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اي سخنگو و معاون اول  محسني اژه
قوه قضائيه جمهوري اسـالمـي روز       

خرداد در نشسـت خـبـري       ۴ دوشنبه 
قوه قضاييه در پاسخ به ايـن پـرسـش      

افزايش برخوردهاي قضايي با آيا که 
اعتراضات کارگري در سـال جـاري،     

رويه جديد دستگاه قضـايـي اسـت؟        
ما در کشور چـنـديـن هـزار         »گفت:  

کارگر داريم، اگر دو نفـر از آنـهـا در          
اي از کشـور بـازداشـت شـونـد           گوشه

ها نيسـت.   دليلي بر افزايش بازداشت
معتقديم کارگران بابصـيـرتـي داريـم       
که مسائل خود را از مجراي قـانـون     

کنند اما هر فردي ممـکـن    دنبال مي

اين سـوال   .«است مرتکب جرم شود
و جواب مربوط به دستگيري شاپـور  
احساني راد مشاور کارگران نـورد و      
لوله صفا در ساوه و جعفر عظيم زاده 
است که به جرم حمايت از مـبـارزات   
کارگران اين کارخانه دستـگـيـر شـده       

 است. 
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تصور آنکه رژيم اسالمـي بـتـوانـد       
را    ۵+۱ پروسه توافق با کشـورهـاي       

بدون دست انـداز و تـنـاقضـات خـرد            
کننده طي کند، تصوري پوچ و باطـل  
بـود. تصـور ايـنـکـه رژيـم اسـالمــي                 
بتواند با سـالم و صـلـوات ايـن دوره             

نهايي را از سر بگذراند، "ذوق زدگـان"  
ـا هـم بـر سـر مـفـاد                      و "دلـواپسـان" ب
ـا بـه قـول           توافقنامه توافق کنند، و ي
خود اين اوباش به "اجماع" بـرسـنـد و          
دوران "تسامح و تسـاهـل" را چـه در            
داخل و چـه در خـارج طـي کـنـنـد،                   
سـرمـايـه هـا روانـه ايـران اسـالم زده                  
شوند، اقتصاد رونق بگـيـرد، تـمـامـا        

تصور حـاشـيـه نشـيـنـان حـکـومـت                
اسالمي بـود. دور از انـتـظـار بـود.                  
واقعيت آن است که اکـنـون شـاهـدش       
هســتــيــم. تشــديــد کشــمــکــشــهــا و           
ــم              ــري هــاي جــنــاحــهــاي رژي درگــي
اســالمــي، تشــديــد شــکــنــنــدگــي و         
تضعيف موقعيت عمومي حکومت 

 در انظار جامعه.  
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در مــنــطــق جــمــهــوري اســالمــي         
 بعنوان يک حکومـت سـرمـايـه داري،        
ـا     کارگراني که عليه دستمزد ناچيز و ي
ــمــزد               ــرداخــت هــمــيــن دســت عــدم پ
اعتصاب ميـکـنـنـد، فـعـالـيـنـي کـه               
خبررساني ميکـنـنـد و از مـبـارزات            
کارگران حمايت ميکنند مـجـرمـنـد،       
نه کارفرمـايـي کـه هـمـان چـنـدرغـاز               
حقوق تعيين شده را نميپردازد يا سهـم  

اژه اي    بيمه کارگران را به جيب ميزند. 
هم بعنوان نماينده ايـن حـکـومـت در           
قوه قضائي اش در واقـع مـيـخـواهـد            
ـائـيـن           بگويد: کارفرماياني که بـراي پ
نگاه داشتن دسـتـمـزدهـا کـارخـانـه را            
تعطيل کرده و کارگران را اخـراج مـي       
ـانـونـي اسـت امـا                   کنـنـد، کـارشـان ق
هزاران کارگري که بـراي گـرفـتـن حـق          
خود از مهمترين ابزار خود  اسـتـفـاده        
کرده و دست بـه اعـتـصـاب مـيـزنـنـد             
کارشان غير قانوني اسـت. چـون حـق         
اعتصاب در جمهوري اسالمي وجـود  
ندارد و اعـتـصـاب جـرم اسـت و اگـر               
زورمان ميرسيد با همه آنـهـا بـرخـورد       

هـزاران کـارگـر      ميکرديم اما حاال کـه    
اعتصابي و قانون شکن را نميتـوانـيـم    
دستگير کـنـيـم پـس رهـبـرانشـان را                
دستگير ميکنيم! البته همه جاي دنيا  
هم که بساط حکومت هاي مستبد و   
سـرکـوبـگــر بـرقــرار اسـت رهـبـران را                
ميگيرند تا کارگران و توده هاي مـردم  
را عقب برانند. جمهوري اسالمي امـا   

توان دستگيري رهبران اعتراضـات را    
هم بر خالف دهه هاي گذشـتـه نـدارد.      
ـا                   ـلـن حتي نفـس ايـنـکـه خـبـرنـگـار اي
بعنوان يک سايت وابسته به حکـومـت   
درمورد دستگيري فعالين کارگري از   
سخنگوي قوه قضائيه سوال ميکند و 
اژه اي مجبور به پاسخگويي ميـشـود   
ـازه     و در رسانه ها درج ميشود پديده ت
اي است و موقعيت جديد را بـخـوبـي        

 نشان ميدهد.  
در سالهاي گذشته پابپاي گسترش 
ـات کـارگـري، هـزاران فـعـال               اعتصـاب
اعتصـاب در سـراسـر کشـور شـکـل               
گرفته و پا به ميدان مـبـارزه گـذاشـتـه        
اند و جـمـهـوري اسـالمـي عـلـيـرغـم                
گسترش دستگيري فعالين کـارگـري،     
ـات را کـاهـش           نه قادر است اعتـصـاب
بدهد و نـه مـيـتـوانـد هـزاران نـفـر از                   
ـات را               رهـبــران و فـعــالـيــن اعــتـصــاب
دســتــگــيــر کــنــد. امــا چــرا اژه اي و               
همدستانش در قوه قضائـيـه کـارگـران       
دستـگـيـر شـده را عـلـنـا مـحـاکـمـه                    
نميکنند؟ مگر نميگويند که مرتکب 
جرم شده اند؟ آنـهـا را در يـک دادگـاه               
علني محاکمه کنند و جـرائـمـشـان را       
به مردم تـوضـيـح بـدهـنـد و امـکـان                 
بدهند فقط پنج دقيقه از تريبون هـاي    
عــمــومــي و راديــو تــلــويــزيــون ايــن             
مملکت از خود دفاع کنند. مقامـات   
حکومت امـا مـيـدانـنـد کـه چـنـيـن                  
اقــدامــي خشــم مــردم را در ســراســر            
کشــور شــعلــه ور خــواهــد ســاخــت.            
دادگــاهــهــا و زنــدانــهــا و نــيــروهــاي            
سـرکـوب در اخـتـيـارشـان اسـت امـا                 

جرات اينکار را ندارند. مـيـدانـنـد کـه         
ـاعـيـه رهـبـران واقـعـي               پنج دقيقه دف
کارگري، اين نمايندگان واقعي مـردم،    
مانند جرقه اي بشکه باروت مـردم را      
منفجر خـواهـد سـاخـت. حـکـومـت               
پاسخي درمورد دستگـيـري کـارگـران       
ـاشـنـه آشـيـل                   معترض نـدارد. ايـن پ
ـايـد        واقعي جمهوري اسالمي اسـت. ب
براي آزادي تک تک فعالين کـارگـري و     
رهــبــران اعــتــصــابــات بــه مصــاف            
حکومت رفت، در مقابل فـرمـانـداري    
و استانداري و زندان و مجلس و هـمـه     
جا جمع شد و پاسـخ خـواسـت. و بـي            
پاسخي ارگانهاي دولتي را به تـعـرض     
بيشتر بـراي آزادي کـارگـران زنـدانـي              

 تبديل کرد.  
دولت اعتدال!  روحاني در دو سـال     
گذشته از يکطرف تعرض به معيشـت  
کارگران را همچـنـان ادامـه داده و از            
طــرف ديــگــر دســتــگــيــري فــعــالــيــن        
کارگري را تشـديـد کـرده اسـت. آش                
ـابـل                    اينقـدر شـور اسـت کـه تـعـداد ق
توجهي از کـارگـران دسـتـگـيـر شـده،              
اعضاي شوراهاي اسالمي هسـتـنـد.      
جمهوري اسالمي براي جلب سـرمـايـه    
نياز به يکدست کردن صفوف خود در   
مقابل کارگران دارد و حتي شـوراهـاي   
اسالمي را هم که چماقداران حکومت 
ـا              ـابلـه ب امثال محجوب بـه قصـد مـق
اعـــتـــصـــابـــات و راديـــکـــال شـــدن           
اعتراضات کـارگـري درسـت کـردنـد،          
اکنون نميتواند تحمل کـنـد. شـکـاف          
ها و صف بندي هاي درون حـکـومـت    
مدتي است که شوراهاي اسـالمـي را       

هم با حکومت زاويه دار کرده اسـت و      
از طرفي شوراهـاي اسـالمـي بـدلـيـل           
فشار زياد از جانب توده هاي ناراضـي  
ـاراضـي خـود         کارگر و حتي اعضاي ن
ـار         اينجا و آنجا ناچار ميشونـد در کـن
کارگران اعتصابي قرار گيرند و ايـنـهـا    
همه براي دولتي که گاري اقـتـصـادش    
در گل گير کرده و جامعه را در حـالـت   
غليان قرار داده است، مشکل سـاز و      
ـاک اسـت. امـا نـيــاز                   در واقـع خـطــرن
حکومت به سرکوب بـيـشـتـر، عـقـب         
راندن جنبش اعتراضي طبقه کارگر و   
دستگيري رهبران آن با توان حکومـت  
براي عملي کردن اين نياز فرسنگ هـا  
فاصله دارد. در همين دو سال گذشـتـه    
جنبش کارگري و اعتراضات معلمـان  
بـطــور روزافــزونــي گسـتــرش يــافــتــه،         
اعتصابات تعميق شده، خـواسـت هـا      
راديکال تر شده، اعتصابات مـکـرر و     
طوالني ده روزه و بـيـسـت روزه و يـک           
مـاهــه، تــعـداد بــيــشــتـري از مــراکــز             
کارگري آنهم در کارخانه هـا و مـراکـز        
بزرگ را در برگرفته و حـکـومـت تـوان       

 مقابله با آنرا ندارد.  
يــکــي از مــهــمــتــريــن تــاثــيــرات           
اعتصابات طوالني مدت و مکرر در   
مراکـز بـزرگ، شـکـل گـيـري طـيـف                 
گسترده اي از فعالين و رهبران عمـلـي   
ـا     است که در اين اعتصابات به وفور پ
جلو گذاشته و در کنار رهبران قبلـي و    
در جريان عـمـل آمـوزش ديـده انـد و              
اســتــخــوان بــنــدي مــحــکــم تــري در           
صفوف طبقه کارگر ايجـاد کـرده انـد.        
اين مساله اهميت زيادي براي طـبـقـه      

کارگر دارد و صـفـوفـش را سـازمـان              
يافته تر، منجسم تر، آگاه تر، پخته تـر  
و سياسي تر ميکند، اما از نقطه نظـر  
ـاکـي               منافع حـکـومـت پـديـده خـطـرن
خواهد بود. حکومـت ايـنـرا بـخـوبـي            
ميداند اما فاقد توان الزم براي مقابلـه  

 با آن است.  
اين اوضاع يعـنـي بـحـران عـمـيـق            
حکومت و شکاف هاي درونـي آن از        
يکطرف و از طـرف ديـگـر گسـتـرش            
جنبش هاي اعتراضي و حق طلبانه و   
بطور مشـخـص جـنـبـش کـارگـري و              
وجود طيف وسيع فعالـيـن و رهـبـران         
کارگري و شبکه هايي که ايجاد کـرده    
اند، فـرصـت بـزرگـي بـراي پـيـشـروي               
جنبش کارگري فراهم کـرده اسـت. از          
شکل دادن به جنبش مجمع عمـومـي   
که عاليترين نمونه هايش را کـارگـران     
نورد و لوله صفا در هفته هاي گذشتـه  
عملي کردند تا شکل دادن به شـبـکـه      
هاي فعالين کـارگـري در مـنـاطـق و              
مراکز مختلف و حضور فعال خانـواده  
ــري در تــجــمــعــات و                   ـارگ ـاي کـ هـ
اعتراضات و اجتماعي تر کردن هرچه 

ايـنـهـا از         بيشتر اعتراضات کارگري. 
جمله محورهايـي اسـت کـه جـنـبـش             
کارگري و رهبران و فعـالـيـن کـارگـري        

ـايـد در دسـتـور خـود            براي پيشروي    ب
 بگذارند.  
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 کرون    ١٠٠٠ سرور کاردار                                
 کرون   ۶٠٠ کاوش مھران                                   
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بــحــثــي کــه مــيــخــواهــم بــعــنــوان          
ـه          افتتاحيه مطرح کنم نگـاهـي اسـت ب
ـقـاتـي در          وضعيت دو کمپ اصلي طـب
ـتـي     دنياي امروز که به هر تحول و حـرک
ـيـا مـهـر                چه در ايران و چه در هـمـه دن
ـيـده اسـت. در يـکـسـو                خودش را کـوب
ـرار دارد و در         کمپ بورژوازي جهاني ق
سوي ديگر کمپ کارگران، کمپ چپ و   

 کمونيسم.  
ـلـي       ما در مورد اين دو اردوگاه خـي
صحبت کـرده ايـم. هـمـيـشـه مـتـن و                  
موضوع بحثـهـاي مـا بـخـصـوص در             
پلنومها و کنگره ها و گردهمائي هـاي    
حزبي همين مقابله بين ايـن دو کـمـپ        
بوده است منتهي هر بار اين صـحـبـت      
نـامـکــرر اســت. هــر بــار ايــن تــقـابــل               
ـيـهـائـي            ـژگ طبقاتي خصوصيـات و وي
دارد کــه الزم اســت حــزب بــر آنــهــا                 
مــتــمــرکــز بشــود و در ســايــه آخــريــن            
تحوالت و فعل و انفعـاالت اوضـاع را       
بررسي کند. آنـچـه هـمـيـشـه بـعـنـوان                 
ـرخـوردمـان و         متدمان و بعنوان نحوه ب
نگاهمان به دنيا بايـد مـثـل يـک خـط            
ســيــر ثــابــتــي، مــثــل يــک رهــنــمــود             
ـنـد و نشـان           هميشگي ما را رهبري ک
ـررسـي         بدهد که چطور بايد شرايـط را ب
ـقـاتـي اسـت.        کنيم اين تقسيمبندي طب
ـردازي در مـورد            منظور من کليـشـه پ
ـيـد       بورژوازي و پرولتاريا نيست. مـيـدان
ـر جـارگـون          ـي که حزب ما هيچگاه درگ
ـبـوده           ها و اصطالحات و کليـشـه هـا ن
ـتـهـا        است ولي در عين حال بعضـي وق
انسان آنقدر محو درختها ميـشـود کـه      
ـرامـوش         جنگل را فراموش ميکـنـد. ف
ـر سـر چـيـسـت و                      ميکند کـه دعـوا ب
کشمکشها نهايتا بر سـر چـيـسـت. از            
ـقـدرت                ـريـد تـا ب مذاکرات لـوزان بـگـي
ـروزي کـوبـانـي تـا            ـي رسيدن سيريزا تا پ
ـتـاب آقـاي                   جنبش چـارلـي ابـدو تـا ک
ـنـهـا را           توماس پيکتي و غيره هـمـه اي
ـقـابـل                       ـر يـک مـتـن ت بايـد بـگـذاريـد ب
طبقاتي تا بتوانيد به کنه تحـوالت پـي     
ـروز          ببريد. يک نکته محوري بـحـث دي
ــارزه                ــار حــزب در  مــب مــن (ســمــيــن

که بحث رسمي پلنوم نبـود   -طبقاتي)  
ـه آن اشـاره مـيـکـنـم کـه                    ولي اينجـا ب
کساني که آن بحث را نشنيده اند سابقه 

اين بود کـه بـايـد       -ذهني داشته باشند
ـر مـتـن       تمام فعاليت حزب را گذاشت ب

ـقـاتـي      مبارزه طبقاتي. و باز مبارزه طب
ـزاعـي کـه دو            ـت نه بعنوان يک کليشه ان
ـنـد           طبقه اصلي  با هم مـبـارزه مـيـکـن
بلکه به معني مشخص سياسي کلمـه.  
بايد ببينيم حزب کجا ايستاده اسـت و      
ـتـي اسـت،        کمپ کارگري در چه وضعـي
چه به معني جنبش کارگري و چه چـپ    

 -متشکل و چه بعنوان چپ اجتماعي   
ـيـات            ما از همه اين تفکـيـکـهـا در ادب
حزبي صحبت کرده ايم. از سوي ديـگـر    
ـه مـعـنـي                ـنـهـا ب ـه ت کمپ بورژوازي، ن
ـيـن و                  ـي ـب ـلـکـه در ت دولتها و احـزاب ب
توضيح دنيا، در آمـاري کـه خـودشـان         
ـه   اعالم ميکنند، در فيلم و هنر و فلسف
ـه       و در هر نوع تحرکي که طبقه سـرمـاي
دار از خــودش نشــان مـيــدهـد، بـايــد              
ببينيم دارد چکـار مـيـکـنـد و در چـه               
موقعيتي هست. وقتي تقابل بين ايـن     
ـيـد       ـن ـي ـب دو کمپ را در همه عرصه ها ب
آنوقت يک تصوير زنده و مـلـمـوسـي از       
ـقـاتـي در کـل           مبارزه يا کشمکش طـب
ـنـا        جهان بدست مي آوريد و بر ايـن مـب
ـژي خـود را            ـرات افق و چشم انداز و اسـت
پيدا ميکنيد. هر حـزبـي هـر عضـو و            

ـزب         ـزاب            -کــادر حـ ـتــي از احـ وقـ
ـه کـارگـر                  ـق ـقـالبـي طـب کمونيست و ان

ـنـکـه       -صحبت ميکنيم نياز دارد به اي
دنيا را ببيند و جـايـگـاه حـزبـش را و                
ـرار       فعاليتهاي خودش را بر اين مـتـن ق
بدهد. وگرنه همان کـار روزمـره اش را          
ـه ايـن               ـقـا ب ـي هم نخواهد کرد. من عـم
ـلـکـه      معتقدم. نه تنها فعالين سياسي ب
هر کسي که به فعاليتي مشغـول اسـت     
ـنـي     ـي يک چشم انداز و يک افق و يک تبي

ـيـد             -از موقعيـت خـودش     ـن فـرض ک
شغل اش و موقـعـيـت خـانـواده اش و            

ـره          دارد و      -شهرش و کشورش و غـي
خودش را يک جاي مشخـصـي از ايـن        
ـه                  ـرار مـيـدهـد و ب تصوير عـمـومـي ق
فعاليت روزانه اش مشـغـول مـيـشـود.        
ـرد عـادي ايـن درسـت                 اگر براي يـک ف
است آنوقت براي يک حزب سياسي کـه    
ـر و        ـي ـي امرش و همه کار و زندگيش تـغ
زير و رو کردن دنياست اين ديگر يـکـي   
ـنـطـور                   از واجبـات اسـت. هـمـه مـا اي
هستيم. ممکن است کار و وظيفه مـن     
ـرمـان                اين باشد که هـر روز در اتـاق ف
تلويزيون يک کار مکانيـکـي را انـجـام         
بدهم. ولي براي اينکه من ايـن کـار را          

انـجــام بــدهـم بـايــد بــدانـم حـزب مــن                
کجاست و در اين جنگ طبقاتي کـجـا     
قرار گرفته است و من در چه سنگري و   
بر سر چه دارم مبارزه ميکنم. و رابـطـه      
فعاليت من بـا کـل جـنـگ چـيـسـت.              
وظيفه رهبري حزب و وظيفه يک حـزب  
ـقـالبـي کـه مـيـخـواهـد                  کمونيـسـت ان
سرحال و بشاش و هميشه مـتـعـرض و      
قوي باشد اينست که مدام اين نقشه را   
جلو همه بگذارد و نشان بدهـد کـه مـا         

 کجائيم و چه ميکنيم.  
من سعي ميکنم در بـحـث امـروز       

ـه    ـي اين تصوير را بدهم و اميدوارم در بق
ـيـم و                  ـن ـبـال ک مباحث پلنوم ايـن را دن
سياستها و قرارها و قـطـعـنـامـه هـا و           
سمينارها و غيره الاقل گوشه هائـي از    

 اين بحث را روشن کند.  
ـر سـر        بحث من همانطور که گفتم ب
وضعيت دو کمپ  طبقاتي در شـرايـط     
حاضـرسـت ولـي مـنـظـور از شـرايـط                 
ـبـل تـا امـروز          حاضر تنها دوره پلنوم ق
نيست. بلکه دوره اي است که از لحـاظ   
ـرا يـک دوره  تـازه و               تحليلي ميتوان آن
متمايز از گذشته ناميد. آنـچـه مـا در         
ـه ايـم            ـيـد داشـت سالهاي اخير بر آن تـاک
ـه بـورژوازي جـهـانـي               ـب بحران همه جـان
ـه ايـن           است. در اين چندين ماه گـذشـت
بحران را به عيان ديديم به اين معنا کـه  
حتي خود ژورناليستها و متفـکـريـن و      
استراتژيستهاي بورژوازي به هزار و يـک  
ـيـان کـردنـد.              ـزدگـي را ب زبان اين بحران
حزب ما مدتهاست ميگويد بـورژوازي  
ـروسـت.       جهاني با بحران حکومتـي روب
ـه         و جمهوري اسالمي را يکي از نـمـون
هاي اين بحران حکومتي ميداند. ايـن     
ـيـل حـزب مـا            تا بحال شايد فقط تـحـل

ـتـي      ٥ ۰۱ ٢ بود ولي در آغـاز سـال        وق
ـژه            هفته نامه اکونومـيـسـت شـمـاره وي
سالش را منتشر کرد يکي از مـقـالت     
اصلي اش در مورد بحران دموکـراسـي   
ـنـد. در             بود. اين اسم را رويـش گـذاشـت
اين مقاله اين آمار اعالم مـيـشـود کـه       

ـه سـيـسـتـم            ۸۰  درصد مردم آمريکـا ب
حکومتي آن کشور اعتقاد و اعـتـمـاد        
ندارند. نه به اين يا آن حزب بلکه به کـل   
ـقـد               سيستم حکومـتـي آمـريـکـا مـعـت
نيستند. اعتمادشان را از دسـت داده           
اند. مهم نيست حـزب جـمـهـوريـخـواه            
سرکار است و يا حزب دمـوکـرات. در        

ـرانسـه      اين مقاله اعالم ميشود که در ف
ـتــريـن مـيــزان                 ـيـس جـمــهـور از کــم رئ
حمايت و مقبوليت در تاريخ مـعـاصـر      
آن کشور برخـوردار اسـت. و در اروپـا             
اعتماد به احزاب سنتي و حـکـومـتـي         
بــورژوازي از دســت رفــتــه اســت. در              
ـه             انگليس ديگر بخـش اعـظـم مـردم ب
حــزب کــار و حــزب مــحــافــظــه کــار              
اعتمادي نـدارنـد. خـوب روشـن اسـت             
انتخاباتي برگزار ميشود و بـخـشـي از      
جامعه هم راي ميدهد و کسـي مـثـل          
آقاي کامرون دوباره انتخـاب مـيـشـود       
ولي خود رسانه هايشان ميگويند ايـن    
ـه را در                 احزاب ديگـر جـايـگـاه گـذشـت
ـبـال راه            ميان مردم ندارند و مـردم بـدن

 سوم هستند.     
از نـظـر اقــتـصـادي هــم کـه داريــم                
ـتـي ايـن          ميبينيم وضعيت چيست. وق
فاکتورها را در موقعيت دولتها ضـرب  
کنيد موقعيت ضـعـيـف آنـهـا را مـي             
ـيـد دولـت آمـريـکـا در               بينيد. مي بين
منطقه به چه روزي افتاده اسـت. پشـت      
فرمان عربستان و ده کشور مـتـحـدش      
نشسته اند و آمريکا دارد از آنـهـا يـک        
ـراشـد           ـت ـه مـي ژاندارم جديدي در منـطـق
ـه سـاز                 ـنـد کـه ب ولي ظاهرا آنهـا هسـت
ــطــقــه اي                ــهــا و نــيــروهــاي مــن دولــت
ـه               ـرعـکـس. زمـانـي ب ميرقصند و نه ب
ـنـد سـگ          ـت قدرتهاي منطقه اي ميـگـف
ـيـسـم. االن ظـاهـرا                   ـريـال زنجيـري امـپ
ـنـهـاسـت.        امپرياليسم سگ زنجيري اي
معلوم نيست کي دارد چکار ميـکـنـد.    
ـنـد کـردن              ـل در برخورد به ظهـور و سـرب
ـه يـمـن،          داعش، مساله سوريه، مسـال
خط و موضع آمريکا و غرب چيسـت؟  
در دوره جنـگ سـرد يـک کـمـپ قـوي               
بلوک شوروي وجود داشت ولي مـوضـع   
ـقـا و خـاور دور و                  ـري ـبـال آف غرب در ق
خاورميانه خيلي سرراست تر و روشـن      
تر بود. معلوم بود عربستان کجا اسـت   
ـران زمـان شـاه               و سوريه کجـاسـت و اي
ـقـشـه                 ـنـهـا روي ن ـره. اي کجاست و غـي
ـفـشـان          ـي سياسي و ژئوپلتيک دنيا تـکـل
ـفـش              ـي ـز تـکـل روشن بود. االن هيچ چـي
ـنـد           روشن نيست. خودشان هـم نـمـيـدان
دارند چکار ميکنند. ميخواهم بگـويـم    
ضــعــف کــمــپ بــورژوازي جــهــانــي را          
ـيـاس وسـيـع در                ميتوانيد در يـک مـق
ـيـد.     ـن سياستهاي منطقه خاورميانه ببي

همين نکته اي که قطعـنـامـه کـارگـران        
در اول مه امسال اعـالم مـيـکـنـد کـه             
ـه نشـانـدهـنـده بـن             وضعيت خاورميـان
ـه              بست بورژوازي جهـانـي اسـت. کـه ب
نظر من خيلي واقعـي اسـت.  و بـعـد              
ـيـد و نـگـرانـي             ـن ـي قضيه يونان را مي ب
بورژوازي از اينکه اين بحران به اسپانيـا  
و ايتاليا و غيره سرايت کنـد. نـگـرانـي        
ـه              ـرنـداشـت که هنوز دست از سـرشـان ب
ـتـي بـا يـک              است. ميخواهم بگويـم وق
نگاه کلي تحوالت همين هفـت هشـت     
ماه اخير را بررسي ميکنيد ايـن حـکـم      
حزب که بورژوازي جـهـانـي  درمـانـده            
است به روشني صحت خـود را نشـان         
ـه ايـم بـحـران             ـت ـف ميدهد. ما هميشه گ
ـتـصـادي           ـقـط اق سرمايه داري حاضر ف
ـه                  ـب نيست بلکه يـک بـحـران هـمـه جـان
ـلـسـفـي و                     سياسـي و اجـتـمـاعـي و ف
ايدئولـوژيـک و حـکـومـتـي اسـت. در                 
ـيـد.    فلسفه هم اين سردرگمي را مي بين
ـرهـنـگـي را دارنـد              هم بحث نسبيـت ف

که در قضيه چـارلـي      -کنار ميگذارند 
ابدو نمودهايش را از جانب حتي رسانه 

ـنـد از      -هاي رسمي ديديم و هم نميتوان
آن دست بکشند. در دکترين اقتصـادي   
ـه           عده اي از خود کـارشـنـاسـان سـرمـاي
ـنـد کـه سـيـاسـت                  داري اعـالم مـيـکـن
رياضت کشي جوابگو نيسـت ولـي در       
ـزي       ـن ـي عين حال نميتوانند به دکترين ک
ـه               ـرگـردنـد. يـونـان ب و دوره دولت رفاه ب
همه نشان ميدهد کـه ريـاضـت کشـي         
ـه اروپـا هـم                    ـي ـق جواب نـمـيـدهـد. در ب

 وضعيت کمابيش همين است.       
بنابرين از نظر چشم انـداز و افـق و           
ــن و اســتــراتــژي دراز مــدت               دکــتــري
اقتـصـادي و سـيـاسـي و اجـتـمـاعـي                  
بورژوازي سر درگم است و از اين ستـون  
ـنـکـه                به آن ستون حـرکـت مـيـکـنـد. اي
رئيس جمهور بعدي آمريکا چـه خـطـي      
را دنبال خواهد کرد هيچکس حتي در   
خود هيات حاکمه آمريکا هم نميدانـد.  
ـراي       همه چيز باز است. تاچر و ريگـان ب
ـه      چند دهه نشان دادند بورژوازي بايـد ب
کدام طرف برود و رفت. االن کـي ايـن          
ـه         کار را ميکند؟ نه دولتمـردي دارنـد ن
ـژيسـت      ـرات متفکر سياسي دارند نه اسـت
ـه      معتبري دارند. نه فريدمني مانده و ن
ديک چيني اي و نه نظم نـويـن جـهـانـي        
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ـه را دو           اي. نميتوانند حتي خـاورمـيـان
ـه    قسمت کنند بخشي تحت نفوذ روسـي
و بخشي تحت نفوذ غرب.  آنـطـور کـه       
در دوره جنگ سرد بود. معلوم نيـسـت    
ـرايــن چــه مـيــکـنــنــد.              بـاالخــره بــا اوک
ـنـگـره آمـريـکـا                هيچکس نمـيـدانـد. ک
ـران     اعالم ميکند اگر دولت اوباما با اي
ـيـس جـمـهـور بـعـدي             به توافق برسد رئ
زيرش ميزند. اگر جمهـوريـخـواهـان در       
انتخابات سال بعد پيروز بشـونـد هـيـچ       
تعهدي به توافقات دولت فعلي نـدارنـد.   
ـر       تا حال شنيده بوديد کنگره آمريـکـا ب
ـيـن مـوضـعـي            سر هيچ مساله اي چـن
ـنـام، در مـورد                 ـت بگيرد؟ در مـورد وي
ـنـاقـض               ـنـطـور مـت جنگ کره، کـجـا اي

 حرف زده يودند؟  
به اين معـنـي مـيـخـواهـم بـگـويـم              
بــورژوازي يــکــي از ضــعــيــف تــريــن            
موقعيتهاي بعد از جنگ جهاني را از     
سر ميگذراند. از هر نقـطـه نـظـري کـه           

 فکر کنيد.  
همانطور که گفتم اين بحث ما تـازه  

ـروپـاشـي          ۰۰۸ ٢ نيست. القل از  کـه ف
وال استريت اتفاق افتاد بحـث مـا ايـن        
ـتـصـادي               بود که اين بـحـران صـرفـا اق
نيست بلکه همه جانبه اسـت و ايـن را         
در گوشه و زواياي مختلف باز کرده ايم 
ـژگـي ايـن                و توضيح داده ايـم. ولـي وي
ـلـي              ـقـت خـي ـي دوره اينست که ايـن حـق
روشن و صريح از جانب خود متفکريـن  
ـه نـامـه       بورژوازي اعالم شده است. هفت
ـيـسـت           ـه ن اکونوميست فقط يک نشـري
ـژي و         ـرات يک ارگان اعالم نظرات و اسـت
خط  غالب بـورژوازي جـهـانـي اسـت.          
اکونوميسـت مـيـگـويـد دمـوکـراسـي             
بيمار شده و چشم انـدازي هـم نـداريـم.           

وضع بدتر ميشـود   ٥ ۰۱ ٢ ميگويد در 
ـه از ديـد بـورژوازي            - ـت ـب يـعـنـي          -ال

اعتماد توده هاي مردم به سيـاسـتـهـاي     
ـر مـيـشـود، تـعـداد            احزاب اصلي کمت
ـر          ـت شرکت کنندگان در انتخابـاتـهـا کـم
ميشود، و غيره. اکونوميسـت هشـدار      
مــيــدهــد کــه احــزاب آنــارشــيــســت و           
ـيـش               ـرنـد. پ پوپوليست قـدرت مـيـگـي
ـقـدرت    بيني ميکند که در يونان چپها ب
ميرسند و بايد تـالش کـرد کـه يـونـان            
روي ريل درست برگردد و در چـارچـوب   
ـرد.          ـرار بـگـي سياستهاي بانک جهاني ق
ميگويد بايد مواظب بود الگوي يونـان  
ـره        به اروپاي جنوبي سرايت نکند و غـي
و غــيــره. ايــنــهــا پــيــشــبــيــنــي هــا و               
نگرانيهاي نشريه اکونـومـيـسـت اسـت        
در آغاز سال جاري. ميخواهـم بـگـويـم        

چيزي که شاهديم اينستکه ارزيـابـي و       
ـلـي کـه از مـوقـعـيـت بـورژوازي                  تحلي
جهاني و وضعيت اقتصادي و سياسـي  
ـر     ـب ـت اش داشتيم از زبان رسانه هاي مع
بورژوازي، حال با ترمها و اصطالحـات  

 خودشان، اعالم ميشود.  
ـه مـعـنـي            منتهي اين خودبـخـود ب
ـه ايـن دل           قدرت چپ نيست. نميتوان ب
خوش کرد که بورژوازي بحرانزده اسـت.  
اگر در کمپ مقابل، در کمپ کارگـران،  
ـه                  که امروز بايد گـفـت کـمـپ نـود و ن
ـه ازاي ضـعـف                 درصديهـا، شـمـا مـاب
ـيـا از           ـيـن دن ـي بورژوازي را در قدرت تب
زاويه چپ، در سياست کمونيستـي، در    
ـراض       تشکل و تحزب و در نهايـت اعـت
ـيـد، خـوب         ـن ـي و مبارزه سازمانيافته نب
اين بحران را از سر ميگذرانند. باالخـره   
ـيـدا        فيلسوف و استراتژيست ديـگـري پ
ميشود و باالخره آنقدر از گرده کارگران 
و مردم کار ميکشند که اين پيچ را هـم  
ـر و رو                  ـيـا خـود بـخـود زي رد کنند. دن
ـنـسـت کـه                   نميشـود. اسـاس بـحـث اي
ـه بـايـد       بموازات بحران و ضعف سرماي
ـيـد و                  ـن ـررسـي ک کمپ مقابل را هـم ب

 ببينيد در چه موقعيتي هست.    
وقتي از کـمـپ مـقـابـل صـحـبـت               

بخش پيشـرو   -ميکنيم يک بخش اش 
احــزاب کــمــونــيــســت       -و مــقــدم اش    

ـقـط ايـن               ـر ف متشکل اند. ولـي تصـوي
ـرو را در نـظـر               ـي نيست. اگر فقط اين ن
ـري را                ـه اي ت بگيريم يک واقـعـيـت پـاي
نديده ايم. ما مدتي اسـت از يـک چـپ           
ـه       اجتماعي صحبت ميکنيم. که ايـن ب
ـيـاي           نظر من يک واقعيت سـيـاسـي دن
امروز ما اسـت. مـن فـکـر مـيـکـنـم                  
ـرو             ـي ـر از ايـن ن بورژوازي جهاني بيشـت
نگران است. نگران است کـه ايـن چـپ           
اجتماعي خود را متـحـزب بـکـنـد. از           
اين نگران است که اين چپ اجتـمـاعـي    
ـنـد. و                  بيشتر در سـيـاسـت دخـالـت ک
بيشتر از اينها نماينده و متفکر و چهـره  
ـيـاورد.    پيدا کند و سري توي سرها در ب
ـبـل از دوره               ـه کـه ق از انقالبات منطـق
ـبـش             مورد بحث ما پيش آمـد تـا جـن
اشغال و حـرکـت ضـد مـذهـبـي حـول                
چارلي ابدو  و تا امروز اعتراضاتي کـه    
ـه       ـي مثال در آمريکا شکل ميگيرد عـل
ـبـا هـر مـاه           ـري اينکه پليس آن کشور تق
ـيـخـود     يکبار يک عابر سياهپوست را ب
ــوــلــه مــيــبــنــدد.               و بــيــجــهــت بــه گــل
اعــتــراضــاتــي  کــه آمــريــکــا را دارد             
ـريـد تـا            ميلرزاند. از اين نمونه ها بـگـي
ـران تـا              مبارزات وسيع کـارگـران در اي
ـرخـنـده       زنان افغانستان که سر مساله ف

ـز را         آن اعتراضات واقعا شگفت انـگـي
کردند. تا قضيه کوبـانـي تـا تـحـوالت           
ـقـدر    يونان که در آن چپ اجتماعي همان
ـزا.   نقش داشت که حزب و ائتالف سيري
همه اينها برآمدها و بروزات مشـخـص   

 چپ اجتماعي است.  
ـروئـي کـه            ـي چپ اجتماعي يعـنـي ن
ـه و       معترض است به دنيا از همان زاوي
ديدي که ما معترضيم ولـي بـي آنـکـه         
ـنـد و حـتـي             خودش را با ما تداعـي ک
لــزومــا مــارکــس را بشــنــاســد و يــا               
سوسياليسم بخواهد. اين خصوصيـات   
را ندارد ولي نيروي عظيمـي اسـت کـه        
ـرم      اعتراضش به وضع موجود فقـط رف
نيست. وقتي هفته نامه اکونومـيـسـت     
بر اساس آمار موسسه گالوپ  اعـالم      

در صـد مـردم آمـريـکـا               ۸۰ ميکنـد    
سيستم حکومتي را قبول نـدارنـد ايـن        
نيروي چپ است. اعتراض آنهـا صـرفـا       
به اين يا آن سـيـاسـت دولـت آمـريـکـا              
مثال در مورد مهاجرين و يـا شـرايـط        
اقتصادي و يا عملکرد اوباما و حـزب      
ـيـسـت. اگـر            دموکرات و امثال اينهـا ن
ـنـي بـود کـه                   ـراض مـعـي اين بـود اعـت
ـه اسـت.          هميشه در غرب وجـود داشـت
مردم از سياست و يا حزب معيني زده   
ميشوند و به حزب و سياسـت ديـگـري      
روي مي آورند ولي امروز مساله بر سـر  
رويگرداني بخش وسيعـي از مـردم از         
کل سيستم حکومتي آمـريـکـا اسـت.       
ـيــسـم اســت.                خـوب ايـن شـروع کــمـون
ـقـطـه              اعتراض به کل وضـع مـوجـود ن
ـنـکـه        شروع ما است. عدم اعتقاد به اي
ـنـکـه دولـت              ـه اي اين دولت ما اسـت، ب
نماينده ملت است و مردم را نمايندگـي  
ـر                 ميکند. قبـل از ايـن تـحـوالت اخـي
جنبش اشغال اعالم کـرد کـه آزادي از         
صندوق راي بيرون نمي آيـد. آن مـوقـع         
ـه        اين ظاهرا يک شعار ايدئولـوژيـکـي ب
نظر ميرسيد که چپهاي مـتـشـکـل در         
ـقـش                جنبش اشـغـال در اشـاعـه اش ن
ـروتسـکـيـسـتـهـا و                داشتند. بـاالخـره ت
ــهــا در جــنــبــش اشــغــال            آنــارشــيــســت
شعارهائي را مطرح کـردنـد و گـرفـت.         
ـه درصـد              مثل خود شعار مـا نـود و ن
هستيم که وسيعـا رواج يـافـت و وارد            
ـرجـمـه و              فرهنگ سياسي دنيـا شـد. ت
پيامد سياسي و اجتماعي آن شعـارهـا   
امروز بي اعتمادي وسـيـع تـوده هـاي           
مردم در غرب به سيسـتـم حـکـومـتـي         
ـبـش اشـغـال اعـالم             موجود است. جـن
کرد سنا و کنگره آمريکا و پنتـاگـون و     
ارتش و اين نوع نهـادهـاي حـکـومـتـي         
ـيـسـت، مـال يـک                     ـه مـردم ن ـلـق ب متع
درصديها است. خوب مـگـر مـارکـس        
ـه     چه ميگفت؟ ميگفت دولت متعلق ب

طبقه حاکم است و اين که دولـت مـردم     
يا ملت را نمايندگي ميکند يک تـوهـم     

  است.    
اين رويگرداني از دولت و سـيـسـتـم     
حـکــومــتــي بــخــصــوص از ايــن نــظــر           
ـفـاق مـي              اهميت دارد که در غـرب ات
ـران             افتد. در ديکتاتوريـهـائـي مـثـل اي
ـه دولـت اعـتـمــاد                   هـيـچـوقـت مـردم ب
نداشته اند. چون ديـکـتـاتـوري بـعـد از            
ديکـتـاتـوري روي کـار آمـده و مـردم                 
هيچوقت شاه و دربار و امروز آخوندهـا  
ـه انـد.      را از خود و دولت خود نميدانست
ـرالـي غـرب                ـب ـي ولي در دمـوکـراسـي ل
اينطور نيست. در همين سوئد اعتـمـاد   
عظيمي به دولت بود و هنوز هم تا حـد  
ـيـل دولـت             زيادي هست. به هـمـيـن دل
شمشير را کشيده و همـه رفـاهـيـات و         
خدمـات اجـتـمـاعـي را زده و هـرچـه                  
ـه           جنبش کارگري در صـد سـال گـذشـت
ـيـغ                   ـه اسـت را از دم ت دستاورد داشـت
گــذرانــده اســت و مــردم هــم عــمــدتــا             
تماشاچي هستند چون اين توهم وجـود    
ـر                ـت دارد که دولت صـالح مـلـت را بـه
ميداند و ميداند چکار مـيـکـنـد. ايـن           
تلقي عمومي از دولـت  بـوده اسـت و            
بخصوص مردم آمريکا بيشترين توهـم  
را به دولت خود داشته اند. امـروز ايـن        
ـتـي در                ـه شـده اسـت. وق توهم شکست
آمريکا اکثريت عظيم مردم   دولـت را    
قبول ندارند ميتـوان حـدس زد کـه در            
ـيـس و در                پرتغال و ايتاليا و در انـگـل
فرانسه مردم چطور فکر ميکننـد. ايـن      
ـيـت چـپ اسـت.          ذهنيت عمومي ذهن
نيروئي که وضـع مـوجـود را از ريشـه             
نميخواهد. نمـيـدانـد چـه مـيـخـواهـد،              
ـيـسـت و حـتـي هـنـوز                    متحزب هـم ن
ممکن است فکر کند کمونيسم يـعـنـي    
ـنـهـا         چين و استالين و پول پت. همـه اي
هست. خوب اينها ضعفهاي ايـن چـپ      
ـقـول مـنـصـور                   اجتمـاعـي اسـت کـه ب
ـرسـش             حکمت بايد حـزبـت را در دسـت
ـتـخـاب           ـنـد و ان قرار بدهي که تو را ببي
کند، ولي زمينه اجتمـاعـي کـه حـزب         
ما جلو برود و خود را در دستـرس ايـن     
ـرار بـدهـد فـي الـحـال مـوجـود                  نيرو ق
است. اين موقعيت هر سال يکـبـار در      
تاريخ پيش نمي آيد. به نـظـر مـن چـپ         
اجتـمـاعـي خـودش نشـانـدهـنـده يـک                
ـه     واقعيت است. اين واقعيت که سرمـاي
ـه خـط رسـيـده               ـه ت داري از يک طرف ب
است و از هر نظر با بن بست روبروسـت  
و چپ متشکل و متحزب هم ضعـيـف   
ـه ضـعـف        است و در حاشيه است. وگرن
سرمايه داري بايد به سرعت خودش را   
در قدرت و نفوذ سـيـاسـي اجـتـمـاعـي          
ـيـسـت از نـوع حـزب مـا                 احزاب کمون

 نشان ميداد.  
اينطور نيست که چـپ اجـتـمـاعـي          
يک فاکتور و نيروي سومي است.  ايـن     
ـه                 ـبـش کـارگـري ب چپ اجتـمـاعـي جـن
ـيـسـت. در غـرب             معني اخص کلمه ن
جنبش کارگري خيلي عقـب اسـت. در        
ـيـسـم     جنبش کارگري در غرب ناسيونال
ــطــي اســت،                 ــوي و مســل ــش ق گــراي
ـلـمـه)      سنديکاليسم (به معني منفي ک
ـه       گرايش مسلطي است و مشغـول چـان
زني و مشغول اينسـت کـه بـا حـداقـل            
ضرر بحران سرمايه داري را از سـر رد        
کند. از افزايش دستمزد کوتاه بيايد، بـا    
زدن خدمات اجتماعي و باالرفتن سـن    
ـه            ـي بازنشستگي مخالفت نـکـنـد، عـل
صــدور ســرمــايــه بــاشــد و از شــعــار              
آمريـکـائـي جـنـس آمـريـکـائـي بـخـر                  
ـره. چـپ اجـتـمـاعـي             حمايت کند و غي
ـرش فضـاي          فراتر از اين است. با گسـت
چپ اين جنبش کارگري زنده مـيـشـود      

ـه هـاي آن را در                    - پديده اي کـه جـرق
ـنـد در جـريـان             ـل اعتصاب کارگران اوک

ـه      -جنبش اشغال ديديم و بر ميگـردد ب
ـزنـد. در            صحنه و حرف خودش را مـي
سميناري در مورد جنبـش کـارگـري و        
دربحث حول اولويتهاي رهبري در ايـن      
مورد بيشتر  صحبـت خـواهـيـم کـرد.           
ـه     اينجا فقط اشاره ميکنم که آن سند ب
ـبـش             ـبـال جـن سه رکن سياستمان در ق
ـه نـظـر             کارگري را مطرح ميکنـد کـه ب
ـه     من بايد مبناي برخورد کمونيستها ب
ـيـا                   جنبش کـارگـري در هـر بـخـش دن
ـبـش کـارگـري سـيـاسـي و                    باشـد. جـن
اجتماعي، جنبش کارگري مـتـحـد، و        
جنبش کارگري متحزب. جنبـشـي کـه       
ـتـوانـد                   ـيـسـت بـاشـد و ب انترناسـيـونـال
رفرميسم و سنديکاليسم را از خـودش    
ـنـد        دفع کند و ضرورت حزب را درک ک
ـنـهـا ضـعـف          و حزبيت بپذيرد. فقدان اي
اساسي جنبش کارگري جهـانـي اسـت.       
بــنــابــريــن بــحــث مــن بــر ســر حــالــت             
ـر                  ـراب ـبـش کـارگـري در ب کالسيـک جـن
ـيـسـت. مـوقـعـيـت امـروز                   ـرمـا ن کارف
ـيـا       جنبش کارگري واقعيت سياسـي دن
را به شما نشـان نـمـيـدهـد. بـحـث در                 
مورد کمپ نود و نه درصديها است کـه  
نشان ميدهد طبقه کارگري که خـودش    
هنوز متحزب نيست هژمونـي اش در      
جامعه برقرار است. ايـن وضـعـيـت از           
ـريـن تـاريـخ         طنزهاي تلخ و يا شايد شـي
اســت! جــنــبــش کــارگــري کــه حــزب              
سياسي اش را ندارد بخاطر واقـعـيـات      
ـنـکـه             امروز هژموني دارد. بـخـاطـر اي
ـنـد.             ـن مردم ديگر نميتواننـد تـحـمـل ک
بورژوازي لياقـت شـايسـتـگـي و تـوان             
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اداره و مديريت جامعه را از دست داده   
است و مردم دارند با چشم بـاز ايـن را         
مي بينند. همين پـديـده داعـش را در          
نظر بگيريد. در ميزگردهاي تلويزيونـي   
ـبـال          سي ان ان در اين مورد کـه مـن دن
ميکردم، بحث مردم عادي  که تـمـاس   
ميگرفتند اين بود که آيـا بـوش شـروع        
نکرد؟ آيا داعش ادامـه سـيـاسـتـهـاي           
ـنـد!     بوش نيست؟ مردم که احمق نيسـت
مي گفتند صدام سالح کشتار جـمـعـي    
دارد و بعد که عراق را بـخـاک و خـون            
کشيدند و معـلـوم شـد سـالح کشـتـار             
ـنـد                    ـت ـف ـبـوده اسـت گ جمعي در کـار ن
ـيـم!           ـن ميخواهيم دموکراسـي صـادر ک
امروز اين دمـوکـراسـي يـعـنـي افسـار            
گسيختگي داعش! جنگلـي در عـراق        
و در منطقه ايجاد کـرده انـد کـه هـمـه            
ميدانند پيامد مستقيـم سـيـاسـتـهـاي         
جنگـي دولـت آمـريـکـا اسـت. مـردم                 
ميپرسند داعش از کجا سبز شد؟ اگـر    
آمريکا به عراق حمله نـمـيـکـرد اصـال          
ـيـدا مـيـکـرد؟                داعشي مـوجـوديـت پ

 القاعده اي موجوديت پيدا ميکرد؟  
ـيـم و از                ـت اين نتايجي کـه مـا گـرف
ـيـم جـلـوي چشـم                   ـبـل گـذاشـت مدتها ق
جامعه امروز مردم در همه پرسي ها و   
در ميزگردها و در مديـاي اجـتـمـاعـي        
دارند همان حرف را ميزنند. بـورژوازي     
به جائي دنيا را برده است و خواه ناخواه 
بطور عيني يک چـپـي را در جـامـعـه              
ـه خـودش             شکل داده است کـه حـتـي ب
چپ نميگويد. از سوي ديگر اين خـالء     
ـيـد کـه ايـن چـپ                    را مشـاهـده مـيـکـن
اجتماعي در عرصـه قـدرت سـيـاسـي          
ـنـدگـي نـمـيـشـود. ايـن يـکـي از                      نماي
ـنـگـره          مضمونهاي اصلي قطعـنـامـه ک
ـه     ـف قبلي بود که تاکيد ميکند يک وظـي
ـر کـردن ايـن خـالء اسـت.                  حزب مـا پ
ـروي         ـي حزب بايد به زبان سياسي ايـن ن
اجتماعي بدل بشود. حـرکـت تـوده اي           
ـه چـارلـي ابـدو شـکـل                  که حـول مسـال
ـرو بـود.            ـي گرفت يکي از بروزات ايـن ن
حرکتي که بحث را از سـکـوالريسـم و          
ـر سـر         آزدي بيان فراتر برد. بحث رفت ب
ايــنــکــه مــردم حــق دارنــد مــذهــب را            
ـبـش              ـقـدر ايـن جـن ـن مسخره کنند. و اي
ـر    قوي بود که کسي مثل کامرون ناگـزي
شد بگويد بله مردم حق دارنـد مـذهـب      
را مسخره کنند. آقاي کـامـرون! فـکـر           
ميکنيد اين مـوضـع از سـنـت حـزب            
توري انگليس ناشي شـده؟ مـارگـارت        
ـه؟! در                    ـيـن مـوضـعـي داشـت تاچـر چـن

ـيـسـهـا تـمـسـخـر               ـنـسـروات ايدئولوژي ک
مذهب مـيـگـنـجـد؟! در ايـدئـولـوژي                 
پست مدرنيسم و يا نسبيت فرهـنـگـي    
ميگنجد؟! اين نيروي چپ اجـتـمـاعـي      
است که  خود را به باالئي ها تـحـمـيـل     
ميکند. مردم آمدند به خيابان و چـنـان    
زمين را زير پاي اينها داغ کـردنـد کـه          
مجبورند رضايت بـدهـنـد و تـمـکـيـن            

يـکـي از        -کنند. همين امـروز ديـدم        
ــلــفــنــش بــمــن نشــان داد             -رفــقــا در ت

تاجيکستان قانوني را تصـويـب کـرده          
که براي افراد زير هيجده سـال مسـجـد      
رفتـن مـمـنـوع اسـت. چـون کـودکـان                  
مــذهــب نــدارنــد. حــتــي تصــورش را            
ميتوانستيد بکنيد کـه تـاجـيـکـسـتـان          

 چنين قانوني بگذراند؟!  
ــپ                ــدرت چ ــکــاس ق ــع ــا ان ــه ـن ايـ
اجتماعي در صـفـوف دشـمـن اسـت.               
ـتـاده انـد.              ببينيد اينها به چـه روزي اف
ـرويـم طـرف         ازاينکه اوباما گفت بايد ب
درست تاريخ تا اينکه در جريان چارلـي  
ابدو تمام ارتجاعيون عالم ناگزير شدنـد  
ـرونـد. ايـن               در جلوي صف مـردم رژه ب
قـــدرت چـــپ اجـــتـــمـــاعـــي اســـت.            
ميتوانست در دنيا اين اتفاقات نيفتـد.  
دوره مارگارت تاچر مگر قـابـل تصـور      
ـتـي       بود که خانم تاچر و يا هر مقـام دول
ـبـشـي کـه                 ـرود در صـف جـن ديگري ب
خواستش آزادي تمسخر مذهب اسـت؟  
ـنــهـا امــروز از تــاچـر راســت تــرنــد.               اي
ـرق             اينطور نيست کـه آقـاي کـامـرون ف
ـه بـاشـد. ولـي           ماهوي اي با تاچر داشت
ـه         ـنـد ب ناگزير است براي اينکه کنترل ک
ساز خيابان برقصد. و اين ساز خـيـابـان     
ـنـده اش را نـدارد.            ساز ما است، نمـاي
حزبش را ندارد. ميخواهم بگويم حـزب   
را بايد در اين چارچوب بگذاريد تا قـدر  
و موقعيت و جايگاه حزب خودمـان را    

 بشناسيم.  
بــروزات ايــن چــپ اجــتــمــاعــي را           
ـه چـنـد         ميتوانيد ليست کنيد که من ب
ــان،               مــورد اشــاره کــردم: قضــيــه يــون
پيروزي در کوباني، جنبش چارلي ابـدو    
ــده در                   ــل فــرخــن و اعــتــراض بــه قــت
ـراضـات          افغانستان و مبـارزات و اعـت
گسترده و مداوم کارگران و معلمـان در    
ـفـاقـات ديـگـري کـه بـعـد از                  ايران و ات

 کنگره شاهد بوديم.  
ـه              به نظر من اهمـيـت کـوبـانـي را ب
ـه   اندازه کافي بررسي نکرده ايم. يک نکت
ديگري که به کوباني مربـوط مـيـشـود       
ـيـسـم کـرد اسـت.               موقعيت نـاسـيـونـال
ـيـسـت کـرد                 ـتـي نـاسـيـونـال احزاب سـن

ـرنــد و حــرفـهـائــي               مـواضـعــي مـيــگـي
ـيـسـم نشـات                ميزنند که از نـاسـيـونـال
ـنـد کـه نشـان           نميگيرد. حرفهائي ميزن
ـرد        ـپ ميدهد بورژوازي کرد ميخـواهـد ب
جلوي صف و نيروي چپ اجتمـاعـي را     
به کيسه خودش بريزد. کوباني يکي از    
ـبـود کـه             ـنـطـور ن اين موقعيتها بود. اي
ــي               ــانـ ــوبـ ــت کـ ــاومـ ــا مـــقـ ــشـ مـــنـ
ـيـسـتـهـاي کـرد سـوري و يـا                  ناسيونال

آنـهـا را     بودند. برعکس مـردم     عراقي  
ـه نـظـر مـن                      بدنبال خـود کشـيـدنـد. ب
حـرفــهــاي تــازه اي کــه اوجــاالن طــرح            
ميکند و جهتي که برخي شـاخـه هـاي      
ـه    ـت ديگر ناسيوناليسم کرد در پيش گرف
اند شاخص ديگري از به چپ چـرخـيـدن    
دنيا است. اينجا هم شـاهـد انـعـکـاس         
ـيـم.    قدرت چپ در کمپ بورژوازي هست
االن فرصت نيست مفصل تر وارد ايـن    
بحث بشويم. اميدوارم بزودي فـرصـتـي     
بشـود کـه در مـورد مـوقــعــيـت تــازه                
ـه               ـنـاري داشـت ـي ناسيوناليسم کـرد سـم
ـتـي     باشيم. به نظر من با معيارهاي سن
و بدون ديـدن قـدرت چـپ اجـتـمـاعـي               
نميتوانيد موقعيت ناسيوناليـسـم کـرد      
را بررسي کنيد. چرا ناسيوناليسـم کـرد      
ــاده اســت و دارد چــه                 ــجــا ايســت ايــن
ميگويد؟ چـرا نـاگـهـان آقـاي اوجـاالن             
ليبرال شده است و احـزاب کـرد سـوري        
نه مثل هميشه از سرزمـيـن کـردهـا و         
استقالل و خودمختاري کردها بلکـه از    
ـر کـردهـا هـم                کشور کردستان کـه غـي
ـنـد؟      شهروند آن هستند صحبت ميـکـن
تا حاال شنيده بوديد يک ناسيوناليسـت  
ـرد؟ داسـتـان            کرد اينطور موضـع بـگـي

 چيست؟   
ـه درصـد مـردم         توده اهالي، نود و ن
ـرد بـدون       ـب دنيا، دارد دنيا را به چپ مي
اينکه حزبي و رهبري و ايدئولـوگـي در     
راسش باشد و اعالم کنـد بـايـد قـدرت         
سياسي را گرفت تا مردم آزاد بشوند و   
تــا مــعــلــوم بشــود کــه آزادي اگــر از               
صندوق راي در نمي آيد از کجا نـاشـي     
ميشود. که بحث را ببرد بر سر اعـمـال      
ـبـش                 ـيـم مـردم، کـه جـن ـق قدرت مسـت
اشغال همين حـرفـهـا را زد امـا بـدون              
ادعاي قدرت سياسي؛ که بحث را ببـرد  
بر سر شوراها آنطور که ما کمونيستهـا  
ـيـا           ميگوئيم. اين غايب اسـت ولـي دن
دارد به چپ ميچرخد. پاپ را در نـطـر        
ـريـن پـاپ تـاريـخ                      ـرال ت ـب ـي ـريـد! ل بگـي
کليساي کاتوليک امـروز ظـهـور کـرده           
است! چرا؟ از انجيل الهام گرفتـه؟ ايـن      
پاپ وقتي مدرسه ميرفت يـاد گـرفـت        
که رفرميست بشود؟ چرا پاپ نـاگـهـان    
رفرمـيـسـت شـده اسـت؟ چـرا اوبـامـا                 

ميخواهد برود طـرف درسـت تـاريـخ؟           
ـرود در جـلـوي صـف               چرا کامرون مـي
جنبش "من چارلي هستم"؟ چرا از حـق    
تمسخر مذهب دفاع ميکند؟ اينهـا از    
ـر                 ـب ـي ـر ل ـر رهـب ـل کجا مي آيد؟ تـونـي ب
ـروم    پارتي ميگفت من هر يکشنبه مـي
کليسا. کامرون توري ميگويد ميشـود   
مذهب را مسـخـره کـرد. حـتـمـا يـک                 
ـيـا               ـتـاده. دن ـفـاق اف تغييري آن پائين ات
برعکس شده است. پائينـي هـا دارنـد         
ـنـد و  بـاالئـي هـا دارنـد                    ـزن ويلون مـي
ميرقصند. زمان تاچر و زمان ريگان و    
ـبـود. اوبـامـا را                ـنـطـور ن زمان بوش اي
ـيـداد                ـنـد. يـک داد و ب دارند ميرقصان
ـه اوبـامـا              ـي الکي جمهوريـخـواهـان عـل
ـقـدر     اينست که "چرا نميجنگي؟ چرا اين
در دنيا کوتاه آمده اي؟ چرا با جمهـوري  
اسالمي داري ميسازي؟ بـوش يـادش       
ـر!" جـواب                    بخير! ريـگـان يـادش بـخـي
اوبــامــا بســادگــي ايــن اســت: بــاروت           
نداريم! اوبـامـا کـه سـهـل اسـت ديـک                 
ـر از      چيني را رئيس جمهوري کنند بهـت
اين نميتواند کار کند. دنياي بوشـهـا و      
مارگارت تاچرها تمام شد. شـمـا بـايـد        
ـزنـد    يک جوري مانور بدهي که مردم نري
ـه ديـگـر راه حـل              خفه ات کنند. مسـال
نظامي ندارد. جنـگـشـان را کـردنـد و             
ــود                   ــد. خـ ــام شـ ــمـ ــد و تـ ــدنـ وامـــانـ
ـنـد حـرف               جمهوريخواهـان هـم مـيـدان
مفت ميزنند ولي بقول خودشان پلتيـک  
است يعني دعواي دروني احزاب اسـت  
ـه            براي پيروزي در انتخـابـات بـعـدي. ب
نظر من هر کس ديگري بجـاي اوبـامـا      
بيايد مجبور است ايـن خـط را ادامـه          
بدهد. اين خط که از جيـب اوبـامـا در         
نيامده. متعلق به حزب دموکـرات هـم      
نيست. ناشي از درماندگي نـظـامـي و       
ـبـي اسـت و تـو            استراتژي هژموني طل
ـريـن نـظـم نـويـن               ـت زرد درآمدن کل دک

  جهاني.  
وقتي از چپ اجـتـمـاعـي صـحـبـت          
ـتـورهـا را               ميکنيم بايد هـمـه ايـن فـاک
ببينيـم. ايـن شـرايـط نشـان مـيـدهـد                   
مــبــارزه طــبــقــاتــي در چــه شــرايــط و            
ـه                 ـت ـرار گـرف موقعيتي اسـت و کـجـا ق
است. اگر وضعيت اينطور بـود کـه از          
يکسو دولتهـا و احـزاب بـورژوائـي را             
ـرنـاسـيـونـال       داشتيم و از سوي ديگر انت
ـلـي سـر راسـت             کمونيستي مساله خـي
ـه واري                  ـيـاي نـمـون ـلـي دن ميبود و خـي
ميداشتيم اما واقعيت به ايـن سـادگـي      

ـبـوده        -نيست  -و البته هيچوقت هـم ن
اما امروز بخصوص قدرت چـپ را در      
ـيـسـت              احزاب نميبينيـد. حـزب کـمـون

ـزا     -کارگري استثنا است ـري و شايد سـي

هم نمونه ديگري باشد. چپ در هـيـات      
بي شکل و نامتشکل و ناخودآگاه ايـن    
بال را بر سـر امـثـال پـاپ و اوبـامـا و                 
ـنـهـا را           کامرون و غيره آورده است و اي
ـر             مجبور کرده است ايـن مـواضـع غـي
سنتي را بگيرند. از ديد بورژوازي نگـاه   
کنيد اين دولتها دارند مانور ميـدهـنـد    
ـرگـردنـد     که بحران را از سر بگذرانند و ب
بر سر سياستهاي سنتي خوشان. دارنـد   
ـرل       ـت ـن تاکتيکي ميزنند که جامعه را ک
کنند و دولت هم در اختيارشان هسـت.  
بحث اينست که مائي که وضعـيـت را     
ـقـطـه اتـکـاء             ـيـم ن بررسي ميکنيم ببين
مان کجاست و زمينه هاي اجتـمـاعـي    
قــدرتــگــيــري مــا کــدامســت و کــدام            
ـيـم       ـن ضعفها و موانع را بايد بر طرف ک
و  کجا بايد پيشروي کنيـم. مـن فـکـر          
ميکنم مساله اين نيست که بايد رفـت    
در طبقه کارگر کار کرد و بقيه را آورد.     
قضــيــه بــرعــکــس اســت. اگــر چــپــي             
ـران     ميخواهد در همين سوئد و يا در اي
و در هر جاي ديگري سر بلند کند بـايـد   
دســت بــبــرد بــه مســائــلــي کــه چــپ              
اجتماعي في الحال حـولـش مـتـمـرکـز         
شده و به حرکت آمده و از ايـن طـريـق            
ـه      کارگر را در راس جامعه قرار بدهد. ب
نظر من از اين سر بـايـد حـرکـت کـرد.          
برخالف آن ديد سنتي که بايد اول رفـت  
در کارگرها کار کرد و بعـدا بـايـد وارد        
ـه       مساله مثال گلوبال وارمينگ شـد. ب
نــظــر مــن اول بــايــد جــواب گــلــوبــال              
ـه                 ـق وارمينگ را بـدهـي تـا اصـال طـب

 کارگر به حرفهاي تو گوش کند.  
در هر حال من وقـت زيـادي نـدارم.        
اميدوارم اين موضوع را در بـحـثـهـاي       
ديگر بيشتر باز کنيم. اجازه بدهـيـد در      
آخر بحث به وضعيت ايران و وضـعـيـت    

 حزب بپردازم.  
ـر             بر زمينه عمـومـي اي کـه تصـوي
ـران حـالـت              کردم وضعيت سـيـاسـي اي
نـمــونــه واري دارد. ايــران يــک نــمــونــه              
شاخص بحران حکومتـي و بـن بسـت          
اقتصادي و درماندگي بورژوازي است. 
ـران         ـز اي ـي از نظر قدرت چپ اجتماعي ن
ـه نـظـر مـن يـک                      ـران ب نمونه اسـت. اي
ـقـاتـي        الگوي خصلت نماي مبارزه طـب
در تمام دنيـا اسـت در ايـن دوره. اگـر                
ـران       کسي داستان مبارزه طبقاتي در اي
را بنويسد خيلي راحت ميتواند تحليـل  
و نتايجش را به جهان تـعـمـيـم بـدهـد.           
ـبـل    بحران حکومتي بورژوازي جهاني ق
از هر جا در ايران بروز پيدا کرد. در يـک   

ـيـسـت    -کنگره يا پلنومي  دقيقا يادم ن
اين بـحـث مـطـرح شـد کـه بـحـران                    -

 ۶ صفحه  

 ۴ از صفحه  
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بورژوازي بومي در ايران جهاني شـده و    
بحران جهاني بـورژوازي بـومـي شـده.           
اين دو بهم وصل شدند. به اين مـعـنـي       
که بحران اقتصادي بورژوازي جهاني بـا  
ـر ريـاضـت کشـي و              پيامدهايش نـظـي
ـتـمـان      ـف غيره مدتهاست که به بحث و گ
ـبـديـل            ـران ت جناحهاي حکومتي در اي
شده است. همـيـن آقـاي روحـانـي يـک              
هــفــتــه در مــيــان دارد از خصــوصــي            
ـنـکـه            سازيها و آزاد کردن قيمـتـهـا و اي
تحريمها بيست درصد مساله اسـت و      
ــع و                ــاد درصــد مســالــه مــوان هشــت
ـه اسـت و         محدوديتهاي گردش سرمـاي
غيره و غيره صـحـبـت مـيـکـنـد. ايـن              
ـيـا هـم       بحثي است که دراسپانيا و ايتال
مطرح است. آن بحران اقتصادي کـه از     

ــورا در ايــران                 ۰۰۸ ٢  ــد ف شــروع ش
ـيـدا کـرد. از طـرف ديـگـر                   انعکاس پ

ـقـالب      بـا يـک        ۷ ٥ بورژوازي ايران از ان
بحران حکومتـي مـواجـه بـوده اسـت.            

ـقـت از           ۷ ٥ انقالب  بعنوان نوعـي سـب
ـنـده        تاريخ، بعنوان تحولي که خبر از آي
مــيــداد، بــورژوازي ايــران و بــورژوازي          
جهاني در رابطه با ايران را به مخمـصـه   
انداخت. جمهوري اسالمي حکـومـتـي     
است که بورژوازي نه ميتوانـد قـورتـش      
بدهد نه ميتواند تفش کند. امـروز ايـن     
بحران حکومتي جـهـانـي شـده اسـت.            
امروز در يونان هم بـحـران حـکـومـتـي         
ـيـا     دارند. بعد هم قرارست نوبت به ايتال
ـرسـد. در          و اسپانيا و پرتغال و ايرلنـد ب
ـه و             ـه، در سـوري کل منطقه خاورمـيـان
عراق و يمن هم با بـحـران حـکـومـتـي           
ـقـالبـات                 مواجهند. از سـوي ديـگـر ان
منطقه سدهاي محکم  بورژوازي مثـل  
مبارک را سرنگون کرد و يک وضـعـيـت    
بي ثبات و در حـال گـذاري را بـوجـود             

 آورد.
اين وضعيت نشان ميدهد که ايران  

ــمــا اســت. و                 ــت ن ــان خصــل هــمــچــن
باصطالح چهارراه حـوادث اسـت. يـک         
ـنـسـت کـه        ويژگي کمپ چپ در ايران اي
ـر و       اوال خيلي وسيع و فعال و متعين ت
ـيـا         متشکل تر در صحنه هست و  ثـان
ـنـهـا کـامـال بـهـم                  حزبش را دارد. و اي
مربوطند. اينطور نيست که مشـخـص    
ـقـال    و متعين بودن چپ اجتماعي مست
اتفاق افتاده و از سوي ديگر هـم حـزب       
ـه. ايـن         ـت کمونيست کارگري شکل گـرف
ـه               ـق ـنـکـه طـب ـراي اي حزب درست شد ب

بوسيله چـپ   ۷ ٥ کارگر ايران در انقالب 
ســنــتــي طــرفــدار "بــورژوازي مــلــي و            
ـه                  ـق ـنـدگـي نـمـيـشـد. طـب مترقي" نماي
کارگري که با شوراهايش و با خـواسـت   
ـه حـزب و          آزادي و برابري بميدان آمد ب
ـيـن               صداي خود نيـاز داشـت. يـک چـن
ـه     ـن حرکت کارگري بود که  ريشه و زمـي
شکلگيري کمونيسم کارگري را بوجـود  

ـيـا        ۷ ٥ آورد. ايران بعد از انقالب    از دن
ـه حـزب      پيشي گرفت به اين معني که ب
ـريـن     کمونيست کارگري شکل داد. بنـاب
هــم از نــظــر مــوقــعــيــت چــپ و هــم                
ـران              موقعيـت بـورژوازي، وضـعـيـت اي

 خصلت نما است.
بطور مشخص تر تحول مهمـي کـه     
در اين دوره اتفاق افتاد موضوع توافـق  
لوزان است که در اين مورد قطـعـنـامـه     
ـر بـحـث                     اي داريـم و آنـجـا مـفـصـل ت
ـه         خواهيم کرد. اينجا فقط به ايـن نـکـت
ـر يـک        اشاره ميکنم که ما مدتهاست ب
تناقض اساسي در جمهـوري اسـالمـي      
ـنـاقـض کـه از                  ـيـم. ايـن ت تاکيد ميکن
يکسو ناگزيرند اقتصاد را براه بيندازنـد  
ـه را     و وارد بازار جهاني بشوند و سرماي
ـقـول                   ـنـد و ب ـن ـر ک در ايران رقـابـت پـذي
روحاني نه فقط چرخ سانتريفوژها بلکـه  
چرخ سرمايه را هم براه ييـانـدازنـد و از        
سوي ديگر جمـهـوري اسـالمـي بـاقـي           
بماند. ايـن بـطـور خـالـصـه و فشـرده                   
پارادوکس قديمي جمـهـوري اسـالمـي       
است. اين داستان پس از لـوزان دوبـاره        
ـز و آن خـط             اوج گرفت و آمد روي مـي
ـيـم و از                      ـن ـتـصـاد را حـل ک ـه اق مسال
اســالمــيــتــمــان کــوتــاه بــيــائــيــم مــدام         
مومنتم بيشتري پيدا کرد. و اين رونـد     
ـيـداد             هر چه بيشتر پيش رفـت داد و ب
ـراطـيـون         دلواپسان و سرداران سپاه و اف
ـر بـاال گـرفـت. ولـي                    ـيـشـت اصولگـرا ب
دستشان هم بجائي بند نيست. بعضـي   
از رفقا ميگفتند اين نـوع بـحـثـهـا در            
دوره رفسنجاني و خاتمـي هـم مـطـرح          
ــن                   ــت ايـ ــت اسـ ــت. درسـ ــوده اسـ بـ
کشمکـشـهـا در جـمـهـوري اسـالمـي                
سابقه دار اسـت امـا در  آن دوره هـا                  
ـبـود. آن دوره هـا            سمبه اينقدر پر زور ن
تنگناي اقتصـادي رژيـم مـثـل امـروز            
نبود. رفسنجاني آمـد و حـرفـي زد و               
گذاشتندش کنار و کارشان را کـردنـد.       
خاتمي را هم همينطور. االن نميتواننـد   
ـه        ـرگـردنـد ب روحاني را بگذارند کنار و ب
ـنـد؟               ـر. چـکـار بـکـن تحريمهاي شديـدت

ورشکست بشوند؟ اقتصـاد جـمـهـوري       
ـزد. دوره                ـريـ ـيـ ـرومـ ــي دارد فـ ــالم اس
ـبـود. ادعـا کـرد               رفسنجاني اينـطـور ن
ـنـد               ـيـاده ک ـنـي را پ ميخواهد مدل چـي
گفتند برو پي کارت ايـن مـدل عـمـلـي          
ـر بـاقـي           نيست، ما در همان خـط رهـب
ميمانيم. ولـي امـروز خـود روي کـار                
آمدن روحاني نشان دهنده اين است کـه  
ـيـدا کـرده                  ـتـصـاد دسـت بـاال پ خط اق
است. اين کامال فرق ميکـنـد بـا دوره         
انتخاب رفسنجاني و يـا خـاتـمـي. در            
مورد روحاني کوتاه آمدند. تا روز آخـر     
ـيـس                 ـبـود بـاالخـره کـي رئ هم معلوم ن
ـه       ـت جمهور ميشود. اگر يادتان باشد رف
ـره. تـوافـق                 ـلـي و غـي ـي بودند پشت جـل
لوزان ايـن را نشـان مـيـدهـد کـه ايـن                  
تناقضات حاد و بالفعل شده است و از   
ـفـع    طرف ديگر آلترناتيو حل قضايا به ن
اقتصاد دست باال پيدا کرده است. هـر     
ـژيـکـش بـا         ـرات دولتي وقتي اهداف است
ـرار        ـنـاقـض ق مصالح مقطعي اش در ت
مــيــگــرد مصــالــح مــقــطــعــي اش را           
ـنـکـه اگـر              انتخاب ميکند. بـخـاطـر اي
ــخــورد بــه اهــداف                ــن ب ــجــا زمــي ايــن
استراتژيک هم نخواهد رسـيـد. احـزاب         
حکومتي از ايدئولوژيشان کـوتـاه مـي      
آيــنــد. طــرف حــزب لــيــبــر اســت از                
ـر مـيـشـود و               مارگارت تاچر راسـت ت
برعکس راست است به " طرف درسـت    
تاريخ" رانده ميشود. هر جا مصـلـحـت     
مقطعي اقتضا کند مانوري مـيـدهـنـد     
ـنـد تـا در               ـن که مسئله امروز را حـل ک
قدرت بمانند. براي جمهوري اسـالمـي      
ـتـد. ولـي در            هم اين اتفاق دارد مي اف
عين حال مساله با احـزاب پـارلـمـانـي          
ـنـکـه                   ـرق مـيـکـنـد بـخـاطـر اي غرب ف
جــمــهــوري اســالمــي هــمــه هــويــت و           
سرمايه سياسي اش را بايد بفروشـد تـا     
بتواند خودش را از اين بـحـران نـجـات         
ـري را          بدهد و اين خود بحران عـمـيـق ت

 ايجاد ميکند.    
ـنـسـت کـه در             در حال بحث مـن اي
ايران دوره ويژه اي داريـم کـه در بـحـث           
قطعنامه بيشتر دربـاره اش صـحـبـت           

 ميکنيم.
باالخره نکته آخر بحـث مـوقـعـيـت        
حزب است. اين بحثي که کـردم  بـايـد         
نشــان بــدهــد کــه جــايــگــاه حــزب مــا            
کجاست. به نظر من اغلب در تببيـن و    
ديدگاه ما حـزب کـمـرنـگ مـيـشـود.              
ـزب تــحــت الشــعــاع                  مــعــمــوال حـ
فعاليتهاي خودش قرار ميگيرد. حـزب   
تحت الشعاع کمپينها و پيـشـرويـهـا و       

شخصيتها و فعاليتهاي مـتـعـددي کـه       
ـرار          ـه اسـت ق در دستور خودش گذاشـت
مــيــگــيــرد. بــه شــکــلــي کــه کــم کــم               
کادرهائي که در اين عرصـه هـا فـعـال         
ـنـد.            ـن ـي هستند ديگر جنگل را نـمـي ب
صرفا و يا عـمـدتـا آن عـرصـه و کـار                 

 خودشان را ميبينند.  
ـه و هـر نـهـاد و هـر                  ـت روي هر کمي
کمپين حزبي و يـا عـرصـه اي دسـت               
بگذاريد مي بينيد رفقاي خيلي فعالـي  
مشــغــول کــار هســتــنــد ولــي اغــلــب           
نميتوانند توضيح بدهند که ربط کار و   
ـژي       ـرات فعاليتشان با کمونيسم و با اسـت
حزب با جنبش سرنگوني و بـا مـبـارزه      
طبقاتي کجـاسـت و مـن کـجـاي ايـن               
ـه ام. بـعـضـي           نقشه عمومي قرار گرفت
ـنـد اگـر حـزب                    ها حتـي فـکـر مـيـکـن
فعاليت ديگري نميکرد آنها  کـارشـان       
را بهتر انجام ميدادند! مدام خـواسـتـار     
آن هستند که بيشتر به آنها کادر بدهيـم  
ـرو و امـکـانـات                      ـي ـه آنـهـا ن ـرب و بيـشـت
ـه                ـت ـي بدهيم. در هر عـرصـه اي. از کـم
ـه اعـدام تـا              ـي آذربايجان بگيريد تـا عـل
ژورنال تا کميته زندانيان سياسي هـمـه     
کادر بيشتر ميخـواهـنـد. االن مـدتـي           
اســت کــه شــيــوا از هــيــات اجــرائــي              
ـيـان سـيـاسـي         ميخواهد به کميته زندان
ـه   کادر بيشتري اختصاص بدهيم، کميت
آذربايجان ميخواهد سمينار بگـذارد و    
ـيـوان       کادر بيشتري بخود جلب کنـد، ک
در بحثهاي ديروز گفت هيات اجـرائـي     
به ژورنال نرسيده و ژورنال دارد تعطـيـل   
ميشود. همه کادر و نيرو ميـخـواهـنـد      
ولي کسي نميگويد براي انـکـه ژورنـال        
ـزيـون را بـايـد                 ـلـوي ـرود ت تيراژش باال ب
تقويت کرد. کميته آذربايجان نميگويـد   
ـه         ـرش ب کميته کردستان را زنده کن خـي
من هم ميـرسـد. مـا بـخـشـي از يـک                 
ـرويـم. تـا               ـيـش مـي حزبيم که داريم به پ
حدي هم اين البته طبيـعـي اسـت. هـر          
کسي مسئول قسمتـي اسـت و تـالش          
ـرد             ـب ـيـش ب ـه پ ميکند کار خودش را ب
ولي بحث من آنست که آن نقشه عـمـل     
و آن تصوير جامع را همه مـان بـانـدازه        
ـيـسـت.     کافي نداريم و ناظر بر کارمان ن
ـري         ـيـشـت من در مورد حزب بحثهـاي ب
دارم امــيــدوارم يــک بــخــشــش را در              
سمينار سياست سازماندهي تـوصـيـح    
بــدهــم. ولــي کــال فــکــر مــيــکــنــم بــه              
اصطالح بي مايه فطير است. کـل ايـن      
ـر سـر      بحث و صغري کبرائي که چيدم ب
چــپ اجــتــمــاعــي و بــحــران بــورژوازي          
جــهــانــي و مــوقــعــيــت جــنــبــشــهــا و           

ـره اگـر       موقعيت ويژه ايران و غيره و غـي
ـه يـک حـزب         شما اين را ترجمه نکنيد ب
ـراقـي کـه دارد           سرحال قوي حاضر به ي
آماده ميکند جامعه را براي تـحـوالت     
بعدي بجائي نمـي رسـيـد. مشـخـصـا            
ـيـم     وقتي در مورد ايران صحبت ميکـن
ـه          داريم يک هيات و يک سـاخـتـمـانـي ب
جامعه ميدهيم که   مـثـل آرمـاتـور و         
يک ستون فقرات محکم و قـوي عـمـل        
ميکند و اجـازه نـمـيـدهـد در شـرايـط              
طوفاني هر قومگرا و جريان مذهبي و   
ناسيوناليستي جامعه را يه يـک طـرف     
ـه              ـي ـبـش عـل بکشد. اگر شما ميـخ جـن
اعدام را باندازه کافي در جامعه کوبيـده  

ـه        -باشيد  ـي با تبييني که ما داريـم عـل
ـه       ـي اعدام، با جنگي که ما ميکنيم عـل

ـروي مـذهـب را طـوري               -اعدام اگر آب
ببريد که ديگر نتواند سر بلند کند، اگـر  
باندازه کافي ناسيوناليسـم و کـورش و         
ـره را سـکـه يـک پـول                    آرياگرائي و غـي
کنيد، گر آبروي خط استحاله و غيره را   

کـه در     -ببريد، آنوقت در طوفان بعدي 
نخواهند توانست جامعـه را     -راه است

ـنـد. و يـا           ـن مثل مصر بعد از مبارک ک
 تونس بعد از بن علي.  

ـنـسـت امـا          کاري که ما ميکنيم اي
ـبـشـهـاي           کمتر بعنوان اکتيـويسـت جـن
ـيـم کـه        ـن مختلف اين واقعيت را مي بي
من دارم براي سوسياليسم کار ميکنم. 
ـه                   ـراتـي ب ـق به اين معـنـي کـه سـتـون ف
ـبـشـهـاي                  جامعه مـيـدهـم کـه بـاد جـن
ارتجاعي بورژوازي نبردش. و ايـن کـار      
هميشگي و هـرروزه مـا اسـت و هـر                 
ـنـطـور              کادر ما اول بـايـد خـودش را اي
تعريف کند. هويتش را اينطور تعريـف   
کند که شاداب باشد، که  بفـهـمـد دارد      
چکار ميکند. به اين معني ميخـواهـم    
ـه مـبـارزه              ـن ـر زمـي بگويم که حزب را ب
ـر ايـن                  ـرار داد و تـازه ب طبقاتي بايد ق
زمينه ميشود از حزبيت صحبت کـرد،  
ــت کــرد، از               از عضــوگــيــري صــحــب
مناسـبـات اصـولـي و مـحـکـم درون                
حزبي صحبت کرد و از حزب و قـدرت      
سياسي و حـزب و جـامـعـه صـحـبـت              
ـتـظـار                 ـرويـم در اتـاق ان کرد. وگرنه مـي
سرنگوني مي نشينيم. امـيـدوارم ايـن         
مبحث را هم فرصت داشته باشيم بعدا 

 بيشتر باز کنيم.
خيلي وقتتان را گرفـتـم. خـيـلـي          

  ممنون.

 ۵ از صفحه  
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ما گرفتار مسائلي در کشور هستيم که با ارتباط 
با آمريکا ممکن است بدتر شود. فساد 

سيستماتيک در ارتباط با آمريکا بدتر خواهد شد، 
اشرافي گري باعث مي شود نوع تقاضاي کاالهاي 

مختلف تغيير پيدا کند و توليد به نفع طبقات 
ضعيف کاهش يابد؛ بر اين اساس ارتباط با 
آمريکا اين مسائل را در جامعه با مشکل 

 بيشتري مواجه مي کند."
 احمد توکلي

 
اين بخشي از اظهارت دلواپسان هسته اي عليه برقراري 

رابطه با آمريکا است. اظهاراتي که ناخواسته هويت انگلي 
و پارازيتي کل  نظام اسالمي را برمال ميکند. ايشان در 

واقع ميگويد با براه افتادن سرمايه ها فساد و دزدي تشديد 
ميشود و زندگي آيت اهللا هاي ميلياردر و آقازاده هايشان 

تجملي تر و اشرافي تر خواهد شد. يعني همان کساني که 
اخيرا خامنه اي به آنها هشدار داده بود که با اتومبيلهاي  

صدها ميليوني و فوق لوکس شان در خيابانها نگردند و دل 
 مردم را نسوزانند، ميدان جوالن بيشتري پيدا خواهند کرد! 
اين کامال محتمل است. در اين ترديدي نـيـسـت کـه          
دست اقتصاد مافيائي را باز بگذاريد مافيائي تر خواهـد  
شد! تمام هياهوي دولت روحاني در مـورد گشـتـن چـرخ              
سرمايه ها در عالم واقع به معناي رونق يافتن بيشتر کـار  
و کسب باندهاي مافيائـي حـکـومـتـي و دزدي و فسـاد                 
بيشتر است. اما اين يک مساله جنـاحـي نـيـسـت. فسـاد             
سيستماتيک از باال تا پائين، از بيت رهبـري تـا سـرداران        
سپاه و تا وزارت نـفـت و بـانـکـهـا و امـامـان جـمـعـه را                        
فراگرفته است. اين نظام فاسد با تعامل و يا بدون تعامـل   
با غرب عالج پذير نيست. تنها بايد مثل يک غده چرکين  

 از جامعه کند و بدورش انداخت.

خبر خوش اين هفـتـه مـوفـقـيـت         
کارگران اعتصابي نورد لـوـلـه و      

 ٣٥صفا بود. کارگـران پـس از          
ــه                   ــه بــ ــاب کــ ــصــ ــتــ روز اعــ
تصميمگـيـري هـاي جـمـعـي در             
مـجـمـع عـمـومــي مـتــکـي بــود              

 ٤موفق شدند يک ماه حقوق از     
ماه حـقـوقـهـا مـعـوقـه خـود را                 
دريافت کنند و کارفرما را وادار 

ماه حق بيمـه آنـهـا       ١٦کنند که 
را بـه اداره تـامـيـن اجـتـمـاعـي               
بـپــردازد. مــجـمــع عــمـومــي بــا           

ــطــا           ــحــقــق ايــن م ــبــا ت ت بــه    ل

اعــتــصــاب پـــايــان داد. امـــا               
دستاورد اين اعتصاب از تحقـق  
اين خواستها فراتر ميرود. رمـز     
موفقيت کارگران تشکيل منظـم  
مــجــمــع عــمــومــي و بــحــث و              
تصميمگيري جـمـعـي در مـورد         
چگونگي پيشبرد مـبـارزه بـود.        
اين سنت ميتواند و بايـد ادامـه     
پيدا کند و در جـنـبـش کـارگـري        
فراگير بشـود. ايـن مـهـمـتـريـن               
ــصــاب              ــاورد اعــت درس و دســت

 موفق کارگران نورد است. 
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"مذاکرات شکست خورده است و دولت وحاميانش   
بنزين بدنبال مقصرميگردند و دليل اينکه يک شبه 

راحذف ميکنند يا نان را گـران مـيـکـنـنـد اعـمـال               
فشار بيشتر به مردم به بهانـه تـحـريـم و مـتـقـاعـد               

 کردن مردم به هرنوع توافقي است". 
   طائب رئيس قرارگاه عمار

 
اين هم نمونه اي از هذيانگوئي جـالدان رژيـم. ايـن         
افاصات را طائب در جواب يک طلبه فيضيه قم کـه  
نظر او را در مورد کفن پوشيدن و به خيابـان رفـتـن      
در اعتراض به مذاکرات حـويـا شـده بـود بـر زبـان                 
رانده است. به نظـر مـيـرسـد مـذاکـرات هسـتـه اي                  
زمين را زير پاي همه شان چنان داغ کرده است کـه    
هر پادوي دستگاه آدمکشي اسالمي نـيـز بـه تـقـال          
افتاده است. اين يکي اينطور  صالح ديده است کـه   
در پاسـخ بـه کـفـن پـوشـان اعـالم کـنـد مـذاکـرات                        
شــکــســت خــورده و گــرانــي هــا بــعــد از شــکــســت                 
مذاکرات شـروع شـده و در ايـن مـيـان دولـت هـم                      
بدنبال مقصر است و هم در پي متقاعد کردن مردم 

 به هر نوع توافقي!  
 ۸۸در جريان سرکوب اعـتـراضـات تـوده اي سـال                

علي مطهري در مورد طائب که آن زمـان يـکـي از        
 فرماندهان نيروي بسيج بود نوشت:

"وقتي مديريت بحران اخير را بدست افرادي مانـنـد   
طائب مي دهيم که با باتوم ييشتر مانوس است تـا  
فکر و عقل و تدبير نتيجه همين خواهد بود." بـايـد    
به ايشان گفت زياد نگـران نـبـاشـنـد. در هـر رژيـم                 
آدمکشي "فکرو تدبير" بعهده مقامات بلندپايه تـر    
است و سـرکـوب و جـنـايـت در دسـت مسـئـولـيـن                       
نظامي و امنيتي! در جمهوري اسالمي هم نقشه و    
سياست اعدام و بازداشت و سرکوب را ولي فقيـه و    
وزرا و وکال و امام جمعه ها طـراحـي مـيـکـنـنـد و              
اجرايش را بدست امثال خلخالي ها و الجوردي هـا  
و  طائـب هـا مـيـسـپـارنـد. فـقـط بـايـد آمـران بـه                           
جالدانشان توصيه کنند که وارد معـقـوالتـي مـثـل        
مذاکرات هسته اي و رابطه با غرب و غيره نشونـد.  
ولي فقيه شان باندازه کافي در اين مـورد تـوي گـل        
گير کرده است و احتياجي به اظـهـار نـظـر کسـانـي           
مثل طائب نيست.  تا آنجا هم که به مساله انس و  
الفت با باتوم مربوط ميشود اين خصـوصـيـت کـل       
نظام جمهوري اسالمي است و نه اين يا آن جنـاح و    
دار و دسته امنيتي و نظامي و غيـر نـظـامـي اش.         
جمهوري اسالمي بدون باتوم و اعدام و زندان حـتـي   

  يک روز هم سرپا نخواهد ماند. 
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"افزايش قيمت بنزين به ليتـري    
 تومان قانوني است"١٠٠٠

 سخنگوي دولت  
 

خوب شد اعالم کردنـد و خـيـال        
ــهــوري                ــه راحــت شــد! جــم هــم
اسالمـي حـکـومـت سـرکـوب و             
جنايت قانونـي اسـت. نـه فـقـط             
گراني هـا بـلـکـه بـازداشـتـهـا و               
اعدامها و شالق زدنها و تجـاوز  
به دختران نه سـالـه و آپـارتـايـد            
جنسيتي و هزار و يک تـبـعـيـض     

عليه زنان هم قانوني است. حاال 
تنها دزديهاي صدها ميليـاردي  

رقـمـي از        ۹و غيب شدن ارقـام    
بيت المال غير قانوني اسـت کـه     
آنهم چون دست هـمـه مـقـامـات        
قانوني در جيب همـديـگـر اسـت       
کسي از راز و رمـزش بـا خـبـر               
ــشــود.  خــوبســت فســاد                 ــي ــم ن
سيستماتيک را هم قانوني کننـد  
که خيال مردم از هر نظر آسـوده    

  بشود.
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"چيزي بدتر از داعش وجـود دارد، و         
نـظـامـيـان (شـيـعـه) مـورد                  آن شـبـه  

حمايت ايران هستند که بـه مـنـاطـق       
 کنند." نشين حمله مي سني

ـيـشـيـن ايـاالت            رايان کراکر، سفيـر پ
 متحده در عراق

 

داعش بدتر است و يا شبه نظـامـيـان    
مورد حمايـت جـمـهـوري اسـالمـي؟           
سئوال مشکلي اسـت! هـر دو بـدتـر              
اند. اما در اين ميان فاکتور سـومـي     
هم وجود دارد که بداليل قابل فهـمـي   
ـيـشـيـن                   ـيـر پ از ارزيـابـي جـنـاب سـف
آمريکا غـايـب اسـت: سـيـاسـتـهـاي              

نظامي و نظم نويني دولت آمريکـا و    
متحدينش که خاورميانه را بـه ايـن         
روز انداخته است. جنايات اسـالمـي      
ها را بايد به پاي خود آنها نوشت اما 
ـبـايـد                  منشا ايـن وضـعـيـت را هـم ن
فراموش کرد. سياستهاي تروريستـي   

  دولتهاي غربي بدتر سوم است!



 8 ۱۳۹۴خرداد  ۸ انترناسيونال 

تصور آنکه رژيم اسـالمـي بـتـوانـد        
ـا کشـورهـاي         را    ۵+۱ پروسه توافق ب

بدون دست انـداز و تـنـاقضـات خـرد              
ـاطـل    کننده طي کند، تصوري پوچ و ب
بود. تصور اينکه رژيم اسالمي بتوانـد  
با سالم و صلوات اين دوره نهايي را از 
ســـر بـــگـــذرانـــد، "ذوق زدگـــان" و                 
"دلــواپســان" بــا هــم بــر ســر مــفــاد                  
ـا بـه قـول              توافقنامه توافق کننـد، و ي
خود اين اوباش به "اجمـاع" بـرسـنـد و           
دوران "تسامح و تسـاهـل" را چـه در               
داخـل و چـه در خـارج طــي کــنــنــد،                
ســرمــايــه هــا روانــه ايــران اســالم زده            
شوند، اقتصاد رونق بـگـيـرد، تـمـامـا         
تصـور حــاشـيــه نشـيــنــان حــکــومــت          
اسـالمـي بـود. دور از انـتـظـار بــود.                  
واقعيت آن است که اکـنـون شـاهـدش         
هستيم. تشديد کشمکشها و درگيـري   
هاي جناحهاي رژيم اسالمي، تشـديـد   
شکننـدگـي و تضـعـيـف مـوقـعـيـت                

 عمومي حکومت در انظار جامعه.  
خامنه اي در پـس يـک سـلـسـلـه                 
مجادالت داخلي و جناحي بخشـي از    
توافقات اتمي لوزان را لغو و به دولـت    
"اعتدال" ابالغ کرد. عباس عـراقـچـي       
اعالم کرد: "به يـک سـري راه حـل در               

ـابـل رسـيـده           PMDباره  با طرف مـق
ـا يـک               بوديم، از جمله آن مصـاحـبـه ب
ســري افــراد بــود کــه رهــبــر انــقــالب            
قاطعانه و شجاعانه آن را رد کـردنـد."      
البته "قاطـعـانـه و شـجـاعـانـه" بـيـان                  
ـاي تـغـيـيـر سـيـاسـت                 مناسب و گـوي
"رهبر" اوباش اسالمي در قبال مساله   
ــه اي                ــقــات اعــالم شــده هســت ــواف ت
نيستند، "سـردرگـمـي"، "گـيـج گـيـج                 
خوردن"، "استيصال" بيان مناسـب تـر        

 چنين وضعيتي است.  
و با اين حکم خامنه اي سـرنـوشـت    
ـا "نـرمـش                      پروسه اي کـه قـرار بـود ب
قهرمانانه" به سـرانـجـامـي بـرسـد، و              
اميدهـاي بسـيـاري در حـاکـمـيـت و                
حواشي آن بـه آن گـره خـورده بـود در               
هاله اي از ابهام قرار گرفت. خامنه اي  

هيچـوجـه اجـازه داده         حکم کرد که: "به 
هـا بـه        نـظـارت، ايـن       نشود که به بهانه

ـاعـي کشـور نـفـوذ           حريم امنيتي و دف
کنند؛ مطلـقـا. مسـئـولـيـن نـظـامـي               

هيچوجه ماذون نيسـتـنـد کـه        کشور به

ـازرسـي و           به بهانه نظارت و به بهانـه  ب
ها، بـيـگـانـگـان را بـه              مانند اينحرف

ـاعـي                   حريم و حصـار امـنـيـتـي و دف
ـاعـي           کشور راه بدهند، يا تـوسـعـه دف
کشور را متوقف کنـنـد. ايـنـکـه يـك            
بازرس خارجي به پادگان نظـامـي سـر      
بزند، به معني اشغال سرزمـيـن اسـت      
چون همه اسرار و رازهاي دفاع مـا در      
اينجاست. اين به معني تحقيـر مـلـي       

 ."است. حتي گفتگو در اين موضوع 
طرف مقابل هم پس از زمان کوتاهـي  
از زبان وزيـر خـارجـه فـرانسـه، لـوران               
فابيوس، اعـالم کـرد کـه: "کشـورش               
ـازرسـان بـه          بدون گنجاندن دسترسـي ب
هــمــه تــاســيــســات ايــران، از جــملــه             

اي    تاسيسات نظامي، در توافق هسته
 "  .با ايران، آن را نخواهد پذيرفت

چرا و چگونه به اين نقطه رسيـدنـد؟   
آيا راه حلي دارند؟ آيا شـکـسـت چشـم       
انداز مذاکرات دور نهايي هيات هـاي    
ـانـي           ـاسـخ از مـب طرفين است؟ براي پ
پايه اي چرخش سياسي رژيم اسالمـي  
بايد آغاز کرد. چرا چرخش اوليه؟ چـرا     

 چرخش کنوني؟
واقعيـت ايـن اسـت کـه سـيـاسـت                
تاکنوني رژيـم اسـالمـي بـر مـبـنـاي                
ـا                 تقابل آشـکـار و خصـومـت آمـيـز ب
آمريکا و متحدينش، اسرائيل و سايـر  
قدرتهاي غـربـي اسـتـوار شـده اسـت.             
تالش براي دامن زدن بـه کـانـونـهـاي            
بحران در منطقه و مـداخلـه فـعـال در         
اين کانونهاي بحـرانـي و تـالش بـراي           
برهم زدن توازن قوا و آرايـش و صـف         
بنديهاي موجود در خاورميانه به نـفـع   
اهداف ارتجاعي رژيم و جنبش کثيف 
اســالم ســيــاســي. ســيــاســت جــديــد،          
"نرمش قهرمانانه"، کـه تـوسـط راس           
رژيم اسالمي اعالم شد، يک چـرخـش     
سياسي، يک تغيير ريل آشـکـار بـود.        
آشکار اسـت، هـدف از ايـن تـغـيـيـر                  
تاکتيک در قبال آمريکا و غرب دسـت  
يافتن به نوعي "توافق"، نوعي "تـنـش      
زدايــي"، نــوعــي "ســازش" بــا غــرب              
است. اما چرايي مساله نـکـتـه حـائـز         
اهميت و تعيين کـنـنـده اسـت. رژيـم             
اسالمي از دو طرف مورد "تهـاجـم" و       
"خـطـر" قـرار دارد. از يــک طــرف بــا                   
مردمي مواجه اسـت کـه در کـمـيـن              
رژيــم اســالمــي هســتــنــد، حــکــم بــه           

سرنگوني اش داده اند، ميخواهند سر 
ـابـودي               به تنش نـبـاشـد، و خـواهـان ن
تمامي بنيانهاي اقتصادي، سياسي و 
فرهنگي و اخالقـي اش هسـتـنـد. از            
طرف ديگر کشمکشهاي بين المللـي،  
ـابــل قــطــب تــروريســم           بـخــصـوص تــق
ـا            دولتي، آمريکا و ناتو و اسـرائـيـل ب
ـابـه     اسالم سياسي و رژيم اسالمي بمـث
ستون فقرات اين جنبش ارتجاعـي بـه     
درجه و شدتي رسيده بود کـه اگـر ايـن        
کشمکش ادامه پيدا مـيـکـرد، خـطـر        
جنگ بعد از سوريه آنطور که آمريـکـا   
بيان مـيـکـرد مـيـتـوانسـت بـه رژيـم                  
اسالمي برسد و گزينه نظامي و حملـه  
نظامي در دستور قرار بگيرد. بـه ايـن      
ـايـد فشـار تـحـريـمـهـاي                   مجـمـوعـه ب
اقتصادي که يک واقعيت ضد انسانـي  

 است، را نيز افزود.   
آيا اين چرخش اقدامي تاکـتـيـکـي     
يا سياستي استراتـژيـک بـود؟ رئـيـس          
مجلس اوباش اسـالمـي در آغـاز راه          
اعالم کرد که اين تغيـيـر اسـتـراتـژيـک         
نيست. درست ميـگـفـت، اسـتـراتـژي          
حکومت اسالمي حفظ اين نـظـام بـه        
هر بهاء و به هـر بـهـانـه اي و در هـر                  
شرايطـي اسـت. هـر دو جـنـاح رژيـم                  
مســتــقــل از ســيــاســتــشــان در ايــن             
چهارچوب داراي اسـتـراتـژي مشـتـرک        
حفظ رژيم اسالمي انـد. مسـالـه ايـن          
است که ائتالف اعتداليـون و اصـالح       
ـايـه اي      طلبان حکومتي رژيم، اتکاء پ
تر و دراز مدت تري بر ايـن سـيـاسـت         
دارنـد. بـقــاي حــکـومــت خــود را در               
شرايط حاضر در تغيير مناسـبـاتشـان    

 با غرب جستجو ميکنند.
اين پروسـه هـمـانـطـور کـه شـاهـد               
بوديم بدون دست انداز و تنـاقضـات و     
کشمکش نيست. روشن بود که ما در  
پس اين توافقات بـر خـالف تصـورت        
پوچ اصالح طلبان و مـتـحـديـن شـان          
شاهد "نرماليزه" شدن مناسبات رژيـم     
اسالمي و آمريکا و کـال دول غـربـي          
نخواهيم بود. نرمـالـيـزه شـده بـه ايـن              
اعتبار که رژيـم اسـالمـي بـتـوانـد بـه              
مثابه حلقه و بخشي از نظام سـرمـايـه      
داري جـهـانـي بـه انـبـاشـت سـرمـايـه                 
مشغول شود، يا اينکه به عنوان نظـام  
مطلوب و مورد نظـر غـرب در ايـران          
حکومت کند، امـري غـيـر مـمـکـن             
است. چنين چـرخشـي نـه بـراي رژيـم             
اسالمي ممکن است و نه براي غـرب    
مطلوب و نـه مـردم امـکـان چـنـيـن                  
تغيير و تحولي را بـدون تـالش بـراي            
سرنگوني رژيم اسالمي خواهنـد داد.    
رژيـم اسـالمــي نـمــيـتــوانــد بــمـانــد و              
کماکان رژيم مطلوب غرب عـلـيـرغـم     

ـاشـد. رژيـم اسـالمـي                  هر چـرخشـي ب
نميتواند به يک رژيم سرمايه داري کـه      
حوزه صدور سرمايه و تـکـنـولـوژي و         
مهارت فني قرار بگيرد و بـتـوانـد بـه         
ـازار جـهـانـي غـرب                  ـار بـه ب اين اعتـب
دسترسي کافي و الزم را داشته باشـد،  
تغيير کند. چنين تغـيـيـري عـالوه بـر          
فــاکــتــورهــاي ذکــر شــده، بــه دلــيــل             
فاکتورهايي حتي خارج از اراده رژيـم        
اسالمي عمال ممکن نيست. فاکتـور   
ــوژي حــکــومــت اســالمــي،           ــول ــدئ اي
مسائل تاريخ و حل نشده مـوجـود در     
خـاورمـيــانـه، مســالـه مــوجـوديـت و             
تحرک اسالم سياسي، تماما عوامـلـي   
هستند که امکـان چـنـيـن تـغـيـيـر و               
تحولي را تا زمانيکه رژيـم اسـالمـي        
زنده است، عمال غير ممکن ميکنـد.  
اين تغييرات تنها در فرداي سرنگونـي  
حکـومـت اسـالمـي مـمـکـن اسـت.               
چنين توافقي، چنين نرماليزه شـدنـي،   
و در پي آن عـادي شـدن مـنـاسـبـات             
سياسي و ديپلماتيک عـمـال مـمـکـن          
ـااليـي بـرخـوردار             نيست. از احتـمـال ب
نيست. بي دليل نيست که خامنـه اي     
ميگويد حتي اگر مسـالـه هسـتـه اي         
حل شود، مساله "حقوق بشر" را جـلـو     
مي آورند. آيا هـيـچـگـونـه سـازش و              
توافقي ميان غرب و رژيم اسالمي در 
قبال "بحران هسته اي" ديگر مـمـکـن        
نيست؟ پاسخ هنوز الزاما و يا تـمـامـا    
منفي نيست. مسـالـه در ايـن سـوي              
معادله کماکان به مـوقـعـيـت درونـي          
جناحهاي رژيم اسـالمـي گـره خـورده           
است. بستگي به ايـن دارد کـه جـدال             
جناحهاي رژيم اسالمي چـه مسـيـر و        
پيچ و خم هايي بخود خواهـد گـرفـت.      
ـا           چقدر جناح روحانيـ  رفسـنـجـانـي ب
فشار بر خامنه اي قادر خـواهـنـد شـد       
که عمال جناح راست را ساکت کـنـنـد    
تا تن به سازش دهد. نفس اينکـه دور     
آخر مذاکرات کماکان دنبـال مـيـشـود       
نشان از کور سوي اميدي براي طرفين 
در رسيدن به توافتـي در ايـن زمـيـنـه            

 است.  
آينده توافقات هسـتـه اي در حـال            
حاضر به مـوقـعـيـت و فشـار جـنـاح                
راست حکومت اسالمـي گـره خـورده        
است. وضعيت کنوني و لغو بـخـشـي       
از توافقات لـوزان حـاصـل فشـارهـاي          

جناح راست بر خامـنـه اي و تـغـيـيـر             
ـان کـار               ـاي موضع او است. امـا ايـن پ
ـاز هـم مـيـتـوانـد               نيست. خامنه اي ب
تحت تاثيـر فشـار جـنـاحـهـا تـغـيـيـر                 
موضع دهد، کشمکش هـاي تشـديـد      
شده دروني جناحهاي رژيـم اسـالمـي        
باز هم تشديد خـواهـد شـد. تـرديـدي             
نيست. نمونه هاي اين واقـعـيـت را از         
هم اکنون بسادگي ميتوانـد مشـاهـده      
کرد. جناح راست حکومـت اسـالمـي      
که تمام سرمايه سياسي اش را در ايـن  
دوران بر ضديت کور با آمريکا وغـرب  
ــن                 قــرار داده اســت، بســادگــي از اي
سياست خود دست نخواهد کشـيـد و       
به اين سياست جديد بـه سـادگـي تـن           
نخواهـد داد. در ايـن مـيـان تشـديـد                  
درگيري جناحها واقعيتي انکار ناپذير 
است. در اين پـروسـه مـيـتـوان حـتـي              
شاهد کشمکش و درگيري و تصـفـيـه      
حساب جدي و تعييـن کـنـنـده اي در           
ـاشـيـم. ايـن                صفوف رژيـم اسـالمـي ب
تصفيه حساب حتي ميتوانـد بـه يـک        
تصــفــيــه حســاب خــونــيــن در جــدال           
جناحها تبديل شود. بعضا مـيـتـوانـد        
به پرووکاسـيـون بـرخـي از نـيـروهـا و                
دستجات اين جريانات عـلـيـه چـنـيـن         
پروسه اي شود. واقعيت اين اسـت کـه      
راه پـيـشـروي رژيـم اسـالمـي در ايـن                
چرخش سياسي به هـيـچـوجـه هـمـوار         
نيست، مستلزم عبور از سنگالخها و 
پرتگاههاي متعددي است. همانـطـور    
که راه پيشبرد اين سـيـاسـت درطـرف         

 مقابل چندان سهل و آسان نيست.  
مستقل از اينکـه چـه بـر سـر ايـن              
ـا        توافقات آيد، توافقي حاصل شـود ي
اين مـذاکـرات بـه شـکـسـت کشـيـده               
شوند، واقـعـيـت ايـن اسـت کـه رژيـم                
اسالمي از پس اين مجادالت بـه هـر       
طرف که کشيده شود، ضـعـيـف تـر و         
شکننده تر از پيش خـواهـد در انـظـار         

 جامعه خواهد بود.  
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رضـا غـالمـي، دبـيـر شـوراي             
اي، گـفـتـه         فرهنگي دفتر خامنـه 

است در صـورتـي کـه پـلـيـس بـا              
هـاي   بدحجابي مقابله نکند، نيرو

اهللا وارد عمل شده و جـلـوي    حزب
  .را خواهند گرفت “فساد؟اين 
 

ناتواني از اين بـيـشـتـر! فـعـال          
بايد با هم مشغول کشتي گرفتـن  
باشند. قـبـال هـمـه بـا هـم تـيـغ                    
ــان               ــه زن ــي ــد و عــل مــيــکــشــيــدن
ــد و              ــردنـ ــکـ ــيـ ــي مـ ــوانـ ــزخـ رجـ

را  “ امــت اســالمــي   “ چــمــاقــداران 
عليه زنـان تـحـريـک مـيـکـردنـد،             
حاال بايد نماينده خـامـنـه اي بـه         
جاي تهديد زنان، دولت را مـورد    
تهديد قرار بدهـد و بـا زبـان بـي             
زباني از پليس بخواهد که کـاري    
بکند! اما همين تهديد هم آبکي  
است. نـيـروي جـدي اي پشـتـش               
نيست. حـتـي رجـزخـوانـي قـابـل             
توجهي هـم نـيـسـت. فـقـط حـال               
زارشان را بيان ميکند. حـال زار     
لشگر شکست خورده اي کـه در        
حال عقب نشيني است و گـاهـي       
تيري شليک ميکند، اما باز هـم    

 عقب مينشيند.  

هـر سـال بـا شـروع تـابســتــان              
بحث مبارزه با بي حجابي داغتر 

بي رونـق تـر و          مدامميشود اما 
بي رونق تـر مـيـشـود. سـرکـوب              
زنان و فشار براي تحميل حجـاب  
در عين حال چمـاقـي عـلـيـه کـل           
جامعه است. امـا کسـي چـمـاق            

قــابــل تــوجــهــي هــم نــمــيــبــيــنــد.        
نيروهاي گشت ارشـادشـان را در       
خيابانها به حداقل رسـانـده انـد.        
آخر معاون سيـاسـي اسـتـانـداري        
ــه                 ــت ــف ــر گ ــن اواخ ــي ــم ــران ه ــه ت

درصـد جـوانـان مـا از              ۹۰“بود:
در  .“ اسالم فـاصـلـه گـرفـتـه انـد             

ــات رســمــي               ــق ــحــقــي ــکــي از ت ي
حکومت نيز که سال قبل منتشر 
شد رسما اعالم شد که نود و يـک  
و نيم درصـد جـوانـان بـا جـنـس               
ــا هــمــجــنــس خــود              ــف ي مــخــال

دارنـد يـعـنـي        “ نـامشـروع  “ رابطـه 
حجاب و مقررات اسالمي را جـر  
داده اند. محمدرضا زائري يـکـي    
از روحـانـيـون و اسـتـاد حـوزه و                 
ــتـــــه              ــفـــ ــاه هـــــم گـــ دانشـــــگـــ

مـــقـــامـــات جـــمـــهـــوري     “ اســـت: 
ــا شــجــاعــت               ــد ب ــاي اســالمــي ب
اعتراف کنند که حجاب اجبـاري  
در ايــران ســيــاســتــي اشــتــبــاه و           

و نــمــايــنــده     .“ آمــد اســت     نــاکــار
خامنه اي در مـقـابـل او گـفـتـه                 

کنم بـرخـي      من تعجب مي“ است: 
گـويـنـد چـرا        با لباس روحاني مي

در جــمــهــوري اســالمــي حــجــاب        
عــده اي   “ .“ اجــبــاري شــده اســت     

امروز نسـبـت بـه ضـروري بـودن            
حجاب در جامعه ايـجـاد تـرديـد         
ميکنند در حالي کـه حـجـاب از        

انــدر  .“ ضــروريــات اســالم اســت      
اهميت حجاب هميشه گفتـه انـد     
اما اينبار فـرقـش ايـن اسـت کـه            
اين ترديدها از جامـعـه نـيـسـت.        

جامعه ترديدي در ايـنـکـه بـايـد            
حجاب را کـنـار زد نـدارد. ايـن                
ترديدها از جـانـب روحـانـيـون و              
مقامات و حزب اهللا سابـق اسـت     
که در رسانه ها و مسـاجـد بـيـان       
مــيــشــود. مشــکــل جــمــهــوري            
اســالمــي ايــن اســت کــه چــنــان            
جنبش بـي حـجـابـي و خـالـصـي              
فرهنگي پيشروي کرده که تعـداد  
کساني که مشغول اعترافاتـي از    
جنس صحبـت زائـري و مـعـاون           
استاندار تهران هسـتـنـد وسـعـت          
گرفته و به يک نيروي قابل تـوجـه   
در دوائر دولتي و حتي حـوزه اي      
کـــه درس اولشـــان حـــجـــاب و              
پوشاندن موي زنان است، تبـديـل   
شده اسـت. در چـنـيـن شـرايـطـي               
است که روحانـي هـم بـه پـلـيـس             
گــفــتــه کــار شــمــا اجــراي اســالم           
نيست. واقعا در چنين وضعيتـي   
و با يک نـيـروي آب رفـتـه و بـي              
روحيه در مقابل اين نـود درصـد     
  متعرض چه ميتوانـنـد بـکـنـنـد!         
اين همان نيرويي اسـت کـه چـنـد         
ماه قبل در مقابل اسيدپاشي ها 
درس جانانه اي به امام جمعه هـا  
و حزب اهللا داده است. و ايـنـبـار         
هــم اگــر قصــد دور ديــگــري از              
گستاخي عليه زنان داشته باشند 
جامعه بر سرشان خواهـد ريـخـت      
و شکست سـخـت تـري بـه آنـهـا               
خواهد داد. عاقل ترين هـايشـان      
اينرا فهميده اند و ميگـويـنـد بـه       
شکست اعتراف کنـيـد، حـجـاب       

اجباري سياستي ناکارآمد است. 
و اين امروز يک گرايـش در دم و        
دســتــگــاه حــکــومــت اســت کــه            

را شـروع     “ آزادي حجاب“ گفتمان
 کرده است.  

اما خود غالمي نمـايـنـده آقـا       
ــکــســت               ــه دارد ش ــدانســت ــم ن ه

بـا  “ حکومـت را بـيـان مـيـکـنـد:              
برداشته شدن حجاب قـانـونـي در      
جمهوري اسالمي، وضع حـجـاب     

شود و حـداقـل تـجـربـه             بهتر نمي
 .“ کـنـد     دنيا اين را تـأيـيـد نـمـي         

يعني اگر اجبار و تيغ و اسـيـد و     
زندان را برداريم اثري از حـجـاب       
نميماند. اينرا بيست سال قبل و    
حتي ده سال قـبـل نـمـيـگـفـتـنـد.            
حاال با شکست هايي که از زنـان  
و بطور کلي از نسل جوان خـورده  
اند، حتي نماينده خامنه اي هـم      
در حـالـت دفـاعـي مـي افـتـد و                
ميـگـويـد نـمـيـتـوانـيـم دسـت از                 
اجبار برداريم. يعني زنان حجاب  
ــمــيــخــواهــنــد، خــود را امــت              ن
مسلمان تعريف نميکنند، عـفـت   
و عصمت اسالمي نميخواهند و   
مــيــخــواهــنــد مــثــل آدم زنــدگــي        

کنند! يـعـنـي جـامـعـه اسـالمـي              
نيست. بايد به زور اسـالمـي اش      

سال اسـت زورشـان      ۳۶کرد. اما  
را زده اند و عالوه بر اسيـدپـاشـي    
و تيغ و پونز چسباندن به صـورت  
ــق              ــطــور مــتــوســط طــب ــان، ب زن
آمارهاي خودشان سـاالنـه بـه دو        
تا سه ميليون زن تـذکـر داده انـد        
يـا عـده اي را جــريـمـه کـرده يــا                  

ارگـان را       ۲۶بازداشت کرده اند. 
هم براي تحميل حجاب سـازمـان     
دادند اما همه ايـنـهـا بـه جـايـي             
نرسيده است. اين مـنـتـهـي الـيـه          
زور آنها بـوده اسـت. در مـقـابـل             
همه اينها حجاب ها کنار رفـتـه،   
ازدواج ســفــيــد رايــج شــده، نــود           
درصد از اسالم دور شده و چيـزي  
از حجاب باقي نمانده است. ايـن     
يک جنبش عـظـيـم و مـيـلـيـونـي             
است که حکومـت را فـلـج کـرده           
اســت و مــيــرود کــه درس هــاي            
بزرگـتـري بـه خـامـنـه اي و کـل                  

  اوباش اسالمي بدهد.
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ژوئن سـخـنـرانـي      ۲روز سه شنبه 
نمايش فيلم و گفتگو براي پـايـان   
 بخشيدن به سنگسار در همه جا! 
روز سه شنبه در بروکسل و به دعـوت    
نمايندگـانـي از پـارلـمـان اروپـا، يـک                 
ـفـرانـس مـهـم بـراي مـمـنـوعـيـت                   کن
سنگسار در همه جا برگزار مـيـشـود.      
برنامه هاي شامل سخنراني نـمـايـش      
ـنـدگـان در        فيلم و گفتگو با شرکت کـن

 کنفرانس است. 
 بروکسل اتحاديه اروپا اطاق : 

ASB1E2 

 پانل اول: 
طاهر جعفرزاده مسئول نهـاد نـدا دي       

 ايتاليا –
مينا احدي فعال مدافع حقوق انساني 

 آلمان  -
 مارک تارابال نماينده پارلمان 

 دانيال آيتو نماينده پارلمان 
 پانل دوم:  

 –بــهــارک درويشــي . نــهــاد نــدادي              
 ايتاليا 

 هلند  -فاطمه محمدي هنرمند
ـنـده        -فابيو ماسيمو کاسـتـالـدو    نـمـاي

 پارلمان 
ـلـم    ۲۰ تا  ۰.۱۷ ٣ از ساعت نمايش في

مـيـم و پـرسـش و             –سنگسار ثـريـا       
 پاسخ و گفتگو با سخنرانان

کميته بين المللي عليه سـنـگـسـار از         
عـالقـمـنـدان دعـوت مـيـکـنـد بــراي                
حضور در اين برنامه مهم از هم اکنون 

 اقدام کنند. 
 کميته بين المللي عليه سنگسار 

  ۲۰۱۵ مه  ۲۸ 
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در حاليکه دولت اعالم کرده بود که در 
حــامــل هــاي انــرژي گــران           ۹۴ ســال   

نميشود، بطور ناگهاني بنـزيـن را تـک        
 ۴۳ نرخي اعالم کرد که اين به معنـي    

درصد افزايش قيمت است. بـر اسـاس      
قيـمـت هـر لـيـتـر بـنـزيـن                 اين تصميم

تومان و قيمت سوپر هر لـيـتـر     ۱۰۰۰ 
تومان تعيين شده و سـهـمـيـه          ۱۲۰۰ 
تــومــانــي بــه خــودروهــا          ۷۰۰ هــاي   

متوقف شده است. گفته شده کـه نـرخ        
 ۳۰۰ گازوئيل و مازوت نيز به ليتـري    
 ۱۵۰  تومان و نفت سفيد بـه لـيـتـري         

تومان افزايش خواهد يافت. بهاي گـاز   
ـافـت.      ۱۵ خانگي نيز  درصد افزايش ي

کارشناسان حکومتي ميـگـويـنـد کـه        
درصـد تـورم      ۳۰ اين افزايش قيمت تا 

بــدنــبــال خــواهــد داشــت. فــي الــحــال           
متعاقب اين تصميم، افزايـش قـيـمـت       
برخي کاالها از جمله در بخش حمل و   

 نقل شروع شده است.  
 

افزايش قيمت بـنـزيـن و گـاز تـعـرض               
ديگري از جانب مفتخـوران حـاکـم بـه         
سفره خالي اکثـريـت قـريـب بـه اتـفـاق              
ـا   مردم است و شديدا محکوم است و ب

اعتراض گسترده مردم پاسـخ خـواهـد      
 گرفت.  

 

ميگويند دولت کسري بـودجـه دارد و       
ـلـيـارد         ۴ از قبل گراني بنزين  هـزار مـي

تومان از جـيـب مـردم تـولـيـد درآمـد              
ميکند. اين در حالي است که هـزيـنـه       
فعاليت هاي تروريستـي و ارتـجـاعـي         
ــر                     ــمــن و عــراق و ســاي ــت در ي دول
کشورهاي منطقه و يا هزينه هايي کـه  

مذهبي و ارگانـهـاي   صرف موسسات 
سرکوب مردم ميشود بارها و بارها از   
اين رقم باالتر است. مـيـزان اخـتـالس         
هرروزه مقامات حکومتي و آيـت اهللا    
ها نيز دهها بار از اين رقم بيشتر اسـت  
و همه اين هزينـه هـا از جـيـب مـردم              

   پرداخت ميشود.
 

گران شـدن قـيـمـت گـاز و بـنـزيـن در                   
راستاي سياست رياضت اقتـصـادي و     
ـا                اقتصاد مقـاومـتـي بـراي انـطـبـاق ب
سياست هاي بانک جهاني و صـنـدوق       
بين المللي پول است و به ايـنـجـا خـتـم        
نميشود. جـمـهـوري اسـالمـي خـواب            

 هاي بدتري براي مردم ديده است.  
 

جمهـوري اسـالمـي تـالش مـيـکـنـد                
ـا تـعـرض                بحران و اسـتـيـصـالـش را ب
دنباله دار به معيشت مردم تـخـفـيـف       
دهد اما از اين بحران نجـات نـخـواهـد       
يافت. بايد اعتراضات را گسترش داد    
و از همه طرف بر سـر ايـن حـکـومـت            
ريخت. در مقابل ايـن سـيـاسـت هـاي           
جنايتکارانه عليه مردم، بايد بـه قـطـع      
يارانه بر کـاالهـاي اسـاسـي اعـتـراض           
کرد، از پرداخت قبض آب و برق و گـاز  
خودداري کرد، پـرچـم طـب رايـگـان و            
تــحــصــيــل رايــگــان را بــرافــراشــت و            
خواست حقوق باالتر از خط فقـر را بـه       
خواست عـمـومـي در سـراسـر کشـور             
تبديل کرد. جبهه مـبـارزه کـارگـران و          
اقشار مختلف مردم بايد فشـرده تـر و       
گسترده تر شـود. راهـي جـز انـقـالب               
براي رهايي از فـالکـت اقـتـصـادي و              

 جمهوري اسالمي وجود ندارد.  
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۵ مه  ۲۸ ، ۱۳۹۴ خرداد  ۷ 
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 ۵روز اعـتـصـاب صـبـح امـروز                  ۳۵کارگران نورد و لوله صفا پس از 
 ۴خرداد تصميم به پايان اعتصاب گرفتند. دليل اين اعتصاب تعويـق     

ماه حق بيمه کارگران توسط کـارفـرمـاي       ۱۶ماه حقوق و عدم پرداخت 
اين کارخانه بود. کارگران روز گذشته مجمع عمومي خود را تشـکـيـل       
دادند و پس از بحث و تبادل نظر تصميم گرفتنـد بـه اعـتـصـاب پـايـان              
دهند. کارگران در مجمع عمومي خود تصميم گرفته بودند اگـر فـعـال         

ماه حق بيمـه آنـهـا پـرداخـت شـود کـار را شـروع                      ۱۶يک ماه حقوق و 
خواهند کرد. اتحاد و پافشاري کارگران کارفرما و ارگان هـاي دولـتـي        
حامي کارفرما را تسليم کرد. يک مـاه حـقـوق کـارگـران را اوايـل ايـن                   
هفته پرداخت شد و رئيس اداره تامين اجتماعي نيز طـي نـامـه اي بـه           
کارگران اطالع داد که حق بيمه آنها پرداخت شده است و کـارگـران پـس      

 از تحقق اين دو خواست خود با احساس موفقيت به اعتـصـاب پـايـان      
 دادند.

روز بارها مجمع عمومي تشکيـل دادنـد، بـه         ۳۵کارگران در طول اين 
بحث و تبادل نظر پرداختـنـد، درمـورد نـحـوه ادامـه مـبـارزه تصـمـيـم                      

برگزاري چـنـديـن    گرفتند و تصميم مجمع عمومي را به اجرا گذاشتند.  
مجمع عمومي نقش تعيين کننده اي در تـحـکـيـم اتـحـاد کـارگـران و                   

 خنثي کردن تهديدها و توطئه هاي مختلف عليه آنها بازي کرد.  
ارديبهشت شاپور احساني راد مشـاور     ۲۶در جريان اين اعتصاب روز 

خرداد بدليل دفاع از کـارگـران    ۳کارگران و سپس جعفر عظيم زاده روز 
و انتشار اخبار مبارزات آنها دستگير شدنـد. گـفـتـه مـيـشـود شـاپـور                 

   .احساني راد و جعفر عظيم زاده به زندان مرکزي ساوه منتقل شده اند
کارگران کماکان خواهان پرداخت حقوق مـعـوقـه و پـرداخـت سـر وقـت                
حقوق ماهانه خود هستند. کارگران با اتکا بـه تـجـارب خـود قـادرنـد                

 شاپور احساني راد و جعفر عظيم زاده را از زندان بيرون بياورند.  
مبارزه کارگران نورد و لوله صـفـا يـکـي از درخشـان تـريـن مـبـارزات                    
کارگري در سـالـهـاي گـذشـتـه بـه شـمـار مـيـرود و حـاوي درس هـاي                              

 گرانبهايي براي طبقه کارگر است.  
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
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در اطالعـيـه شـمـاره قـبـل خـبـر               
دستگيري جعفر عـظـيـم زاده از          
رهبـران سـرشـنـاس کـارگـري در             
ايــران، رئــيــس هــيــات مــديــريــه         
اتحاديه آزاد کارگران ايـران و از        

 ٤٠هماهنگ کنندگان طـومـار       
ــر ســر خــواســت                هــزار امضــا ب
ــزارش              ــزد را گ ــم ــش دســت ــزاي اف
کرديم. بنا بـر گـزارش مـنـتـشـر              
شــده در ســايــت اتــحــاديــه آزاد             

ــران، ظــهــر روز               ــران اي ــارگ  ٤ک
خرداد جعفر عظيم زاده به اتـهـام     
"تشــويــش اذهـان عــمــومــي!" از            
طريق انتشار اخـبـار مـربـوط بـه          
کـارگـران لـوـلــه و نـورد صــفـا ،                  
مورد محاکمـه قـرار گـرفـت. او            
بدنبال اين محاکمه  بـه دسـتـور          

قاضي شعبه يک دادسـراي سـاوه       
  روانه بازداشتگاه شد.

خـرداد در       ٣ جعـفـرعـظـيـم زاده روز            
جريان همراهي کردن خـانـواده شـاپـور       
احسـانــي راد عضــو هـيــئــت مــديــره           
اتحاديه آزاد کارگران ايـران دسـتـگـيـر        

 شد.  
محاکمه و بازداشت شـاپـور احسـانـي       
راد به دليل نمايندگي کـردن کـارگـران      
لوله و نورد صفا تحت عنوان تحـريـک   
کارگران! و محاکمه و بازداشت جعـفـر    
عظيم زاده بـه دلـيـل انـتـشـار و درج                 
اخــبــار اعــتــصــابــات و اعــتــراضــات        
ـلـه و نـورد          کارگران بخصوص خبر لـو
صفا در "سايت اتحاد"، انجام گـرفـتـه        
است. و اين در حالي صورت ميگيرد  

 ٥ که کارگران اعتصابي اين کارخـانـه     

مـاه     ١٧ ماه حقوق مـعـوقـه دارنـد و           
ـان پـرداخـت         بيمه تامین اجتماعي آن
نشده است و به گفته کارگران صـاحـب   

 ٦٥٠٠ کارخانه محکوم به  اختـالس    
 ميليارد  است.

مـه     ٢٦ شاپور احساني راد از تاريـخ     
 ٤ در بازداشت به سـر مـيـبـرد و روز             

خرداد همچنين دادپـرس شـعـبـه يـک          
دادگستري سـاوه بـه خـانـواده شـاپـور             
ـا آخـر             احساني راد گفتند کـه فـعـال ت
 هفته بعد پيگير آزادي ايشان نباشند.  
بدين ترتيب دستگاه قضايي جمهوري 
اســالمــي مــثــل هــمــيــشــه در کــنــار          
کارفرما ايستاده و شاپور احساني راد   
را که نماينده محبوب کارگران اسـت،    
دستگير ميکند، کارگـران مـعـتـرض       
ــه اخــراج و                     ــه را ب ــن کــارخــان در اي

دستگيري تهديد مـيـکـنـد و جـعـفـر              
عـظـيـم زاده رئـيـس هـيــات رئـيـســه                 
اتحاديه آزاد کارگران ايران را  به خاطـر  
درج اخبار اعتراضات اين کارگران در   
سايت اين تشکل کارگري دستگيـر و    

 زنداني ميکند.  
ـلـه    اين دستگيري ها و آنچه در نورد لو
صفا گذشته است، به روشني تـوحـش     
حکومت سرمايه داري حاکم و نـقـش       
سرکوبگرانه  سيستم قضايي و قوانين 
حــکــومــت اســالمــي را بــه نــمــايــش          
ميگذارد. سيستم قضايي حـکـومـت      
اسالمي يک موضوع مهـم اعـتـراض      

 کارگران و کل مردم است.  
شاپور احساني راد، جعفر عظـيـم زاده     
ـايـد فـورا آزاد         و همه کارگران زنداني ب
شوند. نپرداختن دستمزدها، يـک جـرم     

ــت اســت، و                   آشــکــار و يــک جــنــاي
ـلـه صـفـا مـجـرم                  کارفرماي نـورد لـو

 است.
کمپين بـراي آزادي کـارگـران زنـدانـي            

مه را بـه عـنـوان روز اعـتـراض                 ٣٠ 
سراسري براي آزادي  کارگـران زنـدانـي      
و زندانيان سياسي اعالم کـرده اسـت.       

 به اين کارزار بپيونديد.  
  ٢٠١٥  مه  ٢٥ ،  ١٣٩٤ خرداد  ٤ 

Shahla. 
Daneshfar2@gmail.c
om 

-them-http://free
now.com 
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شـهـر    ۲۰۱۵ مه  ۲۴ تا  ۲۲ روزهاي 
کلن ميزبان شخصيت هاي سرشناس 
ـفـرانـس بـه            بين المللي است. ايـن کـن
ـقـد    دعوت سازمانهاي بي خدا و منت
ـبـکـا "سـازمـان                   مذهـب از جـملـه اي
جهاني بي دينان" و نهاد جردانو برونو  
ـتـه اسـت. دهـهـا                    و ... سـازمـان يـاف
سخنران در سه روز در مورد ضرورت 
و اهــمــيــت ســکــوالريســم صــحــبــت        
ـفـرانـس                 ميکنند. شـعـار اصـلـي کـن
اينست "به صلح يک شانس بـدهـم" و       
طبعا يک مـوضـوع مـهـم ايـن نـوع               
ـبـش         کنفرانسها حضور داعش و جـن
اسالمي و بيش از سه دهه جـنـايـات      

 جمهوري اسالمي ايران است. 
ـبـش       سخنران اين موضوع يعني جـن
ـنـج سـال           الساميو  داعش و سي و پ
جنايات داعش در ايران مريم نـمـازي   
اســـت. ضـــرورت و مـــبـــرمـــيـــت              
سکوالريسم در دوره ظـهـور داعـش          

ــي ايــن چــهــره              ــران مضــمــون ســخــن
ـلـي              ـيـن الـمـل سرشناس و محـبـوب ب

 است. 
ـبـه      مـاه مـه بـعـد از              ٣ ۲ در روز شن

سخنرانيـهـاي جـالـب از طـرف آرزو              
توکر چهره منتقد مذهب در آلمـان و    
يا ميشاييل اشميت سالمون يکي از   
ـقـد              ـت مهمترين شخـصـيـت هـاي مـن
مذهب در آلمان ساعت پنج دقيقه بـه  
شش بعد از ظهر نوبت مريـم نـمـازي      

 ميرسد. 
او در يک سخنراني بسـيـار جـذاب و          
کارشده و در عين حال با نشـان دادن      
ـلـم، در کـمـتـر از سـي                      ـي عکس و ف
دقيقه، در مورد يک معضل مهـم در    
ايران و خـاورمـيـانـه و عـلـل ظـهـور                 
داعش در ايران و اکنـون در عـراق و         
ـنـدگـي                سوريه حرف مـيـزنـد و نـمـاي
جنبش سکوالر و بـرابـري طـلـب در             

 ۲۴ ايران و منطقه را ميـکـنـد و در          
دقيقه سخنراني او، سالن در سکـوت  
کامل است و اين سخنراني زيبا را بـا  

دقت گوش ميدهد، فقـط لـحـظـاتـي        
سکوت شکسته ميشود، وقتي مريم 

 را با تمام وجود تشويق ميکنند. 
بعد بخش سوال و جـواب اسـت، يـک        
سخنران از نيجريه و از سـکـوالرهـاي    
آن کشــور کــه در بــخــش هــايــي از               
مملکت مشغول مبارزه با اسالميها 
هستند، ميگويد: مريـم مـيـخـواهـم         
ـيـجـريـه تـو                    بگويـم در کشـور مـن ن
ــرا               ــاري ت ــاد داري بســي طــرفــدار زي

 تحسين ميکنند...  
بعد از اتـمـام سـخـنـرانـي مـريـم يـک                
استراحت ميدهند و مـن بـا دوسـت          
قديمي و بسيار عزيزم که در نورنبرگ 
آلمان زندگي ميکند و نويسنده اسـت  
، قهوه ميخوريم و او بـه هـمـسـرش             
زنگ ميزند و بـهـتـريـن سـخـنـرانـي               
ـيـدم، او           امروز را از مريم نـمـازي شـن

 يک زن شجاع و قوي است. 
قبل از سخنراني مريم يـک زن جـوان       
ـيـم کـه                  ـن ـي ايراني را در سـالـن مـي ب
ميگويند از يک شـهـر ديـگـر آلـمـان             

فقط براي اين کنفرانس سه روزه آمـده  
ـيـل آمـدنـم                    و بمـا مـيـگـويـد يـک دل
ـفـرانـس                 سخنراني مـريـم در ايـن کـن
است. من افتخار مـيـکـنـم کـه زنـان            
شجاعي چون مريم ما زنان در ايـران      

 را نمايندگي ميکنند. 
و مريم در فاصله کنفرانس با تعدادي 
از سخنرانان که از امريکا و فرانسه و 
انگليس و ايرلند و نيجريـه و تـرکـيـه         
آمده اند، مصـاحـبـه مـيـکـنـد بـراي             
برنامه تلويزيوني خـودش نـان و گـل          
سرخ . و ريـکـاردا دوسـت مـن کـه                   
ـنـده بـرنـامـه هـاي                 خودش تهـيـه کـن
تلويزيوني است و در دسلدرف آلـمـان     
کار ميکند، به مريم مـيـگـويـد، مـا        
يکشنبه ها چند زن هستيم که بـاهـم     
صبحانه ميخوريم و بعد برنامه هـاي  

 ترا نگاه ميکنيم.
براي من يک کنفرانس مهم و در عين 
ـيـل حضـور                   حال شـعـف انـگـيـز بـدل
سخنرانان از سراسر جهان و در عـيـن     
حال سخنراني زني کـه در پـاسـخ بـه           
يکي از معضالت مهم جهان امـروز    
ـيـر        پاسخ صحيح ميدهد و براي تـغـي
اين دنيا تالش ميکند و بسيـاري در    
مقابلش کاله از سر برداشته و به ايـن    
ـيـت اداي احـتـرام                 جهت و ايـن فـعـال

 ميکنند.  
 زنده باد مريم نمازي   

  ۲۰۱۵ ماه مه  ۲۴ کلن 
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مايک پالک دبير کل اتحاديه کـارگـران   
پست کانادا طي نامه اي به نمايندگـي  

اعضاي در بر گيرنده ايـن     ٥٣٠٠٠ از 
اتحاديه کارگري خطاب به خامـنـه اي     
ضمن محکوميت دستـگـيـري آزادي      
ابراهيم مددي، داود رضوي دو عضـو    
هيات مديره سنديکاي شـرکـت واحـد      

آپريـل   ٢٩ که در آستانه اول ماه مه در 
دســتــگــيــر شــده بــودنــد، گــرديــده و             
ـار آزادي فـوري آنــان و هـمــه                 خـواسـت
زندانيان سياسي شـده اسـت. تـرجـمـه           
 فارسي و متن اين نامه ضميمه است.  

 

قــبــال نــيــز شــارون بــارو و اســتــفــان              
کاتن،دبـيـر کـل کـنـفـدراسـيـون بـيـن                 
ــي اتــحــاديــه هــاي کــارگــري              ــمــلــل ال

ituc)  (            ـلـي ـل و فدراسيـون بـيـن الـم
) از طـرف       itfکارگران حمل و نـقـل(     

اين نهاد کارگري بين المللي طي نامـه  
ـار         اي به خامنه اي و روحـانـي خـواسـت
ـانـه           آزادي کارگران بازداشـتـي در آسـت

 اول ماه مه شدند.  
 

الزمست که با کمال مسرت به اطـالع  

برسانيم که  بدنبـال کـارزاري جـهـانـي          
ابراهيم مددي و داود رضـوي پـس از         

مــه آزاد      ٢٠ روز بــازداشــت در          ٢٢ 
شدند، اما محمود صالـحـي و پـدرام        
نصراللهي دو تن از فعـالـيـن کـارگـري        
شناخته شده و از دسـتـگـيـر شـدگـان             
ـازداشـت          آستانه اول مه همچـنـان در ب
بســر مــيــبــرنــد. هــمــچــنــيــن بــدنــبــال         
اعتصاب شکوهمند بيش از يـکـمـاه        
کــارگــران نــورد لــوــلــه صــفــا شــاپــور           
احساني راد از نمايندگان منتخب ايـن  

مه دستگيـر شـده. او         ١٦ کارگران در 
همچنـيـن از هـمـاهـنـگ کـنـنـدگـان                 

هزار امضا بر سر خواست  ٤٠ طومار 
افزايش دستـمـزدهـا و عضـو هـيـات             
مديريه اتحاديـه آزاد کـارگـران اسـت.           
گفتني اسـت بـراي دو نـفـر ديـگـر از                 

هـزار     ٤٠ هماهنگ کنندگان طومار   
امضا جعفر عظيم زاده دبير و جـمـيـل    
محمدي عضو هيات مديره اتـحـاديـه    

سـال و       ٦ آزاد کارگران ايران به ترتيب   
سه سال و نيم حکم زاده داده شده است 

 که خطر دستگيري آنان وجود دارد.  

 

بعالوه بهنام ابراهيم زاده يکي از چـهـره   
هاي شناخته شده کارگري همچنان در 
بند دارالقران رجايي شهر بسر مـيـبـرد    
و بارها تـهـديـد جـانـي شـده اسـت و                  
وضعيت جسـمـانـي اش نـيـز نـگـران                

 کننده است.
 

"کمپين براي آزادي کـارگـران زنـدانـي"        
ــراي آزادي            ــرکــارزاري اضــطــراري ب ب
دستگير شدگان آستانه اول مه و بطـور  
ـام       مشخص شاپور احساني راد و بـهـن
ابراهيم زاده تاکيد مـيـکـنـد. در ايـن             
راستان ايـن کـمـپـيـن بـه اعـتـراضـي                  

مــه فــراخــوان داده        ٣٠ سـراســري در      
ژوئن روز جهـانـي    ٢٠ است. همچنين  

حمايت از زندانيان سياسي که کمـيـتـه    
مبارزه براي آزادي زندانـيـان سـيـاسـي        
مبتکر شکـل گـرفـتـن چـنـيـن روزي              
است، فرصت مناسبي است براي يـک  
کارزار جهاني در حمايـت از کـارگـران        
زنداني و زنـدانـيـان سـيـاسـي. بـه هـر                
شــکــل کــه مــيــتــوانــيــد حــمــايــت و            
پشتيباني خود را از اين فـراخـوان هـا        

 اعالم کنيد و به آن بپيونديد.
 

  ٢٠١٥ مه   ٢٢ ،  ١٣٩٤ خرداد  ١ 
Shahla. 

Daneshfar2@gmail.co
m 

http://free-them-
now.com 

 

: ترجمه فارسي نامه           ١ضميمه    
حمايتي اتحاديه کارگران پست            

از داود رضوي و ابراهيم          کانادا   
  مددي و زندانيان سياسي در ايران

 ٢٠١٥ مه  ٢٠ چهارشنبه، 
 

به: خامنه اي رهبر جمهوري اسالمي 
 ايران

 

عضـو اتـحـاديـه          ٥٢٠٠٠ از طـرف    
کارگران پست کانادا، همراه با هزاران 
ـيـا خـواسـتـار آزادي           نفر در سراسر دن
فوري ابراهيم مديدي و داود رضـوي      
هستم. اين دو عضو هـيـات مـديـره          

آپـريـل      ٢٩ سنديکاي شرکت واحددر 

دستگير و بدون محـاکـمـه بـازداشـت        
ـنـد        شده اند. اطالع داريم که آنها بـه ب

ـقـال داده شـده         ٢٠٩ امنيتي  اوين انت
اند و هـمـچـنـان در بـازداشـت بسـر                  

 ميبرند. 
 

ـيـسـت کـه اعضـاي                 اين اوليـن بـار ن
سنديکاي شرکت واحد تهران و حومه 
هدف حمله و تعرض قرار گرفته انـد.    
ــهــا مــورد                 ــار آن ــهــاي بســي از ســال
ـنـد، بـخـاطـر                 ـت دستگيـري قـرار گـرف
مبارزاتشان براي افزايش دستمـزدهـا   

 و شرايط بهتري کاري شان. 
اتحاديه کارگران پس کانادا همراه بـا    
هـزاران کــارگـران در ســراسـر جـهــان             
خواستار آزادي فوري ابراهيـم مـددي      
ــان                 و داود رضــوي و هــمــه زنــدانــي
سياسي در ايران است. ما خـواسـتـار      

 آزادي بدون قيد و شرط آنان هستيم.
 ارادتمند، 

 مايک پالک
  دبير کل اتحاديه کارگران پست
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کــمــپــيــن بــراي آزادي کــارگــران        
زنداني همه کارگران و مردم شريف در   
کشورهاي مختلف را بـه اعـتـراض و        

مـه در       ٣٠ تجمع و پـيـکـت در روز            
همبستگي با کارگران زنداني در ايـران  
فرا ميخواند. جمـهـوري اسـالمـي در          
هراس از برگزاري روز جهانـي کـارگـر،      
در آستانه اين روز فشار بر روي رهبران  
و فــعــالــيــن کــارگــري را شــدت داد.             
بسياري از آنان را احضار و از شـرکـت     
در مراسم اول مه برحذر کرد. از جـملـه    

آوريـل تـعـدادي       ٢٩ و  ٢٨ در روزهاي 
از فعالين کارگري دستگير شـدنـد کـه       
مــحــمــود صــالــحــي از چــهــره هــاي            
شناخته شده کارگري درشـهـر سـقـز و         
پدرام نصراللهي از فـعـالـيـن کـارگـري         
شناخته شده در شهر سنندج همچـنـان   
در زندانند. براي جعفر عـظـيـم زاده و           
جميـل مـحـمـدي دو تـن از رهـبـران                  
اتــحــاديــه آزاد کــارگــران و ســازمــان            

هـزار امضـا بـر         ٤٠ دهندگان طومار 
سر خواست افزايش دستـمـزدهـا نـيـز،        

سال و سه سال  ٦ احکام سنگين زندان 
 و نيم  صادر کرد.

بعالوه با گستـرش اعـتـراضـات       

کارگري، کارگراني که براي  خـواسـت       
هاي خود چون دستمزدهـاي پـرداخـت      
نشــده و عــلــيــه بــيــکــارســازي هــا و             
خواست افزايش دسـتـمـزدهـا مـبـارزه         
ـلـف مـورد           ميکنند، به اشکال مـخـت
ـا شـکـايــت                     تـهـديـد قـرار گــرفـتـه و ب
ـا                  ـان بـه دادگـاه احضـار و ي کارفرمـاي
دستگير ميشونـد. از جـملـه بـدنـبـال              
ـلـه           يکماه اعتصاب کارگـران نـورد لـو
صـفــا بــخـاطــر تــعــويـق در پــرداخــت             

شاپور احسـانـي راد       دستمزدهايشان، 
نــمــايــنــده کــارگــران و از هــمــاهــنــگ          

هـزار امضـا        ٤٠ کنـنـدگـان طـومـار          
دستگير شده است. همچنيـن در مـاه        

کـارگـر مـعـدن چـادرمـلـو               ٥ اسفـنـد     
بخاطر اعتراضاتشان به احکـام زنـدان     

نـفـر از        ٤ و شالق محکـوم شـدنـد و          
ـلـه ســازي                  کـارگـران مـعـتـرض در لـو
خوزستان نيز بدنبال يکـمـاه اعـتـراض       

ماه دستمزد عقـب مـانـده       ١٠ بخاطر 
بـه دادگــاه احضــار شــده انــد. صــدور             
احکـام زنـدان و شـالق يـک بـربـريـت                  
ـا اعـتـراضـي                    ـايـد ب آشکـار اسـت و ب

 جهاني پاسخ گيرد.
اين دستگيريـهـا و فشـارهـا بـر            

روي فعالين کارگري در حالي صـورت  
ميگيرد که هم اکنون تعدادي ديگر از 
ـا              فعالين و رهبـران کـارگـري هـمـراه ب
شمار بسياري از فعالين سـيـاسـي در        
عرصه هاي مختلف مبارزه در زنـدان    
بسر ميبرند که از ميان آنان وضعـيـت   
بهنام ابراهيم زاده يکي ديگر از چـهـره     
هاي شـنـاخـتـه کـارگـري، اضـطـراري             
است. او مدتهاست که به بند زندانيـان   
ـارهـا                   غير سيـاسـي تـبـعـيـد شـده و ب
ـاک در زنـدان                 توسط عـنـاصـر خـطـرن
تهديد جانـي شـده اسـت. او بـخـاطـر                
شکنجه هاي درون زندان از بيماريهاي 
متعددي رنج ميبرد و نياز بـه درمـان       
ــژه ســرطــان خــون                 ــوي ــوري دارد. ب ف
فــرزنــدش، فشــار را بــر روي او صــد              

 چندان کرده است.
همه ايـن  شـواهـد بـر ضـرورت              
ـاکـيـد دارد. امـروز             کارزاري جهاني ت
کارگران ايـران بـيـش از هـر وقـت بـه                 
ـلـي نـيـاز دارنـد.                    ـل حمايتـي بـيـن الـم
"کمپين براي آزادي کـارگـران زنـدانـي"        
همه کـارگـران و مـردم شـريـف را بـه                 

مـه در       ٣٠ اعتراض سراسري در روز   
ــرا                ــدانــي ف حــمــايــت از کــارگــران زن

ميخواند. در اين روز و در همبستگـي  
با کـارگـران زنـدانـي از سـوي احـزاب               
ـلـف مـدافـع         سياسي و نهادهاي مخـت
حقوق انساني نيـز فـراخـوان آکسـيـون          
هــاي اعــتــراضــي داده شــده اســت.             
همگان را به شرکت در ايـن اعـتـراض      

 مه  فراميخوانيم.   ٣٠ سراسري در 
دستگيـري فـعـالـيـن و رهـبـران              
کارگري بايد فورا متوقف شود. هـمـه      
دستگير شدگان اخير، هـمـه کـارگـران       
ـايـد فـورا          زنداني و زندانيان سياسـي ب

 آزاد شوند.
فشار و تهديد و احضار فعـالـيـن    
ـايـد فـورا        و رهبران کارگري به دادگاه ب

 متوقف شود.
احکام زنـدان صـادر شـده بـراي             
فعالين و رهـبـران کـارگـري از جـملـه               

احکام زندان براي جعفر عظـيـم زاده و       
 جميل محمدي بايد لغو شود.

همچنين با کارزاري جـهـانـي بـر       
حقوق پايه اي چون حق تشـکـل، حـق        
اعتصاب، حق تجمع، حق ابراز عقيده 
ـايـه اي مـردم            و بيان، بعنوان حقـوق پ

 تاکيد داريم.   
از نهادها و سازمانهاي کـارگـري   
در سراسر جهان انتظار داريم که ما را   
در ايــن کــارزار جــهــانــي حــمــايــت و             

 پشتيباني کنند.
 

 کمپين براي آزادي کارگران زنداني
ــبــهــشــت        ١٤  مــه     ٤ ،   ١٣٩٤ اردي

 ٢٠١٥  
Shahla. 
Daneshfar2@gmail.com 
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