
 

 ۰ ٥ ۷   شماره 
حزب کمونيست کارگری ايران

  انترناسيونال

 

 موج دوم اعتراضات سراسري در آستانه دهه فجر حکومت  
 

 گفتگوي کانال جديد با حميد تقوائي و اصغر کريمي 

 خيزش انقالبي مردم و کارگران 
 

 شهال دانشفر 

جمهوري اسالمي عامل و مسئول مستقيم فاجعه  
 محيط زيست در ايران است. 

 

 ٤ صفحه   
 

 پاسخ به رئيس دادگاه انقالب تهران 
 

 ٩ صفحه   
 

 مينا احدي سخنگوي حزب کمونيست کارگري ايران 

 غول جنبش رهايي زن به ميدان ميايد  
 

 اصغر کريمي 

 کارگران و سياست کنترل کارگري 
 

 علي جوادي 

افزايش قيمت آب، برق و گاز "فعال به بعد"  
 موکول شد! يارانه  کسي حذف نميشود! 

 

 محمد شکوهي 
 

 ٤ ١ صفحه   

 مردم ايران چه ميخواهند؟ 
 

 کاظم نيکخواه 
 

 ٥ ١ صفحه   

يورش جنايتکارانه به کارگران هفت تپه اوج  
 استيصال حکومت است  

 

 اطالعيه حزب کمونيست کارگري ايران 
 

 ٤ صفحه   

 مردم چه مي خواهند، رضا پهلوي بدنبال چيست؟ 
 

 واکاوي پيام رضا پهلوي بمناسبت دهه فجر 
 

 خليل کيوان 

انقالب و پروسه کسب قدرت سياسي توسط حزب  
 کمونيست کارگري  

 

 اصغر کريمي 

 "سلطان" ناکام ترکيه و جنايت در عفرين! 
 

 محسن ابراهيمي 

 کارگران کوتاه نميايند  
 اعتصابات امري همه روزه و گسترده است  

 

 اطالعيه حزب کمونيست کارگري ايران 
 

 ٦ صفحه   

 يادداشت هاي روزانه 
 

 آرش دشتي 
 

 ٨ ١ صفحه   



 2  ۶۹۳۱بهمن  ٢۰ انترناسيونال 

 

 

با سالم به شممما  شيرين شمس:  
عزيزان هممنمنماکمه در اول تموضميم   
مختصري دادم  ديشم  مما شماهمد  
اعتراضات جديدي از چند شهر که از  
بندر عباس شمرو  شمده همممنمنميمن  
نجف آباد شيرازه گرگانه اراک و چنمد  
شهر ديگر بوديم. اين اعتراضمات در  
واقع سه روز جلوتر از فمراخموانمي کمه  
براي موج دوم اعتراضمات سمراسمري   

بهمممن داده شمده    ٢٢ بهمن تا    ٢٢ از  
بمموده اتممفمماد افممتمماد. ايممنممرا چممگممونممه  

 ميتوانيم ارزيابي کنيم؟  
اين اعتراضمات  حميد تقوائی:  

در واقع ادامه جنبشي است که از اول  
ديماه شرو  شمد. بمه ايمن ممبمارزات  
موج دوم گفته ميشود. ايمن بمه ايمن  
معناست که جنبش عروج ممجمددي  
داشته ولي اين اعتراضات هينوقمت  
متوقف نشد. حکومت خيلي سمعمي  
کرد اين را القا کند کمه اعمتمراضمات  
تمام شده است. بعضي از سران سماماه  
و يا مقامات از هر دو جمنماس سمعمي  
کردند وانمود کنند کمه اعمتمراضمات  
کنترل شده استه نيروهاي اممنميمتمي  
خوب عمل کرده اند و روحاني همم از  
آنممهمما قممدردانممي کممرد و  مميممره ولممي  
خودشان هم خوب ميداننمد ايمنم مور  
نيست. ايمن گمفمتمه هما شمايمد بمراي  
دلخوش کردن خودشان اسمت. حمتمي  
صاحبنظران جناس اصولگمرا هشمدار  
داده بودند که موج سهمگيمنمتمري در  
راه است و اين موج بقول شما خميملمي  
زودتر از آننه خود مردم فراخوان داده  

 بودند شرو  شد.  
حکومت اص الس دهه فمجمر را  
بکار ميبرد که اسمم قميمام بمهمممن را  
نياورد. چون قيام بهمن م ابق مميمل  
خميمنمي و دار و دسمتمه اش نمبمود.  
ابتکار مردم بود که از پمائميمن انمجمام  
گرفت. جال  اين است که امسال همم  
مردم دارند از قيام بمهمممن صمحمبمت  
ميکنند و تمحمت ايمن نمام فمراخموان  
ميدهند. يعني امسال هم مثل قيمام  

حکومت را بمزيمر خمواهميمم    ٧٥ سال  
کشمميممد. ريشممه تممرس حممکممومممت و  
تالشهايمش ايمنمجماسمت. حمکموممت  
تالش ميکند که دار و دسته همايمش  
را به خيابان بياورد و قضيمه قميمام را  

لوث کند و تبديلش کنمد بمه ممراسمم  
دولتي. اتفاقماتمي کمه ديشم  افمتماد  
نشان ميدهد اين نمخمواهمد گمرفمت و  
رژيم موفق نخواهد شد جمواب ممردم  
را بدهد. من فکر ميکنم اين حرکمت  
ممممردم اداممممه خمممواهمممد يمممافمممت و  

 اعتراضات وسيعتر خواهد شد. 
بلمه ديشم  همم  شيرين شمس:  

يک هشتگ تحت همين عنوان قميمام  
بهمن در ميدياي اجتممماعمي بمود بمه  
اين منظور که قميمام ديمگمري در راه  
اسممت. نممظممر شممممما اصممغممر کممريمممممي  

 چيست؟ 
بنظر من موجي  اصغر کريمی:  

از اعتراضات ميشوده در ادامه يمک  
سري اعتصابات و ما به اين صمورت  
دوره اي را در پمميممش داريممم کممه  
اعتراضات گسترش پيمدا مميمکمنمد.  
اين دوره از اول ديممماه  شمرو  شمده  
اسمممت. اول ديممممممماه در واقمممع اوج  
اعتراضاتي بود که از مدتها قبمل در  
جامعه جريان داشمت. اعمتمصماب و  
اعتراضات مختلفي در س   جامعه  
در هر گوشه اي و بر سر موضموعمات  
مختلف در جريان بود و از ديممماه بمه  
نق ه اوج رسيد. االن اين موج ميرود  
که هر روز قويتر شوده حاال ممممکمن  
است افت و خيزهايي هم داشته باشد  
و ممکن است يک هفته دو هفته و يما  
يک ماه افت کند و يا نکند ولمي ايمن  
دوره جديدي است کمه شمرو  شمده و  
اين جال  است. هم رژيم اينرا ميداند  
و هم مردم اينرا ميدانند و هم مما در  
تبيين هايمان اينرا بارها گمفمتمه ايمم.  
اين دورهه علير م هر نموسمانميه ولمي  
اعتراض وسيعتر و عميقمتمر و بمقمول  
خود رژيمي ها سهمگين تر ميمشمود  
چون تمام آن داليلي که مردم بخماطمر  
آن اعمتمراض مميمکمنمنمد مشمکمالت  
اقتصاديه بميمحمقموقمي سميماسمي تما  
مسئله حجاب و اختالس و دزديها و  
فساد و تمام فشارهايي که روي مردم  
استه هينکدامش را رژيم قمادر بمه  
حل و يا تخفيف آنمهما نميمسمت و در  
نتيجه مردم دست به انقالب ميزنمنمد  
و نهايتا قيام ميکنند و با درگيمري و  
درهم شمکمسمتمن مماشميمن سمرکموب  
دولتي و تسخير صدا سيممما و بميمت  

رهممبممري و ارگممان همماي دولممتمميه  
حکومت را ساقط ميکنمنمد. مما بما  
چنين سناريويي مواجهيم. اينکه اين  
سناريو در جمزئميمات چمگمونمه پميمش  
ممميممروده چممه وقممتممي اعممتممصممابممات  
سممراسممري شممرو  ممميممشممود و کممي  
اعتراضات ابعاد وسيعتر و سمراسمري  
تري بخود ميگيرده اينهما مسمائملمي  
هستند که در ادامه مبارزات روشمن  
ميشود ولي در نفس ايمنمکمه مما بما  
وضعيت کامال جمديمدي ممواجمهميمم  

 ترديدي وجود ندارد. 
شممما اشماره  شيرريرن شرمرس:  

جممالممبممي کممرديممد بممه مشممکممالت و  
مسائلي که مردم بصورت روزانمه بما  
آن درگير هستند. اتفاقاتي مميمافمتمد  
که قابل تاممل اسمت حمتمي قمبمل از  
اعتراضات سراسري و مموج دوممش  
ما شاهد اتفاقات مختلفي در جماي  
جاي شهرهاي مختلف بموديمم ممثمال  
در فرودگاه خميني که پروازها کنسل  
شدنده باندها برفروبي نشمدنمد ممردم  
مممعممتممرض شممدنممد حممتممي مسممافممران  
خارجي روسريهايشان را بمرداشمتمنمد.  
يک گوشه ديگر قم مار ممتمروي کمرج  
متوقف شد و آنجما ممردم شمرو  بمه  
اعتراض کردنمد يما در بمنمدرعمبماس  
مردم به مامموران شمهمرداري حممملمه  
کمردنممد يمعممنممي کماري کممه مممعممممموال  
مماممموران شممهممرداري در حممق مممردم  
انجام ميدهند سر خودشان درآوردنمد  
يا ويدئوهايي که منتشر مميمشمونمد.  
مثال زني با يک آخوند سر يک چمهمار  
راه درگيمر مميمشمود و بما شمجماعمت  
ميگويد شممما بمرويمده شممما مما را  
بدبخت کمرديمد و بمه آخمونمد حممملمه  
ميکند. در همين فيلم مثل اينکه آن  
آخوند ميخواهد گلي به اين زن بدهمد  
که به دستش ميمزنمد و گمل را پمرت  
ميکند. يا اينکه اين پمديمده تمکمثميمر  
دختر خيابان انقالب اصمال ايمن يمک  
نو  جواب توده اي به سرکوب و ستمم  
بر زنان از طرف جمممهموري اسمالممي  
هسته اينها را چ ور ميشود در يک  
مجموعه اي بررسي کرد که بمبميمنميمم  
ايممن در ادامممه همممممان اعممتممراضممات  
سراسري بوده يما ايمنمکمه  نمه ايمنمهما  
مسائلي است که مردم در جاي جماي  

مختلف قبال اعتراض مميمکمردنمد و  
 حاال بيشتر دارند اعتراض ميکنند؟  

بنظر من چيمزي  حميد تقوائی:  
که همه اينها را بهم وصمل مميمکمنمد  
روحيه تعرضي مردم است و روحميمه  
کامال مستاصل و دفاعي حکومت.  
هممممميممشممه اعممتممراضممات بمموده اسممت   
اين ور نيست که اين از ديمماه شمرو   
شده باشده بمخمصموع اعمتمراضمات  
زنممان و مممبممارزات کممارگممريه ولممي  
هينوقت اين مور نمبموده کمه بما يمک  
اتفاد کوچمک ممثمل ايمنمکمه قم ماري  
متوقف شده و پول بليط مردم را پس  
نميدهنمد ممردم بما شمعمار بميمشمرف  
بيشرف اعتمراض کمنمنمد و در واقمع  
تظاهرات کنند. هر مسئله اي تبديل  
ميشود به يک تجمع و اعمتمراض بما  
شعارهاي کامال سياسي و راديمکمال  
عليه حکومت. بنظر من اين حاصمل  
همين جو و فضمائمي اسمت کمه ايمن  
اعتراضات در جاممعمه ايمجماد کمرده  
است. اين اعتراضات هر سرنموشمتمي  
پيدا کند يک چيز مسلم اسمت ديمگمر  
جامعه ايران به شرايط  قمبمل از ايمن  
اعتراضات در دي ماه بمرنممميمگمردد.  
قباله حاال به هر دليلي بمود پموشمش  
امنيتي يا هر چيز ديگره فعالين همر  
اعتراضي را تمحمت عمنموان ممدنميه  
صنفي انمجمام مميمدادنمد ولمي حماال  
هميممنممکمس اصممرار نممدارد ممبمماره را  
صنفي بنامد. بلکه برعکس مسئملمه  
اي که ممکن است خيلمي جمزئمي بمه  
نظر بيايده خيلي مدني و صنمفمي بمه  
نظر برسده مردم با شعار بميمشمرف و  
مرگ بمر ديمکمتماتمور و  ميمره بمه آن  
اعمتمراض مميمکمنمنمد و ايمن يمعمنممي  
حکوممت و کمل جماممعمه و فضماي  
سميمماسمي ايممران در آسمتممانممه سممقممو   
حکومت ايستاده است. مردم ايمن را  
ميدانند و حکومت هم اين را ميداند  
و بممه هممممميممن دلمميممل اسممت کممه بمما  
کوچکترين اص کاکي با ممامموريمن  
دولتيه يا کوچمکمتمريمن مسمئملمه اي  
اجتماعي که پيش ميايده در بمخمش  
هاي مختلف حاال در فرودگاه يما در  
مترو يا حتي وسط خيابانه از طمرف  

 مردم  با تعرض جواب ميگيرد. 
نکته ديگر اينکمه مما در عصمر  

ايممنممتممرنممت هسممتمميمممه مممردم فمموري  
خودشان گزارش را ميدهنده کملميم    
تممهمميممه ممميممکممنممنممد و روي تمملممگممرام  
ميگذارند و روي سايت ها ممنمتمشمر  
ميشود و اين مثل يک گملمولمه بمرفمي  
مدام بزرگتمر مميمشمود و خمودش را  
تشديد ميکند. مثل کملميمامي کمه از  
دختر خيابان انقالب افمتماد ممنمتمشمر  
شد. همان کلي  کوتاه باعث شد کمه  
دختر خيابان انقالب به يک سممبمل و  
نماد جنبش انقالبي تبديل بشود و به  
قول خود مردم تکثير شود. من فکمر  
نمي کنم هيچ نيروئي بتواند جلو ايمن  
حرکت را بمگميمرد. بمه نمظمر ممن در  
روزهاي آينده شاهد گسترش همر چمه  
بيشتراين حرکت خواهيم بود و خمود  
همين هم يک تعرض همه جمانمبمه بمه  
حکومت است. من فکر ميکنم ايمن  
روند مبارزات و اعتراضات سمر بماز  
ايسممتممادن نممدارد و ممميممرود کممه ايممن  

 حکومت را بزير بکشد. 
اگر اجازه بدهيمد  اصغر کريمی:  

من هم يمک تموضميم  کموتماه بمدهمم.  
درست موج دوم اين اعتمراضمات کمه  
از ديمروز شمرو  شمد و ممواردي کمه  
اينجا به آن اشاره شمده در شمرايم مي  
بوده که جمهوري اسالمي بيمشمتمريمن  
آمادگي را براي جملموگميمري از آنمهما  
داشتهه چون ميدانستند که اين مموج  
ادامه دارد چمه اصمولمگمراهما کمه بما  
سيلي صورت خودشان را سمر  نمگمه  
ميدارند يما روحمانمي کمه مميمگمفمت  
آنفالنزايي آمده و رفتهه ولي همه آنهما  
از مقامات باالي حکومت تا پايميمن  
تممريممنممشممان تممرديممدي نممداشممتممنممد کممه  
اعتراضات هر لحظمه در همر جمايمي  
ممکن است سر بملمنمد کمنمد. جمالم   
است که مردم هم اينرا ميدانند مردم  
هم تحليلشان اين است و ايمن فمقمط  
تحليل ما و احزاب سياسي نيستميممه  
بلکه توده عمام ممردم همم هممميمن را  
ميگويند و اين از نمظمر روانشمنماسمي  
اعتراض خيملمي ممهمم اسمت. ممردم  
ممميممبمميممنممنممد حممکممومممت وضممعمميممت  
 

 موج دوم اعتراضات سراسري در آستانه دهه فجر حکومت  
 

 گفتگوي کانال جديد با حميد تقوائي و اصغر کريمي 
 

 برنامه اي از جوانان کمونسيت   ۳۱ بهمن    ۶۰ 
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فالکتباري دارده نيروهايش را بسيم   
کرده و گشت شبانه راه مميمانمدازد و  
علير م اين ابتکار دست مردم اسمت  
نه دست رژيم. اين دفعه مردم تعمرض  
ميکنند و رژيم بايد دفا  کند و ايمن  
رژيم است که هاج و واج ميممانمد کمه  
مثمال در ممقمابمل ايمن مموج دخمتمر  
خيابان انقالب چکار کند چمون خمود  
اين به تنهايي اين حکموممت را فملم   
ميکند. خود اين به تنهايي وقتي که  
توده اي ميشود اثري از رژيمم بماقمي  
نميگذارد. بهررو همه ميبميمنمنمد کمه  
توازن قوا کامال به نفع مردم برگشتمه  

 است.  
ميخمواهمم روي  شيرين شمس:  

نکته اي که شما اشاره کمرديمد اداممه  
بدهم. همننانکه شما گفمتميمد ممردم  
دست ميگذارند روي نمقم مه ضمعمف  
هاي رژيم. حکومت علير م ايمنمکمه  
ميخواهد يک تصوير قدرت مندي از  
خودش نشان بدهد ولي ممردم ايمنمرا  
ه    ميدانند و دست ميگذارند روي نقط 
ضعفهاي رژيم. در همين چند روز بما  
توجه به اينکه برف باريده و بخشهماي  
از کشور تع يل شده است سر هميمن  

که بيمشمتمريمن بمودجمه بمه    ٧٥ بودجه  
مراکز مذهبي و سرکوبگر اختصاع  
داده شده است سر هممميمن مموضمو   
حاال در ميان مردم گمفمتمممان وجمود  
دارد که حکومتي که نمي توانمد يمک  
باند فرودگاه را برف روبي کند بخاطر  
اين است که بودجه اي که بايد صمرف  
ايممن چممنمميممن مممراکممزي شممود صممرف  
نممهممادهمماي مممذهممبممي وسممرکمموبممگممر  
ميشود. امروز پديده جمالمبمي اتمفماد  
افتاد چند نفر بمه فمرودگماه خممميمنمي  
مراجعه کردنمد و پمالکماردهمايمي در  
دست گرفتند که ما داوطل  برفروبي  
هستيم. روشن است که يک نفر نمممي  
تواند با دست خالي باندهاي فرودگماه  
را بممرفممروبممي کممنممد و در واقممع ايممن  
اعممتممراضممي اسممت کممه دارد بممه ايممن  

 مسئله ميکند. 
در واقمع ممردم  اصغر کريمری:  

دارند جمهوري اسمالممي را تمحمقميمر  
ميکنند. ميگويند رژيم از يمک بمرف  
روبي فرودگاه هم ناتوان است و نمممي  
تواند ساده ترين مسائل را ممديمريمت  
کند. االن در زمينه هاي مختلف يک  
جنگ رواني وسيع عملميمه جمممهموري  
 اسالمي توسط مردم جريان دارد.  

در مورد بودجه  حميد تقوائی:  
که به آن اشاره کرديد مساله ايمنمسمت  
که اولين بار در تاريخ ايمن مممملمکمت  
اليحه بودجه دولت در اوليمن جملمسمه  

بحث مجلس در مورد کملميماتمش رد  
ميشود. اين بخاطر اين نميمسمت کمه  
رفته اند تخصصمي و کمارشمنماسمانمه  
ارقام را بررسي کرده اند و متوجه شده  
اند که بودجه بايد تغيير کند. مسئلمه  
اين است که ميمدانمنمد بما يمک مموج  
اعممتممراض شممديممد روبممرو هسممتممنممد و  
ارقامي در اين بودجه هست که حتي  
قممبممال از ايممن خمميممزش اخمميممر مممورد  
اعتراض مردم بود. مثل زدن يمارانمه  
هاه مثل گران کمردن بمنمزيمنه ممثمل  
اختصاع دادن بودجه هاي نجموممي  
به آخوندها و نمهمادهماي ممذهمبمي و  
سرکوبگر و از آنم مرف زدن بمودجمه  
هايي که بايمد صمرف زنمدگمي ممردم  
شود. اين را حکومتي ها ميداننمد و  
در واقع دارند بخيال خودشان مانوري  
ميدهند که جامعه را آرام نگه دارند.  
هر حکومت ديکتاتوري که ماههماي  
آخر عممرش را سمامري مميمکمنمد تما  
زماني که سرنمگمون شمود يمک سمري  
امتيازاتي ميدهد تا خودش را نمگماه  
دارد. در اعمممتمممراض بمممه بمممودجمممه  
اصولگرايان و حتي اصمالس طملمبمان  
مدافع روحاني گفته انمد کمه چمرا در  
اين شرايط يارانه ها را ميزنيده آممار  
داده اند که اينقدر زير خط فقر م لق  
و فقر نسبي هستند و يا ايمنمکمه اگمر  
بنزين را گران کنيد همه کاالها گمران  
ميشوده مردم تحمل نمدارنمد و ميمره  
و يره. اينها مانورها و بمه اصم مالس  
تممرفممنممدهممائممي اسممت کممه مممعممممموال  
حممکممومممت همماي ديممکممتمماتمموري در  
روزهاي آخر عمرشان انجام ميدهمنمد  
تا مردم را آرام کنند. مردم هم اينمهما  
را مي بينند و ميفهمند. ايمن عمقم   
نشيني ها باعث تمعمرض بميمشمتمر و  
 مبارزه شديدتر مردم خواهد شد.   

در رابم مه بما  شيرين شرمرس:  
اعتراضات و اعتصابات ممخمتملمفمي  
که از جان  مردم حاال چه از جمانم   
کارگرانه معلمان يما ممالمبماخمتمگمان  
جريان دارده چه ارزيابمي داريمده ايمن  
 مسئله را چگونه بررسي ميکنيد؟  

به نظر ممن ايمن  اصغر کريمی:  
اعتراضات خيلي تغييمر کمرده اسمت  
اوال از نظر کمي اعتراضات کارگمري  
بسممرعممت دارد افممزايممش ممميممابممده  
اعتصمابمات و تمجمممعمات کمارگمري  
خيلي زياد بود در اين يکي دو سال و  
ما شاهد موج وسيعي از اعتراضات  
کارگري بوديم که با شيبي تصماعمدي  
گسترش مي يافت ولي حماال شميم   

و    ٢٢ تما    ٢١ تندتري دارد. هر روز  
بيشتر اعتصاب و اعتراض کمارگمري  

هسته تازه آنها که خبرش ممنمتمشمر  
ميشوده معموال اينها مقدمات يمک  
انقالب است. کيفيت اين اعتراضات  
هم تمغميميمر کمرده اسمت بمراي ممثمال  
کارگران کمباين سازي تمبمريمز اعمالم  
کردند ممديمر نميمسمت مما خمودممان  
اسممقمما  و يممک سممري چمميممزهمما را  
ميفروشيم. و فروختند که بخمشمي از  
حقود معموقمه کمارگمران را دادنمد و  
گفتند يکي دوتا از دستگاهها را راه  
ميندازند و بقيه دسمتمممزدهما را همم  
مياردازند. يا نماينده کارگران همفمت  
تاه اعالم کرد کمه خمودممان کمنمتمرل  
شرکت را در دست ميگيريم و تولميمد  
را کنترل ميکنيم و شماها را بميمرون  
ميکنيم و احتياج به شماهما نمداريممه  
کارخانه مال ماست ما ميسازيمش.  
اين روحيه تازه است به همر حمال همم  
کميت و همم کميمفميمت اعمتمراضمات  
کارگري دارد بسرعمت افمزايمش ممي  
يابد و انعکاس بيشتري هم در مميمان  
مردم دارد. اينمقمدر کمه اعمتمراضمات  
کارگري در ممديماي اجمتممماعمي در  
شبکه هاي مختلف تکثير مميمشمود  
با گذشته قابل مقايسه نيست و خمود  
اين هم يک روحيه جديدي است و من  
فکر ميکنم گنجايش و ظرفيت فمود  
العاده بيشتري دارد. االن وقتش است  
که سنت همراهي خانواده ها يا مردم  
شهر در تمام تجمعات و راهايمممايمي  
هاي کارگران جدي تر گمرفمتمه شمود.  
االن حضور خانواده ها در تجمممعمات  
در اين شرايط معني ديگري ميدهمد  
و فود العاده تاثير بميمشمتمري دارد و  
رژيم سريعتر و فوري تر بمه خمواسمتمه  
هايشان رسيدگي ميمکمنمد. در سمال  

که انقالب با سرعت جلو ميرفت    ٧٥ 
تموممان بمه    ٥١١ حکومت شاه گفت  

حقود ها اضافه ميکند خيال ميکرد  
  ٥١١ مردم آرام ميمشمونمد. آنممموقمع  
همزار  ٢ تومان در حاليکه حقمود هما  

  ٠١ درصمد    ٢١ تومان بمود يمعمنمي  
درصد افزايش و اين قابل توجه بموده  
ولي به قول حميد تقوائي ايمن عمقم   
نشيني هاي دوره سمقمو  حمکموممت  
بود و حاال همم مميمشمود ايمن عمقم   
نشميمنممي همما را خمميملممي بميممشمتممر بممه  
حکومت تحميل کرد. حماال وقمتمش  
اسممت مممثممال کممارگممران راه آهممن در  
روزهاي گذشته جلمو حمرکمت بمرخمي  
ق ارها را گمرفمتمنمده يمک اعمتمراض  
سراسري داشتند در چندين شهر براي  
چندين روز متوالي. يا اينکه از قمبمل  
فراخوان ميدهند و فراخوانشان پخش  
ميشود اينهم پديده جديد و ممهمممي  

است. قبال اين ور نمبمود اعمتمصماب  
ميکردند بعد خبرش پخش ميشد و  
حاال دارند متشکمل تمر و آمماده تمر  
حرکت ميکننده خواسته هايشمان را  
آماده تر ميکنند و جممعمي تصممميمم  
ميگيرند و همه اينها نشان ميدهد با  
يممک روحمميممه جممديممدي از تممعممرض و  
آمممادگممي و سممازمممانممگممري مممواجممه  
هستيم. بنظر من جمنمبمش کمارگمري  
ميتواند خيلي نقمش بميمشمتمري ايمفما  
کنند و اعمتمصمابمات و اعمتمراضمات  
کارگري با گستمرش خمود مميمتموانمد  
حممکممومممت را فمملمم  کممنممد. کممارگممران  
ميتوانند تجمعات و اعتصمابماتشمان  
را سراسري کنند بمه ممردم فمراخموان  
 بدهند و تقاضاي پشتيباني کنند.  

نکته ديگري که قبال يمادم رفمت  
اشاره کنمه ما در ايمن دوره بما مموج  
تمرد از طرف افراد نيروهاي سرکموب  
هم مواجه هستيم در زندان در بميمرون  
زندان در محل کمار و کمارخمانمه االن  
دارند ميترسند. بيشتر دارد باورشمان  
ميشود که اين تمبملميمغمات رژيمم کمه  
ميگويد تممام شمد واقمعمي نميمسمته  
بيشتر دارند متوجه ميشوند که ايمن  
موج ميرود که حکومت را سرنمگمون  
کند و ايمن همم بماعمث مميمشمود کمه  
برگردند به صفوف ممردم و ايمن همم  
خودش يک فاکتور بسيار مهمم اسمت  
که با آتمش زدن کمارت هماي بسميم   
شروس شد و حاال با تمممرد بميمشمتمري  
ادامه دارد کمه بمه دسمتمور فمرممانمده  
هايشان توجه نميکنند. يعني وقمتمي  
که انقالب ميشود و توده هاي وسيمع  
مردم ميايند حکومت را از هر نمظمر  
از نمظمر روانمي و فميمزيمکميه حمالمت  
تعرضي بودنش را از آن ميگميمرنمد و  
آنرا در حالت دفاعي مياندازنمده آنمرا  
آچمز و کمالفمه مميمکمنمنمد و روحميمه  
مامورانش را خرد ميکنمنمد. اممروز  
ما در شرو  اين وضعيت هسمتميمم و  
جنبش کارگري در اين شرايط در اين  
دوره جايگاه فود العاده مهمتري ايفما  
خواهد کرد. بايد فعالين کارگمري بمه  

 اين مسئله توجه بيشتري بکنند.  
اشماره شمد کمه  شيرين شمرس:  

جمهوري اسالمي از يک طرف فشمار  
مياورد مثال زنمدانميمان سميماسمي از  
جمله آتنا دائمي و گملمر  ايمرايمي را  
مورد ضمرب و شمتمم قمرار دادنمد و  
همننين بقيه زندانيان را و از طمرف  
ديگر يک امتيازات جزئي ميدهد که  
ميخواهد با ايمن اممتميمازات جمزئمي  
مردم را آرام کنمد و از طمرف ديمگمر  
دختر خيابان انقالب را بمعمد از يمک  

هفته تحت فشار مردم آزاد ميمکمنمد.  
دقيقا همين نشان مميمدهمد يمک سمر  
درگمي تو خود حکموممت هسمت بمه  
عالوه ريزش همايمي کمه شممما بمه آن  
اشاره کرديد. اين مجموعمه را کمنمار  
هم بگذاريم بنظر شما آيما حمکموممت  
ميتواند کنترل اوضما  را دوبماره در  
دست بگيرد و حتي اگمر مموقمت همم  
شده جامعه را به اص الس بمه حمالمت  

 عادي برگرداند؟  
بمراي ايمنمکمه  حميد تقوائی:   

يمک حممکمومممت ديمکممتمماتموري مممثممل  
جمهوري اسالمي بتواند جماممعمه را  
کنترل کند احتياج به دو فماکمتمور يما  
حداقل يکي از اين فماکمتمورهما دارد.  
يکي اينکه بتواند جامعه را مرعوب  
کمنمد بموسمميملممه زنمدان و سممرکموب و  
دستگيريهايش و به اين ترتي  ممردم  
را محافظه کار کنده بترساند و عق   
براند و يا اينکمه بمتموانمد بمخمشمي از  
م البات پايه اي مردم را کمه بمقماي  

در ايمران    -آنها را به خ ر ميانمدازد  
مردمي کمه زيمر خمط فمقمر زنمدگمي  
ميکنمنمد در واقمع دارنمد بمراي بمقما  

تا حمدي تمامميمن کمنمد.    -ميجنگند 
جمهوري اسالممي از همر دو عماجمز  
است. از لحاظ اقتصادي خود اينمهما  
دارند ميگويند مدتهاست که بمحمران  

عرض کنم بايد گفمت      بحران که چه   -
راه    -فل  و بن بست کامل اقتصادي  

حل و چشم اندازي ندارد. بمرجمام همم  
کمه بمه جمائمي نمرسميمد و فشمارهمماي  
اقتصادي بيشتري به آنمهما وارد شمده  
است. در چنين وصعيتي به هيچ وجه  
نميتوانند جمواب ممردم را بمدهمنمد.  
بحث بودجه شان را ديديم که چگمونمه  
بر سر و کله همم مميمزنمنمد تما حمتمي  
بتوانند يارانه ها را نگه دارند. از پس  
اين نميتوانند بر بيمايمنمد. نممميمتموانمد  
جممواب بممدهممنممد. ايممن را خممودشممان  
ميگوينده تحليلگران اقتمصماديشمان  
 اين را ميگويند که جوابي نداريم.    

از طممرف ديممگممر مممعمملمموم شممد  
نيروهاي سرکموب حمکموممت وقمتمي  
جامعه با اين قدرت جملمو آممد و در  

شممهممر اعممالم  کممرد    ٧١ بمميممش از  
جمهوري اسمالممي نمممي خمواهميممه  
کمارآئممي چممنمدانممي نممدارنمد. جممامممعممه  
ميداند حکومت بسي  دارده پاسمدار  
دارده زنمدان دارده اويمن و کمهمريمزک  
دارده شکمنمجمه و اعمدام دارده و بما  
اينهمه با شعار مرگ بر ديکتماتمور و  
جممهموري اسمالممي نممميمخموايمم بمه  
خيابان ميريزد. يا وقتي دختر خيابان  
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انقالب را مميمگميمرنمد دهمهما دخمتمر  
خيابان انقالب ديگر درست ميشمود.  
اين نشان مميمدهمد جماممعمه از ممرز  
ارعاب گذشته است. بمه ايمن ممعمنما  
دارم ميخواهم بگويم ممممکمن اسمت  
جنبش جاري افت و خيز داشته باشمد  
و به اص الس دير و زود داشته بماشمد  
ولي سوخت و سماز نمدارد. انمتمهماي  
جمهوري اسالمي انتهاي اين پمروسمه  
است. اينکه چقدر طول ميکشد بايمد  
ديد ولي اين جامعه به حالمت اول بمر  
نميگردد. جمهوري اسالمي حتي بمه  
حالت سه ماه قبل هم بر نممميمگمردد.  
جممامممعممه روحمميممه و قممدرت تممعممرض  
خودش را ديده است و به آن ممتمکمي  
ميشود و به پيش ميرود. جمممهموري  
اسالمي نميتواند جلوي اين حرکت را  

 بگيرد. 
نمکمتمه اي کمه  اصغر کريرمری:  

ميخواهم اضافه کنمم ايمن اسمت کمه  
حممکممومممت نممممميممتمموانممد اتممحممادي در  
صفوف خود ايجاد کند. حتي در اين  
شرايط که خيزشي انقالبي گلوي همه  
آنها را فشار ميدهمده دعمواهمايشمان  
دارد بيشتر ميشود. امروز خبمري از  
يکي از سران اصولگرا ديدم که گفتمه  
بود اين رسانه هاي رسميه منظورش  
صدا و سيما و تريبون نماز جمعه هما  
بوده خودشان دارند خشونت را رواج  
ميدهند و حرفهايي ميزنند که هميمچ  
پايه اي ندارد! قبال اصڵاس طلبمان  مر  
ميزدند حاال خمود اصمولمگمراهما همم  
دارند انتقاد ميکنند به ارگمان همايمي  
که دست خودشان است. منظورم اين  
است که شکاف هايشان هر روز حتي  
در اين شرايط بيشتر ميشوده يما بما  
خامنه اي اختالفشان بيشتر ميشمود  
و بيشتر عليه هم افشاگري ميکننمد.  
اينرا هم مردم ميبينند که جمممهموري  
 اسالمي بهم ريخته و شکننده است.      

 سايت حزب:                               
www.wpiran.

 

 نشريه انترناسيونال: 
www.anternasional.com 

 

طبق گزارشي کمه اتمحماديمه آزاد  
اممروز      کارگران ايران منتمشمر کمردهه 

بهمن در پنجمين روز اعتمصماب    ۶۱ 
کارگران شرکت نيشکمر همفمت تمامهه  
نيروهاي گارد ويژهه اقدام به محاصره  
اين کارخانه کرده و کمارگمران بمخمش  
کشمماورزي را کممه قصممد ورود بممه  
کارخانه و پميموسمتمن بمه همممکماران  
اعتصابي خمود را داشمتمنمده ممورد  
حمممممالت وحشمميممانممه قممرار دادنممد.  
موتورسواران گارد ويژه بمراي ايمجماد  
رع  و وحشمت در مميمان کمارگمران  
بخش کشاورزي با موتورهايشان در  
مزار  نيشکره کمارگمرانمي را کمه بما  
موتور به سر کمار ممي آيمنمد ممورد  
حمله قمرار داده و در داخمل ممزار   
تعقي  و تعدادي از آنان را دستمگميمر  
ميمکمنمنمد. نميمروهماي گمارد ويمژه و  
انتظامي همننين در مقمابمل کملميمه  
دربهاي کارخانه مستقر شده و دور تا  
دور کممارخممانممه در حممال گشممت زنممي  
هستند تا کارگران بخمش کشماورزي  
نتوانند به همکاران اعتصمابمي خمود  
در داخل شمرکمت بماميمونمدنمد. طمبمق  
گزارش سنديکاي کارگمران نميمشمکمر  

  ۹۳ هفت تاه تعداد دستگيرشدگمان  
نفر است. اسماعيل بخشيه کمراممت  
پامه علياوره ثماممر سمواريه دانميمال  
کعبيه سيد هادي احمديه فاضلي و  

مهدي چع  از جمله دستگيرشدگان  
هستد. طبق اين اطالعيه کارگران به  
اعمتممصمماب و تممجمممممع ادامممه داده و  
خواهان آزادي فوري هممکماران خمود  

 هستند.  
اين اقدام در اداممه تمالش هماي  
ناموفق ارگانها و مقامات حکوممت  
در تبانمي بما ممديمران شمرکمت بمراي  
شکستن اعتصاب کارگران صمورت  

بهمن بخشدار شوش    ۶۳ گرفت. روز  
و رئيمس جمديمد اداره کماره ظمريمف  
خسممرجمميه بمما حضممور در مممحممل  
کارخانه سعي در شکستن اعتصماب  
کارگمران کمردنمد امما بما ممقماوممت  
کارگران مواجه شده و پس از ساعتي  

 مجبور به ترک شرکت شدند.  
اين اولين بار نيست که جمهوري  
اسالمي به کارگران هفت تاه يمورش  
ميبرده دستگير ميکند و محماکمممه  
ممميممکممنممد. اممما همميممنممکممدام از ايممن  
رفتارهاي وحشيانه به عق  نشميمنمي  
کارگران منجر نشده است. برعمکمس  
آنها را در مبارزه براي احقماد حمقمود  
خود مصمم تمر کمرده و همر بمار بما  
نيروي بيشتر و اتحاد محکمتمري بمه  
ميدان آورده است. يمورش اممروز در  
شراي ي صورت ميگيرد که طموفمان  
اعممتممراض مممردم در سممراسممر کشممور  
حکومت را در تنگناي شديدي قمرار  

داده است. اين يورش اوج استيمصمال  
حکومتي است که قادر نيست حتمي  
دستمزد معوقه کارگران هفت تمامه و  
ميليون ها کارگر ديمگمر را تمامميمن  
کند. سرنوشت اين حکموممت روشمن  
اسممت. مممقممامممات حممکممومممت فممکممر  
ميکنند با سرکوب کمارگمران همفمت  

جلو شعله ور شدن اعمتمراض در      تاهه 
اين من قه را ميگيرنده امما اممروز  
آتش خشم و اعمتمراض ممردم عملميمه  
حکومت در سراسر کشور شمعملمه ور  
شده است و کارگران هفت تاه نيمز بما  
عزم راسخ تري همراه با مردم انقالبي  
در سراسر کشموره بمه ممبمارزه بمراي  
پايان دادن به عمر ننگين حمکموممت  
ادامه خواهند داد. دوره قمدرقمدرتمي  
حکومت تممام شمده و دوره تمعمرض  
کارگران و مردم معترض در سمراسمر  

 کشور شرو  شده است.  
کارگران و ممردم همفمت تمامه و  

 شوش و دزفول  
رژيم در بحمرانمي تمريمن شمرايمط  
است. راهي براي خروج از بمن بسمت  
ندارد. در مقابل ضربات مردم بميمش  
از پيش ناتوان و درممانمده اسمت. در  
چنين شراي ي بايد بااخيزيم و تمممام  
نمميممرويمممممان را بممه ممميممدان بمميمماوريممم.  
کارگران نيشکر و خمانمواده همايشمان  
نيروي عظيمي هستند که ميتوانمنمد  

با تجمع و تحصن در مقابمل ممراکمز  
حکومتيه با خواست آزادي فموري و  
    بي قيد و شر  کليه دستگيرشدگانه 
با خواست معذرتخواهي و محاکممه  
مسئولين حکومتمي بمدلميمل رفمتمار  
جنايتکمارانمه عملميمه کمارگمران و بما  
خواست پرداخت فوري کلميمه حمقمود  
هاي معوقهه ارگانهاي حمکموممت را  
عق  برانند و عزيزان خود را از زندان  
بيرون بکشند و با حلقه هماي گمل از  

 آنان استقبال کنند.  
مردم معتمرض و آزاديمخمواه در  

 سراسر کشور  
کارگران هفت تمامه يمک سمنمگمر  
مهم اعتراض هستند. با تمام قوا از  
آنان حمايت کمنميمد. بما آنمهما اعمالم  
همممممبممسممتممگممي کممنمميممد. از خممواسممت  
هممايشممان دفمما  کممنمميممد. امممروز روز  
تحکيم همبستگي و اتحاد با بمخمش  
هاي مختلف مردمي است که بمراي  
احقاد حقود خود دست به اعتصماب  
و تممجمممممع ممميممزنممنممد. بمما تممحممکمميممم  
همبستگي با کارگران صفموف خمود  
را براي بمه زيمر کشميمدن حمکموممت  
منحوس سمرممايمه داران ممفمتمخمور  

 فشرده تر سازيم.  
 حزب کمونيست کارگري ايران 

فموريمه    ۳ ه  ۶۹۳۱ بمهمممن    ۶۱ 
 ۸۰۶۲ 

 يورش جنايتکارانه به کارگران هفت تپه اوج استيصال حکومت است  

عليرضا رئيسي ممعماون وزارت  
  ٧٧ بهداشت اعالم کرد کمه در سمال  

هزار تن جان خود را بمر    ٢١ در ايران  
اثر آلودگي هموا از دسمت دادنمد! او  
ادامه داد يک چهارم قربانيان ساکنان  

 تهران بودند. 
مساله آلودگي ممحميمط زيسمت  
کم و بيش در همممه کشمورهما وجمود  
دارد اما در ايمران ايمن مسمالمه اوال  
ابعاد فاجعه بار و  ير قابل تمحممملمي  

يافته است و ثانيا حکومت جمهوري  
اسالمي عامل و مسئول مسمتمقميمم  
اين فاجعه است. در ايران آلودگي آب  
و هوا و تخري  جنگلها و تماالبمهما و  
درياچه ها يک امر طبيعمي نميمسمته  
يمک فماجمعمه سميماسمي اسمت. سمران  
حکومت و آقازاده ها و سرداران سااه  
از يکسو در حمال چماماول و نمابمودي  
منابع طبيعي و محيمط زيسمت بمي  
رمق ايران هستند. و از سموي ديمگمر  

اعتراضات گسترده مردم به تخمريم   
محيط زيست را وحشيانمه سمرکموب  

هزار نفمر قمربمانمي    ٢١ مي کنند. نام  
آلودگي محيمط زيسمت را بمايمد در  
ليست طويل جنايات حکومت ثبمت  

 کرد. 
بدون سرنگوني جمهور اسالميه  
بممدون خممالممصممي از شممر حممکممومممت  
زمينخوارن و درياخمواران و جمنمگمل  
خوارانه جلوگيري از تخري  محميمط  

زيست ممکن نيست. اين حمکموممت  
بايد برود. نجمات زنمدگمي وممحميمط  
زندگي در گرو بزير کشيدن جممهموري  

 اسالمي است. 
  

مميمنمااحمدي سمخمنمگموي حمزب  
 کمونيست کارگري ايران 

 ٢٠٧١ بهمن   ٢١ 
 ٢١٢٨ فوريه    ٧ 

 جمهوري اسالمي عامل و مسئول مستقيم فاجعه محيط زيست در ايران است.  

fb.com/
wpiran/ 
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خيزش انقالبي مردم همننان بمه  
جلو ميرود. به ميدان آمدن "دخمتمران  
خيابان انقالب" مرحله جديدي در اين  
خيزش بود. جنبشي که اعتراض کل  
جامعه عملميمه کمل بسما  آپمارتمايمد  
جنسي و سيستم چماماول و جمنمايمت  
حاکم را به چالش ميکشد. در ممتمن  
اين شرايط جنبش اعتراضي کارگري  
در ابعادي گسترده تر و با گماممهمايمي  
استوار تر به جلو مميمرود و شمکمل و  
چهره متفاوتي بخود گرفته اسمت. در  
اين اعتراضات ديگمر بمحمث بمر سمر  
صممرفمما تممجمممممع و اعممتممصمماب بممراي  
خممواسممتممهمماي فمموري هممممميممن امممروز  
نيست. بلکه کارگمران بما شمعمارهماي  
اعمممتمممراضمممي خمممود کمممل بسممما   
دزدساالري و توحش سمرممايمه داري  
حاکم را به چالش ميکشند. از جملمه  
در ايممن اعممتممراضممات شمماهممديممم کممه  
کارگران کمباين سازي تبريز در بمرابمر  
سرقت دسمتمممزدهمايشمان خمود وارد  
عمل مستقيم شمده و بما راه انمدازي  
کارخانه و فروش اموال آن ميکوشنمد  
طلبهايشان را نمقمد کمنمنمد و حمق و  
حقوقشان را از حلقوم يک مشت دزد  
و چااولگر بيمرون بمکمشمنمد. در ايمن  
اعتراضات کارگران  ديگمر ممنمتمظمر  
وعده هاي کارفرمايان و تصمميمممات  
اين مقام و آن مقام دولتي نميشمونمد.  
بلکه با قدرت مبارزه شان وارد عممل  
شده و ميکوشند حق و حقموقشمان را  
بگيرند. عمل مستقيمم کمارگمري کمه  
خصلتي تعرضي و سيماسمي دارد در  
واقع بازتاب شرايط انمقمالبمي اسمت.  
کارگر هفت تاه در پاسخ به زورگويمي  
هماي کمارفممرمممايمان مميممگممويمد "ايممن  
کارخانه ثمره کمار ممن و پمدران ممن  
است و ما ديگر از شما دستمزمان را  
نميخواهيمه ما اين بردگمي را قمبمول  
نميکنيم. برويد کنار تا خود توليد را  
به دست گيريم". و بعد نيمز عملميمر مم  
يورش نيروي سرکوب رژيمه کمارگمران  
به اعتراضماتشمان اداممه دادهه و در  
حرکتي متحدانه به عنوان صماحمبمان  
اصلي توليده جلوي خمروج شمکمر را  
ميگيرند و ميگويند با فمروش آنمهما  
ميتوانند مزدشان را نقد کنند. و يما  
در جايي چون کمباين سمازي تمبمريمز  

کارگر ميرود و کارخانه را به راه ممي  
اندازد. روشن اسمت کمه بما ايمن کمار  
کارگر توهمي به اين ندارد که گويا با  
راه اندازي کارخانه قرار است کارخانمه  
سود آور شمود و کمارگمران کمارخمانمه  
بتوانند با سود آن امرار معاش کنند.  
آنممهممم در اوضمماعممي کممه اقممتممصمماد  
حکومت اسالمي به بن بست کماممل  
رسيده و چنين از هم پماشميمده اسمت.  
بلکه اين يک اقدام تعرضي و سياسمي  
از جان  کمارگمر و عمممل مسمتمقميمم  
کارگري عليه چااول و  ارت سرمايه  
داري حاکم است که مختص شمرايمط  

 انقالبي است.  
از سوي ديمگمر در اعمتمراضمات  
کارگري ما شاهد مبارزه قدرتمند در  
هاکو هستيم که در آن کمارگمران در  
وسط شهمر اراک ممارش مميمرونمد و  

 زنجيره انساني درست ميکنند.  
در س حي ديگر ميتوان به نمونه  
فممراخمموانممهمماي از قممبممل اعممالم شممده  
کارگران براي برپايي تمجمممع در ايمن  
شممهممر و آن شممهممر بممراي پمميممگمميممري  
خواستهايشمان و تمدارک تمجمممعمات  
اعتراضي کارگري اشاره کرد. نمممونمه  
هاي درخشان آن در همين دو همفمتمه  
اخير تجمعات اعمتمراضمي کمارگمران  
کيان تايمره بمازنشمسمتمگمان صمنمايمع  
فوالد و کارگران راه آهن در شهرهماي  
مختلف کشمور در سم م  سمراسمري  
اسممت. در کمميممان تممايممر کممارگممران در  
هفدهم بهمن ماه در ممقمابمل وزارت  
صنعت با شعار نترسيده نترسيده ما  
همه با هم هستيمه با هممان شمعماري  
که در خيابان سر داده شده بما قمدرت  
مممقممابممل سممرکمموبممگممران حممکممومممت  
ايستادند و قرار تجمع بعدي خمود را  
گممذاشممتممنممد. و بمماالخممره شممعممارهمماي  
اعتراضي کارگمران در ممبمارزاتشمان  
است. از جمله کمارگمري کمه بمخماطمر  
دستمزد معوقه اش به خميمابمان ممي  
آيده با شعارهايمي چمون حمقموقمهماي  
نممجمموممميه فممالکممت عممممموممميه يممک  
اختالس کم بشهه مشمکمل مما حمل  
ميشهه يک اختالس کم بشهه مسکن  
ممما حممل ممميممشممه اعممتممراضممش بممه  
حقوقهاي نجوميه به دزدي ها و بمه   
تبعيض و نابرابري بيان ميکند. ايمن  

چنين است که کارگران بما گماممهماي  
استوار به جلو آمده و پرچم انقالب را  
عليه کل جامعه بدست ميگميمرنمد و  
اعتراض کل جامعمه را نمممايمنمدگمي  
ميکنند. براي روشن شمدن بمحمث بما  
تقضيمل بميمشمتمري بمه نمممونمه هماي  
شورانگيري از ايمن اعمتمراضمات در  

 روزهاي اخير اشاره ميکنم . 

تقريبما از حمدود سمه مماه قمبمل  
سمازي تمبمريمز بمه    کارخمانمه کمممبمايمن 

تع يلي کشيده شده اسمت. کمارگمران  
مماه ممزد    ۸۰ اين کارخانه دستمکمم  

طل  دارند. در ايمن ممدت کمارگمران  
بارها تجمع کردند و پاسخ نگرفتمنمد.  
در ادامه اين اعتراضات کارگمران بما  
راه اندازي کارخانه و فروش ضايعمات  
آن براي توليد کمباين دسمت بمه کمار  
شده و با اين کار توانستند بخشمي از  
م مالمبمات کمارگمران را بمه صمورت  

الحساب پمرداخمت کمنمنمد و بما    علي 
باقيمانده پولي که با فروش ضايعمات  
براي آنان باقيمانده بوده بمراي تمولميمد  
دو دسمتمگماه کمممبمايمن ممواد اولميممه  
خريداري کمردنمد تما بما فمروش آنمهما  
بخش ديگري از م البات کارگران را  
در آستانه سال نو تامين کنند. با ايمن  
کار کارگران کممبمايمن تمبمريمز ديمگمر  
منتظر پاسخ مديمريمت و ممقماممات  
حممکممومممتممي نمممممانممدنممد. بمملممکممه خممود  
مستقيما وارد عمل شمده و ممزد بمه  
سرقت رفته شان را نقد ميمکمنمنمد. و  
همان ور که اشاره کردم ايمن نمه يمک  
اقدام اقتصادي بمراي حمل ممعمضمل  
سودآوري کارخانهه بملمکمه يمک اقمدام  
تعرضمي و سميماسمي از جمانم  ايمن  
کارگران است. اين عمممل مسمتمقميمم  
کارگري است و مهر اوضا  سيماسمي  
امممروز جممامممعممه را دارد. کممارگممران  
کمباين سازي تبريز با کار خود به کل  
کممارگممران کممه بممخممش عممظمميممم آنممهمما  
دستمزدهايشان ماههاست به سرقمت  
رفته و با معضل دسمتمممزد پمرداخمت  
نشده روبرو هستنده راه نشمان دادنمد.  
نکته مهم ايمنمجماسمت کمه آنمنمه در  
کارخانه کمباين سازي تمبمريمز اتمفماد  

افتاده استه روندي اسمت کمه شمرو   
شده و محي هاي کارگري را به تکمان  

 در آورده است. 
نمونه ديگر اين اتمفماد در همفمت  
تاه روي داد که جلو تمر اشماره کمردم.  
کارگران هفت تاه مدتميمسمت کمه در  
اعممتممراض بممه تممعممويممق پممرداخممت  
دستمزدها و نمو  قمراردادهمايشمان و  
وضعيت نابسامان زندگي و کار خود  
در اعتمراضمنمد. در ايمن رابم مه ايمن  
کارگران بارها دست به اعتصاب زده  
و تمممممامممي بممخممش همماي آن وارد  
اعتصاب شدنده تجمع کردنده هممراه  
با خانواده هايشان جاده بسمتمنمده بما  
مممقممامممات مسممئممول بممه مممذاکممره  
نشستنده قمدم بمه قمدم ممديمريمت را  
عق  راندنده امما همر بمار بما خملمف  
وعده کارفرما و ممقماممات مسمئمول  
روبرو شدند. در هفته اي که پشت سر  
گذاشتميممه دور جمديمد اعمتمراضمات  
کارگران هفت تاه بود. در شمشممميمن  
روز اين دور از اعتمراضمات کمارگمران  
هفت تاهه نيروي سرکوب به کمارگمران  
يمورش بممرد. در جممريمان ايممن يممورش  

نمفمر از کمارگمران    ٠١ وحشيانه حدود  
نفمر    ٢٠ بازداشت شدند. از ميان آنها  

از جمله اسماعيل بخشي و کمراممت  
پام به مرکز ستاد فرماندهي نيروهاي  
انتظامي منتقل شدند. اما در هممان  
روز کارگران با اداممه اعمتمصمابشمان  
موفق شمدنمد همممکمارانشمان را آزاد  
کنند. اسماعميمل بمخمشمي نمممايمنمده  
کارگران که از بازداشت آزاد شده بوده  
در گفتگمويمي بما رسمانمه هما ضمممن  
توضي  جريان يورش سرکوبگمران بمه  
کارگرانه اعمتمراض خمود را بمه ايمن  
سرکوب ها و توهين بمه کمراممتمشمان  
اعالم داشت و گفت که اعتراضمشمان  
برحق اسمت. در روز بمعمد از يمورش  
وحشيانه نيروي انتظامي نيز کارگران  
در هفدهم بهممن مماه بمه اعمتمصماب  
متحدانه خود  ادامه دادنمد. در ايمن  
حرکت اعتراضي کمارگمران نميمشمکمر  
هفت تاه وارد عمل مستقيمم شمده و  
انبار شکر را بسمتمنمد و بمه ممنمظمور  
جلوگيري از خروج شکره تريلي شکمر  
را خممالممي کممردنممد. تمما بمما فممروش آن  
دستمزد پرداخت نشمده شمان را نمقمد  

کنند. با وارد کمردن چمنميمن فشماري  
کارگران شرکت نيمشمکمر همفمت تمامه  
بدنبال هفمت روز اعمتمصماب مموفمق  
شدند دستمزد آبانماه خود را بگميمرنمد  
و کارفرما تعهد پرداخت حمقمود آ ر  
ماه را  براي روز دوشنبه هفتمه آيمنمده  
داد و کارگران موقتا به اعتصمابشمان  
خاتممه دادنمد. کمارگمران همفمت تمامه  
دستمزد سه مماه خمود بمعمالوه بمن و  

را طل  دارند.    ٧١ و    ٧٧ پاداش سال  
کارگران هفت تاه اعالم کرده انمد کمه  
اعممتممراضممات آنممان تمما رسمميممدن بممه  
م الباتشان اداممه خمواهمد داشمت.  
اين چنين است که کارگران هفت تمامه  
متحدانه و قمدرتمممنمد ايسمتماده انمد.  
مبارزات کارگران هفت تمامه نميمز بمه  
نوبه خود يمک المگمو اسمت و تما همم  
اکنون دستاوردهاي درخشمانمي بمراي  
خود و براي جنمبمش کمارگمري و کمل  
جامعه در بر داشته است. ممبمارزات  
کارگران هفت تامه نشمان ديمگمري از  
فضاي اعتراض سميماسمي اممروز در  
محيط هاي کارگري و در کل جامعه  
است و توجه ها را در ميان کمارگمران  
در س   ايران و جهاني به خود جملم   

 کرده است.  
و باالخره تجمعات شبمانمه روزي  
کارگران کارخانه پمي وي سمي ايمران  
براي دستيابي به م الباتشان اسمت.  

ايممرانه ممماه   pvcشمرکمت صمنممايمع  
هاست ورشکسمتمه شمده و نمه تمنمهما  
م البات و ممعموقمات کمارگمران را  
پرداخت نمکمرده بملمکمه جمز تمعمدادي  
نيروي انگشت شماره همممه کمارگمران  
خود را اخمراج کمرده اسمت. در ايمن  
کارخانه اخمراجمهما از سمال گمذشمتمه  
شرو  شد و به مرور کارگمران از کمار  
بيکار شدند. ايمن اخمراجمهما در مماه  
هاي اخير شدت گرفته و طي سه مماه  

کارگر اخراج شده انمد. ايمن    ٠٠ اخير  
ماه مزد    ٢٠ درحاليست که مديريت  

ماه اضافه کماري کمارگمران را    ٢٧ و  
بمماال کشمميممده اسممت. بممديممن تممرتمميمم   
کارگران بدون هيچ حق و حقموقمي در  

 خيزش انقالبي مردم و کارگران 
 

 

 شهال دانشفر 

سه نمونه درخشان از اقدام  
 مستقيم کارگری 
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چنگ بيکاري و بي تاميني رها شده  
 اند.  

در روزهاي اخير کارگران شرکمت  
ايمران در ممهمديشمهمر   pvcصنايع  

وقتي متوجه شدند که چند دسمتمگماه  
شرکت که از دستگاه هاي مادر بموده  
و گران قيمت نيز مي باشنده دارد از  
شممرکممت خممارج مممي شمموده مممقممابممل  
شرکت تجمع کردند و هم اکنون همممه  
نيروها به صمورت شميمفمتميه جملموي  
شرکت کشيک مي ايسمتمنمد تما اگمر  
دوباره مديران اقدام به خروج دستگماه  
هاي شرکت کننده به ديگر کمارگمران  
اطال  دهند و جلوي خروج دسمتمگماه  
را بممگمميمرنممد. ايمن چممنميممن اسمت کممه  
کارگران شرکت صنايع پمي وي سمي  
در برابر زورگويي مديريت و به سرقت  
رفممتممن دسممتمممممزدهممايشممان بمما قممدرت  
ايستاده و با ضمبمط امموال شمرکمته  
ميکوشمنمد طملم  همايشمان را نمقمد  

 کنند. 

بممهممممن شماهممد مممارش    ٢١ روز  
قدرتمند کمارگمران همامکمو در وسمط  
شهر اراک بوديم. در اين روز کمارگمران  
هاکو با سرود زير بار ستم نميکمنميمم  
زندگميه جمان فمدا مميمکمنميمم در ره  
آزادگي فرياد آزادگي سر دادند. و اين  
سرودي است که اول بار اين کمارگمران  
در راهاميمممايمي بما شمکموه خمود در  

آنرا سمر دادنمد.    ٧٧ اعتراضات سال  
بعد از آن نيمز ايمن سمرود در تمجمممع  
هزاران نفره بازنشستگان در ممقمابمل  
مجلس سر داده شد. اما ايمن بمار در  
جريان خيزش انقالبي ممردم سمردادن   
اين سرود از سوي کارگران همامکمو و  
مارش قدرتمند آنها در وسمط شمهمره  
پيام کارگران خ اب به کمل جماممعمه  
براي رهايي از شر سرمايه داري حاکم  

 است.  
در ابتکار جال  ديگري کارگمران  

بمهمممن    ٢١ هاکو در اعمتمراض روز  
خود با  شعار طعنه آميمز "ممرگ بمر  
کارگر درود بر ستمممگمر" کمل بسما   
سمرممايممه داري حماکممم را بمه سمخممره  
گرفتند و تمام توجه ها را بسوي خود  

 جل  کردند.  
مبارزات کارگران هاکو در سمال  

و راهايممايمي هماي پمرشمورشمان    ٧٧ 
همراه با خانواده هما يمکمي از نمقم مه  
ع ف هاي مهم جنبش کمارگمري در  
سال گذشته بود. در ارديبهمشمت مماه  
سال جاري نيز اعتراضات قمدرتمممنمد  
کارگران همامکمو همممراه بما کمارگمران  
آ رآب اراک انممعممکمماس گسممتممرده اي  
داشمممت. خصممموصممما وقمممتمممي کمممه  
سممرکمموبممگممران حممکممومممت صمممف  
اعتراضي کمارگمران آ ر آب اراک را  
ممورد يممورش وحشميممانمه خممود قممرار  
دادنممده کممارگممران ايممن دو کممارخممانممه  
آنننان قدرتمند و متحدانه در بمرابمر  
آنان ايستادند که فرماندار و مقامات  
شهر را به  لط کردن و عذرخواهي از  
کارگران واداشت. در عيمن حمال ايمن  
اعتراضات با موجي از همبسمتمگمي  
از بخش هاي مختلف کارگري همراه  
شد و انعکاسي جهاني پيدا کمرد. بما  
اين تفاوت که مارش کارگران در روز  

بهمنه در شراي مي روي داد کمه    ٢١ 
ممردم در خميممابممان شممعممار مممرگ بممر  
ديممکممتمماتممور و جمممممهمموري اسممالمممي  
نميخواهيم را سر ميمدهمنمد. ممارش  
کمارگمران همامکمو در وسمط شمهمر و  
شعارهاي رزممنمده شمان در شمرايمط  
کنونيه المگموي قمابمل تمکمثميمري از  
مبارزه براي کارگران در تمام شهمرهما   

 است. 

 

اعممتممراضممات و اعممتممصممابممات  
گسترده کارگري اداممه دارد. اممروز  

بهمن کمارگمران چمنمديمن ممرکمز    ۶۱ 
کارگري و بازنشستگان در شهمرهماي  

    همفمت تمامهه     اراکه اهوازه اصفمهمانه 
سمنانه تهران و برخي شهرهاي ديگر  
دست به اعتصاب و تجمع اعتراضي  
زدنممد. خممبممرهمماي زيممر گمموشممه اي از  
اعتصابات و تجمممعمات اعمتمراضمي  

 کارگران است.  
کارگران صنايع فوالد دسمت بمه  

 تجمعات سراسري زدند  
بمهمممن بمازنشمسمتمگمان    ۶۱ روز  

اصمفمهمان در   صنايع فوالد و ممعمدن 
مقابل ساختمان بازنشستگي در ايمن  
شهر تجمع کردند و خواهان پمرداخمت  
فوري حقود معوقه و درمان رايمگمان  
شممدنممد. ممموضممو  ديممگممر اعممتممراض  
بازنشستگانه پرداخت هاي پلمکمانمي  
و اختالس ها اسمت. بمازنشمتمسمگمان  
فمموالد اصممفممهممان اعممالم کممردنممد کممه  
دوشنبه هاي هرهفته دست به تجمممع  

 خواهند زد.  
بازنشمسمتمگمان فموالد اهمواز بما  
خواست هاي مشمابمهمي در ممقمابمل  
استانداري دست به تجمع اعتمراضمي  

 زدند.  
بازنشستگان استان البرز نيمز در  
ميدان شهر زيرآب دسمت بمه تمجمممع  

 زدند.  
تممجمممممعممات بممازنشممسممتممگممان در  
اصفمهمانه اهمواز و زيمرآبه بمنما بمر  
فراخوان از قبل اعمالم شمده صمورت  
گرفت و بازنشستگان خواستهايشمان  
را با شعارها و دست نموشمتمه همايمي  
اعالم کردند. حقود بازنشسته چرا به  
گل نشمسمتمهه حمقمود و درممان مما  
مشکل االن ماه صنعتمگمران ديمروز  

آوارگان امروزه حقموقمهماي نمجموممي  
فالکت عموميه يه اختالس کم بشمه  
مشکل مما حمل مميمشمه از جممملمه  
 شعارها و دست نوشته هاي آنها بود.  
 کممارگممران نمميممشممکممر هممفممت تمماممه 
کارگران نيشکر هفت تمامه بمه دنمبمال  
اعممتممراضممات چممنممد روز گممذشممتممه و  
علير م يورش وحشيانه گارد ويژه بمه  
آنممان در روز قممبممله بممه اعممتممصمماب  
متحدانه خود ادامه دادند. اعتمراض  
کارگران هفت تاه به تعويق پمرداخمت  
حقوقهاه قراردادهاي موقت کماري و  
امنيتي کردن مبارزاتشان از جممملمه  
يممورش روز گممذشممتممه گممارد ويممژه و  
دستگيري دهها نفر از هممکمارانشمان  
بود که زير فشار اعمتمراض کمارگمران  
چند ساعمت پمس از بمازداشمت آزاد  
شدند. سنديکاي کمارگمران نميمشمکمر  
هفته طمي گمزارشمي از ايمن حمرکمت  
اعتراض تمحمت عمنموان"صمداي حمق  
خواهي کارگران هفت تاه با تهديد و  
ارعاب خاموش نخواهد شد" گزارش  
ميدهد که امروز تمام قسمممت هماي  
شرکمت نميمشمکمر همفمت تمامهه بمراي  
دستيابي به م البات خود دسمت بمه  
اعممتممصمماب زدنممد. در ايممن حممرکممت  
اعتراضي کارگران بازنشسته نيز کمه  
بيش از يکسال است بازنشست شمده  
و سنوات خود را دريافت نکرده انمده  
در کنار کارگران شا ل براي رسميمدن  
به خواستهاي خود به جممع کمارگمران  
اعتصابي پيوستند. کمارگمران اعمالم  
کرده اند که اعتصاب و تجمع آنان تما  
رسيدن به م الباتشان ادامه خمواهمد  

 داشت.  
 کارگران هاکو در اراک  

کارگران هاکو بار ديگر با سمرود  
زير بار ستم نممميمکمنميمم زنمدگميه در  

مرکز اراک دست به راهايمايي زدنمد  
و بمما پممالکمماردهممايممي کممه در دسممت  
داشتند بر خواست هاي خود تماکميمد  
کردند. يک شعار ديگر کارگران درود  
بر ستمگر مرگ بر کارگر بود کمه بمه  
شيوه اي طنزگونهه حمکموممت را بمه  
چالش ميکشميمد و تموجمه ممردم را  
بخود جل  ميمکمرد. عمدم پمرداخمت  
حقود معوقهه وضعميمت نمابسماممان  

هماي داده    کار و عمملمي نشمدن وعمده 
شده توسمط وزيمر کمار و اسمتمانمداره  

کمارگمر    ۶۶۰۰ موضمو  اعمتمراض  
 هاکو است.  

کممارگممران کممارخممانممه چمموکمما در  
مماه    ۳ اعتراض بمه عمدم پمرداخمت  

 حقود تجمع اعتراضي بر پا کردند.  
حممدود چممهممل نممفممر از کممارگممران  
کممارخممانممه رنممگمميممن نممخ سمممممنممان در  
اعتراض به عدم پرداخت مم مالمبمات  
مزدي خود مقابل استانداري تمجمممع  

 کردند.  
کارگران مترو نو بنياد در تمهمران  

مماه  ۲ در اعتراض به عمدم پمرداخمت  
حقود عقم  افمتماده خمود دسمت بمه  
 اعتصاب و تجمع اعتراضي زدند.  

کممارگممران شممهممرداري آبممادان در  
ادامممه اعممتممراضمماتشممان بممه تممعممويممق  
پرداخت چنمد مماه حمقمود دسمت بمه  

 تجمع زدند.  
اعتصابات و تجمعات کمارگمري  
يک رکن مهم جنبش آزاديمخمواهمانمه  
مردم ايران براي سرنگوني جمممهموري  
اسالمي اسمت. حمزب کمممونميمسمت  
کارگري همه مردم را به همبسمتمگمي  
 هرچه بيشتر با کارگران فراميخواند.  
 حزب کمونيست کارگري ايران 

فموريممه    ۱ ه  ۶۹۳۱ بمهممممن    ۶۱ 
 ۸۰۶۷ 

 کارگران کوتاه نميايند  
 

 اعتصابات امري همه روزه و گسترده است  

مارش قدرتمند کارگران  
 هپکو در وسط شهر اراک 

fb.com/
wpiran/ 
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پديمده دخمتمر خميمابمان انمقمالبه  
قدرت و شمکموه ديمگمري بمه خميمزش  
انقالبي و آزاديخواهمانمه ممردم ايمران  
داده است. در جريان انقالب بمتمدريم   
نيروهاي سياسي مختلف بمه مميمدان  
مياينمد و راه خمود را بمه جملمو بماز  
ميکنند و هر کدام راه را بمر جمنمبمش  
هاي حق طلبانه ديگر ميگشايمنمد و  
بدينسان انقالب موانع را از ممقمابمل  
خود برميدارد و به جلو ميرود. دختر  
خيابان انقالب تنها ظرف چند هفمتمه  
به سراسر کشور رسيد و از يک حرکت  
نمادين به يمک جمنمبمش تمممام عميمار  
انقالبي تمبمديمل شمد. جمنمبمشمي کمه  
همرچممنمد همنمموز قمدم هماي اولميممه را  
برميدارده اما  ول عظيمي است کمه  
 هيچ قدرتي توان مقابله با آنرا ندارد.  
جمهوري اسالممي و حمکموممت  
مذهبي از همان روز اول قدرت گيري  
اش وصله ناجوري بر جامعه بود. بمه  
اين معني که هيچ بخشي از جاممعمه  
با آن سازگاري نداشت. از کارگري که  
کار و رفاه و حداقل اممنميمت شمغملمي  
ميخواست تا زنمي کمه مميمخمواسمت  
حداقل در نحوه لباس پوشيدنش آزاد  
بمماشممده از دخممتممر و پسممري کمممه  
ميخواستند دست هم را در خميمابمان  
بگيرند تا کسي که ميخواست حمتمي  
موسيقي دلخواه خود را گوش کمنمده  
از جواني که به رقص عالقه داشت تا  
کسي که ميخواست يک آبمجمو بمدون  
دخالت دولت! بنوشمده از کسمي کمه  
عالقه اي بمه نممماز و روزه و خمرافمه  
مذه  نداشت تما نمويسمنمده اي کمه  
ميخواست کمتمابمي و يما داسمتمانمي  
منتشر کمنمد و يما کسمي کمه فمقمط  
ميخواست حرمتي داشته باشد و همر  

روز بيجهت مورد توهيمن و تمحمقميمر  
قرار نمگميمرده و در واقمع کمل آحماد  
جامعهه جمهوري اسالممي را ممانمع  
زندگي خود ميداند. حکومت عمهمد  
عتيق و کمامک زده آيمت اا هما بما  
زندگي معمولي و روزمره يک جامعه  
چند ده ميليوني در تناقض عمميمقمي  
قرار دارد و به اين معمنمي جمممهموري  
اسالمي يک وصله ناجور بر پيکر اين  
جامعه بموده اسمت. بما هميمچ درجمه  
سبعيتي جامعه ايران که جاممعمه اي  
نسبتا پميمشمرفمتمه و ممدرن همم بمود  
نميتوانست تسليم چنين حمکموممتمي  
بشممود و ايممن درجممه دخممالممت آن در  
زندگي شخصي اش راه اينهمه سلم   
آزادي سمميمماسممي و اجممتممممماعممي را و  
ايمنمهممممه اجمبمار را بمامذيممرد. کمممتممر  
حکومتي را ميتوان سراغ گرفت کمه  
همه جامعه دشمن آن بماشمد. حمتمي  
نفس زندگي آقازاده ها و آيت اا زاده  
ها هم علير م موقعيت ممتاز آنمهما  
و امکانات اقتصادي فراواني کمه در  
اختميمار آنمهما قمرار گمرفمتمهه بما ايمن  

 حکومت خوانايي ندارد.  
به اين معني جمهوري اسمالممي  
به تمام معني منزوي است. در دهمه  
هاي آخر قرن بيست شراي ي دست به  
دست هم داد تا چنين نيمرويمي خمارج  
از متن تاريخ واقعي اين جامعمه سمر  
کار بيمايمده امما از همممان ابمتمدا بما  
تناقضات خرد کننده روبرو شد. ايمن  
مهمترين پاشنه آشيل حکومت بموده  
است. حکومتي که هيچ بمخمشمي از  
جامعه جز اقليتي بسيار ممحمدود را  
با خود ندارد. امروز اين نيروهماي بمه  
بند کشيده شده و محروم شده از هممه  
چيزه دارند آزاد ميشوند و به مميمدان  

ميمايمنمد. انمقمالب در ايمران نميمروي  
عظيمي دارد و يکي از توده اي تريمن  
انقالبات در کل تاريخ بشمر در ايمران  
شممکممل ممميممگمميممرد. هممر کممس کممه  
کمموچممکممتممريممن آزادي اجممتممممماعممي  
ممميممخممواسممتممهه چممه بممرسممد بممه آزادي  
سياسي و رفاه و بمرابمريه بمه مميمدان  
ميايد. در هيچ خانه اي نميمسمت کمه  
جمهوري اسالمي چندين دشمن قسم  
خورده نداشته باشد. بي دليل نيمسمت  
که جنبش هماي اجمتممماعمي بسميمار  
رنگارنگي در جماممعمه ايمران پما بمه  
حيات گذاشته و در کمنمار همم بمراي  
ريشمه کمردن دشمممن مشمتمرک خمود  
دسممت در دسممت هممم ممميممدهممنممد و  
جمهوري اسالميه حکومتمي کمه از  
هر نظر در بحران العالج قمرار دارده  
بايد با نيرويي بسيار عظيمم ممقمابملمه  
کند و خودش هم ميداند کمه تموانمش  
را ندارد و در همم خمواهمد شمکمسمت.  
روشن اسمت کمه پمروسمه سمرنمگمونمي  
حکومتي تا دندان مسل  که ظرفيت  
جنايت زيادي دارده پينيمده اسمت و  
راه همواري در مقابل انقالب نيسمت.  
شبيه حکومت هاي پوشالي پهلوي و  
بن علي نيسمت. امما در عميمن حمال  
روند به ميمدان آممدن جمنمبمش هماي  
ممخممتملممف و طمميمف ممتممنمو  مممردم  
ناراضي نشان مميمدهمد کمه چمگمونمه  
نمميممروي سممرکمموب نمماتمموان ممميممشمموده  
شکاف در ميان باندهماي حمکموممت  

شمرو  بمه ريمزش      تشديمد مميمشموده 
ميکند و زمينگير ميشمود. پمروسمه  
سرنگوني خود موضو  مهمي اسمت  
و بايد جداگانه به آن پمرداخمته فمقمط  
همينقدر الزم به اشاره است که سميمر  
اوضا  تا همينجا نشان داده است که  

با به ميدان آمدن مردم و توده گيمرتمر  
شدن انقالبه چگونه راه بمراي درهمم  
 شکستن حکومت ساده تر ميشود.  
انقالب ايران يمک انمقمالب زنمانمه  
است و يکي از مهمتمريمن نميمروهماي  
انقالب در ايرانه جنبمش رهمايمي زن  
است. جنبشي که در تمام ايمن چمنمد  
دهه در صحنه بوده استه در سالهاي  
گذشته نض  گرفته و در همفمتمه هماي  
گذشته با پديده دختر خيابان انقالبه  
وحشممت  مميممر قممابممل تمموصمميممفممي در  
صممفمموف حممکممومممت و نمميممروهمماي  
سرکوبش ايجاد کرده است. ايمنمرا از  
اظهار نظر سران حمکموممت بمخموبمي  

 ميتوان مشاهده کرد.  
جممنممبممش رهممايممي زنه صممرفمما    

جنبشي با م البات زنمانمه نميمسمته  
 ير سياسي نيسمته  ميمر انمقمالبمي  
نيسته صرفا مربو  بمه بمخمشمي از  
    جامعه نيست. يکي از انقالبي ترينه 
سمميمماسممي تممريممنه راديممکممال تممريممن و  
اجتماعي ترين جنبش هما اسمت کمه  

اسالم و ايمدئمولموژي      کليت حکومته 
تبليغمات      آنه قوانين آنه ارگانهاي آنه 

و سياست هاي آن و همممه چميمز ايمن  
حکومت را به مصاف طلبيده اسمت.  
جممنممبممشممي بسمميممار حممق طمملممبممانممه و  
آزاديمخممواهممانممه بممراي بممرابمري و رفممع  
تبعيضه در دفا  از ممدنميمت عملميمه  
ارتجا  سياه مذهبيه جنبشي ممدرن  
عمملمميممه فممرهممنممگ کمماممک زده ممملممي  
اسالمي. مقابله با حجاب کمه يمکمي  
از ستون هاي اين جنبمش و در واقمع  
نوک پيکان ايمن جمنمبمش اسمت نميمز  
صرفا حرکتي زنانمه نميمسمت. صمرفما  
مقابله با حجماب نميمسمت. حمرکمتمي  
است در مقابل تار و پود حمکموممت.  
جنبشي است که قل  نظام را نشمانمه  
گرفته است. اين گفته بسيار عميق و  
واقعي است که جمهوري اسالمي بما  
حجاب آمد و بدون حجاب مميمرود و  
بر متن جايگاه اين جنبش اسمت کمه  
حرکت نمادين دختر خيابمان انمقمالب  
اينگونه رعشه به تن حمکموممت ممي  
اندازد و شور و شعف بي پمايمانمي در  
ميان مردم ايجاد ميکند. حکموممت  
ظرفيت اين  ول عمظميمم را بمخموبمي  
ميداند. ميداند که اگر تا اين لمحمظمه  
فقط گوشه کوچکي از ايمن نميمرو بمه  

حرکت درآمده و طموفمانمي بماما کمرده  
استه همنمگماممي کمه در آيمنمده اي  
نزديک کمل نميمرويمش آزاد شموده بمه  
تنهمايمي حمکموممت و تمممام نميمروي  

 سرکوبش را زمينگير ميکند.  
پيشروان جنبش کارگري بايمد بما  
تمام قوا از اين جمنمبمش و از پمديمده  
"دختر خيابان انقالب" حمايت کننمد.  
نه صرفا به اين دليل کمه همرچمه ايمن  
جنبش قدرت بيشتري بگيرده تموازن  
قوا را به نفع جنبش کارگري تمغميميمر  
ميدهده و نه صرفا به ايمن دلميمل کمه  
اين جنبش حق طلبانه استه بلکه بمه  
اين دليل نيز کمه اگمر طمبمقمه کمارگمر  
ميخواهد رهبر انقالب باشد بمايمد از  
همه حرکت هاي حق طلبانه و از ايمن  
جنبش مشخص حمايت کند و ممهمر  
خود را بر آنها بکوبد. بايد پرچم دفا   
از اين جنبش را بلند کند و بما تمممام  
قامته خود را صاح  آن بداند. بويژه  
که اين جنبش در ماهيت خمود چم   
است و وزنه کارگر و سوسيالميمسمم را  
تقويت ميکند. سنت هاي کهمنمه اي  
را که محمل رشد ارتمجما  و پمايميمن  
نگهداشتن س   انتظار و توقع ممردم  
از يک زندگي انسانمي اسمته در همم  
ميشکند و استانداردهاي جامعمه را  
باال ميمبمرد و فمي المحمال بماال بمرده  
است. اين جنبش تا همين جا ضمربمه  
سنگيني به حکومت و طبقه حاکم و  
مذه  و ارتجما  اسمالممي و کملميمه  
احزاب و سمازممانمهماي اسمالممي در  
حاشيه حکومت و در اپوزيسيون زده  
و خدمت بزرگي به جنمبمش انمقمالبمي  
مردم کرده اسمت. ايمن جمنمبمش ايمن  
ظرفيت را دارد که همبسمتمگمي بميمن  
المللي قدرتمند و بسيمار تموده اي را  
در سممراسممر جممهممان بمما مممردم ايممران  
برانگيزد و حاميمان واقمعمي انمقمالب  
مردم ايمران را عملميمه سمازش هما و  
توطئه هاي دول  ربمي عملميمه ممردم  
ايران به حرکمت درآورد. وظميمفمه همر  
سوسياليستيه هر جريان آزاديخواه و  
راديکالي و هر فعال پيشمرو جمنمبمش  
کارگري و هر فعال اجتماعي مترقمي  
است که نه تنها از اين جنمبمش دفما   
کنده بلکه با تمام قوا براي دامن زدن  

 به آن و تقويت آن قدم بردارد.  

 غول جنبش رهايي زن به ميدان ميايد  
 

 

 اصغر کريمي 
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بحث کنترل کارگري بار ديگر در  
جامعه م رس شده است. قابل انتظار  
نيز بود. ايمن بمار يمکمي از فمعمالميمن  
کارگري نيشکر هفت تاه در ممقمابمل  
توطئه ها و تمالمشمهماي کمارفمرمما و  
دولممت سممرمممايممه رسممممما اعممالم کممرد  
چنمانمنمه کمارفمرممايمان بمه خمواسمت  
کمارگممران پمماسممخ مممنماسمم  نمدهممنممده  
مديريت و اداره کارخانه را در دسمت  
خواهند گرفت!.کارخانه را خود اداره  

 خواهند کرد. کنترل کارگري! 
واقعميمت ايمن اسمت کمه بمحمران  
اقتصادي پيکره جمهوري اسالمي را  
در بر گرفته است. جمهوري اسمالممي  
بممه لممحمماظ اقممتممصممادي يممک پممروژه  
ورشکسته به تقصير است. حماکمممت  
سرمايه و اسالم نتيجه اي جز فمقمر و  
فالکت و خانه خرابي بمراي کمارگمر و  
توده مردم زحمتکش نداشمتمه اسمت.  
کارگران و مردم بااخاسته در پي چاره  
جممويممي بممراي پممايممان دادن بممه ايممن  
وضعيت ناهنجار هسمتمنمد. ممبمارزه  
براي سرنگوني حکومت اسالمي در  
محور چنين تالمشمهمايمي قمرار دارد.  
شعار مرگ بر فقره ممرگ بمر گمرانمي  
بممازتمماب دو فمموريممتممي بممودن چممنمميممن  
مممعممضمملممي در جممامممعممه اسممت. چممه  
ملزوماتي سياست کنترل کارگري را  
در جامعه مم مرس کمرده اسمت؟ ايمن  
سياست بمه چمه ممعمضمالتمي پماسمخ  
ميدهد؟ اين سياست چه چشم اندازي  
را در مقابل فعالين کارگري و جنبش  
کمونيمسمم کمارگمري قمرار مميمدهمد؟  
محدوديت ها و ممحمدوده هماي ايمن  

 سياست کدامند؟  
به جلو آممدن سميماسمت کمنمتمرل  
کارگري ناشي از موقمعميمت ويمژه اي  
است که بخشهايي از طبقه کارگر در  
آن قرار گرفته اند. و اين سياست يمک  
پاسخ کارگري روشن و کمونيستي بمه  
اين شرايط است. واقعيات زير برخمي  
از زمينه هاي عميمنمي طمرس چمنميمن  

 سياستي هستند:  
صمممد هممما همممزار کمممارگمممر    -۶ 

مدتهاست که دستمزد شان با تاخميمر  
چند ماهده پرداخت ميشمود. اخمراج  
کمارگمران ابمعماد گسمتمرده اي بمخمود  
گرفته است. بميمکماري و گمرانمي يمک  

واقعيت زمخت و خشن در جماممعمه  
است. اين روند نتيجه بمحمران و فملم   
 اقتصادي سرمايه داري ايران است.  

سياستهاي اقتصادي دولمت    -۸ 
اسالمي سمرممايمه عمممال بمرخمي از  
واحدهاي توليدي و صمنمعمتمي را بمه  
رکود کشانده و در آستانمه تمعم ميملمي  
قرار داده است. بعضا فروش و تماراج  
ابزار و ماشين آالت تمولميمدي و کمال  
خود عوامل توليد راه سريعتري بمراي  
سرمايه و جانميمان حمکموممتمي بمراي  
انباشت و ثمروت انمدوزي اسمت. ايمن  
سياست نيرويي است که آينده اي در  
جممامممعممه نممدارد. خممود ممميممدانممد کممه  

 محکوم به فنا است.  
سميمماسمت تمحمممميممل فممقمر و    -۹ 

فالکت اقمتمصمادي يمک رکمن تمالش  
ارتجاعي رژيم اسالمي براي بمه زانمو  
در آوردن کارگرانه در کنمار سمرکموب  
مستقيم و همه جمانمبمهه در شمرايمط  

 کنوني است.  
اين شرايط اقمتمصمادي را فمقمط  
ميتوان "فالکت اقتمصمادي" نمامميمد.  
اين شرايط يک استثناء و مسمالمه اي  
خممارج از نممرم فممعممالمميممت اقممتممصممادي  
سرمايه در ايران نميمسمت. ممحمصمول  
طبيعي عمملمکمرد سمرممايمه داري و  
حکومت اسمالممي در ايمران اسمت.  
حکومتي که نفس بقماء و تمدوام همر  
روزه آن با اعتراض تموده هماي ممردم  
سرنگونمي طملم  روبمرو شمده اسمت.  
مقابله با فالکت اقتصادي تمحممميمل  
شده بر طبمقمه کمارگمر يمک واقمعميمت  
روزمره جامعه است. ممبمارزه عملميمه  
دستمزدهاي پرداخت نشمدهه ممبمارزه  
عليه اخراج و بيکار سازي کمارگمرانه  
مبارزه عليه بمه تمعم ميملمي کشمانمدن  
واحدهاي توليمدي و چماماول وسمايمل  
توليديه مبارزه براي افزايش دستمزد  
ها و دريافت بيمه بيکاريه جمملمگمي  
از عممرصممه همماي مممتممفمماوت مممبممارزه  
اقتصادي طبمقمه کمارگمر در شمرايمط  

 حاضر هستند.  
ممما در دوره کممنممونممي شمماهممد  
اعتراضات و اعتصمابمهماي گسمتمرده  
کممارگممري در واحممدهمماي مممخممتمملممف  
صنعتي هسمتميمم. ايمن اعمتمراضمات  
علير م گستردگي و حمممايمت تموده  

هاي مردمه علميمر مم پميمش رويمهماه  
بعضا به اهداف خود دسمت نميمافمتمه  
اند. "عدم سود آوري" و عدم قمابملميمت  
رقابت با کاالهاي وارد شده يک بهانمه  
کارفرمايان براي تع يلي و بمه رکمود  
کشاندن واحد توليدي و فروش وسايل  
تمولميمد اسممت. در چمنميممن شمرايم ممي  
اعتصماب کمارگمريه قمدرت از کمار  
انداختن چر  توليد و توزيعه از هممان  
جايگماه و تموانمي کمه در يمک واحمد  
تممولمميممدي "سممود آور" وجممود دارده  
برخوردار نميمسمت. ممثمال در همممان  
سمماعممت اول اعممتممصمماب در "ايممران  
خودرو" شريان اقتصادي "بيت اممام"  
و برخي ارگانمهماي ديمگمر حمکموممت  
اسممالمممي را وادار بممه " واکممنممش"  
ميکند. هم سود و جيبشان به خم مر  
افتاده است و همم رژيمم و دسمتمگماه  
حکومتي و نظام حاکم. هر دسمتمگماه  
اتوموبيلي که در کارخانمجمات ايمران  
خودرو توليد نشوده چندين مميملميمون  
تومان ضرر مستمقميمم بمه صماحمبمان  
سرمايه و انگلهماي اسمالممي حماکمم  
خممورده اسممت. اممما اعممتممصمماب در  
واحممدهممايممي کممه چممنمميممن ممموقممعمميممت  
اقتصادي را به داليل مختلف ندارنمد  
از قممدرت و نممقممش الزم بممرخمموردار  
نمميممسممت. زمممانمميممکممه يممک سمميمماسممت  
کارفرما به تع يلي کشاندن و فمروش  
و حراج وسايل توليد استه اعتصاب  
الزاما کارآيمي هممميمشمگمي خمود را  
ندارد. نتيجتا يک سئوال اسماسمي در  
مقابل رهمبمران کمارگمران در چمنميمن  
شراي ي اين است: استراتژي کارگران  
براي پيروزي بر کدام مولفه هما بمايمد  
ممتمکممي بمماشمد؟ آيما کممارگمران بمايممد  
بنشينند و شاهد بيکاري و اخمراج و  
تع يلي واحد تمولميمدي بماشمنمد؟ در  
چنين شراي ي و در ممواجمه بما ايمن  
فممالکممت اقممتممصممادي يممک سمميمماسممت  
ميتواند به دست گرفتن اداره کارخانه  
و واحد توليدي و يا به عبارت ديمگمر  

 سياست کنترل کارگري باشد. 
مسلمما کمنمتمرل کمارگمري تمممام  
سياست کمارگمري و کمممونميمسمم در  
مقابله با فالکت اقتمصمادي مموجمود  
نيست. يکي از حملمقمه هما و ابمزاري  
است که کارگر ميتواند به آن متوسل  

شممود. مممبممارزه ممما عمملمميممه فممالکممت  
اقتصادي ابعاد گسترده و ممتمنموعمي  
دارد. ما براي پرداخت فوري تمماممي  
دسممتمممممزده همماي مممعمموقممه مممبممارزه  
ميکنيم. مما بمراي بميمممه بميمکماري  
مکفي مبارزه مميمکمنميمم. مما بمراي  
افزايش دستمزد و تعيين دستممزدهما  
توسط نمايندگان مستقميمم کمارگمران  
مبارزه ميکنيم. ما براي جلوگيري از  
اخراج کارگران مبارزه ميکنميمم. مما  
براي لغو قراردادهاي برده وار سمفميمد  
امضا مبارزه ميکنيم. ما براي بيممه  
درماني مناس  و قابل دسترس براي  
همه مبارزه ميکنيمم. در کمنمار ايمن  
مبارزه همزمان ميتوانيم براي اعممال  
کنترل کارگمري نميمز ممبمارزه کمنميمم.  
کنترل کارگمري مميمتموانمد يمک رکمن  
تالش و سياست مما در ممقمابملمه بما  

 فالکت اقتصادي باشد. 
کنترل کارگري مميمتموانمد گمام و  
گوشه اي از سياست عمومي مما در  
خارج کردن کنترل توليمد و تموزيمع و  
ارائه خدممات در جماممعمه از دسمت  
سرمايه و دولت اسالمي بماشمد. مما  
براي سوسياليسم مبارزه مميمکمنميمم.  
ما براي جامعه اي مبارزه ميمکمنميمم  
که شمهمرونمدان و تمولميمد کمنمنمدگمان  
مستقيم نيازهماي جماممعمه خمود در  
مقام تعيين چند و چون توليده ميزان  
توليده نو  توليمد و شمرايمط تمولميمد  
و ... قرار گيرند. نمظمارت و کمنمتمرل  
کارگري يک گام در اين راستما اسمت.  
مسلما اجراي اين سياست به معنماي  
حاکميت اقتصادي سوسيالميمسمم در  
واحد توليدي و يا استقرار مناسمبمات  
اقتصادي سوسياليستي نيست. امما  
اقدامي اوليه در اين راستا و همسو و  
هم جهت با اين مجموعه از فعالميمت  

 است.  
اين سياست در کمدام واحمدهماي  
صنعتمي و خمدمماتمي قمابمل اتمخما   
است؟ هر کجا که کارگمران بمتموانمنمد  
چنميمن سميماسمتمي را پميمش بمبمرنمده  
ميتوان و بايد چمنميمن سميماسمتمي را  
اتخا  کرد. فاکتور اولميمه و تمعميميمن  
کنندهه قدرت و نيرو و درجه اتحماد و  
همبستگي کارگري است. اما اجراي  
اين سيماسمت در ممراکمز تمولميمدي و  

خدماتمي بما ضمروريمات ممتمفماوتمي  
مواجه است. در واحمدهمايمي کمه در  
حال تع ميملمي و يما ورشمکمسمتمگمي  
هستند و يا به نابمودي کشمانمده شمده  
انده اتخا  اين سياست از مبرميت و  
اهميت بيشتري برخموردار اسمت. در  
اين واحدها مساله ممعماش و بمقماي  
کارگر مورد تعرض قرار گرفته است.  
بمميممکمماري و اخممراج بممعممضمما مممعممادل  
محکوميت به فقر و فالکت گستمرده  
است. در شراي ي که جامعه به سوي  
يک ورشکسمتمگمي اقمتمصمادي همممه  
جممانممبممه رانممده ممميممشمموده در چممنمميممن  
شراي ي نظارت و کنترل کارگري يمک  
راه واقعي و عملي در مقابلمه بما ايمن  

 تعرض کارفرما است.  
 –کمممممارگمممممران راديمممممکمممممال  

سموسمميمالمميمسممت و رهمبممراي عمممملممي  
کارگري ميتوانند اين افق و سيماسمت  
را در کنار ساير سياستها و راهمهماي  
عملي مقابله بما فمالکمت اقمتمصمادي  
قرار دهند. اين سميماسمت بمه کمارگمر  
اممميممد ممميممدهممد. گمموشممه اي از يممک  
مجموعه راه حمل واقمعمي اسمت. بمه  
کارگر امکان ميدهد که سياستمهماي  
سممازشممکممارانممه و دنممبممال روي از  
بخشهايي از بورژوايي را ب مور همممه  
جانبه اي خنثي و حاشيه اي کنمد. بما  
اتخا  سياست کنترل کارگريه کارگر  
دست باال را در مقابله با توطئه هماي  
کارفرما پيدا ميمکمنمد. حمتمي شمبم   
پيشبرد اين سياست به کمارگمر نميمرو  

 ميدهد.  
واقممعمميممت ايممن اسممت کممه ابممعمماد  
فالکت کارگري روز بمه روز در حمال  
گسممتممرش اسممت. بممايممد دسممت بممه  
اقدامات روشن و ويمژه اي زد. بمايمد  
قدرت کارگر را براي حاکمم کمردن بمر  
سرنوشمت خمود بمه مميمدان کشميمد.  
کنترل کارگري يک سياست تمعمرضمي  
در اين شرايط دهشتناک است. بمايمد  
براي نبردهاي جدي و اسماسمي آمماده  
شد. کارگران سوسياليست و راديکال  
ميتوانند با به ميدان کشيدن طمبمقمه  

 کارگران و سياست کنترل کارگري 
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کممارگممر در ايممن شممرايممط نمميممروي  
سوسميمالميمسمم طمبمقمه کمارگمر را در  
پيشاپيش اعتراضات و مبارزه طبقه  
کارگر قرار دهند. به ميمدان کشميمدن  
طبقه کارگر در مبارزه عليمه فمالکمت  
اقتمصمادي يمک شمر  پميمشمروي در  

 شرايط کنوني است.  
ما در عميمن حمال بمه فمعمالميمن  
کارگري ميگوئيم که پيشبرد چمنميمن  
سياستي کار ساده و سهل نيست. ما  
توهمممي بمه ممعمضمالت و مسمائمل  
پمميممشمماروي نممداريممم. اممما هممراس از  
پيشرويه سياستي نيست کمه مما در  
دستور خود قرار دهميمم. يمک نمقم مه  
قدرت سياست کنترل کارگري را بايمد  
در راهگمشما بمودنه عممملمي بمودن و  
تعرضي بودن آن ديد. ايمن سميماسمت  
يک پاسخ روشن و عمملمي بمه بمحمران  
اقتصادي حماکمم بمر جماممعمه اسمت.  
کنمتمرل کمارگمري گموشمه اي از اراده  
مستقيم و بمالواسم مه کمارگمر را در  
پيشبرد واحمد اقمتمصمادي ممتمحمقمق  

 ميکند.   
اصمملممي تممريممن مسممالممه در ايممن  
چهارچوب بنظر من جا انداختن ايمن  

سياسمت و افمق تموسمط فمعمالميمن و  
سازماندهندگمان و رهمبمران عممملمي  
کارگري در صفوف کارگران است. هم  
اکنون کارگران نيشکر هفمت تمامه در  
گير مبارزه اي همه جانبه با کارفرمما  
و دولت اسالمي در رابم مه بما اداممه  
کاري و دريافت دستمزدهاي ممعموقمه  
خود هستند. ماههاست که حقمود و  
مزاياي آنمهما پمرداخمت نشمده اسمت.  
کارفرما مدعي است کمه ايمن واحمد  
"سممود ده" نمميممسممت. ممميممخممواهممنممد  
زمينهاي زراعي اين واحد صمنمعمتمي  
را به فروش بمفمرسمانمنمد و بمه تمدريم   
کارخانه را تمعم ميمل کمنمنمد. کمنمتمرل  
کارگري همانگونه که يکي از رهبران  
کارگمري مم مرس کمرده يمک راه حمل  
واقعي است. بايد به يک سياسمت جما  
افتاده در بخشهايي از طبمقمه کمارگمر  

 تبديل شود.  
کارگران نبايمد اجمازه دهمنمد کمه  
واحممدهمماي تممولمميممدي را بممه نممابممودي  
بکشانند. کارگران نبايد اجازه ندهيمد  
که کارفرمما ابمزار و وسمايمل تمولميمد  
معاش و مايحتاج زندگي مردم را به  
تاراج بگذارد. کارگران نمبمايمد اجمازه  

دهند که يا اخراجشان کنند يا درهاي  
کارخانه را به رويشان ببندند و يما بمه  
گوشه اي پرتابشان کنند. راه ديمگمري  
عمالوه بمر راهمهماي تماکمنممونمي بممراي  
مقابله با اين شرايط هم وجمود دارد.  
کنترل کارگري يمکمي از راه حمل هما  
است. کارگران و تشکمالت کمارگمري  
ميتوانند واحد توليمدي را در تمحمت  
نظارت و کنترل خود بگيريمد. دفماتمر  
مالي را بماز کمنمنمد. دسمت عمواممل  
سرکوب کارگران و عوامل به نابمودي  
کشمانمدن کمارخمانممه را از سمرنموشممت  
مراکز اقتصادي کوتاه کننمد. اراده و  
سياست خود را حاکم کنند. کارگمران  
مميمتموانميمد چممر  کمارخمانمه و واحممد  
توليدي را بدون عمواممل سمرممايمه و  
کارفرما به حرکت در آورنمد. جملموي  
دزديها و چااول عواممل سمرممايمه را  
بگيريد. به هر درجه که ميتوانيمد بمر  
سرنموشمت خمود حماکمم شمونمد. ايمن  
سياست در شراي ي که توازن قوا همر  
روز به نفع توده ممردم بماماخماسمتمه و  
طبقه کارگر تغيير ميکنده ميمتموانمد  

 به يک واقعيت عيني تبديل شود. 

 

در سمممنمممنمممدج ممممردم آزاده و  
مخالفين اعدام طنماب هما را آتمش  
زدند. فيلم اين حرکت انقالبمي را در  

 پايين مالحظه ميکنيد! 
يک فراخوان ما به مردم ايمران و  
مردم سنندج و کردستان اين بود کمه  
طناب دار و چوبه هماي دار را آتمش  
بزنيد و خوشبختانه اين حرکت آ ماز  
شد و دو ممورد فميملمم از آتمش زدن  
طنابها را امروز دريافت کرديم. چوبه  
هاي دار تکيه گاه حکومت اسالمي  
هستند. بمراي پميمشمبمرد ممبمارزات  
خودممان بمايمد بمه ممقمابملمه قموي و  
متحدانه با اعدام باا خميمزيمم و ايمن  
جنبش را با آتش زدن چوبه هماي دار  

 در سراسر ايران قوي تر کنيم!  
آتش زدن طناب دار يعني نه بمه  
اعدام و آري بمه زنمدگميه آتمش زدن  
چوبمه هماي دار يمعمنمي ممقمابملمه بما  

آدمکشي و جنايت دولتي و نمجمات  
دادن جان عزيزانمانه به اين جمنمبمش  

 انساني و مهم بايونديد!  
 

کماين نمجمات رامميمن حسميمن  
 پناهي  
 ٢٠٧١ بهمن    ٢٥ 
 ٢١٢٨ فوريه  ١ 
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 کماين نجات رامين حسين پناهي   ٥ اطالعيه شماره  
 

 طنابهاي دار را آتش بزنيد!  

 

رئميممس دادگمماه انمقممالب تممهممران  
 ضنفرآبادي به خبمرگمزاري تسمنميمم  
ميگويد "دختمران خميمابمان انمقمالب  
قانون شکنه فري  خمورده و تمحمت  
تاثير حرفهاي شميم مانمي هسمتمنمد.  
حجاب هم در آيات نوراني قران کريم  
و هممم در روايممات هسممت. حممجمماب  
قانون است و هر فمردي مموظمف بمه  

 رعايت آنست"! 
پاسخ دختران خيابان انقالب بمه  
اين جمنماب کمه شمغملمش تمهمديمد و  

 کشتار مردم استه روشن است: 
قانون و اسالم و آيات و رواياته  
و کل اين دستگاه و نمظمام را قمبمول  
نداريم. در دنيماي ممدرن و ممتمممدن  
امروزه اگر مردم هر مملکتي فمريماد  
رهممائممي و زنممدگممي و فممرهممنممگ و  
اخمالقميمات انسمانمي را سمر دادنممده  
اسمش قانون شکني نيسته انقالب  
براي سرنگوني دستگماه سمرکموب و  

توهين و کشتار است. قوانين کذايي  
و شريعمت نمورانمي تمان بمراي شممما   
ثروت و قمدرت فمراوانمي بمبمار آورده  
است اما براي مردم ثمري بجز فقر و  
سرکوب و بيحقوقي نمداشمتمه اسمت.  
انقالبي که آ از شده است تما جمممع  
کردن اين بسا  جنايت و چماماول و  
سرنگوني حمکموممت جمهمل و فمقمر  
جمهوري اسالمي از پماي نمخمواهمد  

 نشست.  
اين جناب رئيس داگاه انمقمالب  
که در پرونده اش جمرائمم سمنمگميمنمي  
ثبت شده است بهتر است بار خود را  

 سنگين تر نکند. 
  

مينا احمدي سمخمنمگموي حمزب  
 کمونيست کارگري ايران 

  ٠ بمرابمر بما    ٢٠٧١ بهمن    ٢٧ 
 ٢١٢٨ فوريه  

 پاسخ به رئيس دادگاه انقالب تهران 

به حزب کمونيست کارگري 
 ايران بپيونديد

 منزلت، معيشت حق مسلم ماست 
 

اين فرياد کارگران و معلمان و بازنشستگان ايران در مقابل حکومتت  
توحش اسالمي سرمايه داران است. در عصر پيشرفتهاي شتگترف  
بشري، ارتجاع سرمايه داري يک بلبشوي متعفن را بنام جامعه بتر  
انسانها حاکم کرده است. اين را نمي پذيريم! تحقير و بي اختياري و  
زندگي زير فقر را پايان خواهيم داد. انقالبي براي اعالم پايان عصتر  
توحش و آغاز جامعه انساني در ايران به حرکت در آمده استت.  
انقالب ضد مذهب، انقالب ضد نابرابري و فقر، انقالب ضد استثمار و  
ضد چپاول و ضد ارتجاع حاکم، انقالبي که بر پرچم آن نفي زندان و  
اعدام و فقر و تبعيض حک شده است. انقالبي که رفاه و آزادي و  
شادي را براي تک تک افراد جامعه تضمين ميکند. کارگران و متردم  
ايران با شعار منزلت و معيشت و آزادي عزم کرده اند که حاکميتت  
مفتخوران اسالمي سرمايه دار را براي هميشه از سر جامعه جتارو  
کنند. منزلت و رفاه و آزادي با قدرت انقالب ما به قانون بي چتون  

 وچراي جامعه تبديل خواهد شد 
 

 زنده باد انقالب انساني براي جامعه اي انساني! 
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     پاسخ به سواالت يک دوست: 
آقاي کريمي عزيز خسته نباشيد.  
من از طرفداران قديمي حزب هستم.  
ولي االن چند وقتي است که مسائلي  
در مورد حمزب  همن ممرا مشمغمول  
کرده و نياز دارم که به من پاسخ بدين  
لم مفمما. سمواالت ممن ايمنمهمما اسممت:  
رويکرد اين حمزب بمه کسم  قمدرت  
سياسي چيست؟ آيما بمرنماممه حمزب  
شکل گيمري دولمت مموقمت بمعمد از  
سممرنممگممونممي جمممممهمموري اسممالمممي و  
برگزاري انمتمخمابمات آزاد و پميمروزي  
حزب در انتخابات است؟ اگر نه طمي  
چه پروسه اي قرار است که اين حمزب  
بممه قممدرت سمميمماسممي بممرسممه؟ بممدون  
انتخابات و از طمريمق مسملمحمانمه يما  
چيزي شبيه به ايمن؟ چم مور ممممکمن  
است که اين حزب به آزادي بي قيد و  
شر  سياسي و آزادي همممه احمزاب  
باور داشته باشد و آن را در بمرنماممه  
خممود بممگممنممجممانممد و در عمميممن حممال  
رويکردش به کس  قدرت سياسي از  
رهگذر انتخابات آزاد بما مشمارکمت  

 آزاد و برابر همه احزاب نباشد؟  
فقط تاکيد من بر ايمن اسمت کمه  
اگر شما آزادي همه احمزاب را قمبمول  
داريد و همه احمزاب را بمه رسممميمت  
ممميممشممنمماسمميممد پممس بممايممد در دوره  
سرنگونمي نمظمام حماضمر يمعمنمي در  
فاصله بعمد از سمقمو  ايمن نمظمام و  
تشمکميمل نمظمام بمعمدي همم آزادي و  
مشارکت سياسي آنها را بمامذيمريمد و  
حتي در اين راه يمعمنمي آزادي همممه  
احزاب تالش هم بکنيد پس منم مقما  
شما بايد شمکمل گميمري يمک قمدرت  
جديد متشکل از همه احزاب را قبول  
داشته باشيد چون هنوز نمظمام جمديمد  
تعيين نشده و اکثريت جاممعمه نمظمام  
جديد را انتخاب نکرده و طبق اصمول  
شما آزادي احزاب بايد در درجمه اول  
شکل بگيرد و اين يعني شکل گيمري  
يک دولت موقت و من قا هر گمزيمنمه  
ديگري محال است و دچمار تمنماقمض  
ميشود. پس شمما نمبمايمد ممخمالمف  
دولت موقت باشيد چون فقط بما يمک  
دولت موقت است که حمزب شممما و  
بقيه احزاب مي توانيد تا تعيين نظام  
آينده آزادانه فعاليت کنيد و راي جمع  

 کنيد. مگر گزينه ديگري هم هست؟  
 دوست گرامي  

سواالت شما اگر درست متموجمه  
     شده باشم حول اين سه نکته است: 

آزادي بي قيد و شر  سيماسمي و  
 آزادي همه احزاب  

تشمممکممميمممل دولمممت مممموقمممت و  
 انتخابات آزاد  

و مشارکت آزاد همه احمزاب در  
 دولت  

سعي ميکنم اين نمکمات را بماز  
کنم و در عين حال تصوير خودم را از  
احتماالت دوره سمرنمگمونمي و نمحموه  
شکل گيري قمدرت بمعمدي تموضميم   
بممدهممم. هممرچممنممد احممتممممماالت دوره  
سرنگوني مورد سوال شما نبمود امما  
شايد اين توضيحات کمک کمنمد کمه  
پماسمخ بمه سمواالت شممما روشمن تمر  

 بشود.  
م آزادي بي قيد و شر  سياسمي  ۶ 

که حزب کمونيست کمارگمري از بمدو  
تشکيل بمر آن پمافشماري کمرده و در  
برنامه يک دنياي بهتر بمر آن تماکميمد  

به معني اين است که همر      کرده استه 
فرد و هر حزب و سازماني بدون قميمد  
و شر  از آزادي بميمان و عمقميمده و  
فمعممالمميممت سمميمماسمي و تممظمماهممرات و  
م بوعات برخوردار است. صرفنظمر  
از اينکه حزب و يا گروهمي بمخمواهمد  
در قدرت باشد يا نباشده بزرگ باشمد  
يا کوچکه محلي باشد يا سراسمري و  
صرفنظر از اينکه نمممايمنمدگمانمش در  
انتخابات راي بياورند يما نميماورنمد و  
شريک قدرت باشد يا نباشده بمايمد از  
حق آزادي بي قيد و شمر  سميماسمي  
بمممرخممموردار بممماشمممد و دولمممت حمممق  
کوچکترين محدوديتي در اين زمينه  
ندارد. بنابراين اين مساله از نظر مما  
کامال روشن است نه اما و اگر دارد و  
نه بايد با فماکمتمور ديمگمري مشمرو   
شود. کاش يک حزب بورژوايي هم از  
هم اکنون بي قيد و شر  بودن آزادي  
بيان و عقيده و اعتراض و اعتمصماب  

 و تشکل و تحزب را مياذيرفت.  
م اينکه حزب از طريمق ممبمارزه  ۸ 

مسلحانمه يما انمتمخمابمات بمه قمدرت  
ميرسد موضوعي باز است. نه مردم  
و نه ما اصراري بر مبارزه مسلمحمانمه  

نداريم ولي اممکمان زيمادي دارد کمه  
بدليل سبعيت حکومت عليه ممردمه  
اين شکل از مبارزه نميمز در دسمتمور  
قرار گيرد. اما اين تنها شکل کسم   
قدرت نيست. اينکه چه جريان يا چمه  
جرياناتي قدرت بمگميمرنمد و پمس از  
سرنگوني حکومته حکومت موقت  
تشکيل دهند تماما بستگي بمه ايمن  
دارد که در پروسه سرنگونيه احمزاب  
و جريانات مختلف چه جايگاهي در  
رهبمري انمقمالب کسم  مميمکمنمنمد.  
ممکن اسمت يمک جمريمان همژممونمي  
داشته باشد و قمدرت مموقمت را همم  
تشکيل بدهد و بعد رفرانمدم بمگمذارد  
که در ايمنمصمورت همممان جمريمان در  
انتخابات هم بيشترين آرا را بمدسمت  
خواهد آورد. اين يکي از احمتممماالت  
اسممت. بمما ايممنممهمممممه ممممممکممن اسممت  
جريانات ممتمعمددي در انمقمالب کمه  
محتمل ترين راه سرنگوني حکوممت  
استه نقش رهبري داشته باشند و در  
نتيجه هرکدام از آنها در دولت موقت  
نقش خمواهمنمد داشمت. امما رقمابمت  
احزاب سياسي با سمرنمگمونمي پمايمان  
نميگيرد و ق م  بمنمدي سميماسمي و  
رقابت سياسي تشديد ميمشمود. اگمر  
مردم در پروسه سرنگوني بين راسمت  

چ  را انمتمخماب کمنمنمده در      و چ ه 
اينصورت حزب کمونيست کمارگمري  
اين شانس را دارد که نمقمش تمعميميمن  
کننده اي در رهبمري انمقمالب داشمتمه  
باشد و در چنين صمورتمي در اولميمن  
دولتي که تشمکميمل مميمشمود سمهمم  

 اصلي را خواهد داشت.  
نکته مهم ديگر اين است که مما  
تالش ميکنيم در جريان سرنگوني و  
بويژه بعمد از سمرنمگمونمي جمممهموري  
اسالمميه سمريمعما شموراهماي ممردم  
تشکيل شوند و حمکموممت بصمورت  
شورايي اداره شود. گرايش به دخالمت  
مستقيم آحاد مردم در سرنوشت خود  
تنها از طمريمق حماکممميمت شمورايمي  
عملي ميشود و اين گرايش عممميمقما  
در جامعه وجود دارد. ب مور واقمعمي  
مردم از اينکه در تصميمات مربمو   
به زندگي خود دخالتمي نمدارنمد و بمه  
حساب نميايند خسته اند و خمواهمان  
بيشترين دخالت در اممور هسمتمنمد.  

حکومت شورايي تمنمهما شمکملمي از  
حکومت است که به اين نميماز ممهمم  
مممردم جممواب ممميممدهممد. حممکممومممت  
شورايي در عين حال تضمين کمنمنمده  
عميق ترين شکل آزادي هاي سياسي  
است. در هزاران شورا که در محالت  
شهرها و مراکز کار و دانشگاهمهما و  
 يره ايمجماد مميمشموده ممردم افمراد  
مورد اعتمماد خمود را کمه خمواسمت  
هاي آنها را نمايندگي کنند انمتمخماب  
ميکنند. هر کس حق دارد و ميتواند  
کانديد شود و برنامه خود را تمبملميم   
کند و منتخبين مردم ميمتموانمنمد از  
احزاب و طيف هاي مختلف سياسي  
باشند. از نمايندگان شوراهاي ممحمل  
شوراي شهر و از نمايندگان شوراهاي  
شهرها شوراهاي استانها و سمرانمجمام  
شوراي سراسريه ارگان اداره جماممعمه  
خواهد بود و از طيف هاي مخمتملمف  
جمامممعممه و از جممريمانممات مممخممتمملممف  
سياسي متناس  با نفو  آنها و طمول  
و عمرضمشمان در رهمبمري شموراهماي  
محل و شهر و کشور حضور خواهند  
داشممت هممممميممنمم ممور از افممراد مممورد  
اعتماد مردم که المزامما بمه حمزب و  
سازماني وابستگي ندارند. با اينهممه  
در اين صورت هم جريمان و حمزب و  
خط خماصمي همژممونمي سميماسمي و  
برنامه اي خواهد داشت. در سيمسمتمم  
شممورايممي در ايممران امممروز تممرديممدي  
نيست که انتخاب مردم چ  خمواهمد  
بود و افراد و جرياناتمي کمه خمواسمت  
هاي عميق اکثريت توده ممردم را در  
زممميممنممه اقممتممصممادي و سمميمماسممي و  
اجممتممممماعممي نمممممايممنممدگممي کممنممنممده  
کمانمديمدهممايشمان بمميمشمتممريمن راي را  

 خواهند آورد.  
م احزاب سياسي همانم مور کمه  ۹ 

تمموضمميمم  دادم بممايممد آزادي کممامممل  
فعاليت سياسي داشته باشند اما آيما  
اين به معناي اين اسمت کمه حضمور  
آنها در حکومت بعدي تضميمن شمده  
است؟ همان ور که اشماره کمردم ايمن  
بستگي به طمول و عمرض و مميمزان  
نفمو  آنمهما دارد. ممممکمن اسمت در  
قممدرت مشممارکممت داشممتممه بمماشممنممده  
ممممممکممن اسممت مشممارکممت قمموي يمما  
ضعيفي داشتمه بماشمنمد و يما اصمال  

مشارکتي نداشته باشمنمد. ولمي ايمن  
يک حزب معين نيست که مشمارکمت  
ديگران را مياذيرد يا نمه. آزادي بمي  
قيد و شر  فعالميمت سميماسمي بمايمد  
براي همه مردم وجود داشته باشد تما  
بتوانند ممواضمع خمود را در مميمان  
مردم آزادانه تبليم  کمنمنمد و شمانمس  
خود را بيازمايمنمد. بمه ايمن ممعمنمي  
آزادي براي همه يکسان و برابر خواهد  
بممود اممما ممميممزان مشممارکممت بممرابممر  

 نخواهد بود.  
م نکته مهم ديگر اين است کمه    ۳ 

در دوره کمموتمماه پممس از سممرنممگممونممي  
حکومته ميزان نمفمو  و مشمارکمت  
جريانات مختلف مدام تغيير خواهمد  
کرد. پارلماني به سمبمک دممکمراسمي  
هاي بورژوايي انتخاب نمميمشمود کمه  
براي مثال چمهمار سمال قمدرت را در  
دست داشته باشد. اوال دوره اي طمول  
ميکشد که ثمبمات سميماسمي ايمجماد  
شود و ثمانميما اگمر جماممعمه چم  را  
انممتممخمماب کممرده بمماشممد و حممکممومممت  
بصمممورت شمممورايمممي اداره شممموده  
انتخابات به شکل بورژوايي براي يمک  
دوره چمنمد سمالمه نمخمواهمد بمود. در  
شوراها مردم هرگاه احسماس کمنمنمد  
نماينده اي آنها را نمايندگي نميکمنمد  
الزم نيست چهار سال صبر کنمنمد تما  
نماينده ديگري انمتمخماب کمنمنمد. در  
اولين جلسه شورا ميتوانند نماينده يا  
نمايندگاني را از مسئوليت حمذف و  
نممايمنمدگمان جمديمدي بمه جماي آنمهما  

 انتخاب کنند.  
م نکته ديگري در ايمن زمميمنمه    ۱ 

الزم به توضي  است و آن ايمنمکمه در  
پروسه انقالب کمه تموده هماي وسميمع  
شهروندان به مميمدان مميمايمنمده و بما  
توجه به وجود راديکاليمسمم قموي در  
جامعه و در جنيش هاي اعمتمراضمي  
فضا بيشتر و بيشتر به چ  مينرخد  
و يک جريان کمونيستي ممثمل حمزب  
کممونميمسمت کمارگمري مميمتموانمد بما  
سرعتي انفجاري رشد کنمد. انمقمالب  
در ايمران در پمروسمه پميمشمروي خمود  
 

 انقالب و پروسه کسب قدرت سياسي توسط حزب کمونيست کارگري  
 

 

 اصغر کريمي 
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زمينه را بمراي چم  بميمشمتمر فمراهمم  
ميمکمنمد. جمريمانمات دسمت راسمتمي  
طرفدار انقالب و به ميدان آمدن توده  
هماي ممميمملمميممونمي کممارگممران و مممردم  
نيستنمد. طمرفمدار درهمم شمکمسمتمن  
ارگممان همماي سممرکمموب حممکممومممت  
نيستند. هرچند برايشان ساده نيسمت  
در مقابل انقالب قرار گيرنمد امما در  
تندپيچ هاي مختلف سعي ميکنمنمد  
نقا  سازشي پيدا کنند کمه انمقمالب  
خاتمه پيدا کند و با بمنمد و بسمت از  
جمله با بنمد و بسمت بما بمخمشمي از  
حکومت يا حاشيمه حمکموممت و بما  
بخشي از نيروهاي سرکوب به قمدرت  
برسند. اما توفان انقالب قدرتمنمدتمر  
از آن است که اجازه چنين سازشهايي  
را بدهد. آنها در زمينه هاي مختلف  
سازش ميکنند در زميمنمه ممذهم ه  
درمورد ارگانهاي سرکموبه قموانميمن  
ارتجاعميه حمفمر سمرممايمه داري و  
تدادم وضمعميمت فمالکمتمبمار ممردم و  
 يره. هيچ جريان بورژوايي در ايمران  
حتي يک سکوالر به تمام معنمي همم  
نيسته خواهان پايان دادن به دخالمت  
مذه  در زندگي ممردم نميمسمته بما  
بخشي از روحانيت ميسمازده سمعمي  
ميکند مذه  کمممتمريمن آسميم  را  
ببيند و در نتيجمه در ممقمابمل ممردم  
قرار ميگيرد. چه رسد به مم مالمبمات  
اقتصادي که از همان ابتدا در مقابمل  
خواست هاي کارگمران و ممردم ممي  
ايستد. حول همه اينها جامعه سريعا  
ق بي مميمشمود و اگمر در فماز اوله  
جنبش هاي مختلف راست و چ  در  
قدرت شريک شونده با توجه به وجمود  
گرايش قموي کمممونميمسمتميه مميمزان  
تجربه و آگاهي سياسي باالي ممردمه  
نقش مهمي که جمنمبمش کمارگمري و  
رهبران کارگري خواهمنمد داشمته بما  
توجه به طيف وسميمعمي از فمعمالميمن  
جنبش هماي اجمتممماعمي راديمکماله  
بممدلمميممل گممرايممش وسمميممع و آگمماه  
انسمانمدوسممتميه مسمماوات طملممبمي و  
آزاديخواهي و مدرنيسمه و از طمرفمي  
نممماتممموانمممي جمممريمممانمممات راسمممت در  
پاسخگويي بمه مم مالمبمات اسماسمي  
مردمه اين جريانات در پروسه اي چند  
ماهه ضعيف و ضعيف تر ميشونمد.  
جامعه اي که انقمالب کمرده و آزادي  
هاي سميماسمي و آزادي اعمتمراض و  
اعتصاب و فعاليت سياسي را کس   
کرده و اعدام و شکنجه را لمغمو کمرده  
اسممته در ايسممتممگمماه اول پممس از  
سرنگوني متوقف نممميمشمود. ممردم  
بيشمتمريمن آزادي را مميمخمواهمنمد و  

کارگران و اکثريت جامعه يک زندگمي  
مرفه و انساني ميخمواهمد و ايمنمبمار  
اينقدر آمادگي در جماممعمه هسمته  
اينقدر اردوي چ  جامعه قدرتمنمد و  
مجرب و سازممانميمافمتمه هسمت کمه  
تسمملمميممم سممازش همما و تممداوم وضممع  
گذشته نشود و با قدرت براي تمحمقمق  
خواست هاي خود بمه ممبمارزه اداممه  
ميدهد. اينبار کارگر اين پتانسيل را  
دارد که در صحنه بمانده شوراهايمش  

در ابعماد سمراسمري      را سازمان يدهده 
متشکل شوده کرور کرور به حمزبمش  
بايوندد و انقالب را تا انمتمهماي خمود  
پيش ببرد. دست به مالکيت بمبمرد و  
به حاکميت سرمايه پمايمان بمدهمد تما  
م البات اقتصادي خود را متمحمقمق  
کند. در نتيجه انقالب اجتماعي پس  
از سرنگوني ادامه پميمدا مميمکمنمد و  
تعميق ميشود و تحزب کمونيمسمتمي  
نيز پمابماماي ايمن تمحمول در ابمعمادي  

 اجتماعي وسعت مي يابد.  
ممکن است گفته شمود در سمال  

هم انقالبي توفنده در جريان بمود    ۱۷ 
اما به طرف چ  نرفت و راست تمريمن  
جريان سياسي قدرت را گمرفمت. امما  

نمميممز بممعممد از    ۱۷ اوال در انممقممالب  
سرنگوني حکومت شاه تازه انمقمالب  
ميرفت که راديکال تمر و عممميمق تمر  
شوده اعتصابات شرو  به گسمتمرش  
کرده بوده اعمتمراضمات دانشمجمويمي  

کمونيسم بسرعمت      وسعت گرفته بوده 
در حال رشمد بموده زنمان در ابمعمادي  
وسيع داشتند به ميدان مميماممدنمد و  
مردم در کردستان و تمرکمممن صمحمرا  
و ... شرو  کرده بودند بمه ممتمشمکمل  
شدن و ارتمجما  اسمالممي را عمقم   
راندن اما بدليل ضعف هاي تاريخمي  
خود و مشخصا بدليل فقدان تمحمزب  
کمونيستمي نمتموانسمت بمه يمک پماي  
قدرت تبديل شمود و سمرکموب هماي  

به بعد اين رونمد را قميمنمي    ۱۰ سال  
  ۱۷ بما ايمران    ۳۱ کرد. ثانميما ايمران  

م لقا قابل مقايسه نيسمت. تمجمربمه  
سمميمماسممي مممردمه ممميممزان آگمماهممي و  
تشکل در مميمان ممردمه وجمود يمک  
جنبش کارگري نسبتا پميمشمرفمتمه بما  
هزاران رهبر مجرب و راديکال که در  
جريانات اعتصابات و اعمتمراضمات  
سال هاي گذشته مدام شاهمد عمرض  
اندام آنها بموده ايممه وجمود يمک چم   
اجتممماعمي قمدرتمممنمد و يمک حمزب  
کمونيستي کارگري با برنامه روشن و  
نفو  قابل توجهه قابل مقايسه با سال  

نيست. خيزش ديممماه نشمان داد    ۱۷ 
که جامعه چگونه از جمنمبمش مملمي  

اسالمي عبور کرده و يک نيروي مهم  
راسممت و بممورژوايممي را پشممت سممر  
گذاشته و مرزهاي عممميمق و روشمن  
خود را با آن تمرسميمم کمرده اسمت در  

حمتمي  مالم     ۱۷ حاليکه در سمال  
جممريممانممات چمم  نمميممز بممه شممدت بممه  
ناسيوناليسم و مذه  آلوده بمودنمد و  
اساسا تحت نفو  فکمري و سميماسمي  
جريانات ملي اسالمي بودند. خيزش  
ديماه نشان داد که اوضا  بمه سمممت  
انقالبي بسيمار وسميمع و اجمتممماعمي  
پيش ميرود که ارگان هماي سمرکموب  
را در هم ميشکنده و نق ه سازشي با  
ارگانهاي سرکوب و مماشميمن قمدرت  

نيمز    ۱۷ نخواهد داشت. حتي در سال  
علير مم ايمنمکمه خممميمنمي و شمرکما  
خمواهمان قميمام و در همم شمکمسمتمن  

بما      ماشيمن سمرکموب را نمداشمتمنمده 
اينهمه مردم دست بمه قميمام زدنمد و  
ارگان هاي سرکوب را تا توانستند در  
هم شکستند و براي خمود دو سمال و  
نيم وقت خريدند که جريمان اسمالممي  
نتواند بالفاصله خود را تثبيت کمنمد.  
اينبار فاکتورهاي زيادي به نفع کارگر  
و زحمتکش و به نفع چ  و کمونيسمم  
عمل مميمکمنمد. ايمنمبمار انمقمالب بمه  
ممراتم  راديمکمال تمره روشمن تمره و  
سازش ناپذيرتر خواهد بمود جمنمبمش  
هاي مختلف اجتماعي با م المبمات  

روشن در سالهاي گذشته شکل گرفته  
و چهره هاي شناخته شده و با تمجمربمه  
تي در اين جنبش هاي به جملمو آممده  
اند که يکااي مهم تحوالت هسمتمنمد  
و کمونيسم در چنميمن شمرايم مي ايمن  
ظرفيت را دارد کمه بم مور انمفمجماري  
رشد کند که نه تنها قابل سمرکموب و  
حذف نباشد بملمکمه ازهمممان روز اول  
سهم قابل توجهي در قدرت سيماسمي  
داشته باشد. و در چمنميمن شمرايم مي  
برنامه کمونيستي که متضمن تحقق  
خواست هماي عممميمق اقمتمصمادي و  
اجتماعي و سياسي اکثريت جماممعمه  
است مقبوليت تعيين کننده خمواهمد  
يافت. ايمنمبمار کمممونميمسمم کمارگمري  
شانس زيادي براي تبديل شدن به يمک  
حرکت اجتممماعمي قمدرتمممنمد در دل  
تحوالت سياسي خواهد داشت. اينرا  
هم بايد اضمافمه کمرد کمه اوضما  در  
ايران بسيار پينيمده تمر از هممميمشمه  
اسمت. بسميممار پميممنميممده تمر از دوره  

اسمممت. نمممه ممممردم    ۱۷ انمممقمممالب  
را    ۱۷ خوشباوري و ناختمگمي سمال  

دارند و نه به سادگي رهمبمري واحمدي  
در کل جامعه شکل مميمگميمرد. همر  
کدام از جنبش هاي مختملمف تمالش  
ميکنند نظام سياسي خمود را جملمو  
ببرند. آلترناتيوهماي ممخمتملمفمي فمي  
الحال در جامعه حضمور دارنمد و بما  

پيشروي انقالبه جدال واقعم  مميمان  
اين آلترناتيوها و جنبشهاى طبقماتم   
مختلف اوج ميگيرد. به اين ممعمنمي  
اوضا  پينيدگمي بسميمار بميمشمتمري  

وجمود    ۱۷ نسبمت بمه دوره انمقمالب  
دارد. علير م همه اينها با تموجمه بمه  
فاکتورهايي که برشممردم در دل ايمن  
اوضا  پينيده جريانمي ممثمل حمزب  
کمونيست کارگري اين پمتمانسميمل را  
دارد کممه کممه حممتممي اگممر در شممرو   
تحوالت نمقمش تمعميميمن کمنمنمده اي  
نداشته باشد در يک پروسه چندمماهمه  
توجه و راي اکثريت ممردم را بمدسمت  
آورد و در راس تحوالت سياسي قمرار  
گمميممرد و مممبممارزه بممراي سممرنممگممونممي  
جمممممهمموري اسممالمممي را بممه کمممممک  
شمموراهممايممي کممه وسمميممعمما پممس از  
سرنگمونمي شمدر جماممعمه تشمکميمل  
ميشوده به يک انمقمالب اجمتممماعمي  

 فروبروياند.  
اميدوارم دوست گمراممي جمواب  
سواالتتان را داده باشم. همان ور کمه  
در ابتدا اشاره کردم به بهانه سمواالت  

نکات بيشتري را توضي  دادم.      شماه 
بسيار خوشحال ميمشموم نمظمرتمان را  
بنويسيد و در صورت لزوم مکاتبه را  

 ادامه بدهيم.  

 زنده باد هشت مارس، 

 زنده باد دختران انقالب!   
 

هشت مارس روز جهاني زن، روز زنان و مردان بپاخاسته عليه کتل  
قوانين و سنتها و نيروهاي ضد زن است. روز نه گفتن به حجاب، روز  
انقالب زنانه عليه توحش زن ستيز، و روز جاري کردن قانون برابري  
و آزادي در همه جا.  دختران خيابان انقالب با حرکت نتمتاديتن  
خويش نشان دادند که امروز ارتجاع چقدر سست و شکننده استت!  
اين تنها گوشه کوچکي از قدرت زنان است. در هشت مارس امستال  
با زير پا افکندن گسترده طوق حجاب و هرگونه نشانه آپارتايتد و  
توحش جنسي، پيام انقالبي انساني براي پايان دادن به عصر توحش  
را سراسري کنيم. قانون انسانيت قانون برابري همه انسانهتاستت.  

 هشت مارس روز اعالم برابري و آزادي است. 
 

 زنده باد هشت مارس روز جهاني زن 
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اردو ان براستي پرسوناژي اسمت  
که همه تناقضات بحران در ممنم مقمه  
خاورميانه را يمکمجما در خمود جمممع  
کرده است. "سلم مانمي" نماکمام کمه از  
شکوه عثماني فقط توانسمت کماخمي  

اتمماقممه دسممت و پمماکممنممد و    ۶۰۰۰ 
اسمتمقمبممال از روسمماي دولمتمهمما را بمما  
تشريفات دوره عثماني برگمزار کمنمد   
سرکرده اسالمي کمه در سمراشميمبمي  
جنبش اسالمي تقال کرد نسمخمه اي  
ديگر از اسمالم را بمه ممثمابمه نماجمي  
حمکمومممتمهمماي بممحمران زده ممنمم مقممه  
معرفي کند اما خمود تما خمرخمره در  
بحران گرفتار شد  کسي که در ممتمن  
نمفمرت جمهممانمي از تموحشممي بممه نممام  
شريعت اسالميه روياي عق  رانمدن  
مردم سکوالر ترکيه به ضمرب و زور  
شريعت را در سر پروراند و اما پايمش  
در گل ماند  جنگ سماالر اسمالممي  
که از فر  انزجار جهان از ايدئولموژي  
اسالميه به ايدئولوژي ناسيوناليمسمم  
در ترکيه چنگ انداخت  ديکتماتموري  
متفرعن و پرنخوت که رفتن همسايه  
ديکتاتورش بشار اسد را خط قمرممز  
اعالم کرد و قبل از همه خود از روي  
خط قرمزش عبمور کمرد  کسمي کمه  
مممعممنمماي واقممعممي الممگمموي جممديممد  
"دمکراسي اسالمي" را بما سمرکموب  
وحشميممانمه مممردم در شممرد وجممنمموب  
شرقي ترکيه و توطئه هاي پي در پمي  
عليه مردم و اخراج از کار و زنمدانمي  

هزار انسان به جمرم    ۶۱۰ کردن باالي  
مخالفت با سياستهمايمش جمهمانميمان  
معرفي کرد  "دمکرات اسالمي" اي  
که ماهيت سرکوبگرانه و ددمنشمانمه  
دولت اسالمي حاکم در ترکميمه را بما  
حمايت از درندگان داعش به نممايمش  

 گذاشت! 
سياستهاي اردو مان در سموريمه  
جلوه بسيار روشني از سمردرگمممي و  
هراس يک ديکتاتور سمرگمردان اسمت  
که بما ادعماي تمبمديمل "دممکمراسمي  
اسالمي" ترکيه به الگوي سياسي در  
من قه آ از کرد و اما خود تا خرخره  
در مغاک بحمران سميماسمي فمرورفمتمه  

 است.  

اسم رمز تهاجم خونيمن اردو مان  
به کانتون عمفمريمنه "شماخمه زيمتمون"  
است. شاخه اي کمه از بمرگ بمرگمش  
خون مينکد. اردو ان با نماد صملم   
در خاورميانه زنجيمر دومميمن ارتمش  
ناتو را باز کرده و بمه جمان ممردم در  
"روژاوا" انداخته اسمت. کمدامميمک از  
جنگساالران اسالمي بويي از شرم و  
شرافت برده اند کمه اردو مان دوممي  

 باشد؟!  

هر وقت يک دولت سرمايه داري  
به "خ ر خمارجمي" آويمزان مميمشموده  
ترديمد نمکمنميمد کمه خم مري داخملمي  
تهديدش ميکند  ترديد نکنيد که بمه  
تممهمميمميمم  همميممجممانممات عممقمم  مممانممده  
ناسيوناليستي نياز دارد  و بماالخمره  
ترديد نکنيد که در داخل زيمر پمايمش  
سست شده است و با لولوي خمارجمي  
ممميممخممواهممد جمماپممايممش در داخممل را  
محکم کند. يک علت تهاجم به مردم  
عفرين هم زمينه سازي براي تمعمرض  
به مردم محروم و ستممديمده در خمود  
ترکيه است. دست اردو مان را قمبمال  
همه خوانده اند. به خاطر بياوريمد کمه  
چگونه اردو ان قبال تالش کمرد کمه  
شکستش در "انتخابات" را با حممملمه  
به مردم کردزبان در شرد و  جمنموب  
شممرقممي تممرکمميممهه اعممالم جممنممگ بمما  
پ.ک.ک و راه انداختن تمرور و بممم   
گممذاريممهمماي سممازمممانمميممافممتممه تمموسممط  
سازمان امنيت تمرکميمه و داعمش و  
کشتار در داخل ترکيه جمبمران کمنمد.  
چگونه تالش کرد جامعه را مرعوب  
کند و پاهاي متزلزل حمکموممتمش را  

 محکم کند.  
اردو ان که در ميان بمخمشمهماي  
زيادي از مردم ترکيمه ممنمفمور اسمت  
هممنمموز بمما کممابمموس شممکممسممت در  
"انتخابات" پارلماني دوسال پميمش و  
تمکمرار آن در "انمتمخممابمات" ريماسممت  
جمهوري و ممجملمس در سمال آيمنمده  
روزگار ميگذراند. او به هر جمنمايمتمي  
دست ميزند و دست خواهد زد تما از  
اين کابوس رها شود. او مميمخمواهمد  
پيش از اين "انتمخمابمات" بمه قميمممت  
کشتار در عفرين و شمال سوريه خود  

را به عنوان سرکرده جنگي قدرتممنمد  
مدافع "ميهن و ملت ترک" بمه ممردم  
ترکيه قال  کند. او ظمرفميمت دسمت  
زدن به جناياتي بسيار فمراتمر از ايمن  

 دارد.  
  ۳۰۰ ترکيه و سوريه بيمشمتمر از  

کيلومتر مرز مشترک دارند. حضمور  
فممعممال و گسممتممرده  حممزب اتممحمماد  
دمکراتيک و نيروهاي مسلحش آنهم  
در نقش اداره کمنمنمده سميماسمي ايمن  
من قه حمتممما کمابموس دائمممي يمک  
ديکتاتور اسالمي است که نمه تمنمهما  
در مميمان ممردم کمرد زبمان در خمود  
ترکيه بلکه در ميان بخشهاي مهممي  
از مردم در سمايمر نمقما  تمرکميمه همم  
منفور اسمت. سمرنموشمت ممقماوممت  
عفرين و بعدا کل "روژاوا" در ممقمابمل  
تهاجم نظامي ترکيه ق عا در تموازن  
قوا و اعتماد بنفس و تحرک بعدي هر  
دو طرف نقش موثمري ايمفما خمواهمد  

 کرد.  
اين موضو  آنقدر بمراي هميمئمت  
حمماکمممممه تممرکمميممه حمميمماتممي اسممت کممه  
اردو ان حتي نميتواند هدفمش بمراي  
پاکسازي قومي در من قه را پمنمهمان  
کند. اردو ان علنا گمفمتمه اسمت کمه  
"يگانهاي مدافع خملمق" .ي. پ.گ   
  -و"يگانهاي مدافع زنان" .ي.پ.ژ   

که هر دو نميمروهماي مسملم  "حمزب  
من مقمه    -اتحاد دمکراتيک" هستند  

را از عربها  ص  کرده اند و ظماهمرا  
اين فاشيست اسمالممي مميمخمواهمد  
عفرين و بمعمدا کمل ممنم مقمه را بمه  
صاحبمان واقمعميمش يمعمنمي عمربمهما  

 برگرداند!   

بحران داخلي فقط يک وجه از کل  
مساله است. لشکرکشي اردو ان از  
هوا و زمين به کانتون عفرين را بمايمد  
در متن کشمکشهما و تمنمازعمات و  
معادالت من قه گذاشت تا به معنما  
و مضمممممون واقممعمميممش پممي بممرد.  
مجموعه اي از اهداف و محاسمبمات  
ژئوپوليتيک در هم تنيمده در تمهماجمم  
ترکيه به عفرين نقش دارنمد. در ايمن  
ميان فاکتمورهماي زيمر قمابمل تموجمه  

 هستند:  
محاسبه اوليه هيئت حاکمه    -۶ 

ترکيه اين بود که بر متن سوريه ويران  
شده و عروج خالفت اسالمي ابوبمکمر  
البغدادي و توحش داعشه اردو مان  
شايد بتواند به آرزوي ماليمخمولميمايمي  
گسترش قلمرو سياسي ترکيه جماممه  
عمل باوشاند. با تموجمه بمه شما  بمه  
شمما  شممدن آمممريممکمما و داعممش و  
مخصوصما ممقمابملمه پميمروزممنمدانمه  
"يگانهاي مدافع خلق" علميمه داعمش  
در کوباني و بعدا در رقه اين محاسبه  
بياايه شد و اين آرزوي بيمارگمونمه بمه  
گور سارده شمد. "يمگمانمهماي ممدافمع  
خلق" و "يگانمهماي ممدافمع زنمان" بمه  
رهبري "حزب اتحاد دمکراتميمک" در  
اين به گمور سمامردن آرزوي اردو مان  
نممقممش تممعمميمميممن کممنممنممده و شمماخممص  
داشتند. همه چيز به کناره همين يمک  
مورد کافي است تا اردو ان هرگز از  
فکر انتقام از "ي.پ.گ" و "ي.پ.ژ"ه  
مخصوصا زناني که در پميمشماپميمش  
ممقمماومممت شممورانممگمميمر و تمحممسمميممن  
برانگيز در مقابل داعش قرار داشتند  

 خواب راحتي نداشته باشد!  
دو ق   درگير در کمشکش    -۸ 

سوريه به رهبري آممريمکما و روسميمه  
سخت در کارند تا موقعيت سيماسمي  
آتي خود در من قه را بر فراز سموريمه  
ويران شده رقم بزنند. در حمال حماضمر  
اجالس ژنمو در اروپما را دول  مرب  
رهبري ميکنند و اجالس سوچمي در  
روسيمه را پموتميمن بما حضمور فمعمال  
جمهوري اسالمي ايران و ترکيه پيش  
ميبرند. ايمن دو اجمالس کمانمالمهماي  
ديالماتيک هستند که دو طمرف ايمن  
تقابل براي تحکيم موقعيت خمود در  
من قه راه انداخته اند. پشتموانمه ايمن  
ديالماسي جاري در سالنهاي مجململ  
هتلهاه لت و پار کردن بدون تمعم ميمل  
ممردم سمموريمه بمما بمممم  افممکمنممهمما و  
آدمکشان همه دولمتمهما و نميمروهماي  
مزدورشان در شهرهما و روسمتماهماي  

 سوريه است.  
اردو مممان اگمممرچمممه در سممم ممم   
ديالماتيکه خود ضلع سموم اجمالس  

 –ايمران    –سوچي با حضور روسميمه  
ترکيه استه اما ناظر پيشروي بميمش  

از پيش روسيه و جمهموري اسمالممي  
در سرنوشت سياسمي سموريمه اسمت.  
همه تالش اردو ان اين است کمه بمه  
قيمت تحميل کشمتمار و ويمرانمي در  
کممانممتممونممهمماي شمممممال سمموريممه در  
معامالت آتي سياسمي در ممنم مقمه  
کارتهاي موثمري دسمت و پما کمنمد.  
لشکر کشي به عفمريمن و احمتممماالن  
گسترش آن به مناطق شرقي تر مثمل  
منبي  و سمايمر کمانمتمونمهماي شمممال  

آنننانکه ايمن جمنمايمتمکمار    –سوريه  
قمرار اسمت     -علنا اعالم کرده است  

 به اين هدف خدمت کند.  
هر چقدر مموقمعميمت "حمزب    -۹ 

اتحاد دمکراتيک" در شمممال سموريمه  
قويتر و تثبيت شده تر باشد همانمقمدر  
فضا بمراي دسمتمجمات اسمالممي کمه  
متحد بالفعل ويا بالقوه دولت ترکميمه  
هستند تنگتر خواهد شد و زيمر پماي  
نيروهاي امنيتي و نمظماممي تمرکميمه  
بممراي پشممتمميممبممانممي لممجممسممتمميممکممي و  
سممازمممانممدهممي و تممقممويممت بممانممدهمماي  
اسالمي مسل  سر به ترکيه تضعيف  

 خواهد شد.   
در کشمممورهممماي بمممحمممران زده  
خاورميانه ممخمصموصما در سموريمه  
ويران شده قدرت و نفمو  همر دولمتمي  
بسته به ابعاد و قدرت شبه نظمامميمان  
وابسته به خمود اسمت. بما شمکمسمت  
داعش دولت اردو ان از نعمات يمک  
نيروي مهم محروم شده است. حضور  
مسلط "حزب اتحاد دمکراتيمک" در  
منم مقمهه دولمت اردو مان را از سمر  
وسممامممان دادن بممه بممازمممانممده همماي  
نيروهاي اسالمي و ايمفماي نمقمش بمه  
عنوان پادوي مسلم  ممحملمي دولمت  
ترکيه محمروم کمرده اسمت. جمتمهماي  
بم  افکن و صمدهما تمانمک و تموپ  
دومين ارتش ناتو قرار است با حمملمه  
به عفرين و گسترش آن بمه ممنماطمق  
 ديگر اين مانع را از سر راه بردارد.  

به اين ترتي ه سرنوشمت سموريمه  
هر طور رقم بخورده حضور سميماسمي  
"حزب اتحاد دمکراتيک" با نيروهماي  

 "سلطان" ناکام ترکيه و جنايت در عفرين! 
 

 

 محسن ابراهيمي 

سردرگمی يک ديکتاتور  
 اسالمی! 

 بحران داخلی، دشمن خارجی! 

بحران منطقه، سهم خواهی  
 سياسی و چند مولفه ديگر: 
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بشدت سازمانيمافمتمه مسملمحمش در  
شمال سوريه يک مشکل سميماسمي و  
نظامي جمدي بمراي دولمت اسمالممي  
اردو ممان اسممت. داعممش شممکممسممت  
خورده است و اردو ان دنبال نيروهاي  
ديگري اسمت کمه نمقمش آدممکمشمان  
محلي را برايش ايفا کنمنمد. در حمال  
حمماضممر "ارتممش آزاد سمموريممه" کممه  
صفوفش پر از جهاديهاي بازمانده از  
دسته هاي متنو  اسالمي استه در  
حمله به عفرين نقش پمادوهماي شمبمه  
 نظامي دولت ترکيه را ايفا ميکنند.  

دولتهاي مرکزي در ترکيه و    -۳ 
ايران و عراد و سموريمه تماريمخمي از  
سرکوب و قمتمل عمام و نسمل کشمي  
عليه مردم کردزبان را زير بغل دارند.  
يک کابوس دائمي ديگر اين دولتها و  
 –مممخممصمموصمما دولممت اسممالمممي  

ناسيوناليست ترکيه اين اسمت کمه از  
اين هراس دارند که با تثبيمت قمدرت  
"حزب اتحاد دمکمرتميمک" در شمممال  
سوريه و هر گونه ابراز وجود سيماسمي  
مردم اين من قه و هر درجمه دوري و  
استقالل از حکومت مرکزي مستبمد  
و تبعيضگر ممکن است الهام بخش  
ممردم سممرکمموب شمده کممردسممتممان در  
کشورهاي متبوعه شود و خ ر جدي  
براي ثبات سياسي خودشمان بموجمود  

 بياورد. 
مخصوصا بدست گمرفمتمن اداره  
جامعه و اعمال اراده سياسي در همر  
س حش خ ر سميماسمي جمدي بمراي  
دولتهاي حماکمم در ممنم مقمه اسمت.  
دولتهاي ايران و عراد و ترکيه از همر  
درجه از اعمال اراده سياسمي تموسمط  
مردم در مناطق کرد زبان با هر درجه  
اي از آزاديخواهي و رفع تمبمعميمض و  
بممخممصمموع بممرابممري و آزادي زنممان  
مشکل  جمدي دارنمد. از ايمن نمظمر  
کانتونهاي کوباني و جزيره و عمفمريمن  
خار چشم اردو ان و دار و دستمه اش  
در ترکيه و حکام سياسي در ايمران و  
عراد است. .دولت سوريمه فمعمال بما  
مشکالت جدي تري مواجه اسمت و  
از لحاظ تماکمتميمکمي فمعمال تمحمممل  

 کانتونها را در دستور دارد . 
به همه اينهما بمايمد اضمافمه     -۱ 

کرد که تالش مردم براي اعممال اراده  
سياسي خمودشمان  حضمور زنمان در  
فعاليتهاي سياسي و اداره جماممعمهه  
تحقق حقمود و بمرابمري زنمان در همر  
س حي در کمانمتمونمهماي کموبمانمي و  
جزيره و عفرين خار چشم مرتجمعميمن  
ضد زن حاکم در ترکيه و ايران و عراد  
است که يک رکن ايدئولوژي ممنمحمط  

ارتجاعيشان تحقير و تبعيض عملميمه  
 زنان است.  

آمريکا و ترکميمه بمه تمرتميم  در  
راس اولين و دومين ارتش قدرتمممنمد  
ناتو هستند. اگمرچمه ايمن دو همنموز  
رسما ممتمحمد اسمتمراتمژيمک در نماتمو  
محسوب ميشوند امما روشمن اسمت  
که اتحاد نظامي استراتژيک نيروهاي  
ناتو اساسا مموضموعمي ممربمو  بمه  
دوران جنگ سرد است. نه ناتو نمقمش  
سابمق را دارد و نمه نميمروهماي نماتمو  
مناسباتشان در دوران جمنمگ سمرد  

 منجمد شده است.  

حتي موقعي که آمريکا اجمبمارا  
تصميم گرفت ائتالف عليه داعش را  
تشکيل دهده ترکيه هنوز به اشمکمال  
مختلف داعش را تقويت ميکرد. در  
طرف مقابله آمريکا از "يمگمانمهماي  
مدافع خملمق" حمممايمت مميمکمرد در  
حاليکه ترکيه آنمرا تمروريسمت اعمالم  

 کرده است.  
در متمن ايمن تمنمشمهماي در همم  
تنيمدهه خمود آممريمکما همم سمردرگمم  
است. قبال براي شکسمت داعمش بمه  
"يگانهاي مدافع خلق" احتياج داشمت  
و از اين نيرو حمايت ميکرد و اممروز  
با توجه به شکست داعمش جمايمگماه  
"ِيگانهاي مدافع خلق" براي آممريمکما  
ديگر مثل سابق نيست. در عين حال  
حضور قدرتمند اين نيرو در ممنم مقمه  
يک امکان مهم سيماسمي و نمظماممي  
براي تضعيف محور ايمرانه سموريمهه  
لبنان و بمه ايمن اعمتمبمار تضمعميمف  
موقعيت روسيه تلقي مميمشمود. ايمن  
وسط نزديکي بيش از پيش ترکميمه و  
روسيه هم يک نگراني سياسمي جمدي  

 براي دولت آمريکاست.  
همه اينها زمينه هاي زيمگمزاگ    

زدنهاي مداوم ديالماتيک و سياسي و  
 نظامي آمريکاست.  

از يک رف وزير خارجه آممريمکما  
اعالم ميکند آمريکا قصد ماندن در  
سوريه دارد و مقابلمه بما نمفمو  ايمران  

ترين اولويت استراتژيمک دولمت    فوري  
ترام  در سوريه پس از ممقمابملمه بما  
داعش است  از قول مقامات نظامي 

سياسي آمريکا خبر تشکميمل يمک    -
هزار نفره در شمال سموريمه    ۹۰ نيروي  

به عمنموان "نميمروي اممنميمت ممرزي"  
اعالم ميمشمود کمه گمويما نصمف آن  
شمممامممممل "نمممميمممروهمممماي سمممموريممممه  
دمکراتيمک" .اس.دي.اف  خمواهمد  

بود که ستون فقراتش را "يمگمانمهماي  
 مدافع خلق" تشکيل ميدهند 

و از طممرف ديممگممر همممممان وزيممر  
خارجه همزمان بما تمهماجمم نمظماممي  
اردو ان نگراني امنميمتمي تمرکميمه را  
مشرو  اعالم مميمکمنمده بما رقمت و  
ر الت تمام اين خبر را پس ميگيرد و  
ميگويد "ما يک توضيم  بمه تمرکميمه  
بمدهمميمماريمممه ايممن ممموضممو  کممامممال  
اشتباه م رس شده و برخي از افراد نيز  
اشتباه صحبت کرده اند. هيچ نميمروي  
امنيت مرزي تشکيل نخواهيمم داد"  
و "نگراني امنيتي" ترکيه را مشمرو   
ميداند! و همزمان وزير دفا  امريکا  
هم اعتراف ميمکمنمد کمه از قمبمل از  
حملهه واشتنگتن م لع شده اسمت و  
دونممالممد تممراممم  هممم از اردو ممان  
ميخواهد "جنگ را ماليممتمر پميمش  

 ببرد"!  
و  همممه ايمن ر المت پميمشمگمان  
هيئمت حماکمممه اممريمکما بمه همممراه  
همتايان به هممان انمدازه ر لشمان در  
اروپمما از دو طممرف ممميممخممواهممنممد  
"خويشتنداري" نشان دهند! يعني هم  
ارتش دوم ناتو که مردم يک ممنم مقمه   
وسمميممع را سممالخممي ممميممکممنممد و هممم  
مردممي کمه از جمان و زنمدگميمشمان  
 مدافع ميکنند خويشتنداري کنند!  
ترديدي در اين نبود و نيست کمه  
اگر در هر ممقمعم مي از تمحموالت و  
توازن قوا در من قه و سوريه تصميمم  
گيرندگان سياسي در هيئمت حماکمممه  
آمريکا به اين نتيجه برسند که ديمگمر  
مصرف "حزب  اتحاد دمکراتيمک" و  
نيروهاي مسلحش تمممام شمده اسمت  
 براحتي به آنها پشت خواهند کرد. 

آيا االن چنين مق عي است؟ آيما  
االن که زنان و مردان زنمان و ممردان  
مسل  در "ي.پ.گ" و "ِي.پ.ژ"  بما  
جسارتي کم نمظميمر "رقمه" پمايمتمخمت  
خالفت اسالمي ابوبکر البمغمدادي را  
به گورستان اين هيوال تمبمديمل کمرده  
انده امريکا تصميم گرفته است اينها  
را به  دم تي  ديکتماتمور تمرکميمه رهما  
کند؟ در اين صورت چرا همين ديروز  
به کمک همين "يگانهاي مدافع خلق"  

همزار    ۹۰ ميخواست نيمروي ممرزي  
نفره درست کمنمد؟ پماسمخ سماده ايمن  
سئوال اين است که همئميمت حماکمممه  
آمريکا چرتکه انداخته است و فمعمال  
به قميت جان و زندگي صمدهما همزار  
انسان در شمال سوريهه همممراهمي بما  

 ترکيه را ترجي  داده است!  

به اين چند گزارش به هم مربمو   
 دقت کنيد:  

طبق گزارشاتي که در رسانه هاي  
جهاني منعکس شده گويا پوتيمن از  
مقامات اداره عفرين درخواست کرده  
بود که عفمريمن را بمه دولمت سموريمه  
واگذار کنند تا امکان حمله ترکيه بمه  
اين من قه منتفي شود. ظاهرا بمعمد  
از رد اين درخواست و بمعمد از اعمالم  
تشممکمميممل "نمميممروي امممنمميممت مممرزي"  
تموسمط آممريمکمما در شمممال سموريممه  
موضع پوتين و جمممهموري اسمالممي  
عوض شمده اسمت. روزنماممه "ديملمي  
صباس" ترکيه ممدتمي پميمش از قمول  
مقامات ترکيه اعالم کرد که ايران و  
روسيه از آمادگي خود براي واگمذاري  
عفرين به ترکيه خبر داده اند. هممميمن  
خبر را وبسايت تابناک در ايران به اين  
صورت گزارش داده اسمت کمه گمويما  
ايران و روسيه به اعالم آمادگي کمرده  
اند که چناننه ترکيه کمک کند دستمه  
هاي مسل  ممخمالمف بشمار اسمد از  

هايي از جنموب سموريمه عمقم     بخش 
نشيني کننده با عمليات تمرکميمه در  

 عفرين موافق خواهند بود.  
در متن حمله به عفرين اتمفماقمي  
در استان ادل  ر  داد کمه جملموه اي  
روشن از معامله روسميمه و ايمران از  
يک رف و ترکيه از طرف ديگر است.  
و آنهم بازپس گيري فرودگاه نمظماممي  
ابوضهور از گروه تحريرالشام تموسمط  
نمميممروهمماي بشممار اسممد اسممت کممه بمما  
حمايت روسيه و جممهموري اسمالممي  
انجام شد. اتفماقمي کمه دسمت ارتمش  
سوريه براي مقابله با شبه نمظمامميمان  
مسل  در اين من قه را بازتر خمواهمد  

  کرد.  
اردو ان ق عا براي ايمن تمهماجمم  
نظامي چرا  سبز پوتين را دريمافمت  
کرده است. روسيه از نمفمو  و تسملمط  
آمريکا بر "حزب اتحاد دمکراتيک" و  
نيروهاي مسلحش و به تبع آن قمدرت  
گيري بيشمتمر ايمن حمزب خموشمحمال  
نيست. تا آنجا که به اتحاد تاکتيکمي  
اين حزب و آمريمکما ممربمو  اسمته  
قدرت گميمري بميمشمتمر ايمن حمزب و  
بازوهاي نظاميش يعني "ِي.پ.گ" و  
"ي.پ.ژ" به معناي نمفمو  و حضمور  
قويتر آممريمکما در شمممال سموريمه و  
معامالت فردا اسمت. ضمممنما بمراي  
روسيه جذب تمرکميمه در ممنماقشمات  
من قه و سوريه در همر سم محمي بمه  
سمت اردوي خمودش  بسميمار ممهمم  

 است.  
بي دليل نيست که روسميمه فمورا  

بعد از حمله به عفرين نيمروهمايمش را  
از من قه بيرون کشيد و بما تمعم ميمل  
پايگاه نظاميش عمال آسممان شمممال  
 ربي سوريه را براي بمباران عمفمريمن  
توسط  جنگنده هماي ارتمش تمرکميمه   
باز کرد. به ايمن تمرتميم  پموتميمن در  
مقابل "شاخه زيتون" اردو ان کمه از  
آن خون مينکد برگ زيتون خونين به  
او تقديمم کمرد. اسمم رممز حممملمه بمه  
عفرين اسمم بمامسمايمي بمراي رابم مه  

 فعلي اردو ان و پوتين است.   
هدف اصلي آمريکا از حمايت از  
"حزب اتحاد دمکراتيک" و نيمروهماي  
مسلحش بعمد از شمکمسمت داعمش  
اساسا ايجاد سد در ممقمابمل ممحمور  
روسيمهه ايمران و احمتمممال پميمشمروي  
زميني جمهوري اسالمي در شمممال  
سوريه بود. متقابال روسيه هم به همر  
طمريمقممي ممميمخممواهمد در اسممتمراتممژي  
آمريکا براي تبديل شمال سموريمه بمه  
پايگاه سياسي و نظامي خمود خململ  
بوجود بياورد بدون اينکه مستقيما با  
آمريکا درگير شود. حمله تمرکميمه بمه  
شمال سوريه بمهمتمريمن فمرصمت بمراي  
تحقق اين همدف اسمت. چمراغ سمبمز  
پوتين بمه اردو مان بمراي حممملمه بمه  
عفرين در اين زمينه قمابمل تمحملميمل  

 است.  
روشن است کمه بمراي جمممهموري  
اسالمي تقويت موقعيت بشار اسد و  
حفر قمدرتمش در حمال حماضمر يمک  
هدف استراتژيک است و با تموجمه بمه  
اينه جمهوري اسمالممي از شما  بمه  
شا  شدن آمريکما و تمرکميمه در همر  
س حي و همزمان از نزديکي تمرکميمه  
و روسيه در همر سم محمي خموشمحمال  
اسممت. بممه ايممن اعممتممبممار تضممعمميممف  
موقعيت سياسي و نمظماممي "حمزب  
اتحاد دمکراتيک" در من قه فعال در  
جهت هدف اسمتمراتمژيمک جمممهموري  
اسالمي است و جممهموري اسمالممي  
حمله ترکيه بمه عمفمريمن را فمعمال در  
خمدمممت ممنممافممع اسممتممراتمژيممک خممود  

 ميداند.  

در چممنمميممن شممرايمم ممي اسممت کممه  
اردو ان به خودش اجازه ميمدهمد در  

ژانمويمه بماد در    ۸۱ سخنرانيمش در  
 بغ  بياندازد و با وقاحتي در خمود  
يک جمنمگمسماالر اسمالممي بمگمويمد:  
"ممد کوچک من .اشاره بمه سمربمازان  

 نقش آمريکا: 

موضع روسيه و جمهوری  
  اسالمی: 

از مقاومت عادالنه عفرين در  
مقابل تجاوز نظامی بايد دفاع  

 کرد! 
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اين خبمري بمود کمه اواليمل ايمن  
هفته رسانه هاي حکومتمي ممخمابمره  
کردند. سايت ممجملمس در ايمن بماره   

نمايندگان با مجوز افزايمش  «نوشت:  
قيمت آبه برد و گازدرجريان بررسمي  

مخالفت کرده    ۳۷ اليحه بودجه  سال  
و آن را به کميسيمون تملمفميمق عمودت  

  ۱ ه تبصره  ۱ در بند الحاقي   .»دادند 
اليحه بودجه درباره ممجموز افمزايمش  
قيمت آبه برد و گاز در سمال آيمنمده  

هر گونه افزايش قمانمونمي  «آمده بود:  
بهاي آبه بمرد و گماز مصمرفمي در  
بممخممش همماي خممانممگمميه کشمماورزيه  
صنعتي و خدماتي فقط بما مصموبمه  

 .»هيات وزيران امکاناذيراست 
حميدرضا حاجي بابايمي رئميمس  
کميسيون تلفيق مجلمس درايمن بماره  

در برنامه ششم توسمعمه  «گفته است:  
چنين مجوزي نداده بوديم که اختميمار  
افزايش قيمت آبه برد و گماز را بمه  
طور م لق به دولت واگذار کنيم  اگر  
قرار باشد به اين ترتي  قميمممت آبه  
برد و گاز افزايش يابده مسئوليت آن  
به طور کامل بر دوش ممجملمس ممي  

 .»افتد 
در خمممبممر ديمممگممري نمموبمممخمممت  
سخنگوي دولت از "عدم تمغميميمر در  
پرداخت يارانه تا زمان تمعمريمف يمک  
فرمول براي حذف پردرآممدهما" خمبمر  

دولمت بمراي  «داده  و گمفمتمه اسمت:  
  ۲۰ تواند جي     حذف يارانه نقدي نمي 

ميليون نفر را بگردده لذا تما زممانمي  
که فرمولي بمراي حمذف پمردرآممدهما  

هما در    تعريف نشوده پرداخمت يمارانمه 
کممنممد .وي    تممغمميمميممري نمممممي   ۳۷ سممال  

درادامه گفته است: اينکه فقط گفتمه  
شود که افراد پمردرآممد بمدون سماز و  
کار حذف شوند عملياتي نيسمته بمه  

هممميمن دلميمل سمال آيمنمده پمرداخممت  
ها متمفماوت از اسمتمممرار سمال    يارانه 

 .»جاري نيست 
مممخممالممفممت  مممجمملممس بمما طممرس  
افزايش قيممت آب وبمرد و گماز  در  
کنار دعواهاي دولتي ها و مجلمسمي  
ها بر سر اين موضوعاته نمه از سمر  
"دفمما   و رسمميممدگممي حممکممومممت بممه  
مردم"ه بلکه  نتيجه فشار اعتراضات  
ديماه مردم و ممبمارزات جماري ضمد  
حکومتي ممي بماشمد کمه جمنمگ و  
دعواهاي جناس هماي حمکموممتمي را  
تندتر از هممميمشمه کمرده اسمت  ممي  
باشد. بخش همايمي از حمکموممت و  
بويژه مجلس در اين روزهاي بحمرانمي  
حکومت ه به صرافت "توجه کردن" به  
م البات مردم افتاده اند تا بلمکمه از  
اين طريق فرصت و وقمت بميمشمتمري  
براي تجديد قموا بمراي رويمارويمي بما  
احتمال بازگشت موج ديگر مبارزات  
مردم برآيند. اينها صمداي اعمتمراض  
مردم را شنميمده انمد و تمرس بمرشمان  
داشته و نگران حکومتشان هستمنمد.  
به همين خماطمر در جمريمان بمررسمي  

بمه جمان همم    ۳۷ اليحه بودجه سمال  
 افتاده اند.  

اعممالم ايممن خممبممرهمما تمموسممط  
مقامات دولتي و ممجملمسمي بما همر  
تمموجمميممه و تممبممصممره اي کممه اعممالم  
ميشونده نشان مي دهد که براي کمل  
حکومت دست زدن به افزايش قيممت  
آبه برد و گاز وهمممزممان بما حمذف  
يارانه نقدي  يک بازي خ مرنماک بمراي  
حکومت بوده و فعال مصلحت را در  
اين ديده اند  اين کار را انجام ندهنمد.  
اما اين همه داليل  نبوده و نيستمنمد.  
االن حکومت مجبمور شمده فماکمتمور  
بسيار مهمتري را وارد محاسمبماتمش  

بممکممنممد. و آن فمماکممتممور اعممتممراضممات  
گسترده ديماه گذشته و شعارهايي که  
مردم بر عليه حکومت ممي دادنمد و  
عموميت يافتن خواست سمرنمگمونمي  

 مي باشد.  
"نممه" ي مممردم بممه حممکممومممت  
ديگرعلني تر شده و در عرصمه هماي  
مختلف ممبمارزت جماري کمارگمرانه  
مردمه بازنشستگمان و زنمان و... نمه  
گممفممتممن بممه جمممممهمموري اسممالمممي و  
سيماسمتمهمايمش تمبمديمل بمه جمنمبمش  
عمومي مخالفت با رژيمم و ممبمارزه  
براي سرنگون کردنش شده اسمت. در  
کنار آن تحميل فقر و فالکت  گمرانمي  
و بيکاريه بي تاميني ممحمض بمراي  
ميليونها انسان کمارکمن کمه از قمبمل  
دستمزدشان قدرت تامميمن ابمتمدايمي  
ترين نيازهاي زندگي روزانمه شمان را  
ندارنده اکثريت بزرگ جماممعمه را بمه  
زندگي زير خمط فمقمر و بمه اعمتمراف  
حکومت خط بقا رانده است. يکي از  
داليل اعمتمراضمات ديممماه گمذشمتمهه  
اعتراض به اين وضعيمت و خمواهمان  
عوض شدن آن بود. حکوممت نماچمار  
شمد اعممتمراف بمکممنمد کممه وضممعميممت  
اقتصادي بد استه که فقر بيداد ممي  
کنده ادعا کرد دولت موضمو  "فمقمر  
زدايي و بهبود شاخص هاي زنمدگمي"  
را فورا و در بمودجمه سمال آيمنمده اش  
منظور کرده و قرار اسمت چميمزهمايمي  
تغيير بکند. اينها خزعبالت و پمرت  

 و پالگويي بيش نيستند. 
ايممن عممقمم  نشمميممنممي ادامممه دار  
حکومت  در برابر اعتراضات ديماه و  
خ ر تکرار اين اعتراضات و بمخمشما  
نتيجه فشمار ايمن اعمتمراضمات ممي  
بمماشممد کممه حممکممومممت را بممه چممنمميممن  
موقعيت ضعيفي در برابر مردم رانده  

اسمممت. هممممممميمممن درجمممه از فشمممار  
اعمتممراضمات حمکمموممت و دولممت را  
مجبور کرده حداقل براي خريد وقمت  
و فرصت ديگريه در بررسمي بمودجمه  
امسالشه وعده و وعميمد همايمي بمه  
مردم بدهده تا بلکه اين دوره را از سر  

 بگذراند. 
ممماجممراي مسممکمموت گممذاشممت  
افزايش قيممت آبه بمرد و گماز وبمه  
دنبال آن وعده پرداخت يمارانمه نمقمدي  

ه فممقممط نمممممودهمماي  ۳۷ بممراي سممال  
کوچکي از دستااچگي و بي افمقمي و  
سممردرگمممممي حممکممومممت در بممرابممر  
اعتراضات مردم و نهايتا يمک عمقم   
نشيني حکومت در بمرابمر زور فشمار  
اعتراض و مبارزه مردم ممي بماشمد.  
اما مردم به اين هم راضمي نمبموده و  
نيمسمتمنمد. حمال و روز حمکموممت و  
وضعيتش در مقابل مردم را جمنمتمي  
رئيس خبرگان حکموممت اوايمل ايمن  
هفته فرموله کرد. وي گمفمت: نمگمران  
سال آينده حکومت است و بمرانمدازي  
در راه است. اوضاعي کمه جمممهموري  
اسالمي درآن گرفتارآمده يک نتميمجمه  

بالفصل اعتراضات ممردم در همممه  
عممرصممه همما بممه حممکممومممت و نممه بممه  
حکومت دزدان و آدممکمشمان اسمت.  
اوضاعي که سران و مقماممات بملمنمد  
پايه حکومت تقريبا هر روز اندر باب  
"خمم ممرات ايممن اوضمما  بممراي کممل  
حکومت" هشدار داده  وبدسمت و پما  
افتاده انده تابلکه راه بمرون رفمتمي از  
اين وضمعميمت پميمدا بمکمنمنمد. خمود  
حضرات هم مي دانند که ديگمه ديمر  
شده اسمت. کمار حمکموممت دزدان و  
قمماتممالن سممرمممايممه داران آدمممکممش  
اسالمي تمام است. ممردم از ايمنمهما  
عبور کمرده و حمکمم بمه سمرنمگمونمي  
جمهوري اسالمي داده اند. تمنمهما راه  
پايان دادن به اين وضعيت و رهمايمي  
مردم ايرانه به زير کشيدن جمممهموري  
اسالمي توسمط انمقمالب آتمي ممردم  
مي باشد. انقالبي که و مردم ايران در  

 تدارک آن هستند. 

ترکيه  به سمت عفرين خواهد رفت و  
انشاءاا بمه سموي ادلم  پميمشمروي  
خواهد کرد". البته ميدانيم کمه اکمثمر  
اين "ممد کوچک"ها فرزندان خمانمواده  
هاي فمقميمر تمرکميمه هسمتمنمد کمه در  
خدمت جاه طلبيهاي يک فماشميمسمت  
اسالمي و  دولتش به گوشت دم توپ  

 تبديل شده اند.  

حمممملممه دولممت تمرکمميممه بممه مممردم  
عفرين يک جنمايمت آشمکمار جمنمگمي  
است. قربانميمان اصملمي ايمن تمجماوز  
نظامي هم مثل هميشه مردم عمادي  

 کوچه و خيابان خواهند بود.  
مستقل از هر تصمويمر از و همر  
نقدي به احزاب نماسميمونمالميمسمت در  
شمال سوريهه مستقل از همر نمقمد بمه  

مبانمي ايمدئمولموژيمک و ممعماممالت  
سياسي "حزب اتحاد دمکراتيمک" بما  
اين يا آن دولته بايد با تممام تموان از  
مقاومت حمق طملمبمانمه عمفمريمن در  
مقابل تروريسم دولتي تمرکميمه دفما   

 کرد.   
بايد بمه همر طمريمق ممممکمن بمه  
مقاوممت عمفمريمن بمه پميمشمگماممي  

شجاعانه زنان و ممردانمي کمه قمبمال  
 داعش را شکست داده اند کمک کرد. 
بايد به هر شکل ممممکمن تمالش  
کرد که در اين ممقماوممت انسمانمي و  
حق طلبانهه در جمنمگمي کمه دومميمن  
ارتش ناتو به رهبري ارتجا  اسالمي  
با چراغ سبز آمريکا و روسيه بر مردم  
عفرين تحميل کرده انمده ممقماوممت  

 مردم عفرين پيروز شود.  
اين يک قدم مهم در عقم  رانمدن  
ارتجا  اسالمي به رهبري اردو ان و  
به اين اعتبار قدمي در عمقم  رانمدن  
کمل ارتمجما  اسمالممي در ممنم مقممه  

 خواهد بود. 

 به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد

افزايش قيمت آب، برق و گاز "فعال به بعد" موکول شد! يارانه  کسي  
 حذف نميشود! 

 

 محمد شکوهي 
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امروز هينکس تمرديمدي نمدارد  
  ٧٧ که اولين خواست مردمه يمعمنمي  

درصممد شممهممرونممدان سمماکممن ايممرانه  
سرنگوني فوري جمممهموري اسمالممي  
است. اما سوال خيلي ها اينست کمه  
اين مردم با سرنگوني حکموممت چمه  
شراي ي را ميخواهند ايجاد کمنمنمد؟  
چه تغييراتي؟ چه بمهمبمودهمايمي؟ چمه  

 تحوالت  و چه نو  حکومتي؟  
وقتي از مردم صحبت ميکمنميمم  
ميدانيم که اکثريت مردم را کارگرانه  
معلمانه پرستارانه بازنشمسمتمگمان و  
دانشجويان و جوانان و زنان معتمرض  
تشکيل ميدهمنمد. بمنمابمر ايمن بمراي  
اينکه بدانميمم خمواسمتمهماي اکمثمريمت  
مردم چيست بايد به مبارزات هرروزه  
اين بخشهاي اجتماعي نگماه کمنميمم.  
روشن است که مردم به طور اثمبماتمي  
به همه جوان  تحوالت فمکمر نمکمرده  
اند و هينگاه در تاريخ اين توده مردم  
نيستند که تمام جوان  حمکموممت و  
شرايط آينده را تعيين ميکنند. بلکه  
اين احزاب و سازمانمهماي پميمشمرو و  
رهبران جنبشها هستند کمه بمايمد بمه  
اين سواالت جواب دهند. اما نمکمتمه  
مهم اينست که به يمن سالها مبمارزه  
و جدال و بحث و تبليغمات در ايمرانه  
خود شمعمارهمايمي کمه در ممبمارزات  
اجتماعي و توده اي همين امروز داده  
مميممشمود نشمان مميممدهمد کمه مممردم  
تحوالتي بسيار فراتر از سمرنمگمونمي  
جمهوري اسالمي را ميخواهنمد. در  
واقع از خمالل شمعمارهماي ممبمارزات  
توده اي در يکي دو سال اخير ميتوان  
فهميمد کمه کمارگمران و ممردم ايمران  
اسمماسمما چممه ممميممخممواهممنممد و چممه  
نميخواهند. چمنمد شمعمار اصملمي در  
مبارزات روزمره معلمان و کارگران و  
بازنشستگان و مالباختگان را ممرور  
کنيد. شعارهاي کليدي که در خيملمي  
از  مبارزات فرياد زده مميمشمونمد از  
جمله اينهاست: "منمزلمت ممعميمشمت  
حممق مسمملممم ممماسممت"ه "حممقمموقممهمماي  
نمجمموممي فمالکممت عمممموممي"ه "يممک  
اختالس کم بشمه مشمکمل مما حمل  

ميشه"ه "ملک نجومي تمو ممارو بمي  
ميملميمون    ١١ مسکن کرده"ه "نماينده  

معلم يک ميليون"ه "اگر که من نبودم  
تو اون باال نبودي". شعارهاي ديگري  
 از اين نمونه را هم ميتوان  کر کرد.  
هرکس که کمي در همميمن چمنمد  
شعار تعمق کند کامال رنگ و بمو و  
اهداف چ  و سوسيمالميمسمتمي را در  
همه آنها مي بيند. منزلت و رفماه و  
برابري و آزاديه و اعتراض بمه ثمروت  
هاي نجومي بااليي ها و فقر اکثريت  
ممممردمه يمممک اعمممتمممراض کممماممممال  
سوسيالميمسمتمي و چم  اسمت. چم   
ايدئولوژيک و  ير اجتماعمي ايمن را  
نمي بيند و جمريمانمات راسمت روشمن  
است که اين را انکار ميکمنمنمد. امما  
همين چند شعار در کنار شمعمارهماي  
سياسي شناخته شده اي نظير زندانمي  
سياسي آزاد بايد گردد که از انمقمالب  

در ايمران جماي خمودرا در قملم     ٧٥ 
ممردم بمماز کممرده اسممت و "مممرگ بممر  
ديکتاتور"ه "آزادي انديشمه" و "آزادي  
و بممرابممري" و سممرود "زيممر بممار سممتممم  
نميکنميمم زنمدگمي" و اممثمال ايمنمهما  
گوياي عمق آگماهمي و خمواسمتمهماي  
طبقاتي کارگران و معلمان و زنمان و  
بازنشستمگمان و ممردم ممعمتمرض و  
محروم جامعه ايمران اسمت. هممميمن  
شعارها و خواستمهما بموضموس نشمان  
ميدهد که کارگران و معملمممان ايمران  
طي اين سالها بسيار جلو آممده و از  
نظر طبقاتي آگاه و مصمم شده اند که  
 ريشه نظام طبقاتي را خشک کنند. 

امممروز بمما گسممتممرش مممبممارزات  
هرروزه مردم ايران عملميمه حمکموممت  
ارتممجمما  اسممالمممي سممرمممايممه داران  
هرکسي مميمدانمد و ممي بميمنمد کمه   
جامعه ايران جامعه اي است اسماسما  
سمممکممموالره ضمممد ممممذهممم ه ضمممد  
تبعيضات جنسي و مملمي وقمومميه  
مدافع حقود کمودکه ضمد اعمدامه و  
ضد قوانين اسالمي و مخالف زنمدان  
و زندانهاي سياسي. امما شمعمارهماي  
فود و کموهمي از شمواهمد ديمگمر در  
جنبشهاي اجتماعي نشان ميدهد که  
عالوه بر اينهما بمخمش اعمظمم ممردم  
يممعممنممي کممارگممران و مممعمملمممممان و  
بازنشستگانه صرفا نميمخمواهمنمد از  

حکومت اسالمي خمالع شمونمد و  
بفرض يک حکومت  ير اسالممي از  
مفتخوران را بر سر خود حاکم کننمد.  
حتي صرفا از بين بردن فمقمر مسمالمه  
آنها نيست. عالوه بر اينها کارگران و  
مردم محروم ميخواهند با سرنگوني  
حمکموممت اسمالمميه از ممنمزلمت و  
احترام در جامعمه بمرخموردار شمونمد.  
بخش معترض و پميمشمرو ممردم همم  
منزلت و احترام و هم رفاه را حق همه  
ميمدانمنمد و ممبمارزه مميمکمنمنمد کمه  
امتيازات انحصاري را از چنمگ يمک  
اقليت بي خماصميمت سمرممايمه دار و  
صاح  قدرت بيرون آورنمد. همرکمس  
که کمي در مبارزات هرروزه کارگران  
و بخشهاي مختلف مردم دقت کمنمد  
صدها شاهد و دليل بر اين حمقميمقمت  
ميتموانمد مشماهمده کمنمد. نمه فمقمط  
شعارهاي مبارزاته بلکه بيانيه هاي  
کمارگممران و تشممکمملمهمماي کممارگممري و  
سممخممنممرانممي همماي رهممبممران جممنممبممش  
کممارگممري و مممعمملمممممان و زنممان و  
دانشجويان اين را تاکيد ميکمنمد کمه  
ايمن جماممعمه عمممميمقما مميمدانمد چممه  
ميخواهد و چه نميخواهد. کمارگمران  
در مبارزات خود فاصله فقر و ثمروت  
را هرروز مورد تعرض قرار ميدهنمده  
و بر حق بديهي خود براي دستيابي به  
اختبار و رفاه و زندگي انساني تاکميمد  

 ميکنند.  
در واقع اگمر هممميمن فماکمتمهما و  
شعارها را کنار هم بمگمذاريمم روشمن  
ميشود که اکثريمت ممردم ايمران کمه  
کارگران و معلمان در راس آنهما قمرار  
دارنده جامعه اي بدون اعمدامه بمدون  
زنمدانمهمماي سميمماسميه بممدون دخمالممت  
مذه ه بدون حجاب اسالمي و بدون  
تبعيض عليه زنان و کال تبعميمضمات  
جنسي و قوميه و بمدون فماصملمه و  
شکاف طبقاتي را طل  ميکمنمنمد و  
براي آن مبارزه ميکنند. بخش اعظم  
ممبممارزات يممکمي دو سممال اخمميممر در  
جامعه تاکنون اين را بروشنمي نشمان  
ميدهد. اين بيانگر يک تحول عمميمق  
و تاريخساز و بسيار مهم در جاممعمه  
ايران است که خيلي هما ممتموجمه آن  
نيستند  يا آنرا انکار ميکنمنمد. زيمرا  
اين جنبه از ممبمارزات ممعممموال در  

سايه خواستهماي صمنمفمي و روزممره  
مبارزات پنهان ميشود و طبعا اکثمر  
کارگران و معلمان نيمز خمود بمه ايمن  
جنبه از ممبمارزه خمود چمنمان واقمف  
نيستند و به آن عميقا فکر نميکننمد.  
اما با کمي دقت به شعارها و بيمانميمه  
ها و سمخمنمان رهمبمران جمنمبمشمهماي  
اجتماعمي روشمن مميمشمود کمه ايمن  
حقيقتي  يرقمابمل انمکمار اسمت. در  
واقع اين بيانگر درجه نسبتا بااليي از  
آگاهي طبقاتي در ميان توده کارگران  
و معلمان است. اين همان حمقميمقمتمي  
است که ما قبال تحت عنوان "به چ   
چرخيدن جامعه" و دسمت بماال پميمدا  
کردن گمرايمش چم  در جمنمبمشمهماي  
اجتماعي روي آن تماکميمد کمرده ايمم.  
حزب کمونيست کارگري طي سالمهما  
در ايجاد اين فضا ب ور نقشه منمد و  
حساب شده تالش کرده و عمال نقش  
بسيار برجسته اي در ايجاد آن داشتمه  
است. اما به مموازات آن و بميمش از  
هرچيز اين خود واقعيمت اجمتممماعمي  
است که جامعه را به چ  سمود داده  
است. جامعه اي کمه ضمد ممذهم ه  
ضد ستم و سرکوبه ضد حماکممميمت  
مممفممتممخمموران سممرمممايممه دار و ضممد  
تبعيضات طبقاتمي بماشمده بمخمودي  
خود چ  و سوسياليست اسمت. ايمن  
فضاي اجتماعي براي هر کارگر آگماه  
و هر انسان چ  و کمونيستي بسميمار  
مهم و هيجان انگيز است و ق عا در  
تعيين سميممماي آيمنمده ايمران بسميمار  
 حياتي و تعيين کننده خواهد بود.  

روشن است که وقتمي از آگماهمي  
طبقاتي سخن ميگوييم اين يک اممر  
نسبي است و ما منکر کمبمود هماي  
بسياري که همننان در اين زمينه در  
ميان کارگران و ممردم وجمود دارد و  
منکر وجود گمرايشمات طمبمقماتمي و  
سياسي مختلف در ميان کارگمران و  
مردم نيستيم. و کمار سمتمرگمي بمراي  
تثبيت اين گرايش بايد از جمانم  مما  
کمونيستها انمجمام شمود. امما ديمدن  
جايگاه چ  و کمارگمري شمعمارهما و  
خممواسممتممهمماي مممردم در مممبممارزات  
اجتماعي به ما امکان مميمدهمد کمه  
بتوانيم گامهاي بعدي را دقميمق تمر و  
سنجيده تر برداريم. يک نکتمه بسميمار  
مهم در اين راب ه اينست کمه تمالش  
کنيمم فمعمالميمن و ممردممي کمه ايمن  
خواستهاي چ  و انسمانمي را فمريماد  
ميزننمده مسمتمقميممما و بمدون هميمچ  
ابهامي خواستهاي خودرا همانگمونمه  
که واقعا هست يعني بما کمممونميمسمم  
کممارگممري تممداعممي کممنممنممد و خممودرا  

کمونيست بدانند. بعبارت ديگر بايمد  
تالش کنيم کمه بمخمشمهماي پميمشمرو  
جنبشهاي اجتماعي يمعمنمي رهمبمران  
جممنمممبممش کمممارگممريه ممممعمملمممممممانه  
بازنشستگان و زنان بيش از پيمش بمه  
اين حقيقمت نميمز مسملم  شمونمد کمه  
خواستها و شعارها و اميمال پميمشمرو  
آنها را کمونيسم کارگري ب ور شفاف  
تر و روشن تر بيمان کمرده اسمت و در  
واقع با کمونيسم کمارگمري ممتمحمقمق  
ميشود. بدانند که تنها يمک حمزب و  
يک جريان يعني کمونيمسمم کمارگمري  
است که تمام خواستها و اميمال آنمهما  
را ب ور همه جانبه و شفاف و عمميمق  
در برنامه خمود فمرممولمه کمردهه ايمن  
خواستها را در سياستمهمايمش عمممال  
نمايندگي ميکمنمد و مصمممم اسمت  
جامعه را از شر حاکميت مفتمخموران  
سرمايه دار و ديکتاتوري ارتمجماعمي  
سرمايه داران براي هممميمشمه خمالع  
کند و جامعه اي که اساس آن پماسمخ  
به نيازهاي تک تک آحاد جامعه باشد  
را پايمه ريمزي کمنمد. پمايمان دادن بمه  
حکومت اعدام و جاري کردن کماممل  
آزادي بيمان و آزاديمهماي سميماسمي و  
بممرابممري زن و مممرد و پممايممان دادن  
هممميممشمگممي بممه زنمدان و زنممدانمهمماي  
سياسي و سرکوب و تحقميمر مملمي و  
قومي و جنسي و نژادي و ايجاد يمک  
جامعه آزاد و برابر و شاد و مرفه کمار  
طبقه کارگر آگاه و حمزبمي اسمت کمه  
تمام تالش و مبارزه و برناممه اش از  
ابتدا همين بوده است. پايان دادن بمه  
چااول و دزدي و فقر اکثريت ممردم و  
ثروتمهماي بميمکمران يمک اقملميمت بمي  
خاصيته تنها کار حمزبمي اسمت کمه  
اميال و آرزوهاي کمارگمران و طمبمقمه  
کارگر را نمايندگي ميکند.  ق عا در  
تممداوم مممبممارزات و جممنممبممشممهمماي  
اجممتممممماعممي و انممکممشمماف اوضمما   
سياسيه بويژه با تغيير توازن قموا بمه  
نفع مردم چ  بودن و سوسياليمسمتمي  
بودن اميال اساسي مردم نميمز روشمن  
تر جملموي چشمم همممه قمرار خمواهمد  
گرفت. اما اين روندي است که بايد با  
کار آگاهگرانه ما کمونيستها انمجمام  
شود و بسيار مهم است کمه ايمن گمام  
يعني تداعي شدن اميال و خواستمهما  
و شعارهاي کارگران و معلمان و زنان  
معترض با کمونيسم کارگري همرچمه  
سريعمتمر بمرداشمتمه شمود. ايمن بمراي  
موفقميمت ممبمارزه و انمقمالب آيمنمده  
 بسيار حياتي و مهم و تاريخي است.  

 مردم ايران چه ميخواهند؟ 
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پيام رضا پهلوي بمممنماسمبمت ده  
فجر .سالمگمرد سمقمو  سملم منمت و  

  از جهات مختلفي قابل  ۱۷ انقالب  
توجه است  تمجيد پر آب و تماب از  
نيروهاي نظامي رژيم به بمهمانمه دفما   
آنها از ميهن در جنگ هشت سمالمهه  
احترامي که براي مذه  و صاحمبمان  
ايمممممان .آخممونممدهمما  ابممراز ممميممدارده  
توصيف علت سقو  حکومت شاه و  
روي کار آمدن جمهوري اسالمي کمه  
به زعم ايشان بخاطر بمحمران انمديشمه  
بود و نه نتيجه پنجاه سال حمکموممت  
مستبد پمهملموي هما و بمالخمره روي  
خوشي که به بخشي از حمکموممت و  
اصممالس طمملممبممان نشممان ممميممدهممد و  
آمادگي براي سازش با آنها مي تموان  
اشاره کرد. در جماي جماي ايمن پميمام  
بوضوس ديده مي شود کمه شمازده بما  
مردم سر سخن ندارد بلمکمه آممادگمي  
خود را بمراي سمازش بما حمکموممته  
نيمروهماي نمظماممي و ممذهم  ابمراز  
ميدارد. در اين پميمام هميمچ کمجما از  
سرنگوني جمهوري اسالمي سمخمنمي  
نمميممسممته از بممرچمميممده شممدن بسمما   
اسبتداد مذهبي و از جدايي ممذهم   
از دولمت و از سماخمتمار سميماسمي و  
اجتماعي جاممعمه نمه تمنمهما خمبمري  
نيست بلکمه جمايمگماه ويمژه اي بمراي  
پاسداران ايمان .مذه  و آخونمدهما   

 باز کرده است.  
شازده کملممماتمي ممثمل صمفمات  
اهورايي و باورهاي نياکان و مدنميمت  
نوين ايراني که ويمژه نماسميمونمالميمسمم  
افراطي و فاشيسم ايراني هست را هم  
چاشني پيام خود کرده است. او چمون  
پدره در باستان گرايي و تمممجميمد از  
شاهان و نياکان و الف زني تماريمخمي  
 رد  شده است. رضا پهلموي درسمي  
از تاريخ نگرفته است. اوه کمه همم از  
تجربه پدر فرصت آموختمن داشمت و  
هم بواس ه زندگي طوالني در  مرب  
که مدنيت در آن جا افتاده تمر اسمته  
مي توانست بياموزده نياموخت. در  
کشورهاي متمدن تر بکار بردن چنين  
ادبياتي سخيف و مذموم است و بمه  
اين خاطر حي ه کار برد آن به راسمت  
افراطيه نژادپرست ها و فاشيست ها  

 محدود است.   

رضا پهلوي جنگ هشت ساله را  
فصل مشترک خود و حکوممت قمرار  
داده است. جمهوري اسالمي جمنمگ  
هشممت سممالممه را دفمما  مممقممدس نممام  
گذاشت. جنگي کمه بمقمول خممميمنمي  
نعمت بود و اگر براه نمي افتاد سقو   
حکومت اجتناب نماپمذيمر ممي شمد.  
آقاي پهلوي نيک ميداند که سيماسمت  
رسمممممي و اعممالم شممده جمممممهمموري  
اسالمي صدور انقالب اسالمي بود.  
يک گوشه اين سياست متشکل کردن  
مخالفين صدام و از جمملمه تشمکميمل  
ممجملممس اسمالمممي اعمالي عمراد و  
مسل  کردن آنها و تمحمريمک و اقمدام  
براي سقو  صدام بود. بمعمالوهه گمذر  
از کربال و رسيدن به "قدس" از اهداف  
جنگ تعريف شده بود. واضم  اسمت  
که چنين جنگي نه مميمبمايسمت بمراه  
مي افتاد و نه الزم بمود هشمت سمال  
ادامه يمابمد. ايمن جمنمگ جمممهموري  
اسالمي بمراي بمقما و بمراي تموسمعمه  
طاعون اسمالممي در ممنم مقمه بمود.  
مردم و سربازان هم قرباني و گموشمت  
دم توپ اين جنگ بودند. دليل اينکه  
شازده صرفمنمظمر از داليمل شمرو  و  
ادامه جنگ تلويمحما بمه دفما  از آن  
برخاسته اسمت و بما شمعمار "جمنمگ  
نعمت است" خميني همراهي ميکند  
و س ور متعددي از پيام خمود را بمه  
تمجيد از نيروهاي نظامي و شمهمداي  
جنگ اختصاع داده استه چيست؟   
قصد او از ايمن کمار يمافمتمن نمقم مه  
اشتراکي با نظاميان حکومت اسمت.  
از آنها بخاطر دفا  از ممرز و بموم و  
براي دفما  از آب و خماک تمقمديمس  
ميمکمنمد و ارج مميمگمذارد. بمه ايمن  
ترتي  او خود را شريک دفا  مقمدس  
ميکند و در کنار و هممراه نميمروهماي  
نظامي رژيم قمرار مميمدهمد. پمهملموي  
بدون اينکه نامي از ارتش يا سماماه و  
بسمميمم  بمميمماورد صممفمموف نمميممروهمماي  
نظامي را "جانمبمازان و شمهميمداِن راه  
ميهن و ايمممان و آزادي" مميمنماممد.  
اينجاست که پيام پهلوي رو بمه سمران  

 سااه هم هست.  
در اين پيام نه فقط کالمي عليمه  
حکومت مذهبي و دخالمت ممذهم   
در جامعه و در زنمدگمي ممردم ديمده  

نمي نمي گمويمد بملمکمه بمه سمتمايمش  
مذه  و بماورهماي ديمنمي نميمز ممي  
پردازد. ايشان وجمود گملمه آخمونمد و  
صنمعمت ممذهم  را الزم مميمبميمنمد  
بشممر  آنممکممه رسممالممت تمماريممخممي و  
معنوي خود را بشناسمنمد و پماسمدار  
اخالد و ايمان باشند. او ممي گمويمد:  
"عده اي که رسالت شان معنوي است  
و بايد پاسدار اخالد و ايمان باشند به  
مردم خيانت کردند و بمه آنمهما دروغ  
گفتند ...". و يا مي گويد: "اينمان بما  
خيانت به رسالت معنوي و تماريمخمي  
خود که همانا پاسداري از اخالد و از  
ايمان باشمده بمه رسمالمِت خمود و بمه  
باورهاي دينمي شممما پشمت کمردنمد.  
اينان با سوءاستفاده از اعمتممماد و از  
ايمان شماه با عهدشکني بمه قمدرت  
رسيدند." عجبا! به وضموس جمايمگماه  
ويژه اي در جماممعمه بمراي ممذهم  و  

 آخوند قائل است. 
رضا پهلوي که پيشتر هم آخمونمد  
ها را به خوب و بد تقسيمم کمرده بمود  
در اين پيام يکبار ديگر تسمريمع کمرد  
که بدنبال سازش با اصالس طلمبمان و  
فراتر از آن سازش با نهماد ممذهم  و  
امتياز دادن به آن در نظام و سماخمتمار  
سياسي و اجتممماعمي ممورد نمظمرش  
است. الگوي او به اين ترتميم  حمتمي  
موقعيت و نمقمش ممذهم  در زممان  
حکومت پدرش هم نيست. از آن همم  
عق  تر است. او صنعت ممذهم  را  
پاسدار ايمان و اخالد ميداند که بايد  
جايي در حمکموممت ممورد نمظمر او  
داشته باشد. او نمه بمدنمبمال خملمع يمد  
سياسي از مذه  در قدرت استه نمه  
در پي کوتاه کردن دسمت ممذهم  در  
جامعه و آموزش و پمرورش اسمت و  
بال بع قصد عق  راندن آن از زندگي  

 خصوصي مردم را هم ندارد.   
پهلوي در چند جاي پيام خود بمه  
تقل  و مهندسمي انمتمخمابمات اشماره  
ميکنمد و تماکميمد مميمکمنمد کمه بمه  
متقلبين نمي توان اعمتممماد کمرد. او  

هايي که    توان به همان   مي گويد: "نمي 
با  تقل  و مهندسي انتخاباتمي بمراي  

وپما    خود مشروعيِت جمعملمي دسمت  
کردنده اعتماد کمرد!". عمجم ! اگمر  
تقل  نميشده اگرانتخابات مهندسمي  

نمي شد و مثمال اصمالس طملمبمان در  
مصدر امور قرار ميگرفتنمد آنموقمت  
حممکممومممت مشممروعمميممت داشممت؟  
اينجماسمت کمه رضما پمهملموي نشمان  
ميدهد آ وش خود را بمراي اصمالس  
طلبان باز گذاشته است. او در ممقمام  
سخنگو و وکيل ممدافمع بمخمشمي از  
حکومت و اصالس طلبان ظاهر شمده  
است. وي امکان برگزاري رفراندوم بما  
وجمممود جمممممممهممموري اسمممالممممي را  
 يرممکن نميداند و در صمورتميمکمه  
راه حل رفراندوم عملي شود فمقمط بمه  
آن بخش از رژيمم کمه تمقملم  کمردنمد  
اعتممماد نمدارد. بمه ايمن تمرتميم  بمه  
همکاري و همراهي بما آن بمخمش از  
حکومت که خود قرباني ممهمنمدسمي  
انتخابات و تقل  بوده است امميمدوار  

 است.  
رضا پمهملموي در پميمام خمود بمر  
جايگاه معنوي آخوند و ممذهم  در  
جامعه تاکيد مي گذارد و بمه خميمل  
آخوند و دستگاه ممذهم  اطممميمنمان  
ميدهد که در حکوممت ممورد نمظمر  
وي به آنها احمتميماج هسمت و نمبمايمد  
نگران آينده شان باشنمد. او بموضموس  
نشان ميدهد کمه در پمي سمازش بما  
بخشي از حکومته کنار زدن واليمت  
فقيه و دستگاه او و کمنمار آممدن بما  
مذه  است. بي جهت نيست که در  
کل پيام از سقو  رژيم و يا سرنگوني  
جمهوري اسالممي کمالممي نمگمفمتمه  
است. در جاي جاي پيام آممادگمي او  
براي سازش با بخشي از حکموممت و  
نگهداري مذه  در جاممعمه را ممي  
توان بروشني مشاهده کرد. مشمکمل  
او "فرقمه تمبمهمکمار" و "اخمتمالس در  
ديانت" است و لذا " بازسازي مدنيمت  
نويِن ايمران و حمکموممِت ايمرانمي بمر  

هاي واليت" هدف اعالم شده او    ويرانه 
در اين پيام است. بنظر ميرسد رضما  
پهلوي از اعتراضات کموبمنمده ممردم  
براي از جا کندن ريشه اي جمممهموري  
اسالمي و مذه  زدايي از جماممعمه  
وحشت کرده است و براي جلوگيري از  
آن دست ياري به سوي اصالس طلبمان  

 دراز کرده است.  
رضا پهلوي به ريشه يابي و علت  

نيز اشاره ميکند و    ۱۷ وقو  انقالب  

در پمي    ۱۷ مي گمويمد کمه انمقمالب  
بحران انديشه ر  داد و اين بحمران در  
سي و نه سال گذشته تا اممروز اداممه  
داشته است. راه  برونمرفمت از بمحمران  
انديشه هم  بازسازي ممدنميمت نمويمنِ  
ايراني است. او معتمقمد اسمت کمه از  
دين و ايمان مردم سوء استفاده شده و  
به مشمروطميمت حمکموممت پمهملموي  
خيانت شده است. رضا پهلوي عالقه  
اي براي بکار بردن زبان روشن و قابمل  
فهم و زميني در تموضميم  مسمائمل  
ندارد. او ممايمل بمه بماز کمردن دفمتمر  
جنايات ديکتاتوري پهلوي که بمويمژه  
در سالهاي پاياني عمر اين حکوممت  
به موج نارضايتي عمومي دامن زده  
بمموده نممدارد. مممايممل نمميممسممت بممه  
گرهگاههاي سياسي و اجتممماعمي و  
اقممتممصممادي آن دوره کممه بممه انممفممجممار  
اجمتممممماعمي و انممقمالب مممنمجممر شممد  
باردازد. بمه رقمابمت هماي دو قم م   
جهاني و نقش  رب در پيش کشيدن  
جريان اسالمي و خممميمنمي و سموار  
کردن او بر انقالب مردم ايران که براي  
عدالمت و رفماه و آزادي بموده نمممي  
خواهد و نمي تواند اشاره کند. گويمي  
کنفرانس گوادول  که نقمش کملميمدي  
در روي کمار آوردن خممميمنمي داشمت  
وجود خارجي نداشت. گمويمي ژانمرال  
هويزر در گير و دار انقمالب بمه ايمران  
نيامد و با سران ارتش ديدار نداشت و  
مقدمات سازش و جابجمايمي قمدرت  
از حکومت شاه به خميني را فمراهمم  
نسماخممت. شمماهمزاده بممه نممابمرابممرهمماي  
اقممتممصممادي و شممکمماف طممبممقمماتممي و  
سمرکمموب هماي گسممتممرده حممکممومممت  
پهلوي و دستگماه پملميمسمي ممخموف  
ساواک نمي خواهد باردازد. خيلي سر  
راست او مردم را سرزنش و بمدهمکمار  
مي کند که آنها خود عملمت وجمودي  
ديکتاتورها هستنمد. او ممي گمويمد  
فرهنگ مردم است که ديکتاتور مي  
آفريند. البد پميمشمتمر پمهملموي هما را  
مجبور کردند ديکتاتور باشنده بمعمد  
همم بممه همممميممن دلمميمل ديمکممتماتمموري  

 مردم چه مي خواهند، رضا پهلوي بدنبال چيست؟ 
 

 واکاوي پيام رضا پهلوي بمناسبت دهه فجر 
 

 خليل کيوان 
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اسالمي را آوردند و سي و نه سال همم  
بمما بممحممران انممديشممه شممان آنممرا نممگممه  
داشتند. خالصه اينکه ديکتماتمورهما  
مسئولميمتمي در بمرقمراري اسمتمبمداد  
ندارند بلکه اين مردم هستند که بايمد  
بممخمماطممر بممرقممراري اسممتممبممداد مممورد  
مواخذه قرار گيرند. متد وارونه رضما  
پهلوي چند حسن دارد. اواله عملمت  
اعمال سرکوبگرانه و جمنمايمات رژيمم  
پهلوي را به  مردم و فمرهمنمگ آنمهما  
نسبت داده است. ثمانميماه ايمن ممردم  
هستند که با فرهنگشان اجازه دادنمد  
از دين و ايمانشان سوء استفاده شمود  
و مشروطيمت رژيمم پمهملموي زيمر پما  
گذاشته شود. سوماه اين خود ممردم  
هستند کمه بما بمحمران انمديشمه شمان  
موجبات روي کار آممدن حمکموممت  
اسالمي را فراهم ساختند و استمبمداد  
ديمنممي را هممم سممي و نممه سممال نممگممه  
داشتند. شمازده مميمگمويمد: "بمحمران  

بمه    ۱۷ اي که در بهمممن شموم    انديشه 
ترين شکلي خود را بروز داد و    ننگين 

بمما پشممت کممردن بممه مشممروطمميممت  
حکومت و با خيانت به تفکر ملمي و  

ي راستين اعتدال و اصالحاتِ    انديشه 
سياسي و ساختاريه از دولتِ موقمت  

ي دروغ    ونه سالمه   تزويره حکومتِ سي 
 ساخت." 
رضمما پممهمملمموي مممايممل نمميممسممت    

کارنامه پنجاه ساله حکومت پهملموي  
به او يادآوري و نشمان داده شمود کمه  

نارضايتي عمومي بصورت خشمممي  
بمود.    ۱۷ تلنبار شده آمماده انمفمجمار  

همان مور کمه نمارضمايمتمي گسمتمرده  
امروز ممردمه کشمور را در آسمتمانمه  
انقمالبمي ديمگمر قمرار داده اسمت. او  
نميخواهد بخاطمرش آورده شمود کمه  
پدر بزرگش در جهت تضميمن قمدرت  

هاي مستقل را    م لقه خوده روزنامه 
تع يل کرده مصمونميمت پمارلمممانمي  
نمايندگان ممجملمس را لمغمو کمرد و  
احممزاب سمميمماسممي را از بمميممن بممرد و  
مممجمملممس را بممه نممهممادي ممم مميممع و  
تشريفاتي مبدل کرد و وزيمران را بمه  
عروسک همايمي در دسمت خمود بمدل  
ساخت. او دوست ندارد که بخاطمرش  
بياوريم کمه رضما خمان زمميمن هماي  
زيادي را در مازندران و سمايمر نمقما   
ايران مصادره و به اين ترتي  به يکي  
از ثروتمند ترين مردان ايمران تمبمديمل  
شد. نميخواهد بمدانمد کمه فمرهمنمگ  
سازان و فرهيختگاني چمون مميمرزاده  
عشقيه فرخي يزديه دکمتمر ارانمي و  
دهها روشنفکر فرهنگ سماز ممنمقمد  
مذه  را تحت پيگرد قرار داد و يما  
کشت و بمه ايمن تمرتميم  بمه عمقمرب  
ممذهم  اجمازه داد در تمماريمکممخمانممه  
کشور النه کند و در وقت ممقمتمضمي  

 بجان مردم بيفتد.  
رضممما پمممهممملممموي اگمممر تممماريمممخ  
سممتمممممگممريممهمماي دوره رضمما خممان را  
نخوانده باشد اما بايمد خماطمراتمي از  

دوره زمامداري پدرش را بياد داشمتمه  
يا شنيده باشد. حداقل بايد گلسرخي  
را که با پرونده  ساختگمي بمه جموخمه  
اعدام سمامرده شمد بمخماطمر بميماورد.  

زنداني سميماسمي از    ۳ داستان کشتن  
جمله بيژن جزني که مشمغمول گمذران  
احکام خود در زندان اويمن بمودنمد را  
بايد شنيده بماشمد. او قماعمدتما بمايمد  
بداند که پدرش مخالفين را بمنمحموي  
قلع و قمع کرده بود و چنمان اخمتمنماد  
نفس گير و سکوت سياسي بر کشمور  
حاکم کرده بود که از نمظمر سميماسمي  
ايران به گورستان آرياممهمري مملمقم   
شده بود. او بايد بداند که آزادي بميمان  
و آزادي هماي سميماسمي و تشمکميمل  
احزاب در حمکموممت پمدرش وجمود  
نداشت و حزبي باقي نمانده بود که در  

بتواند مانع مالخور شمدن    ۱۷ مق ع  
انقالب شود. اگر در مقم مع انمقمالب  

جاممعمه بملموغ سميماسمي داشمت    ۱۷ 
ممتمموجممه نممقممش مممخممرب مممذهمم  و  
خميني ميشد و ق عا اجازه نممميمداد  
که انقالب مصادره شمود. ايمن عمدم  
بلوغ سياسي را نه بااي مردم که بااي  
حکومت خودکامه و مستبد پهملموي  
بايد نوشت. رضا پهلوي بمايمد پماسمخ  
دهد که چگونه در جامعه اي کمه بمه  
دستور پدر تاجدارش نه فقط فعاليمت  
سياسي مخالفين کمه حمتمي احمزاب  
طرفدار خودش از جملمه حمزب ايمران  
نوينه حزب مردم و ... هم  ممممنمو   

شده بود ميتوانست از خود در مقابل  
طاعون اسالم سيماسمي دفما  کمنمد؟  
براستي آقاي پهلوي آيا شما نميدانيمد  
که پدر شما حتي همه احزاب طرفدار  
خود را هم منحل و آنها را ممجمبمور  
کرد در حزب رستاخيمز مملمي اد مام  
شوند!؟ چگمونمه در جماممعمه اي کمه  
حرف زدنه کتاب خواندنه فمعمالميمت  
سياسيه تشکيل احزاب ممنو  بمود  
و در خموف فمرو رفمتمه بمود و اجمازه  
کمترين اظهار نظر و فعاليت آزادي را  
نممداشممت بمما عممفممريممت مممذهمم  مممي  
توانست مقابله کند؟ روي کمار آممدن  
جمهوري اسالمي نه به دليمل بمحمران  
انديشه بلکه بدليل سرکموب انمديشمه  
بود. باقي ماندن جمهموري اسمالممي  
همه نه ريشه در بمحمران انمديشمه کمه  
بممدلمميممل سممرکمموب خشممنه کشممتممار  
مخالفين و اعدام و شکنجه و زنمدان  

 تا کنون ميسر شده است.    
 

و بممالخممره نسممخممه اي کممه رضمما  
پهلوي براي خالصي از بحران انديشه  
ارائه ميدهد ممدنميمت نمويمن ايمرانمي  
است که آن هم پوچ است. به اين دليل  
ساده که مدنيت امري جهاني اسمت.  
محصول کل تاريخ بشر و بويژه تاريخ  
دويسمممت سمممالمممه اخممميمممر اسمممت.  
آزاديخواهان بزرگي در دويسمت سمال  
اخير در جهان پرچمدار آن بموده انمد.  

جنبش هاي سياسي و اجمتممماعمي و  
مکات  فکري و سياسي دو قرن اخير  
در  رب بويژه مدنيت را نمممايمنمدگمي  
کرده اند و بشريت را بجلو سمود داده  
است. از جمله شاخص هاي ممدنميمت  
آزادي بيان و آزادي نقمد اسمت. آزادي  
هاي وسيع سميماسمي و فمردي اسمت.  
آزادي مذه  و آزادي از ممذهم  از  
جمله آن است. جدايي دين از دولت و  
از آموزش و پرورش و جامعه مدنيت  
است. اما ديديم که آقاي پمهملموي در  
همين پيام چه آنجا که به  گذشته مي  
پممردازد و چممه وقممتممي در تممقممابممل بمما  
جمهوري اسالمي و استبداد مذهبي  
سخن مي گويد همين ها را به حمراج  
گذاشته است. نسخه مدنيمت ايمرانمي  
ايشان ترکيبي از ناسيوناليسم باستان  
گرا با ممذهم  اسمت. آنمنمه کمه وي  
تحت نام مدنيت نويمن ايمرانمي وعمده  
ميدهد با آننه انمقمالب ممردم ايمران  
بدنبال تحقق آن استه فمرسمنمگ هما  
فاصله دارد. تمقمالهماي اممثمال رضما  
پهلوي براي نجات مذهم  و سمازش  
با آخوند عبث و کوبيدن آب در هماون  
است. جامعه تشنه آزاديه عدالمت و  
رفاه است و از ممذهم  و از اصمالس  
طلبان هم عبور کرده است. پيام رضا  
پهلوي يکبار ديگر بي ربط بمودن راه  
حمل راسمت بمراي آزادي و سمعممادت  

 مردم را عيان ساخت.  
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روزنامه ي همشهمري در شممماره  
بهمنه ستادي را معرفي    ۶۱ دوشنبه  

کرد که در نمو  خموده جمالم  اسمت.  
"ستاد مملمي صمبمر"! کمه در قموه ي  
قضاييه تشکيل شده است و بمنما بمه  
گفته ي دبير اين ستاده هدف سمتماد   
تروي  فرهنمگ و روحميمه ي صملم ه  

 بخشايش و گذشت! است. 
قوه قضاييه اي که از پموسمت تما  
استخوانش را حمبمس و شمکمنمجمه و  
شالد و اعمدام در بمر گمرفمتمه اسمته   
براي رد گم کردن جنمايمت همايمي کمه  
عليه مردم انجام داده استه ستاد بي  

 مسمايي را درست کرده است. 
قوه قضاييمه اي کمه جمز تمرويم   
خشم و خشونت و کينه و دشمممنمي و  
انتقام و ق ع کردن دست و در آوردن  
چشم و صدور احکام قصاع و بمقميمه  
جنايت هاه کاري نکرده است و نمممي  
کند. قوه ي قضاييه اي کمه سمازممان  
زير مجموعمه اش يمعمنمي پمزشمکمي  

ماهه    ۳ قانوني اعالم کرده است: "در  
همزار    ۳۸۲ تعداد    ۶۹۳۱ ي اول سال  

نزا  به ثمبمت رسميمده اسمت" و    ۳۱ و  
رييس پملميمس آگماهمي اعمالم کمرد:  

درصممد نممزا  همماي آنممي    ۷۰ "حمدود  
.بدون مقدمه  ممنمجمر بمه قمتمل بما  
سالس سرد ممي شمود"ه بما ايمن نمو   
سممتممادسممازي همماه خممودش را گممول  
ميزند. اين اعترافات که فقط بخشي  
از فجايع جامعه را اعمالم مميمکمنمده  

 چند نکته در خود دارد: 
نکته ي اول اينکه: چرا جامعه در  

 خشم و نزا   وطه مي خورد؟ 
چون که در فمقمر و گمرسمنمگمي و  
اعتياد و نماچماري و تمن فمروشمي  و  
گورخوابي و خودکشي و ايدز و جرم و  
جنايت و رفتارهاي  ير انساني  مرد  

 شده است. 
جامعه اي که عامل اصلمي ايمن  
همه بال هما و مصميمبمت همايمش از  
روابط و مناسبماتمي سمرچشمممه ممي  
گيرد که باعث و باني اش عممملمکمرد  
سران رژيم و اعوان و انصارش است و  
هممميمن خممودشمان ايمن وضمعميمت را  

 بوجود آورده و تحميل کرده اند.  
آمارها نشان مي دهند که ايمران  
تحت حماکممميمت جمممهموري قمتمل و  

 ارت اسالميه جزو  مگين ترين و  
در عين حمال جمزو عصمبمانمي تمريمن  
کشورهاي دنياست. طبيعي است که  
در اين شرايط و موقعميمت تمحممميمل  
شدهه بيشترين درگيري ها و دعوا هما  
و خشم و خشونمت را داشمتمه بماشمد.  
مردمه خشم و خشونمت را از قموه ي  
قضاييه و احکام و زندانش يماد ممي  
گيرند. از سنگمدلمي هماي قضمات و  
مجريان جنايتکار احکام بيدادگاه ها  
تاثير مي گيرند. از برپا کردن صحنمه  
هاي شنيع اعدام در ممال عمام اسمت  
که خشونت و قتل به جاممعمه پممماماز  
شده و به اممري عمادي تمبمديمل ممي  

 شود.  
نه ريميمس قموه ي قضمايميمهه نمه  
رييس ستاد ملي صبر! و نمه ريميمس  

راسمت    -هينکدام شان -پليس ناجا  
نمي گويند. اين ها سعي دارند  همن  
جامعه را با علت هاي بسميمار ريمز و  
س حي خشمم و خشمونمت مشمغمول  

 کنند. 
نمزا  هماي آنمي و    -نکته ي دوم  

بدون مقدمه ي منجر به قتل با سالس  
هاي سرد که بر اساس گفته ي رييمس  

درصمد نمزا     ۷۰ پليس ناجا بيش از  
ها به آن ختم ممي شمونمده اوال خمود  
بيانگر ناامني اجتماعي است. و در  
ثاني اعتراف ديگري است مبنمي بمر  
اين که تقريبما اکمثمر قمتمل هما بمدون  
مقدمه و بدون نقشه ي قبلي و  ميمر  
ارادي و ناگهاني اسمت. تمنماقمض در  
همين جاسته  که براي اکثر اين قتل  
هاي تصادفمي و نماگمهمانميه قموه ي  
قضاييه و قضات و فمقمه پموسميمده و  
آدمکششه مجازات! اعدام  صمادر  

 مي کند.  
قتلي بدون مقدمه و بدون نمقمشمه  
ي قبلي و در مقابلش  ممجمازاتمي بما  
مقدمه و نقشه ي از پميمش تمعميميمن  

 شده ! 
تناقض در اين جماسمت. هممميمن  
تناقض است که ثابت مي کند اعدام  

 ه قتل عمد دولتي است.  
بمما ايممن اعممتممرافممات مسممووالن  
جمهوري اسالمي نمي توان و نمبمايمد  
انتظار داشت که رسم آدمکشي شمان  
بر افتد. مردم به خوبي دريافته اند که  

اين حکومت پليد و ضد بشري را بما  
همه ي جک و جانورش و بما تممماممي  
جنبه ها و جناس همايمش بمايمد جمارو  

 کرد و به زباله جان تاريخ سارد.  
پنجم فوريه    –  ۶۹۳۱ بهمن    ۶۱ 
 ۸۰۶۲ 
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 يادداشت روزانه 

 خشم، قوه قضاييه و تناقض ها 
 آرش دشتي 

جمهوري اسالمي از همان فرداي  
روي کار آمدنش با ممخمممصمه هما و  
بحران هاي زيادي روبرو بود. يکي از  
ايممن مممخمممممصممه همماه مممقممابمملممه ي  
آزاديخواهان با رژيمي بود که از همان  
اول بماحمقمود و آزادي هماي فمردي و  
اجتماعي نظير آزادي انديشمهه آزادي  
بيانه آزادي پموشمشه آزادي چماپ و  
نشممره آزادي کسمم  و کممار و حممق  
اشتغال و بسياري از حقود شمنماخمتمه  
شده ي انساني و اجتماعي مخالمفمت  
کرد و آن ها را از مردم سل  کرد و به  
جاي آن که زمينه را براي تحمقمق ايمن  
آزادي ها که شمعمارهما و فمريمادهماي  
تظاهرات مردم در روزهماي انمقمالب  
بوده آماده کنده به نفمي و نمابمودي و  
سانسور همه جانبه دست زد. قلم هما  
را شممکممسممت. دهممان همما را بسممت.  
روزنامه ها را تع يل کرد. کتاب هما  
را به مسلخ سانسور برد. دانشگاه ها  
را تع يل کرد. انقالبيون را دستگميمر  
و زير شکنجه برد و در مميمدان هماي  
اعدام تيرباران کرد. کردهماه تمرکمممن  
ها و ساير مردم را که از حقمود خمود  
دم زده بودنده به گلوله بست و همزاران  
جنايت ديگر که توصيف آن در ايمن  
جا امکان پذير نيسته مرتک  شد و  
روي سفاکان و خمونمريمزان تماريمخ را  

 سفيد کرد! 
جمهوري اسالميه نام ديمگمرش   
جمهوري سانسور اسمت. سمانسموري  
سميمسمتممماتميمک و سمازممان يمافمتمهه  
سانسور در همه ي ابعاد و اشمکمالمش  
از انديشه و بيان و چماپ روزنماممه و  
مجله و کتاب گرفته تا مموسميمقمي و  
تئاتر و سينما و هنرهاي تجمسمممي و  

 بقيه. 
قيني تيزسانسورگران جممهموري  
نکبت بار اسالمي حتي به اطمالعميمه  

 هاي بازرگاني و فوت هم رسيد. 
يکي از سنگين ترين سانسورهاه  
سانسمور در چماپ و نشمر و پمخمش  
کتاب است. تا جايي که به امر آزادي  
بيان و انديشه برمي گردده در سمي و  

هشت سالي که بختک حکومت ستمم  
و سانسور بر زندگي مردم ايران افتاده  
اسممته مممبممارزه و اعممتممراض عمملمميممه  
سانسور حتي يمک روز همم تمعم ميمل  
نشده استه به ويژه در سال هاي اخيمر  
که رسانه ها و شبکه هاي اجتمماعمي  
نظير فيسبوک و تلگرام و تمويميمتمر و  
وايبر و اينستاگمرام و . . . بمه طمور  
گسترده در اختيار مردم قرار گمرفمتمه  
انده تا اندازه ي زيادي مردم توانسمتمه  
اند سد سانسور را بشکنند و کاربمران  
شبکه هاي اجتماعي متون فمراوانمي  
براي خواندنه در اختيار مردم گذاشته  
اند. اين در حالي است کمه سميمسمتمم  
سانسور علير م همه ي تالش هما و  
هزينه هايي که براي هک و فيلترينگ  
خرج کمرده اسمته نمتموانسمتمه ممانمع  
دسترسي مردم به اخبار و اطمالعمات  

 و کتاب و مجله و مقاله شود.  
عالوه بر شبکه هاي اجتممماعميه  
ممردم و نمويسمنمدگممان و بمعمضمي از  
ناشران و روزنامه نگاران نيمز همممواره  
در برابر دسمتمگماه عمريمض و طمويمل  
سانسور حکومتي ايستاده اند. نمونه  
اش کانون نويسندگان ايران اسمت کمه  
به پنجاه سالگي تماسميمسمش نمزديمک  

 شده است.  
جمهوري جهل و جنايت اسالمي  
در زمينه ي سانسور و زير پا گذاشتن  
حق آزادي انديشه و بميمان  و عمرصمه  
همماي گممونمماگممون زنممدگممي فممردي و  
اجتماعي تا جايي پيش رفمتمه اسمت  
که امروز همين سانسور دولمتميه بمه  
مخمصه اي براي جمهوري اسمالممي  
تبديل شده است. به نحوي کمه سمران  
حکومت دست و پا مي زنند تا به هر  
وسيله اي کمه شمدهه خمود را از ايمن  

 بحران دامنگير نجات بدهند.  
حسن روحاني در روز چهارشنمبمه  

در شوي  افتتاحيمه    ۶۹۳۱ بهمن    ۶۲ 
سي و پنجمين ممراسمم کمتماب سمال  
گممفممت: "مممممميممزي بممايممد بممه دسممت  
 نويسندگان و ناشران سارده شود" ! 

يکي از کمثميمف تمريمن تصممميمم  

هممايممي کممه رژيممم سممرکمموبممگممر و  
سانسورچي در ايمن زمميمنمه گمرفمتمه  
استه تمغميميمر سمانسمورگمران اسمت.  
روحاني مي خمواهمد داممن آلموده ي  
نظامش را از اين مموضمو  بمرهمانمد.  
چنان که سلف او همم در دوره ي دوم  
ريمماسممتممش ايممن طممرس ر يممالنممه و  
عوامفري  را روي ميز گمذاشمت امما  
عمر دولتش وفا نکرد و اين دسميمسمه  

 به دست  روحاني افتاد.  
اتاد فکر حکومت ممي خمواهمد  
توپ پالسيده و کم باد سانسور را بمه  
زمين حريف بميمنمدازد و خمودش را  

 مبرا سازد. 
روحاني مي خواهد سمانسمور را  
خصوصي سازي کند! به اين صمورت  
کممه سممانسممورگممرانممش را تممحممت نممام  
کارشناس کتاب بمه انمتمشماراتمي هما  
گسيل دارد و يا بعضي از نويسندگان  
قلم بمزد را اجير کند  تا کار سانسمور  
کردن کتاب ها را انجام دهنمد و ايمن  
گونه به جامعه القا کند که حکموممت  
.وزارت اطممالعمماته وزارت ارشمماد  
اسالميه اطالعات سااهه اطالعمات  
قوه قضاييهه حموزه همنمري سمازممان  
تبليمغمات اسمالمميه شموراي عمالمي  
انقالب فرهنگي! و ...   نمقمشمي در  
سانسور کتاب ندارند و هر چه هسته  
 به دست نويسندگان و ناشران است.  

او مي خواهد شعا  سمانسمور و  
دامنه ي سمانسمورگمران را گسمتمرش  
بدهد. امما ممانمنمد خميملمي از طمرس  
هايشه کمي دير جنبيده اسمت. ديمر  

 است آقاي روحاني! 
کاروان جنبش سرنگمونمي بمه راه  
افتاده است. کاروان مردم جان به لم   
رسيده که چندي است به خيابان آممده  
اند تا تمکملميمف نماتمممام رژيمم پملميمد  
جمهوري سمانسمور چمي اسمالممي را  

 تمام کنند.  
 

فموريمه    ۲   –  ۶۹۳۱ بهمممن    ۶۳ 
 ۸۰۶۲ 

 فرار از مخمصه ! 
 آرش دشتي 


