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 2 ۱۳۹۴آبان  ۲۲ انترناسيونال 

پخـش بـرنـامـه اي کـه             انترناسيونال: 
ـنـد، از                 مخـاطـب آن کـودکـان هسـت

صدا و سـيـمـاي جـمـهـوري            ۲ شبکه 
اســالمــي، اعــتــراضــات زيــادي در          
ـبـال        شهرهاي مختلف آذربايجـان بـدن
ـيـن        داشت. چرا پخش اين برنامـه چـن
اعتراضات گسـتـرده اي را مـوجـب             

 شد؟
ـلـويـزيـون             محسن ابـراهـيـمـي:        از ت

ـتـذل            سراسري دولتي بـرنـامـه اي مـب
تحت عنوان "فتيله" پخـش مـيـشـود         
که از اول تا آخرش چيزي جز تـوهـيـن    
ـلـمـداد کـردن                وتحقير و سـاده لـوح ق
مردم ترک زبان نيست. در آن بـرنـامـه      
ـلـمـداد         مردم ترک زبان رسما احـمـق ق
ميشوند. طوري که فرق بين مسـواک   
و برس توالت را نميفهمـنـد! تـعـجـب         
ـيـش از            آور ميشد اگر مردمـي کـه ب
ـلـف تـحـت            سي سال به اشکال مـخـت
تحقير و تبعيض حکومت اسـالمـي     
بوده اند به يک تصويـرسـازي چـنـدش       
آور از خودشان توسـط رسـانـه اي از          
همـان حـکـومـت واکـنـش گسـتـرده               
اعتراضي نداشتند. آنهم مردمي کـه     
نه تنها دل خوشي از ايـن حـکـومـت         
ندارند بلکه عميقـا از آن مـنـزجـر و             

 متنفرند.  
به نظرم  در واکـنـش اعـتـراضـي        
سريع و وسيع به برنامه اي از صـدا و      
سيماي جمهوري اسالمي همين تنفر 
و انزجار از خود جـمـهـوري اسـالمـي        
نقش جدي دارد. يعني مردم به بهانـه   
ـنـد تـا                       "فتيلـه" بـه خـيـابـانـهـا ريـخـت
نارضايتي از وضـع مـوجـودشـان را             
ابراز کنند. "فتيله" توهين در صـدا و       
ـيلـه          ـت سيماي جمهوري اسالمي بـه ف
خشم مردم در خيابان عليه خـودشـان   

 تبديل شد.  
 

مـقـامـات جـمـهـوري            انترناسيـونـال:   
اسالمي پخش چنين بـرنـامـه اي را          
ـتـي مـجـريـان و تـهـيـه                  ـيـدق بخاطر ب
ـيـن    کنندگان دانسته اند، آيا واقعا چن

 است؟

ــمــي:           ــراهــي ــامــات  مــحــســن اب مــق
حکومت اسالمي استاد يـاوه گـويـي      
هستند. اينها همانهايي هستنـد کـه      
از يــکــطــرف مــاشــيــن ســرکــوب و            
اعدامشان به سـرعـت در حـال کـار             
است و از طرف ديگر بـا وقـاحـت بـه          
ـنـد و                چشم مردم دنيـا نـگـاه مـيـکـن
ـنـد ايـران دمـوکـرات تـريـن                 ميـگـوي

 کشورهاست!
ادعـاي "بــيــدقــتـي" پــوچ اســت.           
صحبت بر سر کلمات و عباراتي کـه    
در گوشه اي از يک برنامه مفصـل از     
ـتـه اسـت       دست اين يا آن مجري دررف
نيست. صحبت بـر سـر بـرنـامـه اي               
است که از سر تا ته تمسخر و تحقيـر  
ـنـي               و کاراکترسـازي از بـخـش مـعـي
ازجامعه ايران است. آنهم برنـامـه اي      
ـبـال               ـيـسـت و ق ـيـم ن که پخش مستق
ضــبــط شــده و ظــاهــرا بــايــد بــراي              
ـيـد     پخشش تاييد شود. فراموش نکن
ـلـويـزيـونـي                که ما داريم از شـبـکـه ت
صحبت ميکنيم کـه پـاسـداران ديـن         
شبانه روز باالي سرش هستند و يـک    
بار هم نشده که اين پاسداران مثال در 
باره روسري اسالمي يک مجـري "بـي      
دقتي" کنند و از دستشان در بـرود و       
مثال مجري زن نه تنها بي حجـاب و    
ـلـکـه حـتـي کـم                   با مـوهـاي افشـان ب
ـيـن           حجاب يا بدحجـاب جـلـوي دورب
ظاهر شود! يـا مـثـال از دهـان يـک                 
مجري کلمات و عباراتي جاري شود 
ـبـاي اسـالم و            که به نحوي به تريـج ق
 خرافات و آيت اهللا هاي حاکم بخورد!  
عالوه بر اين مگر اين اوليـن بـار     
ـتـي                 است کـه در رسـانـه رسـمـي دول

ـيـعـتـي       مردمي تحقير ميشوند؟ طـب
ترين انتظار اين است که در نـظـامـي      
ـيـر                 ـبـعـيـض و تـحـق که بنيادش بـر ت
اسـتــوار اســت چــنــيــن تــعــرضــي بــه           
 شخصيت و حرمت انسانها رخ دهد.

 
ـبـال هـم در روزنـامـه             انترناسيونال:  ق

دولتي ايران تحقيـر مـردم تـرک زبـان           
منجر به اعتراضات وسيعي شد. آيـا   
در جمهوري اسالمي نفرت پـراکـنـي      
قومي يک سياست آگاهانه است؟ اگر 

 آري چه اهدافي دنبال ميشود؟ 
ـنـطـور         محسن ابراهيـمـي:       ـقـا اي ـي دق

است. هويت سازي کـاذب قـومـي و         
ملي و مشغول کردن مردم با آنـهـا و     
تفرقه انداختن ميان مـردم يـک ابـزار        

 سياسي در دست حکومت است. 
هــمــه مــيــدانــيــم کــه عــلــيــرغــم         
ســرکــوب گســتــرده و جــنــايــات کــم          
ـقـه، جـمـهـوري اسـالمـي هـرگـز                 ساب
ـتـوانســتـه اسـت در جــامـعــه ايــران               ن
اخــتــنــاق و ســکــوت حــاکــم کــنــد.             
اعتراضات کوچک و بزرگ، از طـرف    
کارگران و زنـان و جـوانـان و حـتـي                  
زندانيان از داخل زندان بيوقفه ادامـه    
داشته. هنوز طنين صـداي مـردمـي       
که بر سرخاک شاهرخ زماني فـعـال و     
ـيـسـت جـمـع            رهبر کارگري سـوسـيـال
شدند و  فرياد زدند "شـاهـرخ مـعـلـم           
مــاســت، راه شــاهــرخ راه مــاســت"،           
گوش حکومت ضـد کـارگـر را آزار            

زاران نفري کـه    ميدهد. هنوز صداي ه 
در سنندج گرد هم آمـدنـد و کـورش          
بخشنده يک رهبر کارگري مـحـبـوب      
ديگر را با سرود انترناسيونـال بـدرقـه      

کردند، در گوش طبقه سرمايه دار و     
آيت اهللا هايش طنيـن افـکـن اسـت!         
ـنـد کـه            سران حکومت خـوب مـيـدان
اينها فقط جلوه هايي از يک پتانسيل 

جـمـهـوري    عظيم اعـتـراضـي اسـت.          
را از سر گذرانده  ۸۸ اسالمي خيزش 

ـقـط گـدازه           و ميداند که آن خـيـزش ف
ـفـرت           کوچکي از آتشفشان خشـم و ن
بود که دير يا زود باز خواهد گشت و   
کل هستي ايـن  هـيـوال را خـواهـد                
سوزاند و خاکستر خواهد کرد. خوب  
ميداند کـه اگـر امـواج اعـتـراض و                
مبارزه در تبريز و تهران و نقاط ديگر 
ـلـي               ايران به هم وصـل شـونـد بـه سـي
خروشان تبديل مـيـشـود و بسـرعـت          
ـيـن اسـالمـي           عمارت چرکين و خـون

 حاکم را در هم ميکوبد. 
حکومت اسالمي از هيچ چيز به 
اندازه صف متحد کارگران کل ايران، 
صف متحد زنان و جوانان کـل ايـران     
که با خواست و هدف سرنگونـي ايـن     
ـپـونـدنـد هـراس                  ـي حکومت بـه هـم ب
ندارد. بي تـرديـد ايـن حـکـومـت در              
کــنــار صــرف بــودجــه عــظــيــم بــراي          
سازمان دادن و آمـاده نـگـه داشـتـن            

ـبـال           -هيوالي امنيتي  نـظـامـي، دن
شگردهاي سياسي بـراي مـقـابلـه بـا          
عزم و اتحاد مردم بـراي سـرنـگـونـي          
است. بـراي در هـم شـکـسـتـن ايـن                    
صــف، ايــن حــکــومــت روي ايــجــاد          
ـفـرقـه و جـدايـي مـيـان                   اختالف و ت
ـلـف مـردم حسـاب                بخشـهـاي مـخـت
ميکند. نفرت پراکني قومي و مـلـي    
ــان مــردم دم دســتــتــريــن ابــزار               مــي
حکومت براي روز مـبـاداسـت. بـراي        
حـکــومـت اســالمـي هــويـت ســازي           
کاذب بـراي مـردم وجـه مـهـمـي از                 

 مقابله با خود همان مردم است. 
مخصوصا که االن دوران بعد از   
برجام است و توجيهات پوچـي مـثـل      
تحريم اقتصادي و اقتصاد مقاومتي 
و شيطان بزرگ بيش از پيش بـي اثـر     
هستند. در يک طرف يک حـکـومـت       
چپـاولـگـر قـرار دارد کـه مـقـامـات                 

دزدش براي سر کيسه کردن کـارگـران   
بــعــد از رفــع تــحــريــم و "گشــايــش               
اقتصادي" کيسه هاي گشاد دوخـتـه      
اند و در طرف ديگر اکثريت عظيمـي  
با توقعات باالي اقتصادي و سياسي 
و فرهنگي قراردارند  و تعرضي تر از 
گذشته به اعتراض دست خواهند زد. 
حکومت بايد جواب مردمي را بدهد 
که قبال شعار "انرژي هسـتـه اي حـق         
ـتـي را بـا شـعـار                 مسلم ماسـت" دول
"مــعــيــشــت، مــنــزلــت حــق مســلــم           
ماست" مردمي جواب داده بـودنـد و      
همان روز اعالم توافق هسـتـه اي بـا          
شــعــار "تــوافــق بــعــدي مــا، حــقــوق            
شهروندي ما" به خيابان آمدند. و مـا    
خوب ميدانيم که در اين زمينه ميان 
مردم و حکومتي که تماما بـر پـايـه        
ـتـه         سلب حقوق شهروندي شـکـل گـرف
ـتـوانـد            است هيچگونه "توافقـي" نـمـي
وجود داشته باشد. حکومت اسالمي 
و حقوق شهروندي دو پديده متناقض 
ـنـد. تـحـقـق يـکـي                   و متـضـاد هسـت
منوط به نابودي ديگر است. در يـک     
کـالم ســرمـايـه گـذاري روي هـويــت              
سازهاي کاذب تنها و تنها حاکـي از    
ترس از اتحاد مبارزاتي مردم و بـراي  
تخريب اين اتـحـاد اسـت. و بـه ايـن               
معنا در هم شکستن ايـن سـيـاسـت         
بــايــد جــايــگــاه مــهــمــي در صــف              
ـبـانـه مـردم        مبارزاتي و سرنگوني طل

 داشته باشد.  
معترضه بـگـويـم کـه مـوضـوع             
ـنـجـا آويـزان شـدن بـه                بحث ما در اي
ناسيوناليسم ايراني توسط بخشهايي 
از حکومت نيست که مثـال خـود را       
در ايران ايران کردن و چفيه انداختن بر 
سر سرباز هـخـامـنـشـي و دسـت بـه              
دســت کــردن لــوح کــورش تــوســط            
مقامات دانه درشت اسالمـي نشـان     
ميدهد. اين خود داستـانـي دارد کـه         
بيشتر مربوط بـه وقـوف مـقـامـات            
ـبـاري اسـالم و                  اسالمي بـه بـي اعـت
توسل و کمک گرفتـن از ايـدئـولـوژي         
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 3 ۶۳۴شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

ارتجاعـي ديـگـر اسـت. ايـن بـحـث                 
متفاوتـي اسـت کـه جـا دارد بـه آن                  

 جداگانه پرداخت. 
 

اعتراضات مشـخـصـا       انترناسيونال: 
روي چه چيزي تمرکز دارند؟ خـواسـت   
واقعي مردم چه ها هستند؟ شعارهـا  
چه ها هستند؟ حتي شعارهايي عليه 
"فـارســهــا" هــم شـنــيــده شــده اســت.              
چگونه چنين شـعـارهـايـي بـه صـف             

 مردم راه پيدا ميکنند؟ 
به نـظـرم مـردمـي        محسن ابراهيمي: 

که هيچ دل خوشي از حکومت ندارند 
و هر فرصتي را در هوا مي قاپند تـا    
خشم تلنبارشده شـان را يـک جـوري            
بيرون بريزند اين بار هم با توهـيـن در     
"فتيله" چنين فرصتي را بدست آورده     

 اند. 
خواست واقعي مردم آذربـايـجـان    
همان است که همه مردم ايران دارنـد    
چرا که درد واقعيشان همان درد همـه  
مردم ايران است و آنهم کم کـردن شـر     
يک حکومت تبهکار و دزد اسـالمـي   
پاسدار سـرمـايـه از سـرشـان اسـت.                
وقتي مردمي در اعتراض بـه رسـانـه      
ـنـد              رسمي دولتي به خـيـابـان مـي آي
عمال يک تالش ديگر و يک قدم ديگر 

 در همين راه بر ميدارند.  
خواست واقعي تر و مشخـصـتـر    
در اين اعـتـراضـات بـه طـور روشـن             
برچيدن بساط تبعيض و تحقير و بـي  
حــرمــتــي عــلــيــه مــردم تــرک زبــان،           
خواست قديمي حق آموزش بـه زبـان     
مــادري، بــرچــيــده شــدن تــحــقــيــر و            
تبعيض راسـيـسـتـي و فـاشـيـسـتـي                
است. و اين را بـوضـوح مـيـشـود در          
پالکاردها و شعارها مـتـوجـه  شـد.         
مثال: "ئوز ديلينده مدرسه، اولـمـالـي      
دير هر کسه" (مدرسه بـه زبـان خـود          
حق هرکسي اسـت)."ئـولـوم اولسـون          
فاشيسته" (مرگ بر فـاشـيـسـت). و           
پالکارد بزرگي به زبان انگليـسـي کـه      
در خيلي جاها به چشـم مـيـخـورد و           
اين خواست را منعکس ميکند: "بـه    
راسيسم  عليـه مـردم تـرک در ايـران             
پايان بدهيد! راسيسم را هميـن  االن       
متوقف کنيد". يا شعارهايي به زبـان    
انگليسي عليه راسيسم و براي برابري 
در تحصن بعدي دانشگاهها به چشـم  
ميخورد. مثل "عليه راسيسم متحـد    
شويد"، "به راسيسم نه بگوييد" و "مـا    

همه برابر هستيم". در اين ميان مردم 
ـتـي کـه         ـي از نيروهاي انتظامي و امـن
براي سرکوب بـه خـيـابـانـهـا ريـخـتـه              
ـيـشـرف"              ـيـشـرف، ب بودند با فريـاد "ب

 استقبال ميکردند.
امــا در عــيــن حــال بــانــدهــاي             
قومپرست و فاشـيـسـت تـرک تـالش          
زيادي کردند تـا بـه شـعـارهـايـي بـا                
ـنـد. در       مضمون ضد فارس دامن بزن
جاهايي موفق ميشوند و درجاهايـي  
هم تالششان بي نتيجه ميماند. بـراي   
مثال جايي شعار "هاراي، هاراي من  
ترکم" و يا "هرکس کـي بـي طـرفـدي           
فارسداندا بيشرفـدي" (هـر کـس کـه             
ـتـر      بيطرف است، از فارس هم بيـشـرف
است) مطرح ميشوند در حاليکه در    
جاي ديگر فرياد چند بـار "مـرگ بـر           
فارس" يکي از همين قومپرستهـا را     
ـفـر هـم تـکـرار نـمـيـکـنـد.                  حتي يکن
هچنين تالش پان ترکـيـسـتـهـا بـراي         
بلند کردن دستها به صورت عالمـت  
گرگ به مثابه سمبل گرگ خاکستري 

 پاسخ مثبت نمي گيرد.  
 

در مقابـل کسـانـي کـه          انترناسيونال: 
ميگويند چنين تحرکاتي بـه خـاطـر        
وجود شعارهاي ناسيوناليستي و قوم 

قابل  -حال در هر سطحي  -پرستانه 
 دفاع نيستند چه ميگوييد؟  

ـتـار رسـانـه       محـسـن ابـراهـيـمـي:             رف
رسمي متعلق به حکومـت اسـالمـي      
عــلــيــه بــخــشــي از مــردم مــحــرک             
اعتراض ميشود. مقامات امنيـتـي    
فورا از ترس گسـتـرش اعـتـراضـات          
ـنـد کـه مـجـوز             دست به تهديد مـيـزن
تظاهـرات نـداده انـد و بـا خـاطـيـان                  
برخورد خواهد شد و امامان جـمـعـه      
مذبوحانه ريش گرو مـيـگـذارنـد کـه          
ـتـظـر                   "مردم غيـور" بـهـتـر اسـت مـن
ـبـال    بمانند تا مقامات موضوع را دن
کنند اما عليرغم همه اينها مردم بـا    
خواست رسميت زبان مادري و لـغـو       
ـبـعـيـض بـه خـيـابـانـهـا                    راسيسم و ت
مــيــريــزنــد. روشــن اســت کــه بــايــد             
ـبـعـيـض و             ـيـه ت ازاعتراض مردم عـل
راسيسم بدون لکـنـت زبـان حـمـايـت           

 کرد. 
ميدانم کسـانـي در مـيـان چـپ              
هستند که صرف وجـود شـعـارهـاي         
قومپرستانه در چنين اعتراضاتـي را    
دليلي کافي مي بينند که خـيـالشـان      
را راحــت کــنــنــد و دو دســتــي ايــن              

تحرکـات را بـدسـت انـواع و اقسـام                
نيروهاي ضد جامعه و ضد مدنيت و 
عميقا ارتجاعي رها کنند. بـه نـظـرم       
اين مشکل کساني است کـه تصـور       
ميکنند ميتوان روزي چشم بـاز کـرد     
و با يک تـظـاهـرات شـش در چـهـار               
حاضر و آماده با شـعـارهـاي تـمـامـا         
راديکال که مو الي درزش نـمـيـرود          
ـيـاي          مواجه شد! چنين اتفاقـي در دن
واقعي رخ نميدهد. هيـچ اعـتـراضـي        
هيچ موقع سرراست و آنـکـادر و بـا            
شعارهاي تماما از پيش تعيين شـده    
ـيـش نـمـيـرود. در              شروع نميشود و پ
مورد اتفاقات اخير هم مـوضـوع بـه        
همين قرار است. از يکطرف فاشيسم  
اسالمي منشا و محرک اعتراضي به 
حق ميشود و از طرف ديگر انـواع و      
اقسام محافـل و دار و دسـتـه هـاي               
ارتجاعي ديگر وارد عمل مـيـشـونـد     
ــه                   ــوي خــودشــان را ب تــا رنــگ و ب
ــد.                ــزنــن ــر حــق مــردم ب اعــتــراض ب
مخصوصا در مورد اتفـاقـات اخـيـر       
ـنـي از                     که مـربـوط بـه بـخـش مـعـي
جامعه است که سابقه ستم و تبعيض 
ــهــاي مــرکــزي             از طــرف حــکــومــت
ناسيوناليست و همچنين اسالمي را   
هم دارند، معلوم است که دار و دسته 
هاي قوم پرست فعال مـيـشـونـد. در          
اين مورد بخصوص پان ترکـيـسـتـهـا      
افتخار اين نقش ارتجاعي را بـردوش  
ـتـهـاي فـاسـد         دارند که دمشان به دول
اردوغان در ترکيه و الهام عـلـي اوف       
در جمهوري آذربايجان وصل اسـت و    
ـلــويــزيــون و پــول در                     ــزدور و تـ م
ـپـرنـد و              اختيارشان است. وسـط مـي
عمال يک طرف دامي را ميگيرند که 
ـفـرقـه              جمهوري اسالمـي بـه قصـد ت

 افکندن ميان مردم پهن ميکند. 
اينجا هشـيـاري مـردم حـيـاتـي             
ــارزه                اســت کــه اجــازه نــدهــنــد مــب
برحقشان عليه حکومت به کشمکش 
ميان مردم عليه مردم  تبديل شـود.    
چيزي که هدف جـمـهـوري اسـالمـي          
ـيـاز بـانـدهـاي قـوم             است. چيزي که ن

 پرست است. 
کساني که موضع اخ و تـف بـه           
اعتراض مردم صرفا به اين خاطر که 
شعارهاي قوم پـرسـتـانـه هـم داشـتـه              
ميگيرند صاف و ساده ميدان را براي 
باال کشيدن اعتراض بـرحـق تـوسـط         
باندهاي مرتجع خـالـي مـيـگـذارنـد.         
برعکس هر حزب و هر شخصـيـت و     
ــي از                      ــه خــود را جــزئ ــي ک ــروه گ
کشمکش پر فراز و نشيب طبقاتي و   

سياسي ميداند بايد در هـمـه فـراز و        
نشيبهاي همين مـبـارزه هـم دخـيـل            
ـثـي           شود تا بتواند سمپاشيـهـا را خـن
ـبــات آزاديـخـواهـانـه و                 کـنـد، مـطـال
پيشرو را به شعار مردم تبديل کند، و 
باالخره هشـيـاري مـردم در مـقـابـل              
توطئه هاي باندهاي مرتـجـع را بـاال        

 ببرد.  
 

 ۱۳۸۵ در اعتراضات    انترناسيونال: 
ـتــراض بــه                  ــجــان در اعـ در آذربــاي
کاريکاتور تحقيرآميز روزنامه ايـران،  
ـيـش                ـيـان را پ عده اي بـحـث آزادي ب
ـنـکـه طـنـز و تـمـسـخـر                    کشيدند. اي
ـيـان               موضوعي مـربـوط بـه آزادي ب
اسـت. ايــن مــوضــوع را بــه نــحــوي              
همرديف تمسخر و طـنـز مـقـدسـات        
مذهبي قلمداد کردند. در رابـطـه بـا           
اتفاقات اخير هم اين بحثها اينـجـا و     
آنجا مطرح ميشـود. در ايـن مـورد           

 نظرتان چيست؟ 
مــا مــردم بــا        مـحـســن ابــراهـيـمــي:       

ـيـان         جمهوري اسالمي بحـث آزادي ب
نداريم. ما ميخواهيم اين حـکـومـت      
را با همه ملحقاتش از جـملـه آزادي         
بيانش محو و نابود کنيم. آنهايي کـه   
بحث آزادي بيان نهادها و ارگـانـهـاي      
حکومت اسالمي را با هر مـنـطـق و      
با هر توضيحي به ميان ميشکند در 

ـيـن           -بهترين حالت  ـتـي چـن مثال وق
 -صدايي از صف اپوزيسيون ميايد   

سـوراخ دعــا را گـم کــرده انــد. امــا                 
ميدانيم کـه بـخـش مـهـمـي از ايـن                
"مدافعين" آزادي بيان کسـانـي بـوده          
اند که در دوره هاي مختلف در قطـار  
جمهوري اسالمي بـوده انـد و اصـال          
مقاطعي خودشان لوکوموتيو ران آن   
بوده اند. مدافعين آزادي بيان اصالح  
ـيـن     طلبان حکومتي در کنفرانس بـرل

 را به خاطر بياورد. 
مقايسه طنز مقدسات مـذهـبـي    
با توهين و تحقيـر روزنـامـه ايـران و           
"فتيله" پوچ است. مقدسات مذهبـي     
ـقـديـن      را بايد طنز کرد حتي اگر معـت
بــه آن مــقــدســات نــاراحــت شــونــد.            
ـنـا مـثـل           مقدسات قومي را هم عـي
مقدسات مذهبي ميتوان و بـايـد بـه      
طنز و تـمـسـخـر کشـيـد حـتـي اگـر                  
احساسات قوم پرستان عميقا جريحه 
دار شود. اينها وجه مهمي از جامعه  
ـيـن مـبـارزه           آزاد و سکوالر و هـمـچـن
ـيـن جـامـعـه اي                 براي رسيدن بـه چـن
است. اما طنز خرافات مـذهـبـي بـا          
تمسخر و تحقير مردم منتسب به آن   

مذهب و تبعيض عليه آنان دو چـيـز       
ـنـد. بـه هـمـيـن             تماما متفاوت هست
سياق، طنز خرافات قوم پرستانـه هـم     
ـتـسـب بـه قـوم            با تحقير مردمي مـن
ـفـاوت اسـت. طـنـز قـوم                معيني مـت
پرستي زير سئوال بردن قـوم پـرسـتـي       
است و نه مردم منتسب بـه آن قـوم.         
ـقـي نـژاد              ـل زير سئوال بردن تفـکـر و ت
پرستانه عليه بخشهاي ديـگـر مـردم        
اســت. دســت انــداخــتــن ايــن تصــور           
ـيـهـا يـا               خرافي است که مـثـال آريـاي
فارسها يا ترکها نسـبـت بـه ديـگـران          

 برتر و تافته جدا بافته اند.   
در برنامه فتيله خرافـات قـومـي      
تمسخر نميشوند. بـرعـکـس بـه يـک           
خرافه قوم پرستانه مبني بـر ايـن کـه        
مردم ترک زبان ساده لوحند دامن زده 
ميـشـود! ايـن خـرافـه اي اسـت کـه                    
ناسيوناليسم عظمت طلب و فاشيسم 
فارس (نه مردم فارس زبان) تـاريـخـا    
به آن دامن زده اند و اين بـار خـود را       
در بــرنــامــه اي از صــدا و ســيــمــاي              
جمهوري اسالمـي آنـهـم خـطـاب بـه             

 کودکان بروز داده است. 
 

خطر ناسيوناليسم بطور  انترناسيونال: 
کلي در ايران و ناسيوناليسـم تـرک را       
ـيـد؟              ـن ـي در آذربايجان چـگـونـه مـي ب

 چگونه بايد با آن مقابله کرد؟
پاسخ ايـن سـئـوال       محسن ابراهيمي: 

تماما منوط به وزن و سهم نيـروهـاي   
سياسي برابـري طـلـب و آزاديـخـواه،            
احــزابــي مــثــل حــزب کــمــونــيــســت         
ـيـن سـمـت و سـوي                 کارگري در تـعـي
تحوالت سياسـي اسـت. مـنـوط بـه             
دست باال داشتن طبقه کـارگـر عـلـي       
العموم و بخش سوسياليسـت و آگـاه       
اين طبقه در تحوالت سياسي اسـت.    
در يک کالم منوط به حضور فعـال و    
ـيـروهـا کـه صـريـحـا                  هدايتگر ايـن ن
خواهان جامعه اي فـارغ از هـرگـونـه         
تبعيض هستند در تحوالت سياسـي  

 آتي است. 
به نظرم ناسيوناليسم مخصوصـا  
در قالب قوم پرسـتـانـه اش در ايـران           
جايگاه و پايگـاه اجـتـمـاعـي نـدارد.           
اقوام و قبـايـل بـه مـعـنـاي جـامـعـه                
شناسانه آن در ايران متعلق به نسلـهـا   
قبل است و به تاريخ پيوسته انـد. در       
ايران ما با يک جامعه شهري مدرن با 
اکثريت عظيمي از طبقه کـارگـر کـه        
بخش اعظمش تحصيل کرده هستند 
مواجه هستيم. در تـاريـخ مـبـارزات        
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 4 ۱۳۹۴آبان  ۲۲ انترناسيونال 

جذب سرمايه هاي داخلي و خـارجـي        
محور اصلي سياست دولـت روحـانـي      
بعد از توافق اتمي اسـت. و تـحـمـيـل           
رياضت اقتـصـادي بـيـشـتـر بـر گـرده               
کارگران و مردم و در کنـارش تشـديـد      
فشــار بــر روي رهــبــران کــارگــري و               
اکتيويست هاي سياسي و شدت دادن   
بـه مـاشـيـن سـرکـوب رژيـم دو جـزء                   
اصلي پيشبـرد ايـن سـيـاسـت اسـت.             
پيشبرد اين سياسـتـهـا خصـوصـا در          
اوضاعي که هشدارهـا بـر سـر رکـود           
اقتصادي باال گرفته است، از بيسابقـه  

 ٣٧ بودن ابعاد رکود نسبت بـه طـول         
سال حاکميت رژيـم سـخـن در مـيـان            
است، جايگاه استـراتـژيـک تـري بـراي          
حکومت اسالمي پيدا کرده و بـه يـک       
معني جنگ بر سر هسـت و نـيـسـت         
است. در دل چنـيـن اوضـاع مـتـحـول            
سياسي است که جنگ بر سر زنـدگـي     
و معيشت، يک موضوع هر روزه براي 
جنبش کارگري و کل جـامـعـه اسـت.       
نکته قابـل تـوجـه فضـاي پـر تـحـرک                
اعــتــراضــي در جــنــبــش کــارگــري و           
گسـتـرش هـر روزه ايـن اعـتـراضــات               
است، مبارزت گستـرده  و پـيـوسـتـه            
کارگـران عـلـيـه تـعـرضـات هـر روزه                 
ـار آن        حکومت و کارفرمايان و در کـن
ـا خـواسـتـهـاي                جلو آمـدن کـارگـران ب
تــعـــرضـــي تـــر و ســـازمـــانـــيـــابـــي            
اعتراضاتشان است. سرتيتر هاي زيـر     

 وجوه روشني از اين مبارزات است.  
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ـانـمـاه کـورش          ١٥ در اين هفتـه در       آب

بخشنده از رهبران سرشناس کـارگـري     
در شهر سـنـنـدج درگـذشـت. کـورش              
بـخـشـنـده يـک کـارگـر کـمـونـيـســت،                  
رزمنده و محبوب کارگري بـود و در        
ـا      اين روز هزاران نفر از مردم سننـدج ب
ـا بـدسـت گـرفـتـن                    پالکـارد سـرخ و ب
عکس کورش بر دستشان و با خواندن 
ـاد او را گـرامـي             سرود انترناسيونال ي
داشتند و مبارزاتش را ارج گذاشتنـد.  
کورش از جمله رهبران کارگري بود که 
هــمــواره زيــر فشــار تــهــديــدات رژيــم           
اسالمي قرار داشت، چون يک دغدغـه  
هميشگي او مـتـحـد کـردن کـارگـران           

بود. او خود عضو کميته همـاهـنـگـي     
بــراي کــمــک بــه ايــجــاد تشــکــلــهــاي           
ــن                    ــه جــرم هــمــي ــود و ب کــارگــري ب
مبارزاتش بارها دستـگـيـر و زنـدانـي          
شد. در آخرين حکم زندان که در مـهـر      
ماه سال جاري به او داده شـد، بـه سـه          
ماه حبس محـکـوم شـده بـود. مـردم             
ـاد            ـاشـکـوه ي سنندج با گراميـداشـت ب
کورش بخشنده، بطور واقعي حمـايـت   
خود را از آرمانهاي انسانـي او اعـالم       
داشـتـنــد و جــواب درخــوري نـيــز بــه              
ـايـات و سـرکـوبـگـري هـاي رژيـم                  جن
اسالمي دادند. کارگران و مـردم ايـن          
چنين رهبران خود را ارج ميگذارنـد و    
مراسم گراميداشت کورش بخـشـنـده،    
جلوه ديگري از چـهـره جـنـبـش نـويـن            

 کارگري در ايران بود.  
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يک محور سياست حکومت اسالمـي  
براي تحميل رياضت اقتصادي بيشتـر  

 ٦ بر مردم که براي آن بسته اقتصـادي    
ماهه خروج از بـحـرانشـان را هـم داده           
اند، تشديد فشـار و تـهـديـد بـر روي                
رهبران کارگري و تشکلهاييست که به 
همت خود کارگران شکل گرفته است. 

ـازه نـيـسـت،              ٣٧ البته اين سياسـت ت
ســال اســت کــه رژيــم بــا ســرکــوب و              
جنايت حکومت کرده است. امـا ايـن        
سياست امروز در شرايـط مـتـفـاوتـي        
پيش برده ميشود. از جـملـه اقـتـصـاد         
اين حکومت به آنچـنـان نـقـطـه اي از            
رکود و درهم ريختگي رسيده است که 
به موضوع بحـث و هشـدار تـک تـک             
وزرا و مــقــامــات اقــتــصــادي دولــت          
تبديل شده است. و آشـکـارا دارنـد از           
خطر تبديل رکود بـه بـحـران و خـطـر              
سربرآوردن نارضايتي عمـومـي مـردم       
به يکديگر هشدار مـيـدهـنـد و بـراي            
مقابله با آن طرح و نقشه ميريزيند. از    
سوي ديگر نزاعهايشان هر روز بيشتـر  
باال گرفته و بر سر همه چيز کـه الـبـتـه       
ـا غـرب                  يک محور مـهـم آن رابـطـه ب
است، دعـوا دارنـد. بـطـور مـثـال در                
ـلـي چـون              اخبار ميخوانيـم کـه مسـاي
ادامه اجراي طرح هدفمند کردن يارانـه  
هايشان، اجازه سـفـر دخـتـر قـهـرمـان            
فوتبال به خارج، محاکمه دزداني چون 
بابک زنجاني و دهها مساله ديگر ايـن  

جانيان را به جان هم انـداخـتـه اسـت و          
ـايـد                   به طور مسـخـره اي از ايـنـکـه ب
"اجازه مرگ بر آمريکا" گفتن داشـت،      
ـابـل ايـن                 صحبت ميـکـنـنـد. در مـق
وضعيت  ما شاهـد اعـتـراضـات هـر          
روز گسترده تر کارگري و جـلـو امـدن          
ـا خـواسـتـهـا و              هر روز بيشتر مـردم ب
جنبش هايشان هسـتـيـم. در چـنـيـن              
ـابــل ايــن            شـرايــطــي ايســتــادن در مــق
اعــتــراضــات و عــقــب زدن جــنــبــش          
کارگري به عـنـوان يـک کـانـون مـهـم                
اعـتـراضـات در جــامـعـه بـراي رژيــم               
حـيـاتـي اسـت. از هـمـيـن رو امـروز                    
دستگيريها و سرکوب ها در شرايطـي  
ـا            ـايـد ب متفاوت صورت ميگيـرد و ب

 حساسيت بيشتر ما پاسخ گيرد.
در چنين شـرايـطـي اسـت کـه جـعـفـر               
عــظــيــم زاده از رهــبــران ســرشــنــاس           
کارگري و از هـمـاهـنـگ کـنـنـدگـان                 

هزار کارگر بر سر خواسـت   ٤٠ طومار 
سال حکم زنـدان     ٦ افزايش دستمزدها 

گرفته و راهي زندان ميشود. اگر نگـاه   
به ترکيب کارگران زنداني و مـعـلـمـان       
دربند بکـنـيـم ايـن تصـويـر کـامـلـتـر                 
ميشود. بهنام ابراهيم زاده عـلـيـرغـم          

سال حکم زنـدانـش بـه         ٥ سپري کردن 
هـفــت ســال و ده مــاه ديــگـر حـبــس                
محکوم ميشـود، بـدنـبـال مـبـارزات           
باشکوه هزاران معلم در يکسال اخـيـر     
تعدادي از معلمان دستگير و زنـدانـي     
ميشوند، رسول بداقي از معـلـمـان در      

سـال   ٦ بند با وجود پشت سر گذاشتن 
حکم زندانش، به سه سال ديگر حـبـس   
محکوم ميگردد، محـمـد جـراحـي و         
آرام و فواد زندي نيز از ديگر کـارگـران     
زنداني هستنـد کـه در کـنـار صـدهـا               
ـازداشـت بسـر       فعال سياسي ديگر در ب
ميبرند. به محـمـود صـالـحـي چـهـره             

سـال     ٩ سرشناس ديگر کارگري نـيـز       
حکم زنـدان داده انـد. ايـن احـکـام را                 
ـا   ميدهند، اين فشار ها را مي آورند ت
به خيال خود کل جـنـبـش کـارگـري و          
کـل جــامــعــه را عـقــب بــزنــنــد. ايــن               
وضعيت بيـش از هـر وقـت جـايـگـاه               
زندان و حـملـه و تـعـرض بـه رهـبـران                
کارگري و اکتيويست هاي سياسـي را    
به عنوان سياسـتـي بـراي عـقـب زدن            
مــبــارزات کــارگــران و مــردم نشــان            

 ميدهد.
ــيـــســـت کـــه درســـت              تصـــادفـــي نـ

هنگاميکـه جـنـبـش بـراي خـواسـت              
افــزايــش دســتــمــزد هــر روز قــويــتــر            
ميشود، با به ميدان آمدن مـعـلـمـان،       
پرستاران، بازنشستگان ايـن جـنـبـش         
ابعاد اجتماعي تري پيدا کـرده اسـت،       
و درست هنگـامـيـکـه بـحـث بـر سـر               
تعيين ميزان حـداقـل دسـتـمـزد بـراي           
سال آتي است، جعفـر عـظـيـم زاده از           

امضـا   ٤٠ هماهنگ کنندگان طومار 
 را زنداني ميکنند.

اينها ها همه تاکيداتي را بر مبـارزات  
ما مردم ميگذارد. تاکيد بر اينکه در    
ــزايــش                   ــراي اف ــبــش ب ــن دفــاع از ج
دستمزدها، در دفاع از حق تشـکـل و       
اعتصاب و مبارزاتمان بايد از جـعـفـر    
عظيم زاده ها وسيعا حمايت کـنـيـم و      
ـار آزادي او و هـمـه کـارگـران                  خواسـت

 زنداني شويم.  
توجه داشته باشيم که يک علـت فشـار     
دائم بر روي رهبران کـارگـري بـخـاطـر          
تــالش آنــهــا بــراي مــتــشــکــل کــردن           
کارگران اسـت. از جـملـه يـک "جـرم"                   
جعفر عظيم زاده تـالش بـراي ايـجـاد           
تشکل اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران و          
خبررساني دائمي از مبارزات کارگري 
بــر روي ســايــت ايــن تشــکــل اســت.            
مـحـکـوم کـردن جـعـفـر عـظـيـم زاده                    
بخاطر اين مبارزات در واقع به معنـي  
محکوم کردن کل جنبـش کـارگـري و        
تالش آن براي متشکل شدن است. از    
ـايـد در بـرابـر ايـن احـکـام                 همين رو ب
بايستيم. بايد  از تشکلهايمان بعـنـوان    
دستاوردهـاي کـل جـنـبـش کـارگـري              
دفاع کنيم. و يک پاسخ مـهـم بـه ايـن            
تعرضات تقويت تشکلهـاي راديـکـال      
ـلـکـه           موجود کارگري و نه تنهـا ايـن ب
تالش براي متشکل شدن در مـحـيـط    
هاي کار و تثبيت مجـامـع عـمـومـي        
کارگري خود بعنوان محلي براي جمـع  
شدن و سازمانيابي توده کارگران و نيز 
ايجاد تشکلهايي عليه بيـکـاري و در       

 دفاع از زندگي و معيشتمان است.  
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بحث بر سر تـعـيـيـن مـيـزان حـداقـل               
دستمزد براي سال آتي موازي با بحـث  

ماهـه خـروج      ٦ بر سر بسته اقتصادي 
از رکود دولت به پيش ميرود. به گفتـه  
خودشان بحث بر سر تـعـيـيـن مـيـزان           

درصــد کــل       ٦٠ حــداقــل بــيــش از          
شاغالن کشور است. بعالوه اينکه هـر   
تغييري در سطـح دسـتـمـزد کـارگـران           
مستقيما تاثيرش را بر گفتـمـان هـاي      
کل جامعـه بـر سـر مـيـزان حـقـوق و                  
ـابـرايـن بـي             دريافتي ها ميگـذارد. بـن
دليل نيست کـه از ايـن مـوضـوع بـه              
عنوان يکي از مـهـمـتـريـن اقـدامـات          
دولت که هر سال توسط شوراي عالـي  
ــخــن                 ــرد، س ــي ــگ ــي ـار صــورت م کـ
ميگويند. آنهـم در اوضـاع اسـفـنـاک             
کنوني. براستي که در مخمـصـه بـدي       

 گير کرده اند.  
ـاالي              ٣ در بحث ها از سبـد هـزيـنـه ب

ميليوني کارگران صحبت ميشـود، و    
بعد با پيش کشيـده شـدن نـرخ تـورم،           
بحث بر سبد هزينه ها و  نرخ خط فقـر  
تماما به کنار ميرود. از جـملـه تـحـت        
عنوان اينکه حقوق کارمندان افـزايـش   
ده درصدي داشته است و تورم فـعـلـي      

ـا     ١٣ نيز ظاهرا  درصـد اسـت،        ١٥ ت
 ٨٢٠ گمانه زني هـايشـان حـول رقـم             

 هزار تومان ميچرخد.  
بدين ترتيب مـي بـيـنـيـم کـه امسـال              
حتي نفـس دار و دسـتـه هـاي خـانـه                 
کارگر ـ که هر سال وظيفه  گـرم کـردن       
بازار حراج بر نرخ نيروي کار را عـهـده       
ــ در نــمــي آيــد و هــمــه                    ـ  دار بــودنــد
تالششان دخيـل بسـتـن کـارگـران بـه             
معجزه هاي دولت تدبير و امـيـدشـان        
است. از همين رو جـلـو آمـدن رقـمـي           

هـزار تـومـان بـه عـنـوان                ٨٢٠ چون   
رقمي براي سطح دستمزد سال آتي بـه    
روشني نشانگـر حـملـه اي ديـگـر بـه               
زندگي کارگران و کل مردم است. امـا     
در اين جدال حرف کارگران روشنتـر از    
ـارهـا اعـالم            هر سال است. کـارگـران ب
کرده اند که به زنـدگـي زيـر خـط فـقـر             
رضايت نخواهند داد. معلمـان پـرچـم       
ـاالي خـط          افزايش حقوقها به رقـمـي ب
ـلـنـد کـرده انـد. و خـواســت                       فـقـر را ب
افزايش دستـمـزدهـا خـواسـت بـخـش            
عظيمي از حـقـوق بـگـيـران جـامـعـه               

 است.
ـايـد صـف مـبـارزه                در دل اين جـدال ب
خــودمــان را ســازمــان دهــيــم. بــايــد            
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بدنبال توهين مـبـتـذل و وقـيـحـانـه شـبـکـه دو                   
تلويزيون جمهوري اسالمي به ترک زبانان مدير ايـن  
شبکه مسئول تهيه برنامه مربوطه را بـخـاطـر "بـي        
دقتي و سهل انگاري" برکنار کرد. اما اين نوع "بي   
دقتي" ها يک کار هميشگي رسانه هـاي جـمـهـوري        
اسالمي است. مشکل بي دقتي مسئوليـن نـيـسـت        
بلکه سياستهاي تفرقه اقکنـانـه و تـبـعـيـض آمـيـز               
جمهوري اسالمي است. اسالم حکومتي هم سنخ و    
همراه ناسيوناليسم عـظـمـت طـلـب فـارس اسـت و                  
اعمال تبعيض و تفرقه افکني ملي مکمل تبعيـض  

 مذهبي جمهوري اسالمي است.
يک رکن تبعيض و ستم ملي در ايران تحقيـر و     

تمسخر زبان و فرهنگ "غير فارسهـا" اسـت و ايـن            
امر بخصوص در رابطه با مردم آذربايجان و ديـگـر     
شهروندان ترک زبان وسيعا رواج دارد. نه تنها تـرک     
زبانان بلـکـه هـمـه شـهـرونـدان و هـمـه فـعـالـيـن و                          
نيروهاي مترقي و آزاديخواه بايد در برابر اين جلـوه  
هميشگي تبعيض و نفرت پراکني ميان بـخـشـهـاي     

مختلف جامعه بايستند. اين امر بـخـصـوص بـراي       
مقـابلـه بـا فـاشـيـسـم آذري کـه روي ديـگـر سـکـه                           
فاشيـسـم و نـژاد پـرسـتـي فـارس اسـت، ضـرورتـي                       
حــيــاتــي دارد. يــک کــارکــرد و مــورد اســتــفــاده                     
ناسيونـالـيـسـم در قـالـبـهـاي مـخـتـلـفـش، اعـم از                         
ناسيوناليسم فارس و تـرک و عـرب و کـرد، بـراي                   
حکومتها نفرت پراکني بين مردم منتسب به اقوام 
و مليتهاي مختلف است و تنها در صورت مقـابلـه   
با همه جريانات ناسيوناليستي مـيـتـوان اتـحـاد و            
همبستـگـي بـيـن تـوده مـردمـي کـه کـوچـکـتـريـن                        
منفعتي در اعمال تبعيض و سـتـم مـلـي و تـفـرقـه              
افکني هاي نـاسـيـونـالـيـسـتـي نـدارنـد را حـفـظ و                     

راه مـقـابلـه بـا تـوهـيـن و تـحـقـيـر                      پاسداري کـرد.     
تلويزيون جمهوري اسالمي عليـه مـردم تـرک زبـان           
تبليغات ضد فارس نيست، مقابله با تفرقه افکنـي  

 هاي ملي از جانب همه ناسيوناليستها است. 
  ۲۰۱۵نوامبر  ۹

ها به دنبال دسترسـي   "آمريکايي 
 "به امام زمان هستند!

ســـردار قـــاآنـــي، جـــانشـــيـــن              
 فرماندهي نيروي قدس

بالهت هم حـدي دارد! بـايـد         
ماشين تبليغات ضد آمريکائـي  
حــکــومــت بــدجــوري بــه روغــن          
سوزي افتـاده بـاشـد کـه چـنـيـن              
اراجيفي به هم ميبافند! جـنـاب    

 سردار ميگويد:  
ها وارد اين مسائـل   "وقتي امريکايي 

فـهـمـنـد قضـيـه          شوند، اصالً نمي مي
گـردنـد      چيست و مدام دنبال اين مـي   
اش در      که امام زمان کجاست؟ نمونه

عراق هست که هـمـان اوايـل کـه بـه              
عــراق آمــده بــودنــد، بــا بــعــضــي از            

هاي عـراقـي مصـاحـبـه و             شخصيت
ها را دستگير کردند و بردند و    بعضي
کـردنـد      ها مصاحبه مي ها با آن مدت

توان به امام زماني کـه   که چگونه مي

طور محکم پشتش هستند  ها اين اين
ــم              ــســت ــدا کــرد؟ ســي دســتــرســي پــي

ـيـت ايـن را               محاسباتي اين هـا ظـرف
 ".ندارد

ـفـهـمـنـد       ظاهرا آمريکائي ها نمي
کـه  امــام غــايـب قـابــل دســتـرســي               
نيست، سيسـتـم مـحـاسـبـاتـي شـان             
نميکشد! با اين حال تا آمريکائي هـا   
ـيـشـان را           ظرفيت سيستم مـحـاسـبـات
باال نبرده اند بد نيست سربـازان امـام     
زمان هر چه زودتر ايشان را از ته چـاه  
جمکران به محل امن و مـخـفـي اي        
منتقل کنند. باالخره کار از مـحـکـم       
کاري عيب نميکند. کار دشواري هـم   
نيست. در حکـومـتـي کـه دکـلـهـاي             
چندين تني و عـوايـد چـنـديـن هـزار             
ميلياردي يک شبه غـيـب مـيـشـود،          
غيب کردن امام غايب نبايـد چـنـدان      

 مشکل باشد!
 ۲۰۱۵ نوامبر  ۹ 
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وضعيت حجاب   " آمار ارائه شده نشان مي دهد که 
سال گذشته بدتر شده و بايد بـا ريشـه      ۱۰نسبت به 

 " يابي آن را بررسي کنيم.
 وزير ارشاد 

"بد حجابي" و بي حجابي نيـاز بـه ريشـه يـابـي              
ندارد. آنچه بايد ريشه يابي شود تحميل حجاب بـر     
جامعه است. در ايران امروز حجاب نوعي پـوشـش      
و انتخاب شخصي زنان نـيـسـت بـلـکـه يـک اجـبـار                  

  ۷۴دولتي است. اجباري که تخلف از آن مستـحـق      
ضربه شالق است. حجاب اسالمي مظهر بـردگـي و      
بي حقوقي زن، بسته بندي زن بعنوان کاالي جنسي 
و يک رکن آپارتايد جنسـي در جـمـهـوري اسـالمـي             

ضربه شالق کيفر زناني است که به اين  ۷۴است، و 
 موقعيت فرودست و مادون انساني تن نميدهند.  

فلسفه و ريشه هاي عـقـيـدتـي حـجـاب احـکـام               
مردساالرانه و زن ستيز شرع اسالم است. همانـطـور    
که ريشه هاي عقيـدتـي قـوانـيـن آپـارتـايـد نـژادي،                
راسيسم است. اما تحميل حجاب صرفا يک مساله  
عقيدتي و ايدئولوژيک نيست. ريشه هاي سـيـاسـي       
آپارتايد جنسي در ايران امروز، همـانـنـد آپـارتـايـد         

نــژادي در آفــريــقــاي جــنــوبــي در ســه دهــه قــبــل،                   
پاسداري از حکومت موجـود اسـت. حـجـاب بـراي             

جمهوري اسالمي يک ابزار حفـظ سـلـطـه و اعـمـال             
کنترل بر کل جامعه و مظهر و پرچم هويت سياسـي  
حکومت است و دقيقا بهمين دليل حجاب در ايران 
امروز به يک بارومتر سياسي در مـقـابلـه مـردم بـا            
حکومت اسالمي بدل شده است. زنان ايران با کنـار  
زدن حجاب نه تنها از حقوق پايه اي و انساني خـود  
دفاع ميکنند بلکه کيفرخواست همه مـردم ايـران،       
اعم از زن و مرد، عليه کل حـکـومـت اسـالمـي را            
بيان ميدارند. رواج و گسـتـرش بـدحـجـابـي و بـي                     
حجابي که به يک موضوع دائمي شکوه و شـکـايـت      
مقامات حکومتي تبديل شده در واقع بيانگر رواج 
و گسترش مقاومت و اعتراض مردم علـيـه کـلـيـت        
رژيم است. "بد تر شدن وضعيت حجاب" نشاندهنده    
بدتر شدن وضعيت کـل حـکـومـت اسـالمـي اسـت.              
وزير ارشاد و ديگر مقامات حکومت با ريشه يابي 
مساله حجاب به هر نتيجه اي بـرسـنـد، هـر نـاظـر               
بيطرفي از مشاهده گسترش "بـدحـجـابـي"، کـه بـه               
اعتراف خود حکـومـتـي هـا امـروز ديـگـر بـه بـي                    
حجابي تبديل شده، به نتيجه اي جز اين نـمـيـتـوانـد      
برسد که مردم ايران دست اندرکار ريشه کـن کـردن       

 نظام جمهوري اسالمي هستند! 
  ۱٥نوامبر  ۱۰
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اگــر کســي در              مــتــاســـفــانـــه   

انتخابات شعار ديني دهـد رأي      
 آورد."   نمي

آيـت اهللا کـاظـم صـديـقـي امــام               
 جمعه موقت تهران

  
اين بي اعتباري و بي خـاصـيـت      
شدن دين در انتخاباتهـاي جـمـهـوري       
ــســت.                 ــازه اي نــي اســالمــي امــر ت
انتخابات در جمهوري اسـالمـي، در       
غياب ابتدائي ترين آزاديهاي سياسي 
ـيـت              و با ممنوعيـت احـزاب و فـعـال
ـيـن حـکـومـت و بـا                ـف سياسي مخـال
وجود شوراي نگـهـبـان و تشـخـيـص           
مصلحت و انواع فيلترهاي قانونـي و    
ـيـه         غيرقانوني ديگر به همه چـيـز شـب
است بجز انتخابات! اما حتي همـيـن    
مضــحــکــه را هــم حــول اســالم و                 
ـنـد. در        اسالميت نميتواند برگزار کـن
ـنـاق اسـالمـي و               هر انتخابـاتـي اخـت
سختگيري نسبت به زنان و جوانان را   
اندکي تخفيف ميدهند که حوزه هاي 

راي گيريشان سوت و کور نماند. امـا   
ـنـهـا شـعـارهـاي             مشکل حکومـت ت
ــاتــهــا نــيــســت،              ديــنــي در انــتــخــاب
رويگرداني رو به گسترش جامـعـه از     
مذهب است. نه فقط در مضـحـکـه         
هــاي انــتــخــابــاتــي بــلــکــه هــر روز              
رويگرداني مردم از ديـن و فـرهـنـگ         
ديني را ميتوان به روشنـي مشـاهـده      
کرد. در ادامه هـمـيـن اظـهـارات در            
ـنـي         مورد بي اعتباري شـعـارهـاي دي
جناب  آيـت اهللا مـيـگـويـد: "امـروز               

هـاي زنـان،      نفوذ فرهنگي را در لباس
ـيـر در سـبـک                   پوشـش جـوانـان، تـغـي
ـيـرونـي       زندگي و ارتباطات دروني و ب

 ".بينيم جامعه مي
خودشان اعتراف ميکنند که بي 
ـتـخـابـات                   ـنـهـا بـه ان اعتباري ديـن ت
ـبـاس و        محدود نيست بلکه در نوع ل
ـبـاطـات     فرهنگ و سبک زندگي و ارت
اجتماعي نيز بروز پيدا ميکند. نفـوذ   
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فرهنگي و يا هـجـمـه فـرهـنـگـي کـه             
مقـامـات حـکـومـتـي مـدام تـکـرار                
ـنـد صـرفـا نـام ديـگـري بـراي                   ميکـن
گسترش فرهنگ مدرن و انسـانـي و         
سکوالر، و امروز ديـگـر بـايـد گـفـت           
ضد مذهبي، در جامعه ايـران بـويـژه        

در مــيــان جــوانــان اســت. اگــر يــک               
ـتــخــابــات آزاد و واقــعــي در ايــران             ان
صورت بگيرد اکثريت عـظـيـم مـردم       
ـيـن و سـيـسـتـم            عليه حکومت و قوان
آموزشي و سيستم قضائي اسالمي و 
ـيـات و مـنـاسـبـات            فرهنگ و اخالق
مذهبي تحميل شده به جـامـعـه راي        
خوهنـد داد. مشـکـل مـردم صـرفـا                

ـلـکـه کـل               ـيـسـت، ب شعارهاي ديني ن
نظامي است که قوانين و مناسبات و 
معيارهاي اسـالمـي را بـر جـامـعـه               

 تحميل کرده است. 

  ۲۰۱۵ نوامبر  ۱۰ 

کارگـري ايـران غـيـر از مـوارد نـادر                 
ـقـه    نتوانسته اند بخشهاي مختلف طب

 کارگر را مقابل هم قرار دهند. 
آذربايجان و مردم تـرک زبـان هـم        
جزئـي از هـمـيـن تصـويـر سـراسـري                 
ــايــجــان يــک              ــد. اگــرچــه آذرب هســتــن
جغرافياي مشخص است که اکثـريـت   
مردم ترک زبان در آن زندگي ميکننـد  
ــحــاظ                   ــه ل ــان چــه ب ــان ــرک زب امــا ت
اقتصادي، چه به لحاظ اجتماعي، چه 
به لحاظ سياسي و فرهنـگـي بـا کـل         
جامعه ايران عميقا به هم بافتـه و در      

 هم تنيده شده اند. 
در عرصه اقتصادي، سرمايه دار 
ـقـه               ـيـک از طـب ترک زبان جزئـي ارگـان
سرمايه دار ايـران اسـت و  مـنـافـع                  
طبقاتي اش عميقا با کل اين طبقه به 
هم جوش خورده  است. براي سرمايـه   
ـقـه،       دار ترک زبان همچون کل اين طـب
سود و ارزش اضافه اش مقـدسـتـر از      
همه چيز است. او قبل از اينکه خـود     
را ترک بداند سرمايه دار ميداند. بعيد 
است در يک شرايط نرمال اينها بـازار    
کار و بهره کشي و سرمايه گـذاري بـه     
ـفــع بــازار                 وسـعــت کـل ايــران را بــه ن

 محدودتري ترک کنند. 
ـنـطـور. در            طبقه کارگر هم هـمـي
نتـيـجـه تـاريـخ طـوالنـي مـهـاجـرت                 
کارگري، کارگران ترک زبان عميقا در   
صف کل طبقه کارگر ايران ادغام شده 
اند. کمتر مـجـتـمـع بـزرگ کـارگـري               
ميتوان يافت که ترکيب کارگران تـرک  
ـبـاشـد. بـعـيـد             زبان در آن محسوس ن
است که اکثريت عظيم اين کارگران با 
دنياي ماليخوليايي پان تـرکـيـسـتـهـا       
احساس نزديکي کنند. همانهايي کـه   

در نقش مدافعيـن   ۸۵ در اعتراضات 
حاج آقاهاي صـاحـب سـرمـايـه تـرک           
ـنـا از مـردم                     ظاهـر مـيـشـدنـد و عـل
ميخواستنـد بـه بـانـکـهـا و مـنـافـع                  
ســرمــايــه داران تــرک دســت درازي             

 نکنند.  

ساختار سياسي اسالمـي حـاکـم      
هم که تکليفش روشن است. درشبکه  
بزرگي از دستگاه امنيتي و سـرکـوب   
و کشتـار اسـالمـي، آيـت اهللا هـا و                
حکام شرع و امراي سپاه و شـکـنـجـه       
گران ترک زبان زيادي وجود دارنـد کـه     
با چسب هويت اسالمي و طبقاتـي و    
بــا وظــيــفــه پــاســداري از يــک نــظــام             
چپاولگر به کل ساختار سيـاسـي گـره      
ــه پــاســداري از                خــورده انــد. وظــيــف
ـتـه    نظامشان اينها را آنچنان به هم باف
اســت کــه بــا تــفــاوت زبــانــي از هــم              
گسسته نـمـيـشـونـد. رشـتـه مـنـافـع                  
طبقاتي و وظايف و کارکرد سـيـاسـي    
ـنـهـا را بـه هـم                و امنيتي مشتـرک اي
وصل ميکند کـه پـايـه اي تـر از آن                 
ـتـوانـد سـسـت           است که فاکتور زبان ب

 کند.   
هـمــيـن تصـويــر را مـيــتـوان بــه              
قلمروهاي اجتماعي و فرهـنـگـي هـم       
بسط داد که اينجا فرصت باز کردنش 
نيست. فقط به عنوان دو مـثـال، درد      
مشترک زنان رشته قدرتـمـنـدي اسـت       
که زنان آذربايجان را به همـه زنـان در       
ايران پيـونـد مـيـدهـد. و يـا عـطـش                  
ـيـروي       خالصي فرهنگي نسل جـوان ن
دروني قدرتمنـدي اسـت کـه جـوانـان            
آذربايجان را به نسل جوان در سـراسـر     

 ايران گره ميزند و ...  
اينها همه نشانه هـاي هـمـدلـي،         
همدردي، هم سـرنـوشـتـي عـمـيـق و              
ـنـه مـبـارزه سـراسـري و               باالخره زمـي
ـنـد. نشـانـه ايـن             متحدانه مردم هسـت
ـقـاتـي و                    ـلـهـاي طـب ـقـاب هستند کـه ت
سياسي دو کمپ اصلي جامعـه پـايـه      
اي تر است و تفاوتها و مرزهاي زباني 
ـبـازنـد. امـا                   ـلـش رنـگ مـي در مـقـاب
عليرغم اين واقعيت بنيادي حتي يـک  
ذره هم نبايد خطر ناسيوناليسم و قـوم  
پرستي را در تحوالت سـيـاسـي آتـي         
دست کم گرفت. الزم نيست اينهـا در     
بــخــشــهــاي مــهــمــي از مــردم نــفــوذ          
ـنـد در           ـتـوان سياسي داشته باشند تـا ب

مقابل حرکت مـتـحـد مـردم سـنـگ           
بياندازند. حتـي اگـر اکـثـريـت مـردم              
افکار قوم پرستانه را چـنـدش انـگـيـز        
بدانند، هنوز خطر صاحبان اين افکار 
ـيـروهـاي          را بايد جدي گرفت. اينـهـا ن
دوره خال هستند. اگر مـيـدان خـالـي          
باشد ميتوانند آن را پرکنند. اينها در    
ـيـف قـدرت        جامعه اي آويزان که تکـل
ــاســي ســريــعــا يــکــســره نشــود             ســي
ميتوانند جان بگيـرنـد و در مـقـابـل            
روند مبارزه آزاديخواهانه مردم خـلـل     
بوجود بياورند. هـم ايـدئـولـوژي ضـد           
انساني دارند و هم در وقت خودش بـه  
اندازه کافي دولتهاي مـرتـجـع وجـود         
ـيـارشـان        دارند که پول و اسلحه دراخـت

 قرار دهند و به جان مردم بياندازند.  
اما يک چيز روشن اسـت. زمـيـن       
مقابلشان خالي نيست. در جه بااليي  
از آرمانخـواهـي انسـانـي، فـرهـنـگ            
باالي سياسي، طبقه کارگر وسـيـعـي      
که دائم براي حقوق انساني و برابري و   
ـبـشـهـاي            آزادي مبارزه ميـکـنـد، جـن
اعتراضي با اهدافي عميقا انساني و   
جهانشمول مثل جنبش عليه اعـدام،    
ـيـان،               ـيـده و ب جنبش براي آزادي عـق
جنبش براي آزادي زندانيان سـيـاسـي،    
دفاع از حقوق کودکان و جريان عميق 
ـيـونـي بـراي                ـل و گسترده و دهـهـا مـي
جامـعـه اي سـکـوالر درايـران مـوج               
ميزند که يک سرشان هم در آذربايجان 
است. با توجه به همه اينها، مـاتـريـال    
اجتماعي و سـيـاسـي جـدي و قـابـل               
اتکايي براي خنثي کردن و حاشيه اي   
کردن و رفع خطر نيروهاي قومپرسـت  
فـراهــم اســت مــخـصــوصـا اگـر ايــن             
اعتراضات مـتـشـکـل تـر و تـحـزب              
يافته تر شوند. کافي است متوجه اين 
خــطــر و پــتــانســيــل بــاالي تــخــريــب          
ناسيوناليسـم و قـوم پـرسـتـي شـد و                 
آگاهانه و فـعـاالنـه بـراي حـاشـيـه اي              
کردنشـان مـبـارزه کـرد. مـبـارزه اي                
فکري، سياسي، افشاگرانه، کمپينـي.  

 مبارزه اي همه جانبه. * 
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بدنبال پخش يک برنامه از شبکه 
دوم صدا و سيماي جمهوري اسالمي 
ـيـر                     که در آن مـردم تـرک زبـان تـحـق
مــيــشــونــد و مــورد تــوهــيــن قــرار             
ــرنــد، مــردم در شــهــرهــاي             مــيــگــي
آذربــايــجــان دســت بــه اعــتــراضــات         
ـيـف        گسترده برعليه اين سياسـت کـث
جــمــهــوري اســالمــي زدنــد. در ايــن           
تظاهراتها دهها هزار نفر در شهرهاي 
تــبــريــز، ارومــيــه، اردبــيــل، زنــجــان،        
مشگين شهر و خـوي بـا تـظـاهـرات          
خياباني به اين سياست تفرقه افکنانه 
و به تحقير و تـوهـيـن راسـيـسـتـي و              

جــمــهــوري اســالمــي     فــاشــيــســتــي     
اعتراض کردند. برنامه مبتـذل صـدا      
و سيماي منفور حـکـومـت در واقـع         
بهانه اي بود که مردم عاصي از فقر و 
ـنـد    تبعيض و بيحقوقي به ميدان بياي
ـيـه    و بار ديگر نفرت عميق خود را عل
ـيـان          حکومت مفتخوران اسـالمـي ب

 کنند. 
اســتــانــداران رژيــم در مــنــطــقــه         
آذربايجان قبال اعالم کرده بودنـد کـه     
بـرگـذاري هـر نـوع تـظـاهـرات غـيــر                 
قانوني خواهد بـود و بـا آن مـقـابلـه                
خــواهــنــد کــرد. امــا مــردم بــه ايــن              
تهديدها اعتنا نکردند و در ابـعـادي       
دهها هزار نفره به خـيـابـان آمـدنـد و            
عليه جمـهـوري اسـالمـي و صـدا و              
سيمايش شعار دادند. در اکـثـر ايـن           
ـتـظـامـي و                  ـيـروهـاي ان تظاهـراتـهـا ن
امنيتي براي مهار اعتراضات مـردم    
با گاز اشک آور و سـرکـوب بـه سـراغ         
مردم آمدند. مردم معترض با شـعـار    
"بــيــشــرف، بــيــشــرف" از نــيــروهــاي           

 سرکوب حکومت استقبال کردند. 
جــمــهـــوري اســالمـــي کــه از              
ـلـگـيـر       اعتراضات گسترده مردم غـاف
ــادن عــوامــل                 ــا فــرســت ــود ب شــده ب
ــراي                ــي خــود و تــالش ب حــکــومــت
سخنراني در برخي از اين تظاهراتهـا،  
ــن                     ــرل اي ـنــت ــار و کـ ــه در صــدد م
اعتراضات برآمد که موفق نشـد. در     
چندين جا مقامات محلي جمـهـوري   
اســالمــي نــاچــار شــدنــد زيــر فشــار           
اعتراضات مردم ظاهر هـمـراهـي بـا       
مردم را به خود بگيرند و از صـدا و          

 سيماي خودشان انتقاد کنند! 

ـتـظـامـي حـکـومـت              نيروهـاي ان
نــتـوانســتـه بـود مـانــع          اسـالمـي کـه     

 تظاهرات گسترده مـردم شـود، بـعـد        
پايان تطاهراتها مـزدورانـش را بـه         از

محالتي که تظـاهـراتـهـا از آنـجـاهـا            
شروع شده بود فرسـتـاده و تـا کـنـون            

نفر را دستگير کرده انـد.   ۳۰ بيش از 
در حال حاضر تعداد دستگير شدگـان  

ـيـل      ۱۴ در شهرهاي اروميه  نفر، اردب
نفر و خـوي   ۳ نفر، مشگين شهر  ۱۱ 

 نفر هستند.  ۴ 
هــدف جــمــهــوري اســالمــي از          
ـيلـه"                ـت ـفـي مـثـل "ف ـي برنامه هاي کـث
ـفـرقـه                      ـيـر مـردم و ت چيزي جـز تـحـق
انــداخــتــن درمــيــان مــردم نــيــســت.         
جمهوري اسـالمـي از آن تـوده هـاي             
معترضي ميترسـد کـه هـمـيـن مـاه             
ـيـع             گذشته در تبريز در مـراسـم تشـي
جنازه شاهرخ زماني، کـارگـر آگـاه و        
انساندوست و کمونيست فرياد زدنـد:  
"شاهرخ معلم ماست، راه شاهرخ راه    
مـــاســـت". جـــمـــهـــوري اســـالمـــي           
ميخواهد در مـقـابـل ايـن اعـتـراض           
ــه، مــردم                  ــان ـب ــي و حــق طــلـ انســان
زحمتکش آذربايـجـان را در مـقـابـل            
مردم زحمتکش ساير نقاط ايران قرار 
ـيـه          دهد و به مبارزه متحد مـردم عـل
حکومت فاشـيـسـت سـرمـايـه داران           

 اسالمي ضربه بزند. 
جــمــهــوري اســالمــي آشــکــارا          
ميخواهد ميان اتحاد مردم معترض 
ايران عليه خودش تفرقه بياندازد و در 
ايـن مـيـان مـحــافـل قـوم پـرسـت و                   
ناسيوناليست ترک هم شـديـدا تـالش      
ميکنند اعتراض بر حق مـردم را بـه       
تقابل مردم ترک زبـان و فـارس زبـان          
تبديل کنند. در مقابـل شـعـار بـحـق           
مــردم تــرک زبــان "مــدرســه بــه زبــان             
ترکي، حـق هـمـه اسـت"، بـانـدهـاي                 
فاشيست ترک شعار "زبان فارس زبـان  
سگ است" را قرار ميـدهـنـد. مـردم         
حــق ابــتــدايــي و انســانــي خــود را                
ــابـــل،                 ـقـ ــد. در مــ ـنـ ــواهــ ــخـ ـيـ مــ
ناسيوناليستها و قوم پرستان تـرک بـا     
ـقـا          ـي تحريک "ترکها عليه فارسهـا" دق
همان کاري را ميکنند که جـمـهـوري    
ـفـرقـه                 ـبـالـش اسـت: ت اسالمي بـه دن

 ۱۱ صفحه 
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طومارهاي اعتراضي بر سر خـواسـت     
افزايش دستمزدها را همه جا دوباره به 
حرکت در آوريم. دور آن جـمـع شـويـم.        
در مجامع عـمـومـي مـان بـه بـحـث              
بنشينيم و بر سر همه اين موضوعات 
بــحــث کــنــيــم و اعــالم کــنــيــم کــه                
شورايعالي کار را بـه رسـمـيـت نـمـي             
ـايـد          شناسيم. دستمزدها در قـدم اول ب
ـابـد.      به رقمي باالي خط فقر افزايش ي
و افزايش دستمزد تنها افزايش حـقـوق   
ـا بـيـمـه هـاي                ماهانه نيست. بلـکـه ب
اجتماعـي اي چـون درمـان رايـگـان،              
ـابـل      تحصيل رايگان و تامين بخش ق
توجهي از هزينه مسکن بايد تکمـيـل   
شود، تا اينکه بتواند سطح زندگي مـا   

 تازه به ميزان باالي خط فقر برسد.  
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روزي نيسـت کـه خـبـر بـيـکـارسـازي               
کــارگــران در ايــن کــارخــانــه و در آن               
کــارخــانــه را نشــنــويــم. گــزارش هــا             

ـلـي کشـيـده شـدن           حکايت از به تعطي
درصد صنايع خودرو سازي اسـت   ٥٠ 

و اين درحاليست که به گفته خـودشـان   
درصـد     ٢٠ باقي اين صنايع نيـز زيـر       

توليـد دارد. ده هـزار کـارگـر قـطـعـه                   
سازي همين اخيرا بيـکـار شـده انـد و           

هـزار     ٣٠٠ ميگويند خطر بـيـکـاري      
نـفـر ديـگـردر ايـن بـخـش را تـهـديـد                     
ميکند. اخيرا ربيعي وزير کار نـيـز از      

دقيـقـه    ٥ بيکار شدن يک کارگر در هر 
سخن گفت. گزارشهايـي صـحـبـت از          
سونامي بـيـکـاري مـي کـنـنـد. يـک                  
عرصه مـهـم مـبـارزات کـارگـري در               
محيط هاي کار امروز مبارزه عـلـيـه      
بيکارسازيهاست. در اين اعتـراضـات    
ـاع   کارگران از زندگي و معيشتشان دف
ـابـل بـيـکـارسـازيـهـا              ميکنند. در مـق
ايستاده و حق و حقـوق عـقـب افـتـاده          
خود را طلب ميکنند. اما خصـلـت و      
فضاي اين مبارزات تـعـرضـي اسـت.       
ايـن مــبـارزات گسـتــرده، هــر روزه و              
طوالني مدت است. مبارازتـي اسـت      
که در آن کارگران هـر روز بـيـشـتـر بـر             

مجمع عمومي خود متکي شده و در   
آن سازمان مي يابند. مبارزاتي اسـت   
ـابـل نـهـادهـاي              که اجتماعات در مـق
دولتي را بـه مـيـعـادگـاه کـارگـران از                
کارخانجات مختلف تبديل و فضـاي    
سياسـي شـهـرهـا را مـتـفـاوت کـرده                 
است. نمونـه اش تـجـمـع اعـتـراضـي               
کارگران  سـه مـرکـز مـهـم کـارگـري                  
آوانگان، واگن پارس و کمبايـن سـازي     

آبان بـود، کـه در          ١٠ در شهر اراک در 
اخبار دولتي از آن تحت عنوان تبـديـل   
شدن استانداري به مـحـل تـجـمـعـات           
اعتراضـي کـارگـري گسـتـرده سـخـن              
گفته شد. مجلس اسالمي در تـهـران        
نيز چندين سال است که چنين فضايي 
پيدا کرده اسـت و بـه مـکـانـي بـراي                 
وصل شدن اعتراضات کارگري تبديل 
شده است. و اين مکاني اسـت کـه در        
آن معلمان، پرستاران، بازنشسـتـگـان،    
ـلـف از           کارگران از کارخانجـات مـخـت
تهران و شهرستانها جمع مـيـشـونـد و       
اعتراض ميکنند. و امروز ما شـاهـد    
گروههاي مبارزاتي ايـن کـارگـران در          
مدياي اجتماعي هستيم. ايـن حـال و       
هواي جنبـش نـويـن کـارگـري امـروز             

ايران است. نگاهي بـه ايـن مـبـارزات          
ظرفيت واقعي آنـهـا و زمـيـنـه بـراي               
سازمانيابي سراسري حول خواستهـاي  
تعرضي کـارگـري از جـملـه خـواسـت             
افــزايــش دســتــمــزدهــا، بــيــمــه هــاي          
اجتماعي درمان رايـگـان، تـحـصـيـل         
رايگان، توقف فوري اخراجها ، آزادي   
فـوري کــارگــران زنــدانــي و زنــدانــيــان          
سياسي و بيمه بيکاري براي همه را بـه  
روشني بـه نـمـايـش مـيـگـذارد. ايـن                
سمت و سويي است که بايد در جـهـت     

 آن حرکت کرد.
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شــرکــت خــانــواده هــاي کــارگــري در           
اعتراضات کارگري، دارد به تدريج بـه  
يک خصيصه مـهـم  امـروز جـنـبـش               
کارگري تبديل ميشـود. از جـملـه در           

نـفـر از      ١٠٠٠ آبان نزديک به  ١١ روز  
کارگري معدن البرز شرقـي بـه هـمـراه         
ـابـل           خانواده هايشان با تجـمـع در مـق
دفتر نمـايـنـده مـجـلـس در شـاهـرود               

هـاي     خواستار توقف واگـذاري زمـيـن     

اين واحد معدني به شهرداري شاهـرود  
ـار         شدند. همچنين در بسياري از اخـب
مــبــارزات کــارگــري مــيــشــنــويــم کــه        
کــارگــران اولــتــيــمــاتــوم مــيــدهــنــد و         
ميگويند اگر پاسخ ندهيد با خـانـواده     
هايمان خواهيم آمد و شرکت خـانـواده   
ها در مبارزات هر روز شکل آگاهـانـه   
تري به خود گـرفـتـه و چشـمـگـيـر تـر               
ـلـي از                ميشود. اگر چه هـنـوز در خـي
اعتراضات جاي خالي خانـواده هـا را       
مي بينيم. جلو آمدن هر روز بـيـشـتـر        
خانواده ها در اعـتـراضـات کـارگـري            
خود  يک پديده سياسي مهم است کـه    
وزن سنگين تر و اجـتـمـاعـي تـري بـه           
مــبــارازت کــارگــري داده اســت. ايــن           
اتفاق در عين حـال بـر روي رسـانـدن             
وسيعتر صداي اعتراض کـارگـران بـه        
مـردم، بـه تــحـرک در آوردن بـيـشـتــر                 
فضـاي سـيــاسـي شــهـرهــا و  جــلــب               
همبستگي اجـتـمـاعـي از مـبـارزات           
کارگري را فراهم تر ميکند. ايـن يـک        
دستاورد مهم جنبش نوين کارگـري و    
الگويـي مـهـم بـراي رشـد مـبـارزات                

 کارگري در همه جاست.   

 ۴ از صفحه  
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ــعــدادي از کــارگــران و                 ــهــا ت ــن اي
معلماني هستند که يک پايشان هميشه 
زندان است. شاهـرخ زمـانـي و کـورش            
بخشنده در هفته هاي اخير جـانشـان را     
در زندان و بيرون زندان از دسـت دادنـد.       
اينها نه آقازاده اند نه دکل دزديده اند نـه  
از سازمان تامين اجتمـاعـي اخـتـالس       
کرده اند. نه کسي را شکـنـجـه و اعـدام         
کرده، نه اسيد به صورت زني پاشيده اند 
و نه باتوم به سر و روي مـردم زده انـد.             
ـيـت             ـيـه امـن جرمشان اين است کـه عـل
ـقـر                  ـيـحـقـوقـي و ف ملي مفتخـوران و ب

 .کارگران اعتراض کرده اند
جرمشـان تـالش بـراي مـتـشـکـل              

معلمان است. سيسـتـم     کردن کارگران و
ـيـت مـلـي             ـيـه امـن قضايي ميگويد عل
اقدام کرده اند يعني منافع طبقه حـاکـم     

 .را بخطر انداخته اند
مبارزه براي آزادي کارگران زنـدانـي     
و زندانيان سياسي و مبارزه بـراي آزادي    
ـيـان و اعـتـراض و                     ـيـد و شـرط ب بي ق
تشــکــل و اعــتــصــاب از مــحــورهــاي           
اساسي مبارزه مردم در همه نظام هـاي    

 .استبدادي است
اما با مرگ شاهرخ ها و کورش ها 
صدها فعال ديگر به ميدان مـيـايـد، بـا       

دستگيري عضو يـک از تشـکـل هـاي             
کارگري صدها نفر بـه ايـن تشـکـل هـا            

 .ميپيوندند
تشکل هاي کارگري و چـهـره هـاي        
شناخته شده کارگري از سـرمـايـه هـاي         
بزرگ جنبش کارگري هستند که با هيچ 
ـتـي از              سرکوبي و با هيچ درجـه سـبـعـي
جانب حکومت و ارگـانـهـاي سـرکـوب            
حــکــومــت از بــيــن نــخــواهــنــد رفــت.           
ـيـرغـم          برعکس در سالهاي گذشـتـه عـل
همه اين فشارها چهره هاي بيشتـري بـه     
جلو صحنه آمـده انـد و تشـکـل هـاي                
ـفـا کـرده انـد.             کارگري نقش بيشتـري اي

 هستند. اينها شايسته بيشترين حمايت 
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معموال تفرقـه و تـعـصـب را از             
سنين کـودکـي در مـغـز افـراد فـرو                 
ميکنند. بنابرين عجيب نيـسـت کـه       
در برنامه کودک از "صدا و سـيـمـاي"       
حکومت هر از چند گاه بـوي تـعـفـن         
ناسيوناليسم و فـاشـيـسـم بـه مشـام               

گر به شما کينه به مـردمـي   ميرسد. ا 
را تبليغ ميکنند که بطور مشـخـص     
جرم و گناهي نـکـرده انـد مـطـمـئـن              
باشيد که ويروس خطرناک فـاشـيـسـم       
کور تهديدتان ميکند. اگـر بـه شـمـا          
ميگويند از عده اي از مردم به دليـل  
ــارس و                      ــرک و ف ــکــه کــرد و ت ايــن
افغانستاني و عرب تلقـي مـيـشـونـد        
ـيـد     متنفر باشيد، يا آنها را تحقير کـن

بشـمـاريـد، مـعـلـوم          خبيثيا خوار و 
است که يک جاي کـار ايـرادي جـدي          
دارد. يــک نــاســيــونــالــيــســت فــارس          
ـنـد و            ـن ـي براحتي ميگويد عربهـا چـن
سزاوار توهين و تحقيرند چون هزار و   
چند سال پيش عمـر بـه ايـران حـملـه            
ـنـد چـون بـه زبـان                    کرد! تـرکـهـا فـالن
ديــگــري حــرف مــيــزنــنــد! افــغــانــهــا         
ـتـر            دشمنند چون زادگـاهشـان آنـطـرف
است. و چـون عـده اي شـان از روي                
ناچاري در ايران با دستمزد چنـدرغـاز   
جان ميکنند و کار ميکنند. هرکـس   
ـيـرات مـلـي            عليه تبعيضات و تـحـق
حـرف بــزنــد تــجــزيــه طـلــب اســت و              

 مستوجب سرکوب و حتي نابودي.
اگر دقت کنيد بسادگي متـوجـه    

ـيـسـت      ميشويد که براي يک ناسيونـال
خاک يک سرزمين از زنـدگـي واقـعـي       
مردم آن سرزمين عـزيـزتـر اسـت. از          
ـنـد يـا          اينکه کارگر را زنداني مـيـکـن
دستمزدش را نميدهند حرفي نميزنند 
يا برايشان حاشيه اي است. اما روزي 
صدبار در مورد خاک و تـمـامـيـت و         
پرچم و تجزيه مملکت نوحـه سـرايـي      
ـيـرون          ميکنند و رگ گـردنـهـايشـان ب

ـيـسـت تـرک بـه            ميزنند. يک ناسيونال
همه کساني که فارس تلقي ميشـونـد   
توهين ميکند چون جمهوري کثافـت  
ـلـويـزيـونـش بـه تـرکـهـا               اسالمي از ت
توهين کرده است. من و شمايـي هـم      
که روحمان خبر ندارد و از جـمـهـوري      
ـنـي                  ـفـريـم و بـه هـيـچ ب اسالمي متن
بشري بي دليل کينه نمي ورزيم بزعـم  
ـتـي               ايشان مسـتـوجـب هـمـان عـقـوب
هستيم که خامنه اي و شريعتـمـداري   
ـيـف اسـالمـي.           و بقيه مفتخوران کـث
ناسيوناليسم يـعـنـي بـي مـنـطـقـي،               
ـنـه کـور       يعني تعصب کور، يعني کي
نسبت به کساني که جـرم و گـنـاهـي         
نکرده اند، يعني محکوميت جمعي. 
مجازات جمعي. به دليل جرمـي کـه     
کس ديگري احيانا انجام داده اسـت.    
يا به بهانه جرمهايي که کساني بـراي  

 ديگران تراشيده اند. 
پشت صـحـنـه قـوم گـرايـي و مـلـي                 

 گرايي 
اگر دقت کنيم ميفهميم که پشت 
ـيـسـت و          سر تمام جريانات ناسـيـونـال
قوم گرا دولـت و قـدرتـي قـرار دارد.             
اينها مدام از خاک و وطن و پرچم داد 
سخن ميدهند و رگ گـردنـهـايشـان           
ـيـرون                     بخاطـر "مـمـلـکـت و وطـن" ب
ميزند اما مثل نمونه شاهان پـهـلـوي    
و درباريان همان ممکلت و منابعـش  
را بسادگي بخاطر مـنـافـع و پـول و             
قدرت دودستي تحويل ايـن دولـت و       
آن قدرت خارجي ميدهنـد. تـرديـدي       
نبايد داشت که پشـت ايـن تـعـصـب            
آفريني ها و کينه پراکني ها و تحقير 
و توهين هـاي مـلـي و قـومـي يـک                 
مشت مـنـافـع و مصـالـح و پـول و                 
قدرت طلبي خوابيـده اسـت و هـيـچ           
چيز ديگري نيست. اما همه قربانيان  
و مغـز شـسـتـه شـدگـان از آن خـبـر                   
ندارند. صحنه امروز کردستان عـراق   
و شليک نيروهاي ناسيوناليسـت کـرد     
به سوي مردم حق طلب کـرد زبـان از       

اين نظر بسيـار آمـوزنـده اسـت. ايـن             
ـتـکـاران امـروز                قدرتـمـداران و جـنـاي
ـنـه چـاک کـرد و                 همان عاشـقـان سـي
کردستان هستنـد کـه سـهـم شـان را              
گرفته اند و ميـخـواهـنـد بـا دزدي و            
سرکوب و گلوله خودرا بر سـر قـدرت     
نگه دارند. حقيقت آشکار اينست کـه   
ناسيوناليسم و قوم پرستي مثل ديـن    
ـيـم را از انسـانـهـا                و خرافه عقب سـل
ميگيرد. استداللي را که حـتـي يـک         
کودک براحتي ميفهمد برايـش قـابـل      
فهم نيست. آدمهـا را از بـچـگـي از              
مــنــطــق قــابــل قــبــول انســانــي دور            
ميکند. به بچه ها ياد ميـدهـنـد کـه        
بخشي از مردم کوته نگرند، ناداننـد،  
خبيثند، نجسند، و کثيفند. بـه بـچـه       
ـبـال داليـل            ها ياد ميدهند که بـه دن
منطقي نگردند بلکه به بـرچسـبـهـاي       
قومي و ملي نگاه کنند. اول کسانـي   
بجاي انسان بودن و کارگر بودن و هـم  
نوع بودن ترک و کرد و عـرب و لـر و           
فارس ميشوند، و بـعـد اگـر خـودي             
ـيـل بـه              باشند خوب و بـدشـان بـي دل
عرش اعال ميروند و اگر از مـلـت و         
قوم ديگري باشند به قهقرا و مـادون      
انسانيت پرتاب ميشوند و سزاوار هر 
نوع سرنوشتي هستند. حدود دو قـرن   
اســت کــه دنــيــا اســيــر ايــن ويــروس            
تعصب ملي و ناسيوناليستي و قـوم      
ـيـسـت         پرستي شده است. بويژه قـرن ب
پراست از وحشيگريها و جـنـگـهـاي         
قومي و مـلـي و جـنـايـات و نسـل                   
کشــيــهــا و فــاشــيــســم و نــازيســم و             
جنايات ناسيوناليستهاي رنگارنـگ.  
ـيـسـم و قـوم                  اين داسـتـان نـاسـيـونـال
پرستي است. آري قرن بيست اسيـر و     
قرباني اين تعصب کور شد. عليرغـم   
انقالبات بزرگ و انسانـهـاي بـزرگ و        
ايده هاي بسيار زيبا و انسانـي، بشـر     
ـتـوانسـت خـودرا از              در قرن بيـسـت ن
تعصب و کوته نـگـري و جـنـگـهـا و             
وحشيگريها خالص کند و چه بسيـار  

انسانها که به نحو فجيعي قرباني اين 
 تعصبات شدند. 

امــا مــا مــجــبــور و مــحــکــوم           
نيستيم که تـا ابـد ايـن سـرنـوشـت و               
قرباني شدن را بپذيريم. باور کنيم کـه     
بسادگي ميشود بـه زبـان قـارسـي و           
انگليسي و آلماني و ترکي و کـردي و    
عربي سخن گـفـت و در عـيـن حـال              
يکديگر را دوست داشت. ميشود بـه   
هر زبانـي سـخـن گـفـت و دسـت در                 
ـنـه     دست هم داد و عليه ظالمان و کـي
افروزان و مفتخوران به هم يـاري داد.    
ميشود از جنگها و نسل کشـيـهـا و        
رنجها و زجرها خـالص شـد. مـگـر            
همين امروز ميليونها نفر از مردم در 
ـنـدن و دوبـي و                    ـبـريـرز و ل تهران و ت
جاهاي ديگر در کـنـار هـم بـرادرانـه              
زندگي نميکنند؟ مگر تاريـخ از هـم       
ياري و همبستگي هاي عظيم مـيـان   
مردمـي بـا زبـان و رنـگ و جـنـس                   
مختلف بسيار و بسـيـار نـمـونـه هـا             
نديده است؟ آيا ما مردم امروزي ايـن  
ظرفيت و توان را داريـم کـه يـک بـار             
براي هميشه همين همياري ها را بـه      
ـيـم    عرف غالب زندگي مان تبديل کن
و همگي مان چنين باشيم؟ يـا بـايـد        
بــاز هــم شــاهــد فــجــايــعــي نــظــيــر              
يوگوسالوي و رواندها و جنگ کرد و 
ـنـهـا     ارمني و ترک و فارس و امثال اي
باشيم؟ بايد ديد. بياييد تک تک مـان     
واقعا تالش کنيم که قرن کنوني را به 
قرن خالصي از تعصبات، و قرن درک 
انسانيت و تالش براي همبستـگـي و     
ـيـد            ـيـاي ـيـم. ب هم سرنوشتي تبديل کـن
تــالش کــنــيــم مــغــزهــايــمــان را از             
ـنـه            تعصبات و بي منطقي هـا و کـي
اندوزي ها پاک کنيم. بياييد از تاريـخ   
ـنـش درس          و رويدادهاي تلخ و شـيـري

 بياموزيم. 
وقتي چنين تالشي را در دسـتـور   
بگذاريم بالفاصله متوجه مـيـشـويـم       
که نيروهايي هستند که نميخـواهـنـد    

ـتـد. نـمـيـخـواهـنـد              ـف چنين اتفاقي بي
تعصب از بيـن بـرود. نـمـيـخـواهـنـد              
ـنـدد. نـمـيـخـواهـنـد                تفرقه رخت بـر ب
جنگ و انسان کشي تمام شود. و اين 
ـنـهـا               نخواستنها قابل فـهـم اسـت. اي
همانها هستنـد کـه يـا در قـدرت و               
نــعــمــت غــلــط مــيــزنــنــد يــا تــالش           
ـيـن      ميکنند با بسيج لشکر متعـصـب
ملي و قومي به قدرت و ثروت دست 
ـيـسـم، ريشـه               يابند. ريشه نـاسـيـونـال

ـنـا مـثـل       تعصبات قومي و ملي  عي
ـيـت               مذهـب     ـل در حـاکـمـيـت يـک اق

مفتخور بنام سرمايه دار نهفته است. 
ـفـرقـه مـردمـي         مردم متحد و بدون ت
آگاه و معترض و حق طلب و مـتـحـد    
ـنـد. امـا مــردم مـتـعـصـب را                   هسـت
ميشود سالهاي سال به جان يکديگـر  
انــداخــت و حــکــومــت کــرد. مــردم            
متعصب را ميشـود پشـت سـر يـک           
لمپن کف بر دهان آورده، يا يک آخوند 
و يک شاه و يک رئيس قبيله "خـودي"     
ـيـه کسـانـي               به هيجان در آورد و عـل
مثل خودشان در آن سـوي مـرز و آن         
سوي خط کشي ها به ميدان جنگ و 
کشتن و کشته شـدن فـرسـتـاد. امـا             
مردم آگاه دشمنان و دوسـتـان خـودرا      
ــد                 ــاشــن هــرجــا و در هــرکشــوري ب
ميشناسند و دست بـه انسـان کشـي        
نميزنند. اين به زبان خيلي ساده علت  
و منطق دوام تعصبات قومي و ملي 
است. اين دليل سرمايه گذاري هـاي     
کالن روي تعصبات و تفرقه پـراکـنـي    
هاي قومي و مذهبي توسـط رسـانـه      
هايي مثل "صدا و سيـمـا" و امـثـال           
ـتـن بـه يـک           اينهاست. براي دست ياف
زندگي امن و انسانـي و دوسـتـانـه و           
ـفـرقـه        صميمانه بايد دست به ريشـه ت
افکني ها برد و همه مدافعين کينه و 
جنگ و جـدايـي هـا را افشـا کـرد.                
راهي جز اين نيست. و جز اين راهـي     
براي خالصي از کل دوران تعصـب و    

 توحش و فجايع وجود ندارد.   
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نفرت پراکني قومـي و مـلـي در          
جامعه تاريخ ديرينه اي دارد. معمـوال   
ــشــهــاي               ــرايشــات جــنــب ــکــي از گ ي
اجتماعي حاکم بمنظور کنترل و تحت 
انقياد نگـهـداشـتـن تـوده هـاي مـردم              
معترض در جامعه است. امـا نـفـرت       
پراکني قومي و مـلـي بـه گـرايشـات            
ناسيوناليستي طبقه حاکمـه مـحـدود      
نيست. اين گرايشات در اپـوزيسـيـون        
نيز عمقيا فعال است.  ايـن يـکـي از             
مخاطرات جـدي در سـيـر تـحـوالت              
سياسي آتي و يـک واقـعـيـت صـحـنـه            
سياسي در ايران است. نفرت پـراکـنـي     
ـايـه اي سـيـاسـي                مذهبي يک رکـن پ
حکومت اسالمي اسـت. امـا هـر از             
گاه نفرت پراکـنـي قـومـي را نـيـز بـه                
سياست هميـشـگـي نـفـرت پـراکـنـي             
مذهبي مي افزايند. توهين و تحـقـيـر     
ـان در جـامـعـه در يـک                  مردم تـرک زب
برنامه تلويزيوني حکـومـت اسـالمـي       
يکي از اپيزودهاي جديد کـاربـرد ايـن        
سياست کثيف و ضد انسـانـي اسـت.      
در اين يادداشت به رئوس يک سياست 
انساني در رفع سـتـم مـلـي پـرداخـتـه              

 ميشود.   
هر گونه ستم و تبعيض ملي بايـد  
برچيده شـود. تـبـعـيـض بـر مـبـنـاي                   
ـلـف    انتساب انسانها به مليتهاي مخت
يکي از اشکال کـريـه و ضـد انسـانـي            
نابرابري در جامعه طبقاتـي سـرمـايـه       
ـابـودي سـتـم و                 داري حاضـر اسـت. ن
تبعيض بر مبناي مليـت و تضـمـيـن         
برابري همه جانبه تمـامـي شـهـرونـدان        
مستقل از هرگونه تعلق ملي و قومـي  
يک هدف پايه اي کمونيـسـم کـارگـري       
است. سـيـاسـت حـزب کـمـونـيـسـت                 
کارگري در قبال مساله ستم مـلـي در     
يــک دنــيــاي بــهــتــر، بــرنــامــه حــزب             
کمونيست کـارگـري، روشـن و دقـيـق            

 :بيان شده است
"حزب کمونيست کـارگـري بـراي         
رفع کامل هر نوع ستم ملي و هر نـوع  
تبعيض بر حسب ملـيـت در قـوانـيـن          
کشور و عملکردهـاي دولـت مـبـارزه         
ميکند. حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري           
هـــويـــت مـــلـــي، عـــرق مـــلـــي و                
ناسيوناليسم را افـکـار و تـمـايـالتـي               
بسيار عقب مانده، مخرب و مغاير با 
ــري                 ــراب ــت انســان و آزادي و ب اصــال

انسانها ميداند و با هـر نـوع تـقـسـيـم           
بندي ملي ساکنين کشور و هـر نـوع         
تــعــريــف هــويــت مــلــي بــراي مــردم            
ــه مــخــالــف اســت. حــزب              قــاطــعــان
کمونيست کـارگـري خـواهـان بـرقـرار             
نظامي است که در آن کليه سـاکـنـيـن       
ـا احسـاس          کشور مستقل از ملـيـت ي
تعلق ملي خويش، اعضاي متـسـاوي   
ـاشـنـد و هـيـچ نـوع                الحقوق جامعه ب
تبعيضي چه مثبت و چـه مـنـفـي در           
قبال مردم منتسب بـه مـلـيـت هـاي            

 خاص معمول داشته نشود."
از نقطه نظر ما نظـام سـيـاسـي و         
ـايـد تضـمـيـن کـنـنـده                اداري جامعه ب
حقوق و امکانات برابر کليه شهروندان 
بدون کوچکترين تبعيضي در جامـعـه   
باشد. اسنـاد رسـمـي کشـور و اوراق              
هويتي دولت بايد شهروندان جامعه را 
بدور از هرگونه تقسيم بـنـدي مـلـي و         
ـابـه اعضـاء و               قومي و مذهـبـي بـمـث
شهروندان متساوي الحقوق جامعه در 
فعل و انفعـاالت جـامـعـه بـرسـمـيـت             
ـايـد     شناخته و ثبت کند. نظام دولتي ب
فاقد هرگونه عنـصـر هـويـتـي مـلـي،            

 .قومي و يا مذهبي باشد
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يکي ديگر از اجزاء و مولفه هـاي  
ـان      رفع ستم ملي در جامعه مسالـه زب
است. ايران کشوري چند زباني اسـت.     

گـروه    ۵ به اعتباري مردم را ميتوان به 
ـان اجـبـاري در               زباني تقسيم کـرد. زب
جامعه، چه در دوران رژم پهلوي و چـه    
در زمــان رژيــم اســالمــي، يــکــي از             
عرصه هاي سـتـم و مـحـرومـيـت بـر              
ـان     مردمي است که به زباني غير از زب
ــم               ــکــل رســمــي (اجــبــاري) کشــور ت
ميکنند. نمونه هـاي مـحـرومـيـت و           
اذيت و آزار دولـتـي در ايـن زمـيـنـه                   
بسيار است. از مـجـازات و اذيـت و               
ـادر بـه                آزار و تحقير کـودکـانـي کـه ق
تـکــلــم بــه زبــان رســمــي اجــبــاري در             
مدارس نبوده تا افـرادي کـه بـخـاطـر            
تکلم به زبان ديگري در بهره منـدي از    
خدمات و سرويس هـاي مـوجـود در          
ــواع مشــکــل و                  ــه دچــار ان ــامــع ج
مــحــدوديــت مــيــشــونــد. نــمــونــه هــا          

 .بسيارند
يک گام جدي در رفع اين معـضـل   
و ستم تاريخي ممنوعيت زبان رسمي 

ـايـد بـخـاطـر              اجباري است. احـدي نـب
چشم باز کردن در جـامـعـه اي کـه بـه            
ـان رسـمـي               زبان ديگري به غـيـر از زب
جامعه تکلم ميکند، مـورد اذيـت و         
آزار قرار گرفته و يا از دريافت و بـهـره       
ـا   مندي خدمات اجتماعي محروم و ي
دچار مشکلي گردد. چگونه؟ جامـعـه    
و دولت بايـد بـتـوانـد در يـک پـروسـه                
ـانـهـاي        کامال آزاد يک زبان از ميـان زب
ـان اداري     رايج در کشور را به عنوان زب
و آموزشـي اصـلـي تـعـيـيـن نـمـايـد.                 
ــر ايــنــکــه امــکــانــات و               مشــروط ب
ــراي بــرخــورداري            تســهــيــالت الزم ب
ـانـهـاي ديـگـري تـکـلـم              افراديکه به زب
ميکنند در کليه شـئـون اجـتـمـاعـي،         
فرهنگي و سياسي و اداري جـامـعـه          
ـايـد     فراهم شود. از طرف ديگر دولت ب
مــوظــف شــود امــکــانــات ويــژه اي            
ـا             ـان ي ـادگـيـري زب بمنظور آموزش و ي
زبانهاي رسـمـي و آمـوزشـي اصـلـي               
ـانـي                 کشور را به کـودکـانـي کـه بـه زب
ديگر تکلم ميکنند، قبل از ورود بـه        

 .دوره آموزش اجباري، فراهم کند
از طرف ديـگـر واقـعـيـت جـهـان              
امروز اين است که زبان انگليسي زبان 
علمي جهان معاصر و اينترنت اسـت.  
ـان دادن بـه                 ـاي از اين رو بـه مـنـظـور پ
عقب ماندگي جامعه از پيشرفـتـهـاي    
علمي و فـرهـنـگـي و جـهـان امـروز،              
ـان                  ــوظــف شــود زبـ ــد م ــت بــاي دول
انگليسي را با هدف تبديل گام به گـام  
بــه زبــان و يــا بــخــش اصــلــي زبــان                 
آموزشي و اداري متداول در کشور، از 
سنين پايين در مدارس و در سيـسـتـم    
آمــوزشــي تــعــلــيــم دهــد و ســيــســتــم          
آموزشي و اداري جامعه در پروسه اي   
ـان        تدريجي به سيستمي مبتني بـر زب
ـانـهـاي رايـج                   انگيسـي و يـکـي از زب
کشور منتقل شود. نمونه هاي مـوفـق    
چنين سـيـسـتـمـي در سـطـح جـهـان                  
ـا                    بسيارنـد. از هـنـدوسـتـان گـرفـتـه ت
ـلـژيـک،         آمريکا و کانادا و سوئيس و ب
ـان اداري و           بسياري از کشورها دو زب
ـان آمـوزشـي هسـتـنـد.                  بعـضـا دو زب
تبديل زبان انگليسي به يک زبان رايـج    
ــل                   ــي ــر تســه ــه عــالوه ب ــع ـام در جـ
بــرخــورداري شــهــرونــدان جــامــعــه از         
دســتــاوردهــاي عــمــلــي و هــنــري و             
اجتماعي جهاني، اين امکان را فراهم 
ميکند که زبان رايج در جامـعـه را از       

حــوزه اعــمــال "بــرتــري مــلــي" و يــا                 
ـا           "رقابتهاي ملي" خارج کـرده و صـرف
جنبه نياز به مراوده اجتماعي انسانهـا  

 .در جامعه را تامين مي نمايد
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پاسخ انساني و کـمـونـيـسـتـي بـه          
وجود ستم ملي در جامـعـه، تـالش و        
مبارزه براي ريشه کن کردن ستم مـلـي   
و ايجاد نـظـامـي اسـت کـه هـمـگـان                 
ـابـه شـهـرونـدان آزاد و مـتـسـاوي                  بمث
الحقوق تحت قوانين واحد و يکسـانـي   
ـاسـخ نـهـايـي مـا            قرار داشته باشند. پ
براي پايان دادن هـمـيـشـگـي بـه ايـن                
شکافهاي موجود در جامعه طبقاتـي  
از ميان بردن سرمايه داري و استثـمـار   
و تقسيم جامعه به طبـقـات سـرمـايـه        
دار و کارگر است. اما در شرايطي کـه     
ـاريـخ            تبعيضات ناسيونالـيـسـتـي و ت
ســتــم مــلــي در جــامــعــه زنــدگــي و              
همزيستي مسالمت آميز ميان مـردم    
منتسب به مليتهاي مختلف را عمال 
مشــقــت بــار و ســخــت و يــا عــمــال               
ناممکن کرده باشد، در شـرايـطـي کـه       
خصــومــت و کشــمــکــش مــلــي در            
جامعه به درجه اي از غلظت و حـدت      
رسيده باشد که حساسيت وسيعـي در    
ميان بخشهاي وسـيـعـي از جـامـعـه             
بوجود آمده باشد، راه حل مـا در ايـن         
ـ درمـانـي             شرايط يک روش جـراحـيـ 
است. حزب در چنـيـن شـرايـطـي حـق           
جــدايــي از ايــران و تشــکــيــل دولــت             
مستقل از طريق يک پروسـه انـتـخـاب       
ــي االصــول                ــراي مــردم عــل آزاد را ب
برسميت ميشناسد. برسميت شناسي  
حق جدايي اهرمي براي پاسـخـگـويـي     
به "مساله ملي" است که در جـامـعـه          
ايجاد شده است. در عين حال تسـلـيـم     
ـلـخـي اسـت کـه در             شدن به واقعيت ت
جامعه بر خـالف اراده و ايـده آلـهـاي             
انترناسيوناليـسـتـي و اصـل اصـالـت             
انساني ما شکل گـرفـتـه و پـرداخـتـه             

 .شده است
"مساله ملي" محصول عملـکـرد     
ـالـيـسـم      ناسيوناليسم است، چه ناسيون
ـالـيـسـم          "ملت باال دست"، چه ناسـيـون
"ملت فرو دست". نقش ناسيونالـيـسـم       
در پـيـدايـش مسـالـه مـلـي کشـانـدن                
نابرابريها و تبعيض و کشـمـکـش در          
عرصه فرهنگي و اقتصادي به عرصه 

سياسي و مسالـه قـدرت سـيـاسـي و            
دولت در جامعه است. "مساله مـلـي"     
زماني در صـحـنـه سـيـاسـي پـديـدار               
ميشود که جنبشهاي ناسيوناليسـتـي   
تــوانســتــه بــاشــنــد، تــبــعــيــض و يــا            
تــفــاوتــهــاي قــومــي و نــابــرابــريــهــاي         
اقتصادي و اجتماعي بر حسب مليـت  
ــه قــدرت ســيــاســي و                  ــه مســال را ب
حاکميت ربط داده باشنـد. در چـنـيـن          
شــرايــطــي جــدال بــر ســر ســهــمــبــري           
ناسيوناليستها از ثـروت اجـتـمـاعـي            
جامعه تحت پرچم جدال بر سر قـدرت    
ــرده مــيــشــود.                ــه پــيــش ب ــتــي ب دول
ـابـرابـريـهـا                 ناسيوناليسم بـه مسـالـه ن
تبلوري سياسي ميدهد. جرياني است  
که قادر اسـت بـزرگـتـريـن جـدالـهـا و               
جنگها را بر سرفرعي ترين شکافهـاي  
ملي سازمان دهد. امـا حـق جـدايـي            
حقي کـامـال مـنـفـي اسـت. بـه ايـن                    
اعتبار که هر بار مصرف آن بـه ارزش    
هاي اجتماعلي جامعه نـمـي افـزايـد.         
در اکثر موارد قابل توصـيـه نـيـسـت.        
بعالوه برسميت شناسـي حـق جـدايـي         
مترادف توصيه به جدايي نـيـسـت. از       
نقطه نظر ما جدايي تنها در مـواردي      
قابل توصيه است که چنين مسـيـري،   
يعني جدايي، منـجـر بـه بـرخـورداري          
کارگران و توده مـردم زحـمـتـکـش از            
حقوق مدني پـيـشـروتـر و مـوقـعـيـت             
ـاه بـيــشـتــر                  اجـتـمــاعـي بـرابــرتـر و رف
اقتصادي شـونـد. مـا عـلـي االصـول              
ــي مــردم در              ــيــاب خــواهــان ســازمــان
ـابـه         چهارچوبهاي بزرگتر کشـوري بـمـث
شهروندان آزاد و مـتـسـاوي الـحـقـوق             
هستيم. ايران از نـظـر مـا مـيـتـوانـد                 
ـاشـد.         کشوري کوچکتر و يا بـزرگـتـر ب
فاکتور تعيين کننده در اين تـغـيـيـر و       
تحوالت اعمال اراده آزاد خـود مـردم         

 .ساکن اين سرزمينها است
در ايـران تـنـهـا مسـالـه کـرد در                  
شـــرايـــط حـــاضـــر داراي چـــنـــيـــن             
خصوصياتي است. عالوه بر پيشـيـنـه     
سرکوب و ستم بر مردم مـنـتـسـب بـه        
کرد، چه در دوران سلـطـنـت و چـه در           
دوران رژيم اسالمي، وجـود اعـتـراض      
ــريــانــات                ــحــرک ج ــمــاعــي و ت ــت اج

 ۱۰ صفحه  
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ناسيوناليستي که قادر شده اند ستم و   
تبعيض بر مـردم کـرد را بـه سـکـوي              
پرش خود بمنـظـور سـهـمـخـواهـي از            
قدرت سياسي تبديـل کـنـنـد، عـمـال           
ستم بر مردم کرد را به مساله اي باز و   
مفتوح تبديل کرده است که از نـقـطـه        
نظر توده هاي مردم در کردستـان و از      
نقطه نظـر حـيـات سـيـاسـي جـامـعـه                
ـاسـخ     نيازمند پاسخي اصولي است. پ
اصــولــي مــا بــرگــزاري رفــرانــدوم در           
مناطق کرد نشين و تنها کرد نشين و   
نه سراسر ايران درمـورد حـل مسـالـه           
کــرد اســت. (بــرخــي از جــريــانــات                
ناسيوناليست عظمت طلب ايـرانـي از     
ـا                 قرار فـرمـول جـديـدي در ضـديـت ب
خواست رفراندم در زمينه حل مسـالـه   
کرد کشف کـرده انـد. "عـقـالي" ايـن                 
جــريــانــات در مــقــابــل مــا اســتــدالل          
ـاره مسـالـه             ميکنند که رفـرانـدم در ب
کرد بايد در سراسر ايران و نه فـقـط در     
مناطق کرد نشين صورت گيرد!؟ ايـن  
هم استدالل ديگري است دال بر اينکـه  
هنر واقعا نزد ايرانيان و صـد الـبـتـه و         
ـانـــات                     ــريــ ــزد جـ ــه اول نـ در درجـ
ناسيوناليستي است و بـس! امـا ايـن           
ـلـيـغـاتـي       استدالالت فقط يک حربه تب
ـاي هـر          است. اين جريانات خود يـک پ
جنگ داخلي هستند. ستمگري ملـي   
ـايـه اي           و چکمه به پا کردن يک رکـن پ
سياست ناسيوناليسم عظـمـت طـلـب       
ــون                ــمــاي ــوش ه ــي اســت. داري ــران اي
تئوريسين "ليـبـرال" صـف مشـروطـه            
خـواهــان تــهــديــد کــرده اســت کــه در             
صورت پاگرفتن خواست جدايي و پـرو  
ـانـه    بال گرفتن جنبشهاي استقالل طلب
در ايــران ايــن جــريــانــات در کــنــار                
ـا ايـن           ـابلـه ب جمهوري اسالمي در مـق
وضعيت خواهند ايستاد. اين تکليـف   
صف "ليبرال" جريانات مشروطه خـواه    
ـاشـسـيـت و           است. تکليف جريانات ف
آريايـي پـرسـت سـلـطـنـت طـلـب کـه                   
کارنامه شان الزم به بررسـي نـيـسـت،       
خود يک پاي سوق دادن جامعه به يـک    

 کشمکش قومي و ملي هستند.)  
اما به قول منصـور حـکـمـت "از          
ـا         نظر ما موضوع رفراندم جـدايـي و ي
عدم جدايي است و نه خود مخـتـاري،   
فدراليسم قومي و نظاير آنها. پرسشي  
که مردم کردستان در چنين رفراندمـي  
با آن پاسخ ميدهند، عبارت اسـت از      
"جـدايـي از ايـران و تشـکــيـل دولــت                 
مستقل، يا ماندن در چهارچوب ايـران  

ـلـيـه                  با تضميـن بـرابـري کـامـل در ک
حقوق و آزاديها بعنوان شهرونـدان آزاد    
و متساوي الحقوق کشور" (مـنـصـور      
حکمت: در باره حـل مسـالـه کـرد در            

در عـيـن   )  ۱۳۷۳ کردستان ايران، آذر 
حال توصيه اصولي حزب کمونـيـسـت    
ـا     کارگري در پاسخ به سئوال رفراندم، ب
توجه به وضعيت توده هـاي مـردم در         
مناطق کرد نشين و مجمـوعـه اي از       
فاکتورهاي اقتصادي و سـيـاسـي در          
ـا      منطقه، ماندن در چهارچوب ايـران ب
تضمين حق برابري شـهـرونـدي و رفـع         

 .هر گونه ستم و تبعيض است
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ـان، عـرب               ستم بـر مـردم تـرک زب
ـلـوچ شـکـل                 زبان و يا مـنـتـسـب بـه ب
ـالـيـسـم      ديگري از ستم تاريخي ناسيون
ايــرانــي در جــامــعــه اســت. راه حــل               
کمونيستي در قبال اين اشکال ستـم و    
نابرابري راه حـل اصـولـي و انسـانـي                
است. ما براي يک جامـعـه بـه دور از           
هــرگــونــه تــبــعــيــض و بــا حــقــوق و               
امکانات برابر براي هـمـه شـهـرونـدان          
مبارزه ميکنم و لزومي به تـوسـل بـه        
رفراندم و جراحي اجتمـاعـي نـيـسـت.        
اما مساله اين است کـه وجـود درجـه        
ـابـرابـري بـر              اي از ستم و تبعـيـض و ن
حسب مليت الزاما مترادف با وجـود    
"مساله ملي" نيست. هر ستم ملي را      
نيز نبايد و نميتوان الزاما با رفرانـدم و    
ـاسـخ          برسميت شناختن حق جـدايـي پ
داد. هـر دردي در جـامـعـه مـحـتـاج                 
جراحي نيسست. مـا عـلـي الـعـمـوم              
حقي براي جريانات ناسيوناليستي کـه  
بمنظور سهمبري از حاکميت و ثـروت    
اجتماعي جنبشـي بـراي اسـتـقـالل و            
تشکيل دولت مستقل براه مي انـدازد  
را برسميت نمي شناسيم. مساله کـرد     
و حق تشکيل دولت مستقل از نـقـطـه    
نظر ما يک اسـتـثـنـاء اسـت، قـاعـده              
نيست. از نقطه نظر ما الزاما هر گـروه   
ـا                       ـا نـژاد و ي از جامـعـه، هـر قـوم و ي
ـان خـاصـي الـزامـا                   متکلـمـيـن بـه زب
"حقي" براي ايـجـاد کشـور مسـتـقـل               
ندارند. جنبشهاي استقالل طلبانـه در     
بسياري از مـواقـع جـايـي در مـيـان                 
جنبشـهـاي آزاديـخـواهـانـه و بـرابـري               
طلبانه در دنياي امروز ندارند. مسالـه   
ما حل معـضـالت اجـتـمـاعـي تـوده            
هاي مردم، نابودي و ريشه کـن کـردن       
ستم و نابرابري و استثمار مـوجـود در     
جوامع کنوني است. به اين اعـتـبـار و       

در شرايط کنـونـي جـامـعـه فـورمـول            
رفراندم براي حل مساله کرد فورمولي 
قابل بسط بـه سـتـم مـلـي در سـايـر                  
مناطق ايران نيست. راه حل مـا بـراي      
ـا      ـان، ي رفع ستم ملي بر مردم عرب زب
ترک زبان و يا بلوچ تالش همـه جـانـبـه       
ـابـرابـري بـر             براي رفع هرگونه ستـم و ن
حسب مليت است. در شرايط کنـونـي    
در جامعه ايران مساله اي بنام مسالـه  
آذري، بلوچ و يا عرب وجود ندارد. مـا  
شاهد درجه اي قابل مالحظه و غـيـر       
قابل درمان کشمکش قومي و مـلـي       
ميان مردم منتسب به آذري و بلـوچ و    
عرب نيـسـتـيـم. و بـر خـالف تصـور                 
ـا تصـور              تبليغات رژيم اسـالمـي و ي
جريانات ناسيوناليست ايراني جامـعـه   
ـايـداري از         ـاپ ايران ائتالف شکننده و ن
"اقوام و ملل" نيسـت کـه بـه مـحـض              
شل شدن قدرت مـرکـزي در تـهـران و           
روشــن شــدن ســقــوط مــحــتــوم رژيــم          
اسالمي به جـان يـکـديـگـر خـواهـنـد             
افتاد. اين تبليغات رژيـم اسـالمـي و           
شاخه هايي از جريانات ناسيوناليسـت  
ايراني و قـومـي ربـطـي بـه واقـعـيـت                 
جامعه ايران و تصور و ذهنيـت مـردم     

ـلـيـغـاتـي سـيـاسـي              در ايران ندارد. تـب
است. تـالـشـي بـراي الصـاق هـويـت                 
قومي و ملي به انسانهاي سـاکـن يـک      
جامعه و، خـلـق خـود آگـاهـي وارونـه             
ملي و قومي است. واقـعـي نـيـسـت.         
ــخــاصــمــات و                  ــي از ت ــچ نشــان هــي
کشمکشهاي قومي العـالج و غـيـر          
قابل درمان در جـامـعـه و در مـيـان                
مردم مشاهده نميشود. واقعـيـت ايـن       
است کـه جـامـعـه ايـران جـامـعـه اي                 
ـاگـون" نـيـسـت.           متشکل از "ملل گون
ـاگـون             ـانـهـاي گـون مردم در ايران بـه زب
صحبت و تکلم ميکنند. اما ملـت و     
يا مليت هر دو مـقـوالتـي سـاخـتـه و           
پرداخته جريانات ناسيوناليست است. 
اگرچه ملت و هويت ملي و قومي يک 
پديده سـيـاسـي و دسـت سـاز اسـت.               
اگرچه قوم پرستي و کشمکش قـومـي   
ـابـل                 يک بيمـاري سـيـاسـي جـدي و ق
مشاهده در ايران نيست. امـا مسـالـه       
اين است که اين بيماري نه ريشـه کـن       
شده و نه جامعه و مـردم در بـرابـر آن            
ـايـد                 واکسينه شده انـد. و از ايـن رو ب

 .بطور همه جانبه اي افشا و نقد شود

در خـاتـمــه: مـا تـقـسـيــم بـنــدي                 
ـا مـلـيـتـهـاي                       انسانـهـا بـه مـلـت و ي
مختلف را به رسميت نمي شـنـاسـيـم.     
ما انسانيم. ترک و کرد و بلوچ و عـرب   
نيستيم. هويت انساني ما قابل تقليـل  
و يا تبديل به هويـت قـومـي و مـلـي            
نيسـت. خـود آگـاه کـردن تـوده هـاي                  
وسيع جامعه به اين اصل پايه اي، در     
عين حـال بـخـشـي از تـالش مـا در                 
ـات   حاشيه اي کردن و پيروزي بر جريان
ناسيوناليستي است. مبارزه پيگيـر و     
قاطع با ستم و تبعيض ملي بـخـشـي      
از مبارزه ما بـراي آزادي و بـرابـري و            
رفاه و نظام متضمن چنين شـرايـطـي،      
يک جمهوري سوسيالـيـسـتـي، اسـت.        
مــا تــمــامــي انســانــهــاي شــريــف و             
آزاديخواه را به يـک مـبـارزه سـراسـري          
براي ايجاد يک جامعه برابـر و بـه دور         
از هرگونه تبعـيـضـي و افشـا و طـرد              
ـالـيـسـتـي دعـوت                 ـاسـيـون ـات ن ـان جري
ـالـيـسـتـي            ميکنيم. جمهـوري سـوسـي
نمـونـه اي اسـت از يـک کشـور آزاد،                  
سوسياليسـتـي، غـيـر قـومـي، غـيـر               
ـانـون واحـد             ـا ق ملي، غير مذهبـي، ب

 براي همه!

 ۹ از صفحه 
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ـا و فـرانسـه در                 ـالـي دولتهـاي ايـت
نوامبر سال جـاري   ۸ ١ تا  ١٤ روزهاي 

ـان يـکـي از سـران حـکـومـتـي                    مـيـزب
هستند کـه بـيـش از سـه دهـه اسـت                 
ـايـت در       مشغول سرکوب و ترور و جـن

 ايران و خارج از کشور بوده است.  
مشارکت حسن روحاني و سابـقـه   
سياهش در سرکوب آزاديـهـاي مـردم        
ايران، در زن ستـيـزي سـيـسـتـمـاتـيـک            
جــمــهــوري اســالمــي، در عــمــلــي و           
اجرايي کردن سياستهـاي تـروريسـتـي       
درمنطقه و در جهان براي هر دو دولت 
روشن است. فقط در يک قلم بـيـش از        
ــزار اعــدام، در دوره ريــاســت                  دو ه
جمهوري او بـوقـوع پـيـوسـتـه اسـت.                
تداوم و تشديد سرکوب و دسـتـگـيـري     
فعالين کارگري و مخالفين سـيـاسـي،    
ـان و           تداوم زن ستيزي و بيـحـقـوقـي زن
دهها جنايت ديـگـر نـيـز بـخـشـي از                
کارنامه حسن روحـانـي در راس قـوه            
مجريه حکومت اسالمي در دو سـال      

 گذشته است.  
ـا و فـرانسـه              ـالـي اما دولتهاي ايـت
ـايـت تصـمـيـم             عليرغم اين سابقـه جـن
گرفته اند تا با خاک پاشيـدن بـه چشـم        

مردم ايران، خانواده هاي اعدامـيـان و     
ميليونها مردمي که قرباني حکومـت  
اسالمي اند، چشمان خود را بر فجايـع  
بـيـشـمــار حـکــومـت اســالمـي ايــران             

 ببندند.  
ـا   دولتهاي ايتاليا و فرانسه با زير پ
ـاکـي کـه بـر            گذاشتن همه حقايق دردن
ـان زيـر سـيـطـره              مردم ايران و بويـژه زن
ـاه حـکـومـت خـونـريـز جـمـهـوري                  سي
اسالمي رفته است، بجاي قطع رابـطـه   
سياسي و محکوميت و ممـانـعـت از      
ـايـتـکـار و تـروريسـت                سفر سـران جـن
جــمــهــوري اســالمــي، دروازه هــاي            
ديــپــلــمــاســي خــونــيــن خــود را مــي            

 گشايند.  
اما وجدان بيدار، آگاه و مسـئـول       
ـا و فـرانســه از ســوابــق                مـردم ايـتــالــي
تروريستي حاکمان جمهوري اسـالمـي   
نمي تواند چشم بپوشد. از انـفـجـار و           
بمب گـذاري جـمـهـوري اسـالمـي در             

تا قتلهاي زنجيره اي فـعـالـيـن      ۹۸۷ ١ 
ــزام                  ــرانســه و اع ــون در ف ــوزيســي اپ
ـا         دستجات تروريست و آدمـکـش و ت
مماشات دولتهاي وقت و مـعـامـالت    
ـا حـکــومــت                کـثــيـف و مــحـرمــانـه ب

ـاريـخـي مـردم               اسالمي در حـافـظـه ت
باقيمانده است. جاي هيچ عذر و بهانه  
ـلـمـاسـي مـحـکـوم            اي نيست! اين ديپ

 است!  
ـا هـــمـــه مـــردم آزاديـــخـــواه،            مـ
انســانــدوســت و ضــد تــروريســت در            
ايتاليا و فرانسه را به اعتـراض وسـيـع      
عليه اين ديپلماسي دعوت مي کنـيـم   
تا قاطعانه عليه ورود حسـن روحـانـي      
دست به اعتراض بزنند و صـداي حـق       
ـاشـنـد.          طلبانه ميليونها مردم ايـران ب
حسن روحاني و ساير سران جـمـهـوري      
ـايـد دسـتـگـيـر و بـه جـرم                     اسالمـي ب
جنايت عـلـيـه بشـريـت در دادگـاهـي              

 علني محاکمه شوند.  
 

زنده باد همبستگي بين المللي با  
 مبارزات مردم ايران

ننگ و نفرت بر ديپلماسي خونين دول  
 غربي با جمهوري اسالمي  

 

تشکيالت خارج کشور حزب  
 کمونيست کارگري ايران
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قبل از اينکه مستقيما به سئوال شما 
و پاسخ به آن بپردازم تاکيد کنم که در 
ـيـاي                     برنامـه حـزب  يـعـنـي "يـک دن
ــر"مــا از بــرقــراري يــک نــظــام                بــهــت
سوسياليستي و انقالب کـارگـري بـه        
منظـور پـايـان دادن بـه مشـقـات و                 
مصائب بشريت حرف زده ايـم. لـغـو       
کار مزدي، نـابـودي نـظـام سـرمـايـه              
داري و به زير کشيدن دولت سـرمـايـه    
ـقـالب        داري از طريق سازمانـدهـي ان
اجتماعي طبقه کـارگـر از نـظـر مـا              
ريشه اي ترين پاسخي است که امروز 
در برابر جامعه بشـري قـرار دارد تـا            
خــود را از گــنــداب ســرمــايــه داري            

 نجات دهد.
اينکه ما در برنامه حـزب فـوري     
ترين خواستها را براي بهبود شـرايـط     
کار و زندگي مردم مطرح کرده ايـم و    
اينکـه هـر روزه و در عـرصـه هـاي                   
مختلف نبرد داريم براي تغيير واقعي 
در زندگي مردم تالش مي کنيم و در 
ـيـز هـمـه آن             جامعه سوسياليستـي ن
خواستهايي که شما هـم بـدان اشـاره          
کرديد به شکل کاملي عملي خواهيم 
ـيـگـري             ـقـالب کرد هيچ تناقضـي بـا ان
سوسياليستي مـا نـدارد. و سـئـوال              
ـنـاقـض        شما هميجاست که آيا ايـن ت

 نيست؟
ـقــط                    ـيـم نـه ف مـا فـکـر مـي کــن
تناقضي نيست بلکه مباره براي رفـاه  
و اصالحات مي تواند راه ما را بـراي  
انقالب و تغييرات بنيادين در جامعه 
ــظــر                   ــد. از ن ــر هــمــواره کــن ــشــت بــي
ـنـدگـي مـي            کمونيسمي که ما نـمـاي
کنيم مبارزه براي اصالحات و بهبـود  
فوري زنـدگـي مـردم بـخـش جـدايـي              
ــژي                 ــراتـ ــک اســـتـ ــري از يـ ــذيـ ــاپـ نـ
سوسياليستي و انقالبي است. چـوب     
زيربغلي است که به تحکيم موقعيـت  
اقتصادي، اجـتـمـاعـي و فـرهـنـگـي             
کـارگـران و مـردم زحـمــتـکـش مــي               
انجامد تا از قضا بتوانند قـوي تـر و       
آماده تر کار نظـام سـرمـايـه داري را           

 يکسره کنند.
در دنياي واقعي مردمي کـه در      
چــنــگــال فــقــر، نــداري، گــرســنــگــي،        

بيکاري و خفقان سياسي و فرهنـگـي   
اسير هستند مجبورند که بـراي زنـده     
ـنـد و              ماندن خود روزانـه مـبـارزه کـن
قدمي در راه بهبود فـوري زنـدگـي و          
ـتـي کـه مـا از                کار خود بردارنـد. وق
مـبـارزه بـراي اصـالحــات صــحـبــت            
ميکنيم قبل از هر چيز داريم از ايـن      
ـيـم کـه ايـن مـبـارزات                 حرف مـي زن
ـتـصـادي و          روزمره براي رفاهيـات اق
شرايط بهتر سياسي و فـرهـنـگـي از         
نظر ما مهم هستند. وقتي به تـاريـخ      
نگاه مي کنيم متوجه مي شـويـم در     
مقاطعي کمونيستها از جنبش هـاي  
اجتماعي براي بهبود شـرايـط کـار و        
ــارزه بــراي ايــجــاد               زنــدگــي، از مــب
ـتـصـادي و سـيـاسـي و              اصالحات اق
ـتـاده انـد.         فرهنگي در جامعه جدا اف
شايد با اين استدالل که اينها به اندازه 
"کافي انقالبي" نبوده اند. ايـن هـنـوز         
ممکن است تفـکـر بـخـشـي از چـپ             
سنتي باشد که اينگونه مـبـارزات را     
تخظئه ميکند تا انقالبي گري کذايي 
خود را ارضا کند. چنيـن ديـدگـاهـي        
معموال ميدان مـبـارزه بـراي رفـاه و           
ــراي                ــه را ب اصــالحــات در جــامــع
رفرميستها خالي مي گذارد و عمـال  
رهبري اين جنبـش هـا را دودسـتـي           
تقديم اصالح طلبان نظام مـي کـنـد.      
اما از نظرکمونيسمي کـه بـه لـحـاظ         
تاريخي در تالش بشـر بـراي بـهـبـود          
ـقـه    شرايط زندگي اش و مبارزات طب
ـبـه کـردن                    ـقـد و مـطـال کارگر بـراي ن
خواستهاي انساني ريشه دارد بسـيـار   
طبيعي و غريزي هست که خودش را 
به ايـن مـبـارزات وصـل کـنـد و در                 
هدايت و رهبري و به پيروزي رسانـدن  

 آنها نقش ايفا کند.
از طرف ديگرما بـرخـالف چـپ        
ـقـد               ـبـي مـعـت هاي سنتي و يـا مـکـت
نــيــســتــيــم کــه فــقــيــر شــدن هــر چــه             
ـقـه کـارگـر تـحـقـق              بيشترمردم و طـب
انقالب سوسياليستي را سرعت مـي  
بخشد. بـرعـکـس؛ کـارگـران بـه هـر                
درجـه کــه بـه لـحــاظ رفـاهــيـات در                
موقعيت بهتري قرار داشته باشـنـد و     
از منزلت جتماعي بهتري بـرخـوردار     

باشند، تحقق انقالب سوسياليـسـتـي    
تسهيل خواهد شد. در ايـن صـورت         
طبقه کارگر در شرايط بمراتب بهتري 
مــي تــوانــد بــه عــنــوان يــک نــيــروي            
صاحب صالحيت بـه هـمـه جـوانـب            
ـتـصـاد و سـيـاسـت و                    جامـعـه از اق
فــرهــنــگ و ... بــپــردازد و گــزيــنــه                
رهائيبخش خود را در مـقـابـل کـل             

 جامعه قرار دهد.
در سئوالتان اشاره کرده بوديد که 
ـبــان و                     ـلـ ـبــا اصــالح طـ مــا مــرتـ
ـقـد قـرار مـي            رفرميستها را مورد ن
دهيم. اين هم مشاهده درستي اسـت     
و با تالش ما براي انجام اصـالحـات     
ـتـي نـدارد.       اقتصادي و سياسي ضدي
حقيقت اينست که رفـرمـيـسـتـهـا بـا          
اصالحات اجتماعي ربـطـي نـدارنـد.       
هدفي که رفرميستها و مصـلـحـيـن         
اجتماعي در بـهـتـريـن حـالـت دارنـد            
حفظ نظام موجود و ايـجـاد جـرح و          
تعديالتي در هميـن نـظـام اسـت کـه            

قدري آن را بـراي شـهـرونـدان قـابـل                 
ـيـل          تحمل تر کند. و دقيقا به ايـن دل
ـقـد و افشــا                      اسـت کـه مــا آنـهـا را ن
ميکنيم. در صورتيکه هدف مـا بـر        
چيدن نظام سرمايه داري و جايگزيني 
آن با يک نظام سوسياليـسـتـي اسـت.       
مي خواهم بگويم کـه اهـداف يـکـي         
ـبـت قـطـب و             نيست. در صورت غـي
دورنماي انقالبي و سوسياليستـي در    
ـبــارزات بــراي اصــالحــات،               دل مـ
نيـروهـاي رفـرمـيـسـت اعـتـراضـات               
کارگران و مردم را چـهـارچـوب نـظـام        
سرمايـه داري بـه اسـارت خـواهـنـد               
کشيد و از قضـا بـه مـبـارزات بـراي            
خواستهاي فوري لطمه خـواهـنـد زد.      
حضور نيروهاي کمونيست و انقالبـي  
در دل اين مبارزات به اين معنـاسـت   
که اوال متحد شويم و اين اعتراضات 
را به پيروزي برسانيم و اجـازه نـدهـيـم       
سـازشــکـاران بـر سـر دسـتــيـابــي بــه               
ـيـا     موفقيت سنگ اندازي کنند و ثـان

بدين معناست که سنگر بدست آمـده  
را به ايستگاهي براي پيـشـروي هـاي      
ــر،              ــشــت ــر، خــودآگــاهــي بــي ــشــت بــي
سازمانيابي قوي تـر در جـهـت لـغـو            
ـيـم.        کامل سرمايه داري استفـاده کـن
اين جهت و افق اگر گم شـود مـبـارزه      
براي اصالحات در اصـالحـات حـل          
خواهد شد. از اين نظر طبيعي اسـت     
ـقـد    که رفرميستها دائما زير فشار و ن

 سياسي ما هستند و خواهند بود.

شما مدام از انقالب حرف ميزنيد و از انقالب دفاع ميکنيد  و اصالح طلبان و رفرميستها را مـورد تـعـرض      
و نقد قرار ميدهيد. در عين حال در برنامه يک دنياي بهـتـر کـه بـرنـامـه حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري اسـت                             
خواستها و بندهايي مطرح شده که اگر عملي شود عمال در حد اصـالحـاتـي در زنـدگـي مـردم اسـت. مـثـل                       

آيا اين تناقض نيست؟ شـمـا ايـن         ساعته يا لغو اعدام و امثال اينها.   ٦درمان و تحصيل رايگان يا روز کار 
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انداختن ميان اکـثـريـت مـردم ايـران            
عليه خود اين حکـومـت فـاشـيـسـت         

 اسالمي! 
کــمـــيـــتـــه آذربــايـــجـــان حـــزب         
کمونيست کارگري اعالم ميکند کـه    
دشمـن مـردم زحـمـتـکـش ايـران در                
ـلـوچسـتـان،           آذربايجان، خـوزسـتـان، ب
تهران و اصفهان و فارس و همه نقـاط  
ــه داران               ــاي ــران حــکــومــت ســرم اي
ميلياردر اسالمي است. کـارگـران و        
مردم زحمتکش تـرک زبـان و فـارس            
زبان و کرد  وعرب زبـان يـک دشـمـن         
مشتـرک دارنـد و آن هـم حـکـومـت                 
سرمايه داران اسالمي، حکومت آيت 
اهللا هاي ميلياردر است. حـکـومـتـي      
ـتـسـب بـه             که شيره جان کـارگـران مـن
ملت ترک و فارس و عـرب و کـرد و           
غــيــره را مــي مــکــد و بــراي درهــم              
شکـسـتـن اتـحـاد مـبـارزاتـي مـردم                
آگاهانه و سازمانيافته به تحـريـکـات    
نژادپـرسـتـانـه دسـت مـيـزنـد. حـزب                 
کمونيست کارگري از همـه مـردم در       

سـيـاسـت       سراسر کشور ميخواهد که

فاشـيـسـتـي جـمـهـوري اسـالمـي را                
فعاالنه از اعـتـراض        محکوم کنند و

بحق مردم در شـهـرهـاي آذربـايـجـان           
دفاع کنند و با اينـکـار هـم صـفـوف          
ـيـه جـمـهـوري اسـالمـي                   خـود را عـل
فشرده تر کنند و هم فاشـيـسـت هـاي       

 ترک را هرچه بيشتر منزوي کنند. 
تنها راه رهايي مردم آذربـايـجـان      
از تــبــعــيــض و تــحــقــيــر و تــوهــيــن             
ــابــودي حــکــومــت           ــه ن ــان نــژادپــرســت
فاشيست اسالمي است که تبـعـيـض    
ـيـت و         عليه مردم به بهانه و به نام مـل
قوميت و نژاد و جنيـسـت و مـذهـب         
رکن آن است. در مقابل سيـاسـتـهـاي      
ـيـم کـه        فاشيستي رژيم بايد اعالم کـن
همه کارگران، همه جـوانـان و زنـان و          
همه مردم ايران شهروندان آزاد و برابـر  
هســتــنــد. در مــقــابــل فــاشــيــســم و            

نـژادپــرســتــي جــمــهــوري اســالمــي و        
باندهاي قوم پرست ترک بـايـد از حـق        
همه شهروندان به عـنـوان انسـانـهـاي          
برابر و آزاد دفاع کنيم، انسانهايي کـه  
ميتوانند و بـايـد در کـنـار هـم و بـا                 
برخورداري از رفاه و آزادي و حـرمـت       
انساني زندگي کنند. ايران آينده غـيـر    
مــذهــبــي و غــيــر قــومــي و تــحــت             
حاکميت شهروندان متساوي الحقـوق  

 خواهد بود. 
 

زنده باد مبارزه متحد کارگران و 
مردم زحمتکش سراسر ايران عليه 

 جمهوري اسالمي
 

کميته آذربايجان حزب کمونيست 
 کارگري ايران

 ۲۰۱۵ نوامبر  ۹ ، ۱۳۹۴ آبان  ۱۸ 
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تظاهرات چند ده هزار نفره کـابـل در       
محکوميت کشتار شهروندان و عليه 
بي تفاوتي حکومت "وحدت ملـي" و     
گسترش اين تظاهرات در بسياري از   
شهرهاي ديگر از جمله مـزارشـريـف،    
بلخ، جوزجان، هرات، زابل و ننگرهار 
بيش از هـر وقـت ديـگـر فـاصـلـه و                  
جدايي اهداف سياسـي حـکـومـت و         
خواستهاي بحق مردم افغـانسـتـان را      

 نشان ميدهد. 
مرگ فجيع هفت گروگان ربـوده شـده     
که در بين آنان يک کودک پانزده سـالـه   
ـنـگـچـي          ـف به چشم ميخورد توسـط ت
هاي طالباني درعين موهن و تـکـان     
دهنده بودن آن، بر اين نـکـتـه تـاکـيـد         

دارد که هر روز دامـنـه نـاامـنـي بـه               
سبب الابالي گري عامدانه حکومـت  
 در دفاع از شهروندان بيشتر ميشود.

پس از يافتن هفت جسد کـه سـرشـان      
بريده شده بود. ستاد دادخواهي ملـي   
براي قربانيان خشونت تصميم اطـالع  
داد که اجساد را از زابـل بـه غـزنـي               
سپس به کابل خواهد برد و از مـردم      
دعوت کرد در مقـابـل ارگ ريـاسـت         
جمهوري به دادخـواهـي و اعـتـراض           

 دست بزنند.
حکومت پس از رسيدن اجساد مانـع  
از حرکت جمعيت شد و تـالش کـرد         
براي خاتمه دادن بـه اعـتـراضـات بـه          
بهانه "احترام" آنـهـا را بـه سـردخـانـه                 
بيمارستان داوود خان منتقل کند. بـا   
مخالفت صريح جمعيت معترض، از 

بامداد تجـمـع اعـتـراضـي         ۷ ساعت 
فشرده تر شد. مـردم خشـمـگـيـن بـه            
درســت ارگ ريــاســت جــمــهــوري را           
انگشت نشان ميکردند. ده هـا هـزار      
ـيـز طـوالنـي              نفر با تشکيل يـک دهـل
اجســاد قــربــانــي را بــه ســمــت کــاخ            
رياست جمهوري حرکت دادند. مـردم   
فرياد ميزدند، حقوق شهـرونـدي حـق      
مسلم ماست! من پشتـون هـزاره ام،        
متحد شـويـم تـا رهـا شـويـم و ارگ                 
ارگ! مرگ مرگ! و . . . دسـت بـه                

 اعتراض زدند. 
همه حيله ها و تالشـهـاي حـکـومـت        
ـفـرق و چـنـد شـاخـه کـردن                    براي مـت
جمعيـت از سـوي حـکـومـت بـکـار                
گرفته بي نتيجه ماند. هر لـحـظـه بـر        

 کثرت جمعيت افزوده ميشد. 
ــاســت جــمــهــوري و              ــامــهــاي ري پــي
معـاونـانـش کـه بـا صـداي لـرزان و                  
ـنـد          وحشت زده، از مردم مـيـخـواسـت
ارگ را ترک کنند، براي هـمـيـشـه در         
تاريخ مبارزات مردم افغانستان بـجـا   

 خواهد ماند.
اشرف غني مانند هميشه با مـهـمـل    
ـتـا مـردم را               تراشي هميشـگـي نـهـاي
ـيـس اجـرايـي           تهديد کرد. عبداهللا رئ
حضور مردم در ارگ را غير قـانـونـي    

خواند، محقق معاون عبداهللا با کينه 
ورزي شديدي مردم خشمگـيـن را بـه        
شکست خورده هاي انتخابات نسبت 
داد و با توهين صريح به مردم از آنها 

 خواست از ارگ خارج شوند. 
تيراندازي به مردم جان به لب آمـده و    
زخمي کردن هفت نفر و بنا به اخـبـار     
منتشر شده، کشته شدن دو نفر بيـش  

 از بيش خشم مردم را لبريز کرد. 
ـنـدگـانـي        قرار شد از ميان مردم نـمـاي
براي مذاکره و اعالم کيفرخواست بـه    
داخل ارگ بروند و با شـخـص اشـرف      
ــي و اعضــاي دولــت نشــســت               غــن
اعتراضي داشته باشند. اما به شکل  
ـتـخـاب شـده           مرموزي، نمايندگـان ان
ـفـر    نتوانستند وارد ارگ شوند و چند ن
ديــگــر بــه نــمــايــنــدگــي از تــجــمــع              
اعتراضي وارد ارگ شـد و بـا طـرح              
پنج خواسته که اساسا به خواستـهـاي   
حکومـتـي نـزديـک و هـم خـط بـود                  

 مطرح شد.
اما اين تمهيد هم چيزي از اعـتـراض   
و خواستهاي بحق مـردم کـم نـکـرد.           
پيام مردم بسـيـار روشـن و صـريـح،              
مسئوليت تمامي بالياي اجتـمـاعـي    
ـيـمـا بـه عـهـده دولـت مـي                  را مستق
گذارد و خواهان استعفاي دستجمعي 

 آنها مي شود.
تظاهرات چند هزار نفره تا پـاسـي از       
نيمه شب ادامـه داشـت کـه تـوسـط              
بسياري از خبـرگـزاريـهـاي داخـلـي و           
انعکاس بسيار گسـتـرده در شـبـکـه            
هــاي اجــتــمــاعــي بــا ايــجــاد مــوج            
ـلـي بـه       عظيمي از پشتيباني بين المل
يکي از مهمترين خبـرهـاي روز بـدل        

 گرديد.
امنيت يکي از وعده هاي حـکـومـت    
وحدت ملي براي رسيدن بقدرت بـود.  
ـنـد سـايـر وعـده هـاي               اما اينهم مـان
انتخاباتي همه نقش بـر آب شـد. در          
ــا                  ــاشــات ب ــم عــوض ســازش و م
تفنگچي هاي طالبان و کنار آمدن با 
دستگاه امنيتي پاکستان، سـيـاسـت      
ـيـت                  ـبـال حـفـظ امـن بي عملـي در ق
مردم، گسترش ناامني بيش از پيـش  

 گسترش يافت.
اکـنــون بــا ايــن تــظـاهــرات جــامـعــه            
افغانستان بخوبي نشان مـيـدهـد کـه       
در يک قدمي يک رنسانس سياسي و   
اجتماعي جدي است. نشان مـيـدهـد     
ـيـرات            عزمي جدي براي ايـجـاد تـغـي
بنيـادي و کـنـار زدن احـزاب فـاسـد                 
جهادي و دار و دسته هاي تفنـگـچـي    
بيش از هر وقت ديگر خودنمايي مي 
کند. اين تظاهرات چند ده هزار نفري  
و حضور چشمگير و گسـتـرده زنـان،        
ـنـده،        جهتگيري شعارهاي تعييـن کـن
نشــان از تــغــيــيــري جــدي در چــهــره            
 سياسي و اجتماعي افغانستان است.

اين تظاهرات گوشه اي از خشم مردم 
عليه نـاامـنـي و فسـاد حـکـومـتـي                 
است. بيعدالتي و تبعـيـض سـازمـان        
يافته دولتي که زندگي را بر ميليونها 
ـبـاه       مردم مصيبت ديده افغانستـان ت
کرده است و اگر به درست تداوم يـابـد     
بزودي آثار خود را بر چهره سياسـي و    
اجتماعي افغانسـتـان نشـان خـواهـد          
داد. افغانستان آبستن تحوالت جدي  
و تعيين کننده است. همين حکومت  
را بيش از هر وقت ديـگـر بـه هـراس           
افکنده است و مردم را چنين مصـمـم   

 به ميدان مبارزه کشانده است.
ـقـه در      اين اعتراض گسترده و بي ساب
عين حال نشان داد که رهـبـري جـدي      
تر و با افق بازتري نياز دارد تا بتـوانـد   
مردم را براي تحقق خـواسـتـهـايشـان        

 همچنان در ميدان نگهدارد.
هنوز چيزي از تجمع هاي اعتـراضـي   
عليه بيکاري نگذشـتـه بـود کـه ايـن            
ـقـه قـدرت        تظاهرات در ابعاد بي سـاب
مردم و ضعف حکومت را نه تنها در 
اجراي وعده هـايـش کـه در انسـجـام            

 داخلي اش هم نشان داد.
بررسي نقاط قوت و ضعفهـا و هـمـه        
گوشـه هـا و زوايـاي ايـن اعـتـراض                 
ـنـده            قدرتمند، نقش رهبـري و افـق آي
مبارزات مردم در افغانستان يکي از 
وظايف فوري و جدي احـزاب چـپ و       

 سوسياليست است.  
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بنا به خبر درج شده در رسانه هاي 
ـتـي تـعـدادي از سـاکـنـان مـحلــه                  دول
گلمغان اردبيل، از مرد و زن و کـودک      
با در دست گرفتن چراغهاي نفـتـي در     
مقابل اسـتـانـداري دسـت بـه تـجـمـع               
ـنـدگـان بـه            اعتراضي زدند. تجمع کـن
نبود سيستم برق رساني به محله شـان  
ـيـل از       معترض بودند. استانداري اردب
ـيـشـتـر اعـتـراضـات              ترس گستـرش ب
مردم مجبور شده است نماينده اي از     
ـيــگــيــري           طـرف مــعـتــرضــيــن بــراي پ
خواستشان بپذيرد. اما مردم معترض 
بايد هشيار بـاشـنـد و اجـازه نـدهـنـد                
دولت با وعده و وعيد توخالي مردم را 

 به خانه هايشان برگرداند.  
ـتـدايـي                محرومـيـت از حـقـوق اب
وضعيت ميليونها حاشـيـه نشـيـن در         
اطراف همه شهرهاي بزرگ و کـوچـک     
ــش                 ــدي پــي ــجــان اســت. چــن ــاي آذرب

مسئولين استانداري آذربايجان غربـي   
از زندگي بيـش ازيـک سـوم مـردم در             
حاشيه شهر ارومـيـه خـبـر داده بـود.              
وضعيت در همه شهرهاي آذربـايـجـان    

 کمابيش به همين منوال است. 
مردم حـاشـيـه نشـيـن شـهـرهـاي             

 آذربايجان!
داشتن امکانات شهري مـنـاسـب    
حق همه مردم اسـت. بـاعـث و بـانـي             
ــدلــيــل مشــکــالت             ــاري ب کــوچ اجــب
ـقـر      اقتصادي از روستاها و همچنين ف
ـيـونـهـا انسـان         و فالکت اقتصادي ميل
ساکن شهرها، رژيم دزد و غـارتـگـر و      
ـيـاردر                ـل جنايتکار آيـت اهللا هـاي مـي
جمهوري اسالمي است. مردم مـحلـه      
گلمغان اردبيل راه درسـت مـبـارزه و            
ـتـخـاب کـرده انـد. ايـن               اعتراض را ان
مردم زحمتکش و محروم را نبايـد در    

 مبارزه بحق شان تنها گذاشت.

کميته آذربايجان حزب کمونيست 
کــارگــري ايــران ضــمــن حــمــايــت از             
ـيـل،    اعتراض مردم محله گلمغان اردب
از همه سـاکـنـان سـايـر مـحلـه هـاي                 
ـيـل                    حاشيـه شـهـر و هـمـه مـردم اردب
ميخواهد که از ايـن اعـتـراض بـحـق            
حمايت کنند. مردم متحد و متشکل  
ميتوانند با اعترض يکپارچه خود بـه    
ـنـد.                 همه خـواسـتـهـايشـان دسـت يـاب
مسئولين دولتي را بايد بـا اعـتـراض        
وادار به عملي کردن خواستهاي مـردم  

 کرد. 
زنده باد مبارزات متحدانه مردم 

 حاشيه نشين اردبيل !

کميته آذربايجان حزب کمونيست 
 کارگري ايران

  نوامبر ۷ برابر با  ۱۳۹۴   آبان ماه
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