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ـفــارت                ـيــدن سـ بــه آتــش کشـ
عــربســتــان در تــهــران و حــملــه بــه              
کنسولگـري آن کشـور در مشـهـد،             

ـفـر    ۷ ٤ بسرعت نگاه ها را از اعدام  ن
زنداني سيـاسـي تـوسـط حـکـومـت            
ـقـامـجـويـانـه        عربستان به واکنش انت
جمهوري اسالمي جلب کرد و منجر 
ــلــي و             ــل ـيــن الــم بـه مــحــکــومــيــت ب

ـيـک               ـلـمـات ـپ فشارهاي سـيـاسـي و دي
جديدي عليه جمهوري اسالمي ايران 

 گرديد. 
ـنـاقـض سـران        اعالم مواضع مت
جمهوري اسالمي در پـي حـملـه بـه           
سفارت عربستان، بار ديگر تشتت و 
چند دستـگـي و دعـواي بـي پـايـان               
طرفيـن جـنـگ قـدرت در ايـران را                
ايــنــبــار بصــورتــي حــادتــر نــمــودار          

ـيـکـه     اي، از    خـامـنـه      ساخت. در حال

دست انتقام الهي که گريبان سعـودي  
نسبت بـه حـملـه بـه          را خواهد گرفت

سفارت عربستان در تهـران واکـنـش      
از حســن روحــانــي،     نشــان مــيــداد،     

حـملـه   جناح ديگر قدرت، شـتـابـزده        
معترضان به سـفـارت عـربسـتـان را          

و آن را آبـروريـزي     محکوم کردشديدا 
   .دانست
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دهمين دوره انتخابات مجلس       
اسالمي و پنجمين دوره انتخابات          
مجلس خبرگان در ماه اسفند انجام       
ميشود. از هم اکنون جنگ و نزاع           
در ميان باندهاي مختلف حکومتي     
بر سر گرفتن کرسي هاي قدرت باال         
گرفته است. کار به جايي رسيده               

است که يکديگر را تهديد جاني               
ميکنند و خامنه اي با وحشت                
نسبت به خطر "نفوذ آمريکا" در               
خبرگان هشدار ميدهد و اشاره اش         
به کساني از خانواده خميني و جناح        
رفسنجاني و روحاني است. در عين       
حال يک گوشه چشم همه شان نيز به          
فضاي جامعه اي است که از                     
اعتراض ميجوشد و اين چيزي است    
که کل دار و دسته هاي حکومتي از        

آن وحشت دارند. همه اين اتفاقات به 
مضحکه انتخاباتشان رنگ ويژه اي      
داده و اوضاع را نسبت به گذشته              
متفاوت کرده است. جدال بر سر               
توافق يا عقب نشيني هسته اي يک         
عرصه تشديد بيسابقه جنگ و                
دعواهاست. چرا که برجام باالنس          
قدرت در باالي حکومت را به درجه        
اي تغيير داده است و هر طرف به               
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ـتـهـاي         حسن صالحي:  ما به مـنـاسـب
مختلف از نقـاط قـوت و رونـدهـاي           
مثبتي در جامعه که مـي تـوانـد بـه           
سرنگوني انقالبي جمهوري اسـالمـي   
و روي کــار آمــدن يــک حــکــومــت               
مردمي بيانجامد به دفـعـات حـرف        
زده ايم. اينجا مي خواهيم روي جنبه  
ديگري از موضوع متمـرکـز بشـويـم       
يعني مخاطرات احتمالي در جـريـان   
سرنگوني جمهوري اسالمي. قبـل از    
اينکه وارد بحث خـود ايـن خـطـرات           
بشويم مي خواهيم بپرسيم که از نظـر  
شما احتمال اين خطرات چـقـدرسـت؟    
چقدر براي حزب مهم اسـت کـه ايـن          
خطرات را بشناسد و نسبت بـه بـروز       

 آنها به جامعه و مردم هشدار دهد؟
روشن است که در روند  حميد تقوائي: 

سرنگوني جمـهـوري اسـالمـي انـواع          
نيروهاي ارتـجـاعـي، از بـخـشـهـا و                
ـتـه تـا                جناحهائي از خـود رژيـم گـرف
نيروهاي ارتجاعي مذهبي و قـومـي     
در اپوزيسيون و تا دولتهاي منطقه و   
دول غربي، فعال خواهند شد و تالش 
ـفـع       خواهند کرد بر سير تحوالت بـه ن
خود  تاثير بگذارند. ايـن تصـور کـه           
حتي در بهترين حالت، يعنـي شـکـل      
گيري يک انقالب اجتماعي قدرتمنـد  
ـيـروهـاي           عليه جمهوري اسـالمـي، ن
ارتجاعي و ضدانقالب صرفـا نـظـاره      
گر خواهند بود توهم خوش خـيـاالنـه    
اي بيش نيست. بنابراين حزبي مـثـل    
حزب ما کـه اسـتـراتـژي سـرنـگـونـي             
ـقـالبـي            ـقـدرت ان جمهوري اسالمـي ب
مــردم را دنــبــال مــيــکــنــد بــايــد در             
ـتـهـاي خـود ايـن                  ـي سياستها و فـعـال
واقعيت را در نظر بگيرد و جـامـعـه،      
ـقـالبـي را       طبقه کارگر و توده مردم ان
ـنـهـا بـا جـمـهـوري                براي مقابله  نـه ت
ـيـروهـاي ضـد        اسالمي بلکه با کليه ن
انــقــالبــي کــه تــالش خــواهــنــد کــرد          
سياستها و منافع ارتجاعي خـود را      
به پيش ببرند آماده کنـد. ايـن آمـاده         
سازي از صـرف هشـدار دادن فـراتـر           
ـتـهـاي     ميرود و مجموعه اي از فعالي
تبليغي، آگاهگري، سـازمـانـدهـي و         
فعاليتهاي کمپيني و عملي عليه کل 
ـقـالب    نيروهاي کمپ ارتجاع و ضد ان

را در بر ميگيرد. يک رکن مـهـم ايـن       
وظايف اشاعه نقد راديـکـال و ريشـه        
اي خود جمهوري اسالمـي و شـکـل        
دادن به يک جنبش سرنـگـونـي اسـت       
که نقد و اعتراض عميقي بر کل نظام 
موجود بعنوان نظام حافظ منافع کل 

 طبقه سرمايه دار داشته باشد. 
 

ايــران بــخــشــي از       حســن صــالــحــي:    
خاورميانه است و اين منطقه يکي از 
کانون هاي بحران در جهان اسـت کـه       
هر چه بيشتر دارد بـه صـحـنـه جـدال          
قـدرتــهـاي جــهـانــي و مــنــطـقــه اي،             
مداخله نظامي دول غربي و روسيه و   
ـتـي بـر سـر          همچنين جنگ هاي نياب
ـبـديـل مـي               نفوذ و موقعيـت بـرتـر ت
شود. در سوريه يک جنگ تمار عيـار   
داخلي در جريان است که مـنـجـر بـه         
کشته شدن دهها هـزار و آواره شـدن           
ميليوني مردم شده اسـت. در عـراق          
بدنبال حمله آمريـکـا بـه ايـن کشـور            
مردم در شرايط بشدت دشواري بسـر  
مي برند و در افغانستان نيز وضـع از    
اين بهتر نيست. به نظر شما در چنين  

بروز يک دوره مشقت بار و     بلبشويي
هرج و مرج و جنگ داخلي در جريان 
ــوط و اضــمــحــالل جــمــهــوري              ســق
اسالمي چقدر مي تواند يک احتـمـال   

 واقعي باشد؟ 
 

ـتـدا              حميد تقوائـي:   اجـازه بـدهـيـد اب
بــگــويــم کــه شــرايــط بــهــم ريــخــتــه             
خاورميانه بيش از پيش بـر ضـرورت     
ـقـالبـات تـوده اي و                  ـيـت ان و مطـلـوب
ـيـم مـردم در اوضـاع              ـق دخالت مسـت
تاکيد ميکند. در دل همـيـن اوضـاع       
بقول شما بلبشو انقالبـات مـتـعـددي       
ـقــوط                     شــکــل گــرفــت کــه بــه سـ
ديکتاتوريهاي پـرو غـرب و کـامـال             
"تثبيت شده" در مصر و تونس منجر   
شد. امروز در اين دو کشور شرايط و  
توازن قوا براي انکـشـاف و تـعـمـيـق           
ـقـه               ـيـشـروي طـب مبارزه طبقاتـي و پ
کارگر و نيروهاي چپ بسيار مساعـد  
تر از قبل از انقالب است. در مقابل،  
نمونه هاي منفي اي هم نظير سـوريـه   
ـبـي گـرچـه            ـي و ليبي وجود دارد. در ل

قذافي ساقط شد ولي جنگ داخـلـي     
بين سران عشاير و دار و دسـتـه هـاي      
ـيـه           ـتـي شـب مختلف اسالمي وضـعـي
عراق در آن کشور ايجاد کـرده اسـت.     
سوريه هم بدنبال به خون کشيده شـدن  
انقالب مـردم بـوسـيلـه رژيـم اسـد و               
ــه و جــمــهــوري             ــانــش روســي حــامــي
اسالمـي، بـه مـيـدان تـاخـت و تـاز                  
نيروهاي هار اسالمي از نوع داعـش    
بدل شده و جامعه کامال درهم کوبيده 
شده است. بعضي ها از اين نمونه هـا   
نتيجه ميگيرند که مردم نبايد دسـت  
به انقالب ميزدند و حتي بهتـر اسـت     
ديکتاتورها سر جاي خودشان باشنـد  
تا جامعه بميدان افسارگسيـخـتـگـي     
دار و دسته هاي قومي و مـذهـبـي و      
آشوب و بي نظمي و کشت و کشـتـار      
ـيـجـه        ـت تبديل نشود. به نظر من اين ن
گيري کامال ارتجاعي و در خـدمـت       
ديکتاتوريها و حکومتهاي ارتجاعي 
ـتـهـائـي             ـيـغـي دول ـل است. اين خط تب
مثل دولت اسد و جمهوري اسـالمـي   
است که مردم را از بدتر شدن اوضـاع  
ـنـد مـردم         ميترسانند و تالش ميـکـن
بجان آمده از وضعيت مـوجـود را از       
دست زدن بـه هـر نـوع اعـتـراض و                  

 مبارزه اي باز بدارند. 
ـبـي                ـي ـفـي سـوريـه و ل تجربه مـن
ـيـسـت، بـر                  ـقـالب مـردم ن حاصـل ان
ـيـروهـاي ضـد        عکس حاصل تالش ن
ـتـهـاي غـربـي،                 انقـالب، اعـم از دول
بقاياي رژيـمـهـاي سـرنـگـون شـده و                
دولتهاي منطقه اي نظـيـر جـمـهـوري        
ـقـش     اسالمي است. همه اين نيروها ن
مهمي در وضعيت بهم ريخته عـراق،  
بخون کشيدن انقالب سوريه و ميدان 
دادن به نيروهائي نظير داعش داشتـه  
اند. مردم سوريه و ليبي مانند مـردم   
ـيـه                ـنـد عـل مصر و تونـس حـق داشـت
ـقـالب    ديکتاتورهاي حاکم دست به ان
بزنند. شکست و نافرجام مانـدن ايـن      

انقالبات تنها نشـان دهـنـده ضـعـف          
ـنـده در       نيروهاي انقالبي و رهبري کـن
خنثي کردن سياستـهـا و تـالـشـهـاي           
ـقـالبـي اسـت و نـه                   نيروهـاي ضـد ان
اشتباه بودن نفس انقالب. وضـعـيـت       
پــر آشــوب مــنــطــقــه و جــنــگــهــا و              

مذهبي اي که   -کشمکشهاي قومي
ـقـالبـي         به آن اشاره کرديد نيـروهـاي ان
نظير حزب ما را ملـزم مـيـکـنـد کـه           
ـيـت يـک         بيشتر بر ضرورت و مطـلـوب
ـيـادي         ـن ـيـر ب انقالب توده اي براي تغي
ـنـد و               اوضاع مـوجـود پـافشـاري کـن
همانطور که باالتر اشاره کردم نه تنها 
ـيـروهـاي             ـلـکـه کـل ن دولتهاي حاکم ب
ـبــي                 ــجــاعــي و قــومــي مــذهـ ارت
ناسيوناليستي در جـامـعـه را هـدف         
ـيـگـيـر خـود قـرار                نقد و افشـاگـري پ
بدهند. اوضاع آشوبزده منطقه دليلي  
بر احتراز از انقالب نيست، برعـکـس   
تنها با انقالبات توده اي ميتوان ايـن    
وضعيت را به نفـع تـوده هـاي مـردم           
تغيير داد. بدون بميدان آمـدن مـردم        
ـيـروهـاي قـومـي           عليه حکومتها و ن

نظير مبـارزه قـهـرمـانـانـه          -مذهبي 
مردم کوباني و يا اعتراضات توده اي 
مردم عراق عليه نيـروهـاي شـيـعـه و          
سني و در دفاع از يـک حـکـومـت و           
جامعه سکوالر و مدني، خاور ميانه 
ـيـروهـاي        همچنان ميدان يکه تـازي ن
اسالمي نظير داعش، دخالتگريها و   
رقابتها و جنگ قدرت بين دولتـهـاي   
منطقه نظيـر جـمـهـوري اسـالمـي و             
ـتـگـريـهـا             عربستان و ترکيـه، و دخـال
نظامي و غير نظامي و رقابت مـيـان   
دول غربـي و روسـيـه بـاقـي خـواهـد                
ماند. به نظر من سرنگوني جمهـوري   
ـقـش       اسالمي بقدرت انقالبي مـردم ن
تعيين کننده اي در تغييـر وضـعـيـت       
ـفـع تـوده مـردم                 کل خاورميـانـه بـه ن

 منطقه خواهد داشت. 
مي پرسيد امکان بروز يـک دوره    
هرج و مـرج و پـر مشـقـت در رونـد                
سـقـوط جـمـهــوري اسـالمــي چـقــدر             
است؟ پاسخ مشخص به اين سـئـوال     
بستگي به شـيـوه و رونـد سـقـوط و                
اضمحالل جمهـوري اسـالمـي دارد.        
ـيـروهـاي              مشخصا در ايـران مـا بـا ن

راســت در اپــوزيســيــون جــمــهــوري           
ـيـم: سـلـطـنـت                  اسالمي روبـرو هسـت
طلبها که اساسا خواهان رژيم چنج با 

ول ماتکا به دولت آمريـکـا و سـايـر د          
ـيــروهـاي قـومــي               غـربـي هسـتــنـد، ن
فاشيستي نظير گرگهاي خـاکسـتـري      
ــا االحــواز در                   ــجــان و ي ــاي در آذرب
خــوزســتــان کــه اســاســا ســيــاســت و          
استراتژيشان بر نفرت پراکني قـومـي   
و ملي مبتني است و باالخره بانـدهـا   
و دار و دسته هاي مسلح حکـومـتـي    
که ممکن است با تضعـيـف و آغـاز        
رونــد اضــمــحــالل حــکــومــت بــجــان        
ـنـد.                     ـت ـف ـي يکـديـگـر و بـجـان مـردم ب
همانطور که باالتر توضيـح دادم هـر       
چه نقش توده مردم در روند سرنگوني 
جمهوري اسالمي کمتر باشد مـيـدان   
براي تاخت و تاز اين نيروها و به هرج 
و مرج کشيدن جامعه بيشتر خـواهـد   
بود. در صورت جابجـائـي قـدرت از         

حمله نظامي غرب  -باالي سر مردم 
و سناريوهاي رژيم چنجي و يا کودتـا  

ـيـروهـاي ارتـجـاعـي               -و غيره  ايـن ن
بيشترين زمينه را براي مانور و تاثير 
گذاري بر شـرايـط خـواهـنـد داشـت.             
احتمال عراقيزه شدن اوضاع ايران در   
ايـن شـرايـط بسـيـار بـاال اسـت. در                   
مقابل، بميدان آمـدن تـوده مـردم بـا           
شعارهاي انقالبي و آزاديخـواهـانـه و      
برابري طلبانه احتمال برهم ريخـتـن و     
به هرج و مرج کشيده شدن اوضاع را   
بسيار تضعيف خواهـد کـرد. گـرچـه          
همانطور که در جواب به سئوال قبلي 
گفتم، حتي در صورت شکـل گـيـري      
ـبـش هـاي              يک انقالب نيـروهـا و جـن
ارتجاعي بيکار نـخـواهـنـد نشـسـت           
ـتـگـري و                    ـفـوذ و دخـال ولي دامـنـه ن
تاثيرگذاري آنها تماما به چـگـونـگـي     
روند تحوالت انقالبي و بويژه نقـش و    
دخالتگري احزاب انقالبي نظير حزب 
ما بستگي خـواهـد داشـت. هـر چـه             
نقش توده مردم انقالبي در ايـن رونـد     
ـقـد و                 ـتـه تـر و ن ـيـاف فعالتر و سازمان
اعتراضشان عميق تر و ريشه اي تر و 
خواستهايشان شفاف تر و متعين تـر    
و راديکال تـر بـاشـد بـهـمـان نسـبـت               
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مــيــدان بــراي دخــالــتــگــري و نــفــوذ          
ـقـالب              ـيـروهـاي ضـد ان جريانات و ن
محدود تر و تنگ تـر خـواهـد بـود.           
اين ويژگيها با انقالب زاده نمـيـشـود    
بلکه بايد از قبل جامعه را در جـهـت   
شکلگيري يک انقـالب قـدرتـمـنـد و          
سازمانيافته با خصوصياتـي کـه بـر        
شمردم اماده کرد و سـازمـان داد. و        
اينجا نيروهاي انقالبي مـثـل حـزب        
ـفـا                     ـنـده اي اي ـيـن کـن ـقـش تـعـي ما ن
ــد. در جــامــعــه اي کــه                  ــکــنــن مــي
اعــتــراضــات و مــبــارزات گســتــرده        
ـيـه              کارگري، جنبـش رهـائـي زن عـل
آپارتايد و تبعيضات جنسي، جنبش 
جوانان براي برخورداري از يک زندگي 
مــدرن و امــروزي، جــنــبــش عــلــيــه          
ـبـعـيـضـات         اعدام، عليه آپارتايد و ت
جنسي، عليه دخالتگري مذهـب در    
دولت و در زندگـي خصـوص افـراد،        
ـيـت              ـل ـيـه اق عليه فقر و فالکت و عـل
ـقـر و                  ناچيزي که بـا تـحـمـيـل ايـن ف
ـيـاردي      ـل فالکت به مردم ثروتهاي مـي
اندوخته اند، عليه آلـودگـي مـحـيـط        
زيست و غيره  وغيره وجـود داشـتـه        
باشد، و اين جنبشها هر چه متـعـيـن    
تر و متشکل تر و خود آگاه تـر و بـا         
چهره هاي سرشناس و شناختـه تـري     
در سطح جامعه مطرح شده بـاشـنـد،    
انقالبـي کـه شـکـل خـواهـد گـرفـت                 
قدرتمندتر و در برابر مخاطراتـي کـه     

مذهبـي   -نيروهاي ارتجاعي قومي 
و يــا دولــتــهــاي غــربــي و مــحــلــي             
ـنـد مصـون تـر               ميتوانند ايـجـاد کـن
ـبـشـهـا           خواهد بود. در ايران ايـن جـن
ـفـه اسـاسـي              وجود دارند و يـک وظـي
حزب ما تقويت و سـازمـان دادن و           
خودآگاه کردن و رايکاليزه و متـعـيـن    
ـبـشـهـاي         کردن هر چه بيشتر اين جـن

 اجتماعي است. 
از اين نقطه نظر بـايـد گـفـت کـه          
احتمال هرج و مرج و به هم ريـخـتـن      
اوضاع در رونـد سـقـوط جـمـهـوري             
اسالمي تماما به نقش و عـمـلـکـرد       
نيروهاي انقـالبـي از هـمـيـن امـروز             

 بستگي پيدا ميکند.  
    

مسئله سرنگـونـي و      حسن صالحي: 
يا حتي فروپـاشـي و يـا اضـمـحـالل             
جمهوري اسالمي با توجه بـه ابـعـاد        
بحران سياسي و افتـصـادي کـه ايـن         

رژيم بدان دچار است در چشـم انـداز         
جامعه قرار دارد. با سقوط اين رژيـم   

احتمال اينکه بـانـدهـا و         از نظر شما
گروههاي مسلح مذهبي و يا حـتـي     
قومي به مـاجـراجـويـي سـيـاسـي و              
نظامي دست بزنند و بخواهند کشور 
ـنـد چـقـدر وجـود             را به قهقرا بکـشـان

   دارد؟   
ـيـسـت        حميد تقوائي:  در اين ترديـد ن

که باندها و نيروهاي قومي مذهـبـي   
از هر فرصتي براي مـطـرح کـردن و          
ـفـرت        ـنـاي ن قدرت گرفتن خود بر مب
ـنـهـا            پراکني قومي و مذهـبـي کـه ت
ـفـاده            سرمايه سياسي آنـهـاسـت اسـت
خواهند کرد. بحث بر سر اينست کـه   
تا چه اندازه شرايط و فضاي سياسـي  
جامعه به چنين ماجراجوئـي هـائـي      
اجازه خواهد داد. منظورم از شرايـط   
سياسي جامعه صرفا سطح آگـاهـي     
مردم و يا طرح خواستهاي انقالبي و   
مترقي نيست بلـکـه مـهـمـتـر از آن             
ـبـش         موقعيت جنبش کـارگـري، جـن
آزادي زن و ساير جنبشهاي راديـکـال   
و مــتــرقــي کــه بــاالتــر نــام بــردم،                
موقعيت احزاب و نيـروهـاي چـپ و        
انقالبي، و بويژه وجـود تشـکـلـهـا و            
ـبـش هـا و               نهادها و چهره هـا و جـن
کمپين هاي مترقي و حق طلبانه در   

 سطح جامعه است.   
بــا تــوجــه بــه مــجــمــوعــه ايــن            
فاکتورها من فکر ميکـنـم احـتـمـال        
ـيـزه شـدن وضـعــيـت ايـران در                 عـراق
شرايط انقالبي بسيار ضعيف اسـت.  
اگر در ليبي و يا سوريه  جنبشـهـا و     
نهادهاي مبارزاتي در سـطـحـي کـه         
امروز در ايران مثال عليه بيحقـوقـي   
ـيـه اعـدام        زن و يا عليه مذهب و عـل
شکل گرفته است وجـود مـيـداشـت         
مسلما باندها و نيروهاي مذهـبـي و     
قومي نميتوانستند نقش چنداني در   
شکل دادن به تحوالت داشته باشند. 
حتي در مـورد مصـر و تـونـس هـم              
خودآگاهي و سازمانيافتگي جامعـه  

بعنوان نمونه  -و جنبشهاي مختلف 
 -جــنــبــش عــلــيــه اعــدام در مصــر          

ميتوانست وضعيت و تـوازن قـوا را       
کامال به نفع نيروهاي چپ و انقالبـي  
تغيير بدهد. در يک سـطـح پـايـه اي            
تري بايد توجـه داشـت کـه در ايـران             
اسـاســا بــخـاطــر وجــود مــذهـب در            
ـيـه مـردم               قدرت و جنايـاتـي کـه عـل

مرتکب شده است باندهاي مذهـبـي   
در اپوزيسيون شانس چـنـدانـي بـراي       
ــد داشــت.              ــخــواهــن ــدام ن عــرض ان

ـقـالب                ۵۷ همانطور کـه در سـيـر ان
ـيـسـم طـرفـدار نـظـام               ايران ناسيـونـال
ـيـروهـاي        سلطنتي شانسي نداشت. ن
ــران اســاســا                 ــاهــي در اي ــد ســي ــان ب
ـيـسـم        نيروهائي هستند که ناسـيـونـال
ــلـــب ايـــرانـــي و يـــا               عــظـــمـــت طـ
ناسيوناليسمـهـاي قـومـي (آذري و             
ـنـدگـي            عرب و کرد و بلوچ) را نـمـاي
ميکنند. اين نيروها في الحال بـراي     
همديگر خط و نشـان مـيـکـشـنـد و           
ـتـشـان بـا جـمـهـوري                   ـف حتـي مـخـال
اسالمي از يک موضع ارتـجـاعـي و      
قومي نژادي است. يکـي جـمـهـوري        
ـيـه        اسالمي را حکومت فارسهـا عـل
آذريها و غـيـره مـيـدانـد و ديـگـري                

 حکومت اعراب عليه فارسها! 
احــتــمــال قــدرتــگــيــري چــنــيــن        
ـيـت و                  ـقـل از فـعـال نيروهائـي مسـت
مبارزه نيروهاي انقالبي مانند حـزب  
ما قابل ارزيابي و بررسي نيست. در    
شرايط مشخص سياسي امروز ايران 
ـيـروهـاي چـپ و                  حزب ما و هـمـه ن
ـنـده    انقالبي ميتوانند نقش تعيين کن
اي در خنثي کردن نيـروهـاي قـومـي       
مذهبي و جلوگيري از عراقيزه شـدن    

 اوضاع ايران ايفا کنند. 
يک رکن مهم فعاليت ما در ايـن  
ـيـسـم و         جهت نقد و افشاي ناسيـونـال
قوم پرستي، هم در هـيـات عـظـمـت        
طلبانه و هم در اشکال قومـگـرايـانـه     
اش، و مبارزه و مقابله با جـمـهـوري      
اسـالمـي بــعـنـوان  حـکــومـت يــک               
درصديهاي سرمايـه دار اسـت. مـا           
بايد اين واقعيت را در برابر جـامـعـه      
قرار بدهيم که جمهوري اسالمـي در    
ـقـل از          مقابل توده مردم ايـران مسـت
مذهب و مليتي که به آنـهـا نسـبـت         

داده انـد و يـا زبـان و مـحـل تـولـد                    
ـيـل         ـل ـيـت ق هرکس، از منافع يک اقل
صاحب سرمايه و صـاحـب مـنـابـع            
ثروت جامعه دفاع ميکنـد و عـلـت        
فقر و بيحقوقي و همه مصائبـي کـه     
ـيـداد مـيـکـنـد هـمـيـن                 در جامعه ب
واقعيت است. از اين نقـطـه نـظـر در          
اينجا هم بايد باز بر اين امـر تـاکـيـد       
کـنـم کــه مـهـار و بـه عــقـب رانــدن                    
ماجراجوئي هاي سياسي و نـظـامـي    

مــذهــبــي در      -نــيــروهــاي قــومــي      
تحوالت انقالبي و زيرو رو کننـده اي    
که در پيش است  تماما به فعاليت و 
ـيـسـتـهـا از هـمـيـن              مبارزه ما کمون

 امروز بستگي دارد.  
 

ـيـرغـم هـمـه            حسن صالحي:  اگر عـل
شرايط و فعاليتهـائـي کـه تـوضـيـح           

کار به جنگ داخلـي و از هـم         داديد 
گسيختگي مـدنـي بـکـشـد آنـوقـت            
حزب کمونيست کـارگـري ايـران چـه         

   کار خواهد کرد؟ 
در چنين شرايطي مـا     حميد تقوائي: 

تالش خواهيم کرد با تفرقـه افـکـنـي       
هاي قومي و مذهبي و ملـي مـيـان      
ـيـت و                 ـيـم، از مـدن مردم مقابلـه کـن
مباني يک جامعه مدني مبتـنـي بـر      
حقوق مساوي همه شهرونـدان دفـاع     
کنيم، اشتراک  مـنـافـع هـمـه مـردم             
مستقل از مذهب و مليت و نـژاد و      
قوميتي که به آنها نسبت داده اند را    
مورد تاکيد قرار بدهيم و توده مـردم    
را براي دفاع از اين منافـع مشـتـرک      
بميدان فرابخوانيم. يک مساله مـهـم      
در شرايط فعال شدن نيروهاي قومي 
مــذهــبــي دفــاع از مــردم در بــرابــر             
تعرضات نظامي اين نيروهـا اسـت.     
بــايــد تــوده مــردم را بــراي مــقــابلــه            
مسلحانه با اين نيروها آمـاده کـرد.       
يک وظيفه محوري ما در شرايـط از    
هم گسيختگي مـدنـي در جـامـعـه            
سازماندهي  ارگانهاي مسـلـح تـوده      
ـيـم مـردم در           ـق اي براي دخالت مسـت

تحوالت و دفـاع  در بـرابـر تـعـرض              
نيروهاي ارتجاعي است. يک عرصـه   
ديگر کار ما جلب حمايت جهاني از   
مبارزات بر حق مردم عليه نيروهـاي  
ارتجاعي و باند سياهي خواهد بـود.  
ـيـه          ميتوان و بايد مردم جهـان را عـل
نيروهاي قومي و مـذهـبـي و بـويـژه          
دخالتگري دولتهاي غربي و منطـقـه   
ـيـروهـا بسـيـج         اي در حمايت از اين ن

 کرد و به حرکت درآورد. 
معموال چنين تصور ميشود که 
در شرايط بهم ريختـگـي جـامـعـه و          
ـيـروهـاي هـار              افسار گسيـخـتـگـي ن
ـيـسـتـي        مذهبي و قومي و ناسيـونـال
ـقـش تـوده           ـفـاي ن جاي زيادي براي اي
مردم باقي نميماند. اما ايـن تصـور        
درستي نيست. حتي در نـامسـاعـد         
ترين و مشـقـت بـار تـريـن شـرايـط                  
بمـيـدان آوردن تـوده هـاي مـردم بـا                 
شعارهاي برحق و انساني و دفـاع از      
تمدن و مدنيت و آزادي امکان پـذيـر   
است. تجربه مبارزات سکوالريستي  
مردم عراق و مبارزه قهرمانانه مردم 
کوباني نـمـونـه هـائـي اسـت کـه راه                
مباره با نيروهاي ارتـجـاعـي و بـانـد          
سياهي در بدترين شرايـط را بـه مـا          

 نشان ميدهد. 
بعنوان آخرين نکته باز بـايـد بـر        
اين تاکيد کنـم کـه درجـه آگـاهـي و              
تشکل مردم و موقعيت جنبـشـهـاي    
اعتراضي بر حق و خودآگاه و متعين 
ـبـش کـارگـري               در جامعه بـويـژه جـن
مهمترين پيش شرط جـلـوگـيـري از         
عراقيزه شدن اوضاع، و در صـورت        
بروز چنين شرايطي، مقابله موفق بـا  
آن است. اين مهمتـريـن فـاکـتـور در           
ـقـالب             تدارک و زمينـه سـازي يـک ان
توده اي پيروزمند و رهائي جامعه از 
شــر جــمــهــوري اســالمــي و هــمــه             

 نيروهاي ارتجاعي است.  
 
 ۲۰۱۶ ژانويه  ۶ 
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عـلـي   در فرداي حـادثـه مـجـددا         
با خامنه اي در کالس درس فقه خود 

و کينه تـوزانـه    واکنش تندنشان دادن 
از اشـاره و         دولت عربستان نسبت به

مــحــکــومــيــت حــملــه بــه ســفــارت           
پيشـتـر   عربستان خود داري کرد. وي  

" کـفـار قـريـش      " را بـا "         آل سعودنيز " 
چنانکه پيشتر نيـز  مقايسه کرده بود.  
منـا  جريان حادثه محسن رضايي در 

عربستان را تهديـد بـه فـرسـتـادن بـه             
 بود. دوران ماقبل صنعتي شدن کرده 

جناح دولت که از رقيب رودسـت  
خورده است، از زاويـه ديـگـري، وارد        
عمل مي شود. تا خود را مبرا کند و 
ـيـشـتـري      در آستانه انتخابات فاصله ب
از جناح خامنه اي و اصـول گـرايـان          
بگيرد. در انظار بين المللي براي خود 
ـيـب      آبرويي بخرد و رفتار وحشيانه رق
را شاهد بيگناهي خـويـش بـگـيـرد.          

، وزيـر     مصطفـي پـورمـحـمـدي       ابتدا 
با توجه محتاطانه گفت: "   دادگستري

بـه فــرمـايشـات و تـذکــرات دائـمــي              
رهبري درباره نفـوذ دشـمـن، حـرکـت          

ـفـوذي    اخير مي تواند توسط عوامل ن
ـبـانـي شـده بـاشـد             ـي " .طراحي و پشـت

محمد باقر نوبخت، سخنگوي سپس 
دولت در کنفرانس مطبوعاتـي خـود     

 "کمي مشکوک" موضوع  اعالم کرد: 
است و بايد در بـاره دسـتـهـاي پشـت          

تـعـرض بـه      وي   صحنه تحقيق شود.    
خـارج از شـان       " سفارت عربستان را     

علي شـمـخـانـي         ."ملت ايران دانست
، دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران

ــه        ــه ب ــارت حــمل ــان را        ســف عــربســت
و بـر "رسـيـدگـي           ه"مشکوک" دانست  

سريـع قضـايـي بـه ايـن مـوضـوع و                  
 .ميکنـد مجازات عامالن آن" تأکيد  

نماينده جمهوري اسـالمـي      همزمان،
در سازمان ملل با سـرافـکـنـدگـي از        
ـقـا از              اتفاقي که افتـاده اسـت، عـمـي
جانب دولت ايران اظهار تاسف کرد و 
تاکيد کـرد دولـت بـا تـمـام تـوان بـا                  

 متخلفين برخورد خواهد کرد.
با خودداري خبرگزاري فارس اما 

از نسبت "خـود سـر" و بـا دانشـجـو                  
ـنـدگـان بـه                    قلـمـداد کـردن حـملـه کـن

گرفتن بـخـشـي       آتش: " نوشتسفارت 
ـيـش      از سفارت سعودي در تهران از پ

" ســپــس در وب        طــراحــي شــده بــود    
نقل از يک مـقـام    بهسايت خبري خود 

ـتـ    ـي در سـفـارت         آتـش افـزود: "        يامن
عربستان قبل از حضور مـعـتـرضـان       

هــاي  ور شــده بــود: دســتــگــاه           شــعلــه
امنيتي در حال بررسي اين مـوضـوع   

هـاي   هستند و تا کنون هم بـه سـرنـخ       
محسن کاظمينـي،  "  .اند خوبي رسيده

اهللا تـهـران، ابـراز         فرمانده سپاه رسول
ـنــان      زدن  آتــشمـيــکـنــد کـه: "         اطـمــي

ــوســـط               ــان تـ ـتـ ــربســ ــارت عـ ـفـ ســ
ـلـکـه       اللهي حزب ها صورت نگرفت: ب

 ".کامال سازماندهي شده بود
راهپيمايي مسلحانـه بسـيـج در        

مهدي مـهـدوي،      يسخنران اروميه و
فقيه در سـپـاه        مسئول نمايندگي ولي

، سـپـس سـخـنـرانـي         آذربايجان غربي
نوچه شناخته شده خامنـه   علم الهدي

اي در مشهد، در مراسم بـزرگـداشـت    
حــملــه شــيــخ نــمــر کــه بــيــان کــرد: "              

کنندگان به سفارت عربستان افراطي 
"، دوگـانـگـي و       نبودند، انقالبي بودند

تناقض رفتار جناح هـاي درگـيـر در          
ـيـشـتـر عـيـان            جمهوري اسالمي را ب

 کرد. 
ـيـز نـوشـت:       سايت عصر ايـران     ن

حمله به سفارت عربستان، آنطور کـه    
خواهند القا کنند يک اقدام  برخي مي

در اطراف ”خودجوش مردمي نبود:  
محل، خودروهاي شخصي متعـددي  

اند که  هاي قم و کرج ديده شده با پالک
“ .مهاجمان را به آنجا رسانـده بـودنـد     

نسبت دادن مهاجـمـيـن بـه سـفـارت           
عربستان به مصـبـاح يـزدي و عـدم             
تکذيب دفتر او نيز بخشي ديگري از   
همين چند دستگي و سنگيـن کـردن     

 کفه مشکالت رقباست.
سـاعـت   وب سايت ايـران وايـر: "        

ـبـه، يـک آگـهـي                   پنج عصـر روز شـن
کـوچــک يــک خــطـي در وب ســايــت             

ـتـشـر شـد:            "افسران جنگ نـرم"      مـن
هـمـگـي در         ١٥ شنبه سـاعـت     يک«

 .» مقابل طويله آل صهيون در تـهـران  
يـکـي   "افسران جنگ نرم"      وب سايت

از سايتهاي مهم اطالع رساني درباره 
تجمع نيروهاي حزب اللهي محسوب 
مي شود. در همان ساعت، عالوه بـر   
اين که عکسهاي تجمع و حـملـه بـه          

گـري عـربسـتـان در مشـهـد              کنسـول 
پــخــش مــي شــد، نشــانــي ســفــارت          
عربستان در تهران هم دست به دسـت  
مــي گشــت؛ پــاســداران، ســه راه                 
فرمانيه، خيابـان بـوسـتـان، خـيـابـان            

بـوقـت      شـب ۰ ١ سـاعـت     ..  نيلوفـر .    

شـد،  تهران نخستيـن جـرقـه هـا زده             
برخي کوکتل مولوتوف به دست، بـه    
ميدان آمـدنـد. بـا پـرتـاب کـوکـتـل                  
مولوتوف به سمت ساختمان و شـروع  
آتش سوزي، معـتـرضـان کـامـال بـر           

 "  صحنه مسلط شدند.
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آتش بيش از سه دهـه رقـابـت و          
کشــمــکــش دو حــکــومــت فــوق                
ارتــجــاعــي جــمــهــوري اســالمــي و          
عربستان سعودي با اعدام شيخ نمر و 
ــه             ســپــس حــمــالت تــالفــي جــويــان
ـيـشـتـر از           جمهوري اسالمي ايـران، ب
پيش زبانه کشيد و وارد فـاز تـازه اي       
از تنشهاي غير قابل پبش بيني شد. 
ـيـرغـم              دو سوي ايـن کشـمـکـش، عـل
تشابهات سـيـاسـي و ايـدئـولـوژيـک              
حکومتي، براساس منافع و اهـداف      
کامال متضاد بعنوان دو قطب اسالم 
سياسي در پـي کسـب هـژمـونـي در            
منطقه و بسط گسـتـره قـدرت خـود           

ايـران و    جمهوري اسـالمـي         هستند. 
در هـمـه عـرصـه         عربستان حاکميت 

هاي تعيين کننده سياسي، اقتصادي 
ـيـک مـنـطـقـه رو در روي                  ـت و ژئوپـول

بر سر ميزان توليد جنگ يکديگرند.  
ـتـي       و تعيين قيمت نفت ـيـاب ، جنگ ن

فرساينده در سوريه، بحريـن، يـمـن و        
در ادامه آن لبنان و غزه و رقابـت بـي     

 شيعهامان در تعيين هژموني رهبري 
در جهان، سه عـرصـه اصـلـي        سنيو 

ــي امــان ايــن دو قــطــب                  جــنــگ ب
 ارتجاعي است.  

در حاليکه جمهوري اسالمي در   
ـنـده و                  ـلـج کـن زير بار تحـريـم هـاي ف
ورشکستگي اقتصـادي دسـت و پـا          
مي زند، براي تامين هزينه کمرشکن 
ـتـي و                   ـي ـ امـن رقابت هـاي نـظـامـيـ 
ـيـش از                ماجرجويـي سـيـاسـي اش ب
پيش فشار بيشتري بـه سـفـره خـالـي          
مردم ايران تحميل مي کند. در عيـن  
حال، حادتـر شـدن وخـامـت اوضـاع            

قطع رابطه عربستان بـا  منطقه در پي 
ـيـشـک بـه           جمهوري اسالمي ايـران، ب
ـتـصـادي شـديـدتـر            انزواي سياسي اق
حــکــومــت اســالمــي در ســطــوح              

 مختلف منجرخواهد گرديد. 
از سوي ديگر، عربستان سعودي 
به نوبه خود با يکي از عـظـيـم تـريـن          
ــخ خــود                 ــاري ــودجــه هــاي ت کســر ب
روبروست. تحميل رياضت اقتصـادي   
به مردمي کـه بـر خـوانـي از ثـروت                
درگير فقر و بيکاري و فلج اقتصـادي  
انــد جــز بــا ايــجــاد فضــاي رعــب و              

ـبـه مـردم       وحشت و سرکوب همه جان
امکان پذير نيست. بافت عشيره اي،  
فضاي بسـتـه و بشـدت ارتـجـاعـي،             
فساد و جـنـگ قـدرت و بـي پـايـان                 

و اعـمـال اراده         شاهزادگـان سـعـودي     
آشکار و نهان آنها در سـهـم خـواهـي         
قدرت بر متن گسترش جنگ نيابتي 
در منطقه کل دسـتـگـاه حـکـومـتـي          
عربستان را با چـالشـي جـدي روبـرو           

 کرده است. 
رو در رويي اين قطب ارتـجـاعـي    
در عين حال سبب تغيير مداوم جهت 
گيريهاي سياسي در کل منطقه مـي    
ـيــرو،                ـنـمــايـي، بسـيـج ن گـردد. قــدرت
تــبــعــات اوجــگــيــري اخــتــالفــات و          
ـيـن بـر        موقعيت ويژه هر کدام از طـرف
متن تالطمات ژئوپلوتيـک مـنـطـقـه        
بيش از هـر وقـت ديـگـر در اوضـاع              
 متشتت منطقه تعيين کننده است. 

کفه قدرت دو طرف منازعه امـا  
در اعمال فشار بر يـکـديـگـر کـامـال           
ناهمگون است. سعوديها بـا عـکـس       
العمل سريع ديپلماتيک و کـور کـردن     
روزنه هر نوع رابطه، نشان دادنـد کـه       
ميتوانند بخوبي از فضاي مـتـشـنـج       
سياسي ابـزارهـاي الزم بـراي بسـيـج            
نيرو عليه جمهوري اسالمـي و آتـش       
بيـاري هـاي مـنـطـقـه اي اش سـود                  
جويند. از اتکـا بـه رابـطـه حسـنـه و                

گـري  يقـدرت الب   متقابل با غـرب،    
و همچنيـن   ميان کشورهاي عربدر 

تکيه زدن به ذخيـره   در سازمان ملل،
حضور در قدرت عظيم ارزي، اتکا به 

ـيـرغـم کـاهـش            نفـت بازار صدور  عـل
قيمت مداوم آن، دست باال داشتن در 
ـيـک مـنـطـقـه اي             مانورهاي ديپلمـات

شـوراي  در   اتحاديه عـرب و      بويژه در 
ـفـوذ آشـکـار       همکاري خليج ، اعمال ن

 و   اسـالمـي   هايسازمان همکاريدر 
 ۲۰ در گـروه      ايـن کشـور       عضويـت    

 ، بهره گيري کنند.اقتصاد برتر جهان
نگراني عربستان با فيصله يافتن 
توافقات اتمي جمهوري اسـالمـي بـا      
ـيـم بـهـبـود              غرب و رفع تحريـمـهـا، ب
رابطه آن با غرب و تغيير موزانه توان 
و قدرت جمهوري اسالمي در جنـگ  
سوريه سبب تنـدتـر کـردن آتشـبـاري          
ديپلماتيک و سـيـاسـي بـر مـواضـع                

 جمهوري اسالمي گرديده است. 
در مقابل جمهوري اسـالمـي در     
پي توافقات اتمي بـا از دسـت دادن           
توان خود در مقابله با "شيطان بزرگ"  
ضعيف تر، ضربه پذيرتر و بـي رمـق       
ـقـطـه اتـکـاهـاي                 تر از نگـه داشـتـن ن

منطقـه اي اش، دچـار انـزواي خـرد               
کننده تر گرديده است. نمـايـش تـوان       
رزمي مـوشـکـي تـوسـط جـمـهـوري             
اسالمي بالفاصله بعـد از حـملـه بـه           

ابتـکـاري بـود       تنها سفارت عربستان
که جمهوري اسالمي بعنوان بخـشـي   
از نمايش بي مايه بـراي نشـان دادن         
 قدرت خود توانست به آن دست بزند. 
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عربستان با بهره برداري از حـملـه   
به سفارتش در تهران، با اعـالم قـطـع      
هرگونه روابط سياسي و اقتصادي بـا  
جمهوري اسالمـي ايـران، عـمـال راه           
حضور جمـهـوري اسـالمـي بـعـنـوان            
ـيـز          يکطرف حل منازعه سـوريـه را ن
بست. تعجيل غرب براي پادرميانـي   
ـيـدا کـردن راهـي              و ميانجيگري و پ
براي برون رفت از وضـعـيـت فـعـلـي             
چندان نتيجه اي در بر نخواهد نداشته 
است. غرب به درجه اي با کـم رنـگ        

ـفـر در يـک روز و               ۷ ٤ کردن اعدام    ن
متقـابـال مـحـکـوم کـردن حـملـه بـه                  
ـبـال      سفارت عربستان در تهران، به دن

ي در ايـن بـحـران          راهي براي گشايش
بسته شـدن پـروسـه سـر          است تا مانع

ميز آوردن جمهوري اسـالمـي ايـران،      
غرب و   دولعربستان و سوريه گردد.  

آمريکا، کل پـروژه اي را        دولت بويژه 
که درباره حل مساله سوريه سـاخـتـه      
اند در خطر جدي مي بينند. بـا درک       
وخامت شديد اوضاع در خاورميانـه،  
دولت ترکيه به نيابـت از جـانـب دول          
غربي بسرعت آمادگي خود را بـراي      
پا درمياني اعـالم مـيـکـنـد. دولـت              
ـقـابـل مـي           روسيه نيز در اقدامي مـت
پذيرد که ابتکار ميانجي گري مـيـان   

 تهران و رياض را بدست بگيرد. 
ــج               ــا بســي ــان ب ـت ــت عــربسـ دول
متحدين خـود بـراي تـرک رابـطـه بـا               
جمهوري اسالمي عمال ابتکار تحت 
فشار گذاشتـن سـنـگـيـن جـمـهـوري             

 ۸ صفحه  
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کشمکشي که بـيـن جـمـهـوري اسـالمـي و دولـت                 
اعدام شيـخ نـمـر يـک آخـونـد شـيـعـه                  عربستان بر سر 

طرفدار واليت فقيه، در گرفته است زمـيـنـه سـيـاسـي         
وسيع تري دارد. تا آنجا که به نفس اعدام مـخـالـفـيـن       
مربوط ميشود جمهوري اسالمي کارنامه بـهـتـري از        
رژيم آل سعود ندارد. کارنامه سياه جمهوري اسالمي،  
از کشتار تابستان شصت و هفت و قتلهاي زنجيره اي   
روزنامه نگاران و نويسندگان مخالف تا اعدام فـرزاد    
کمانگرها و اعدام زير شکنجـه زهـرا کـاظـمـي هـا و               
ستار بهشتي ها جايگاه منحصر بفردي به او بـعـنـوان    
رژيم رکورد دار اعدام در دنـيـا داده اسـت. بـنـابـريـن               
تبليغات رژيم در مورد نقض حقوق بشر در عربسـتـان   
و اعدام مخالفين و غيـره قـبـل از هـمـه دامـن خـود                  
جمهوري اسالمي ميگيرد. "آل سـعـود" و "آل واليـت              
فقيه" در سياست اعدام مخالفين هـيـچ فـرقـي بـاهـم              
ندارند (فرق شايد در اين باشد که يکـي بـا شـمـشـيـر            
گردن ميزند و ديگري از جرثقـيـل آويـزان مـيـکـنـد).             
اختالف و تمـايـزي اگـر هسـت بـر سـر سـيـاسـتـهـا و                        
رقابتهاي منطقه اي اين دو دولـت ارتـجـاعـي اسـت.            
اوضاع بهم ريخته خاورميانه در اثر تـهـاجـم نـظـامـي         

غرب و سياستهاي متعاقب آن از جـانـب آمـريـکـا و              
متحدين غربي اش، نافرجام ماندن اين سـيـاسـتـهـا و        
بدنبال آن وارد عمل شدن روسيه در رقابت با اردوگـاه    
غرب زمينه سياسـي تـقـابـلـي اسـت کـه بـيـن بـلـوک                      

روسـيـه از يـکـسـو و               -رژيم اسد  -جمهوري اسالمي
امـارات از       -تـرکـيـه         -داعـش     -عربستان سعودي 

سوي ديگر براي بسط نفوذ و تقويت موقعيـتـشـان در      
گرفته است. اعدام شيخ نمر و پيامدهاي آن (محکـوم  
کردن آن از جانب خامنه اي و روحـانـي و تـظـاهـرات              

حکومتي و به آتش کشيدن سفارت عربستان و غيره)  
تنها تحول و اپيزود معيني از ايـن تـقـابـل سـيـاسـي                
عمومي تر است و تا وقتي اين کشمکش بر سر دامنه 
و بسط نفوذ بين اين دو بلوک وجود دارد بايد منتـظـر   
حوادث بيشتري از اين قبيل بود. از نقطـه نـظـر تـوده         
مردم در ايران و عـربسـتـان و هـمـه مـنـطـقـه پـاسـخ                        
اعدامهاي حکومتهـاي اسـالمـي عـربسـتـان و ايـران                
خالص شـدن از شـر ايـن حـکـومـتـهـا اسـت. پـاسـخ                           
همانست که از ماهها قبل مردم عراق در خـيـابـانـهـا        
اعالم کرده اند: نه شيعه،  نه سني، جامعه سکوالر و    

  مدني.

تعرض يک جمع هزار نفره بـه  
زنان و اذيت وآزار جـنـسـي آنـهـا        
در جريان جشن سال نو در شـهـر     
کلن آلمان به يـک مـوضـوع داغ          
در افکار عمومي و رسانـه هـاي     
اين کشور تبديل شده است. بـنـا    
بر گزارشها مرداني که دست بـه    
ايــن عــمــل شــنــيــع زده انــد از               

 يکشـــورهـــا»مـــهـــاجـــريـــن از       
بوده اند. اين شـرايـط       «اسالمي

ميتواند به بهانـه تـازه اي بـراي          
تشديد تـعـرض راسـيـسـتـهـا بـه               
ــاي             ــورهـ ــن از کشـ ــريـ ــاجـ ــهـ مـ
اسالمـزده و پـنـاهـنـده سـتـيـزي               
مــنــجــر بشــود. بــايــد در بــرابــر            
راسيسم ايستاد و شـعـار نـه بـه             
سکسيسم و نـه بـه راسـيـسـم در            
تظاهراتي که در عکـس الـعـمـل       

ژانويه در کلن  ٥به اين واقعه در 
برپا شده بود نشان مـيـدهـد کـه         
نيروهاي چپ و مترقـي بـخـوبـي       

 متوجه خطر راسيسم هستند. 
از سوي ديگر نيروهـاي چـپ     
ســنــتــي و طــرفــداران نســبــيــت           
فرهنگي سـعـي مـيـکـنـنـد ايـن               
تهاجم گروهي را امري عـادي و      
در زمره اذيت و آزارهاي جنسـي  
معمول در جامعه آلمان قلـمـداد   
ــرخــورد و                  ــن ب ــنــد. امــا اي ــن ک
موضعگيري نيز به اصل مساله 
ــرض              ــعـ ــن تـ ــردازد. ايـ ــپـ ــيـ ــمـ نـ
سازمانيافته يک گروه هزار نـفـره   
به زنان کـه بـا فـاحشـه خـطـاب               
کردن آنان همراه بوده است را بـا    
هيچ منطق و استداللي نميتـوان  
يک امر سکسيسـتـي عـادي کـه         
هر روز در جامعه اتفاق ميافتـد  
قلمداد کـرد. چـنـيـن تـبـيـيـن و                  
موضعگيري اي بيش از آنکه بـر  
واقعيات مبتني باشد از نظرات 
ــيــســتــي نســبــيــت            پســت مــدرن
فرهنگي و "احترام بـه فـرهـنـگ          
ديــگــران" نشــات مــيــگــيــرد.              
نظراتي که نـيـروهـاي لـيـبـرال و             
ظاهرا چپ در اروپا را عـمـال بـه      
دفاع از جنبش اسالم سياسـي و    
مــظــاهــرش در جــوامــع غــربــي          
(مســـجـــد ســـازي و حـــجـــاب             
اســالمــي و قــوانــيــن شــريــعــه و          
مــدارس اســالمـــي و غـــيـــره)            

کشـانــده اســت. اصــل و جــوهــر            
مساله نه فرهنگي است، نـه بـه       
پــنــاهــنــدگــان و مــهــاجــريــن از           
کشــورهــاي اســالمــزده مــربــوط       
ــوب                 ــارچ ــه در چ ــشــود و ن مــي
سکسيسم و مردساالري معمـول  
در جوامع غربي قابل توضيح و   
توجيه است. اين تـعـرض اسـالم         
سياسي به زنان و حقـوق و آزدي      
زن در جامعه آلمـان اسـت. ايـن         
صدور زن ستـيـزي اسـالمـي، از         
نوع حمالت اوبـاش حـکـومـتـي          
جمهوري اسالمي عليه زنان، بـه  
جوامع غربي است. واقعـه کـلـن       
از جنس سکسيسـم مـتـداول در        
آلــمــان نــيــســت، از جــنــس زن              
سـتـيــزي مـتــداول در جــمـهــوري           

 اسالمي است.  
زن ستيـزي يـک رکـن اسـالم           
سياسي بعنوان جـنـبـش مـعـيـن           
است و نه جـزئـي از فـرهـنـگ و            
ارزشهاي مـردم مسـلـمـان و يـا              
بعبارت دقـيـقـتـر مـردم نسـبـت              
داده شده به اسالم. پناهندگان و    
ــر از               ــاجـ ــهـ ــان" مـ ــانـ ــمـ ــلـ "مسـ
کشورهاي اسالمزده خود قرباني 
چنين شرايطي بـوده انـد. مـردم           
کشــورهــاي اســالمــزده و بــويــژه        
مردم ايران بخوبي ميدانـنـد کـه      
زن ستيزي و تعرض به زنـان يـک     
رکن مهم اسالم سياسي اسـت و      
حـکــومــتـهــاي اســالمـي از ايــن          
طريق مـيـخـواهـنـد جـامـعـه را               
مــرعــوب کــنــنــد و بــه انــقــيــاد            
بکشانند. بقول ميـنـا احـدي در         

ژانويـه   ٥سخنانش در تظاهرات 
اين تعرض به زنان مصداق تـرور  
سازمانيافته نيروهـاي اسـالمـي      
عليه زنان است. اکنـون جـنـبـش       
اسالم سياسي تالش دارد کـه در    
کنار قوانين شريعه و حـجـاب و       
برقع و مسجد و مـدرسـه سـازي        
اسالمي، زن ستيزي اسالمـي را    
نيز به جومع غربي صادر کـنـد.     
با نسبيت فرهنگي و احـتـرام بـه      
فرهنگ اسالمي و غيره نميتوان 
در بـرابـر ايـن تـعـرض ايسـتـاد.              
برعکـس، چـنـيـن بـرخـوردهـا و              
مــواضــعــي بــاعــث مــيــشــود تــا        
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راه انداخته و دختـران مـا بـه        در روز رشت مانور گناه ” 
 پرداخته اند...  رقص

رقاصـي و حـرکـات مـوزون،           اختالط دختر و پسر، 
هـاي خـاص        هـايـي کـه در جشـن             استفاده از ماسک

د ... در شـهـر            گـيـر     غربي مورد استفاده قـرار مـي    
  برگزار شده است » مانور و کارناوال گناه« رشت 

... 

روزي کــه عــالمــه الــنــمـر بــه شــهــادت رســيــد،               در   
مسئوالن برگزاري همايـش روز رشـت بـه شـادي و               

 ...“خته اند سرور  پردا
ينها بخشهائي از داد و فغان مقامات و رسانه ا

هاي حکومتي در عکس العمل به کارناوال رقص و 
ديـمـاه  در شـهـر رشـت               ۱٢شادي است که در روز 

برگزار شد. اين کارناوال خياباني نه عکس العملـي   
متاسفـانـه ايشـان از         -به اعدام "عالمه نمر" است   

قبل خبر نداده بود که در اين روز شهيد خواهد شـد  
و نه ثمره هجمه فرهنـگـي غـرب و جـنـگ سـرد                -

عليه فرهنـگ اسـالمـي حـکـومـت. بـلـکـه نـمـونـه                      
ديگري است از رويـگـردانـي مـردم از فـرهـنـگ و                    

رسومات کـپـک زده اسـالمـي و روي آوريشـان بـه                     
رقص و شادي و تمدن انساني بشريت در قرن بيست 
يـکــم. ايــن يــک بــروز فــرهــنــگ جشــن و شــادي و                    
بزرگداشت زندگي در مقابل فرهنگ عزا و مـاتـم و     
مرده پرستي اسالمي و حکومتي است. اين تـقـابـل    
صرفا يک روياروئي فرهنگي نيست بلکـه در عـيـن        
حال يک اعتراض سياسي و اجتماعي به حکومـتـي   
است که از مرگ و ماتم و عـزا و مـرده و شـهـيـد                  
پرستي يک سرمايه سياسي براي خود ساخته است. 
کارناوال خياباني مردم رشت، مانند فسـتـيـوال آدم      
برفيها در سنندج و تئاتر خياباني و موسيقي پـاپ    
زير زميني و حسين پارتي و غيره و  غيره در واقـع  

ايـدئـولـوژيـک        -تعرضي است به پايه هاي فرهنگي
جمهوري اسالمي. و داد و فغان مقامات و رسـانـه      

 است. هاي حکومتي نيز دقيقا به همين دليل
"کارناوال گناه" مردم رشت نمونه اي از جشن و     
رقص و پـايـکـوبـي خـيـابـانـي اسـت کـه در فـرداي                      
سرنگوني حکومت سراسر ايـران را در بـر خـواهـد             

  ۹ صفحه   گرفت.
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فکر باالکشيدن دار و دسته خود و             
تصاحب بخش بيشتري از قدرت              
است. از جمله  بحث بر سر نظارت بر          
رهبري در ميان رفسنجاني و                     
طرفدارانش با اصولگرايان جدي تر از 
هر وقت باال گرفته است. دليلش نيز         
اين است که برنده شدن در اين بحث           
براي هر کدام، باالنس قدرت را بطور        

 کلي تغيير ميدهد. 
در اين آشفته بازار رسانه هاي            
دولتي، اصالح طلبان حکومتي،            
جريانات راست استحاله چي توده اي       
و اکثريتي و رسانه هايي چون بي بي          
سي نيز مشغول داغ کردن تنور                  
انتخاباتند. مردم نيز که سي و چند           
سال است زير چنگ  بختک حکومت   
اسالمي زندگي کرده اند، همچون            
دوره هاي قبل فعال نظاره گر سيرک           
مسخره انتخابات هستند. اما چيزي     
که شاهديم گسترش بيسابقه                     
اعتراضات هر روزه کارگران و                   
باالگرفتن فضاي اعتراض در جامعه     
است. انتخاب واقعي مردم پايان             
دادن به بختک جمهوري اسالمي و            

 خالصي از اين جهنم است. 
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توافق هسته اي اوضاع را                   
متفاوت کرده است. يک محور                 
اصلي تبليغات بعد از برجام اين               
است که با لغو تحريم ها وضع                    
اقتصاد بهتر خواهد شد. سرمايه             
گذاري ها بيشتر شده و بازار رکود             
کار بهبود خواهد يافت و غيره.                 
واکنون همين بحث خوراک تبليغي          

رفسنجاني و اصالح     -جناح روحاني 
طلبان حکومتي براي کشاندن مردم       

 به پاي صندوق هاي راي شده است. 
بويژه داغ شدن تنور انتخاباتي           
براي دولت اهميت جهاني نيز دارد و         
ميکوشد که  در دل اين هياهوي                
تبليغاتي به غرب و جهانيان چنين           
نشان دهد که اوضاع رو به بهبود               
است و ميتواند اميدي براي جذب            

 سرمايه گذاران باشد. 
اما خارج از اين جنجال و                    
هياهو، اوضاع آنقدر خراب است که        
هنوز چيزي از برجام نگذشته بود که         
هشدارها بر سر رکود اقتصادي و             

خطر تبديلش به بحران باال گرفت.            
طرح شش ماهه خروج از بحران در            
دستور دولت قرار گرفت. اقتصاد            
مقاومتي محور بحث هايشان شد و       
بسياري از مردم حتي اگر اندک باوري 
به گشايشي داشتند، خيلي زود                

  باورشان را از دست دادند .
عليرغم همه اينها جريانات              
اصالح طلب حکومتي و راست                
ميکوشند با تبليغات خود در ميان        
مردم اين بيم را بوجود آورند که اگر            
در راي گيري شرکت نکنند، اگر                
فرضا باندهاي اصولگرا دست باال          
پيدا کنند، اوضاع بدتر هم خواهد            
شد. تا بلکه بدينوسيله زمينه را براي    
کشاندن بيشتر مردم  به پاي صندوق        
هاي راي فراهم سازند و بارديگر به            
اين رژيم و مضحکه هايش                        
مشروعيت بخشند. و از جمله رسانه       
آبرو باخته اي چون بي بي سي با                  
برپايي ميزدگردهايي به اين بحث ها      

 دامن ميزند. 
وظيفه ماست که پاسخ همه اين        

 مزخرفات را بدهيم. 
تا آنجا که به بحث هايشان بر سر 
گشايش اقتصادي و غيره نيز مربوط 
است ما بارها نوشته ايم و توضيح            
داده ايم که اقتصاد بحران زده                     
جمهوري اسالمي راه عالجي ندارد.       
ريشه اين بحران سياسي است.                  
جمهوري اسالمي با بحران زاده شده         
است و تحريم ها فقط بر وخامت               
اوضاع اقتصادي شدت داده است و         
اين وسط مردم قرباني شده اند.                 
بعالوه حتي اگر تحريم ها نيز کنار             
رود و پولهاي بلوکه شده ايران باز                
گردد، باز قراني نصيب مردم نخواهد 
شد. و اين پولها باز سر از حساب               
دزدهاي حکومتي در خواهد آورد و         
صرف دستگاه سرکوب و جنايتشان       

 خواهد شد. 
يک اميد دولت روحاني جذب           
سرمايه هاي داخلي و خارجي است         
تا مفري براي اقتصاد به گل نشسته         
شان پيدا کند. براي اجراي اين                    
سياست، و براي تشويق سرمايه               
گذاران به سرمايه گذاري، سياست           
رياضت اقتصادي را تشديد کرده و          
در کنارش سرکوب بيشتر کارگران و       
کل جامعه را در دستور گذاشته                
است. اما اتخاذ اين سياست ها نيز          

راه نجاتي براي حکومت نيست. چون 
موانع پايه اي تر و  اساسي تري بر               
سر راه اين حکومت است. يکي از            
اين موانع ساختار مافيايي اقتصاد        
جمهوري اسالمي و دزدي ها و رانت        
خواري هاي باندهاي مختلف                   
حکومتي است و در کنار همه اينها         
سقوط قيمت نفت که يک رکن اصلي        

 ٣٠ اقتصاد ايران است به بشکه اي          
دالر، اقتصاد جمهوري اسالمي را به    
مرز تالشي کشانده است. و اين                 
اوضاع به فضاي اعتراضي در ميان        
کارگران و کل جامعه بيشتر دامن            

 زده است. 
اينها هم فاکتهايي عيني است        
که پوچي کل تبليغات بر سر چيزي به 
اسم "شکوفايي اقتصادي" و غيره را        
که چاشني تبليغات انتخاباتي کل          
جريانات اصالح طلب است را نشان        

 ميدهد. 
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نمونه اي از تالش براي داغ کردن     
تنور انتخابات، کمپيني است که             
تحت عنوان "تغيير چهره مردانه               
مجلس" از سوي اصالح طلبان دوم          
خردادي به راه افتاده است. اين                   

 ٥٠ کمپين هدف خود را تخصيص         
کرسي مجلس شوراي اسالمي براي       
"زنان برابري طلب" اعالم کرده است.        
بر پا کردن چنين کمپيني در                       
حکومتي که اساس قوانينش بر پايه       
اسالمي و ضديت با زن گذاشته شده        
است، در حکومتي که زن از پايه اي          
ترين حقوق اجتماعي چون حق                  
انتخاب همسر، طالق، مسافرت،          
پوشش، نگاهداري از فرزند، رفتن به       
استاديوم هاي ورزشي و ... محروم          
است، يک طنز بزرگ تاريخ است. و           
بر کسي پوشيده نيست که هدف                
آشکار اين کمپين داغ کردن تنور              
انتخابات و مشروعيت دادن به                 
حکومتي است که اساسش بر                   
آپارتايد جنسي و ضديت با زن بنا             

 شده است. 
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هياهو بر سر مضحکه انتخابات  
و بازار گرمي براي آن از سوي                      
جريانات مختلف اصالح طلبان دوم       
خردادي و سنديکاليست هاي                  
راست، در گروهها و کانال هاي                  
تشکيل شده در مدياي اجتماعي و          

بطور مثال در تلگرام نيز داغ است.           
يک نمونه اش بحث و گفتگويي است        
که همين روزها در يکي از کانالهاي         
تلگرام با يکي از همين دست افراد            
بنام مازيار گيالني نژاد از اعضاي           
هيات مديره سنديکاي فلزکار                  

نشان مکانيک گذاشته شده بود. او           
داده و در صحبت هايش در همين             

از همين      گفتگو نشان ميدهد که        
جنس سنديکاليستهاست. او                  

 ميگويد: 
ام که        "بارها به دوستان گفته         

سنديکاهاي کارگري در صورتي در        
کنند که يا           انتخابات شرکت مي      

اي از سنديکاهاي کارگري            نماينده
هاي   ها و خواست    براي دفاع از برنامه   

صنفي و اجتماعي آنان با شعارهاي        
مشخص کانديدا شود يا احزاب               
طبقه کارگر و کوشندگانش                       

اي را به اين منظور معرفي            نماينده
کنند. در اين صورت است که                    
سنديکاها فعاالنه در انتخابات               

توانند   کنند، چون که مي      شرکت مي 
در صورت تخلّف نمايندگانشان يا          
عمل نمايندگانشان برخالف تعهدي      

اند، از رأيشان صيانت کنند و      که داده
در يک بازخواني، آرايشان را از                   
نمايندگان متخلّف پس بگيرند و با          

آوري امضا آنها را خلع کنند.              جمع
اين يکي از دستاوردهايي است که           
کارگران جهان از زمان کمون پاريس        

اند به دست بياورند، و بسيار         توانسته
مهم است، و از آن چون مردمک چشم 

 کنند".   پاسداري مي
مردم  براي سرنگوني جهنمي که    
سي و چند سال است حکومت                   
اسالمي بر پا کرده روزشماري                   
ميکند، مازيار گيالني با توهم به            
اينکه گويا مجلس اسالمي و                   
خبرگان بايد جايي باشد که                        
خواستهاي کارگر را در آنجا طرح             
کرد، براي شرکت يا تحريم نمايشي          
به اسم انتخابات شرط و شروط                  
تعيين ميکند و آنچنان مشروعيتي       
به کل اين سيستم ميدهد که اين               
گفته خود را به  کمون پاريس وصل           

 ميکند.  
جالب اينجاست که در بخش             
ديگري از صحبتهايش همانطور که       
در نوشته هاي قبلي اش کارگران را           
به بيعت با قانون اساسي فراخوانده           
بود، به قانون کار و فصل سوم قانون          
اساسي به عنوان فصلي که در آن               
"حقوق ملت" آمده است، صحبت            

کرده و گاليه اش اجرايي نشدن آنها           
است که به زعم وي آنهم با قدرت                
کارگران سنديکاهاي کارگري ممکن    
خواهد بود. کمون پاريس براي                  
مازيار گيالني اجرايي شدن قوانين         
ارتجاعي اسالمي است! قوانيني که      
در آن کارگر از ساده ترين حقوقش             
چون حق تشکل و اعتصاب و تجمع         
و آزادي بدون قيد و شرط سياسي               
محروم است. قوانيني که اساسش بر       
اسالم و تبعيض جنسيتي و ضديت         

 با کارگر بنا شده است. 
بدنبال اين سواالت است که               
وقتي از وي سوال ميشود که اگر                
هيچيک از کانديدا هاي انتخابات،          
در رابطه با منافع طبقه کارگر،                  
رويکرد مطلوب سنديکا را نداشته         
باشد، باز هم تمايلي به شرکت در               
انتخابات دارد. پاسخ ميدهد که آنها       
اگر نتوانند از راي خود صيانت کنند        
پاي صندوق نخواهند رفت، و سپس        
از حسين موسوي به عنوان يک نمونه 
اي که در منشورش از کارگر دفاع            
کرده ياد ميکند. البته حق با مازيار        
گيالني است. چون پالتفرم موسوي         
بازگشت به دوره امام خميني و                  
اجراي قانون اساسي بود و اين                    
پالتفرم مازيار گيالني و طيفي از             
نيروهاي سياسي شناخته شده يعني       
طيف توده اي نيز هست و اين                     

 پالتفرم حفظ نظام اسالمي است. 
در ادامه همين صحبت هاست        
که او ميگويد: "اگر ما نمايندگاني          
داشته باشيم که در اين فرايند شرکت        
کنند چه تاييد صالحيت بشوند و چه       
رد، کار ما اين است که از فضاي               
بدست آمده حسن استفاده را کرده و          
به ميان مردم برويم و خواسته هايمان   
را مطرح کنيم و با روشنگري هم بذر         
آگاهي را در ميان مردم بپاشيم و هم         
سطح مطالبات را باال ببريم. اگر              
حقمان را هم ضايع کنند ترديد                  
نکنيد که از همه نيرويمان براي                  
صيانت از تضيع حقوقمان بهره                 

 ۹ صفحه  

 ۱ از صفحه 
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يک سال از ترور کاريکاتوريست       
ها و نويسندگان مجله فکاهي                  

 ٧ شارلي ابدو در پاريس گذشت. روز        
ژانويه سال گذشته يعني در چنين              
روزي دو تروريست اسالمي به دفتر          

 ١١ مجله شارلي ابدو هجوم بردند و         
تن از دست اندرکاران اين نشريه و يک  
پليس محافظ را به رگبار بستند.             
شاخه يمن القاعده مسئوليت اين             
ترور را بعهده گرفت. اين دو                         
تروريست بعدا توسط پليس به قتل          
رسيدند. بياد کاريکاتوريستهاي             

 ٢ ژوئن بيش از       ١١ شارلي ابدو روز     
ميليون نفر با شعار من "شارلي ابدو         

ميليون   ٤ هستم" در پاريس و حدود        
نفر در شهرهاي ديگر فرانسه گرد              
آمدند و دهها ميليون نفر در سراسر          
جهان نسبت به جنبش کثيف                     
اسالمي و جنايتکاران اعالم انزجار        
کردند و همبستگي خودرا با شارلي         

 ابدو اعالم داشتند.  
چند سال است دنيا عرصه تاخت      
و تاز تروريستهاي اسالمي شده                
است. اين نيروها هرگونه مخالفت،         
انتقاد، تفاوت نظري و طنز و نقد                 
اسالم را با گلوله پاسخ ميدهند.                
منطقي جز ترور و کشتار هرکس که         
مخالف اينها است براي اينها وجود         
ندارد. آيا دليل اين حرکت روشن               
نيست؟ اينکه پشت جريانات                    
اسالمي نظير القاعده و طالبان و              
داعش نهادها و دولتهايي مثل                
عربستان، ترکيه، سياي آمريکا و            
قطر و مرتجعين ديگر قرار دارند               
روشن است. اما همه کس ميفهمد           
که نيروهايي تا دندان مسلح شده اند         
و ميخواهند مغزها را از کار                      
بيندازند، منطق و تفکر را کور کنند،     
مغزها را تعطيل کنند. و مردم دنيا          
را مجبور کنند که به زور اسلحه و از          
ترس جانشان مثل آنها فکر کنند يا          
به دين و آيين عهد عتيقي آنها اعالم         
وفاداري کنند و تمکين نمايند. نفس       
همين حرکت آشکارا بيانگر اينست        
که اينها خودشان هم ميفهمند که به         
ته خط رسيده اند. نابودي و مرگ               
جنبش و ايدئولوژي خودرا مي بينند       
و با بيرحمي تمام دارند آخرين زور              
خودرا ميزنند که خودرا زنده نگه               

دارند. دنياي کنوني دنياي علم و               
تکنولوژي و تفکر و استدالل است.           
دوره خرافه و محمد و عيسي و                   
موسي و معجزات و احاديث و                  
توضيح المسائل خميني و امام زمان 
و خر دجال و اراجيف نيست. مردم            
مغز دارند. فکر ميکنند. ايده هاي          
عقب مانده هرچه هم مدافعين بيرحم      
و خونخواري داشته باشند جايشان در   
زباله دان است. مردم دارند هر روز             
اينها را دور ميريزند و به ايده ها و               
باورهاي مدرن و مناسبات امروزي و      

 انساني روي مي آورند.
کاريکاتوريستهاي شارلي ابدو و     
همه انسانهايي که بعد و قبل از آنها           
قرباني آدمکشان اسالمي شدند              
متاسفانه زندگيشان را از دست دادند      
و ديگر باز نميگردند. اما هيچگاه           
فراموش نميشوند. جان و زندگي آنها      
و همه هزاران انساني که در سوريه و           
عراق و پاريس و نيويورک و مادريد و        
جاهاي ديگر قرباني شدند بهايي              
است که بشريت براي عبور از توحش        
و تحجر ميپردازد و راه پيشرفت و              
ترقي و دستيابي به بهبود و پيشرفت        
و خالصي از شر مفتخوران و                      
مرتجعين را باز ميکند. بهاي                   
سنگيني است. اما عقبگردي در             
کار نيست. ذره اي ترديد نيست که            
اين دوره توحش گذراست. بشريت            
ناچار است اينها را جارو کند و جارو          
خواهد کرد. نيروهاي اسالمي و               
مرتجع و عقب مانده و متحجر هرچه 
اسلحه و پول هم داشته باشند و هر              
دولت و سازمان جاسوسي اي هم که         
پشت آنها باشد ميتوانند اشکها را           
جاري کنند، کودکاني را بي پدر و              
مادر کنند، آه و افسوس و درد و رنج          
را به ميان خانه ها ببرند، اما                       
نميتوانند روند  پيشرو جوامع بشري        
و گذار بشر از عقب ماندگي را                    

 متوقف کنند. 

او که پنج تـن از فـرزنـدان و          
هــمــچــنــيــن دامــاد خــود را در            
مــبــارزه بــا داعشــيــان ايــران از          
دست داد، سالهاي سـال سـمـبـل         
ايستادگي و مقاومت و سـمـبـل        
دفاع از آرمانهاي نسلي شـد کـه     
بــيــرحــمــانــه در ســيــاهــچــالــهــاي       
حــکــومــت اســالمــي قــتــل عــام         
شـــدنـــد. فـــرزنـــدان او، زهـــرا،             
محمود، محمد، محسن و عـلـي   
و همـچـنـيـن دامـادش سـيـامـک             

 ۶۷تـا       ۶۰اسديان طي سالهاي 
 .در ايران اعدام شدند

 
بر تارک مبـارزات ايـن نسـل        
از مادران، دادخواهي يـک نسـل     
نـقــش بســتــه اســت. دادخــواهــي         

پدرانـي کـه هـيـچـگـاه            مادران و
نتوانستند با فرزندان خـود وداع    

کنند، دادخواهي فـرزنـدانـي کـه         
نتوانسـتـنـد بـوسـه اي بـر گـونـه                 
مادران و پدران قهرمان خود زده 
وبه آنها بدرود بـگـويـنـد. بـغـض          
وفرياد خشم ميـلـيـونـهـا نـفـر را            
مادر بهکيش هـا بـا سـيـنـه اي              
ســـتـــبـــر در مـــقـــابـــل جـــالدان            
نمايندگي کردند و با مـتـانـت و        
آرامش گفتند که نه ميبخشيم و 

 .نه فراموش ميکنيم
اگر امروز خاوراني هست که 
نامش در دنيـا مـعـروف شـده و           
مايه ننگ و انزجار از داعشيـان  
حاکم بر ايران است، اينرا مديون 
مادر بهکيش هـا هسـتـيـم، اگـر          
هر سـال در ايـن گـورسـتـان کـه                 
ميزبان قهرمانـان زيـادي اسـت،        
سرودهاي رزمي خوانده ميـشـود   
و از آينده بهتر گـفـتـه مـيـشـود،         
اينرا مديون مـادرانـي هـمـانـنـد           

 .مادر بهکيش ها هستيم

 
پــس امــروز ايــران يــکــي از           
مهمترين شخصيت هايش را از     
دست داد. در هر جا که هسـتـيـد     
به احترام خانم بـهـکـيـش از جـا            
برخاسته و به وي و هـمـرزمـانـش     

 .اداي احترام کنيد
فردا در مراسم وداع بـا ايـن         
سمبل مبارزه وعـدالـت خـواهـي       
در بــهــشــت زهــرا حضــور بــهــم            
رسانيـد و يـکـبـار ديـگـر اعـالم                
کنيد که نام و ياد و خـاطـره ايـن      
نسل مبارز و مادران قـهـرمـانـي     
که در صف اول مبارزه با داعش 
ايستادند، همـواره در قـلـب مـا           

ــد             ــد مـــانـ ــواهـ ــه خـ ــاودانـ   .جـ
 

  زنده باد ياد عزيز مادر بهکيش
 زنده باد جنبش دادخواهي 

  در ايران
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اوضاع سياسي    :نسان نودينيان  
در ترکيه پيچيده تر شده                       

حمالت نظامي به                      .است
شهرهاي کردنشين توسط دولت     
رجب طيب اردوغان با شدت             

در يک      .بيشتري جريان دارد        
کالم جامعه قطبي تر شده                   

شرايط کنوني ميليتاريزم    .است
است يا تروريسم بعنوان                       

 اقداماتي انتقامجويانه؟ 
 

جنگي که         :محمد آسنگران       
اکنون در شهرهاي کردستان          هم

ترکيه جريان دارد ادامه جنگي         
است که اردوغان تابستان                   

ک و     .ک.گذشته آنرا عليه پ            
ديگر جريانات معترض ترکيه          

اردوغان با کنار            .آغاز کرد     
گذاشتن مذاکره با اوجالن و قطع   
پروسه صلح که دو سال قبل                 
ادامه داشت با اتکا به ارتش و           
نيروي نظامي به قصد شکست         

اي    مخالفين خود و يا حاشيه           
کردن آنها دوباره جنگ را آغاز          

اين تاکتيک اردوغان براي      .  کرد
تغيير نتايج آراي مردم در                    
انتخابات دور دوم در                             

در  .نتيجه داد       گذشته تابستان
دور دوم انتخابات اردوغان و             
حزبش اکثريت مطلق آرا را                 
کسب کردند و به تنهايي                      
توانستند دولت تشکيل                      

اما اين درجه از                        .بدهند
موفقيت و اتکا به نيروي                      
نظامي و جنگ براي شکست            
اپوزيسيون و از ميدان بيرون              

ها تا کنون کار ساز               کردن آن  
 .نبوده است

بعد از نتايج انتخابات دور         
دوم که به نفع اردوغان تمام شد          

ک هم جنگ را از کوه                  .ک.پ
قنديل به داخل شهرها                           

ابتدا تاکتيک آغاز                 .کشاند
ک براي  .ک.جنگ ارتش عليه پ     

تغيير تناسب قوا در ترکيه به             
اما اين    .نفع اردوغان تمام شد      

ک .ک.تحول راهي در مقابل پ         
باز کرد که با گسترش جنگ به          
شهرها نشان بدهد که نميگذارد       

پيروزي اردوغان به کام جنگ            
 .طلبان شيرين بشود

اکنون جنگ در خارج و                 
اين  .داخل شهرها ادامه دارد           

اولين بار است که شهرهاي                 
کردستان ترکيه با اين وسعت به        
مقابله مسلحانه با ارتش ترکيه       

اين فاز جديدي از        .پرداخته اند  
جنگ و درگيري ميان مخالفين      

ارتش  .و دولت ترکيه است                 
ترکيه اکنون ناچار است هم مثل      
گذشته با نيروي هوايي و زميني  
در کوههاي قنديل با گريالهاي        

ک بجنگد و هم در                        .ک.پ
شهرهاي کردستان ترکيه بايد با       

ک به اسم       .ک.نيروي مسلح پ      
نيروي دفاع از         « س يا    .پ.ي

وارد جنگ                                  »مردم
ک اين نيروي مسلح      .ک.پ شود.

شهري را در دوران آتش بس غير        
رسمي سازمان داد و آموزش             
آنها به منظور جنگ شهري                
براي تقويت جنگ در کوهها و           
رسيدن به اهداف سياسي اعالم        

ک اعالم شده                .ک.شده پ       
ک .ک.اين نيرو به زعم پ         .است

قرار است شهرها را از نيروي              
 .نظامي دولت پاک کند

جنگ در شهرها هنگامي          
ک مناطق    .ک.آغاز شد که پ          

کرد نشين ترکيه را                                  
خودمختار يا خود                              «

بعد از       .اعالم کرد      »مديريت
اعالم مناطق خودمختار در             
تعدادي از شهرهاي کردستان            
ترکيه جنگ شهري با نيروهاي         

زيرا  .نظامي دولت آغاز شد             
ک در      .ک.نيروهاي مسلح پ          

شهرها اعالم کردند که نيروي            
نظامي دولتي را در شهرهاي             

در نتيجه    .خود تحمل نميکنند    
اجراي اين سياست تعدادي از            
محالت شهرهاي کردنشين               
ترکيه از کنترل دولت و نيروهاي       

 .نظامي ارتش خارج شد
اکنون نيروي مسلح شهري         

ک به طور دو فاکتو                     .ک.پ
محالتي از شهرهاي مختلف            
کردنشين از جمله جزير،                       

را به      ... سلوپي، دياربکر و          
ارتش  .اند    کنترل خود درآورده       

ترکيه در مقابل با تمام                         
امکانات زميني و هواي                     
شهرهاي مزبور را توپ باران و          
راکت باران کرده و اين جنگ               

طبق  .همچنان ادامه دارد                 
هاي منتشر شده از طرف        گزارش

ک تا کنون بيش از     .ک.دولت و پ
نفر کشته و زخمي نتيجه          ٥٠٠

البته  .اين جنگ بوده است                
 ٥٠٠اخباري هم حکايت از                

در بعضي از          .کشته ميکنند    
محالت اين شهرها درگيري              
چنان سخت است که جنازه ها را       
نميتوانند از ميدان جنگ جمع         

تعدادي از اين             .آوري کنند     
شهرها در محاصره کامل ارتش      
قرار گرفته و آب و برق و تلفن               

فقط در     .قطع شده است        ... و
يک مورد در شهر جزير مردم يک     
محله در حدود ده هزار خانواده         
ناچار به ترک خانه و کاشانه خود        

طبق آمار     .شده و آواره شدند         
پ .د.منتشر شده از طرف ها            

تعداد آوارگان اين جنگ شهري        
بيش از دويست هزار نفر                       

شهرهاي کردستان ترکيه        .است
 تماما ميليتاريزه شده است.

ناگفته نماند بعد از گذشت         
حدود يک ماه از اين جنگ                   
شهري حزب دمکراتيک خلقها         
به رهبري دميرتاش هم رسما             

خود «مناطق کردنشين را                 
اعالم  »مديريت يا خود مختار     

 .کرد
آينده اين جنگ و تاکتيک            
اتخاذ شده همچنان مورد بحث        

آيا اين تاکتيک      .و بررسي است    
موفق خواهد شد و دولت ناچار         

شود يا    به قبول خودمختاري مي   
اردوغان با اتکا به نيروي ارتش        
و حمايت ناتو ميتواند بر                     
شهرها مسلط بشود و تلفات            
بيشتري به مردم وارد کند؟ آيا          

ک امکان طوالني مدت          .ک.پ
ادامه اين شکل مبارزه                         
مسلحانه شهري را دارد يا ناچار      
به تغيير تاکتيک خواهد شد؟             

اينها و دهها سؤال ديگر           ... و
بايد جواب بگيرند که بتوان                
اوضاع تازه و روند آتي کردستان      
ترکيه را دقيق تر ترسيم                         

اينجا مختصرا بگويم که         .کرد
نه پ.ک.ک توان و امکان جنگ         
طوالني مدت شهري را دارد و           
نه دولت ميتواند با اتکا به                  
نيروي نظامي بحران کنوني را          

اما آنچه قابل           فيصله بدهد.    
پيش بيني است ادامه اين                   
جنگ شبه چريکي در شهرها             
عمال جنبش شهري و حضور              

توده اي مردم معترض را حاشيه      
اي ميکند و در نهايت قدرت             
اسلحه و توان نظامي تعيين               
کننده خواهد شد و در اين                     
ميدان مردم برنده اين جنگ               

تالش ميکنم به       نخواهند بود.  
زودي در اين مورد و در نوشته           
اي جداگانه روند آتي اين                      
تحوالت را مفصلتر مورد بحث       

 قرار بدهم.

ـيـمـان        اسالمي را بدست گرفت. هم پ
کردن کويت، اردن، عمارات مـتـحـده      
عربي و قطر که همسويي چندانـي بـا     
سياستهاي رياض ندارند، بـا احضـار       
سفراي خود و کاهش سطح رابطـه تـا     
اعالم قطـع رابـطـه تـوسـط بـحـريـن،               
سودان و جيبوتي، عمال عرصه را بـر    
جمهوري اسالمي تنگ کرد. ايـن بـه      
ـيـمـا                 ـق هم ريخـتـن تـوازن قـوا، مسـت
مساله مذاکرات بحران سوريه را کـه      
ــان ســعــودي و جــمــهــوري             عــربســت
اسالمي بعنوان دو طرف منازعـه رو    
ـيـر               در روي يکديگـرنـد را تـحـت تـاث

 جدي قرار خواهد داد. 
ـتـهـاي غـربـي               در عيـن حـال دول
بخوبي دريافته اسـت کـه سـعـوديـهـا           

ي تغييـر  آنان را برا  ساده تر مي توانند
سياست نزديکي به جـمـهـوري اسـالم       
ـفـع خـود       تحت فشار قرار دهند و به ن

حضـور نـظـامـي       امتياز بگيرنـد. از       
در دولتهـاي غـربـي بـويـژه امـريـکـا                 

ـنـد     منطقه به نفع خود بهره برداري کـن
ـنـد و بـا         و مواضع خود را تحکيم کن
همين پارادوکس ميزان ضربه پـذيـري   
رابطه با جمهوري اسالمي را افزايـش  

 دهند. 
از سـوي ديـگـر تشـديـد بـحــران               
 ســــيــــاســــي کــــنــــونــــي مــــيــــزان         

اي عــلــيــه داعــش،       مــنــطــقــه ائــتــالف
 ضعيف تر از پيش خواهد شد.

طبعا آنچه در اين ميان قـربـانـي      

ـيـن و هـم            سياستهاي ارتجاعي طـرف
پيمانان ريز و درشت آنان خواهد شـد،  
ـيـسـت               منافع و زندگـي و هسـت و ن
ـتـار در چـنـگـال              ميليونها مردم گـرف
ارتجاعي حکومت هاي اسـالمـي از     
نوع سعوديها و همتاي آن جـمـهـوري      
اسالمي ايران است. ميليونهـا مـردم      
جنگ زده، مصيبت ديـده و آواره بـا         
بحراني تر شدن منطقـه بـا مصـايـب         
غيرقابل تصور ديگري روبرو خواهند 
شــد. ســنــاريــوي ســيــاهــي کــه دول             
ارتجاعي عليه مردم منطقه چيده اند 
 باز هم قرباني بيشتري خواهد گرفت. 
در غياب مبارزه و کـنـار زدن و         
بزير کشيدن حکومت هـاي خـونـريـز         
کنوني، آنچه پيش روست بدون هـيـچ     
ترديد آينده اي تاريک و سيـاه خـواهـد      
ـنـهـا يـک پـاسـخ               بود. بحران کنوني ت
دارد. متحد شـدن و بـمـيـدان آمـدن               
مردم منطقه عليه هيوالي نکبت بـار  
حکومتهاي ارتجاعي و ادامـه بـهـار        
انقالبي که توسط همين حکومتهـاي  
خونريز، شکـوفـه نـکـرده خـزان شـد.             
آنروز دير نيست. اعتـراضـات مـداوم       
مـردم عــراق در شــهــرهـاي بــزرگ و             
کوچک اين کشور، عليه تـجـار ديـن،        
عليه تقسيم کردن جامعه به شيـعـه و     
سني، براي بـرپـايـي يـک جـامـعـه و                
مدني و انساني راهي است کـه بـايـد        

 همه گير شود.
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خواهيم گرفت". و بعد با نقد اينکه            
خانه کارگر و احزابي چون حزب                 
اسالمي که در مجلس اسالمي به           
عنوان نمايندگان کارگران شرکت            
دارند، تشکلهايي مذهبي هستند،        
صحبت از اين ميکند که اگر                     
"نماينده سنديکايي" در مجلس               

 حضور داشت اوضاع فرق ميکرد. 
اما سوال از مازيار گيالني                
اينست که مگر نه بحث بر سر                    
انتخابات در مجلسي است که                  
اسالمي است. اساس قوانينش بر           
اسالم و قانون اساسي جمهوري                 
اسالمي است. در چنين چهارچوبي         
"نماينده سنديکايي" ايشان قرار است     
چه بکند؟ بايد از ايشان پرسيد که آيا        
اين چيزي جز حفظ اين نظام و                     
ساختارهايش و داغ کردن تنور                 

 انتخابات است؟ 
مازيار گيالني يک نمونه است.        
که صحبت هاي او بيش از بيش                
نقش چنين جرياناتي را در  تقابل با           

 کارگران نشان ميدهد.
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مردم آزادي ميخواهند. مردم          
برابري ميخواهند. مردم فقر و                  
تبعيض و استثمار نميخواهند. مردم     
اعدام و سرکوب و جهنمي که رژيم            
اسالمي بر پا کرده را نميخواهند.            
مردم حکومت اسالمي را با کليه            
قوانين و دستگاه قضايي و کل                  
بساطش نميخواهند. خواست واقعي    
مردم جارو شدن کل اين بساط                   
توحش داعش ايران است. مردم اين        
را در اعتراضات هر روزه شان دارند          
بيان ميکنند. و امروز با جامعه اي          
روبروييم که از اعتراض و مبارزه به           
حد انفجار رسيده است. به                           
اعتراضات کارگري در همين هفته         
اخير نگاه کنيد، هزاران کارگر در              
عسلويه و در پتروشيمي ها، زنجيره         
اعتراضات کارگري در معادن کرمان 
و ديگر معادن، اعتراضات کارگران       
مترو تهران، کنتورسازي قزوين،              
بازنشستگان صنعت فوالد و دهها و      
صدها اعتراض کارگري ديگر در             
شهرهاي مختلف تصوير روشني از        
حال و هواي امروز جنبش اعتراض         

کارگري بدست ميدهد. و اين                    
اعتراضات بر متن کل فضاي                   
اعتراضي جامعه يک عرصه فعال به       
چالش کشيدن حکومت اسالمي            
است. حرف واقعي کارگران در اين           
اعتراضات نه به جمهوري اسالمي و       
مضحکه انتخاباتش است. بيش از         
هزار نفر در تجمع مالباختگان پديده       
شانديز در مقابل وزارت کشور در             
تهران با شعار "مالباخته پديده به              
هيچ کانديدي راي نميده"، بيان روشن      
اعتراضات کارگران و مردم در                  

 سراسر کشور است. 
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ما کل اين مضحکه انتخابات         
را قبول نداريم. حرف هميشه ما اين         
بوده که بايد اين بساط مضحکه               
انتخابات را روي سرشان خراب کرد.       
و اگر اين مضحکه است، حتي                  
صحبت کردن از تحريم به نوعي                
جدي گرفتن نمايشي است که اسمش      
را انتخابات گذاشته اند. بعالوه                 
اينکه ما نميخواهيم پاسيو و نظاره          
گر باشيم. بنابراين پاسخ ما به اين             
مساله اعتراض است. پاسخ ما کنار      
زدن هر گونه تبليغاتي است که با              

تشويق مردم به شرکت در راي گيري         
ميکوشد براي کل اين حکومت               
مشروعيت بخرد.   از نظر ما هر چه          
بيشتر مردم در اين نمايشات شرکت       
کنند، دشمن خود را قويتر کرده اند و     
شرکت در اين مضحکه  بشدت به            

 زيان مردم است. 
بايد فعاالنه در مباحثي که در           
مدياي اجتماعي و در کوچه و خيابان 
و همه جا بپاست شرکت کنيم و با              
افشاي تبليغات پوچ جريانات                  
اصالح طلب و توده ايستي و راست          
بساط تبليغاتي شان را به هم زنيم.           
هر کجا که کانديدهاي انتخاباتي             
برنامه تبليغاتي ميگذارند،                     
تجمعات آلترناتيوي خود را به پا               
کنيم و با بدست گرفتن خواستها و            
مطالباتمان چون خواست بيمه                 
بيکاري براي همه، کارگر زنداني،             
زنداني سياسي آزاد بايد گردد، نه به          
اعدام، برابري زن و مرد، معيشت             
منزلت حق مسلم ماست،                         
خواستهاي معلمان برحق است،               
دستمزدها بايد در قدم اول به رقم                
باالي خط فقر افزايش يابد، اخراج            
متوقف و غيره و غيره بساط                     

 انتخاباتي شان را مختل کنيم. 
بوِيژه در شرايطي که جنگ و              
نزاعشان چنين باال گرفته است،               

بهترين فرصت است که اعتراضاتمان 
را در تمام عرصه ها گسترش دهيم.         
گسترش اعتراضات کارگري،                 
پيگيري خواستهاي معلمان و                  
پرستاران، گسترش اعتراضات               
بازنشستگان، اعتراض در                        
دانشگاهها و در مقابل قوانين                  
ارتجاعي اسالمي، ايستادن در               
مقابل سرکوبگري هاي رژيم، حمايت   
از مبارزات يکديگر همه و همه                
پاسخ درخور ما به اين رژيم و                      

 مضحکه انتخاباتش است. 
مدياي اجتماعي ميدان وسيع و      
مناسبي براي به راه انداختن همه اين        
گفتمان ها و تدارک اعتراضات                 
گسترده ما مردم است. بايد اين                

 فرصت را دريافت. 
سخن آخر اينکه "انتخابات"             
مقطعي است گذرا و جمهوري                  
اسالمي ممکن است به هر شکلي           
آنرا از سر بگذراند و بخشي از مردم           
هم به اشتباه در آن شرکت کنند.                 
مساله اينجاست راه ما گسترش             
مبارزاتمان و سرنگوني اين حکومت     
و جمع کردن کل اين بساط سرکوب و 
جنايت و ساختن جامعه اي آزاد،              
برابر و انساني است. ساختن جامعه        
اي سوسياليستي که اساسش انسان        

 است. 

اسالميـون از يـک مـوضـع حـق              
بجانب و تعـرضـي سـيـاسـتـهـاي          
مــافــوق ارتــجــاعــي خــود را بــه          
جــوامــع غــربــي صــادر کــنــنــد.         
آوانس دادن بـه اسـالمـيـسـم راه          
مقابله با راسيسم نيسـت بـلـکـه       
برعکس، زمينه دادن و تـقـويـت    
آن است. شقه شقه کردن فرهنگ 
و تمدن به اسـالمـي و غـربـي و             
شرقي و غيره خـود رويـه ديـگـر         
راسيسم اسـت. راسـيـسـمـي کـه              
بجاي به دريا ريختـن "ديـگـران"       
تحمل آنها را تـبـلـيـغ مـيـکـنـد!           
آزادگي و انسانيـت و تـمـدن  و            
مدنيت، نسبي و قابل تقسيم بـه  
خودي و بيگانه نيست، واحـد و      
جــهــانشــمــول اســت و تــبــعــيــض        
جنسي، سکسيسم و نگاه بـه زن    
بعنوان يک کاالي جنسي از هـر      
نوع اش و در هر "فرهنگي" ضد   
انساني و ارتجاعي است. اسـالم   

بـه ايـن      -مانند ساير مذاهب -
زن ســتــيــزي ظــاهــري الــهــي و            
ــنــد               مــقــدس داده اســت و مــان
کنسرو ارتجاع در طـول تـاريـخ          
ازآن محافظـت کـرده اسـت. زن           
ستيزي در قرون وسطي يک رکـن  
مسيحيت سياسي بود و امـروز      
يک رکن اسـالم سـيـاسـي اسـت.          
مساله بر سر مهاجر و پنـاهـنـده    
و خارجي و آلمـانـي و فـرهـنـگ          
ــي              ــرهــنــگ غــرب اســالمــي و ف
نــيــســت. خــط ايــنــجــا کشــيــده           
نميشود. مساله بر سر دفـاع از       
ارزشــهــا و تــمــدن و فــرهــنــگ             
انســانــي در بــرابــر راســيــســم و            
اسالميسم است. تنها بـا پـرچـم         
دفـاع از فـرهــنــگ و ارزشــهــاي           
جهانشمول انسانـي مـيـتـوان بـا          
راسيسم و اسالميسم هـر دو بـه       

 مقابله برخاست.
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کارگـر چـنـد       ۲۰۰۰بيش از 
معدن شهـرسـتـان کـوهـبـنـان در            
کــرمــان در اعــتــراض بــه عــدم             
پرداخت سه ماه معوقات مـزدي  

ديــمــاه    ۱۲خـود از روز شــنـبــه           
بطور هماهنگي و همزمان دست 
به اعتصاب و تجمع اعـتـراضـي      

کارگران معدن هشوني در  .زدند
کوهبنان نيز اعالم کـرده بـودنـد        
که اگر تا ظهر روز شنبـه حـقـوق      
آنــهــا پــرداخــت نشــود بــه جــمــع           
اعـتــصــاب کــنــنـدگــان خـواهــنــد        

کارگران معدن زمستان  .پيوست
يــورت غــرب در آزادشــهــر و                 
کارگران معدن زغال سنگ ملـچ  
آرام در رامــيــان نــيــز دســت بــه             
ــل                ــاب اعــتــصــاب زده و در مــق
فرمـانـداري هـاي ايـن دو شـهـر               

 دست به تجمع اعتراضي زدند. 
بعد از اعتصابات گسترده و   
پــي در پــي کــارگــران بــرخــي از            
معادن زغال سـنـگ شـهـرسـتـان         
کوهبنان، اينبار کـارگـران چـنـد         
ــصــاب                ــه اعــت ــدن دســت ب ــع م

از    يکپارچه و متحدانه اي زدند، 
رفتن به تـونـل هـاي حـفـر زغـال             
خودداري کردند و در مقـابـل در     
ورودي معدن تجمـع کـردنـد. در         
تجمع روز شنـبـه کـارفـرمـا قـول           
داد که يکماه حقوق کـارگـران را     

بـــپـــردازد امـــا کـــارگـــران روز            
يکشنبه نيز دست به تجمع زدنـد  
و خواهان پرداخت حداقل دو ماه 

 حقوق خود شدند. 
گفته ميشود هـنـگـامـي کـه        
کارگران اين سه معدن دولتي از   
ــوالن مــعــدن درخــواســت           مســئ
حقوق ميکنند به آنها اعالم مي 
کــنــنــد کــه شــرکــت ذوب آهــن              
اصفهان پول ذغال خريداري شـده  
ــپــرداخــتــه اســت و                 را بــه مــا ن
مسئوالن ذوب آهن نيز گفته اند 
که آهن ما به فـروش نـمـي رسـد         
اگر مي خواهيد به جاي پـول بـه       
 شــــمــــا آهــــن مــــي دهــــيــــم!              

 
کــارگــران مــعــدن زغــال ســنــگ        
ــان يــورت شــمــال غــرب در               زمســت
آزادشهر استان گـلـسـتـان و کـارگـران           
مــعــدن زغــال ســنــگ مــلــچ آرام در            

ديمان دست بـه     ۱۳ راميان نيز امروز 
اعتصاب زده و در مقابل فرمـانـداري   
اين دو شهر تجمع کـردنـد و خـواهـان         

ماه حقوق معـوقـه    ۱۰ پرداخت فوري 
شدند. عالوه بر اين حق بيمه کارگـران   
نيز با تاخير چـنـد مـاهـه بـه تـامـيـن               

شـود و عـمـال         اجتماعي پرداخت مي
هاي درماني تعـداد زيـادي از        دفترچه

ـبـار شـده اسـت               .کارگران فـاقـد اعـت
کارگران همچنين به نحوه اجراي طرح 

طبقه بندي مشاغل اعتـراض دارنـد.     
کارگران ميگويند که حقوقشـان پـس     
ـنـدي مشـاغـل        از اجراي طرح طبقه ب

 تغييري نکرده است. 
اعــتــصــاب هــمــزمــان کــارگــران       
ـيـش    معادن کرمان يک گام بزرگ به پ
در جهت متحد شدن و دست زدن بـه      
اعتصابات بزرگ و منطقه اي اسـت.    
حزب کمونيست کارگري از مبـارزات  
کارگران معادن قاطعانه عليه دولت و 
کارفرمايان حمايت ميکند و آنـهـا را     
به تشکيل مجمع عمومـي بـويـژه در        
حين اعتصاب براي تصـمـيـم گـيـري          
ـنـدگـان             جمعي، ارتبـاط فشـرده نـمـاي
معادن مختـلـف و حضـور اعضـاي           
خانواده هاي کارگـران در تـجـمـعـات          
فراميخواند. ايـن اقـدامـات مـبـارزه             
کارگران را بسيار قوي تـر و مـوثـرتـر         
ميکند. حزب از کـارگـران مـعـادن،            
بويژه نسل جوان خـانـواده هـاي آنـهـا            
ميخواهد که هرچه بيشتـر از طـريـق        
مدياي اجتماعي و همچنين از طريق 
ــلــويـزيــون کــانـال جــديــد               تـمــاس بـا ت
ـنـد کـه                خبررساني کنند و کـمـک کـن
اعتراضات کارگران هرچه بيشـتـر در     

 همه جا منعکس شود. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۶ ژانويه  ۳ ، ۱۳۹۴ ديماه  ۱۳ 
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نفر از کارگران رسمي پتروشيمي 
هــاي فــن آوران، امــيــرکــبــيــر،            
تندگويان، بوعلي، خـوزسـتـان و      
برخي ديـگـر از مـجـتـمـع هـاي                
پتروشيمي در ماهشهر دست بـه    
تجمع اعتراضي زدند و خـواهـان   
ابــقــا در چــهــارچــوب مــقــررات          
اســتــخــدامــي و بــازنشــســتــگــي        
وزارت نــفــت شــدنــد. کــارگــران           
همچنين خـواهـان مـمـنـوعـيـت            
جابجايي محل اشتغال کارکنـان  

هاي خصوصـي   رسمي پااليشگاه
شده هستنـد. در پـايـان تـجـمـع              
امـروز کــارگــران بــا صــدور يــک          
بيانيه، بـر تـداوم مـبـارزه بـراي              
تــحــقــوق خــواســت هــاي خــود             

 پافشاري کردند. 
ـتـروشـيـمـي       کارگران رسمي اين پ
ها ميگويند وضعيت مبهمي کـه از    
زمان واگذاري اين واحدها بـه بـخـش      
خصوصي صورت گرفته است باعـث  

هــزار نــفــر از کــارکــنــان          ۶ نـگــرانــي    
ـيـشـتـر بـراسـاس          پتروشيمي ها، که پ
مقررات وزارت نفت به استخـدام ايـن     

 .ها درآمده بودند، شـده اسـت     مجتمع
کارگران اين مجتمع ها بارها از جمله 

آذر امسال براي پيـگـيـري     ۱۳ در روز 
خواست هاي خود دست به تجمع زده   

 بودند. 
ـفـر از        ۳۵ بدنبال تجمع امـروز     ن

نــمــايــنــدگــان کــارگــران در مــقــابــل           

فرمانداري ماهشهر تـجـمـع کـردنـد.          
يک ساعت پس از اين تجمع، معـاون  
فرماندار ماهشهر با حضور در تجمع 
کارگران اعالم کرد که به خواسـتـهـاي    
کارگران رسيدگي ميشود. کارگران به 
تجمع خود پايان دادند اما بـا صـدور     
بيانيه اي خطاب به مقامات دولت و   
نمايندگان مجلس اعـالم کـردنـد کـه         
مبارزه براي تحقق خواست هاي خـود  

 را ادامه خواهند داد. 
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ديمـاه کـارگـران رسـمـي           ۱۳ روز 
پتروشيمي اصفهان نيز در اعـتـراض       
به وضعيت استخدامـي نـامشـخـص       
خود مقابل استانداري اصفهان تجمع 

اين تجمع دو ساعت بـه طـول      .کردند
انجاميد. کارگران ميگوينـد از سـال        

ــت                ۸۲  ــکــي ــت و مــال ــري کــه مــدي
پــتــروشــيــمــي اصــفــهــان بــه بــخــش           
خصوصي واگذار شده است وضعيـت  
ـيـمـه بـازنشـسـتـگـي                استخدامي و ب
کــارکــنــان ايــن شــرکــت هــمــچــنــان           
 .نــامشــخــص و بــالتــکــلــيــف اســت        

کارکنان نسبت به عملکرد سهـامـدار   
ـيـز              ـتـروشـيـمـي ن اصلي اين شرکـت پ

  .معترض هستند
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۶ ژانويه  ۳ ، ۱۳۹۴ ديماه  ۱۳ 
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