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نوروز جشن بازگشـت زنـدگـي بـه         
جشن  ذوب شـدن        .  طبيعت است

يخ و برف و سرمـا و انـجـمـاد، و           
آغاز  زايش و رويش و شکوفـائـي   

جشـنـي کـه هـر         !   دوباره طبيعـت 
سال در اول بـهـار مـوعـدش فـرا                

 ! ميرسد

تجديد حيات طبيعت را بـايـد   
جشن گرفت امـا شـادي و جشـن            
واقعي ما در گرو تجـديـد حـيـات       

در گـرو    .  زندگي اجتمـاعـي اسـت     
ذوب شــدن جــمــود و تــحــجــر و               
انجماد مـذهـب و مـنـاسـبـات و               
روابط و اخالقيات متحجري است 
که زنـدگـي انسـانـي را زيـر خـود               

 . مدفون کرده اند

تاريخ بشري نوروزهاي خود را 
عصـر روشـنـگـري و         . داشته اسـت 

دوره رنسانس کـه انـجـمـاد دوران         
تــاريــک قــرون وســطــي و ســلــطــه            

ــم                   ــســا را در ه ــي ــل مــذهــب و ک
شکست، انقالب داروين در کشف 
و تدوين تئوري تکامـل طـبـيـعـي        
حــيــات کــه ضــربــه کــاري اي بــه             
داستان خلقت و خرافات مـذهـبـي    
وارد کرد، و انقـالب مـارکـس در        
نقد و تحليل روند تـاريـخ جـوامـع       
ــار و                ــم ــث ــه ريشــه اســت بشــري ک
ــب جــوامــع              ــري و مصــائ ــراب ــاب ن
طبقاتي را برمال کرد؛ همه اينـهـا   
مقاطع  درخشاني از تاريخ تـمـدن   

نـوروزهـاي زايـش      !  بشري هستنـد 
 !ورويش و شکوفائي انسانيت

امروز مذهبـي کـه در بـرابـر            
گاليله ها و داروين ها و مـارکـس   
هـا مــقــاومــت کــرد در ايــران در            
قدرت است و جمود و تحجر قرون 
و اعصار را در حـفـظ نـظـم ضـد              
انساني سرمايه به خدمت گـرفـتـه    

نوروز اجتماعي مـا بـا در         .  است

هم شکستن اين جمود و انـجـمـاد       
بـهـار زنـدگـي و         .  آغاز خواهد شد

انسانيت را ديگر نه گردش زميـن  
به گرد خورشيد، بلکه کـوشـش و       
تالش و مبارزه ما تـوده مـردمـي      
تضمـيـن مـيـکـنـد کـه وضـعـيـت                 
موجود را نمي پذيرند و به آن تـن    

ما مردم، ما کارگران و !  نميدهند
معـلـمـان و پـرسـتـاران و زنـان و                  
جواناني که بـا ظـلـمـت و جـمـود               
حاکم درافتاده ايم  نوروز آزادي و   
برابري و رفـاه و انسـانـيـت را بـه              

 .ارمغان خواهيم آورد

به اميد فرارسيدن بهار انسانـيـت    
 !  و آزادگي

 !نوروزتان پيروز 

دبــيــر کــمــيــتــه     -حــمــيــد تــقــوائــي  
مرکزي حزب کمونيسـت کـارگـري      

 ايران
 ۹٤فند اس ۲۸
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آيا سـال گـذشـتـه         : سيما بهاري 
سال بهبود و اميد به بهبود بـود؟    
سال تحقق وعده هاي انتـخـابـاتـي     

يا سال تباهي و نااميـدي،  و بود؟ 
  ؟ارزيابي شما چيست

  

قــبــل از     : حــمــيــد تــقــوائــي   
هرچيز بايد بگويم که وعـده هـاي       
انتخاباتي جايي در تحوالت سـال  

اگـر مـنـظـورتـان        .  گذشته نـداشـت  
انتخاب روحاني و وعـده هـاي او         
در انتخابات است کسي از ايشان 

ايشـان  .  وعده اي به بهبود نشنيـد 
با برنامه مـذاکـرات بـا آمـريـکـا             
روي کار آمد و اگر انتخاب شد و   
باالخره عده اي بـه او راي دادنـد           
ــه                   ــي ب ــف ــع راي مــن ــن در واق اي

. اصولگراها و خط خامنه اي بود
روحاني نه اثباتا حرفـي داشـت و       
نه در عـمـلـکـردش مـردم فـرق و               

نـه تـنـهـا در دوره           .  تمايزي ديدند
روحاني بهبودي حاصل نشد بلکه 
رکورد جديدي هم دولت ايشان در 

ــذاشــت              ــا گ ــه ج ــا ب ــه و .  اعــدام
همينطور دستگيريها و سرکوبـهـا   
و غيره کـمـاکـان ادامـه داشـت و            
اسيد پاشي به زنان هـم از جـملـه          
تحوالت تازه اي بـود کـه کـه در              

. دوره دولت روحاني اتفـاق افـتـاد     
بنابرين بايد گفت وعده اي در کار 
ــه                 ــبــود و مــردم هــم امــيــدي ب ن

مردم فـقـط   .  روحاني نبسته بودند
به اين اميد بسـتـه بـودنـد کـه بـا             
انتخاب روحاني در واقـع جـواب         
محکمي به خامنه اي و خـط او          
بدهند و از طـرف ديـگـر بـه ايـن              
امــيــد داشــتــنــد کــه جــنــاحــهــاي          
حکـومـتـي بـيـشـتـر بـه جـان هـم                   
بيافتـنـد و مـردم در ايـن مـيـان                 
بتوانند نفسي بکشند و بـتـوانـنـد       
جلو بياينـد و اعـتـراضـاتشـان را            
وسيع تر کنند که همين اتفاق هـم  

 .افتاد
ولي از . اين در مورد وعده ها

اين نظر که آيا سال اميد بود و يا 

تا آنجا کـه بـه       .  تباهي و نوميدي
حکومت مربـوط مـيـشـود مـردم          
چيزي جز تباهي از اين حـکـومـت    

سال گذشته همچنان سـال  .  نديدند
بگير و ببند بود، سـال اعـدامـهـا       
بود و سـال سـفـت کـردن بـيـشـتـر               
بندهاي اختناق و در کنار آن هـم      
گرانـي و تـورم هـر چـه بـيـشـتـر،                   
بيکاري هر چه بيشتر، عظـيـم تـر      
شدن فاصله بين فقر و ثروت، بين 
ثروت هاي بادآورده آيت اهللا هـاي  
مـيــلــيــاردر و تــوده مــردمــي کــه           
زندگيشان بزير خط فقر رانده شده 
و همچنيـن سـالـي کـه دزديـهـاي             
ميلياردي باز هم بيشتر آيـت اهللا    
ــا و اعــوان و                     ــازاده ه ــا و آق ه
انصارشان در جـامـعـه افشـا شـد          
گــرچــه کــمــا فــي الســابــق نــام و              
مشخصات دزدان اصلي نـاگـفـتـه     
ماند و  همه هـمـچـنـان  بـدنـبـال              

 ! ميلياردهاي گمشده گشتند
گرچه حکـومـت دزدان دارد         

جامعه را به تباهي ميکشد ولـي    
مردم هيچوقت به ايـن وضـعـيـت         

از نـقـطـه نـظـر          .  تسليم نشـده انـد    
مردم و بـا شـاخـص اعـتـراضـات             

مثال با شاخص  مـبـارزه          -جاري
کارگران و معلمان و پرستاران کـه  
در سطح بيسابقه اي دارنـد بـراي         
رفــاه و بــاالبــردن دســتــمــزدهــا و           
حقوقـهـا و بـراي بـيـرون کشـيـدن                
حقشان از حـلـقـوم مـفـتـخـورهـاي           

سال گـذشـتـه        -حاکم مي جنگند 
در عـرصـه هـاي        .  سال اميد بـود   

ــرش               ــد گســت ــاه ــم ش ــگــري ه دي
مـثـال اعـتـراض       .  مبارزات بوديم

زنــان و کــل جــامــعــه عــلــيــه                    
مـبـارزه خـانـواده       .  اسيدپاشي هـا   

هاي اعدامي ها علـيـه مـجـازات       
اعدام، مبارزه جـوانـان بـا شـعـار          
ــم                 شــادي حــق مــا اســت و دره
شکستن عملي اختناق سياه ضـد    

همانـطـور   .  شادي و ضد مدرنيسم
و بي حـجـابـي در      "  بد حجابي" که 

سال گذشته گسترده تر و علني تر 

امروز بسياي از زنان قوانيـن  .  شد
حجاب را عمال زير پا گذاشته اند 
و جــمــهــوري اســالمــي هــم کــار            

 . چنداني از دستش ساخته نيست
در همه اين عـرصـه هـا بـايـد          

. گفت سال گذشته سال اميـد بـود    
تا آنجا کـه بـه مـبـارزات مـردم،              
دامنه اعتراضات و اعتصابات و   
بخصوص مبارزات کارگري و در     
مــاهــهــاي آخــر ســال مــبــارزات           
معـلـمـان  و پـرسـتـاران مـربـوط                 
ميشود سال گذشته را بـايـد سـال      
اميد به پيشرويها و دستاوردهاي 

 .  بيشتر مردم ايران دانست
 

همانـطـور کـه        : سيما بهاري
اشاره کرديد سال گذشته مبارزات 
سازمان يافته تر و هدفمنـد تـر و       

دلــيــل ايــن امــر      .  وســيــعــتــر بــود   
چيست؟ آيا مردم آگاهتر شده اند، 
آيا مردم بقول شما اميدوارتر شده 
اند و يا اينکه جمهوري اسـالمـي     

 تضعيف شده است؟
  

به نـظـر مـن          : حميد تقوائي
از .  هر دو عامل موثر بوده اسـت   

يک طرف جمهوري اسالمي ديگـر  
آن موقعيت حتي يکسال پيـش را    

از دعواي جناحها گرفته تا  . ندارد
افشا کردن دزديهاي يکديگر و تـا  
عرصه هائي کـه خـودشـان اعـالم         
کرده اند شکست خورده اند مـثـل   

ن مــاهــواره هــا و يــا           دجــمــع کــر   
گشتـهـاي ارشـاد و اقـدامـاتشـان             
عليه بي حجابي و غيره؛ از هـمـه       
اين جنبه ها رژيم به عـقـب رانـده        

از نظر اقـتـصـادي هـم         .  شده است
وضع رژيم مدام بدتر و وخـيـم تـر        
شده مذاکراتشان معلق مانده و بر 
سر همين مـذاکـرات هـم دعـواي           

با توجـه  .  جناحها باال گرفته است
به همه اينها اين واقـعـيـت روشـن       
است که حکومت در سال گذشـتـه   

االن جناحهـا  .  بيشتر تضعيف شد
تبليغات و تهديدات بيسابـقـه اي     

عليه همديگر براه نداخته اند و تا 
آنجا هم که به مذاکرات و رابـطـه       
با غـرب و مسـالـه تـحـريـمـهـا و                 
گراني و فقر و وضـعـيـت در حـال         
فروپاشي اقتصاد بر ميـگـردد نـه      
تنها وضع بهتر نشده بلکه وخـيـم     

اين وضعيت کل .  تر هم شده است
حکومت است که ميشود گفت در 
سراشيب تضعيف هر چه بـيـشـتـر       

 . قرار دارد
از طرف ديگر در سال گذشتـه  

. مردم تعرضي تر مـبـارزه کـردنـد      
مثال در سـالـهـاي قـبـل جـنـبـش               
کارگـري بـراي مـدت زيـادي يـک              
مــطــالــبــه اســاســي اش دريــافــت         

يـعـنـي    .  دستمزدهاي معوقـه بـود    
يک مبارزه تدافعـي بـراي ايـنـکـه          
مزد عـقـب افـتـاده و طـلـبـش را                

هنوز هم بخشي از طـبـقـه    .  بگيرد
کارگر مزدش را دريافت نکـرده و    
هنوز هـم مسـالـه دسـتـمـزدهـاي               
معوقه وجود دارد ولـي  مـبـارزه          
حول يک خواست تعرضي متمرکـز  
ــش               ــزاي ــت اف ــواس ــول خ ــده، ح ش

کــارزارهـائـي مـثــل      .  دسـتـمـزدهـا    
طومار چـهـل هـزار امضـا بـراي               
افزايش دستمزدها در سال گذشته 
داشتيم و همينطور در اعتراضات 
آخر سال ديديم کارگران و معلمان 

 ٣اعالم کردند خط فقر بـيـش از         
ميليون تـومـان اسـت و تـعـيـيـن                
حــداقــل دســتــمــزد کــمــتــر از ســه          
ميليون در واقع تنزل بيشتر سطح 

االن بـر    .  معـيـشـت کـارگـر اسـت          
پرچم کارگران اين خواست و شعار 

بعـبـارت ديـگـر        . نوشته شده است
ــن                ــامــي ــاه و ت ــراي رف ــارزه ب مــب
معيشت از حالت دفاعي مطالبـه  
پــرداخــت دســتــمــزدهــاي مــعــوقــه      
درآمده و به شکل تعرضي افزايش 
حداقل دستمزد، آن هـم بـا طـرح            
رقم سه ميليون که در بيانيه هـاي  
کارگري اعالم مـيـشـود، دارد بـه         

ــرود      ــي ــش م ــي ــارزات     .  پ ــب ــن م اي
همچنين ابعاد وسيعتري هم پيـدا  

االن ديگر ميـشـود از     .  کرده است
مــبــارزه مشــتــرک کــارگــران و               
معلمان و پـرسـتـاران در جـامـعـه           
صحبت کـرد کـه در واقـع دارنـد               
ــران جــزء را                ــگــي هــمــه حــقــوق ب
نمايندگي ميکنند، بخـش اعـظـم      
مردم و نـود و نـه درصـديـهـا را                  
نمايندگي ميکنـنـد کـه االن زيـر           
فشار بار اقتصادي و بـيـکـاري و        
ــرد                 ــرشــان خ ــم ــره ک ــي ــورم و غ ت

اين خودش يک شـاخـص     .  ميشود
اسـت کــه نشــان مـيــدهــد چــطــور           
مبارزات مردم تعـرضـي تـر شـده         

 . است
مورد ديگر مـبـارزه مـردم و          
بويژه زنان عليـه اسـيـدپـاشـي هـا           

خود رژيم پشت اسيدپاشـي  .  است
ها بود، عـوامـل رژيـم دسـت در             
اندرکار بودند، امام جمعه هـا از      
سر منبـر و رسـانـه هـاي دولـتـي               
دستور حمله به زنان بي حجاب را 
صادر کردند امـا بـا چـنـان مـوج            
تعرضي روبرو شدند که بـه غـلـط        

کي بود کـي بـود     " کردن افتادند و 
براه انداختند و مجبور " من نبودم

شدنـد ايـن جـنـايـت را مـحـکـوم                 
در واقـع جـامـعـه بـر سـر               .  کنـنـد  

ــه اســيــدپــاشــي تــودهــنــي          مســال
 .  محکمي به حکومت زد

در مورد مسالـه حـجـاب هـم         
همـانـطـور کـه اشـاره کـردم سـال                
گذشته بخش زيادي از زنان عمـال  
نشان دادند که ديگر به هـيـچـيـک     
از موازين جمهوري اسالمي، کـه    
زماني با پونز کوبيدن بر سر زنـان  
و گشتهاي ارشاد و نهي از منکـر  
و غيره ميخواستند تحميل کنند، 
وقــعــي نــمــيــگــذارنــد؛ آنــطــور کــه        
ميخواهند لباس مـي پـوشـنـد و           
اين هم جنبـه ديـگـري از تـعـرض            

 .مردم است
بنابرين هر دو فـاکـتـوري کـه           
گفتيد واقعي است، هم تضـعـيـف    
حکـومـت و هـم مـتـحـد شـدن و                  
تعرضي شدن و گستـرده تـر شـدن        

سال گذشته هر دو ايـن    .  مبارزات
 . جنبه ها را شاهد بوديم

 

ــهــاري     ــک      : ســيــمــا ب امــا ي
واقعيت ديگر اينست که اعدامها 
در سال گذشـتـه بسـيـار گسـتـرده           

چرا ايـن هـمـه کشـتـار؟ چـه             .  بود
نــتــيــجــه اي جــمــهــوري اســالمــي        

 گرفت؟ 

 

��، �	ل �B6ض ��دم�G� <ه	ل 56	� 
 

�?	������F6 �5ن 
	�	ل 7+�+ $	 ��+ �L6ا1>  
 ۹٣در ��رد 6<�!ت �	ل 

 ۳ صفحه  



 3 ۶۰۰شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

جـمـهـوري      : حميـد تـقـوائـي      
اسالمي مثل حـيـوان وحشـي اي          
که گير افتاده و راه  پـس و پـيـش        

. ندارد به هر چيزي چنگ مـيـزنـد     
اعدام هميشه يک اسلحه حکومت 
براي مرعوب کردن جامـعـه بـوده      

اعدام در جمهوري اسالمـي  .  است
صرفا يک امـر حـقـوقـي قضـائـي             

نيست که گويا چون قوانيـن شـرع      
ميگويد اعدام کـنـيـد ايـنـهـا هـم            

خوب مـثـل   .  دارند اعدام ميکنند
هميشه قوانين اسالمي يک وجهـه  
شــرعــي مــيــدهــد بــه جــنــايــت و           

هميشه مذهب اين کار را .  توحش
ولي خود اين جنايت و . کرده است

تـوحـش جـمــهـوري اسـالمــي يــک            
معني و شان نزول سيـاسـي دارد،     

. ميخواهد جـامـعـه را بـتـرسـانـد           
اعدام يک چنين ابـزاري در دسـت       

به همين دليل هـر  .  حکومت است
چه جامعه پر جنب و جـوش تـر و       
ــيــشــود رژيــم                 ــر م ــرض ت ــت ــع م

. بيشتراين اسلحه را بکار ميـبـرد  
اوجـگـيـري    "  خـطـر  " اگر مبـارزه و      

مبارزه نبود نيازي هم به اين همه 
اعـدامـهـا گسـتـرش        .  اعدام نـبـود  

پيدا کرده چون مبارزات گستـرش  
 . پيدا کرده است

ــن              ــيــجــه اي ــت ــرســيــد ن مــي پ
اعدامها چـيـسـت؟ بـه نـظـر مـن                
نتيجه  آن  تنفر عمومي بيشتر و   
انزجارعميقتر مردم از حـکـومـت      

اگر اعدامـهـا مـيـتـوانسـت         . است
جــامــعــه را ســاکــت کــنــد هــمــان          
اعدامهاي تابستان شصت و هفت 
بايد جامعه را بـه يـک گـورسـتـان          

اما نه تنها چنـيـن   .  تبديل ميکرد
نشد بلکه مبارزات و اعتراضـات  

امروز .  گسترش بيشتري پيدا کرد
. هم با همين پديده مواجه هستيم

درســت اســت کــه اعــدام عــمــل             
وحشيانه اي است و بايد بـا تـمـام      
قوا در برابرش ايسـتـاد ولـي ايـن         
ــراي              ــي خــودش را ب ــزار کــارآئ اب
حکومت تا حـد زيـادي از دسـت          

ــا         .  داده اســـت    ــگـــر بـ کســـي ديـ
نـه  .  اعدامها مـرعـوب نـمـيـشـود        

تنها جامعـه مـرعـوب نـمـيـشـود            

بـلـکـه حـرکـت وسـيـعــي در ســال                
گذشته عليه اعدام بـه راه افـتـاد،        
که اعتراض عليه اعـدام ريـحـانـه         

حــرکــت .  يــک نــقــطــه اوج آن بــود         
اجتماعي نسبتا وسـيـعـي عـلـيـه           
اعدام شکل گرفت که در بسيـاري  
موارد بيانيـه هـا و طـومـارهـاي            
کوبنده و مواضع  بسيار انسـانـي     
و عميق و راديکالي از خود نشان 

و در مـواردي مـثـل قضـيـه            .  داد
ــه ورزشــکــاران و              ــحــان اعــدام ري
هـنـرمـنــدان و غــيـره نــامـه هــاي              
جمعي نوشتند و علـيـه نـه تـنـهـا           
عليه يک حـکـم مشـخـص اعـدام            
بلکه عليه مجازات اعدام  عـلـي       

ــد           ــردن ــراض ک ــت ــوم اع ــم ــع در .  ال
مواردي حتي خانوده هاي در پاي 
چوبه دار حـاضـر شـدنـد و اعـالم            

حرکتـي  .  کردند با اعدام مخالفند
که  به نام مادران بخشش معروف 

 . شد
سال گذشته از يک جنبه سـال   

گسترش اعدامها بود و از جـنـبـه      
ديــگــر ســال گســتــرش مــبــارزات        

اينجا هم همان نکته .  عليه اعدام
اي که من در پاسخ به سئـوال اول    

تا آنجا .  توضيح دادم صادق است
ــيــن و ســيــاســتــهــا                ــه قــوان کــه ب
وعــمــلــکــرد حــکــومــت مــربــوط         
ميشود سال گذشته سالي سياهتر 
و با تباهي بـيـشـتـر بـود ولـي بـا              
معيار مبارزات مردم سال امـيـد     
بــخــش و پــر جــنــب و جــوش و                 

  . فعالتري را شاهد بوديم
 

يـک مـوضـوع        : سيما بهاري
ديگر در ارزيـابـي سـال گـذشـتـه               

. موقعيـت خـود حـکـومـت اسـت            
اختالفات درون حکومـت تـازگـي      
ندارد و هر روز در شکلي خـودش    

ارزيابي شـمـا از     .  را نشان ميدهد
وضعيت جـنـاحـهـا و اخـتـالفـات              
درون حکـومـت در سـال گـذشـتـه             

 چيست؟
  
همنطور کـه    : حميد تقوائي 

ــه                ــذشــت ــردم در ســال گ اشــاره ک
اختالفات درون حکومتي بخـاطـر   
قضيه مـذاکـرات هسـتـه اي بـاال            

 . گرفت
مســالــه مــذاکــرات بــا غــرب         
موضوعـي نـيـسـت کـه فـقـط در                
چارچوب سالحهاي هسته اي قابل 

پــروژه هســتـه اي      .  بـررسـي بـاشــد     
گرچـه  .  ظرف و محمل قضيه است

البته براي غـرب مـهـم اسـت کـه              
جلوي دستيابي جمهوري اسالمي 
بـه سـالح اتـمـي را بـگـيـرد ولـي                   

ايـن  .  مساله از اين فراتـر مـيـرود     
مذاکرات اساسا بر سر رابطه بيـن  

. جمهوري اسالمي با غـرب اسـت    
و ايـن از نــقـطــه نـظــر جــمـهــوري               

ضـد  .  اسالمي امري هويتي اسـت 
آمريکائي گري و کوبيدن بر طبـل  
شيطان بزرگ هـمـيـشـه جـزئـي از           
ــت                 ــوي ــي از ه ــار و جــرئ ــت ســاخ

. جــمــهــوري اســالمــي بــوده اســت       
موقعيت جـمـهـوري اسـالمـي در            
منطقه و در خود جامعـه ايـران و       
موقعيت بين المللي اش در گـرو      
ايــن چــهــره ضــد آمــريــکــائــي و             

ــت      ــزي اسـ ــيـ ــتـ ــربسـ ــن     .  غـ در ايـ
 ۱+    ٥مذاکرات آمريکا و گـروه      

نهاتيا بدنبال اين هستند که  ايـن  
قضيه غربسـتـيـزي خـاتـمـه پـيـدا             

بنابرين مساله فقط به پروژه .  کند
. هسته اي محدود نخواهـد مـانـد     

مساله بر سر کال اسـتـراتـژي ضـد       
آمريکائيگـري و ضـدغـربـيـگـري           

 . جمهوري اسالمي است
در جمهوري اسـالمـي جـنـاح         

 -اصولگرا بر اين جنبه هـويـتـي        
و بـه     .  استراتژيک تاکيد مـيـکـنـد      

اين خاطر با توافق مخالف اسـت    
که هويت جمهوري اسالمي بر باد 
ميرود و اين را صريحا گفتـه انـد     
که موقعيت منطقه اي حـکـومـت    
ضعيف ميشود و بقـول خـودشـان      
کيان اسالم و اساس نـظـام در بـه          

.  خـــطـــر مـــي افـــتـــد و غـــيـــره               
منظورشان از نظر سياسي چـيـزي   
جز اين نيست که مـا حـکـومـتـي          
هستيم که بر پايه مرگ بر آمريکا 
روي کار امده ايم و نـمـيـشـود در         

خـامـنـه اي هـم         .  اين تخفيف داد
بـارهـا گـفــتـه اسـت کــه هـر نــوع                 
توافقي باعث مـيـشـود غـربـيـهـا            
انتظارات و توقعات بـيـشـتـري را       
مطرح کنند و فکر نکنيد مسـالـه   
با توافق هستـه اي خـتـم خـواهـد            

 .شد
يک . اين يک طرف قضيه است

طرف ديگر قضيه اينست که اگـر    
توافق نکنند از نـظـر اقـتـصـادي            

ايـن را    .  کامال متالشي ميشـونـد  
بـدون رفـع     .  همـه شـان مـيـدانـنـد          

تحريمها از نظر اقتصادي يک قدم 
بـنـابـريـن     .  هم نميتواننـد بـردارنـد     

کامـال نـاگـزيـرنـد کـه بـه نـحـوي                  
تحريمها را الاقل تخفيف بـدهـنـد    
که بتوانند به حال درد و بن بسـت  

 . اقتصاديشان فکري بکنند
ما هميشه گفتـه ايـم ايـن دو          
جنبه يک پارادوکسي هست،  يـک  
تــنــاقضــي هســت کــه جــمــهــوري         
اسالمي با آن دست بگريبانست و 
دعواي امروز  جناحها بر سر ايـن  

بـه هـمـيـن خـاطـر           .  تناقض اسـت   
درگيريها و کشمـکـشـهـا جـدي و          

جـنــاحــي بـه مســالــه       .  حـاد اســت   
اقتصاد و ورشکستگي اقتصـادي  
اشاره ميکند و ميـگـويـد بـه هـر          
طريق شده بايد به توافق رسـيـد و     
جناح ديگري بـر اسـتـراتـژي ضـد          
آمريکائيگري تاکيـد مـيـکـنـد و          
مــيــگــويــد نــبــايــد هــويــتــمــان را          

اين يک دعـواي واقـعـي      .  بفروشيم
ســيــاســي هســت و نــتــيــجــه اش            
همانطور که باالتر اشاره کردم بهم 
ريختگي بيشتر صفوف حکـومـت   

 . و تضعيف بيشتر حکومت است
 

در روزهـاي      : سيمـا بـهـاري     
اخير گفته ميشود کـه مـذاکـرات        

. ممکن اسـت بـه نـتـيـجـه بـرسـد                
فرض کنيم کـه بـه نـوعـي تـوافـق             

در ايــن صــورت مــردم         .  بــرســنــد 
ميتوانند اميدوار باشند و انتطار 
داشته باشند که ناني به سفره شان 
اضافه مـيـشـود و وضـعـيـتـشـان               

 بهبود پيدا ميکند؟
 

مســائــل   : حــمــيــد تــقــوائــي   
مردم چه از نظر سياسي و چـه از        
نظر اقتصادي با تحريمـهـا شـروع      
نشده است که با رفع تحريمها حل 

قبل از اين تـحـريـمـهـا هـم         .  بشود
گراني بـود، بـيـکـاري بـود، عـدم             
پرداخت دستمزدها بود، اختناق و 

همه ايـن  .  سرکوب بود، اعدام بود
مصائب را قبل از اين تـحـريـمـهـا      

ايـنـطـور نـيـسـت کـه            .  هم داشتيم
گــويــا چــون جــمــهــوري اســالمــي         
تحريم شده کارگر به حقوقش نمـي  
رسد و يا معيشت بخش وسـيـعـي    
از مردم يک سوم خط فقر اسـت و    
ــم               ــحــري ــت جــامــعــه ت ــري ــا اکــث ي

يا چـون تـحـريـم         .  اقتصادي ندارد
شده اعدام ميکنند و بگير و ببند 

جــمــهــوري   .  و ســرکــوب هســت        

اسالمي تمام زندگي اش از همـان  
بـنـابـر    .  روز اول همين بـوده اسـت    

اين خيلي روشن است که حتي اگر 
فرض کنيم به توافق بـرسـنـد و از        
همان فردا همه تحريمـهـا را لـغـو         

از اين بگـذريـم کـه فـعـال            -کنند 
صحبتي از رفع کامل تـحـريـمـهـا      
نيست و تازه به توافق هم بـرسـنـد    
هنوز بخشي از تـحـريـمـهـا بـاقـي          

ولـي حـتـي اگـر فـرض              -ميماند 
کنيم همين فردا هـمـه تـحـريـمـهـا          
لغو بشـود جـامـعـه در بـهـتـريـن                 
حالت برميگردد به همان وضعيت 
قبل از تحريمها يعنـي هـمـچـنـان        
دستمزدهاي عقب افتاده و گرانـي  

از يـک نـقـطـه         .  و بيکاري و غـيـره  
نظر وضع  بدتر هم ميـشـود چـون      
اعالم ميکنند که تحريمهـا تـمـام      
شد و حاال دوره بازسازي اسـت و      

مـثـل   .  بايد فداکاري کنيد و غيره
بعد از ختـم جـنـگ بـا عـراق کـه               
مردم فکرميکردنـد جـنـگ تـمـام          
ميشود و فرجي حاصـل مـيـشـود       
اما تازه بگير وببندها شروع شـد    
و گفتند جنگ تمام شـده و بـايـد          
خرابي ها را آبـاد کـنـيـم و بـايـد               

. بيشتر کار کنيد و کمتر بخواهيد
اين نوع حرفها را از هـمـيـن االن          

بنابرين حتي اگـر    .  شروع کرده اند
فرض کنيم تحريمها تمام بشود و   
نوعي روابط اقتصادي مـتـعـارف      
تري با غرب بـر قـرار بشـود تـازه           
سياست رياضت کشي اقـتـصـادي    
و سفت کردن کمربندها را بـمـيـان    
ميکشند و فشار به مردم بيـشـتـر    
مــيــشــود کــه تــوقــعــاتشــان زيــاد         

هـمـيـن امـروز در دعـواي            . نشود
جــنــاحــهــا ايــن بــحــثــهــا مــطــرح           

جناح طـرفـدار روحـانـي         .  ميشود
ميگويد اصولگرايان ميخـواهـنـد    
در صورت توافق بگير و بـبـنـدهـا     

توافق بحساب " را بيشتر کنند که 
" پـيــروزي دولــت تــدبــيــر و امــيــد         

مـنـظـورشـان در       .  گذاشـتـه نشـود     
واقــع  ايــنــســت کــه دارنــد بــراي             
مقابله با تـوقـعـات بـاالي مـردم            

به نظر . خودشان را آماده ميکنند
من اگر اينها به تـوافـقـي بـرسـنـد         
مبارزاتـي کـه امـروز در جـريـان               
است بمراتب گسترده تر مـيـشـود      
چون رژيم بهانـه تـحـريـمـهـا را از             
دست ميدهد و مـردم بـا تـعـرض         
بيشتري خواهند گفت حقوقمان را 

رفـاه مـيـخـواهـيـم،         .  ميـخـواهـيـم    

 ۸ صفحه  

 

 ۲ از صفحه  
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بار ديگر شورايعالي کار جمهوري اسالمي، طبـق  
روال هر ساله اش، بـا تصـويـب افـزايـش حـداقـل                
دستمزد به ميزاني که حتي تاثيرات تورم واقـعـي     
در کاهش قدرت خريد کارگران را هم خنثي نـمـي     
کند، عمال به کاهش بيشتر همان دستمزد نـاچـيـز    

درصــدي    ١٧افــزايــش   .  کــارگــران صــحــه گــذارد      
تومـان   ٧١٢٤٢٤امسال، مزد پايه کارگران را به 

ايـن در حـالـي اسـت کـه              .  در سال آتي ميـرسـانـد   
کارگران چه در اجتماعات و اعتراضات خود و يـا  
از طريق طومارها و تشـکـل هـاي خـود هـمـواره               
اعالم کرده اند که حداقل دستمزد بـايـد دسـتـکـم          
معادل خط فقر رسمي يعني بـاالي سـه مـيـلـيـون           
تومان باشد تا کارگر از ابتدايي تريـن امـکـانـات       

 ١٧بدين ترتيـب افـزايـش        .  زندگي برخوردار شود
درصدي حداقل دستمزد پـايـه بـه مـعـنـاي تـداوم              
سقوط آزاد طبقه کارگـر ايـران بـه قـعـر فـالکـتـي                 

جـنـايـتـي کـه در          .  هرسال سياهتر از پارسال است
طول حيات جمهـوري اسـالمـي و سـرمـايـه داري               
ايران در سي و اندي سال گذشته بر عليه کـارگـران   

 .و اکثريت عظيم جامعه منظما اعمال شده است
افزايش حداقل دستمزد امسال از يـک جـهـت          
البته جالب توجه بود، و آن افـزودن بـر پـيـاز داغ             
نمايشي است که هر سال در شورايعالي کار بـرپـا     

عوامل خانه کارگـر، ايـن ارگـان دسـت           .  ميکنند
ساخته جـمـهـوري اسـالمـي کـه هـر سـال بـه نـام                       

در مـذاکـرات مـربـوط بـه            "  نمايندگـان کـارگـران     " 
تعيين حداقل دستمزد شرکت ميکنند، به منظور 
مهار اعتراضات کارگري، امسال بسيار کوشيدند 

افـزايـش دسـتـمـزد        "  سازش ناپذيـر " خود را مدافع 
درصد افزايش دستمزد  ٣٤آنها ابتدا . اعالم کنند

را مطرح کردند و چند ساعت بعدتر اعالم کـردنـد   
درصـد     ٢٥که به هيچ وجه به افزايشي کـمـتـر از        

اما بعد همين رقـم را هـم         .  رضايت نخواهند داد
درصد رضـايـت    ١٧پايينتر آوردند و دست آخر به 

نمايشي البته تـکـراري     .  دادند و آنرا امضا کردند
نـفـس    .  اما قدري هيجان آميز تر از موارد گذشته

داغ کردن اين نمايش حاکي از اين بود که تـا چـه       
. اندازه زمين زير پاي جمهوري اسالمي داغ اسـت 

مبارزات و اعتراضات براي افزايش دستمزدها در 
با وسـعـتـي بـي سـابـقـه نسـبـت بـه                      ٩٣طي سال 

نـه فـقـط در        .  سالهاي اخير جـريـان داشـتـه اسـت         
صفوف کارگران کارخانه ها که نمونه هاي ارزنـده    
ــران خــودرو و                     اي چــون مــبــارزات کــارگــران اي
پتروشيـمـي هـا را بـه نـمـايـش گـذاردنـد، بـلـکـه                         
هــمــچــنــيــن در بــيــن پــرســتــاران و مــعــلــمــان و                  
بازنشستگان ما شاهد اعتصابات و تظاهرات ها 
و تحرکات بي سابقه بوديم که با خواست مشتـرک  
افزايش دستمزد باالتر از خط فقر به صحنه آمـده    

. تحرکي که هر روز ابعادش وسيعتر ميـشـود  .  اند
تکان دادن شمشيرهاي چوبي توسط عناصر خانـه  
کارگر رژيم براي افزايش دستمزد تنهـا حـاکـي از        
اين بود که خود حکومت اسالمي بخوبي ميدانـد  

درصدي حداقل مزد به اعتراضات  ١٧که افزايش 
گسترده جاري براي افزايش دستمـزد پـايـان نـمـي          

بلکه مبارزاتي طوفاني تر در پيش اسـت و      .  دهد
خانه کـارگـري هـا بـراي افـزايـش               "  تالش" نمايش 

ــراي مــهــار کــردن                  دســتــمــزد کــوشــشــي اســت ب
 .اعتراضاتي که صورت خواهد گرفت

رژيم از يک جهت ديگر هم وحشت خـود را از      
اوجگيري مبارزات کارگري بـويـژه حـول افـزايـش            
دستمزد نشان داده است و آن دستگيري رهبران و   
فعالين کارگري، دادن حکم هاي طـوالنـي زنـدان،      
حمله به اعتصابيون و تالش براي ايـجـاد رعـب و        

روحاني که از  ربيعي وزير کار دولت. وحشت است
بنيانـگـذاران دم و دسـتـگـاه امـنـيـت جـمـهـوري                      

امـا  .  اسالمي بوده، خود متخصص اين کار اسـت 
نه فعال شدن خانه کارگري ها و تالش براي مـهـار   
اعتراضات از درون و نه سياست رعب و سـرکـوب   
جمهوري اسالمي نمـي تـوانـد پـاسـخ کـارگـران و                
حقوق بگيراني باشد که اوضـاع اقـتـصـادي فـوق            
العاده وخيمي دارنـد و فـي الـحـال بـراي بـهـبـود                   

مـوج رو بــه      .  اوضـاع خـود بـه مـيـدان آمـده انـد                 
گسترش اعتصابات و اعتراضات و اجتماعات در 
بين کارگران و معلمان و پرستاران و بازنشستگان 
اين چشم انداز را جلوي همه ما ميگذارد که بايـد  
اين مبارزات را در همه جا، چه در محل، چـه در      

پـاسـخ   .  سطح منطقه اي و چه سراسري متحد کرد
افزايش ناچيز حداقل دستمزد و تنـهـا راه واقـعـي         
افزايش دستمزد تنها هـمـيـن اتـحـاد سـراسـري و              

 .طبقاتي است
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠١٥مارس  ١٦، ١٣٩٣اسفند  ٢٥
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فضاي جديدي از تحرک سياسي و 
اعـتـراضــي در بــيـن مــردم ايــران            

اعتـصـابـات و      .  شکل گرفته است
اجتماعات و تـظـاهـرات گسـتـرده        
کارگران، معـلـمـان، پـرسـتـاران و           
بازنشستگان در هفته هاي اخـيـر     
حول افزايش دستمزد هـا و بـراي         
بهبود شـرايـط کـار، مـهـمـتـريـن               

. شاخص اين اوضاع جـديـد اسـت       
سالـهـاسـت کـه بـا ايـن درجـه از                  
تحرک توده اي در بين بخش هـاي    
مختلف طبقه کارگر روبرو نـبـوده   

اين تحرک گرچه و طبعا حـول  .  ايم
مسائل اقتصادي و رفاهـي اسـت     
اما يک مبارزه طبقاتي و سياسي 

 .   با تاثيرات گسترده است
با اينهمه فضاي جديد تـحـرک   
سياسي به اعتراضات و مبارزات 
کارگران و معلمان و پـرسـتـاران و      

وقـايـعـي    .  غيره مـحـدود نـيـسـت         
نظير اعتراضات و تظاهرات عليه 
اسيد پاشي تا تظـاهـرات بـعـد از         
فــوتــبــال در اهــواز در چــنــد روز            
گذشته و قـبـل از آن خـودسـوزي             
اعــتــراضــي يــک دســتــفــروش در          
ــراضــات                ــت ــا اع ــر و ي ــرمشــه خ
گوناگون مربوط به محيط زيست 
و هـمـيـنـطـور تـعـرضـي تـر شـدن                 
تالشهاي تعطيل ناپـذيـري کـه در        
جهت الغاي عملي حجاب اجباري 
صورت ميگيرد را نيز بايد وجـوه    
ديگري از اوضاع جـديـد در نـظـر         

 .گرفت
اما وجه شايد عميقتر فضاي  

مورد بحث ما تحرک فرهنـگـي و     
سياسي گسترده اي اسـت کـه در           

از .  سطح جامعه به چشم ميخورد
جلسات شعر خواني و سـخـنـرانـي     
در مورد مسائل مختلف تا تئاتر 
و موسيقي خـيـابـانـي تـا تـحـرک              
جديد چپ در دانشـگـاه و فضـاي          
فعال ميدياي اجـتـمـاعـي هـمـه و           

را    ۵۶هــمــه بــوي اوضــاع ســال           
گـويـي کـل جـامـعـه بـه              .  ميدهـد 

. سمتي بـه حـرکـت درآمـده اسـت           
 . سمت تغيير اوضاع

ممکن است گفته شود که اين 
فضا و اين تـحـرک وسـيـع کـه بـه               
جوانب آن اشاره شد، صرفـا ثـمـره      
شرايط معيني است که بـه دلـيـل      
مــذاکــرات هســتــه اي و امــکــان           
تغيير در رابطه غرب و جـمـهـوري    

ــوجــود آمــده اســت             . اســالمــي ب
بعبارت ديگر، بوي تغيير اوضـاع  
مي آيد، اينرا همه حس کرده انـد    
و به هيجـان آمـده انـد؛ امـا ايـن              
تغيير کنترل شده و از باال صورت 

ــرد   ــگــي ــحــرک        !  مــي ــذا فضــاي ت ل
سياسي موقتي خواهد بود و جاي 
خود را به دوره از ثبات نسـبـي و       

. بقاء جمهوري اسـالمـي مـيـدهـد       
اين تصور البتـه خـط يـک جـنـاح            
ــاح              ــن ــت، مشــخــصــا ج ــکــوم ح

خـطـي   .  رفسنجاني ـ روحاني است
که بنظر ميرسد حتي خـامـنـه اي      
هم به سبک و سـيـاق خـود بـا آن             

امـا ايـن     .  همراهي نشان مـيـدهـد   
 . سر و ته ديدن قضاياست

تا آنـجـا کـه بـه رابـطـه بـيـن                   
مــذاکــرات هســتــه اي بــا فضــاي          
جديد در جامعه برميگردد، بـايـد   
گفت آن عوامل بنيادي اقتصـادي  
و سياسي که تحرک طبقه کارگر و 
فضاي جديـد سـيـاسـي فـعـلـي را              
بوجود آورده، درست همان عوامل 
جمهوري اسالمي را به پـاي مـيـز      

. مذاکرات هسته اي کشانده است
اين بوي تغيير که به مشـام هـمـه        
ميرسد از جـانـب حـکـومـت و از            

بلکه فشار و تـحـرک   .  باال نمي آيد
پايين آن عامل نهـايـي اسـت کـه          

" سازش قهرمانانه" حکومت را به 
يـادمـان نـرود      .  مجبور کرده است

که يک شعار مـهـم مـردم چـه در             
و چـه در اعـتـراضـات            ۸۸جريان 

معلمان و کـارگـران و غـيـره ايـن            
انـرژي هسـتـه اي        " بوده است کـه      

معيشت و مـنـزلـت    " ، " نمي خوايم
بعبارت ديگـر  ". حق مسلم ماست

رفــتــن پــاي مــذاکــرات اتــمــي بــه          
انـرژي  " معنـاي شـکـسـت شـعـار             

" هســتــه اي حــق مســلــم مــاســت         

مـعـيـشـت و       " حکومت در مقابل   
خيابـان  "  منزلت حق مسلم ماست

ــاشــد     ــه حــکــومــت       .  مــي ب ــت ــب ال
ميکوشد خود مبتکر تغيير باشد 
تا شايد آنرا مهندسي کـنـد و بـه          

امـا ايـن يـک خـام           .  خير بگذرانـد 
مذاکرات هستـه اي    .  خيالي است

به هر سرانجامي که منجر شـود،    
برسد و چه "  سازش"چه به توافق و 

مجددا رابطه با غرب شديدا شکر 
آب شــود و چــه اوضــاع کــنــونــي            
بصـورت کــجــدار و مــريــز ادامــه          
يابد، فضاي اعتراضي و سيـاسـي   

 . فعلي را تشديد خواهد کرد
حالتي که بيش از همه فضاي 
اعتراضي فعلي را دامـن خـواهـد      
زد حصــول تــوافــق جــمــهــوري               

. اسالمي با آمريکا و غرب اسـت   
سـر کشـيـدن      " مردم اين توافق را     

و پيروزي خود محسوب " جام زهر
خواهند کرد و بر سطح توقعات و   

. تحرکاتشان افـزوده خـواهـد شـد          
اما شکست يا کـش پـيـدا کـردن           
مذاکرات نيز ميتوانـد بـه فضـاي        
اعتراضـي مـوجـود حـتـي بـطـور               

چرا . جهشي و انفجاري دامن بزند
که عدم موفقيت در توافق هسـتـه   
اي به معناي شـتـاب در فـالکـت           

اقتصادي و اوضـاع نـابسـامـانـي           
است که في الحال امـان مـردم را       
بريده و زمينه اصلي اعـتـراض و       

 . تحرک فعلي آنهاست
البته روشن اسـت کـه اوضـاع         
سياسي صرفا بر پايه  رابطه مردم 
با حکومت شکل نمي گيرد و يـا      
منحصرا بر پايه اين تقابل توسعه 

عــوامــل داخــلــي و       .  نــمــي يــابــد   
خارجي متعددي ميتوانند تـاثـيـر    

از اختالفات دروني . داشته باشند
حکومت و جنـگ جـنـاح هـا، تـا            
تالش انواع جنبش هاي قـومـي و     
مذهبي و راست و ارتـجـاعـي تـا         
دخالت هاي نيروهاي منطقه و تـا  
تحوالت جـهـانـي و غـيـره، هـمـه              
ميتوانند در سمت و سو دادن بـه      
فضاي سياسي در جـامـعـه ايـران         

نقش تـعـيـيـن کـنـنـده اي داشـتـه                
در ايـن يـادداشـت کـوتـاه          .  باشند

قصد و فرصت پرداختـن بـه هـمـه         
ايـنـجـا    .  اين پيچيدگي ها نيـسـت  

صرفا منـظـور تـاکـيـد بـر شـکـل               
گيري فضاي سياسي و اعتراضـي  
جديدي در ايران است که بيـش از    
هر وقت ديـگـر چـپ، راديـکـال و            

 .  کارگري است
حتي نگاهي به خواسته هـا و    
مطالبات، روش ها و شـيـوه هـا،        
توده هاي شرکت کـنـنـده در ايـن           
تــحــرک جــديــد، راديــکــالــيــســم و         
خصلت مدرن و انسانـي آن نشـان       
ميدهد که در ايـن فضـاي جـديـد           
چپ و کارگر بيش از هر وقتـي بـا     
شکل و شـمـايـل و افـق خـود بـه                 

بــراي مــثــال   .  مـيــدان آمــده اســت     
تحرک جديـد سـيـاسـي بـر خـالف             

بر پايـه وارد شـدن         ۸۸مثال دوره 
مردم در شکاف هاي حـکـومـتـي       
در زمان انتـخـابـات رژيـم شـکـل           

بـلـکـه مسـتـقـيـمـا           .  نگرفته اسـت 
محصول تحرک کارگران و بـخـش       
هاي مختلف محروم جامعه بـراي  
تحقق خواستـه هـا و مـطـالـبـات             

به همين اعتبار تحرک .  خود است
ــر از                ــه ت ــت ــاف ــد ســازمــان ي جــدي

اينها .   است ۸۸اعتراضات دوره 
همه نشانه هاي تحـرک مسـتـقـيـم        

چــپ بــه   .  چــپ در جــامــعــه اســت      
معناي وسيع و اجتمـاعـي آن کـه        

امـا  .  محورش طبقه کارگـر اسـت    
اين به معناي آن نيست که راسـت  
و انواع جنبش هاي ريز و درشـت      
آن در قبال اين فضاي جديد بيکار 

نشستـه انـد و يـا هـيـچ نـقـش و                    
بـرعـکـس    .  تاثيري در آن نـدارنـد        

جنگـي بـي امـان هـم اکـنـون در                 
جريان است و هر نيروي سـيـاسـي      
ميکوشد تا حد ممکن مهر خـود    
را بر اعتراضات و نارضايتـي هـا     

اصالح طلبان تا وقتي کـه  .  بکوبد
جمهوري اسـالمـي هسـت هـنـوز            

خيلي امکانات براي تاثير گذاري  
نيروهـاي  .  بر فضاي سياسي دارند

قــومــي و مــذهــبــي وابســتــه بــه            
جريانات و دولت هاي منطقه هـم    
به لطف سياست هاي فاشيستي و 
ارتــجــاعــي جــمــهــوري اســالمــي         
ميکوشند جـنـگ تـرک و کـرد و               
عرب و عجم و شيعه و سـنـي راه       

ناسيوناليسـم پـروغـرب      .  بيندازند
هم بشدت مشغول تبليغـات ضـد     
کمونيستي و اشاعه مدرنـيـسـمـي     
ميهن پرستانه و نژادپرستانه است 

در .  تا مگر جلوي چپ را بـگـيـرد     
نتيجه صـرفـا چـپ بـودن فضـاي               
اعتراضي جديد هنوز  تضـمـيـنـي     
نـيـســت کــه چــنـيـن بـمــانـد و بــه                 

نکته محـوري  .  موفقيت بينجامد
اين است که اين فضـاي وسـيـع و        
پرتحرک چپ براي اينکه بـه جـلـو        
برود و همه موانع ريز و درشـت و    
قبل از همه جمهوري اسـالمـي را     
از پيش پاي جامعه ايران بـردارد،  
بايد بتواند در سطح سياسـي نـيـز      
بنام خودش و بطور قائـم بـه ذات       

اين همچنان يـک    .  نمايندگي شود
 . خالء بزرگ است که بايد پرشود

حزب ما بيش از هـر نـيـروي          
چپ ديگر ميتواند و لذا مسئول و 
همچنين مصمم است تا با متحد 
و متشکل کردن هـمـه نـيـروهـا و          
پتانسيل چپ جامعه  در جهت پر 

فضـاي  .  کردن اين خـالء بـکـوشـد      
اعتراضي جديد ضمن اينکه چشم 
انداز اميد بـخـش و پـرشـوري در           
برابر ما ميگشايد تالش و عزمي 

 .*صد چندان از ما طلب ميکند
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اخبار رسمي اعـالم شـده در بـاره          
مــذاکــرات اتــمــي تصــويــر گــاهــا        
متفاوت و حتي مـتـضـادي ارائـه         

شواهدي حاکي از ادامـه    .  ميکند
وضع کنوني يعني تمـديـد مـکـرر       

شـواهـدي ديـگـر       .  مذاکرات اسـت 
ــال شــکــســت                ــم ــت ــي از اح ــاک ح

و شـواهـدي هـم        .  مذاکرات اسـت   
حاکي از اين است که گويا هر دو   
طرف خيلي جدي هستند و شانس 

. رســيــدن بــه تــوافــق بــاالســت               
سرنوشت مذاکرات هر چه بـاشـد،     
براي اکثريت بزرگ مردم مـحـروم     
مــهــم ايــن اســت کــه آثــار آن در              
زندگي خودشان چـه اقـتـصـادي و         
چه سياسي و موقعيت حـکـومـت      
اسالمي چـه در  مـيـان جـامـعـه               
جهاني و منطقه و چـه در سـطـح            

 .داخل ايران چه خواهد بود
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عــلــيــرغــم حــفــظ ظــاهــر در           
مواجهه با خبرنگاران ميتـوان در    
اظــهــارات بــعــد از هــر مــذاکــره            
بوضوح ديد که گـره هـاي بـزرگـي         
باقيمانده که باز شدنش مسـتـلـزم      
عقب نشيني جدي هر دو يـا يـک         

در بـهـتـريـن حـالـت           .  طرف اسـت   
شاهد يـک پـيـشـروي الک پشـتـي             

روند تاکنوني مذاکره، بن . هستيم
بست، تمديد، مذاکره، بن بست و   
تمديد مکرر ميتـوانـد ادامـه دار        

آخـريـن      روز مـانـده بـه        ۱۰. باشد
توافق پايه اي و سـيـاسـي،      مهلت 

تيتر گزارشات اين است که نتيجه 
مذاکرات مثل سکه اي اسـت کـه       
ميتواند شير يا خـط روي زمـيـن        

 . بيافتد
به نظر من فاکتورهاي موثري 
تاکنون مانع پيشروي به سمت يک 
توافق شده اند که پابرجا هستند و 
اگر اين فاکتورها همچنـان عـمـل      
کنند حتي سناريوي اعالم رسمـي  

 . شکست مذاکرات محتمل است
در هــر دو طــرف نــيــروهــاي            
سياسي اي که در ساختـار قـدرت     
نقش موثـر دارنـد چـه بـه لـحـاظ               
محاسبات جنگ قدرت در درون     

دو کشور و چه بـه لـحـاظ اهـداف         
استراتژيک ترشان نميخواهند ايـن  
مذاکرات به سرانجام برسد و حتي 
در صورت هرگونـه تـوافـق سـعـي          
خواهند کرد در قدمهاي بعدي آن   

 . را عقيم کنند
سناتور جمهوريخواه  ۴۷نامه 

به خامنـه اي مـبـنـي بـر ايـنـکـه                 
توافق احتمالي اوباما و روحـانـي     
عمرش به اندازه رياست جمـهـوري   

 ۲۶۰اوباما خواهد بود و بيانـيـه     
نماينده مجلس اسـالمـي کـه هـر           
توافقي فقط در صورت لغو کامل 
و فوري همه تحريمها ممکن است 
فقط دو نمونه از تالشهاي مشابـه  

 . در دو طرف است
خامنه اي بارها گفته است که 
به آمريکا و وعده هايش اعـتـمـاد    

راســت جــمــهــوريــخــواه در      .  نــدارد
آمريکا هم دقيقا با همين منـطـق   

. تبليغي سراغ مساله رفتـه اسـت    
اينکه به ادعاي جمهوري اسالمي 

صلح آميز بـودن پـروژه       " مبني بر 
فـقـدان   " اما   .  اعتماد ندارد"  اتمي

اينجـا فـقـط يـک ظـاهـر             "  اعتماد
تبليغاتي اخالقـي اسـت کـه روي          
انگيزه هاي ايدئولوژيک و سياسي 
و محاسبات استراتـژيـک کشـيـده       

 . است
در طـرف آمـريـکـا، مـحـافـل            
مهمي از ساختار قدرت هنوز در   
ــطــب                 ــرم دو ق ــنــگ گ فضــاي ج
تروريستي بسر ميبرند کـه در آن        
حــکــومــت اســالمــي عضــوي از          

محـوري کـه قـرار        .  محور شر بود
بود به نيـاز آمـريـکـا بـراي ابـراز             
وجود ميليتاريستي مشـروعـيـت      

ميـلـتـاريسـمـي کـه         .  جهاني بدهد
ــم                ــحــکــي ــراي شــکــل دادن و ت ب
موقعيت در حال فروريزي آمريکا 
درجهان بعد از پايان جـنـگ سـرد      

. يک ابزار اصلي محسوب ميـشـد  
در چــهــارچــوب ايــن اســتــراتــژي،         
جمهوري اسالمي يا بايـد تـمـامـا       
رام شود و در چهارچوب مـقـررات   

. آمريکا بازي کند و يا کنار بـرود 
از نظر اينها هرگونه توافق اتـمـي     

اين عضو محور شر را به عضـوي  
مشروع از جامعه جهاني تـبـديـل      
ميکند و به اين ترتيب يک مـهـره     
ــرنـــج              ــه شـــطـ ــفـــحـ ــم از صـ مـــهـ
ــيــتــاريســم آمــريــکــا حــذف          مــيــل

 . ميشود
در طرف جمهـوري اسـالمـي،      
اگر چه مذاکرات اتـمـي بـا چـراغ           
سبز خود خامـنـه اي شـروع شـده           
است، اما اين چراغ سبز بـيـش از     
آنـکـه حـاکـي از يـک تـغـيــيـر در                   
استراتژي سياسي باشد، تاکتيکي 

همـه سـران     .  از سر العالجي است
حکومت از جمله خود ولي فـقـيـه      
به اين واقعيت واقف هستـنـد کـه      

يــعــنــي "  جــامــعــه جــهــانــي   " اوال،   
آمريکا و متحـديـنـش نـخـواهـنـد          
گذاشت حکومت اسـالمـي اتـمـي       
شود و ثانيا، تـحـريـمـهـاي وسـيـع          
اقتصـادي هـم مـيـدان چـپـاول را               
تنگتر کرده است و هم وضع مردم 
را که به يمن حکومت اسالمي در 
وضع نابسامان اقتصادي زنـدگـي   

الـبـتـه    .  ميکننـد بـدتـر کـرده انـد           
روشن است که حکومت اسـالمـي   
غم نان مردم را ندارد بلکـه تـرس     
ــردم               جــان خــودش از شــورش م

 . گرسنه نگرانش کرده است
روشن است کـه حـتـي جـنـاح            

" اصــولــگــراتــريــن " خــامــنــه اي و        
بـانـدهـاي ايـن جــنـاح هــم ديـگــر               
امـيــدي بــه صــدور ضــد انــقــالب          

امـا  .  اسالمـي بـه جـهـان نـدارنـد            
مخصوصا با توجه به وضعيت در 
عراق و افـغـانسـتـان و سـوريـه و               
ــه                 ــا تــوجــه ب ــبــنــان و ب حــدودا ل
تضــعــيــف مــوقــعــيــت غــرب در           
منطقه هنوز اميدهاي زيـادي بـه       
تبديل شدن به قدرت مـنـطـقـه اي       

اتـمــي شــدن از نــظــر ايــن          .  دارنـد 
طيف يـک ابـزار بسـيـار کـارسـاز               
براي رسيدن به چنين هدفي بوده و 

حکومت اسـالمـي کـه در        .  هست
داخل زيرپايش داغـتـر و داغـتـر           
ميشود، روي اتمي شدن به مثابـه  
ــم              ــکـــيـ ــهـــت تـــحـ ابـــزاري در جـ
موقعيتش در منـطـقـه و بـه ايـن            

اعتبار جهان و بقـاي مـوجـوديـت       
ايدئـولـوژيـک و سـيـاسـي اش در               

. منطقه و جهان حساب مـيـکـنـد      
اتمي شدن در نهايت از نظر راست 
جمهوري اسـالمـي نـوعـي تـالش          
براي بقاي سياسي حکومـت بـوده     

 . و هست
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خــواســت اصــلــي جــمــهــوري        
اسالمي رفع تمام تحريمها و رفـع    

ــهــاســت     خــواســتــي کــه     .  فــوري آن
اصوال حکـومـت اسـالمـي را بـه            

" شـيـطـان بـزرگ      " پاي مذاکـره بـا       
و آمريـکـا و غـرب        .  کشانده است

دقيقا به همين خواست تـن نـداده     
صحبت بر سر لغو تـدريـجـي      .  اند

تحريمها متنـاسـب بـا پـايـبـنـدي            
حکومت اسالمي به مفاد تـوافـق     

بـر اسـاس     .  و اعتماد سازي اسـت 
اطالعات قـطـره اي درز شـده بـه             
بيرون، از ميان خواستهاي اصلـي  
غرب موضوع تاسيسات فردو در   

نـه  ( زير کوه، تـوان غـنـي سـازي             
و )  الــزامــا حــق غــنــي ســازي              

در "  تحـقـيـق و تـوسـعـه          " محدوده 
. زمينه غني سازي معلق هستنـد 

تمام تالش غرب اين است کـه بـا       
تحميل مـحـدوديـتـهـاي جـدي در           

زمــان " زمـيـنـه هـاي مـورد ذکـر               
را براي جمـهـوري اسـالمـي       "  گريز

آن "  زمــان گــريــز   . " افــزايــش دهــد   
مدت زماني است کـه از لـحـظـه           

تا امکان عملـي سـاخـت         تصميم
غـــرب .  بـــمـــب اتـــم الزم اســـت           

مــيــخــواهــد تــوان غــنــي ســازي           
جمهوري اسالمي را آنقدر کاهـش  

يــکــســال "  زمــان گــريــز  " دهــد کــه     
اين به آمريکا و متحدينش . باشد

وقت کافي ميدهد تا با دسترسـي  
عملي جمهوري اسالمي بـه بـمـب      

 . اتم به موقع مقابله کنند
يک لحظه تصور کنيـم کـه بـا        
ــادالت و                   ــع ــه م ــم ــه ه ــه ب ــوج ت
محاسبات تو در تـوي جـهـانـي و         
ــي             ــل درون مــالحــظــات و مســائ
بــاالخــره مــذاکــرات بــه شــکــســت        

در صـورت شـکـسـت         .  بيانجامـد 
مذاکرات، استفاده سياسي از اين 
شکست براي پيروزي سياسي باند 
خودي، جنگ جناحـهـا در بـاالي        

. حکومت را حادتـر خـواهـد کـرد        
رفســنــجــانــي    -جــنــاح روحــانــي       

کارشکنيهاي بانـد خـامـنـه اي و           
اصــولــگــرا را مســبــب شــکــســت         
قلمداد خواهد کرد و الـبـتـه روي          
هر بخشي از جامعه که اميدي به 
تــوافــق اتــمــي و رفــع تــحــريــم و              
گشايش اقتصادي داشت سرمايـه  

ــرد        ــاح .  گـــذاري خـــواهـــد کـ جـــنـ
اصولگرا هم شکست مذاکرات را 
به عنوان يک برگ برنـده سـيـاسـي       
در مقابـل جـنـاح رقـيـب خـواهـد              

در بــاب تــوهــم جــنــاح        .  گــذاشــت
مقابل به آمريکا تبليغات خواهد 

دورانـديشـي و تـدبـيـر ولـي             .  کرد
فقيه را در بـوق خـواهـد کـرد کـه              
گفته بود به آمريکا اعتماد ندارد 
ــه              و شــکــســت مــذاکــره را نشــان
ديگري از مشـروعـيـت و صـحـت          
روش خــودش در قــبــال آمــريــکــا         

  . تلقي خواهد کرد
اما با شکست مذاکـرات، در    
ميان مـردم و هـر بـخـشـي از آن                
حتي اگر تتمه اي از انتظار وجـود  

. داشت بخار ميشود و هوا ميرود
اعتراضاتي که همين االن جـريـان   

بيـش از    .  دارد گسترده تر ميشود
پيش براي مردم آشکـار مـيـشـود       
که هيچ اميدي از هـيـچ نـظـر بـه            
هيچ جناحي از حکومت نيست و   
تنها راه براي هر درجه بهـبـود در     
وضع اقتصادي و وضـع سـيـاسـي         
فراتر رفتن از حکومت اسـالمـي،   

 . سرنگوني آن است
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آن گـــرايشـــي در مـــحـــافـــل          
سياسي آمريکا کـه بـه رام کـردن          
ــي و ورود              ــوري اســـالمـ ــهـ ــمـ جـ

جامعه بـيـن   "حکومت اسالمي به 
و به تبع آن تبـديـل کـردن      "  المللي

حـکــومــت اســالمــي بــه نــيــرويــي        
خودي در مـنـطـقـه امـيـد بسـتـه                 
است، توافق اتمي را گام مـهـمـي      

. ميداند" رام سازي"در اين پروسه 
اين گـرايـش مـحـصـول شـکـسـت               
کامل استراتژي ميلتاريسـتـي در     
دوره جنگ دو قـطـب تـروريسـتـي        
اســت کــه در قــالــب اوبــامــا بــه              

هـمـيـن    .  رياست جمـهـوري رسـيـد      

 ۷ صفحه  
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گرايش است که جمهوري اسالمي 
و حزب اهللا لبنان را هميـن ديـروز     
از لـيــسـت خــطـر تـروريسـتــي بــه              
منافع آمريکا خـارج و هـمـزمـان         

. لزوم مذاکره با اسد را مطرح کرد
در ميان اين گرايش اراده سياسي 
جدي براي رسيدن به توافق اتـمـي     

 . وجود دارد
در مــقــابــل، آن گــرايشــي در          
ساختار سياسي جمهوري اسالمي 
که هم در سطح جهاني به شکست 
قطعي استراتژي غرب ستيز واقف 
شده است و هم در سـطـح داخـلـي         
متوجه شده اسـت کـه ادامـه ايـن           
جــهــت زيــر پــايــش را خــالــيــتــر             
ميکند، توافق اتمي را گام مهمي 

ــه              ــه   " در ورود خــودش ب ــع ــام ج
و سفت کردن زيـر پـايـش        "  جهاني

در ايـن    .  در داخل تلقي مـيـکـنـد      
گرايـش هـم اراده سـيـاسـي بـراي               

 . رسيدن به توافق وجود دارد
اگــر از مــيــان هــمــه ايـــن                  
تناقضات و معادالت مربـوط بـه     
تغيير اسـتـراتـژي، جـنـگ قـدرت           
داخلي در درون هـر دو طـرف و               
کارشکنيها و موش دوانـدن هـاي     
جناحهاي رقـيـب بـاالخـره تـوافـق           
صورت بگيرد، چنين تـوافـقـي بـا       
تحميل خواستهاي مهم غـرب بـه       
جمـهـوري اسـالمـي امـکـانـپـذيـر              

ــود    ــعــنــي شــکــســت      .  خــواهــد ب ي
. جمهوري اسالمي در قالب توافق

روشن است که جمهوري اسـالمـي   
تمام تالش خود را به کار خـواهـد     
بست که عقب نشينيهاي تحمـيـل   
شده در عرصـه هـاي مـحـوري را           
ــر                  ــاه ــد و ظ ــن ــزي ک ــي ــگ آم رن

  . آبرومندانه اي به آنها بدهد
با هر درجه از توافق هسته اي 
موقعيـت جـمـهـوري اسـالمـي از             
جنبه هاي متعـددي قـابـل تـوجـه          

 : است
ــوري          -۱ ــه ــم ــات ج ــب ــاس ــن م

 :اسالمي با جهان
آيــا ايــن تــوافــق جــايــگــاه                
جمهوري اسالمي در جامعه بـيـن     
المللي را تـغـيـيـر خـواهـد داد و               
مثال راه را بـراي مـتـعـارف شـدن          
رابطه اين حـکـومـت بـا جـامـعـه              
جــهــانــي بــاز خــواهــد کــرد؟ ايــن          

تصويري است کـه طـيـف اصـالح         
طلب درون حکومتي و آن بخـشـي   
از اپوزيسيون که تز متعارف شدن 
جمهوري اسالمـي را دارنـد رواج         

 . ميدهند
به نـظـر مـن آن شـاخصـهـاي               
ايدئولوژيـک و سـيـاسـي هـويـتـي              
جمهوري اسالمي که از همان اول   
مانع مـتـعـارف شـدن حـکـومـت               
اسالمي و تبديل شدن به عضـوي    
از پيکره سـرمـايـه داري جـهـانـي           
شده است پايه اي تر و قـوي تـر و       
بنيادي تر از آن اسـت کـه تـوافـق           

. هسته اي بـتـوانـد خـنـثـي کـنـد                
برعکس، ايـن تـوافـق هسـتـه اي              
است که هر لحظه ممکن است بـه  

 . زور همان بنيادها فروبريزد
مــتــعــارف شــدن اقــتــصــاد و         
رابطه اقتصادي جمهوري اسالمي 
در سرمايه داري جهاني اساسا به 
خاطر اسالم سياسي ضد غرب بـه  
مثابه هويت پايه اي اين حکومت 
ممکن نيست نه بـه خـاطـر پـروژه         

اگرچه پـروژه اتـمـي هـم بـه            . اتمي
. عنوان يک مانع عمل کرده اسـت   

اصال اگر جـمـهـوري اسـالمـي از            
اسالميت خود و ادعـاهـاي ضـد          
غربي خود دسـت مـيـکـشـيـد کـه            
غرب مشکلي با اتمي شدن ايـران  

و اگــر از ايــنــهــا دســت         .  نـداشــت 
نکشد با ده تـا تـوافـق اتـمـي هـم             
هنوز مانع اصلي تبديل شـدن بـه       
کشور واقتصادي بـا مـنـاسـبـات          
متعارف و به مـثـابـه بـخـشـي از             
جـامـعـه جـهـانـي سـرمـايـه داري                

و روشـن    .  همچنان سرجايش است
ــکــومــت اســالمــي              ــه ح اســت ک
نــمــيــتــوانــد از ايــن مشــخــصــات         
هويتي دست بشويد و هـمـچـنـان         

   . حکومت اسالمي بماند
کشمکشهـا و تـنـشـهـا و              -۲

 شکافهاي باالي حکومت 
گفتيم با شـکـسـت مـذاکـرات        

با .  جنگ جناحها حاد خواهد شد
توافق هسته اي هـم جـنـاحـهـا در          
اشکال و ابعاد جديد بـه جـان هـم        

 -بـانـد روحـانـي         .  خواهند افـتـاد  
رفسنجاني تـوافـق را بـه عـنـوان              
برگ برنده جناح خودش روي ميـز  
خواهد زد و سـعـي خـواهـد کـرد              

مخصوصا در مـيـان مـردم بـراي         
خودش به عنوان مدير و مـدبـر و       
کاردان و ديپلمات امتياز بگـيـرد   
و کــال مــوقــعــيــت خــودش را در            
ساختار سياسي قدرت تـقـويـت و      

چيزي کـه حـتـمـا بـا            .  تثبيت کند
واکنش هيستريک تر باند خـامـنـه    

بـه ايـن بـايـد         .  اي جواب ميگيرد
رقابت باندها براي چپاول از سفـره  
رفع تحريمها را هم اضافه کرد که 
رقباي درون حکومت را بيشتر بـه  

  . جان هم خواهد انداخت
گشــايــش اقــتــصــادي در         -۳

 زندگي مردم؟
ــه              ــا در صــورت رســيــدن ب آي
توافق هسته اي، تجارت با جهـان  
عادي ميشود و توليد راه ميافتد 

شغل ايجاد ميشود و کـاال در       و 
بازار بوفور يافت ميشود و قدرت 
خريد طبقات محروم باال ميرود و 
کال وضع اقتصادي براي اکثـريـت   

 بهبود پيدا ميکند؟ 
حتي اگر همه تحريـمـهـا لـغـو        
شوند و تمام داراييهاي بلوکه شده 
آزاد شوند، تا جمهـوري اسـالمـي      
سرکار است انتظار گشايش جـدي  
در زندگي اقـتـصـادي تـوده هـاي            

 . وسيع مردم محروم پوچ است
اوال، اقــتــصــاد مــبــتــنــي بــر         
قاچاق و داللي و احتکار و سفـتـه   
بـازي و دزدي در ايـران آنـچـنـان                
فروپاشيده و درهم شکسـتـه اسـت      
که هيچ درجه از لـغـو تـحـريـم يـا           
آزاد شدن داراييهاي بـلـوکـه شـده         

هميـن  . ظرفيت تغيير آن را ندارند
االن ثروت عظيـمـي کـه کـارگـران          
توليد ميکنند کـجـا مـيـرود کـه            
خود کـارگـران زيـر خـط فـقـر بـه                  
نابودي تدريجي محکوم شده اند؟ 
بسـاطـي کـه بـا لـغـو تـحـريـمـهــا                   
گسترده ميشود قبل از اينـکـه از     
آن چيزي به سفره مردم تـهـيـدسـت     
بـــرســـد در مـــيـــان الشـــخـــوران           
اقتصادي حاکـم تـقـسـيـم خـواهـد            

اقــتــصــاد ايــران شــبــيــه يــک        .  شـد 
جواهر فروشي است کـه هـمـزمـان       
مورد دستبرد چند دزد حـرفـه اي       

دزدانـي کـه در       .  رقيب شده اسـت   
وقـت کـوتــاه و بـدون فـوت وقــت               
بيشـتـريـن سـهـم را مـيـخـواهـنـد                 

. بردارند و از صحنـه فـرار کـنـنـد         
حکومتي که حيات سـيـاسـي اش      
را موقت ميـدانـد، بـه هـر فـرجـه             
اقتصادي حاصل از هـر تـوافـقـي         
عينـا مـثـل هـمـان دزدهـا نـگـاه                 

هنوز نه به بار است و نـه  .  ميکند

به دار  که الياس نادران نـمـايـنـده     
مجلـس اسـالمـي هـمـيـن هـفـتـه                
گذشته از يک قـلـم تـازه از خـروج           
چمدانهاي پر از ارز آزاد شـده در        

 !نتيجه توافقنامه ژنو خبر داد
بــه ايــن بــايــد نــيــاز حــيــاتــي           
مجموعه حکومت به گسـتـرش و       
تحکيم هم ابزارهاي ايدئـولـوژيـک    
مثل شبکه امامان جمعه و حـوزه  
هاي مذهبي و مساجد و غـيـره و     
هــم دســتــگــاهــهــا و ارگــانــهــاي           

مـيـتـوان    .  سرکوب را اضافـه کـرد    
تصور کرد که بعد از رفع تحريمها 
چه مقادير عـظـيـمـي از ارزهـاي            
آزاد شده به کام شبکه ايدئولوِژيک 

 . و امنيتي ريخته خواهد شد
ــردم و           -۴ ــات مـ ــبـ ــاسـ ــنـ مـ

 !حکومت
رفسـنـجـانـي       -جناح روحاني 

اوال روي هر تـوافـقـي بـه عـنـوان             
نشانه اي از تدبير سياسي خـود و    
فرجه اي براي کسـب مشـروعـيـت       

و .  در ميان مردم حساب ميکنند
ثانيا هـر تـوافـقـي را بـه مـثـابـه                   
زمينه اي براي اشاعه روانشناسي 

: انتظار در ميان مـردم مـيـدانـنـد       
حاال کـه تـوافـق شـده اسـت پـس                 
مردم منتظر بمانيد تا انشـاء اهللا    
اقتصاد سرحال بيايد تـا نـتـيـجـه          

 !اش را ببينيد
اما اين مهم نيست کـه سـران     
حکـومـت چـه تصـوراتـي در سـر               

مــهــم ايــن اســت کــه آن             .  دارنــد
تصــورات را بــايـــد در مـــيـــان               
کارگراني پياده کنند که سالها بـه  
نام تحريم اقتصادي سرکيسه شان 
کرده اند و بي ترديد با هر توافقي 
همين کارگران با توقعات باالتري 
براي بهبود اقتصادي در مـقـابـل        

. حکومت قـرار خـواهـنـد گـرفـت            
کارگراني که همين االن هم يک دم 
ــاز               از اعــتــصــاب و اعــتــراض ب

قلمرو سياسي و   در. نايستاده اند
فرهنگي هم با هر تغيير در رابطه 
غرب با جمهوري اسـالمـي مـردم      

و باالخـره بـا     .  متعرضتر ميشوند
اولين دور دزديها از سفره جديد و 
افشاگري متـقـابـل فضـاي فـراتـر           
رفتن از حکومـت اسـالمـي بـراي         
کوچکتريـن بـهـبـودي در اوضـاع            

 .حتي قوي تر ميشود
حمله پيـشـگـيـرانـه بـراي            -۵

 مقابله با اعتراضات گسترده
با توجه به همـه فـاکـتـورهـاي        
باال و با مسامحه ميتـوان گـفـت      
کــه تــوافــق هســتــه اي جــام زهــر            

ديگري است که حکـومـت از سـر        
جام زهر قبلي .  اجبار سر ميکشد

درانتهاي يک جنگ ويـرانـگـر کـه         
آگــاهــانــه کــش داده مــيــشــد ســر          

ــده شــد     ــي و         .  کشــي ــن ــي امــا خــم
حکومـتـش بـا وقـوف بـه تـحـرک                
اعتراضي گسترده مردم تصـمـيـم      
گرفتـنـد بـا قـتـل عـام زنـدانـيـان                  
سياسي حيات جمهوري اسـالمـي     
را در مقابل هجوم احتمالي مردم 

آيا امـروز  .  از نابودي نجات دهند
 هم چنين اتفاقي ممکن است؟ 

ترديد نبايد کرد که حکـومـت   
اســالمــي روي ســرکــوب وســيــع           
مردمي که مـيـتـوانـنـد از مـيـان            
فرجه توافق با اعتراضات گسترده 
براي خواستهاي راديـکـال ظـهـور         

امـا  .  کنند برنامه ريزي مـيـکـنـد      
سئوال اصلي اين است که تـوان و    
ظرفيت حکـومـت بـراي سـرکـوب          
چقدر است؟ به نظرم در مقايسه با 
پايان جنگ، حکومت اسالمي از 
موقعيت به مـراتـب ضـعـيـفـتـري            

آن قـتـل عـام در          .  برخوردار است
مـقــابــل چشــم مــردم ايــران بــراي          
ايجاد بيشترين ترس امـا دور از        
چشم جهان و با خـيـال راحـت رخ          

امروز اوال، امـکـان پـنـهـان            .  داد
کـردن تـوحـش در ابـعـادي حـتــي               
بسيار کوچـکـتـر از مـردم جـهـان             

و ثانيا مهمتر از هـر  .  وجود ندارد
جامعه    چيز، فضاي اعتراضي در

ــر اســت              ــت ــق ــي ــر و عــم ــت ــع . وســي
مدتهاست که اقدامات امـنـيـتـي       
حکومت نه تنها نميـتـوانـد هـيـچ        
بخشي از جامعه را سـاکـت کـنـد         
بلکه اعتـراضـات را وسـيـعـتـر و             

اســيــد بــه   .  راديــکــالــتــر مــيــکــنــد   
صـورت زنــان پــاشــيـدنــد، امــواج         

و مـــردان در           اعـــتـــراض زنـــان    
. خيابـانـهـا را تـحـويـل گـرفـتـنـد                

زنداني کـردن و آزار و شـکـنـجـه              
فعالين کارگري به يک امر روزمره 
تبديل شده است، اما در مـقـابـل      
اعتصابات و اعتراضات کارگـري  

حـتـي   .  يکدم تعطيـل نشـده اسـت       
زندانياني سيـاسـي کـه در دسـت           
زندانبانان و بـازجـويـان و حـکـام            
شرع قاتل اسيرند و تـيـغ خـونـيـن        
حکـومـت هـر دم بـاالي سـرشـان               
ــاز                ــراض ب ــکــدم از اعــت اســت ي

چــمــاق ســرکــوب    .  نــايســتــاده انــد   
حکومت هـر چـقـدر هـم خـونـيـن                
بـــاشـــد ديـــگـــر نـــمـــيـــتـــوانـــد و           

توانست عزم اعتراض را    نخواهد

 ۸ صفحه  

 

 ۶ از صفحه  
 

 !مذاکرات هسته ای، احتماالت و عواقب
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بـه ايـن     .  آزاديمان را مـيـخـواهـيـم     
معني رفـع تـحـريـمـهـا نـه تـنـهـا                   
مساله اي را حـل نـخـواهـد کـرد                
بلکه تقابل و کشمکش بين مـردم    
و حــکــومــت را بــدرجــات زيــادي          

 . گسترده تر خواهد کرد
 

آخرين سـئـوال       : سيما بهاري
مـن مـربـوط بـه وضـعـيـت حــزب                

حزب کمـونـيـسـت کـارگـري         .  است
بعنوان حـزبـي کـه هـمـه تـالـشـش               
سرنگونـي حـکـومـت اسـالمـي و              
برقراري يک جامعه آزاد و مرفـه و    
خوشبـخـت اسـت در کـجـاي ايـن               

 تصوير يک ساله قرار مي گيرد؟ 
 

حــزب   : حــمــيــد تــقــوائــي        
کمونيست کارگري تجسم سياسـي  
و تشکيالتي اميدي هسـت کـه از       

امـيـدي کـه در        .  آن صحبت کـردم   
اعتراضاتـي کـه     .  جامعه ميبينيد

ــيــد            ــن ــي ــن .  در جــامــعــه مــي ب اي
ــارزات               ــب ــن م ــراضــات و اي ــت اع

يک حـزبـي دارد کـه        .  نماينده دارد
مدام بر اين شعار ها و مطالـبـات   
تاکيد کرده و مدام مـردم را آگـاه         

حزبي که نه تنها مـدام  .  کرده است
مردم را به مبارزه در عرصه هـاي    
مختلـف فـراخـوانـده اسـت بـلـکـه               
مبارزات و کـارزارهـاي وسـيـع و             
موفقي را عليـه اعـدام  و عـلـيـه              
سنگسار و بـراي آزادي زنـدانـيـان         
سياسي و مبارزه در عـرصـه هـاي      
مختلف ديگر سازمـان داده و بـه         

آزاديـخــواهــي،  .  پـيــش بــرده اسـت      
مبارزه عليه وضع سيـاه مـوجـود،      
مبارزه براي رفاه و رفع تبعيض در 
جــنــبــش کــارگــري و در جــنــبــش           
معلمان و پـرسـتـاران، آزادي زن،          
برخورداري جوانان از يـک زنـدگـي      
شـاد و مـرفـه و مـدرن، دفـاع از                  
حقوق کودک، دفـاع از پـنـاهـنـده،          
مبارزه عليه اعدام، مـبـارزه بـراي      
آزدي زندانيان سياسي، اينها همـه  

آن .  در جامعه ايران نمايـنـده دارد    
نماينده حزب کمونيسـت کـارگـري      

نه فقط بخاطر برنامـه  .  ايران است
اش و مواضع و شعار هايش بلکـه  
بويژه بخاطر عملـکـرد مـبـارزاتـي        

 .اش از بدو تاسيس حزب تا امروز
ــعــي حــزب              ــن مــکــان واق اي

کــمــونــيــســت کــارگــري هســت در         
سال گذشـتـه   .  عرصه سياسي ايران

سالي بود کـه   مـردم بـيـشـتـر و                 
فعالتر به ميدان آمدند و همانطور 
که اشاره کردم جـامـعـه بـه امـيـد             
بهبود و پيشرفت بيشتر دسـت بـه     
تـــعـــرض زد و در مـــقـــابـــل                     
سرکوبگريها  جمهوري اسالمـي و    
در مقابل سياستهاي ضد کارگري 
و ضد زن و ضـد آزادي جـمـهـوري         
اسالمي ايستاد و به همين اعتبار 
و به درجه اي که جـامـعـه در ايـن         
جهت حرکت کرد بـه هـمـان درجـه         
حزب کمونيست کارگري هم نـقـش   
و جايگاه موثر تر و تعيين کنـنـده   
تر و مهمتري در صحنـه سـيـاسـي       

من از اين فرصـت  .  ايران پيدا کرد
استفاده ميکنم و بـه هـمـه مـردم           
مبارز ايران، به هـمـه کـارگـران و           
مـعـلـمـان و پـرسـتـاران و زنـان و                   
جوانان آزاده درود مـي فـرسـتـم و         
آنها را  فرا ميخوانم که بـه حـزب       
خـودشـان، بـه حــزب کـمـونـيـســت              

 .*کارگري ايران بپيوندند

 

 ۳ از صفحه  
 

 سال تباهی حکومت، سال تعرض مردم

 . حتي کاهش دهد
 دو استنتاج پاياني 

هر توافقي در هر سطـحـي     -۱
بايد از طرف مردم مـثـل سـکـوي         
پرشي براي فشار آوردن بيشتـر بـه     
حــکــومــت مــورد اســتــفــاده قــرار         

ــم         .  گــيــرد ســالــهــاســت کــه تــحــري
اقتصادي را به کارگران نشان داده 
اند و دستمزدشان را زير خط فـقـر     
نگه داشته اند؛ تحريم اقتصادي را 
به خيل وسيع بيکاران نشـان داده      
اند و گفته اند زيـر فشـار تـحـريـم            
توليد و اقتصاد زير ظـرفـيـت کـار       

و .  ميکند و بسـوزيـد و بسـازيـد            
ــهــيــدســتــي و              ــهــاســت کــه ت ســال
محروميت و فقر دهشتناک را بـه      

. تحريم اقتصادي وصل کـرده انـد      
فــقــر و    "  مســبــب" حــاال کــه ايــن         

بيحقوقي ديگر در ميان نـيـسـت،      
طبيعي ترين انتظـار تـوقـع مـردم         

براي تغيير فوري وضع زندگيـشـان   
و اعتراضات گسترده براي تـحـقـق    

اعتراضي که دير يا زود   .  آنهاست
در مقابل اين حقيقت قرار خواهـد  
گرفت که حکومت سـرمـايـه داري      
اسالمي چه بـا تـحـريـم و چـه بـي               
تحريم اولـيـن مـانـع سـيـاسـي در              
ــود در وضــع                 ــب ــه ــر ب ــل ه ــاب ــق م
ــايــد آن را                اقــتــصــادي اســت و ب

 . سرنگون کرد
بسيار محتمل اسـت کـه         -  ۲

متعاقب هر توافقي، دول غـرب و    
مشخصا آمريکا بيش از پيش بـه    
زير پـاگـذاشـتـن حـقـوق مـردم در              

. جمهوري اسالمي بي اعتنا شوند
بايد براي مقابله با چنين احتمالي 

بايد به افکار عمـومـي   .  آماده شد
بـايـد   .  مردم جهـان مـراجـعـه کـرد         

روي اعــتــراض ايــن مــردم بـــه                 
دولتهايشان عليـه چـنـيـن تـبـانـي            

براي مقابله با .  کثيف حساب کرد
دول "  بيـتـفـاوت   " سرکوب زير نگاه 

غرب بايد روي شرافت و انسانيـت  
توده هاي وسـيـع در هـمـان غـرب            

بايد در ايـن زمـيـنـه         .  حساب کرد
اقدامات گسترده اي را در سـطـح       

 .*جهان در دستور گذاشت

 

 ۷ از صفحه  
 

 !مذاکرات هسته ای، احتماالت و عواقب

 

 

 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي 
کمک مالي خود را ميتوانيد آنالين از هر جـاي دنـيـا بـا مـراجـعـه بـه                   

لطـفـا قـيـد کـنـيـد کـه               .  ارسال کنيد)  paypalاز طريق (سايت زير 
 : کمک ارسالي شما براي کانال جديد است

http://www.countmein-iran.com 
 : سوئد

Sweden, Post Giro: 639 60 60-3 

account holder:  IKK 
 

  
 : لمانآ  

Germany, Rosa Mai,Konto. Nr.:   583657502 
Bankleitzahl: 37010050, Post Bank 

 
  :کانادا
Canada, ICRC , Scotiabank 

4900 Dixie Rd, Mississauga, L4W 2R1 

Account #: 84392 00269 13 
 

 : هلند 
Bank: RABOBANK, Darande hesab: FVIVN 

Shomare hesab: 15 13 50 248 
Adres: EINDHOVEN 

IBAN No: NL74 RABO 0151 350 248 

 
 : آمريکا 

Bank of America 

277 G Street, Blaine, Wa 98230 

phone # 1-360-332-5711, Masoud Azarnoush 

Account number :   99 - 41581083 

wire: ABA routing #  026009593 

swift code : BOFAUS3N 
  

 شماره حساب انگليس ويژه کمک از انگليس  
 : و از هر کشور ديگر

 
England, Account nr.  45477981 

sort code:    60-24-23 ,account holder: WPI 
branch:  Wood Green , Bank:   NatWest  

IBAN: GB77 NWBK 6024 2345 4779 81 
BIC: NWBK GB 2L 

 

   : سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد
 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ : سيامک بهاري:  از اروپا

   ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧    :فاتح بهرامي: کانادا و آمريکا
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ : مصطفي صابر

  ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠   عبدل گلپريان :از ايران
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 دالر  ۲۰۰۰   جيمي تهراني            کرون ۲۷۰۰ سيامک بهاري 
 کرون ۵۰۰      سارا نخعي           دالر  ۵۰۰     علي جوادي
 دالر ۵۰۰          سعيد مدانلو         کرون ۵۰۰۰   صمدي  و زري سرورکاردار

 يورو ۲۰۰    نسان نودينيان          پوند ۱۰۰    شيرزاد چوپاني
 دالر ۱۲۰۰       هوشمند
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 يادداشتهاي هفته
 

 حميد تقوايي

 ٣۹هزار نـفـر از          ١٥روز چهارشنبه اين هفته بالغ بر 
کشور اروپايي در شهر فرانکفورت آلمان جمع شدند تا 
عليه کاپيتاليسم و عليه سياستـهـاي ريـاضـت کشـي          

يـکـي از شـعـارهـاي ايـن             .  اقتصادي اعتراض کـنـنـد     
 !"    سرمايه  داري مي کشد: "تظاهرات چنين بود

سازماندهندگان اين تظاهرات خـود را فـعـالـيـن           
و "  اشغـال " ترکيبي از دو کلمه   -  blockupyجنبش 

اين جنبـش کـه سـابـقـه          .  مي نامند  -"مسدود کردن"
ميرسد  طيف وسيـعـي از احـزاب         ٢۰١٢اش به سال 

چپ، از جمله حزب حاکم سيريزا در يونان،  اتـحـاديـه      
هاي کارگـري و کـارزارهـاي ضـد ريـاضـت کشـي از                    

يک هدف ايـن جـنـبـش       .  سراسر اروپا را در بر ميگيرد
الغاي سياستهاي رياضت کشي ديکته و اعـمـال شـده      
توسط  اتحاديه اروپا، بانک مرکزي اروپا، و صـنـدوق     

ــلــي پــول         ــمــل تــظــاهــرات  .  اســت)  تــرويــکــا (    بــيــن ال
فرانکفورت همزمان با افتتاح مقر تازه بانک مـرکـزي     

يکي .  اروپا در شهر فرانکفورت سازمان داده شده بود
از فعالين و سازماندهندگان ايـن حـرکـت از بـلـژيـک               

برجسته کردن اين واقعيت مـهـم اسـت کـه           : " ميگويد
بانک مرکزي اروپا در حاليکه يک مقر تـازه بـا صـرف        
هزينه اي بيش از يـک مـيـلـيـارد يـورو مـيـسـازد، از                  
کشورها ميخواهد به همين ميزان از بودجه خـدمـات     

اين نشان ميدهد که اولويت آنهـا  .  عمومي خود بزنند
 ." چيست

اولويت اتحاديه اروپا و تـرويـکـا وهـمـه دولـتـهـا                 
نجات نظام سرمايه داري از بـحـران اسـت و اولـويـت              

يورونـيـوز از     .  مردم نجات رهائي از شر سرمايه داري
قول يکي از سـازمـانـدهـنـگـان حـرکـت فـرانـکـفـورت                   
فراخوان و پيام تظاهرات فرانکفورت را چـنـيـن اعـالم       

آنــهــا ســرمــايــه داري بــدون دمــوکــراســي           : " مــيــکــنــد
ميخواهند، ما خواهـان دمـوکـراسـي بـدون سـرمـايـه               

 ."  داري هستيم
دموکراسي مفهوم محدود و نارسائي براي آزادي  

و رهائي اي ايسـت کـه مـردم مـعـتـرض خـواهـان آن                   
هستند، اما حتي همين پيام نيز تقابل ميان اولـويـت   

 .  مردم و اولويت ترويکا را بروشني نشان ميدهد
خبرگزاري ها تـظـاهـرات فـرانـکـفـورت را بـزر                    

گترين برآمد جنبش ضد کاپيتاليستي بعد از اشـغـال     
اين در واقـع ادامـه جـنـبـش              .  وال استريت خوانده اند

اشغال در شرايط تازه اي اسـت کـه بـدنـبـال پـيـروزي                  
سيريزا در يونان، رويگردانـي مـردم اروپـا از احـزاب             
حکومتي باسابقه در اين کشورها، و مـحـبـوب شـدن         
توده اي احزاب چپ بويژه در اسپانيا و پرتغال و ايرلند 

و همين شرايط  يک تمايز . و ايتاليا شکل گرفته است
. مهم اين برآمد تازه با دور اول جنبـش اشـغـال اسـت        

اين بار ديگر نه ايده هاي آنارشيستي و طفره رفتن از   
مساله دولت قدرت سياسي، بلکه نـيـروهـا و احـزاب           
چپي در مرکز توجه قرار گرفته اند که هـدف آنـهـا را          
تصرف قدرت سياسي و  الگوي آنها را پيروزي سيريزا 

 .در يونان تشکيل ميدهد
  ٢۰۰۸از مقطع بحران وال استريت در  زمستان    

شرايط سياسي در اوپا در جهت شکل دهي به جنبـش  
و حرکت راديکالي متحول شد که امـروز بـرپـرچـم آن           

در اين مسير !"  کاپيتاليسم ميکشد" نوشته شده است 
حزبيت يافتن و عطف توجه خيابان به قدرت سيـاسـي    

 . *يک گام مهم به پيش است

بدنبال جان باختن يـونـس عسـاکـره،       
يک کارگر دست فروش در خرمشـهـر   
که در اعتراض به تخريب دکه مـيـوه   
ــوران              ــه مــام ــوســيل ــروشــي اش ب ف
شهرداري به خـودسـوزي دسـت زد،          
تـجــمــعــات اعــتــراضــي در مــقــابــل        

در .  شهرداري اين شهر  شکل گرفـت 
شهر اهواز نـيـز مـردم بـعـد از يـک                 
مسابقه فوتبال به خيابانها ريخـتـنـد    
و اعتراضات گسترده اي رخ داد کـه    
ــاي               ــروه ــي ــه ن ــان ــورش وحشــي ــا ي ب

 .  سرکوبگر مواجه شد
ــاي              ــروهـ ــيـ ــان نـ ــيـ ــن مـ در ايـ
ناسيوناليست عرب و قـوم پـرسـتـان       

دشـمـنـي     " تالش مي کنند مساله را 
جلوه بدهـنـد و بـه        "  فارسها با عربها

. نفرت قومي و نژادي دامـن بـزنـنـد        
اين تالشهـا بـه هـمـان انـدازه اقـدام               
مامورين دولت سـرمـايـه دارهـا در         
تخريب دکه يک کارگر دسـت فـروش     

. ارتــجــاعــي  و انــزجــار آور اســت             
اعتراضاتـي کـه در ايـن هـفـتـه در                 
خــرمشــهــر و اهــواز شــکــل گــرفــت          
آشکارا تقابلي بين دو کـمـپ کـار و        
ســرمــايــه اســت و در ايــن تــقــابــل              
ناسيوناليستهاي عرب و فـارس بـه          

ــد                ــق دارن ــل ــع ــه ت ــاي ــرم ــپ س ــم . ک
خـودسـوزي يـونــس را نـه بـر بـيــرق                 
قوميت و مـلـيـت، بـلـکـه بـر پـرچـم                
اعتراض  کـارگـران بـجـان آمـده از                

اعـتـراض   . سلطه سرمايه بايد نوشت
يونس از جـنـس اعـتـراض مـحـمـد              
بوعزيزي کارگر دستـفـروش تـونسـي       
است که با خودسوزي اش انقالب آن 

در ايران نـيـز     .  کشور را شعله ور کرد
راه رهائي يونس ها انـقـالب عـلـيـه          
سلـطـه سـرمـايـه داران و احـزاب و                 
نــيــروهــاي رنــگــارنــگ مــذهــبــي و          
ناسيوناليستي و قومي و نـژاديشـان     

 . *است و بس
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ــاالخــره               ــه ب ــذشــت ــه گ ــفــت ه
نمايندگان کارفرماها، دولتشان و 
تشکلهاي کارگري دست سـازشـان   

درصد افزايش دستمـزد    ١٧بر سر 
عوامل سرمايه .  به توافق رسيدند

نشستند و برخاستند و چانه زدنـد  
 ١٧و باالخره تشخيص دادند کـه      

 ! درصد اقزايش کافي است
اين افزايش دستمزد نـيـسـت،      
تــثــبــيــت دســتــمــزد کــارگــران در          
سطحي کمتر از يـک چـهـارم خـط         

اين تصميم شورايعالـي  .  فقر است
کــار کــه بــايــد آنــرا شــورايــعــالــي          
ســرمــايــه نــامــيــد، در شــرايــطــي         
صورت ميگيرد که   کارگـران در    
اعـــتـــراضـــات و طـــومـــارهـــا و           
شعارهايشـان خـواسـتـار افـزايـش           
حداقـل دسـتـمـزد بـه مـيـزان سـه                 
ميليون تومان خط  فـقـر رسـمـي           

امروز مبارزه عليه فقر و . شده اند
بــراي تــامــيــن مــعــيــشــت و رفــاه          

. ابـعــادي وســيــعــي گــرفــتــه اســت        
مبارزه پيگيـر کـارگـران کـه سـال            
گذشته در کـارزار طـومـار چـهـل            
ــراضــات و                ــت ــزار امضــا و اع ه
مبارزات پياپي کارگري متـجـلـي    
شد و اعتراضات وسيع پرسـتـاران   
و معلمان در ماههاي آخـر سـال،       
مقابله توده مردم با مفتخورهـاي  
حاکم و ايادي شان را وارد مرحلـه  

ــت           ــرده اس ــازه اي ک ــب  .  ت تصــوي
دستمزد يک چهـارم خـط فـقـر در           
جمهـوري اسـالمـي امـر تـازه اي              
نيست، اما امسال ميتوان و بايـد  
به اين تهاجم سرمايه به معيـشـت   
کارگران با اعتراضات و مبارزات 
هر چه وسيعتر و متحد تري پاسخ 

مبارزه اي کـه بـر پـرچـم آن           . گفت
حداقل دسـتـمـزد سـه         : نوشته شده

 !   *ميليون تومان
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احمد خاتمي در نـمـاز جـمـعـه            ا
گذشته با اشاره به آغـاز سـال نـو و            

از جـوانـان     :  چهار شنبه سوري گفـت 
مــي خــواهــيــم از آتــش ســوزي در             
چهارشنـبـه آخـر سـال کـه مـنـشـاء                 

هـم از مـنـظـر         .  ندارد، پرهيز کـنـنـد   
حقوقي و هم از منظـر شـرعـي وارد        

. شدن به حـقـوق مـردم ديـگـر اسـت            
خيلي از عيدها با همين مراسم عزا 

 . شــــــــــــــــــده اســــــــــــــــــت                  
 

اين اولين چهارشنبه سـوري نـيـسـت       
که ما مردم ايـران، مـا جـوانـان در             
مقابل شما آيت اهللا هـاي مـرتـجـع،       
شما دشمنان قسم خورده هر جلوه اي 
از زندگي و جواني و شادي و سـرور      

ــکــشــيــم         ــن اولــيــن      .  صــف مــي اي
چهارشنبه سوري نيست که فشفـشـه   
ها و ترقـه هـا و آتشـبـازيـهـاي مـا                
جوانان ترس و لرز در دل شـمـا مـي        

مـا هـمــان جــوانـان، هـمــان           .  انـدازد 

دختران و پسـرانـي هسـتـيـم کـه در               
مــقــابــل جــنــايــت اســيــدپــاشــي، در        
خـيــابــانــهـاي تــهــران و اصــفــهــان و            
شــهــرهــاي ديــگــر درس فــرامــوش          

. نشدني به اراذل و اوباش شما داديم
ما همانهايي هسـتـيـم کـه سـرداران          
شمـا را وادار بـه سـفـسـطـه گـويـي                   
کرديم، ما همان مردمي هستيم کـه  
در صف متحد کارگران، پرسـتـاران،   
معلمان، بازنشستگان بر عليه شـمـا   
و قوانيـن ارتـجـاعـي تـان و حـقـوق                
پايمال شده مان در خيـابـانـهـا و در         
مقـابـل ارگـانـهـاي سـرکـوبـتـان رژه                
ميرويم و از زنـدگـي انسـانـي خـود              
دفاع ميکنيم، ما همانـهـا هسـتـيـم        

جرقه انقالبات جاري در  ۸۸ که سال 
مــنــطــقــه را زديــم، انــقــالبــاتــي کــه          
ديکتاتور پشت ديـکـتـاتـور سـاقـط           

 .کردند
چهارشنبه سوري، روز شادي ما 

روز مـاتـم شـمـا حـکـام           .  مردم است

جشن و سرور بـه مـا     .  اسالمي است
قدرت ميـدهـد؛ قـدرت شـمـا را بـه               

بــه مــا زنــدگــي     .  چــالــش مــيــکــشــد  
ميبخشد؛ زندگي را بـه شـمـا تـلـخ              

ما خود را آماده ميـکـنـيـم     .  ميکند
شما خـود    .  که شما را به زير بکشيم

را آماده ميکنيد يک روز ديـگـر بـر          
عــمــر مــنــحــوس حــکــومــت خــود           

ما خود را آماده ميکنيـم  .  بيافزاييد
به مصاف رنج و فـقـر و تـحـقـيـر و               

سال تمام بر زنـدگـي      ۳۶ اندوهي که 
ما مردم حاکم کرده ايد برويم؛ شـمـا     
خود را آماده ميکنيد يک روز ديگـر  

 . از خشم و نفرت ما در امان بمانيـد 
شـمـا مـيـتــوانـيـد در آنـروز بـه هــر                   

ما جوانان، . مناسبتي عزادار باشيد
ما مردم جشن ميـگـيـريـم و شـادي          
ميکنيم و حکومت منحـوسـتـان را      

 .به چالش ميکشيم

ــازي و رقــص و شــادي                  آتــش ب
جوانان دختر و پسر در خيابانهـاي  
تهران در شب چهارشنبه سوري که 
کلـيـپ هـايـش در فـيـسـبـوک هـا                  
منتشر شده تو دهني محکمي بـه  
احمد خاتمي و حکومـت مـتـبـوع       

خاتمي در نـمـاز جـمـعـه          .  اش بود
بازي چـهـارشـنـبـه         آتش: " گفته بود

آخر سـال  از نـظـر شـرعـي حـرام                   
و جوانان نشـان دادنـد کـه          "!  است

دوره اين نوع فتواها و تهديدات و   
خط و نشان کشـيـدنـهـاي شـرعـي           

بـراي هـمـيـشـه بـه پـايـان رسـيــده                   
 . است

از نقطه نظر مرتجعيـن حـاکـم      
نه تنها رقص و شادي و موزيک و   
آتش بازي بلکه نفس زندگي آزاد و 
انساني حرام و مـخـالـف قـوانـيـن           

اما شـان نـزول ايـن          .  شرعي است
حرام و حالل کردنها   دين و ايمان 

و اعتـقـادات شـرعـي و مـذهـبـي               
آيــت اهللا هــاي حــاکــم، حــتــي                  
فسيلهائي از نوع محمد جنـتـي و     
احمـد خـاتـمـي،  نـيـسـت، بـلـکـه                   

اسالم .  حسابهاي بانکي شان است
مانند همه مذاهب کار و کسب پر 
سودي است که بخصوص در مقام 
دولت ثروتهاي نجومي اي نصيـب  

آيت اهللا ها و آقازاده ها و اعوان و 
رقــص و   .  انصــارشــان کــرده اســت     

شادي جـوانـان ارکـان ايـن بسـاط            
و .  چـپــاول را بــه لــرزه مــيــانــدازد         

دقيقا به همين دليل در جـمـهـوري    
اسالمي چهارشنبه سوري بـه روز      
اعتراض و بچالش کشيدن ارتجاع 

هـر چـه     .  حاکم تبـديـل شـده اسـت        
بيشتر مرتجعين حاکم عليه چهـار  
شنبه سوري به منبـر بـرونـد، ايـن         
جشن اعتراضي گسترده تر و توده 

 .*  گير تر خواهد شد

 ۹ از صفحه  

 يادداشتهاي هفته
 

 حميد تقوايي
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اسفند جمـعـي از      ۲۵روز دوشنبه 
مردم شهر خـرمشـهـر در مـقـابـل           
شهرداري اين شهر تجمع کردند تا 
نســـبـــت بـــه يـــورش مـــامـــوران           
شهرداري آبـادان و خـرمشـهـر بـه            

فروشان که خودسوزي يونـس   دست
عساکره جوان کارگر دست فـروش    

. را بهمراه داشت، اعتراض کـنـنـد   
اين تجمع با ممـانـعـت نـيـروهـاي         
پليس جمهوري اسـالمـي مـواجـه         

 . گشت
سـالـه و        ۳۴يونس عساکره ، 

تنها سرپرست خانواده روز شـنـبـه    
اسفند در اعتراض به تخريـب   ٢٣

دکه ميوه فـروشـي اش کـه تـنـهـا             
منبع درآمد وي بـود در مـقـابـل           
ــه            شــهــرداري خــرمشــهــر دســت ب
خودسوزي زد و مـتـاسـفـانـه جـان         

 .خود را از دست داد
بيکاري گسترده که عامـل آن    
جمهوري اسالمي و نظـام نـکـبـت       

بار سرمايه داري است باعث شـده  
است که بخشي از مردم بـه دسـت     
فــروشــي روي بــيــاورنــد تــا قــادر           
باشند زندگي بخور و نمير خود را 

اما دسـت فـروشـان        .  تامين کنند
بارها و بارها با يورش مامـوريـن   
شهرداري و پليس روبرو مي شوند 
و اين تنها مـنـبـع تـامـيـن امـرار            

. معاش نـيـز از آنـهـا دريـغ شـود              
رژيمي که نـمـي تـوانـد کـار بـراي             
جوانان و مردم تامين کـنـد و بـه          
بيکاران بيمه بيکاري نمي پـردازد  
حق ندارد به دستفروشان حمله ور   
شود اين تنها وسيله معاش آنـهـا     

 . را بر هم زند
جمهوري اسالمي و مقـامـات   
شــهــرداي خــرمشــهــر مســئــول             
مستقـيـم مـرگ يـونـس عسـاکـره              
هســتــنــد و بــايــد در مــقــابــل آن             

 .*جوابگو باشند
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) مـارس    ۱۴ ( اسفـنـد      ۲۳ طبق گزارشاتي روز شنبه  
معلمان چهارمحال، يزد، شيراز و کرمانشاه دست بـه    
تجمعات اعتراضي زدنـد و خـواسـت هـاي خـود را                  

 . اعالم کردند
بر اساس اين گزارش در يزد حـدود هـزار نـفـر از             

در شيـراز مـعـلـمـان در          .  معلمان دست به تجمع زدند
مقابل استانداري دست به اعتراض زدنـد و در شـهـر          

نـفـر از        ۱۰۰۰ کرد چهارمحال نيز تجمعي با حـدود    
زيـر فشـار     .  معلمان در مقابل استانداري برگـزار شـد    

معلمان معترض، ابتدا معاونان استانداري بـه مـيـان      
معلمان رفتند اما معلمان خواستار حضور استـانـدار   

از مـعـلـمـان       .  شدند و به اعـتـراضـشـان ادامـه دادنـد          
خواسته شد که براي مالقات با استاندار چند نماينـده  

خواسـتـار حضـور وي در           اما معلمان.  انتخاب کنند

در نـتـيـجـه در پـايـان ايـن حـرکـت                    .  جمع خود شدند
اعتراضي قاسم سليماني دشـتـکـي اسـتـانـدار چـهـار             
محال و بختياري، نيز ناگزير شد به مـيـان مـعـلـمـان           

معلمان با شعار خط فقر سه ميليون، حقوق ما .  برود
. يک ميليون خواست محوري خـود را اعـالم کـردنـد            

معلمان هـمـچـنـيـن بـه سـکـوت و سـانسـور اخـبـار                         
اعتراضات آنها توسط صدا و سيماي رژيم اعـتـراض     

 . کردند
دور جديد اعتراضات گسـتـرده مـعـلـمـان کـه از                
اوايل بهمن امسال شروع شد در اسفندماه نيـز ادامـه     

اما ايـن    .  اسفند به اوج خود رسيد ۱۰ يافت و در روز 
اعتراضات فروکش نکرد و در روزهـاي گـذشـتـه در               
بجنورد و اردبـيـل و روز گـذشـتـه در شـيـراز، يـزد،                       

تـب و تـاب       .  کرمـانشـاه و شـهـر کـرد ادامـه يـافـت                  

اعتراض در ميان مـعـلـمـان هـمـچـنـان بـاال اسـت و                   
معلمان اعالم کرده اند که به تجمعات اعتراضي خود 

 . ادامه خواهند داد
معلمان خواهان حقوق باالي خط فقر هسـتـنـد و        

مـيـلـيـون      ۳ در همه تجمعات با پالکاردهاي خط فقر 
مـيـلـيـون ايـن خـواسـت را مـطـرح                     ۱ حقوق مـعـلـم      

معلمان همچينن خواهان امنـيـت شـغـلـي،        .  ميکنند
ايجاد تسهيالت براي مسکن، استخدام معلمان حـق    
التدريسي، استخدام معلمان بيشتر و کـاهـش تـعـداد       
دانش آموزان در يک کالس، آزادي معلـمـان زنـدانـي،       
آزادي بيان و تشـکـل و بـهـبـود وضـعـيـت مـدارس                      

 . هستند
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۱۵ مارس  ۱۵ ، ۱۳۹۳ اسفند  ۲۴ 

 

+@Gی�� &
 ا���اH	ت ��FB	ن '�و

هزاران معلم در شيراز، يزد، خرم آبـاد، کـرمـانشـاه و           
شهرکرد دست به تـجـمـعـات اعـتـراضـي در مـقـابـل                 

معلـمـان هـم مـانـنـد           .  استانداري در اين شهرها زدند
کارگران و پرستاران خواهان افزايش دستمزد باالتر از   

 . خط فقر و ساير مطالبات عادالنه خود هستند
در تجمعات روز گذشته و روزهاي قبل از آن کـه        
در شهرهاي چهارمـحـال، يـزد، شـيـراز، کـرمـانشـاه،               
اردبيل و بجنورد برگزار شده بود معلمان اعـالم کـرده     

 . بودند که به تجمعات خود ادامه خواهند داد

معلمان، کارگران و پرستـاران، بـازنشـسـتـگـان و           
ساير حقوق بگيران زحـمـتـکـش مـنـافـع مشـتـرک و                  

خواست افزايـش دسـتـمـزد       .  سرنوشت مشترکي دارند
باالي خط فقر يکي از محوري تـريـن خـواسـت هـاي             

تنها با همبستـگـي بـا خـواسـتـهـا و              .  همه آنها است
مبارزات يکديگر ميـتـوان جـنـبـش پـرقـدرتـي بـراي                
تحقق مطالبات بـحـق اکـثـريـت مـردم شـکـل داد و                   
معلمان ميتوانند نقشي مـهـم در ايـجـاد ايـن صـف               

افزايش حقوق يا دستـمـزد، آزادي     .  مشترک ايفا کنند
کارگران و معلمان زنداني و کليه زندانيان سـيـاسـي و      
عقيدتي، حق اعتصاب و تشکـل، امـنـيـت شـغـلـي،            
استخـدام کـارگـران و مـعـلـمـان روزمـزد و مـوقـت،                       
تحصيل رايگان و طب رايگان، بهبود شرايط مدارس 
و حذف خرافات از کتب درسي از جمله خواست هـاي    

 . مشترک دهها ميليون نفر از مردم است
 

 زنده باد همبستگي کارگران، معلمان و پرستاران
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۱۵ مارس  ۱۵ ، ۱۳۹۳ اسفند  ۲۴ 
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ســال تــازه اي را آغــاز مــي              
فرارسيدن سـال تـازه را بـه          .  کنيم

. همه شما شـادبـاش مـي گـوئـيـم          
شاد باش مي گوئيم بخاطر عشق 
ــان در                   ــاي ــي پ ــه ب ــي ک ــاي ــه ره ب

شادباش مي . وجودمان زنده است
گوئيم بخاطر عزم و شور مـبـارزه     
که گرمـايـش سـراپـايـمـان را فـرا              

بـخــاطـر فــروغ     . ...  گـرفــتـه اسـت     
آگاهي که تيرگي زنـدگـي مـان را        
مي زدايد، دلها و دستهايـمـان را     
استوار به هم پيوند ميدهـد و در      

نويد اتحاد، قدرت اتحاد صفـوف  
ميليوني ما که از راه مـي رسـد،       
مرگ و نابودي جهل و ستم را بـا      

 .بانگي رسا خبر ميدهد
گرچـه سـتـمـگـران حـاکـمـنـد،              
گرچه عـزيـزتـريـن عـزيـزانـمـان در             
اسارتند، گرچه داغ عزيزان اعـدام  
شده بر دلهاي ما سنـگـيـنـي مـي        
کـنـد، گـرچـه صـفـوف مـا هـنـوز                  
اتــحــاد الزم را بــدســت نــيــاورده           

اما دير نخواهد بـود کـه     ...  است 
نيروي اليزال اتحاد صفوفـمـان در     

همه جـا بـه حـرکـت در بـيـايـد و                  
بســاط جــور و ســتــم ظــالــمــان و            
ــشــه               ــي ــم ــراي ه آدمــکــشــان را ب

 . برچيند
پيشرويهاي بزرگي گه در سال 
گذشته داشتـيـم، اعـتـراضـات بـا           
شــکــوه مــعــلــمــان و پــرســتــاران،          
اعتـراضـات مـتـعـدد کـارگـري و              
همراهي خانواده ها و اهالـي يـک     
شهر با اين اعتـراضـات، مـبـارزه       
بــي امــان بــراي آزادي زنــدانــيــان          
سياسي و تالش دسته جمـعـي در     

جلـوي درب زنـدانـهـا بـراي لـغـو                
احکام اعدام، بـلـنـد کـردن پـرچـم           
مبارزه براي افزايش دستمزدها از 
سوي مراکز کليدي کارگري و صد 
ها نمونه ديگر بطـور قـطـع نـويـد          
بخش روزهـاي بسـيـار بـهـتـر در               
آينده اي نـه چـنـدان دور خـواهـد              

 . بود
دير نخواهد بـود کـه صـفـوف         
بهم فشرده ما در خـيـابـانـهـا رژه            

که کـودکـان مـان      ...  خواهد رفت 
درهم شکستن دم و دستگاه سـتـم   

و سرکوب و عوامفريبي ستمگران 
را به هلهله و پايکـوبـي خـواهـنـد        

کـه هـمـه مـردم زجـره            ...  نشسـت 
ديده ايران به دور پرچم انسانـيـت،   
آزاديخواهي و عدالت طلبي گـرد    
خواهند آمد تـا جـهـانـي نـو پـي               

 .افکنيم
ــاش مــي               ــو را شــادب ســال ن

باشد کـه ايـن سـال، سـال           .  گوئيم
 !پيروزي ما باشد
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