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 ۱۴ صفحه  

 ٥٧يـک ســال ديــگــر از انــقــالب            
مرتـجـعـيـن و مـدافـعـان            .  گذشت

ديکتاتوري آريامـهـري جـمـهـوري        
خونبار اسالمي را جلوي چشممان 
ميگذارنـد و بـه مـا مـيـگـويـنـد                 

. انقالب علـيـه شـاه اشـتـبـاه بـود             
ميگويند ما ميبايست سـاواک و    
يکه تازي دربار و زندان را قـبـول       

. اين نفرت انگيز اسـت   .  ميکرديم
کســي کــه ذره اي شــنــاخــت از                
ديکتاتوري آريامهري داشته باشد 
فورا ميفهمد چرا مـا عـلـيـه ايـن            
حکومـت انـقـالب کـرديـم و ايـن               
انقالب چه کار سترگ و عـظـيـم و      

 ٥٧انـقـالب     .  قهرمانانـه اي بـود      

ــه                ــود ک ــزش مــا مــردمــي ب خــي
ديکتاتوري و ساواک و گـورسـتـان      

فقر و بـي  .  آريامهري نميخواستيم
از يـکـه     .  تاميني نـمـيـخـواسـتـيـم       

تازي درباري ها و نيروهاي مسلح 
و پادوهاي پهلوي به تـنـگ آمـده        

از دسـتـگـيـري و زنـدان و            .  بوديم
فساد افسار گسيخته و جنايت بـه  

ما حق داشتـيـم   .  تنگ آمده بوديم
عليه درباريها و ساواک و سرمايـه  

مـا  .  داران مفتخور انقالب کـنـيـم   
انقالب کرديم تـا بـتـوانـيـم نـفـس            

انقالب کـرديـم تـا آزادي        .  بکشيم
تـا  .  سياسي و رفاه را تجربه کنـيـم  

بتوانيم دهان باز کـنـيـم، انـتـقـاد           

کنيم، حرف بزنيم، تجمع کنيم، و   
تعرض و سـرکـوب را بـاالي سـر               

 ٥٧انـقـالب     .  خود نداشته باشـيـم  
ــه ضــد                  ــود ن ــه اســالمــي ب مــا ن

. ارزشـهـاي جــهـانشـمــول انسـانــي         
ــا                ــق ــي ــم ــا مــردم ع ــرعــکــس م ب
ميخواستيم به حقوق جهـانشـمـول    

ما گوسفند و . انساني دست يابيم
برده نـبـوديـم کـه چـوپـان و سـگ                

. بـاالي سـر خـود داشـتـه بـاشـيــم               
انقالب ما انقالب آزادي و کرامت 

 . انساني بود
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 2  ۱۳۹۳بهمن   ۲۴ انترناسيونال 

مــذاکــرات هســتــه اي حــکــومــت        
وارد    ۵+۱اسالمي و کشورهـاي    

. دور جديد و حساسي شـده اسـت      
ــن                    ــي اي ــوي اصــل ــر دو س در ه
ــد              ــرات مــا شــاهــد تشــدي مــذاک
تضادها و کشمکشهاي جناحهاي 

بطور نمونه .  هيات حاکمه هستيم
کــنــگــره آمــريــکــا از بــنــيــامــيــن          
نتانياهو براي سخنـرانـي در بـاره        
پروژه اتمي ايران بمنظور مـقـابلـه      
با سياست اوباما دعـوت بـعـمـل         
آورده و صـحـبـت از تـالش بـراي              
اعمال تحريم هاي جديد در مـورد  

اوباما نيز اعالم کرده .  ايران است
است که هر تحريم جديدي را، تـا      
زمـانــيـکــه مـذاکــرات در جــريــان          

در طـرف    .  است، وتو خواهد کـرد   
مقابل وضع نيز چندان مـتـفـاوت      

در صــفــوف حــکــومــت       .  نــيــســت
اسـالمـي نـيــز تــنـاقضــات شــدت           

قدم زدن جان کـري و    .  گرفته است
ظريف موضوع جديدي اسـت کـه       
بار ديگر جناحها را بـه جـان هـم          

و در نـمـاز جـمـعـه          .  انداخته است
جماعت ... هاي تهران و مشهد و 

 . اجاره اي فغانشان بلند شده است
و ســئــوالــي کــه بــايــد پــاســخ          
بگيـرد ايـن اسـت کـه دعـواهـاي               
دروني دو طـرف چـه تـاثـيـري بـر               
سرنوشت احتمالي اين مـذاکـرات     
خواهد گذاشت؟ آيا اين مذاکـرات  
را به شکست خواهند کشاند؟ چـه  

 کسي بايد تصميم بگيرد؟

واقعيت اين است که با نزديک 
شدن مـهـلـت پـايـانـي مـذاکـرات               

و حــکــومــت        ۵+۱کشــورهــاي    
اسالمـي تـنـاقضـات جـنـاحـهـاي             
هــيــات حــاکــمــه طــرفــيــن اصــلــي        

ــن    .  تشــديــد خــواهــد شــد        امــا اي
تناقضات براي رژيم اسالمي خرد 

و .  کننده و در هم شکـنـنـده اسـت      
در ميان جناحهاي رژيم اسالمي، 
جناح راست و افراطي رژيم بازنده 
اصلي هر توافق احتمالـي بـوده و       

. ضربه بيشتري را بايد تحمل کند
از ايــن رو اســت کــه تــعــرض                    

از اين رو است که به هر .  ميکنند
تالشي براي به شکـسـت کشـانـدن       

 . اين مذاکرات متوسل ميشوند
مساله ايـن اسـت کـه جـنـاح              
راست رژيم که در دوره هاي اخـيـر   
حيات سياه رژيم اسالمي بر طبل 
ضد آمريکايي گري کـور بـيـشـتـر        

چنـيـن   "  مضرات" کوبيده است، از 
سياستي براي موقعيت اين جناح 
در حاکمـيـت اسـالمـي و از ايـن              
دريچه براي کل حـکـومـت واقـف         

يک رکن سـيـاسـتـشـان، بـر           .  است
خالف سياست اصـالح طـلـبـان و         
اعتدال طلبان حکومتي، بـر ضـد     

. آمريکايي گري کور استوار است
بــنــابــر ايــن مــيــدانــنــد کــه کــنــار          
گذاشتن اين سياست و رسيدن بـه    
يک توافق احتمالي با آمريکا، بـا    

، ضربه اي اساسـي  " شيطان بزرگ" 
ــه يــکــي از ارکــان حــاکــمــيــت               ب

ميدانـنـد   .  حکومت اسالمي است
نه شرقـي ـ    " حکومتي که با شعار 

خود را تعريف ميکـرد،  "  نه غربي
نميتواند به سادگي به حکـومـتـي    

تـبـديـل    "  هم شرقي ــ هـم غـربـي          " 
چنين تغييـر و تـحـولـي در           . شود

درون حـکـومـت بـدون تـکـانـهـاي             
شــديــد، بــدون درگــيــريــهــاي خــرد        
کننده، بدون تغيير وزن جنـاحـهـا،    

 . به سادگي ممکن نخواهد بود
مساله کلي تر ايـن اسـت کـه          

ضـد  " دست شسـتـن از سـيـاسـت            
نـتـايـج وخـيـمـي         "  آمريکايي گـري 

بـراي رژيـم اسـالمــي و کـال ايــن               
شاخه از اسالم سياسي در سـطـح       

و .  خاورميانه به دنبال خواهد شد
در شرايطي که جريانات الـقـاعـده    
اي و داعشي درگيـر کشـمـکـشـي        
حاد با آمريکا و موتلفين شان در 
جبـهـه هـاي مـتـفـاوت هسـتـنـد،                
چنين چرخشي براي رژيم اسالمي 
تــبــعــات ســنــگــيــنــي در ســطــح            
خاورميانه و هـمـچـنـيـن در کـل               
صفوف جنبش ارتـجـاعـي اسـالم         
سياسي علـي الـعـمـوم بـه دنـبـال              

 .خواهد شد

بازتاب يک توافق احتمالي در 
صفوف رژيم اسـالمـي مـتـفـاوت          

در صورت هر گونه توافقـي  .  است
ميان غرب و حکومت اسـالمـي،     
موقعيت جناح راست در حاکميت 

. دچار لطمات جـدي خـواهـد شـد          
جايگاه و نقش شان در تـغـيـيـر و         
تحوالت حکومتي تضعيف شده و 
ميتواند منجر بـه از دسـت دادن         
موقعيـت هـژمـونـيـک فـعـلـي در                

نـتـيـجـتـا      .  حاکميت اسالمي شود
مقاومت خواهـنـد کـرد، مـقـابلـه           

تالش خواهنـد کـرد     .  خواهند کرد
کــه ايــن پــروژه را بــه شــکــســت               
بکشانند و ايـن مـقـابلـه بـاز هـم             

 . تشديد خواهد شد
يک نمونه چنين تالشهايي زير 
ضرب گرفتن باند رفسنجـانـي در     

ستون " شرايط حاضر تحت عنوان 
. و امـثـالـهـم اسـت       "  پنجم آمريکا

اخيرا حتي شاهد ايـن بـوديـم کـه         
بــرادر بــزرگــتــر خــامــنــه اي وارد          
ميدان شد و حمـالت شـديـدي بـه         

ايـن  .  رفسنجـانـي و بـانـدش کـرد           
حمالت غير از نـزاع هـمـيـشـگـي           
جناحهاي حکومت کـه بـمـنـظـور          
چــگــونــگــي بــقــاء رژيــم بــه جــان           
يکديگـر افـتـاده انـد، داراي يـک              

. عنصر زماني خـاص هـم هسـت         
جناح راست ميداند که در صورت 
هر توافقي چرخشهاي معينـي در    
حاکميت نـيـز مـيـتـوانـد صـورت              

 –بگيرد و ائتـالف رفسـنـجـانـي          
روحاني و در حلقه بـعـدي اصـالح      
طلبان حکومتي تـالش خـواهـنـد         
کرد که محصول چنين توافقـي را    

ميدانند که ايـن    .  از آن خود کنند
ائـــتـــالف تـــالش خـــواهـــد کـــرد          
موقعيت خود در مـيـان صـفـوف         
حــاکــمــيــت کــثــيــف اســالمــي و           
همچنيـن دنـبـالـچـه هـايشـان در              
صف جريانـات مـلـي ــ اسـالمـي             

از اين رو دارند گـاه  .  تحکيم کنند
و بيگاه تعرض ميکنند تا شـايـد     

. بعدا ضرر کمتري پرداخت کـنـنـد   
ــد کــه              ــگــذارن ــا ن مــيــکــوشــنــد ت

مدافعين سر راست چنين توافقي، 
محصول اين توافق را از آن خـود      

 . کنند
اما فاکتور مهم تر و تـعـيـيـن     
کــنــنــده مــوضــع گــيــري و نــقــش           
ــري آدمــکــشــان اســالمــي،           ــب ره

که قبـل  . خامنه اي و باندش است
از آغــاز ايــن پــروســه بــا اعــالم               

" نرمش قهرمانانـه " سياست جديد 
توافق ضمني و مهر تاييد خود را 
بر اين پروسه زدند و دسـت دولـت     
روحاني را براي مذاکرات پـي در      

بــه دنــبــال آن      .  پــي بــاز گــذاشــت     
حکومت اسالمي بـعـد از سـي و          
پنج سال مستقيم و بطور علني به 
ــي             ــکــاي ــا طــرف آمــري مــذاکــره ب

 . نشست
چنانچه طرفين مـذاکـرات بـه        
توافقي دست يابند، جناح راسـت    
حکومـت اسـالمـي چـاره اي جـز              
تســلــيــم در قــبــال نــتــيــجــه ايــن             

بـه ايـن     .  مذاکرات نخواهد داشت
اعتبار قدرتشان براي به شکـسـت   
کشاندن اين مذاکرات مـحـدود و       

ــيـــف اســـت     ــان     .  ضـــعـ تـــالش شـ
مذبـوحـانـه و عـلـي الـعـمـوم بـي                  

اين وضعيت در عين . نتيجه است
حال بيـان مـوقـعـيـت کـلـي رژيـم               

چنانچه آمريکـا و    .  اسالمي است
حاضر بـه قـبـول         ۵+۱کشورهاي 

توافقي شوند، طرف مـقـابـل کـال       
در موقعيتي نيست که بتـوانـد از     
پاي ميز توافق بلند شود و دسـت    

. رد بر اين توافق احـتـمـالـي بـزنـد        
ــنــد در صــورت              چــرا کــه مــيــدان
شکست مذاکرات، موقـعـيـتـشـان      
در پروسه کوتاه مـدتـي بـه شـدت         
تضعيف تر خـواهـد شـد و دچـار             
تنگناهاي شـديـد تـري خـواهـنـد             

بي جهت نيست که واليـتـي،     .  شد
مشاور بين المللي خامنه اي، گاه 
و بيگاه و به هـر بـهـانـه اي مـهـر             

را ياد آور جناح راست "  آقا" تاييد 
و طرفين مذاکرات مي کنـد و از      
هــيــات مــذاکــره کــنــنــده در هــر            

 . موقعيتي قدرداني ميکند

اما اگر سرنوشت مذاکرات را 
حکومـت اسـالمـي و مـتـعـاقـبـا               
جناح راست آن تعيين نـمـيـکـنـد،        
پس برگ اصـلـي در دسـت کـدام             

در اين مذاکرات بـرگ    .  نيرو است
تـعـيـيـن کـنـنـده در دسـت طـرف                  

ــت       ــي اس ــاي ــک ــري ــت   .  آم ــوش ــرن س
مذاکرات به تصميم هيات حاکمه 

بي دليل .  آمريکا گره خورده است
نيست که روحاني و دولتش مـدام  
بر اين نکته تاکيد مـيـکـنـنـد کـه         
طرف آمريکايي مـذاکـرات بـايـد         

تصمـيـمـي    .  تصميم خود را بگيرد
که به شدت تحت فشارهاي جنـاح  

هــيــات حــاکــمــه   "  جــمــهــوريــخــواه" 
آمــريــکــا و دولــت اولــتــرا راســت          
اسرائيل و نيروهاي پرو اسرائيلـي  

مـعـضـل    .  در آمـريـکـا قـرار دارد        
هيات حـاکـمـه آمـريـکـا در حـال              
حاضر اين است کـه بـايـد جـنـاح            
رقيب خود را راضي کند که دست 
اين جناح را در مذاکره و سازش و 

امري کـه    .  بند و بست باز بگذارد
به سادگي بـراي راس حـاکـمـيـت            

 . آمريکا قابل حصول نيست
رژيم اسالمي بر سـر  : در پايان

اگـر  .  دوراهي مرگباري قرار دارد  
تـن بــه ســازش دهـد و سـيــاســت              

به ثمر نشيند، "  نرمش قهرمانانه" 
را "  جـام زهـري    " ناچار خواهد شد   

سر بکشد، به اين اميد واهـي کـه     
ــن        ــد اي ــر     "  زهــر" شــاي ــي ب درمــان

امـا هـر     .  دردهاي بيکرانش باشـد 
درجـه عــقــب نشــيــنــي ايــن رژيــم           
بمثابه چـراغ سـبـزي بـه مـردمـي             
است که در کمين رژيـم اسـالمـي        
نشسته اند و براي سرنگـونـي اش     

و اگـر ايـن       .  روزشماري ميکـنـنـد   
مذاکرات به شکست کشيده شود، 
روزهاي تيـره تـري در انـتـظـارش            

در هـر دو صـورت بـازنـده             .  است
نـه اصـالح     .  رژيم اسـالمـي اسـت       

طلبان و اعتدال طلبان حکومـتـي   
قادر به کنترل واکنـش احـتـمـالـي        
مردم خـواهـنـد شـد و نـه جـنـاح                  

 ۱۳ صفحه  
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انتخاب يک دولت با برنامه  ضـد    
رياضت کشي براي کارگران يونان 

. يک نقطه عـطـف سـيـاسـي اسـت          
نقطه اي در رونـد مـبـارزه اي کـه           
گرچـه سـابـقـه آن بـه شـورشـهـاي                 

بر ميگردد  ٢۰۰۸شهري در سال 
ولي  مشخـصـا از مـاه مـه سـال              

در اعتراض به قطع کـردن     ٢۰۱۰
. خدمات اجتماعي آغاز ميـشـود  

اين مباره نه تنها بپايان نـرسـيـده      
است بلکه با انتخاب سيريزا وارد 
فاز تازه و تعيين کنـنـده اي شـده        

مــوضــوع مــحــوري  ايــن          .  اســت
مبارزه ـ سياسـت ريـاضـت کشـي         
اقتصادي ـ موضوعي مستـقـيـمـا     
مربوط به جنگ کار و سرمايه نـه  
تنها در اين کشور بلکه در سراسر 

ابن جنگ نهايتا حول . جهان است
ــبــود نــظــام اقــتــصــادي              بــود و ن

. سرمايه داري قطبي خـواهـد شـد     
اما ابتدا و تا زماني کـه مسـالـه        
قدرت سياسي از نظر طبقاتي حل 
ــارزه                و فصــل نشــده اســت، مــب
مضــمــون و خصــلــتــي ســيــاســي          

سئوال اينسـت کـه     .  خواهد داشت
در تحوالت جاري نهايـتـا خـط و        
چشم انداز و سياست کدام طـبـقـه      
در جامعه دست باال پيدا ميکنـد  
و بعنوان درک و انتـظـار و تـلـقـي          
عمـومـي از سـاخـتـمـان و شـيـوه                 
 حکومت و دولت تثبيت ميشود؟ 
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بورژوازي الگـو و آلـتـرنـاتـيـو           

.  قــــابــــل عــــرضــــه اي نــــدارد             
درماندگي دولت و احزاب سـنـتـي    
و سابقه دار در يونان، و حـمـايـت      
فعال اروپاي واحد و کل دولتهـا و    
نهادهاي بين المللي از آنـهـا، کـه      

به شکست قاطعشان از حزبي کـه     
ــراطــي    "  ــي     " و   "  چــپ اف عــامــل ب

و غيره ميخواننـد مـنـجـر       "  ثباتي
ــي                ــن گــواه ب ــري ــهــت شــد، خــود ب
آلترناتيوي حـکـومـتـي بـورژوازي        

ــحــران حــکــومــتــي         .  اســت امــا ب
بورژوازي تنها به يـونـان مـحـدود       

خود نهـادهـا و مـراجـع         .  نميشود
ــاقــهــاي فــکــر             ــژيــک و ات اســتــرات
بورژوازي نظيـر بـانـک جـهـانـي و             
مــوســســه آکســفــام و کــنــفــرانــس         
داووس و صندوق بين المللي پـول  
و هفته نامه اکونوميست و غـيـره   
مدتهاست، از مـقـطـع ريـزش وال         

تا بـه   ٢۰۰۸استريت در زمستان 
امروز، از غير قابـل ادامـه بـودن        
وضع موجود و بحران دموکراسـي  
و رويــگــردانــي مــردم از احــزاب           
اصلي و سنتي حاکم و حـتـي بـي        
اعتمادي عـمـومـي بـه سـيـسـتـم                
حکومتي در آمريکا و کشورهـاي  
اروپائي سخن ميگويند و با عدد 
و رقم نشان ميدهند که نـه تـنـهـا       
هيچ چشم اندازي براي بهبود ايـن    
شرايط نيست، بـلـکـه  وضـعـيـت           

 . مدام بدتر و  بدتر ميشود
سال گذشته موسسـه آکسـفـام      
در گزارشي به کـنـفـرانـس داووس       

اقليت صاحـب قـدرت     " اعالم کرد 
ــاري              ــکـ ــمـ ــادي در هـ ــتـــصـ و اقـ

هماهنگي با قـدرت سـيـاسـي در         
سطح جهان با تقلب و فريـبـکـاري    
در شيوه مديريت امور اقتصادي، 
دموکراسي را تضـعـيـف کـرده و             
شـرايـطــي را بــه وجـود آورده کــه              

ــروت          ــروزه ثـ ــر از          ۸۵امـ ــفـ نـ
 ۵۰ثروتمندترين افراد با دارايـي      

درصد از جـمـعـيـت جـهـان بـرابـر               
بنـا بـر ايـن گـزارش نـظـر               ."  است

سنجي که در بـرزيـل و آفـريـقـاي            
جنوبي و اسپانيـا و بـريـتـانـيـا و             
آمريکا انجام شده نشان مـيـدهـد      

قـوانـيـن و      " اکثر مردم معتـقـدنـد      
نحوه مديريـت جـامـعـه بـراسـاس           
مــنــافــع اقــلــيــت صــاحــب قــدرت        

و ."  اقتصادي تنظـيـم مـي شـونـد         
مخالفت مردم با انحصـار قـدرت     
در دست اقليت صاحب امتيـاز و    

 . صاحب ثروت رو به افزايش است
هفته نامه اکونومـيـسـت  در         
ماه گذشته در مـقـالـه اي تـحـت              

اعالم "   بحران دموکراسي" عنوان 
درصـد مــردم          ۸۰مـيـکـنـد کـه          

ــم               ــســت ــه ســي ــحــده ب ــاالت مــت اي
حـکـومــتـي آن کشــور اعــتـمــادي           
ندارند و پيش بيني ميکند که بـا    

از   -قدرت گـيـري چـپ افـراطـي            
بحـران   -جمله در يونان و اسپانيا 

سياسي غـرب وخـيـم تـر خـواهـد             
حتي موسسه اي نظير نـاسـا     .  شد

در گــزارشــي در مــورد مــحــيــط           
در صورت " زيست هشدار ميدهد 

بـرداري     تداوم رونـد فـعـلـي بـهـره             
رويه از منابع طبيعي و تشديد  بي

نابرابري در تقسـيـم ثـروت مـيـان          
مردم، جامعه مدرن و صنعتـي و    
آن چه کـه تـمـدن امـروزي تـلـقـي                

شود تـنـهـا در چـنـد دهـه بـا                   مي
 ".خطرفروپاشي روبرو خواهد شد

بـورژوازي خــود بـه پــيــام آور           
ســرمـايــه بــدل شــده      "  آخـرالــزمـان  " 

ــه بــوروژازي           .  اســت ــي ک ــحــران ب
جهاني با آن روبروسـت، بـرخـالف      
دوره هاي قبـل مـثـال رکـود دهـه            
سي، صرفا يک بحـران اقـتـصـادي       
نيست بلکه يک بحران همه جانبـه  
استراتژيک و  سياسي ـ اجتمـاعـي   

الـــگـــوي اقـــتـــصـــادي         .   اســـت
فريدمنيسم و دکـتـريـن سـيـاسـي           
اجتماعي متنـاظـر بـا آن يـعـنـي             
نئوليبراليسم و نئوکنسـوراتـيـسـم     
به بن بست رسيده و بـازگشـت بـه      
کينـز و دولـت رفـاه و سـوسـيـال                 

 . دموکراسي نيز ممکن نيست
اين شرايط بورژوازي جـهـانـي    
را با يک نـوع بـحـران حـکـومـتـي            
روبرو ساخته است که يونان نمونه 

ــکــار آن اســت                 ــجــســم و آش . م
رويــگــردانــي عــمــومــي مــردم از         
سيستم حـکـومـتـي و دولـت يـک             
درصديها که در آمار مـوسـسـات      
نظر سنجي خود را نشان مـيـدهـد    

و بـه    ( فعال در يونان و اسـپـانـيـا         
احتمـال زيـاد در قـدم بـعـدي در                

بـه يـک     )  پرتغال و ايرلند و ايتاليا
مساله حاد سياسي تـبـديـل شـده         
اســت و نــگــرانــي کــامــال بــجــاي          
استراتژيستهاي بورژوازي اينسـت  
که اين بحران به کل اروپا و غـرب  

و روشن اسـت کـه       .  ( سرايت کند
اگر بورژازي در کشورهاي غـربـي     
تب کند بورژوازي در بقيـه جـهـان      

 .)به رعشه مرگ خواهد افتاد
ايـن بـحــران هـمـه جـانـبـه در                
چــارچــوب ســيــســتــم ســيــاســي ـ           

. اقتصادي بورژوازي پاسـخ نـدارد    
ــهــاي حــاکــم از               ــک درصــدي ــه ي ن
ــاز و قــدرت                 ــت ــت مــم ــعــي ــوق م
اقتصادي ـ سياسي خـود بـخـاطـر       
هشدارها و نصايح نهادهاي خـيـر   
انديش شان دست خواهند کشـيـد     
و نــه  بــرون رفــت از بــحــران                      
اقــتــصــادي  حــاضــر و تــامــيــن             
مــلــزومــات رشــد ســودآوري و              
انباشت مـجـدد سـرمـايـه چـنـيـن             

نـه مـيـتـوان بـه          .  ايجاب ميـکـنـد   
کينز باز گشت و نه  دمـوکـراسـي      
را از  مـــحـــدوده قـــدرت يـــک                 

ــهــائــي کــه        قــوانــيــن و    "  درصــدي
مــديــريــت جــوامــع را بــر اســاس           

فراتر "  منافع خود تنظيم ميکنند
ــرد هــاي ســيــاســي     "  راه حــل   .  " ب

اقتصادي پيـشـنـهـادي از جـانـب           
نهادهاي دورنگر بورژوازي بيشتر 
نشاندهنده عيني و جـدي و غـيـر        
قابـل انـکـار بـودن بـن بسـتـهـاي                 
کاپيتاليسم است تا چشـم انـدازي     
واقع بينانه براي برون رفت از ايـن  

 . بن بستها
اما از نظر طبقه کـارگـر و از       
لحاظ مناقع   نـود و نـه درصـد              
مردمي که سرمايه آنانرا با طبقه 
کارگر همراه و همسرنوشـت کـرده     

 است، راه حل چيست؟ 
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کمونيسم کارگري و انـقـالبـي        
ــا                  ــروز ب ــاي ام ــي ــه دن ــه مســال ب
سوسياليسم در برابر کاپيتاليسم، 

دخـالـت     -و با حکومت شورائـي    
مستقيم توده مردم در سياسـت و    

ــه       ــعــ ــامــ ــر        -اداره جــ ــرابــ در بــ
اين راه   .  دموکراسي پاسخ ميدهد

حلي از موضع و ديـدگـاه طـبـقـه            

کارگر به نمايندگي از اردوي نـود    
و نه درصديـهـائـي اسـت کـه زيـر             

. چرخ سرمايه دارند له مـيـشـونـد      
اين راه حلي براي نجات سـرمـايـه    
نيست، بلکه راه نـجـات اکـثـريـت        
قريب به اتـفـاق مـردم کـره ارض،           

آن چه کـه تـمـدن امـروزي           " نجات 
و نجات خـود کـره     "  شود تلقي مي

 . ارض از خطر نابودي است
از آغــاز  جــنــگ ســرد  تــا                

همين امروز دولتهـا و نـهـادهـاي         
مهندسي افکار بورژوازي جهانـي  
تالش کرده اند اساسا با رجوع بـه    
تجربه شـکـسـت خـورده سـرمـايـه            
داري دولـتـي در کـمـپ شـوروي،              
سوسياليسم و حکومـت شـورائـي      
را در افکار عمومي به مظهر شـر  

اما هر چـه از      .  و پليدي بدل کنند
مقطـع فـروپـاشـي کـمـپ شـوروي              
دورتر ميشويم، حـنـاي ايـن نـوع           
تــبــلــيــغــات نــيــز بــيــشــتــر رنــگ           

امروز نه تنها دوره توهم .  ميبازد
پــراکــنــي نســبــت بــه مــعــجــزات          
دموکراسي و  بازار آزاد تماما بـه  
ســر رســيــده اســت، بــلــکــه حــتــي          
معـبـتـرتـريـن نـهـادهـا و مـراجـع                 

انحـصـار قـدرت و        " سرمايه داري 
" ثروت در دست يک اقليت نـاچـيـز   

را انفجار آميز و غير قابل ادامـه    
توده مردم دنـيـا       .  اعالم ميکنند

نــيــز نــه بــخــاطــر تــبــلــيــغــات و              
ــزاب               ــا و اح ــروه ــي ــگــري ن ــاه آگ
کمونيست بلکه در تجربه هر روزه 
خود بيش از پيش به ضـرورت در    
ــک                ــحــصــار ي ــن ان هــم شــکــســت
ــر ثــروت و قــدرت               ــهــا ب درصــدي

 . سياسي پي ميبرند
نفس زندگي ضرورت خلـع يـد     
سياسي و اقتصادي از بـورژوازي      
را به محـور  گـفـتـمـان و فضـاي               

و .  فکري و سـيـاسـي رانـده اسـت           
اين واقعيت بيش از هـر چـيـز در          
جنبشهاي عظيم چنـدسـال اخـيـر،       
در انقالبات موسوم به بهار عـرب  

 ۴ صفحه  
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را و جنبش اشغال در غرب، خود   
ســرنــگــون شــدن    .  نشــان مــيــدهــد   

ديکتاتوريهاي کمپ دمـوکـراسـي      
آزادي بـرابـري     " غرب بـا شـعـار             

بـا اعـمـال اراده        "  کرامت انسانـي 
ارگــانــهــاي تــوده اي در جــنــبــش          
اشغال و با خواست و آرمان نـفـي     
ــده                ــي ــن ــوق مــردم  ت قــدرت مــاف
ميـشـود؛ جـنـبـش اشـغـال اعـالم               
ميکند پـارلـمـان و ارتـش و وال               
استريت و بانکـهـا در دسـت يـک           
درصديهاي حاکم است و الـگـوي       
اشــغــال الــتــحــريــر را بــه اشــغــال           
خيابانها و ميادين در شـهـرهـاي        
اروپا و آمريکاي شمالي و نـمـونـه    

"  دموکـراسـي مسـتـقـيـم        " هائي از 
انــحــصــار .  مــردم بســط مــيــدهــد     

قدرت و ثـروت در دسـت يـک در            
صــديــهــا کــه  اکــونــومــيــســت و            

آکسفام و داووس و بانک جـهـانـي       
و غـــيـــره در مـــوردش هشـــدار             
ميدهند در تـجـربـه عـمـلـي تـوده            
مردم و در خـيـابـانـهـا بـه چـالـش             

بــهــار عــرب    .   کشــيــده مــيــشــود    
نــمــيــتــوانــد از ســرنــگــون کــردن            
ديکتاتورها فرا تر برود و جنـبـش   
اشغال نيز اوجي ميـگـيـرد و فـرو         
ميخوابد اما اين تـنـهـا آغـاز راه         

ايـــن .   اســـت و نـــه پـــايـــان راه             
اعتـراضـات و انـقـالبـات کـه در               
تـاريـخ غـرب و خـاورمـيــانـه بــي               
سابقه است، تنها پيش لرزه هايي 

. در نظم جهـانـي بـورژوازي اسـت        
نظمي که به اعتراف خود مـراجـع     
بين المللي بورژوازي دنـيـا را بـه          

جـارو کـردن     .  طرف انفجار ميبرد
چند ديکتاتور سـر سـپـرده کـمـپ          

دمــوکــراســي غــربــي در شــرق و             
هويت و تعين بخـشـدن بـه اردوي        

نودو نه درصديها و اعالم جـنـگ      
عليه يک درصديـهـاي حـاکـم  بـر            
دنيا  از اولين دستـاوردهـاي ايـن      

 .  پيش لرزه سياسي است
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تحوالت يونان را بـايـد  در           

چارچوب اين تقابل  جهانـي بـيـن      
کمپ کار و سـرمـايـه قـرار داد و           

آنـچـه در يـونـان در           .  بررسي کـرد 
جريان است از نظر شکل از بـهـار     

عرب و جنبش اشـغـال مـتـفـاوت          
اســت ولــي از نــظــر مضــمــون و              
محتوا  هم جنس و در ادامـه آن          

 . جنبشها است
در دل بحران اقتصادي و  در       
کشوري که، بقول سيپـراس رهـبـر      
حزب چپگراي سيريـزا و نـخـسـت         
ــعــنــوان               ــان،  ب ــون ــد ي ــر جــدي وزي

خوکچه هندي سياسـت ريـاضـت      " 
انتخاب شـده بـود،  تـوده            "  کشي

مردم به اعتراض بر ميـخـيـزنـد و       
 ، مقارن با بميـدان  ٢۰۱۰سال از 

آمدن جنبش اشغال و شکلـگـيـري    
انقالبات بهار عربي، اعتصـابـات   
و اعتراضات و مبارزات وسيـعـي   
ــه بــا ريــاضــت کشــي              در مــقــابل

مـردم در    .  اقتصادي آغاز ميشود
تجربه مي بينند که نسخه اي کـه    
يک در صديهاي حاکم، با دولتـهـا   
و بانکها و مراکز تصـمـيـمـگـيـري       
داخلي و خارجيشـان، بـراي بـرون        
رفت از بحران پيچيده اند نه تنهـا  
تخفيفي در مساله نميدهد بـلـکـه    
ــدگــي را              روز بــروز وضــعــيــت زن
سخت تر و غير قـابـل تـحـمـل تـر           

و به همين علت مـبـارزه      .  ميکند
مردم هر روز وسيع تر و فراگير تر 
ميشود و باالخره به انتخـاب يـک     
حــزب چــپــگــرا کــه ســخــنــگــو و             
نماينده جنبش ضد رياضت کشي 

امــا ايــن   .  اســت  مــي انــجــامــد        
پيشروي گرچه هـمـانـطـور کـه در            
ابتدا اشاره شد نقـطـه عـطـفـي در          
سير مبارزات اخيـر مـردم يـونـان         
اســت، هــنــوز حــتــي بــه مــعــنــي           
پيروزي سـيـاسـي ايـن مـبـارزات             

 .نيست
ما هميشه تاکـيـد کـرده ايـم          

که فقدان يک حـزب سـيـاسـي کـه             
در انقالبات منطقه  و در جنـبـش   
اشغال نماينده و سخنگو و رهـبـر     
مبارزات مردم بـاشـد يـک نـقـطـه           
ضعف اساسـي ايـن جـنـبـشـهـا و              
انقالبات  و علت اصـلـي بـفـرجـام        

در مـبـارزات     .  نرسيدن آنـهـا بـود     
مـردم يـونـان ايـن نـقــطـه ضـعــف                

سـيـريـزا در واقـع         .  وجود نـداشـت  
حزب و نماينده جنبش اعتـراضـي   
مردم يونان عليه ريـاضـت کشـي        

اقتصادي است و بـهـمـيـن دلـيـل             
انتخاب سيريزا يک پيشروي مـهـم   

. در اين جنبش محسوب ميـشـود  
اما اين پيشروي نه تـثـبـيـت شـده        
ــل                  ــه حــتــي غــيــر قــاب اســت و ن

براي تثـبـيـت ايـن       .  بازگشت است
پــيــروزي بــايــد از جــنــبــش ضــد            

فـراتـر   .   رياضت کشي فراتر رفـت   
رفتن در چه جهت و با چه شعارها 
و اهدافي؟ چارچـوب جـهـانـي کـه          
باالتر توضيح داده شد پاسخ ايـن    

. سـئـوال را نـيـز روشـن مـيـکـنـد                 
مساله يونان نه يک مساله بـومـي   
و کشوري است و نه در وهلـه اول      

مســالــه .  يـک مســالــه اقــتــصــادي     
يونان يک نمونه حـاد و مشـخـص        
بحران حکومتي بورژوازي است و   
تنها ميتوان با آلترناتيو کـارگـري   
قــدرت ســيــاســي ـــ اعــمــال اراده           
مستقيم مردم در سياست و اداره   
امور خود ـ  به اين مساله پـاسـخ     

 . گفت
يونان عليـه ريـاضـت      جامعه  

کشي اقتصادي بپا خاسـتـه اسـت      
اما بايد بتواند به مساله  قوانيـن  
و منـاسـبـات و شـيـوه مـديـريـت               

براساس منافع اقليـت  " جامعه که 
صاحب قدرت اقتصـادي تـنـظـيـم        

بدون حـل    .  پاسخ گويد"  مي شوند
اين مسـالـه در نـهـايـت ريـاضـت              
کشي اقتـصـادي نـيـز بـي جـواب             

در جــنــبــش ضــد     .  خــواهــد مــانــد  
ريــاضــت کشــي مــردم يــونــان از           
ــهــام از                  ــا ال هــمــان گــام اول و ب
اعتراضات و انـقـالبـات جـهـانـي           
اشغال مياديـن و مـراکـز دولـتـي            
ــعــال شــدن                 ــه مــردم و ف ــوســيل ب
ــظــيــر              ــهــاي  تــوده اي ن ســازمــان

(دموکراسـي مسـتـقـيـم فـورا                " 
Dire c t  D emoc rac y 

Now!    (          يک شيـوه غـالـب و
ــوده            خصــلــت مــبــارزات مــردم ب

با قدرتگيري سـيـريـزا ايـن         .  است
دخالتگري مستقيم مردم بـه امـر     

 . تعيين کننده اي تبديل ميشود
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امروز در يونان مانـنـد هـمـه        
جوامع در حال گذار در تـحـوالت       
و بحـرانـهـاي انـقـالبـي، مـيـتـوان              
گفت سياست زير بـنـاي اقـتـصـاد        

هـر اقـدام     .  است و نـه بـر عـکـس          
اقتصادي به کشمکشهاي سياسي 
بين طبقات اصلي جامعه مـنـجـر    
خــواهــد شــد و مســائــلــي نــظــيــر          

قوانين و مناسبات و شـيـوه هـاي      
حکومتي و کل دستگاه و کارکرد 
ماشين حـکـومـتـي را بـه مـرکـز                

اگـر مـردم     .  مبارزه خـواهـد رانـد       
جـهـان در نـظـر پـرسـي هـاي بـي                   
اعــتــمــادي خــود را بــه ســيــســتــم          
حکومتي موجود اعالم کرده انـد    
مردم يونان عليه اين سيستم وارد 
عمل شده اند و اين مـوقـعـيـت را       
دارنـد کــه الــگــوئــي از ســيــســتــم           
حکومتي قـابـل اعـتـمـاد بـدسـت            

کليد مسـالـه دخـالـت و           .   بدهند
اعمال قدرت مستـقـيـم مـردم در          

 . اداره جامعه است
تا همين جـا بـقـدرت رسـيـدن          
سيريزا گرچه به شيوه  انـتـخـابـات     
پارلمـانـي صـورت  گـرفـتـه ولـي                
نــقــطــه اتــکــا وقــدرت آن اعــمــال           
قدرت مستقيم مردم در خيابانهـا  

رهبران و فعالين حزب .  بوده است
سـيـريــزا بــا حــمـايــت پــيـگــيـر از              
اعتصابات کارگري و اعتراضـات  
خياباني و با شرکت فعال در ايـن    
اعتراضات توانستـه انـد بـقـدرت         

اما کسب قدرت بـوسـيلـه      .  برسند
سيريزا  نـمـيـتـوانـد و نـبـايـد بـه                    
معني ختم اعتراضات خياباني و 

. بــه خــانــه رفــتــن  مــردم بــاشــد             
مقاله يـونـان بـه        " که در همانطور 

در شماره قبـل  "  کدام سمت ميرود
انترناسيونال  نيز توضيح دادم بـا  
هر قدم دولت سـيـريـزا در جـهـت            
لغو سيـاسـتـهـاي ريـاضـت کشـي            

اقتصادي خـواه نـاخـواه مـوضـوع           
ــه داري            ــيــدي ســرمــاي ــول نــظــام ت

قدرت جاذبه بـازار يـونـان بـراي           ( 
جلب سرمايه هاي خارجـي، سـود     

رقـابـت      آوري سرمايه هـا، قـدرت    
سـرمــايــه هــاي بـکــار افــتــاده در           
يــونــان بــا رشــتــه هــاي تــولــيــدي           

ــگــر           ــه در کشــورهــاي دي ، مشــاب
تامين و تخصـيـص بـودجـه بـراي          
ــاهــي،  ســيــاســت             ــدامــات رف اق

مـطـرح   )  مالياتي و غيره و غـيـره    
خواهد شد و در محور کشـمـکـش    

ايـن  .  طبقاتي قرار خواهـد گـرفـت     
و غــيــر قــابــل        يـک رونــد عــيــنــي     

نـه  " اجتناب است که جامعه را از 
نـه بـه     " به سمت "  به رياضت کشي

 . سوق ميدهد" کاپيتاليسم
مساله ابتدا در شکل تناقـض  
نظم سرمايه بـا  ابـتـدائـي تـريـن               
رفــاهــيــات مــردم خــود را نشــان          
ميدهد و ازيـنـرو مسـالـه قـدرت            
کنترل و انحصار يک درصديها در 

قوانين و سـيـاسـتـهـا و سـاخـتـار               
دولت و حکومت ـ يعـنـي مسـالـه       
قدرت سياسي به مـفـهـوم جـامـع          
کلمه و نه صرفا هيات دولت ــ را      
برجسـتـه مـيـکـنـد و در دسـتـور                 

يک تاثيـر و    .   جامعه قرار ميدهد
دستـاورد مـهـم اقـدامـات فـوري              
اقتصادي ضد رياضت کشي  کـه      
هم اکنون دولت سيريزا در دستور 
گذاشته اسـت بـهـبـود مـعـشـيـت               
مـردم اســت امــا حــتــي ادامــه و            
وسعت بخشـيـدن بـه هـمـيـن نـوع              
اقدامات  و تثبيت دستاورد آنـهـا   
در گرو تثبيت قدرت سيـاسـي در     
دست  نيروئي است که بخواهـد و    
قادر باشد تا فرجام نهائي اين راه 
يعني خلع يد سياسي و اقتصـادي  

ايـن  .  از بورژوازي بـه پـيـش بـرود        
نيرو تـنـهـا مـيـتـوانـد بـه قـدرت                  
متشکل توده مردم در ارگـانـهـاي    

و .  اعمال اراده خود متکي بـاشـد    
بهمين دليل است که نـقـش تـوده        
مردم متشکل و فعال و دخالتگـر  
نه صرفا بخاطر نفي سيـاسـتـهـاي     
رياضت کشي، بلکـه بـه مـنـظـور          
نفي دولـت مـافـوق مـردم، نـفـي               
قدرت سيـاسـي يـک درصـديـهـاي           
سرمايـه دار، اهـمـيـتـي تـعـيـيـن                

 .  کننده پيدا ميکند
چــهــار راه    امــروز يــونــان در         

. حوادث جهان قرار گـرفـتـه اسـت        
يونان در شـرايـطـي قـرار گـرفـتـه                

خـوکـچـه    " است کـه مـيـتـوانـد از            
" آزمايشگاهي رياضت اقتصـادي 

به الگوي راه حل سوسيـالـيـسـتـي      
بـحـران حـکـومــتـي و اقـتـصــادي              

در .   سرمايه داري تـبـديـل بشـود      
روند اين حرکت بي شک سيريزا و   

. دولت فعلي متحول خواهند شـد   
بايد اميدوار بود  و بـا تـمـام قـوا         
تالش کرد که نـيـروي مـتـکـي بـر           
ارگانهاي اعمال قدرت توده اي از 
طريق و از درون سـيـريـزا شـکـل              
بگيرد و به نماينده و سـخـنـگـوي       
مردم اين بـار در مـبـارزه عـلـيـه               
سلطه سياسي  طبقه سرمايـه دار    

اما حتي اگر چنـيـن   .  تبديل بشود
هم نشود تـوده کـارگـران و مـردم           
ــه از                   ــد ک ــان نشــان داده ان ــون ي
آمـــادگـــي و تـــمـــايـــل و تـــوان               
پيشرويهاي بيـشـتـر در  مـبـارزه            
سرنوشت سازي که در پيش اسـت    

اين مبـارزه بـه      .  برخوردار هستند
نيـروي رهـبـري خـود نـيـز شـکـل                 

 .*خواهد داد
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هر تحليلگري وقـتـي بـه گـذشـتـه           
بازميـگـردد اوضـاع را از زاويـه             
ديدگاه معين خـود زيـر ذره بـيـن           

از .  ميگذارد و تـبـيـيـن مـيـکـنـد          
جمله کتب بسياري در مورد تاريخ 

به نگـارش درآمـده و        ٥٧انقالب 
بخش اعظم آنها تاريخ اين دوره را 
به نقش اسالم سياسي بـه رهـبـري      
خــمــيــنــي خــالــصــه کــرده انــد تــا          

" اسـالمـي  " بگويند ايـن انـقـالب          
بود، تا نقش کارگران و چپ را که 
بطور واقعي خواستهاي انساني و   
بــرحــق مــردم را نــمــايــنــدگــي                
ميکردند، به حاشيه ببرند و خـط    
بطالني بر حقانـيـت ايـن انـقـالب          

از همين رو روزشمارشان .  بکشند
از روزهاي انقالب، صرفا  شـمـار     
روزها و مناسبت هـاي مـذهـبـي         
ايست که  خميني و دار و دسـتـه       
هايش رقم ميزدند و تالش کردنـد  

. اوضاع را به سمت ديگـري بـرنـد     
برخي هم به داليلي قابل توضـيـح   
با رجوع به جناياتي که جمـهـوري   
اسالمي در طول سي و چنـد سـال     
حاکمتيش بر مردم روا داشـتـه ،         
تالش ميکنند انـقـالب مـردم در        

را تخطئه کنـنـد و بـراي         ٥٧سال 
 . ديکتاتوري پهلوي حرمتي بخرند

ــچــه در انــقــالب              ٥٧امــا آن
گذشت، به روشني نشان مـيـدهـد      
که مردم به جان آمـده از خـفـقـان           
سياه شاهنشاهي چگونه آزادي را 
فرياد زدند و خواستشان آزادي و     

. بـرابـري و حـرمــت انسـانـي بــود             
همچنين کسي نميتواند از تـاريـخ   

سخن بگويد و شـعـار      ٥٧انقالب 
کارگر نفت ما رهبر سرسخت مـا    

و بـا    .  را از اين تـاريـخ پـاک کـنـد         
نگاهي به اين تاريخ ميشود ديـد    
که اعتراضات کارگران نـفـت، در       
کنار اعتـراضـات دانشـجـويـان و          
مبارزات بـخـش هـاي مـخـتـلـف              
جامعه چون معلـمـان، پـرسـتـاران        

و تظاهرات هـاي خـيـابـانـي        ...  و 
آنان چگونه بخش مهمي از تاريـخ  

. را تشکيل مـيـدهـد       ٥٧انقالب 

نگاهي به اين اتفاقات جايـگـاه و     
را به  ٥٧نقش کارگران در انقالب 

 : روشني بيان ميکند
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بعد از سالها خفـقـان    ٥٦سال 
بسيار سنگين در جامعه، شـاهـد     
ــاي                 ــه ه ــه زمــزم ــم ک ــودي ــن ب اي
اعتراضات عليه شاه به يک مرتبه 

تورم و رکود اقتصادي . باال گرفت
در سالـهـاي آخـر حـکـومـت شـاه              
وافزايش سريع قيـمـتـهـا و سـطـح           
نازل دستمزدهـا و حـقـوق هـا در             
کنـار خـفـقـان سـيـاه زمـان شـاه،                 
زمينه هـاي اعـتـراض در مـيـان              

 ٥٦فرورديـن    .  مردم را فراهم کرد
اعــتــراضــاتــي در مــيــان          شــاهــد

و همزمان اخباري . کارگران بوديم
از  جنب و جوشهايي اعتراضي در 

در همچنيـن    .  زندان شنيده ميشد
حـقـوقـدان       ۵۳ارديبهشت آن سال 

اي سرگشاده به شـاه، از       طي نامه
ها و قـوه       دخالت او در کار دادگاه

و ايــن   .  قضـائـيــه انــتـقــاد کــردنـد        
اتفاقات در آن هـنـگـام نشـانـگـر             
فضايي ازجنب و جوش در پايـيـن   

 .بود
با حـملـه    ٥٦در تابستان سال 

تانک هاي شهرداري به خانه هـاي    
مردم در خارج محدوده تـهـران از     
جــملــه خــاک ســفــيــد و نــارمــک،            
ــن              ــاري در اي ــراضــات بســي اعــت
مناطق به پا شد که اخبارش همـه  

در هـمـچـنـيـن        .  جا انتشار يـافـت    
تيـرمـاه  ايـن سـال چـهـل تـن از                    
شخصيتهاي ادبي و روشـنـفـکـران     

اي به هويدا، از سرکوب و  در نامه
سانسور فعاليتهـاي فـرهـنـگـي و          
ادبي توسط ساواک، انتقاد کردنـد  
و کانون نويسندگان ايران را که از 

سرکوب شده بـود، احـيـا       ۴۳سال 
 .کردند

اين زمزمه هاي اعـتـراض در     
جريان بود، تا اينکه از اواخر آبان 

فضاي اعتراضي علـيـه رژيـم       ٥٦
. شاه نمود علني تـري پـيـدا کـرد          

کتابهـاي جـلـد سـفـيـد مـارکـس،               
انگلس و تاريخ انقالب روسـيـه و       
غيره بازار داغي پيدا کرده بـود و    
جوانان تشنه و عالقه مند خواندن 
اين کتابها بسرعت به اين کتابهـا  

جــــلــــســــات .  رو مــــي آوردنــــد        
شــعــرخــوانــي کــه اغــلــب کــانــون          
نويسندگان فـراخـوان دهـنـده اش           
بود در انجمن فـرهـنـگـي ايـران و          
آلــمــان و در دانشــگــاه آريــامــهــر          
جوانان معترض بسـيـاري را دور         
خود گرد آورده و اين شـب هـا بـه        
مکان داغ بحث و گفتگـو بـر سـر        

يک محور . اوضاع تبديل شده بود
مهم مـبـاحـث در ايـن جـلـسـات                

. آزادي بيان و لغـو سـانسـور بـود        
من هم مـثـل جـوانـان مـعـتـرض              
ديـگـر در ايــن جـلــسـات شـرکــت              
ميکردم و در مباحثـي کـه آنـجـا         
برپا ميـشـد، خـط و خـطـوط هـا               

همانجا تقابل خط . روشنتر ميشد
چپ راديـکـال و تـوده ايسـتـي را              

همانموقع بازار فـيـلـم    .  ميشد ديد
هاي مربوط به انقـالب روسـيـه و        
فيلم هايي از اين دسـت نـيـز داغ        
بود و صـف هـاي طـوالنـي بـراي              

. ديدن اين فيلم ها بسـتـه مـيـشـد       
يک نمونه از اين فيلم ها، فيلم ده   

 ٢٥.  روزي که دنيا را لرزاند، بـود 
آبان در دهمين شب جلسات شعـر  
بود که پلـيـس شـاه بـه جـمـعـيـت               

و اقدام به . شرکت کننده حمله کرد
متفرق کردن بيش از ده هزار جوان 
و مردم معترضي که آنـجـا جـمـع         

هـمـانشـب ايـن       .  شده بودند، نمود
جمعيت کـه بـيـشـتـر دانشـجـو و                
جوانان بودند سرازير به خيابان ها 
شده و شعارهاي ضد حکومتي سر 

بــطــوريــکــه تــظــاهــرات    .  داده شــد  
مــنــجــر بــه درگــيــري شــد و يــک             
دانشجو نيز جان سپرد و هـفـتـاد        
نفري هم مجروح شدند و صد نـفـر   

ده روز بعـد  .  نيز دستگير گرديدند
از اين ماجراهـا تـظـاهـرات هـاي          

و در   .  دانشــجــويــي شــدت يــافــت     
آبـان     ٢٥اعتراض به کشتار روز     

دانشجويان دانشگاه تهران دسـت    
ســپــس   .   بــه اعــتــصــاب زدنــد          

دانشجويان در دانشگاه تهـران بـه     
) روز دانشـجـو    ( آذر      ١٦يادبـود    

ــد           ــه اعــتــصــاب زدن ــا .  دســت ب ب
گسترش اعتراضات، دانشجـويـان   

. آبان آزاد شدنـد  ٢٥دستگير شده 
آزادي آنــهــا فضــاي اعــتــراض و           
اعتماد به نفس معترضين را بـاال  

تا اين زمان فضاي اعتـراض  .  برد
اسـاســا چــپ و عـلــيـه خـفــقـان و                

 .ديکتاتوري شاه بود
با انتشار مـقـالـه       ٥٦دي ماه 

اي در روزنامه اطالعات و طعـنـه   
به آيت اهللا ها و خـمـيـنـي فضـاي          
اعتراض به قم کشيده شد و فصـل  
ديگري از اعتراض عليه رژيم شاه 

در عکس العمل به مقاله . باز شد
روزنامه اطالعات حوزه ي علميـه  

کار در قـم بـه     .  و بازار تعطيل شد
ديماه در    ١٩درگيري کشيد و در 

اين شهر تعدادي کشته و زخـمـي       
روز بـعـد از آن خـمـيـنــي              .  شـدنـد  

. فــراخــوان بــه تــظــاهــرات داد              
ــيــز خــواســتــار           ــعــمــتــداري ن شــري
اعتصاب به مناسبت چهلم کشته 

. شدگان قم و تجمع در مساجد شد
اين اتفاقات روند اوضاع را عوض 

بـراي جـريـانـات ارتـجـاعـي            .  کرد
اسالمي مساجد به مکانـي بـراي     
جمع کردن مردم و سمـت و سـوي       
مذهبي دادن به اعتراضات تبديل 

 . شد
اعـتـراضـات       ٥٦بـهـمـن         ٢٩

مردم به صحـنـه بـرگـزاري چـهـلـم            
کشــتــه شــدگــان قــم در تــهــران و            

دارو .  شهرهاي ديگر تـبـديـل شـد      
دسته هاي مـرتـجـع مـذهـبـي در             
جاهايي مثل تبريز سـيـنـمـاهـا و          
مشروب خوري ها و دفـاتـر حـزب      
رستاخيز و بانکهـا را بـه عـنـوان           
سمبلهاي وابستگي به غرب مورد 

در آنـجـا بـراي        .  حمله قرار دادنـد   
اولين بار شعار مرگ بر شـاه سـر       
داده شد و وضعيت ايـن شـهـر دو        
روزي ناآرام بود و در درگـيـري بـا      

نيروهـاي سـرکـوب شـاه تـعـدادي             
ايـن شـهـر بـعـد از             .  کشته شـدنـد    

نيروکشي نظامي حکومت موقتا 
سپس دهم فروردين در . آرام گرفت

شـهـر مـراسـم چـهـلـم کشـتـه                   ٥٥
شدگان تـبـريـز اعـالم شـد و ايـن               
مراسم ها در شهرهايي چون قم و   

بـديـن   .  يزد به درگيري کشيده شـد 
ترتيب فراخوان بعدي چهلم کشتـه  

ارديـبـهـشـت        ١٩شدگان يـزد در      
ارديبهشت در شهر قم  ١٩در . بود

نفري کشته و تعداد بسياري  ٢٥٠
بدين ترتيب خميني .  زخمي شدند

و طالب قـم کـوشـيـدنـد کـه ايـام                
مذهـبـي و سـوگـواري را بـه روز                
شمار اعـتـراضـات مـردم تـبـديـل            

الـبـتـه از ارديـبـهـشـت تـا               .  کنند
تيرماه بدنبال يکسري وعده ها به 
بازاريان براي کاستن ماليات ها و 
برکناري نصيـري رئـيـس مـنـفـور           
ــواهــــي از                ســــاواک و عــــذرخــ
شريعمـتـداري بـخـاطـر حـملـه بـه                
منزلش تظاهـرات هـا  تـخـفـيـف             

 .پيدا کرد
اما شروع ماه رمضان فرصتي 
شــد بــراي جــريــانــات ارتــجــاعــي         
مذهبي که فراخوان به تـظـاهـرات    

 ۶تـيـر و         ۳۱ازجمله در     .  بدهند
مرداد تظاهراتهايي در شـهـرهـاي    
تهـران، تـبـريـز، قـم، اصـفـهـان و                 

و تظاهرات در . شيراز به راه افتاد
شهر اصفهان به درگـيـري کشـيـده       

دولــت بــا اعــالم حــکــومــت        .  شــد
نظامي در ايـن شـهـر سـعـي کـرد             

. اوضاع را تحت کـنـتـرل در آورد         
پس از آن دور ديـگـري از مـراسـم         
چهلم ها از سوي خميني و طـلـبـه      

 ٥٧مرداد  ٢٨. هاي قم شروع شد
همزمان با سالگرد کودتـاي سـال     

سينما رکس آبادان که در ، ١٣٣٢
يک منطقه کارگرنشين قرار داشت 
به طرز مشکوکي در آتش سوخت 
و بيش از چـهـارصـد مـرد، زن و             

پشـت  .  کودک در آن جان بـاخـتـنـد    
ايـن جـنـايـت اوبـاش وابسـتـه بــه                

اما ايـن  .  جريانات اسالمي بودند
جريانات وقتي ابعاد انساني ايـن    
فاجعه را بـه ضـرر خـود ديـدنـد،              
ــر                  ــد خــود را از زي ســعــي کــردن
مسئوليت چنين جنـايـتـي بـيـرون        

 ٢٩فرداي آنروز يعني در . بکشند
تـن  ده هـزار    حدود  ٥٦مرداد ماه 

از بستگان قربانيان سينما رکـس    
آبادان که در مراسم تشـيـيـع گـرد       
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آمده بودند، ساواک را مسئول اين 
حادثه دانستند  و شعارهاي تندي 

 .عليه حکومت سر دادند
با حاد شدن اوضاع شاه تالش 
کرد که با دادن امتياراتي فضا را 

زنـدانـي      ٢٦١از جملـه    .  آرام کند
سياسي آزاد شدند و وعـده آزادي      
تعدادي ديگر از زندانيان سياسـي  

جعفر شريف امامـي بـه     .  داده شد
نخسـت  "  آشتي ملي"عنوان دولت 

فضاي مطبوعات باز تر . وزير شد
و نظام تک حزبي شاه شکسته شـد  
و برخي احزب ديگر مثـل جـبـهـه       

اما .  ملي شروع به فعاليت کردند
همه چيز حکايـت از خـارج شـدن          
ــت              ــومـ ــکـ ــت حـ ــاع از دسـ اوضـ

خميني که در   .  جنايتکار شاه بود
آن زمان در عراق بسر ميبرد، طي 
بــيــانــيــه اي در شــب عــيــد فــطــر            

. خواستار عدم سازش با شـاه شـد    
عـلـيـرغـم اخـتــالفـاتـي در مـيــان               

شهريور تظاهـرات   ١٦مذهبيون، 
گسترده اي در تهران بيش از نـيـم     
ميليون نفر از مردم به خيـابـانـهـا     

شعار ها هدايت شده و در .  آمدند
در برابر اين .  بيعت با خميني بود

شرايط در تـهـران و يـازده شـهـر                
ديگر شاه حکومت نظامي اعـالم    

اما صبح روز بـعـد، جـمـعـه        .  کرد
شهريور ميدان ژاله تهـران بـه       ۱۷

صحنه تظاهرات بزرگـي از مـردم       
دانشجويان، کارگران و . تبديل شد

بخش معترض مردم نيز بـه آنـجـا      
تـظـاهـرات مـردم در         .  آمده بودند

ميدان ژاله به خون کشيـده شـد و        
کشته شدگان اغلب از جـوانـان و         

کشـــتـــار .  دانشـــجـــويـــان بـــودنـــد   
وحشيانه حکومت شاه در مـيـدان   

شهريور را به روز تعيين  ١٧ژاله، 
کننده اي در سرنگوني رژيم تبديل 

 .کرد
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شـهـريـور       ١٧پس از کشـتـار     

مـوج گسـتــرده اعـتــصـابــات            ٥٧
و وارد صـحـنـه    .  کارگري آغاز شد

بـه  .  شدن کارگران ورق را برگرداند

با  ٥٧عبارت روشنتر در مهر ماه 
ورود کــارگــران نــفــت بــه مــيــدان          
مبارزه، جنبش بـراي سـرنـگـونـي          
رژيم شاه وارد فاز جـديـدي شـد و        

حتي . توازن قوا بکلي تغيير يافت
حـکـومـت نـظـامـي ازهـاري نـيــز               
نتوانست ايـن مـوج را بـه عـقـب              

چشم ها همه بطرف طـبـقـه      .  براند
کارگر و قدرت متحير کـنـنـده آن        

کارگر نـفـت مـا      ” شعار .  خيره شد
به شعار همـه  “  رهبر سر سخت ما

بـديـن تـرتـيـب           .مردم تبديل شـد   
ــري و ورود              ــارگ ــات ک ــصــاب اعــت
کارگرن نفت به صـحـنـه سـيـاسـت         
بود که کمر رژيم شاه را شکست و 

. تکليف اوضـاع را يـکـسـره کـرد           
نگاهي به روزشمار اين مـبـارزات   
تصوير روشني از نقش کارگران در 

 .بدست ميدهد ٥٧انقالب 
به لحاظ تاريخي در واقـع در      

اسـت     ۱۳۵۷نيمه هاي تابستان    
ها، عـالوه بـر      کارگران کارخانهکه 

برپايي اعتصاب به تظاهراتها نيز 
ــد    ــن ــت ــوس ــي ــران      .  پ ــارگ ــت ک ــرک ش

ها و همـچـنـيـن کـارگـران          کارخانه
ساختماني و مردم محروم شهرها، 
راهپيماييهاي چند ده هزار نـفـري     
را به جمعيت چند صدهزار نفره و   

 . حتي ميليوني تبديل کرد
شـهـريـور مـاه،         ۲۰و     ۱۸در 

هـاي تـهـران و         کارگران پااليشگاه
در .  ساير شهرها اعتصاب کردنـد 

مهر ماه اين اعتراضات گسـتـرده   
 .  تر شد

گسترده تر شـدن اعـتـراضـات       
شاه را قدم به قدم به عقب نشيني 

ــد   ــه در دوم         .  مــيــکــشــان از جــمل
حـزب رسـتـاخـيـز را             ٥٧مهرماه 

 ٥٧منحل اعالم کرد و در آبانماه 
نــفــر از مــقــامــات         ١٣٢تــعــداد   

حکومتي چون هـويـدا و نصـيـري         
 .دستگير شدند

در بـخـش    ٥٧مهرماه  ١٥در 
هاي مهم پااليشگاه آبادان کميته 

در .  محلي اعتصاب تشکيل شـد   
همين هنگام بخشـي از کـارگـران        
اداره کاالها با طرح چند خـواسـت   

. صنفي دست به اعتـصـاب زدنـد     
مقامات صنعت نفت که وضعيت 

را وخيم تشخيص داده بـودنـد بـه        
مـهـرمـاه فـرصـت         ٢٢کارگران تا 

ــه خــواســتــهــايشــان             ــد کــه ب دادن
در ايــن روز        .  رســيــدگـــي شــود      

کارگران در بـيـرون اداره کـاالهـا             
تجمع کرده و اعتصاب آغاز شد و 
عليرغم دو روز مذاکره مسـئـوالن   
امر با کارگران اعـتـصـاب ادامـه         

مهر قواي حکومت  ٢٤در .  يافت
نظامي متشکل از نيروي زميني، 
ــي و ســاواک             ــان ــي، شــهــرب ــاي دري

 ٨.  اعتصابيون را محاصره کردند
نــفــر از اعــتــصــابــيــون بــه ســتــاد          

. حکومت نظامي منـتـقـل شـدنـد       
ــه                 ــه دســت ب ــم ــران ه ــارگ امــا ک
اعتصاب زده و خواهان آزادي آن     
ــد و کــارگــران               ــفــر شــدن هشــت ن

ساعت از  ١٢دستگير شده پس از 

مهـرمـاه    ٢٥در .  زندان آزاد شدند
کارگران جدا از خواستهاي صنفي 
ــيــروي             ــت ن خــواســت عــدم دخــال
نظامي در امور پااليشگـاهـهـا و      
عذرخواهي کـتـبـي رئـيـس گـارد             
پــااليشــگــاه عــامــل ورود قــواي          

 . نظامي به پااليشگاه، شدند
در اواخر مـهـر مـاه ديـبـا از              
مقامات نفت براي ختم اعتصاب 

اما با . وارد محل اداره کاالها شد
ســخــنــرانــي يــکــي از کــارگــران،          
اعتراض در سالن شدت يـافـت و       

هوشنگ . ديبا مجبور به فرار شد
انصاري رئيس نفت کارگران را بـه  
مذاکره دعوت کرد و مهلتي چنـد  

 ٤٥١در سوم آبـان      .  روزه خواست
نفر ديگر از زندانيان سياسي آزاد 
شدند و در هشـتـم آبـان مـاه نـيـز             
حکومت چند تن از آيـت اهللا هـا         
چون منتظري و طالقـانـي را آزاد       

شاه هـمـه ايـن اقـدامـات را            .  کرد
انجام ميداد تا بلکه اوضـاع آرام      

اما اوضاع پر شتاب به جلو . گيرد
ميرفت و اعتصابات کارگران نفت 
همچـنـان ادامـه داشـت و شـعـار               
کارگر نفت ما رهبر سرسخت ما، 

 . در همه جا طنين انداخته بود
در اواخر مهرماه اعتصـابـات   

در پـي کـارگــران در مـراکــز                  پـي 
کليدي کـارگـري هـمـچـون نـفـت،              
مخابرات، توانير، آب، شـهـرداري   
و امثال اينها حـکـومـت را فـلـج            

کميته هـاي اعـتـصـاب       .  کرده بود
در راس اعتراضات کارگري نقـش  
مهمي در هماهنگـي و سـراسـري        
کردن مبارزات کارگري ايفاء کرده 
و خود به نطفه هاي اولـيـه شـکـل       
گيري شوراهاي پر قدرت کارگـري  

ــال        ــدنــد          ٥٧در س ــل ش ــدي ــب . ت
ابتکارات جديد و غيرمنتظره اي   
از سوي کارگـران بـه کـار گـرفـتـه             
ميشد و نشان ميداد که کـارگـران   
ــي                  ــااليـ ــي بـ ــاهـ ــح آگـ ــطـ از سـ

در کنار اعـتـراضـات     .برخوردارند
ــازار،               ــز ب ــراک ــه م ــم ــري ه ــارگ ک

ــا،            دانشــگــاه  ــه ــان ــت ــرس ــي ــا، دب ه
ــکــهــا،           ــان ــفــتــي، ب تــاســيــســات ن

ــه    وزارت ــامــه       خــان ــا،    هــا، روزن ه
بـــيـــمـــارســـتـــانـــهـــاي دولـــتـــي و        

هــاي بــزرگ کشــور در           کــارخــانــه
 . اعتصاب بودند

فضـــاي جـــامـــعـــه هـــر روز            
اعتراضي تـر شـده و جـانشـيـنـي             
جمشيد آموزگار بجـاي هـويـدا و        
بعـد نـيـز روي کـار آمـدن دولـت                 
آشتي ملي شريف امامي سير بهم 

سالـه   ٥٠ريختن شيرازه حکومت 
شاهـنـشـاهـي در ايـران را نشـان               

همانطور کـه اشـاره کـردم        .  ميداد
شريف امامي با چهره آشتي ملي 

ــش            ــزاي ــول اف ــان     ٧٥٠و ق ــوم ت
دريافتي ها کوشيد که بـر فضـاي     
اعتراض در جامـعـه و در مـيـان           

از جـملـه     .  کارگـران خـاتـمـه دهـد         
حــقــوق کــارگــران نــفــت افــزايــش          

اما شتاب سيـر  . چشمگيري يافت
تحوالت جامعه سريعتر از آن بود 
کــه شــاه از ايــن طــريــق بــتــوانــد             

ديـگـر فـرصـتـي        .  جلودارش شـود   
براي حاکميت پهلوي باقي نمانـده  

 .بود
اضافه شدن سطح حقـوق هـا،     
کارگران را بيشتر به قـدرت خـود       

اعتراضات کارگران .  اميدوار کرد
 . نفت ادامه يافت

همزمان معلمان مدارس را به 

اعتصاب کشانده و بخش مـهـمـي    
از نــيــروي تــظــاهــرات خــيــابــانــي        
ــوزان و                  ــش آم ــان و دان ــم ــل ــع م
دانشجويان و در کل جوانان بودند 
و دانشگاه بـه پـاتـوق تـجـمـعـات              

. اعتراضي مردم تبديل شـده بـود    
در ادامه همين اعـتـراضـات روز        

آبان طبق مـعـمـول جـمـعـيـت           ١٣
از . بسياري به دانشگاه آمده بودند

جمله دانش آموزان بـا تـعـطـيـلـي           
مدارس و بصورت راهپيمايـي بـه     
همراه معلمانشان بـه آنـجـا آمـده         

مـا هـم بـه هـمـراه دانـش               .  بودنـد 
آموزان خود از مـنـطـقـه شـانـزده             
تهران در تهران نو به دانشگاه رفته 

سربازان بسياري در پـيـاده   .  بوديم
تحت تاثير شعارهاي . رو ها بودند

مردم يکي از گروهبانهـاي ارتـش     
به طرف مردم آمد که مورد شليک 

 ۷ صفحه  
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افسر فرمانده خود قـرار گـرفـت و        
. در نتـيـجـه درگـيـري شـروع شـد             

همبستگي در ميان مـردم شـادي     
مـردم بـه هـر طــرف          .  بـخــش بــود   

پــخــش مــيــشــدنــد و مــردم درب           
مــنــازل خــود را بــاز گــذاشــتــه و            
تــظــاهــرات کــنــنــدگــان را مــورد          

بدنبال . حمايت خود قرار ميدادند
اين ماجرا شريف امامي ناگزير به 
اســتــعــفــا شــد و دولــت نــظــامــي          

 . اظهاري زمام را بدست گرفت
ــران           ١٣روز      ــارگـ ــان کـ آبـ

پتروشيمي آبادان بـه مـحـل اداره        
مرکزي در خارج پااليشگاه آمدند 

و خواستار همبستگي و اتحاد بـا  
کارگران اعتصابي شدند و دسـت      

نيروي نظامي بـه  .  به تحصن زدند
محل آمده و با کارگران درگير شد 

آبـان     ١٤روز .  و يکنفر زخمي شد
با روي کار آمدن دولـت نـظـامـي         
ازهــاري کــارگــران خــواهــان لــغــو        

ازهـاري  .  حکومت نظامي شـدنـد    
. دستور دستگيري کارگران را داد

نفر دستگير شدند و  ٦٠٠بيش از 
. به زندان کارون اهواز برده شـدنـد  

اما تظاهرات کارگران ادامه يافت 
. و کار پااليشگاهها مـخـتـل شـد      

بدين ترتيب اعـتـصـاب کـارگـران          
نفت سريعا تمام پااليشگاه هـا را    
در برگرفت و شعار کارگر نفت ما 
رهبر سرسـخـت مـا در هـمـه جـا               

در ايـن هـنـگـام         .  طنين انـداخـت    
است که ما شاهد قدرت گيري يک 
اپوزيسيـون پـرقـدرت کـارگـري و             
قدرتنمايي چپ و کـمـونـيـسـم در          

 .ميان کارگران هستيم

زير فشار اعتراضات مردم در 
حــکــومــت شــاه       ٥٧نــيــمــه آبــان      

نفر از زندانيان سياسي را    ١١٢٦
شاه از   ٥٧آبان  ١٥در .  آزاد کرد

تلويزيـون اعـالم کـرد کـه صـداي              
 . را شنيده است" پيام انقالب"

امـا ديـگــر اوضــاع از دســت           
حکومت خارج شده و اعتراضـات  

از .  گسترده تر و گسترده تر شدنـد 
يـکـسـو اعـتـصـابــات کـارگـري و               
ــراي آزادي و             مــبــارزات مــردم ب
برابري بود و از سوي ديگرارتجاع 
اسالمي به رهبري خميني و طلبه 
هاي قم تالش داشتـنـد کـه سـوار         

در هـمـيـن      .  مبارزات مردم شونـد 
وقت خميني اعـالم کـرد کـه شـاه           

. بايد استعفا دهد و محاکمه شود
و وقتي خـبـرنـگـاران اروپـايـي از             
خميني سئوال کردند که چـه نـوع       
حکومتي مـيـخـواهـد جـايـگـزيـن           
حکومت سلطنتي شـود، او بـراي       

را  "  جمهـوري اسـالمـي     " اولين بار 
 . اعالم کرد

اعـــتـــراضـــات کـــارگـــري بـــا        
از .  خواستهاي صنفي شـروع شـد      

جمله خواست افزايش دستمزدها، 
خواست سود ويژه، مبارزه عـلـيـه      
دستمزدهاي معوقه، مقابله عليـه  
تعطيـلـي کـارخـانـجـات و عـلـيـه                

 ٣٣اخراجها و بـراي لـغـو مـاده               
قانون کار شاهنشاهـي کـه دسـت        
کارفرمايان را در اخراج کـارگـران     
باز ميگذاشت، بـرخـي از رئـوس          
خواستها و مبارزات کـارگـران در     

ــال         ــل س ــود   ٥٧اوائ ــا     .  ب ــا ب ام
گسترش آن و خصـوصـا بـا رشـد             

اعتـراضـات عـمـومـي در سـطـح              
جامعه، خواسـتـهـا رنـگ و بـوي            
سياسي بيشتري بـخـود گـرفـت و           
کــارگــران نــه تــنــهــا خــواهــان                 
خواستهاي صنفي و اضافـه شـدن     
حقوق و دريافتي هايشان بـودنـد،     
بلکه شعارهاي زنـدانـي سـيـاسـي          
آزاد بايد گردد، آزادي تشـکـل و         
اعتصاب، آزادي مطبوعات و لغو 
سانسور، لغو حکومـت نـظـامـي،       
انحالل ساواک، عدم فروش نفت به 
رژيم آپارتايد آفريقاي جنوبي و به 
اسرائيل بـه لـيـسـت خـواسـتـهـاي             

 . کارگران  تبديل شد
در تــاســيــســات نــفــتــي ري،          
جــنــوب و اهــواز کــمــيــتــه هــاي             
اعـــتـــصـــاب در راس حـــرکـــات           

. اعتراضي کارگران قرار داشـتـنـد   
اعتراض سراسر تاسيسات نـفـتـي    
را فرا گرفته بود و در نتيجـه ايـن     

دي مـاه صـدور        ٦اعتصابات در 
صف هـاي طـويـل        .  نفت قطع شد

مردم براي خريد نفت در سـرمـاي     
و شادي آنها از    ٥٧زمستان سال 

قدرت کارگران نـفـت در بـه زانـو             
کشــانــدن رژيــم شــاه مــوقــعــيــتــي        
کليدي به کارگران نـفـت و طـبـقـه          

در . داده بود ٥٧کارگر در انقالب 
اين هنگام ما شاهد قدرت گيـري  
يک اپوزسيون پرقدرت کـارگـري و     
قدرتنمايي چپ و کـمـونـيـسـم در          

در نتـيـجـه     .ميان کارگران هستيم
ماه طول نـکـشـيـد کـه           ٤بيش از 

شيرازه دولت در هم ريخت و رژيم 
 .شاه سرنگون شد

موقـعـيـت کـارگـران در راس            
اعتراضات مردم، خمينـي و کـل       
اپوزسيون بورژوايي را نگران کرده 

ماه،  از همين رو در هشتم دي. بود
خميني طي نـامـه اي از پـاريـس           

نفره مرکب از بـازرگـان،    ٥هياتي 
رفسنجاني، صباغيان، حسيني و 

کتيرايي را براي کنترل اعتـصـاب   
. کارگـران بـه جـنـوب راهـي کـرد              

قــدرت گــيــري کــارگــران، نــيــروي        
نظامي و دولت شاه را وادار نمـود  
که ملزومات ورود اين هـيـات بـه      

اين هـيـات   .  جنوب را فراهم کنند
بيش از دو هفته از اهواز، آبادان و 

 . بعد شيراز ديدن کردند
ــي            ــن ــي ــات اعــزامــي خــم هــي
کارگران را به اعتصاب همـگـانـي    
علـيـه شـاه بـه رهـبـري خـمـيـنـي                   
فراخواندند و از کارگران خـواسـتـه    
شد که ديگر مطالبات را به بـعـد     

حـزب     ٠از رفتن شاه موکول کنند
توده و اکثريت و طيـف پـروروس،     
بهمراه طيف جبهه ملي و لـيـبـرال    
همگي به حمايت از خـط هـيـات        
اعزامي خميني، جبهـه ائـتـالفـي       

. اسالمي را تشکيل دادند –ملي 
هيات اعزامي خميني با کـمـيـتـه     
اعتصاب صنـعـت نـفـت نشـسـت           
هايي داشت و سـرانـجـام کـمـيـتـه          
اعتصاب بطور مشروط پـذيـرفـت    
که مصرف داخلي نفت را تامـيـن   

اما از صـادرات نـفـت، تـا             .  کند
رسيدن اعتصابات به اهداف خود 

بدنبال آن کارگران . ممانعت نمايد
سـازش  .  به سر کارشان بازگشتنـد 

کميته اعتصاب با هيات بازرگان 
خط ” موجب دست باال پيدا کردن 

يــعــنــي طــرفــداران     “  امــامــي هــا   
جنبـش اسـالمـي و خـمـيـنـي در                

از .  مبارزات کارگران نفت گرديـد 
اين زمان اعتصابات تحت کنتـرل  

انجمن . جريان اسالمي قرار گرفت
هاي اسالمي در صنعت نفت فعال 
شدنـد و تـالش کـردنـد کـه جـاي                 
حسن نزيه وزير نـفـت را بـه خـط             

بــه تــدريــج   .  امــامــي هــا بــدهــنــد     
ابتکار عـمـل از دسـت کـارگـران              
پيشتاز و کمونيست خارج گـرديـد   
و به دست اپـوزيسـيـون اسـالمـي          

 .افتاد
اما خطر قدرت يابي بـيـشـتـر       
کارگران و در راس آن کـمـونـيـسـم        
براي دول و غرب و کل بورزوازي و 
اپوزسيون راسـت اسـالمـي جـدي           

دي مـاه     ١٤از همين رو در  . بود
کنفرانس گوادلوپ با گردهـمـايـي    

کشــور بــزرگ      ٤ســه روزه ســران        
صنعتي جهان فرانسـه، آمـريـکـا،       

ايـن     . انگليس و آلمان برگزار شـد   
کنفرانس توطئه غرب و آمـريـکـا      
در برابر انقالب مردم و قدرتگيري 

. چپ و کارگـران در راس آن بـود          

اين کنفرانس تصميم بر پايان دادن 
به کار شاه و هموار کردن راه براي 

زد . به قدرت رسيدن خميني گرفت
و بند هـا از بـاال جـهـت اوضـاع                

 .سياسي را عوض کرد
دي مـاه ازهـاري سـقـوط          ١٥

کرد و بختـيـار مـامـور تشـکـيـل            
بختيار از . کابينه جديد دولت شد

اعضاي شوراي مرکزي جبهه ملي 
بود و شروطي چون خـروج شـاه و         
تعهد او به اينکه ديـگـر سـطـنـت          
نــکــنــد بــتــوانــد وزرا را خــودش            
انتخاب کند، ساواک منحل شود، 
زندانيـان سـيـاسـي آزاد شـونـد و               
شرايط آزادي مطـبـوعـات فـراهـم        
شــود، بــنــيــاد پــهــلــوي بــه دولــت          
ــتــقــل گــردد و کــمــيــســيــون              مــن
شاهنشاهي در تمام امور دخالـت  
ميکند حذف شود، قبول کرد کـه    
رياست يک دولت غير نظـامـي را     

 . بر عهده بگيرد
با سقوط حکومـت نـظـامـي،       

 ١٦جامعه سراسر شادي شد و در 
روز    ٦٢ديماه روزنامه ها بعد از   

ــه                ــدن بـ ــيـ ــا رسـ ــاب بـ ــصـ ــتـ اعـ
خواستهايشان کار خود را دوبـاره    

 . آغاز کردند
دي نيـز شـاه رفـت و           ٢٢روز 

مــردم بــا بــوق زدن و شــادي بــه               
خيابان ريختـنـد و رفـتـن شـاه را              

 .جشن گرفتند
فرداي آنروز بود کـه خـمـيـنـي        
دستور تشکيل شوراي انقـالب را    

ديگر روشن بود کـه انـقـالب      .  داد
مردم زير سيطره نيروهاي وابستـه  
به خميني افتـاده بـود و غـرب و            

. آمريکا نيز پشـتـيـبـانـش بـودنـد         
مدياي بورژوازي از جمله بـي بـي       
سي بلـنـد گـوي تـبـلـيـغـاتـي ايـن                 

و در نتيجه ائـتـالفـي      .  ماجرا بود
ناميمون از جريانات ملي اسالمي 

 .برهبري خميني به قدرت رسيد
در هر حال تا آنجا که به نقش 

برميـگـردد،    ٥٧کارگران در نقش 
و    ٥٧يک مشـخـصـه مـهـم سـال             

انقالب مردم در اين سال به ميدان 
آمدن طبقه کارگر و بويژه کارگران 
نفت و نقش آن در سرنگوني شاه و 

  .درانقالب است
 

�22>� �� ا�:09�ن �:	و
نکته اينجاست که جـمـهـوري      
اسالمي روي کار آمد، اما هـنـوز   
با مساله قدرت در جامعه تعييـن  
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جــمــهــوري .  تــکــلــيــف نشــده بــود      
در واقــع      ٦٠اســالمــي تــا ســال        

هـر  .  ائتالفي موقت و سيال اسـت   
از چندگاه بخشي از شـرکـا طـرد          

ــد  و حــکــومــت تــالش       .  مــيــشــون
ميکند ناخـالصـيـهـا در صـفـوف           

از سوي ديـگـر     .  خود را دور بريزد
طبقه کارگر و توده هاي معـتـرض   
مردم در سطح جامـعـه هـنـوز در         
صحنه هستنـد و سـرکـوب نشـده           

از جــملــه هــنــوز نــيــروهــاي         .  انــد
سياسي اپوزسيون فعاليت دارند و 
روزنامه هاي چب و کمـونـيـسـتـي      

يک نشـانـه بـارز      .  انتشار مييابند
عدم اسـتـفـرار نـهـايـي جـمـهـوري              
اسالمي اينسـت کـه بـراي مـثـال            
هنوز حجاب اجباري نشده است و 
يا هنوز نتوانسته اند آنرا در همـه  

کارگران  .جا بر زنان تحميل کنند
نيز به قدرت شوراهايشان در يکي 
دو ســال اول انــقــالب مــبــارزات           
جانانه اي براي حفظ دستاوردهاي 
انقالب و تحميل خـواسـتـهـايشـان      

سرانجام نيز  حکومـت  .  جنگيدند
اســالمــي بــا کشــتــاري خــونــيــن          

 . توانست آنرا به شکست بکشاند
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يک فصل با شـکـوه از تـاريـخ         
بر پا شدن يک جنـبـش    ٥٧انقالب 

شورايي قدرتمند بود کـه اسـاسـا        
چپ بود و کارگران کمونيسـت در    

 ٦بـطـوريـکـه در         .  راس آن بـودنـد  
 ١٥٠ماهه پس از قبام بـيـش از         

از سوي ديـگـر     .  شورا تشکيل شد
جنبش اعـتـراضـي وسـيـع عـلـيـه               

ساعت کـار،     ٤٠بيکاري، جنبش 
نــيــز از جــملــه نــقــطــه قــوتــهــاي             
مبـارزات کـارگـري در ايـن دوره             

برگزاري باشکوه اول مـه در        .  بود
ــال     ــاقــات             ٥٨س ــف ــکــي از ات ي

هـزاران  .  شورانگير ايـن دوره بـود      
کارگـر بـا پـالکـاردهـايـي بـا نـام                 
کارخانجات خود راهي خيابـانـهـا    
شده بودند و همبستگـي جـهـانـي       

آمـارهـا از     .  خود را جشن گرفتند
هزار نفره تظاهرات  ٥٠٠جمعيت 

اوباش .  در اين روز سخن ميگويد
حزب اهللا تالش زيادي کـردنـد کـه      
صف عظيم ايـن راهـپـيـمـايـي را             

اما کارگران در دو سـه      .  بشکنند
رشته دستهايشان را به هم گره زده 
بودند و مـيـکـوشـيـدنـد تـا صـف             
راهپيـمـايـان را از حـملـه اوبـاش               

. حزب اهللا در امـان نـگـاهـدارنـد           
مردمي که در پياده رو ها بـودنـد     
با پاشيدن نـقـل و گـل بـه طـرف                
راهپيمايان همبـسـتـگـي خـود را          

ــد      ــکــردن طــول صــف    .  اعــالم مــي
راهپيمايان بيش از دو کيلومتر و 
عرض آن تمام عـرض خـيـابـان را         

شعارهاي کارگران از . مي پوشاند
کارگر مـيـسـازد      " جمله شعارهاي 

رنج ميبرد، کارفـرمـا مـيـخـوابـد         
قانون کـار فـعـالـي       " ، " گنج ميبرد

بايد لغو شود، قـاون کـار واقـعـي         
ــن شــود            ــدوي ــد ت ــاي ، " کــارگــران ب

مــبــارزات کــارگــران بــيــکــار از         " 
مـبـارزات کـارگــران شـاغـل جــدا            

 ۴۰دو روز تعطـيـلـي و        " ، " نيست
مزد بـرابـر   " ، " ساعت کار در هفته

در ازاي کـار بـرابـر بـراي زنـان و                
، از جـــملـــه شـــعـــارهـــا           " مـــردان

ــن             ــران در اي ــات کــارگ ــب ومــطــال
ــود     صــداي شــعــار     .  تــظــاهــرات ب

کارگـران طـنـيـن قـدرتـمـنـدي در               
مـراسـم   .  فضاي شهر تهران داشـت 
بيـش   ٥٨باشکوه اول ماه در سال 

از پيش نمايانگر نقش گرايش چپ 
و کــمــونــيــســم در راس جــنــبــش            
کارگري در ايران بود که اين روز را 
بعنوان روزي مهم در تاريخ جنبش 

 .کارگري در اين دو دهه ثبت کرد
در مــجــمــوع ايــن دوره از                
ــحــاظ             ــه ل مــبــارزات کــارگــري ب
سازماندهي مبارزه و تشکل يابي 
و بـه لـحـاظ ســطـح خـواسـتـهــاي                
کارگران تجربيات با ارزشي بـراي    
جــنــش کــارگــري در ايــران بــجــا            

 .گذاشت
در واقع کميته هاي اعتصـاب  
نطفه هاي اوليه شوراهاي کارگري 
در کارخانجات را تشکيل دادند و 
با شروع انقالب در اکثر کارخـانـه   
هــاي ايــران شــوراهــاي کــارگــري          
ايجاد شدند و در راس اعتراضات 

در ادامـه    .  کارگران قرار گـرفـتـنـد    
ــاي              ــوراهـ ــتـــرش شـ ــد و گسـ رشـ
کارخانجات ما شاهد شکل گيري 
شوراهـاي سـراسـري کـارگـران در            
تهران و در شهرهاي بزرگ بوديم و 
شوراها ابـعـادي فـراکـارخـانـه اي           

از جملـه تشـکـلـهـاي         .پيدا کردند
سراسري و فرافابريکي کارگران در 

ــن دوره          ــرکـــزي       " ايـ ــوراي مـ شـ
، " پااليشگاه ها و صـنـعـت نـفـت           

، " کانون شـوراهـاي شـرق تـهـران           " 
، " شــوراي مــتــحــد غــرب تــهــران       " 
اتـحـاديـه    " ، " شوراي متحد گيالن" 

ــالبــي             ــق ــاي ان ــوراه ــري ش ــراس س
و " گسترش و نوسازي صنايع ايران

در شهرهاي "  خانه کارگر" تشکيل 
تهران، قزوين، تبريز و اصفهان را   

بدين ترتيب شورا  .ميتوان نام برد
. ها هر روز قدرت بيشتري يافتند

و در بــعــضــي از کــارخــانــجــات            
شوراهاي کارگري تا رفـتـن بـراي        
گرفتن کنتـرل تـولـيـد نـيـز پـيـش               
ــاه مــدت                  ــوت ــراي ک ــد و ب ــن ــت رف
توانستند کارخانجات را در دست 

 .بگيرند
تصــفــيــه عــنــاصــر ســاواکــي،      
کنترل توليد، افشاء و علني شدن 
ديپلماسي سري، عدم فروش نفـت  
بــه دولــت  آپــارتــايــد نــژادي در              
آفــريــقــاي جــنـــوبــي از جــملـــه                
خواستهايي بودند کـه شـوراهـاي        
کــارگــري در ايــن دوره بــه پــيــش            
کشيدند و محور اصلي خواستـهـا   
و اعــتــراضــات آنــانــرا تشــکــيــل          

کارگران نفت در اين دوره   .  ميداد
با خـواسـت شـرکـت کـارگـران در               
شــوراي انــقــالب عــمــال خــواهــان        

 .شرکت در قدرت شدند
شــورا هــا هــر روز قـــدرت                

در بــعــضــي   .  بــيــشــتــري يــافــتــنــد   
کارخانجات در همين دوره عـمـال     
شــوراهــا تــوانســتــنــد بــا اشــغــال          
ــوتــاه مــدت                ــانــه بــراي ک ــارخ ک

. کارخانجات را در دست بگـيـرنـد   
آنها کنترل توليد و توزيع را بدست 
گرفته و از خروج کاال جـلـوگـيـري       

خـودشـان بـه کـارگـران          .  ميکردند
دستمزد داده و اقدام بـه اخـراج و         

حفاظت را . عزل مديران ميکردند
منحل کـرده و آثـيـن نـامـه هـاي               
انضباطي در کارخانـه را مـلـغـي         

راسـا بـه مـحـاکـمـه و             .  ميکردند
ــي و               ــاواکـ ــل سـ ــوامـ ــراج عـ اخـ
سنديکـاي زرد مـيـپـرداخـتـنـد و              

از نـمـونـه هـاي آن شـوراي            .  غيره
کارخانه جنرال موتور و بنز خـاور    

 .بود
بــا نــگــاهــي بــه مــبــارزات           

ميتوان  ٥٩تا  ٥٧کارگران از سال 
ديد که طبقه کارگر در ايـن دوره        
بعنوان يک طبقه به مـيـدان آمـده        

به عبـارت روشـنـتـر بـا بـه             . است
ميدان آمـدن آن تـکـلـيـف قـدرت             
يکسره شد و رژيم شـاه سـرنـگـون         

در حاليکه تمام جامعه شعار . شد
مــيــداد کــارگــر نــفــت مــا رهــبــر           
سرسخت ما، شوراهـاي پـرقـدرت      
کارگري در ابعاد سراسـري شـکـل      

قدرت شـوراهـا تـا آنـجـا          . گرفتند
بــاال گــرفــت کــه کــارگــران نــفــت            
خواهان شرکت در شوراي انقـالب  

اما در نبود يک افق روشـن  .  شدند
کمونيـسـتـي و بـه عـلـت مسـلـح                 
نــبــودن طــبــقــه کــارگــر بــه حــزب           
سياسي خود، حزب کـمـونـيـسـت،      
طبقه کارگر نتوانست در صـحـنـه      
سياسي جامعه باقي بماند و روز     
به روز و گام به گام عقب رانده شد 

 ٦٠و با سرکوب انقالب در خرداد 
شوراهاي کارگري نيز مورد يورش 
قرار گرفتند و اساسا از ايـن دوره    
تا سالها بعد طبقه کارگر در يـک      

  .موقعيت تدافعي قرار گرفت
نگاهي بـه ايـن تـاريـخ بـراي               
طــبــقــه کــارگــر و کــمــونــيــســتــهــا         

درسها .  درسهاي آموزنده اي دارد
و تبينش را منصور حکومـت در    

تـاريـخ شـکـسـت        " نوشته زيبايش   
به زيبائي بيان ميکند " نخوردگان

و توضيح ميدهد که چگونـه ضـد     
انقالب اسالمي توانست انـقـالب     

را بــا کشــتــاري خــونــيــن بــه             ٥٧

: شکست بکـشـانـد و مـيـنـويسـد           
ضد انقالب اسالمي را روي دوش "

سنت ملي و باصطـالح لـيـبـرالـي        
جبهه ملي ساختند که از کارگر و 
کمونيست بيش از هر چيز هـراس    
داشت و تمام عمرش را زير شـنـل   
سلطنت و عباي مذهب به جويدن 

سنتي که .  ناخنهايش گذرانده بود
در تمام طول تاريخش قـادر نشـد       
حتي يک تعرض نيم بند سـکـوالر     
به مذهب در سياست و فـرهـنـگ      

سنتي که رهبران و . در ايران بکند
شخصيتهايش جزو اوليـن بـيـعـت       

. کنندگان با جريان اسالمي بودند
ضد انقالب اسالمي را روي دوش 
سنت حزب توده ساختند کـه ضـد     

آمريکايي گري بـهـر قـيـمـت و              -
تقويت اردوگاه بيـن الـمـلـلـي اش          
فلسـفـه وجـودي اش را تشـکـيـل               
ميداد و رژيم اسالمي را، مستقل 
از اينکه چه به روز مردم و آزادي     
مياورد، زمين باروري براي مانور 

رژيـم  .  و مانيـپـوالسـيـون مـيـديـد         
اسالم را روي دوش سنت مـنـحـط    

غــرب " ضــد  مــدرنــيــســت، ضــد          
، بـيـگـانـه گـريـز، گـذشـتـه              " زدگي

پرست و اسالم زده حاکم بر بـخـش   
اعظم جامعه هنري و روشنفـکـري   
ايران ساختند کـه مـحـيـط اولـيـه           
اعتراض جوانان و دانشجـويـان را     

خميني پيـروز شـد،     .  شکل ميداد
نه به ايـن خـاطـر کـه مـردمـانـي                
خرافاتي عکس او را در ماه ديـده  
بودند، بـلـکـه بـه ايـن خـاطـر کـه                 
اپوزيسيون سنتي و اين فـرهـنـگ      
منحط ملي و عقبگرا، او را، کـه  
در واقـع وارداتـي تـريـن و دسـت              
سازترين شخصيت سياسي تاريـخ  

، "ساخت ايران"معاصر ايران بود، 
خودي و ضد غربي تشخيـص داد    

ضـد  .  و بـه تـمـجـيـدش بـرخـاسـت            
انقالب اسالمي محصول اين بـود  
کــه ابــتــکــار عــمــل در صــحــنــه             
اعــتــراضــي از دســت حــرکـــت               
مـدرنـيـسـتـي ــ سـوسـيـالـيـسـتــي                 
کارگران صنعت نـفـت و صـنـايـع            
بزرگ، به دست اپوزيسيون سنتـي  

ايــنــهــا بــودنــد کــه      .  ايــران افــتــاد  
پـرســونـاژ خـمــيـنــي و سـنــاريــوي            
انقالب اسالمي را از غرب تحويل 
گرفتنـد و عـمـال بـه تـوده مـردم                 

 ".*معترض فروختند
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 يادداشتهاي هفته
 

 حميد تقوايي

براي جمهوريت ...   جمهوريت بود   اولين خواست مردم " 
بهترين راه اراده مـردم، حـاکـمـيـت مـردم در چـارچـوب                       

 ٢٢ روحاني در مراسم دولـتـي    ..."   مقررات اسالمي است
 بهمن

. سـال از تـاريـخ عـقـب اسـت                 ٣۵روحانـي حـدود    
خميني و دار و دسته اش با حمايت دولتهاي غربي که 

نـگـران بـودنـد، بـا             ۵۷از قدرت گيري چپ در انقالب
پرچم اسالم و اسالميت و با   تيغ کشيدن بروي  تـوده    
مردم و نيروهاي انقالب کمونيست  که  در کارخانه و   
دانشگاه و  کردستان و ترکمن صحرا  خواهان تـحـقـق      
خواستها و آ رمانهاي  انسانيشان بودند، انقالب را به 

اين ضد انقالب اسالمي بـود و نـه       .  شکست کشاندند
براي آزدي و برابري و رفـاه شـکـل      انقالب .  ۵٧انقالب
جمهوري اسالمي نام و پرچم شکست انـقـالب   .   گرفت

 . است و نه پيروزي آن

امروز پس از بيش از سه دهه جنايت و سرکوب و   
اختناقي که جمهوري اسالمي بر جامعه ايران تحميـل  

جـمـهـوريـت     " کرده است همه جهانيان به معني واقعي 
اراده .  پـي بـرده انـد       "  در چارچوب مـقـررات اسـالمـي      

مردم ايران مدتـهـاسـت، از هـمـان مـقـطـع اعـتـراض                   
پرشکوه زنان عليه حـجـاب اسـالمـي يـکـمـاه پـس از                 
بقدرت رسيدن خميني تا بامروز،  بـا اعـتـراضـات و           
مبارزات پيگيرشان عليه جمهوري اسالمي نمايندگي 

امروز جمهوريت و مقررات اسالمي را حتي .  ميشود
با ترفند اصالح طلبـي و  مـيـانـه روي و اعـتـدال و                     

بـنـي   .  نيز نميتوان بخورد جامعـه داد   "  تدبير و اميد"
صدر  و رفسنجاني و خاتمي هم قـبـال بـا ايـن کـارت            

سـال   ٣۵روحاني حدود.  بازي کردند و بجائي نرسيدند
 .  *از تاريخ عقب است
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هفته گذشته فاش شد کـه شـعـبـه         
ژنو بانک اچ اس بي سي بزرگترين 
بانک بريتانيا به مشتريانش کمـک  
ميـکـرده اسـت  کـه از پـرداخـت                 
ماليات در کشـورهـاي مـتـبـوعـه         

مجموعا مبلـغـي   . خود فرار کنند
ميليارد دالر در سـي   ۱٢۰بالغ بر

کشـور   ٢۰۰هزار حساب سپرده از
در ايـن مـيـان       .  انباشت شده است

حســـاب مـــتـــعـــلـــق بـــه           ۱١٣۰
مشتريان ايراني است با مبلغ يک 
ميليارد و پانصـد مـيـلـيـون دالر          

 . سپرده
ــه               ــوش ــجــومــي گ ــم ن ــن رق اي
کوچکي از چپاول و غـارت ثـروت     
مـردم بــوســيلــه يــک درصــديــهــاي        

سـال گـذشـتـه       .  حاکم بر دنيا است
ــزارش              ــام در گ ــف مــوســســه آکس

در سـطـح     " مستدلـي اعـالم کـرد          
جهان شرکت هاي بـزرگ و افـراد         
ثروتمنـد بـا اسـتـفـاده از شـبـکـه                 
بزرگي از بهشـت هـاي مـالـيـاتـي           
ثروت خود را پـنـهـان کـرده و از               

تازه .  پرداخت ماليات مي گريزند
ترين ارزيابي ها نشان مي دهـنـد     

 ۲۱که احتماال رقمي نـزديـک بـه          
تريليون دالر در حسابهاي پنهاني 
و غيرقابل دسترس در اين بهشـت  

 ." هاي مالياتي انباشت شده است
بـاور  !  هزار ميليـارد دالر    ۲۱

کــل مــبــلــغ وام      !  کــردنــي نــيــســت  
پرداخت شده به يـک درصـديـهـاي         
يونان که ميخواهنـد بـا تـحـمـيـل           
رياضت کشي اقتصادي از نـود و      
نه درصديهاي ان کشـور بـاز پـس        
بگيرند، حدود  يک صدم اين مبلغ 
فاش شده از دزديـهـاي مـالـيـاتـي         

بـراي حـل     .   اين عاليجنابان است
بحران اقتصادي که گريبانشـان را    
گرفته است، از خدمات اجتماعي 
و رفاه عمومي ميـزنـنـد، حـداقـل        
معيشت و رفاه را از تـوده مـردم         
دريغ ميکنند، و در هـمـان حـال            

ميليارد ميليارد از ماليـاتـي کـه      
ميتوانست صرف رفـاه عـمـومـي         
مــردم بشــود مــيــدزدنــد و در                 
حسابـهـاي آشـکـار و پـنـهـانشـان               

 . انباشت ميکنند
تريليون دالر    ۲۱رقم نجومي 

تازه مبـلـغـي اسـت کـه سـرمـايـه               
داران دنيا از طرق غير قانوني بـه    

البته به اين مبلـغ  . ( جيب زده اند
بــايــد دزديــهــاي غــيــر مــالــيــاتــي        
ــر             ــظــي ــاســدي ن ــهــاي ف حــکــومــت
ــاول               ــپ ــوري اســالمــي و چ ــه جــم
سيستمـاتـيـک و هـنـگـفـت و بـي                 
حساب و کـتـاب  آيـت اهللا هـاي               
ميلياردر ايـران کـه تـنـهـا بـخـش              
کوچکي از آن در حسابهاي سپرده 

بانک اچ اس بـي سـي افشـا شـده              
اما مساله از ).  است را نيز افزود

دزديهاي غير قانوني بسيار فراتـر  
غارت و چـپـاول قـانـونـي          .  ميرود

يک درصـديـهـا از طـريـق سـود و               
استثمار کارگران، کـه بـه گـزارش        
همين موسسه آکسفام باعث شـده  
است تا ثروت چند ده نفر از همين 
مولتي ميليـاردرهـاي  فـراري از          
مــالــيــات  بــا دارئــي نــيــمــي از              
جمعيت کره ارض برابر بـاشـد، نـه      
خبر مهمي تـلـقـي مـيـشـود و نـه              
مــورد افشــا گــري و حســابــرســي          

نـه تـنـهـا       .   کسي قـرار مـيـگـيـرد       
بانـکـهـاي سـوئـيـس بـلـکـه هـمـه                  
دولتهـاي سـرمـايـه داري و هـمـه               
بانکها در همـه کشـورهـاي دنـيـا          
مــنــطــقــه امــن و  بــهــشــت يــک               
ــهــاي جــهــان مــحــســوب          درصــدي

ــد    ــشــون ــي ــع يــد ايــن             .  م راه خــل
چپاولگران حسابرسي از بانکها و   
افشا و خنثي کردن دزديهاي غيـر  
قانوني نـيـسـت، بـلـکـه خـلـع يـد                  
سياسـي و اقـتـصـادي از يـک در                
ــه               ــمـ ــم در هـ ــاکـ ــاي حـ ــهـ ــديـ صـ

 .  *کشورهاست
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به گزارش کميته بين المللي عليه اعدام انصاف حيدر 
همسر رائف بدوي در پايتخت کانادا به مـجـلـس ايـن         

شـده اسـت تـا در رابـطـه بـا وضـعـيـت                         کشور دعوت
همسرش رائف در عربستان و همچنيـن در رابـطـه بـا           

سهيل عربي در ايران به عنوان دو نفر که هم  وضعيت 
رائف  و سهيل   دو     .  سرنوشت هستند سخنراني کند

"  جـرم " وبالگ نويس از عربستان و ايران هستند که به   
رائـف در    .  بــرنـد    نـقـد مــذهـب در زنــدان بـه ســر مـي                 

عربستان به زندان و شالق و سهيل در ايران بـه اعـدام     
محکوميت اين دونفر يک بار ديـگـر     .   اند شده محکوم

به همه جهانيان نشان ميدهد که حکومتهاي اسالمي 

و مورد پسـنـد غـرب  و چـه از               "  چه از نوع  متعارف
جنس  غرب ستيزش جـز سـرکـوب و شـالق و اعـدام                

. ارمغان ديگري براي آزادگان و آزاد انـديشـان نـدارد         
جنبش من چارلي هستم حمايت ميليوني مردم اروپـا  
و دنيا را از نقد و هجو مقدسات پوسيده مذهـبـي بـه      

ميتوان و بايد براي   نجات سـهـيـل    .    نمايش گذاشت
ها و رائف ها از تروريسم  دولتي و  نهادينه شـده در      
کشورهـاي اسـالمـزده اي نـظـيـر ايـران و عـربسـتـان                       
سعودي به نيروي عظيم اين جنبـش جـهـانـي مـتـکـي            

 .. *شد
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مــهــيــن عــلــيــپــور بــرنــامــه ســاز          
تلويزيون عليه تـبـعـيـض و فـعـال           
مــدافــع حــقــوق زن بــرنــده جــايــزه          

 قهرمان روز در کشور سوئد 
قهرمان روز فـردي اسـت کـه         

از سوي خـوانـنـدگـان يـک مـجلـه              
" آمـلـيـا   "  بزرگ در سوئد بـه اسـم       

کانديد ميـشـود و از طـريـق راي             
. دادن مــردم انــتــخــاب مــيــشــود        

مهين عليپور يـک فـعـال مـدافـع            
حـقـوق زن و از کـادرهــاي حــزب              
کمونيست کارگري ايـران و فـعـال        

بدليل مطرح شـدن    "  زن آزاد"  نهاد
فــعــالــيــت مــداوم اش در تــهــيــه            
برنامه تلويزيوني عليه تبعيـض ،    
مورد توجـه افـکـار عـمـومـي در             

 . سوئد قرار گرفت
او کــه از يــک زيــرزمــيــن در             
استکهلم برنامه تهيه مـيـکـنـد و         
بطور مرتب هر هفته نيـم سـاعـت      
در مورد مشکالت زنان بويژه در   
کشورهاي اسـالم زده و ايـران بـه            
زبان فارسي حرف زده و با فعالين 
ــه                ــب ــوق زن مصــاح ــق ــع ح ــداف م
ميکنـد، در رسـانـه هـاي سـوئـد               
اخيرا مطرح شد و توجه بسـيـاري     

يک زن مـدرن      .  را بخود جلب کرد
آزاده و با اعتماد بنفس که در يک 
برنامه تلويزيوني از مـدرنـيـتـه و         
حقوق انسانـي زنـان حـرف زده و            
جــنــبــش بــرابــري طــلــبــانــه و                  

آزاديخواهانه زنـان و جـوانـان در          
 . ايران را به دنيا معرفي ميکند

مــهــيــن و چــهــار نــفــر ديــگــر          
کانديدهاي قـهـرمـان روز ؛مـپـي؛          
بودند  که در برنامه روز دوشـنـبـه    

ماه فوريه در شـهـر اسـتـکـهـلـم            ۹
ايـن  .  مهين عـلـيـپـور بـرنـده شـد             

انـتـخـاب و حـتـي کـانـديـد شـدن                  
عليپور تـوسـط خـوانـنـدگـان يـک            
مجله بزرگ بنـام آمـلـيـا صـورت          
ميگيرد که الـبـتـه بـعـد هـمـگـان             
ميتوانستند در راي گيري شرکـت  
کنند و به کانديد مورد نظر خـود    

 .راي دهند
اين مراسم از جانب بسـيـاري     
اسپـانسـور مـيـشـد کـه سـازمـان               
دفاع از حقوق همجنـسـگـرايـان و       
اولين و بزرگترين داروخـانـه هـاي      

 .سوئد از مهمترين آنها بود
در دليل اين کـانـديـداتـوري و       
انتخاب مهين عليپور د رمـراسـم   

باشکوه روز دوشنبه در استکهـلـم    
 : گفته شد

بخاطر اينکه وي داوطلـبـانـه    " 
يک برنامه فمينستي در دفـاع از      
حقوق زنـان را رو بـه کشـورهـاي             
فارسي زبان  توليد مـيـکـنـد،ايـن        
برنامه در دنـيـاي  ديـجـيـتـال و                  
يـوتـيـوب هــم پـخـش مـيـشـود و                 

ميتواند خوانندگان و شنوندگانـي   
در افعانستان و سـوريـه و بـقـيـه              

کشورهائي که فارسـي مـيـدانـنـد        
کــاري کــه وي در       .  داشـتــه بــاشــد   

ايران نميتواند بکند ، هـم اکـنـون      
از يک زيرزمين مخفي در سـوئـد       

 ."انجام ميدهد
مـهــيــن عــلــيــپــور در مــيــان          

هلهله و تشويق حاضريـن در ايـن       
 :جمع چنين گفت

من امروز در اينجا کنار شما 
هستم و اين بودن من بخاطر يـک    

اگـر مـن     .  مسئله شخصي نيـسـت  
اينجا هستم بخاطر کارهاي من و 
تعلق من به يک جـنـبـش قـوي در         

زمانـي کـه مـن        . خاورميانه است
بعنوان يـک پـنـاهـنـده          ۹۰در دهه 

سياسي به اين کشور آمدم تصميم 

گرفتم که صـداي ايـن جـنـبـش و              
زناني باشم  که صدايشان شـنـيـده    

امروزه وضـعـيـت فـرق       . .  نميشود
تروريسم و راسـيـسـم        .  کرده است 

ديگر يـک مسـئلـه ضـد انسـانـي               
يک مشکل جهاني .  محلي نيست

است و بهمين خاطـر هـم راه حـل          
هـمـيـنـطـور هـم         .  جهاني ميطلبـد 

براي جنبـش رهـائـي زنـان صـدق            
, افـعـانسـتـان    ,  در ايـران   .  ميکـنـد  

, عربستان سعـودي ,  سوريه,  عراق
ــيــجــريــه و بســيــاري ديــگــر از               ن
کشــورهــا کــه اســالم ســيــاســي و          
فرهنگ قوي ضد زن مردساالر در 
آنجا  هست زنان روزانه و حتي هر 
دقيقه در مصافي رويـارو بـا ايـن        

اسالم سياسي بـا    .  قدرتها هستند
ــش در                 ــوي ضــد زن ــگ ق ــن ــره ف
جاهائـي مـثـل ايـران يـک دولـت                
است و در جائي ديگر فـرهـنـگـي       

ــتــهــا  ضــد زن کــه از طــرف               دول
 .حمايت ميشود

, و اما زنان يک جنبش قوي    
شــجــاع ,  ضــد مــذهــبــي       ,  مــدرن

برابري طلب را درتقابل با جنبـش  
اسالمي و  فـرهـنـگ زن سـتـيـز                 
اسالمي شکل  داده اند که ارزش   
حمايـتـهـاي گسـتـرده جـهـانـي را               

مـن افـرادي را کـه مـن را               .  دارد
کانديد و انتخاب کرده اند، بسيار 
تحسين ميکنم و از آنـهـا تشـکـر       

آنها من را ديدند ولي در .  ميکنم
واقع قسمتي از جنبش ما را ديده 

ــد ــهــايــت تشــکــر را دارم و             .  ان ن
ــن مســئلــه            ــاعــث  امــيــدوارم اي ب

حمايتهاي بيشتر از ايـن جـنـبـش         
اين جنبش نياز به هر نـوع  .  بشود

 ." کمک و همياري بين المللي دارد
نهاد زن آزاد انتخـاب مـهـيـن       
عليپور بعنوان قهرمان روز را بـه      

همسنگران او تبريک مهين و همه 
مهين عليپور نـمـايـنـده     .  ميگويد

يک جنبش قوي مـدافـع حـقـوق و         
حــرمــت زنــان در ايــران و در                    

و همانـگـونـه کـه       .  خارميانه است
مهين در سخنراني خود گفت اين 
جنبش شايسته بيشترين حـمـايـت    

 . ها است
 نهاد زن آزاد

 ۲۰۱۵فوريه  ۱۰
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همانطور کـه قـبـال گـزارش کـرديـم               
ــراهــيــم زاده از رهــبــران               بــهــنــام اب
محبوب کارگري از دوم بهمن به بند 

اوين انتقال يافـتـه و بـه کـلـي             ٢٠٩ 
. ارتباط او با خانواده قطع شده است

در اين فاصله خانواده ا و هيچگـونـه   
مالقات و يا تمـاس تـلـفـنـي اي بـا             
بهنـام نـداشـتـه انـد و از او خـبـري                    

ايــن بـي خــبـري مـوجــوب          .  نـيـسـت   
نگراني خانواده اش و  هـمـه مـا و              

ــت            ــده اسـ ــش شـ ــانـ ــتـ ــن .  دوسـ ايـ
درحاليست که وضعيت جسـمـي او       
خوب نيست و زيـر شـکـنـجـه هـاي             
ــصــاب غــذاي               ــدان و اعــت درون زن
طوالني اي که در اعـتـراض بـه ايـن         
فشار ها داشته است، آسيب جسمي 

بعالوه اينکه در   .  بسياري ديده است
اين شرايط فرزند او نيما که به دليـل  
بيماري سرطان تحت درمـان اسـت،       
زير فشار روحي سنگيني قـرار دارد    
و اين وضعيت خانواده بهـنـام را در       
شرايط سخت و دشـواري قـرار داده         

به اين ترتيب خـانـواده بـهـنـام        . است
همراه با او زير اذيب و آزار رژيم قرار 

 .دارند
اين وضعيت نگران کننده اسـت    

و نياز به اقدامي اضطراري هست و   
با گسـتـرش اعـتـراضـاتـمـان فشـار               
بــيــاوريــم و ســد ايــن بــيــخــبــري را             

خانواده بهنام ابراهيم زاده   .  بشکنيم
و بهنام را در پناه حمايت وسيع خود 

 .قرار داهيم
و فقط بخاطـر   ٨٩ بهنام از سال 

مبارزاتش و دفاع از حقوق کـارگـر،     
بهنـام  .  کودک و انسان در زندان است

ــداي                    ــز صـ ــيـ ــدان نـ ــون در زنـ چـ
آزاديخواهي را سر داده است، چنيـن  
زير بازجويي و فشـار هـر روزه قـرار          

با کارزاري قدرتمند بـايـد ايـن      . دارد
فشار را از روي او و خـانـواده اش               

 . برداشت
کمپين براي آزادي بهنام ابراهيم 

با توجه به وضعيت .  زاده ادامه دارد
نگران کننده بهنام ابراهـيـم زاده  از         
همگان ميخواهيم که به هر شـکـلـي    
که ميتوانند حمايت خود را از او و       
خواستهايش اعالم کنند و به کارزار 

. بـپـيـونـدنـد     "  بهنـام را آزاد کـنـيـد          " 
صداي بهنام ابراهيم زاده در سـطـح         

 .جهان باشيم
 ٢٠١٥ فوريه  ١٢ 

کميته مبارزه براي آزادي زندانيان 

 سياسي
www.iranpoliticalprisoner
s.com 
s h i -
va.mahbobi@gmail.com, 
0044 0 757235 6661 
 

 کمپين براي آزادي کارگران زنداني
www.free-them-now.com 
shah-
la_daneshfar@yahoo.co
m ,  0044 0 777989 8968 

 کودکان مقدمند
www.childrenfirstnow.co
m 
a f s a n e h v a h -
dat13@gmail.com,   0046
-702468454 

نهاد مادران عليه : حمايت کننده
اعدام، کميتـه حـمـايـت از شـاهـرخ             

  زماني
پتي "  بهنام را آزاد کنيد" کمپين 

شني در حمايت از او بر روي سـايـت   
اين پتي شن را در   .  ها گذاشته است

لينک زير ميتوانيد امضا کنيد و بـه  
دوستانتان نيز خـبـر دهـيـد کـه آنـرا             

 .امضا کنند
http://
chn.ge/1xr3BZD 

حمايت هاي تا کنوني از بـهـنـام    
اتـحـاديـه سـراسـري          -: ابراهـيـم زاده    

کارگـران سـوئـد، ال او،  اتـحـاديـه                 
سراسري کارگران تونس، جي يو تـي    
تــي، ســازمــان ســراســري کــارگــران         

ســاخــتــمــانــي عــراق،  شــبــکــه                  
همبستگي کارگـري خـاورمـيـانـه و          
شمال آفريـقـا، سـازمـان عـفـو بـيـن               
الـمــلــل شــعــبـه ســوئـد، جــمـعــي از             
زندانيان سايسي در زنـدان رجـايـي          
شهر، اتحاديه کارگران پست کـانـادا   

 ...و
پتي "  بهنام را آزاد کنيد" کمپين 

شني در حمايت از او بر روي سـايـت   
اين پتي شن را در   .  ها گذاشته است

لينک زير ميتوانيد امضا کنيد و بـه  
دوستانتان نيز خـبـر دهـيـد کـه آنـرا             

 .امضا کنند
http://chn.ge/1xr3BZD 
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بنا به گزارش کميته هماهنـگـي بـراي ايـجـاد          
تشکل هـاي کـارگـري جـلـسـه دادگـاهـي ريـبـوار                   
عــبــدالــلــهــي، فــعــال کــارگــري و عضــو کــمــيــتــه              
هماهنگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد تشـکـل هـاي                       

بهمن در شعبه اول  ١٥کارگري، در روز چهارشنبه 
 .دادگاه انقالب سنندج برگزار گرديد

در اين جلسه که بيـش از چـنـد دقـيـقـه طـول                
نکشيد قاضي پرونده، ريبـوار عـبـدالـلـهـي را بـه              
اتهام عضويت در کميته هماهنگي براي کمک بـه    
ايجاد تشکل هاي کارگري و فـعـالـيـت تـبـلـيـغـي              
عليه نظام و به نفع يکي از احزاب اپوزيسيون، بـه  
يک سال زندان محکوم کرده و حکم صـادره را بـه         

 .وي ابالغ نمود

 ٩٣آذر      ١٩ريبوار عبدالهي  قبال در تاريخ  
روز را در بازداشتگـاه اداره     ٢٠بازداشت و مدت 

وي بـا قـرار وثـيـقـه          .  اطالعات سنندج سپري کرد
 . ميليون توماني آزاد شد ٧٠

حـکـم   .  حق تشکل حق مسـلـم کـارگـران اسـت         
. صادره براي ريبوار عبداللهي بايد فورا لغو شـود 

احضار و تهديد فعالين و رهـبـران کـارگـران بـايـد           
هــمــه کــارگــران زنــدانــي و        .  فــورا مــتــوقــف شــود    

 .زندانيان سياسي بايد فورا آزاد شوند
 کمپين براي آزادي کارگران زنداني

  ٢٠١٥فوريه   ٩،  ۱۳۹۳بهمن  ٢٠
Shahla. Daneshfar2@gmail.com 
http://free-them-now.com 
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طبق خبر مندرج در سايت اتحاد، جميـل مـحـمـدي از         
هزار امضا بر سر خواسـت افـزايـش       ٤٠ رهبران طومار 

دستمزدها و عضو هيات مديره اتحاديه آزاد کـارگـران       
دادگاه انـقـالب      ١٥ بهمن  در شعبه  ١٩ ايران صبح روز 

در اين دادگاه جـمـيـل      .  تهران مورد محاکمه قرار گرفت
محمدي به دليل شرکت در کمپين اعتراضي چهل هزار 
امضاي کارگري و عضويت در اتـحـاديـه آزاد کـارگـران          

اجتماع و تباني براي ارتـکـاب جـرم      "ايران، تحت عنوان 
مورد محاکمه و تـفـهـيـم اتـهـام             "  بر ضد امنيت کشور

جميل محمدي ضمن رد اين اتهامات بر حقـانـيـت    .  شد
 . کارگران در دفاع از حقوق انساني خود تاکيد کرد

جرم ديگر جميل محمدي اينست که او جـزو شـش       
نماينده هزار کارگري اسـت کـه دسـت بـه شـکـايـت از                  
غارت سه هزار ميليارد توماني از صـنـدوق سـازمـان           

 . تامين اجتماعي زده اند
بدين ترتيب جميل محمـدي کـه جـرمـش دفـاع از              
حقوق کارگران است، با اتهام اجتماعي و تـبـانـي بـراي         
اقدام عليه امنيت کشور مورد محاکمه قرار ميگـيـرد،   
اما هنوز هيچ محکوميتي متوجه دزدان و غـارتـگـران    
سه هزار ميليارد توماني از اموال کارگران در صـنـدوق     

 .سازمان تامين اجتماعي نشده است
جميل محمدي و هم پرونده او جعفر عظيـم زاده دو      
تن از رهبران محبـوب  و مـورد اعـتـمـاد کـارگـري و                    
هماهنگ کنندگان طومار اعتراضي چهل هـزار نـفـري        

کارگران نيمه شب دهم ارديبهـشـت مـاه سـالـجـاري بـا              
يورش مامورين امنيتي به منازلشـان بـازداشـت و بـه           

زنـدان اويـن        ٢٠٩ روز در بـنـد      ٤٦ و  ٢٣ ترتيب مدت 
اين بازداشتها بدنبال آن صورت گـرفـت   .  محبوس شدند

که  تعيين دستمزد چندين بار زير خط فقر شـورايـعـالـي     
کار  مورد اعتراض هماهنگ کننـدگـان و بـخـشـي از            
امضا کنندگان طومار چهل هزار نـفـري کـارگـران قـرار          
گرفت و آنان با دادن فرصـتـي بـه وزارت کـار خـواهـان               

 ٩٣ تجديد نظر در حداقل مزد تعيين شـده بـراي سـال            
اما بدليل عدم توجه وزارت کار به اين اعـتـراض   .  شدند

و اعتراض دو سال قبلشان، آنان طي نامـه اي بـه وزيـر          
کار اعالم کردند در اعتراض به اين بي تـوجـهـي هـا و           
تحميل مزد چندين برابر زير خط فقر بر کارگران در روز   

ارديبهشت ماه دست به تجمع در محل وزارت کـار   ١١ 
در پـي ايـن نـامـه از سـوي هـمـاهـنـگ                      .  خواهنـد زد   

کنندگان طومار چهل هزار نفري کـارگـران، مـامـوريـن          
امنيتي نيمه شب دهم ارديبهـشـت مـاه سـالـجـاري بـا              
هجوم به منازل جميل محمدي و جعفر عظيم زاده آنـان    

. زندان اوين مـنـتـقـل کـردنـد         ٢٠٩ را بازداشت و به بند 
عالوه بر جميل محمدي که امروز مورد محاکـمـه قـرار      
گرفت جعفر عظيم زاده نيز طبـق احضـاريـه کـتـبـي بـا              
اتهامات واهي اجتماع و تباني براي ارتـکـاب جـرم بـر           
ضد امنيت داخلي خارجي، اخالل در نـظـم و آسـايـش             
ـلـيـه نـظـام         عمومي، بر هم زدن امنيت کشور و تبليغ ع
جمهوري اسالمي روز دهم اسفند ماه سالـجـاري مـورد      

 .محاکمه قرار خواهد گرفت

دادگاهي کردن فعالين و رهبران محبوب کـارگـري     
جـمـيـل    .  را با اعتراض متحد سراسري خود پاسخ دهيم

هـزار کـارگـر       ٤٠ محمدي و جعفر عظيم زاده از رهبران 
و ايـن کـارگـران        .  با خواست افزايش دستمزدها هستنـد 

ـلـمـان،             بطور واقعي صداي اعتراض کـل کـارگـران، مـع
ـلـيـه                      پرستاران و بخش هـاي حـقـوق بـگـيـر جـامـعـه ع

دفـاع از    .  دستمزدهاي چندين بار زير خط فقر هسـتـنـد     
اين کارگران دفاع از خواستهاي بـرحـق مـا کـارگـران و              

بـه ايـن احضـار هـا و             .  دفاع از تشـکـلـهـايـمـان اسـت           
 .محاکمات فرمايشي ضدکارگري اعتراض کنيم
 کمپين براي آزادي کارگران زنداني

   ٢٠١٥ فوريه   ٩ ،  ۱۳۹۳ بهمن  ٢٠ 
Shahla. Daneshfar2@gmail.com 
http://free-them-now.com 
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بنا بر گزارش مندرج در سايت اتحاد مظفر صالح 
نيا از اعضاي هيات مديره اتحاديه ازاد کارگران ايران 

بهمن  به ستاد خبري وزارت اطالعـات   ١٩ صبح روز 
مورد بازجوئي  ١٤ تا  ١٢ سنندج احضار و از ساعت 

در ايــن بــازجــوئــي مــامــوريــن وزارت          .  قــرار گــرفــت  
اطالعات از وي در مورد عضو گيري در اتحاديه آزاد 
کارگران ايران، اسامي اعضاي هيات مديره اتحاديه، 
برگزاري جلسات و تصميمات در مورد فـعـالـيـتـهـاي       

سواالتي را مطرح کردند و از ...  پيش روي اتحاديه و 
وي مصرانه خواستند تا از عضويت در اتحـاديـه آزاد     

اما مظفر . کارگران ايران استعفا و آنرا کتبا اعالم کند
صالح نيا ضمن پاسـخـهـاي الزم در مـورد سـواالت              
مطرح شده بر قانوني بودن اتحاديه و عدم اسـتـعـفـاي       

 .خود از  آن  تاکيد کرد

مظفر صالح نيـا از چـهـره هـاي شـنـاخـتـه شـده                    
نيز در  ٩٠ کارگري در شهر سنندج است که در دي ماه 

پي اعتراض انساني اش به خوابيدن يک کارتن خـواب  
در کنار خيابان در هواي سر زمستانـي، بـازداشـت و        
زنداني شد و بعد از دو هفته تجمع و اعتراض پـرشـور   

 .خانواده ها و حمايت هايي از سوي مردم آزاد شد
جـمـهـوري    .  حق تشکل، حق مسلم کارگران اسـت   

اسالمي رهبران و فعالين کارگري را بخاطر عضويـت  
در تشکلهايي که به همت خودشان تشکيل شده است، 
زير فشار ميگذارد تا ايـن تشـکـلـهـا را بـه انـحـالل                   
بکشاند و جلوي سازمانيابي اعتراضات کـارگـري را       

خصوصا حمـالتـش را بـه اتـحـاديـه آزاد کـه                  .  بگيرد
هزار امضـا بـر      ٤٠ مبتکر به راه انداختن طوماري با 

سرخواست افزايش دستمزدهاست و جنبش بر سر اين 
خواست امسال با به ميدان آمدن کارگران ايران خودرو 

ابعاد گسـتـرده تـري گـرفـتـه اسـت،                
در هـمـيـن      .  تشکل شدت داده اسـت 

راستاست که در هميـن روز جـمـيـل         
محمدي يکي از رهبران اين اتحاديه 
مورد محاکمه قرار گرفت و جـعـفـر        
عظيم زاده از ديگر رهبـران آن بـراي       

ايـن احضـار هـا و          .  دهم اسفند محاکمه خواهـد شـد    
محاکمات فرمايشي بايد بـا اعـتـراضـي گسـتـرده و             

فشار به رهـبـران و تشـکـلـهـاي           .  سراسري پاسخ گيرد
کارگري بايد با پيوستن هر چه وسيعتر به آنـان پـاسـخ      

 . قاطعانه اي بگيرد
 کمپين براي آزادي کارگران زنداني

   ٢٠١٥ فوريه   ٩ ،  ۱۳۹۳ بهمن  ٢٠ 
Shahla. Daneshfar2@gmail.com 
http://free-them-now.com 
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يک ماه به روز جهاني زن، هشـت      
امســال در   .  مــارس بــاقــي اســت     

شرايطي به استقبال روز جهاني زن 
ميرويم، کـه در يـکـسـو جـنـبـش                
اسالمي و داعش و بـوکـوحـرام و        
حـزب اهللا و حـکـومـت اسـالمــي              

بـازار فـروش زنـان راه          ...  ايران و  
انداخته، در قوانين خود زن را برده 
جنسي اعالم کرده، هر نوع تقالي 
زنان براي يک زندگي عادي را بـا      
ــوب            ــگــري ســرک ــت وحشــي ــاي ــه ن
ميکنند  و تجاوز به زنان را جـار    

 . ميزنند
در ســـوي ديـــگــر جــنـــبـــش            
شجاعانه زنـان در ايـن مـنـاطـق              
عــلــيــه اســالمــيــهــا و مــبــارزات          
گسترده زنـان عـلـيـه فـرهـنـگ و                
سنتها و قوانين اسالمي را شاهد 
هستيم و زنان مـيـرونـد کـه پـوزه            

 . جنبش اسالمي را بخاک بمالند
هشـــت مـــارس امســـال در           
ــه                 ــرســد ک ــي ــطــي از راه م شــراي
مــيــلــيــونــهــا نــفــر بــعــد از تــرور             
کاريکاتوريست هاي شارلي ابـدو    
در پاريس به دست تـروريسـتـهـاي     
اسالمي، عليه تروريسم اسالمي و 
در دفاع از آزادي بيان به خـيـابـان    
رفته و متحدانه اعالم کردند که از 
تروريستها نمي ترسند و از حرمت 
انساني و آزادي نـقـد بـه اسـالم و           

 . مذهب دفاع ميکنند
ــي               ــاس ــي ــک فضــاي س ــن ي اي
اعــتـــراضــي در دنــيـــا عــلـــيـــه              
اسالميسـتـهـا ايـجـاد کـرد و در               
مبارزات ما زنان عليه قوانين زن 

. ستيز اسالمي بسيار مهـم اسـت    
امسال در شرايط قـدرت گـرفـتـن         

چپ در يونان، در شرايط مـبـارزه     
قهرمانانه مردم و زنان در کوباني 
و تحميل شکست به داعش، و در 
شــرايــطــي کــه زنــان در ايــران در            
عرصه مقابله با حجاب جمهـوري  
اسالمـي را بـه شـکـسـت کـامـل                
کشانده انـد، مـيـرويـم کـه هشـت             

 . مارس را برگزار کنيم
 ! زنان آزاده

ما ميليـونـهـا زن از ايـران و             
عراق و افـغـانسـتـان و سـودان و              

... نيجريه و عربستان سعودي و     
ما زنان در زير سيطره قوانين و يا 
سنتهاي اسالمي، امسال بيش از   
پيش چهره کريه مـذهـب اسـالم و        
جــايــگــاه شــرم آور زنــان در ايــن             

مذهـبـي   .  مکتب را شاهد هستيم
و ســنــتــي کــه زن را هــيــچ مــي                
انگارد، او را برده جنسـي مـردان     
دانســتــه و از زنــان فــداکــاري و              
قرباني شـدن را طـلـب مـيـکـنـد،              
مکتب فکري که برابري زن و مرد 
را حرام دانسته و زنان را در قفـس  
زنداني کرده و يا برقعه و حـجـاب     
يعني سلول انفرادي متحرک  را بر 
آنها تحميل ميکنـد، مـذهـبـي و         
قوانيني که زن سنگسار ميکند و 
رابطه آزادانه و برابر بين زن ومرد 
را حرام ميداند، اين مکـتـب ايـن      
مذهب و اين قوانين و سنتها بايد 

 . به زباله دان تاريخ افکنده شوند
هر درجه اعمال نفوذ اسـالم و    
سنتهاي زن سـتـيـز اسـالمـي در               
زندگي زنان، به معني تـحـقـيـر و         
توهين و سرکوب انسـانـيـت زنـان       
است و بايد بويژه اکنون که همگان 
چهره کريه اين قوانيـن و جـنـبـش         

اسالمي  را ديـده و عـلـيـه آن بـه              
خيابان آمده اند، اين مذهب و اين 
ســنــتــهــا و فــرهــنــگ کــه امــروز           
مهـمـتـريـن ابـزار سـرکـوب نـظـام                
سرمايه داري عـلـيـه مـا زنـان و                
مــردم در کشــورهــاي اســالم زده          
است، با بيشترين نقد و اعـتـراض   
و مبارزه و  اعـتـراض هـمـه مـا                

 . روبرو شود
هشت مارس امسال در ادامه 
اعتراضات ميليوني مـردم دنـيـا        
عليه تروريسم اسالمي، بـايـد بـه        
خيابان رفتـه و اعـالم کـنـيـم کـه               
دوران توحش و بربريت اسالمي به 
سر رسيده و بايد همـه مـا نـقـطـه          
پاياني بر اين کابـوس وحشـتـنـاک       

 . بگذاريم
بايد به مردم دنـيـا بـا صـداي         
بلند اعالم کنيم که بيـش از سـي       
سال است که در ايران و افغانستان 

عــلــيــه تــحــمــيــل    ...  و ســودان و       
حجاب، عليه سـنـگـسـار، عـلـيـه            
ناموس خـوانـدن تـن و بـدن مـا،              
عليه نداشتن حق طالق و عليه زن 

. ستيزي اسالمي مبارزه ميکنيـم 
اين مبارزات تا همين جا توانسته 
جنـبـش اسـالمـي را بـه تـنـگـنـا                  
انداخته و انزجار عميق ما عـلـيـه    

 . اين جنبش را به آنها نشان دهد
بياييد هشـت مـارس امسـال        
نداي برابـري طـلـبـي خـود، نـداي             
مبارزات ميـلـيـونـي مـردم دنـيـا            
عــلــيــه جــنــبــش اســالمــي، نــداي        
همبستگي ما مـردم و مـا زنـان            
عليه بربريت اسـالمـي را رسـاتـر           

بياييد هشت مارس امسال !  کنيم
را به يک نقطه عطف در پـيـشـروي    

جنبش بـرابـري طـلـبـانـه زنـان در              
کشورهاي اسالم زده عليه توحـش  

 . اسالمي تبديل کنيم
زنده باد هشت مارس روز جهاني  

 زن 
زنده باد نداي بـرابـري طـلـبـانـه و           

 آزاديخواهانه زنان 
 ۲۰۱۵فوريه  ۶مينا احدي 

اين دولتهاي سرمايـه داري و      
دموکرات غربي بـودنـد کـه بـراي           
پشيمان کردن ما مردم از انقالب، 
خــمــيــنــي و ارتــجــاع کــپــک زده             
اسالمي را از گور بيرون کشيـدنـد   
و با پول و پمپاژ تبليغاتي مـداوم    
و پشتيـبـانـي ارتـش و نـيـروهـاي              
مسلح، بر انقالب حاکم کردند تـا    
انقالب ما را به خون بکشند و ما 
کارگـران و مـردم انـقـالبـي را از                

 . خواستهاي خود عقب برانند
اما ما مـردم بـازهـم انـقـالب          

بـراي دسـت يـابـي بـه            .  ميـکـنـيـم    
حداقل زندگي انسانـي راهـي جـز        

سلطه خونين ارتـجـاع     .  اين نداريم
اســالمــي کــه يــک ديــکــتــاتــوري          
خونين تر از پهلوي را بر جـامـعـه      
ايران حاکم کرده، نه فقط ما را از   
انقالب کردن پشيمان نـکـرده، نـه        
فقط شبح انقالب براي آزادي را از 
ذهن و اراده ما کنار نـزده، بـلـکـه       
ما مردم را بـراي انـقـالب کـردن             

. مصمم تر و آبديده تر کـرده اسـت    
مبارزه ما مردم با اين حـکـومـت      

ضد بشري انقالبي عميق تر، همـه  
جانبه تر و آزاديخواهانه تر را در     

. افق جامعه ايران قرار داده اسـت   
ما بيش از سي سال است بـا ايـن       

. ديو خـون آشـام در مـبـارزه ايـم               
تجربه مبارزه با جنايتکارانه ترين 
نيروي تاريخ، مـا مـردم ايـران را          
آگاه تر و روشن تـر و مصـمـم تـر             
کرده است تا اين بار انقالب خـود    
را عميق تر و نقشه منـدتـر پـيـش       

ما مردم براي دسـت يـابـي      .  ببريم
به آزادي و اختيار و رفاه راهي جز 
انقالب کردن نداريـم و چـه کسـي          
ــخــواهــد اعــالم               ــه ن ــخــواهــد چ ب
ميکنيم که نفس انسـان بـودن بـه        
ما ميگويد که تا دست يـابـي بـه        
جامعه اي آزاد و برابر و مـرفـه و         
انساني از عزم انقالب کردن دست 

انــقــالب مــا    .  نــخــواهــيــم شــســت   
کارگران و مردم عليه ديکتاتـوري  

زنـده بـاد     .   اسالمي در راه اسـت       
ــرابــري و جــامــعــه اي                آزادي و ب

 !*انساني

 

 ۱ از صفحه  

 ما مردم راهی جز انقالب نداريم

 کخواهيکاظم ن

راست و عـوامـلـش از مـوقـعـيـت            
گذاشته براي مانور و مـقـابلـه بـا         

 . مردم برخوردار خواهند بود
ــن                ــجــه اي ــي ــت ــل از ن ــق مســت
کشــاکــش، ســيــاســت تــحــريــم               
اقتصادي دارد از مـردم قـربـانـي           

.  ميگيرد و بـايـد کـنـار زده شـود           
تحريم اقتصادي يک سالح کشتـار  
دسته جمعي است و مسـتـقـل از          
ــم               ــر مــوقــعــيــت رژي ــيــر آن ب تــاث

. اسالمي، کامال عليه مردم است
ما در عين حال که به شدت تـمـام   

ــارزه             ــم اســالمــي مــب ــيــه رژي عــل
بـا شـدت تـمـام عـلـيـه              .  ميکنيـم 

ســيــاســت ضــد انســانــي تــحــريــم          
اقــتــصــادي و هــر گــونــه تــعــرض           
ميليتاريستي و جـنـگ طـلـبـانـه             

دعـواهـا اکـنـون بـه دو            .  هسـتـيــم  
طــرف حــکـــومــت اســالمـــي و              

. محدود نـيـسـت      ۱+۵کشورهاي 
مردم در مـيـدان انـد و مـنـتـظـر                  
ــدن               ــر کشــي ــزي ــراي ب ــي ب ــرصــت ف

 .*حکومت جانيان اسالمي

 

 ۲ از صفحه  

 دور جديد مذاکرات هسته ای و 

 تبعات خرد کنند آن
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پديده ريزگردها بيش از يک هفـتـه   
اســت کــه زنــدگــي مــردم اســتــان           
خوزستـان و کـل غـرب ايـران تـا                

آذربـايـجـان را مـخـتـل           استانهاي 
مطابق اطـالعـات بـه        .  کرده است

دست آمده از عکس هاي فضايـي  
ــا              ــزگــرده ــن ري ــاســا مــنــشــا اي ن
صحراهاي عـربسـتـان و عـراق و             
مناطق شمالي آفـريـقـا بـه عـالوه          
تــاالب هــاي خشــک شــده داخــل           

طـــوفـــان ريـــزگـــرد    .  ايــران اســت     
مناطق وسيعي از خاورمـيـانـه را      
دربر گرفـتـه اسـت، از قـاهـره تـا               

. اورشــلــيــم و تــل آويــو و اهــواز             
منطقه خـاورمـيـانـه مـعـمـوال در            
فصل بهار و تابستان شاهد هواي 
غبار آلود است اما در اين فصـل    
يعني زمستان چـنـيـن پـديـده اي            

نکـتـه ديـگـري       .  غير معمول است
که اين طوفان را از طـوفـان هـاي        
گرد و غبار در سال هاي گـذشـتـه      
جدا مي کند اين اسـت کـه ذرات       
گرد و غبار در منـاطـقـي بسـيـار        
دورتر از منبع طوفـان فـرود مـي        

 .آيند
روز گذشته رئيس هالل احـمـر   
اهواز اعالم کرده ست کـه تـعـداد        

 ۳هزار ماسک رايگان توسط    ۳۰
دســتــگــاه امــبــوالنــس در اهــواز         
توزيع شده است و همچنيـن بـراي     
کمک رسـانـي بـه مـردم يـک تـيـم                

. امدادي در حال آماده باش اسـت 
اين تمام تالش جمهوري اسـالمـي   
براي مقـابلـه بـا فـاجـعـه طـوفـان               
ريزگردها آن هم فقط در شهر يـک    

هزار نفـري اهـواز      ۲۰۰ميليون و 
ــم            !!  اســت ــي ــازه اگــر فــرض کــن ت

ماسک هـاي تـوزيـع شـده تـوسـط             
هالل احمر ماسک هاي استانـدارد  
و موثر بوده اند و نه ماسک هـاي    
معمولي که ضررشان بـيـشـتـر از         

 .منفعتشان است
واقـــعـــيـــت ايـــن اســـت کـــه            
جــمــهــوري اســالمــي بــا تــخــريــب        
محيط زيست در ايران و از جملـه  
در خوزستان که بيشتريـن آسـيـب      
ها را از سياست هاي چپاولگرانـه  
سران رژيم ديده است، خـوزسـتـان      
و بسياري مناطق ديگـر ايـران را       
ــدون                 ــي خشــک و ب ــاطــق ــن ــه م ب
ســپــرهــاي دفــاعــي طــبــيــعــي در         
ــنــد             ــل پــديــده هــايــي مــان مــقــاب

. ريــزگــردهــا تــبــديــل کــرده اســت        
همانطـور کـه اخـيـرا تـحـقـيـقـات                
مستقل کارشناسان ايراني ساکـن  
اروپا و امريکـا نشـان داده اسـت          
نابودي درياچه اروميه تـمـامـا بـه       
دليل عملکرد مخرب حکومـت و    
دستگاه هاي اجرايـي و سـيـاسـت         
گذاري هـاي سـودپـرسـتـانـه آنـهـا             

در خوزستان هم شـوري آب      .  ست
کارون و نـابـودي بـيـشـه زارهـا و             

غيره توسط شرکت هـاي سـپـاه و        
آستان قدس رضوي و آقـازاده هـا       
صــورت گــرفــتــه اســت و بــه ايــن            
ترتيب مردم خوزستان را حتـي از    
داشتن آب نوشيدني قـابـل شـرب        

در جـمـهـوري      .  محـروم کـرده انـد       
اسالمـي هـر آقـازاده و هـر آيـت                
اللهي هر جا و هـر وقـت جـيـبـش          
اقتضا کرده دست به کار نـابـودي     

ــت زده اســت         ــع ــي ــب   .  طــب ــخــري ت
جنگلها و باغ ها و ساخت و سـاز    
شهرک ها و ويال سـازي از جـملـه          
اقــدامــات ويــرانــگــري اســت کــه          
مقامات رژيـم در حـق طـبـيـعـت             

شرکت هاي نفت و گـاز      .  کرده اند
و غيره هم با گردن کـلـفـتـي بـراي        
ــشــتــر از زيــر                   کســب ســود بــي
فيلترينگ مناسب و مـوثـر پـس          
آب ها و دودهاي دودکش هـاشـان   
در مــي رونــد و رونــد تــخــريــب               
محـيـط زيسـت را تسـريـع کـرده               

 .اند
اگـر در ايـران حــکـومـتـي بــا              
درجه اي از تعـهـد بـه شـهـرونـدان           
وجود مي داشت به جـاي هـزيـنـه         
هاي کمر شکن بـراي پـروژه هـاي          
اتمي که خـود عـامـل آلـودگـي و            
خسارات جبران ناپذير به طبيعـت  
هسـتـنـد، بـراي ارتـقـاي مـحـيـط                
زيست برنامه هايي را اجـرا مـي         

به جـاي تـحـمـيـل سـنـگـيـن              .  کرد

ترين تحريم هـا بـه جـامـعـه مـي               
توانست از پيشرفته ترين و سـالـم   
ترين روش ها و تـکـنـولـوژي روز           
براي توليد انرژي و سايـر زمـيـنـه       
ــاي                  ــه ج ــد، ب ــن ــاده ک ــف ــا اســت ه
تخصيص رديف هاي بودجه هـاي    

و بـازسـازي     !  ميلياردي به تـولـيـد   
امــامــزاده و مســاجــد و تــرويــج            
خرافات در جـامـعـه و در عـوض           
بي توجهي به طبيعت و مـحـيـط        
زيست، جور ديـگـري عـمـل مـي            

 .کرد
اگر خوزستان و آذربايجـان و     

سيسـتـان در اثـر سـيـاسـت هـاي                
سودپرستانه سران رژيم از تـاالب      
ها و رودخانه ها و بيشه زارهـا و      
دريــاچــه هــايشــان مــحــروم نشــده        
بودند امـروز در مـقـابـل طـوفـان             
ريزگرد بسيار مقاوم تـر بـودنـد و        
مردم مشقـت و خـطـر و تـلـفـات               

چـرا  .  کمتري را تحمل مي کـردنـد  
که منابع طـبـيـعـي يـاد شـده در               
طبيعت وظيفـه ايـجـاد تـعـادل و            

چــرا کــه هــر      .  پــايــداري را دارنــد     
هکتار جنگل با جذب چندين تـن    
ريزگرد مي تواند مانند سـدي در    

مقابل ريز گردها عمل کنـد، چـرا     
که تـاالب هـا بـا مـرطـوب نـگـه                
داشتن هوا منطقه را در مـقـابـل        

 .ريزگرد ها مقاوم تر مي کنند
در چنين شرايطي حـکـومـتـي     
ــه               ــعــهــدي ب ــن ت ــري کــه کــوچــکــت
شهروندان دارد مـوظـف اسـت بـا         
تــمــام قــوا بــه تــجــهــيــز شــهــر و               
شــهــرونــدان در مــقــابــل طــوفــان          

ــردازد  ــپ ــع          .  ب ــوزي ــردن و ت وارد ک
ميليونها مـاسـک اسـتـانـدارد در          
همه شهرهاي آسيب ديـده، اعـالم     
وضعيت اضطراري و طلـب کـمـک      
هاي بين المللي و ورود تـيـمـهـاي     
بين المللي امداد رساني به اهواز 
و ساير شهر ها، ايجاد کمپ هـاي  
موقت در مناطق دور از طـوفـان       
بـــراي انـــتـــقـــال کـــودکـــان و                  
سالخوردگان و گروه هـاي آسـيـب        
پذير از جمله وظايف دولـت اسـت     
که بـايـد تـوسـط مـردم مـطـالـبـه                

 .شود
يکي از راه هـاي مـقـابلـه بـا              
چنين وضـعـيـتـي مـجـبـور کـردن             
حکومت به تخصيـص امـکـانـات       

. و رسيدگي فوري و مـوثـر اسـت         
مساله مرگ و زندگي و سـالمـت     
به خصوص براي کـودکـان بسـيـار       
جدي ست، مردم مـي تـوانـنـد بـا          
ــتــراضــات و              ــان دادن اع ــازم س
تشـکـيــل زنـجــيـره هــاي انسـانــي            
خـــواهـــان رســـيـــدگـــي فـــوري و           
اقـدامــات فــوري دولـت بــراي بــه           
حداقل رساندن خسارات ناشي از   

 .*طوفان بشوند
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