٢٣ تجمع کردند. صبح     ديـمـاه ن
تعدادي از کارگران بخش کشاورزي و 
آبياري در محوطه شـرکـت دسـت بـه         

 تجمع اعتراضي زده بودند. 
کارکنان موسسه حامي و بـرگ      

 زيتون تجمع کردند
دي، جــمــعــي از کــارکــنــان          ٢٣ 

موسسه حامي مهربـانـو و بـاشـگـاه          
برگ زيتون در اعتراض به بالتکليفي 
شغلي و معيشتي دسـت بـه تـجـمـع            

 اعتراضي زدند. 
نگهبانان شهرداري رشت تـجـمـع    

 کردند
دي، نــگــهــبــانــان          ٢٣ شــنــبــه    

شهرداري رشت درمقابل درب شرکت 
نظم گيل در پي عدم دريافـت حـقـوق      
در سه ماه گذشتـه دسـت بـه تـجـمـع             

 زدند
ـتـروشـيـمـي           اعتراض کـارگـران پ

 تندگويان ادامه دارد
ــکــي از              ــراض کــارگــران ي اعــت
واحـدهــاي پــتــروشـيــمـي تــنـدگــويــان         
بخاطر تعويق پرداخت مزدشـان وارد    

 پنجمين روز خود شد. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
ــه     ١٤ ،   ۱۳۹۶ دي      ٢٤  ژانــوي
 ۲۰۱۸ 
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ـتـکـش سـانـچـي و             ـف انفجار در ن
غرق شدن آن که منجر به جانبـاخـتـن    

نــفــر خــدمــه آن شــد، فــاجــعــه               ۳۲ 
ـنـهـا خـانـواده            دردناکي است که نـه ت
هاي آنها بلکه کل مردم را در غـم و        
اندوه و خشم از جـمـهـوري اسـالمـي            
فروبرده است. در فـاجـعـه پـالـسـکـو              
دهها نفر جانشان را از دست دادنـد و    
هر روز در مراکز ناامن کار تـعـدادي     

از کارگران قرباني ميشوند. اينهـا نـه     
تصادف، که ناشي از بي ارزش بـودن    
جان مردم در نظام نکبت بار اسالمي 
است. مردم بدرست مسـئـول اصـلـي        
ـبـاخـتـن      فاجعه نفتکش سانچي و جان
ــرا جــمــهــوري اســالمــي              خــدمــه آن
ميدانند. در عکس الـعـمـل بـه ايـن             
فاجعه خانواده هاي جانباختگان ايـن    

 نفتکش دست به اعتراض زدند. 

خـدمـه      ۳۲ صميمانه جانباختن 
نفتکش سـانـچـي را بـه بسـتـگـان و                
آشنايانشان تسليت ميگوييم و خـود    
را در غـم و انـدوه خـانـواده هـايشـان               

 شريک ميدانيم. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
ــه     ۵ ١ ،   ۱۳۹۶ دي      ۲۵  ژانــوي
 ۲۰۱۸ 

 به خانواده هاي کارکنان نفتکش سانچي تسليت ميگوييم

 

حکومت اسـالمـي کـه در گـل           
گير کرده و راه خروجي براي غلبه بـر    
بن بست کامل خود نميبند، چنـديـن   
ـتـل                نفر از دستـگـيـرشـدگـان را بـه ق
رسانده تـا بـه خـيـال خـود مـردم را                 
مرعـوب کـرده و از تـداوم خـيـزش                
مردم جلوگيري کند. اين وحشيگري  
و جنايت آشکار حکومت را ميتـوان  
و بايد با تمام قوا و به سرعت عـقـب     

 راند. 
ـنـگـنـاي شـديـدي          حکومت در ت
قرار گرفته و استيصال از سر و روي     
ـبـارد. ايـن حـکـومـت              حکومت مـي
است که همچنـان بـايـد در تـرس و             
ـبـرد.     وحشت از اعتراض مردم بسر ب
ـيـان تـوسـط آدمـکـشـان                 قتـل زنـدان
جمهوري اسالمي بايد به مساله کل 
ـبـديـل شـود و اعـتـراضـي               جامعه ت
سراسري در جامعه حـول آن شـکـل          
ـنـدگـان                    بگـيـرد. حـتـي بـرخـي نـمـاي
مجلس اسـالمـي هـم تـحـت فشـار             
اعتراضات وسيعي کـه در جـامـعـه         
ـتـل          ـيـگـيـري ق وجود دارد، خواهان پ
زندانيان شده اند. نبايد اجـازه دهـيـم       
که قاتالن جرات کنند حتي يک عزيز 
ديگر مردم را به قتل برسانند. بـايـد      
ـبـشـي       کل جامعه بپا خيزد. بايد جـن
همگاني به راه انداخت و جنايتکاران 
را ســر جــاي خــود نشــانــد. مــردم                
انقالبي بايد در دانشگاه و کارخـانـه،   
در مـدرسـه و مـحلـه و در سـراسـر                 
ــايــات               کشــور نســبــت بــه ايــن جــن
آدمکشـان واکـنـش نشـان بـدهـنـد.              
تحصن مقابل زنـدانـهـا يـا مـقـابـل              
مجلس و ارگـانـهـاي حـکـومـت در             
ـلـف را بـايـد جـدي                  شهرهـاي مـخـت
گرفت. هزاران خانواده زندانيان بـايـد      
دست به کار شوند و دست به تحصن 

و تجمع بزنند، خبررساني کنند و کل 
جامعه از آنها حمايت کند. بايد رژيم 
بداند که هر مـورد جـنـايـت بـرايـش           
گران تمام ميشـود. بـايـد بـدانـد کـه              
ـتـي مـتـحـدتـر و                   مردم با هـر جـنـاي
يــکــپــارچــه تــر دســت بــه اعــتــراض          
مــيــزنــنــد. دانشــجــويــان، کــارگــران،       
معلمان و بازنشستگان، هنرمندان و 
ـيـشـرو، تشـکـل هـا و              نويسندگان پ
نهادهاي مختلف مردمـي، جـوانـان      
مـعــتـرض در ســراسـر کشـور، الزم             
است بعنوان يک موضوع محوري و   
مهم و عاجل و با تمام قـوا بـه يـاري        
زندانيان بشتابند، از خـانـواده هـاي          
ـنـد، در           دستگيرشدگان حمـايـت کـن
ـيـه        ـيـان تجمعات آنها شرکت کنند، ب
بدهند، خبررساني کنند و هـمـراه بـا      
خانواده هاي زندانيان خواهـان آزادي    
فوري و بدون وثيقه و بـدون هـرگـونـه         

 پرونده سازي براي زندانيان شوند. 
حزب کمونيست کارگري با تمام 
ـيـن                قوا تالش مـيـکـنـد در سـطـح ب
المللي نيز اقدامات گسترده اي براي 
آزادي دســتــگــيــرشــدگــان و کــلــيــه           
ـيـه جـنـايـت               زندانيان سياسـي و عـل
حکومت در زندانها بـه راه انـدازد و         
ـلــيـه مــخـالــفـان حــکـومــت را بــه               ک
ـيـان         پيوستن به کارزار دفاع از زنـدان

  فراميخواند.
زندانيان سياسي و کليه دستگير 
ـيـد و      شدگان بايد فورا و بدون هيچ ق
شرط و تشکيل پرونده قضـايـي آزاد     

 شوند. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
ژانــويــه    ۵ ١ ،   ۱۳۹۶ دي      ۲۵ 
 ۲۰۱۸ 
 

 به دفاع از دستگيرشدگان بشتابيم
 و اوباش حاکم را سر جاي خود بنشانيم
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دختري که به سمبل مقاومت در   
برابر حجاب اين پرچم بردگي و تحقير 

 زن تبديل شده،
دختري که امروز به عنوان نـمـاد     
مبارزه با تبعيض و قوانين مـذهـبـي      

 شناخته ميشه،
دختر خيابان انقالب کـجـاسـت؟!    
اين سوالي است که جامـعـه مـقـابـل        
مسولين حـکـومـت اسـالمـي، ايـن             
حکومت زن ستيز گذاشته و خواستار 
معلوم شدن وضعيت اين زن جـوان و      

 شجاع شده.
جامعه ايران بر اين آگاه هست که 
بخش مهمي از زير ساختها و بسـتـر     
اعتراضات سراسري را همين زنان بـا  
مــخــالــفــت بــا حــجــاب و تــفــکــيــک          
جنسيتي و کل قوانين مذهبي ايجاد 
ـيـکـه جـمـهـوري              کرده بودند، تـا جـائ
اســالمــي، ســران ايــن حــکــومــت و           
ارگــانــهــاي ســرکــوب آن را بــه زانــو             
درآورده بودند. در بيش از صـد شـهـر       
ـيـن       فرياد نه به جمهوري اسالمي طـن
افکند و اين "نه" را زنان از قبل با زيـر  

 پا گذاشتن حجاب فرياد زده بودند.
امروز جامعه به دنبـال قـهـرمـان       
خـود مــيــگـردد، قــهــرمــانـي کــه بــا             
برداشتن روسري خود و با بـه اهـتـزار        
درآوردن آن در خيابان انقالب، تقاطـع  
ابوريحان، پايه هاي نـظـام جـمـهـوري        
ـيـش بـه لــرزه                   ـيـش ازپ اسـالمـي را ب
ـيـا ثـابـت             درآورد، قهرماني که بـه دن
کرد که زنان در ايران خواهـان آزادي،    
برابري و قطع دست دين و مذهـب از    

 زندگي شان هستند.
ـقـالب امـروز بـه            دختر خيابان ان
ـقـالب مـردم          نماد بي چون و چـراي ان
ايران، به نماد بي چون و چراي انقالب 

 زنانه در ايران تبديل شده است.
هــمــراهــان گــرامــي! جــمــهــوري        
اســالمــي بــخــوبــي واقــف اســت کــه          

ـقـالب           ميليونها زن در ايـران نـمـاد ان
زنانه هستند، اما تصور ميکنـد کـه     
ـيـخـبـر گـذاشـتـن                با بازداشت هـا و ب
جامعه از نمادهاي مـبـارزات مـردم        
ايــران مــيــتــوانــد مــقــابــل پــيــشــروي        

 مبارزات را بگيرد.
ـنـجـا               ـقـديـم و هـمـي اما ما معـت
بارديگر اعالم مي کنيم که مبارزات 
زنان ايران از اين به بعد قدرتمندانه تر 
ادامه خواهد يافت و جامعه همچـون  
قبل که مقابل سرکوب ها سر تسليـم  
ـيـاورد، از ايـن بـه بـعـد هـم                      پاييـن ن
نخواهد آورد و به مبارزه وسـيـعـتـر و       
عميقتري خواهد پـرداخـت؛ ايـن يـک         
حقـيـقـت انـکـارنـاپـذيـر اسـت و دور                  
نــيــســت کــه بــدســت ايــن حــقــيــقــت           
جمهوري اسالمي از صحـنـه روزگـار      

 حذف شود.
همراهان گـرامـي و مـبـارز! بـا               
کمپين دختر انقالب کجاست هـمـراه     
ـيـن زن             شويد و عليه حـجـاب و قـوان
ـيـه                       ـيـه سـتـم بـر زن و عـل ستيز، عـل
بازداشت ها و بي خبري هـا مـبـارزه        

 کنيد!
زنان مبارز! روسري هاي خـود را    
ـتــرضــات و                   در مــالء عــام دراعـ
تجمعات و تحصن ها از سر بـرداريـد   
و به اهـتـزاز درآوريـد! شـک نـداشـتـه               
ـفـع       باشيد که شيب زمين مبارزه بـه ن
ـفـع          ماست، شيب زمين مبـارزه بـه ن

 انقالب ماست
در تهران، خيابان انقالب، تقاطـع  
خيابان ابوريحان، محـلـي کـه دخـتـر          
ــکــان داد در                  ــالب جــهــان را ت انــق
همبستگي با اين سميل شجـاعـت و     

 مقاومت تجمع کنيد! 
در شهرهاي ديگر در ميـاديـن و     
ـيـد و بـا             خيابانهاي اصلي تجمـع کـن
ـيـت هـاي خـود بـه             ابتکارات و خالق

 حجاب نه بگوييد!

در شـبـکـه هـاي اجـتـمـاعـي از               
قهرمان و قهرمانان آزاديـخـواه خـود        
حمايت کنيد، و جمهوري اسالمي را   

 به جرم ستم بر زن محکوم کنيد!
در دانشگاهها دست به تـحـصـن    
بزنيد و از جمهوري اسالمي در مورد 
بــازداشــت شــدگــان و بــي خــبــري از            
نمادهاي مبارزات مردم بـازخـواسـت    

 کنيد!
همراهان انقالب زنانه! عمـر ايـن      
ـقـالبـي        حکومت رو به پايان اسـت، ان
شروع شده و تا سرنگونـي جـمـهـوري       
ـيـش خـواهـد رفـت، پـس                اسالمي پ
بياييد همبسته و متـحـدانـه فـارغ از         
جنسيت، دست در دست هم و شـانـه       
به شانه در تعين و سرعت بـخـشـيـدن     

 به اين انقالب عظيم تالش کنيم.
 

مردم همبسته و مـتـحـد هـرگـز          
 شکست نخواهند خورد.

 
 تيم ادميني انقالب زنانه 

 ۹۶ دي  ۲۷ چهارشنبه 
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خيزش کارگـران، جـوانـان، زنـان         
ـقـر و        آزاده و تهيدستان شهري عليه ف
فالکت اقتصادي، و عليه تبعيـض و    
بيحقوقي و فساد حکـومـتـي کـه بـا          
سرعت حيرت آوري صد شهر ايران را 
در بر گرفت فصل  تازه اي در مبـارزه  
براي سرنگوني جمهوري اسـالمـي و       
به زير کشيـدن نـظـام سـرمـايـه داري             
ـقـالبـي و          گشوده است. اين خيزش ان
سراسري که عميقا ريشه در شـرايـط       
غير قابل تحمل سيـاسـي و شـرايـط         
دشوار کار و زندگي کارگران و اقشـار  
محروم جامعه داشت نشـان داد کـه         
چه دگرگونـي عـظـيـمـي در آگـاهـي              
عمومي و عزم جامعه براي عبـور از    
ـيـوسـتـه         جمهوري اسالمي به وقـوع پ
است. توده هاي بپا خاسته در هـمـان      
آغاز با سر دادن شعارهـاي"مـرگ بـر       
ــر               جــمــهــوري اســالمــي"، "مــرگ ب
روحـانــي"، "مــرگ بـر خــامـنــه اي"،               
"اصــالح طــلــب، اصــول گــرا ديــگــه           
تمامه ماجرا" کليت رژيم سياسـي را     
هدف گرفتند و نشان دادند کـه هـيـچ      
اميدي به بهبود وضعـيـت زنـدگـي و         
معيشت خود و پايان دادن به شرايـط  
اختناق سياسي تحت حاکميت رژيـم    

 جنايتکار اسالمي ندارند.
ـقـش    سران رژيم با به رخ کشيدن ن
نيروهـاي قـهـر و سـرکـوب خـود در                 
فروکش دادن تظاهرات و اعتراضـات  
خياباني، بيهوده وانمود مي کنند کـه  
خطر خيزش توده اي را از سر گذرانده 
اند. اين در حالي است کـه اعـتـراض       
عليه اوضاع موجود، بـا تـظـاهـرات         
خــيــابــانــي آغــاز نشــده اســت تــا بــا            
فروکش کردن آن پايان بگيرد. خيزش  
سراسري اخير در ادامه اعتصابات و   
ـيـه                مبـارزات گسـتـرده کـارگـران عـل
ـبـش         شرايط مشقت بار زنـدگـي، جـن
سراسري معلمان و بـازنشـسـتـگـان،          
ـيـحـقـوقـي          اعتراضات پيگير عليـه ب
زنان، مبارزات دانشجوئي، اعتـراض  
عـمـومـي عـلــيـه دزدي و فسـاد در                 
دســـتـــگـــاه حـــاکـــم، اعـــتـــراضـــات        
ـيـه           ـفـرت عـل مالباختگان و خشم و ن
تبعيض و نابرابـري در عـرصـه هـاي           
ـيـه            مختلف حيات اجتـمـاعـي و عـل

دخالت مذهب در زندگي مردم، روي   
داد. اين اعتراضات و تحولي کـه در     
آگاهي و اراده توده هـا بـوجـود آمـده         
ـنـي در دل ايـن               محصول تجربـه عـي
مبارزات و رويارويي آشکار بـا نـظـام      
حاکم بوده و رژيم اسالمي نمي تـوانـد   
با تکيه بر قوه قهر و سـرکـوب جـلـو           
روند رو به گسترش و تـعـمـيـق آن را           

 بگيرد.
جمهوري اسالمي که در بحرانـي  
ـبــه دســت و پـا مـي زنــد                  هـمــه جــان
درمانده تر از آن است که پاسخـي بـه     
مطالبات تـوده هـاي بـجـان آمـده و              
بهبود معيشت آنان داشته بـاشـد. از        
طرف ديگـر تـظـاهـرات بـراي آزادي            
زندانيان سياسي در مقابل زندان اوين 
با شعار " بترسيد، بترسيد، مـا هـمـه       
با هم هستيم" و همچنين راهپيمايي، 
اعتصابات و اعتراضات کارگري در   
دو هفته اخير و تاکيـد تشـکـل هـاي         
مختلف کـارگـري، بـازنشـسـتـگـان،            
دانشـجـويـان، زنـان، نـويسـنـدگـان و               
هنـرمـنـدان مـتـرقـي بـر ادامـه ايـن                  
اعتراضات درست در شـرايـطـي کـه           
رژيــم قــوه ســرکــوب خــود را بــه رخ              
جامعه مي کشد، نشان از آن دارنـد        
که حربه ارعاب کارائي گذشتـه را از      
دست داده و خيزش هاي عظيم تـر و      

 بنيان کن تري در راهند.
در شرايط کنوني که درمانـدگـي   
رژيم در پاسخگويي به خواسته هـاي    
مردم و تغيير توازن قوا به زيان جبهـه  
دشــمــن، گســتــرش اعــتــصــابــات و          
اعتراضات کارگري و تـوده اي را بـه         
ـبـديـل کـرده             امري اجتناب نـاپـذيـر ت
است، توده گير شدن يک درک درسـت  
از معناي واقـعـي سـرنـگـونـي رژيـم              
جــمــهــوري اســالمــي و شــرايــط و              
ملزومات آن در ميان فعالين جنبـش  
کــارگــري و ديــگــر جــنــبــش هــاي              
ـقـش       اجتماعي و توده اي مي توانـد ن
مهمي در تکامـل مـبـارزات جـاري         

 داشته باشد. 
ـيـه           ـيـان ما امضا کنندگان ايـن ب
اعالم مي کنيم که سرنگوني انقالبي 
جمهوري اسالمي معنايي جز در هـم  
ـتـي، از جـملـه             شکستن ماشيـن دول

انحالل کامل سپاه پاسداران، ارتـش،    
ـيـه           ـل زندانها، نيروهاي انتظـامـي و ک
ــهــادهــاي             ارگــانــهــاي ســرکــوب و ن
تبليغاتي و ايـدئـولـوژيـک جـمـهـوري            
ـيـت و                   اسالمـي، خـلـع يـد از روحـان
ـيـه حـيـات اجـتـمـاعـي              مذهب از کل
کشور و الغاي قانون اساسي و سـايـر     
قــوانــيــن ضــد انســانــي  جــمــهــوري           
اسالمي ندارد. ما بر اين بـاوريـم کـه        
سازمانيابي و پيشروي طبقـه کـارگـر      
در جريان اعتصابات و اعـتـراضـات        
رو به گسترش جـاري و هـمـراهـي و             
ـبـش هـاي اجـتـمـاعـي و                   اتحـاد جـن
اعتراضي  پيـشـرو بـا چشـم انـداز و              
استراتژي سوسياليستي است که مي 
تــوانــد ســرنــگــونــي انــقــالبــي رژيــم            
جــمــهــوري اســالمــي و مــنــاســبــات        
طبقاتي حاکم را تضمين کنـد و افـق       
رهايي از کليه مصائب نظام سرمايـه  

 داري را به روي جامعه بگشايد. 
ما امضا کنندگان اين بيانيه بـر    
اين باوريم که پيشروي مـبـارزه بـراي        
سرنگوني جمهوري اسالمي و به زيـر  
کشيدن نظام سرمـايـه داري در گـرو          
فراگير شدن شـعـارهـا، خـواسـتـهـا و            
اهدافي است کـه مـتـضـمـن حـقـوق              
انساني و جهانشمول همه شهروندان و 
تحقق آزادي و بـرابـري و رفـاه هـمـه                
ـبـعـيـض             انسانها فارغ از هـر گـونـه ت
جنسيتي، ملي و مـذهـبـي و نـژادي         

 باشد. 
امروز در شرايطي که دولت ها و  

ـنـد روسـيـه،            نيروهاي ارتجاعـي مـان
عراق و سوريه و حزب اهللا آشکارا در   
بـرابـر جـبـهـه اعـتـراضـات مـردم از                  
ـنـد    جمهوري اسالمي حمايت مي کن
و از طــرف ديــگــر از آمــريــکــا تــا                
پادشاهي عربستان و متحدين آن در   
مــنــطــقــه و نــيــروهــاي رنــگــارنــگ            
اپوزيسيون بورژوازي ايران به منـظـور   
ـيـراهـه بـردن اعـتـراضـات مـردم                به ب
فــريــبــکــارانــه ســنــگ حــمــايــت از            
مطالبات مردم ايران را به سينه مـي    
ـيـه      ـيـان زنند، ما امضا کنندگان اين ب
تأکيد مي کنيم که تنها با تـکـيـه بـر       
يک افق روشن انقالبي و با اتـکـاء بـر        
آگاهي و سازمانيابي جنبش کارگري 

و جنبش به پا خاسته مردم منـکـوب   
شده و آزاديخواه ايـران مـي تـوان آن            

 تالش هاي ارتجاعي را خنثي کرد. 
ـيـه           ـيـان ما امضا کنندگان ايـن ب
همه کارگران، زنان، جوانان و عـمـوم       
انسانهاي شرافتمند و آزاديخواه را که 
از نظـام سـرمـايـه داري و مـذهـبـي                
جمهوري اسالمي بجان آمده اند؛ فـرا  
مـي خــوانــيـم کــه بــراي ســرنــگــونــي            
انقالبي  جمهوري اسالمي و بـه زيـر         
کشيدن نظام سرمايه داري که برپائـي  
جامعه اي مرفه و عاري از هر گـونـه     
ستم و استثمار و بـا گسـتـرده تـريـن              
آزادي ها را نويد مي دهـد، صـفـوف      
 خود را يکپارچه تر و متحد تر کنيم.

ـيـروهـا و انسـان هـاي               ما همه ن
آزاديخواه در داخل و خارج از کشـور      
ـيـم کـه بـراي آزادي                را فرا مـي خـوان
ـيـد و شـرط دسـتـگـيـر               فوري و بي ق
ـيـه                  ـل شدگان اعـتـراضـات اخـيـر و ک
زندانيان سـيـاسـي و جـلـب حـمـايـت               
افکار عمومي پيشرو و مـتـرقـي در        

سطح جهان از مبارزات آزاديخواهانه 
و سرنگوني طلبانه مردم در ايـران از      

 هيچ تالشي فروگذار نکنند.
 

سرنگون باد جمهـوري اسـالمـي      
 ايران

ــاد                 ــده بـ زنـــده بـــاد آزادي، زنـ
 سوسياليسم

 
 ۱۳۹۶ دي ماه  ۲۵ 
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