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بــي تــرديــد يــکــي از بـــي                  
مسماترين، بي محتواتريـن و در      
عين حال بي ربط ترين کلمات در 
کـل تـاريــخ جــمـهــوري اســالمــي،          

 "انتـخـابـات   "و   "انتخاب"عبارات 
 است. 

دور جاري ايـن مضـحـکـه بـا            
، "رقـابـت  "کـمـدي نـامـنــويسـي و            

سپس نظارت استصوابي، حذف و 
هـا بـه        آه و فغان رد صالحيت شده

انتخاب ليستهاي از سر ناچاري و 
ــدن در                ــط مــان ــق ــچــه ف ــبــول آن ق

حـال و     ،خاکريزهاي آخر صف بود
تري به انتخابات  هواي واقع بينانه

مرسوم جـمـهـوري اسـالمـي داد.            
 شد آنچه که بايد باشد.

طــيــف مــنــســوب بــه اصــالح        
طلبان بخوبي و روشني ميـدانـنـد     

که بدون موافقت نهادهاي اصـلـي   
قدرت مانند بيت رهبري و سـپـاه     
پاسداران و اقمار آن، هرگونه روند 
صلح و سـازش بـا مـوانـع جـدي                 
مــواجــه خــواهــد بــود. مــوانــعــي           
واقعي و غير قابل عبور که حـتـي   
با بدسـت آوردن اکـثـريـت عـددي            

در مجلس هم شانسي بـراي     "راي"
 موفقيت ندارد!

اما با ايـن وجـود مـانـدن در             
همين فضا نيز هنوز با تشـتـت و       
کشــمــکــش امــروزيــن حــکــومــت        
منطبق نبود و نيست. بـه هـمـيـن        
دليل آنچه که قـابـل حـذف نـبـود            

 "نـفـوذ  "اين بـار در امـتـداد خـط             
 قرار گرفت.  

اي نـفـوذ        پيشتر از اين خامنه
را در مقابل رقبايش که به فرجـام  

تکيه داده بـودنـد،    "برجام"رساندن 
تئوريزه کـرده بـود. فـتـواي نـفـوذ              

تريـن ارگـانـهـاي        دشمن در مرکزي
حساس رهبري و از همه مـهـمـتـر       

اي خـودش       در ارگاني که خـامـنـه     
منـتـصـب کـرده تـا بـجـاي آنـکـه                  

آن نـظـارت        نظارت شود، خـود بـر    
کند، صادر شده بـود. حـال بـايـد            
جنبه اجرايي مي يافت. امـا ايـن      
جز با چنگ و دندان نشان دادن به 

 طرف مقابل امکان پذير نيست!
هر درجه که رقبايي مغضـوب  
بيت رهبري شوند، به همان درجـه    

 "بيگانه"تر، و اسباب دست  نفوذي
 خواهند شد. 

بهمن رسـمـا      ۲۹اي در  خامنه
گفت: "راديوي انگليسي دارد بـه        
مردم تهران دستورالعمل مـيـدهـد    
به فالني رأي بـدهـيـد، بـه فـالنـي           
رأي ندهيد. معناي اين چـيـسـت؟     

هـا دلشـان تـنـگ شـده               انگليسـي 
 ".براي دخالت کردن در ايران

طبعا اين اولين بار نيست کـه  
ــازوي                ــوان ب ــعــن ــي ســي، ب ــي ب ب
تبليغاتي مؤثر حکومت اسالمـي  
شتابان و نگران به داد مضـحـکـه      
هاي جـمـهـوري اسـالمـي رسـيـده            
است. از ماه نشين کردن خميـنـي    
تا نردبان سردار سازندگي و بـزک      
کردن گفتگوي تمدنها تـا تـبـديـل       

کليد تدبير و اميد،  روحاني با شاه
سنگ تمام گذاشته است. از بابت  
اينکه بي بي سي دم به دقيـقـه بـه      
داد جمهوري اسالمي رسيده است 
و براي نـرمـالـيـزاسـيـون از هـيـچ               
مجاهدتي کوتاهي نـکـرده اسـت،      
به پـاس ايـن هـمـه خـدمـات بـي                  

اي خود  القاعده خامنه شائبه، علي
شخصا هم وامدار دستگاه سـخـن   
پراکني دولت فخيـمـه اسـت! امـا          
دوران پسا توافق و سرنوشت سـاز    
ــراي             ــعــيــيــن جــانشــيــن ب ــودن ت ب

اي معادله جديدي است. از   خامنه
اين جاي دعوا ديگر فـاز تـراژدي       
است. ريختن پشم و پيله شـيـطـان     
بزرگ ستيزي کـل هـرم جـمـهـوري          
اسالمي را دارد جابجا مـيـکـنـد.     
اينجا ديگر خبري از انـتـخـابـات         
نيست و رقابت نيست. دعواها و    
کشمکش دروني حکومتي درايـن    
بزنگاه، ديگر جز بيروني شدن، بي 

تر شدن راه    پرواتر و رک و مستقيم
ديگري ندارد. از اينجا ديگرسر و  
کله افسران جنگ نـرم ذوب شـده         

را  "ديگ پلوي سفارت"در واليت، 
مــيــگــذارنــد تــوي دامــن ســردار          
سـازنـدگــي و کــلـيــددار تـدبــيـر و              

 اعتدال!
هـاي     عليرضا زاکاني از چهـره 

مطرح باند به اصطالح اصـولـگـرا    
سياه روي سفيد شخص روحاني را 
بعنوان پورسـانـت و رشـوه بـگـيـر             
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سـوريـه   امير رضا مشعليان:     
از انقالب شروع کرد و اکـنـون بـه       
يک فاجعه خـونـبـار تـبـديـل شـده              
است. مسببين اين وضعـيـت چـه       

 کساني هستند؟
روشـن اسـت     حميد تقوائي:  

که مسببين اصلي اين وضـعـيـت      
همان نيروهائي هستند که انقالب 
سوريه را به شـکـسـت کشـانـدنـد.         
يعني رژيـم اسـد و مـتـحـديـنـش                
جــمــهــوري اســالمــي و روســيــه.           
همانطور که اشاره کرديد تحوالت 

ســوريــه بــا انــقــالب شــروع شــد.           
انــقــالبــي در ادامــه و مــلــهــم از             
انقالبات موسوم به بـهـار عـربـي.       
مــردم ســوريــه بــا خــواســتــهــائــي         
انساني و بر حق و به شکل مـدرن    
ــه              ــزي دســت ب ــي ــمــت آم ومســال
اعتراض و تظاهرات خياباني زدند 
و رژيم اسد از زمين و هوا آنها را 
به گلوله بست. با هليکوپـتـرهـاي     
مسلسل دار روسـي و کـمـکـهـاي          
بيدريغ مالي و سياسي و نظـامـي   
جمهوري اسالمي. بـر مـتـن ايـن            
بخون کشيده شدن انـقـالب انـواع        
نيروهاي تـروريسـتـي اسـالمـي و            

دولــتــهــاي ارتــجــاعــي مــنــطــقــه،        
عربستان و ترکيه و جبهه النـصـره   
و باالخره داعش و غيره در سوريه 
فعال و يکه تـاز مـيـدان شـدنـد و            
فاجعـه انسـانـي اي آفـريـدنـد کـه                

 امروز شاهدش هستيم.
اجازه بدهيد اين را هم اضافـه  
کــنــم کــه مســالــه صــرفــا بــر ســر            
عوامل و نـيـروهـاي  ارتـجـاعـي               
مسـبــب ايـن وضــعـيــت نـيــســت.           
موضوع مهمتر آن شرايط سياسي 
منطقه اي و جهاني اي اسـت کـه         
باعث اين وضعيت شده است. بـه     

نظر من اساس مساله بر ميگردد 
به سياستهاي هـژمـونـي طـلـبـانـه          
ميليتاريستي دولت آمريکا که با 
حمله به عراق آغاز شـد. شـرايـط         
فــاجــعــه بــار امــروز خــاورمــيــانــه        
حــاصــل هــجــوم نــظــامــي دولــت          
آمريکا و متحدينش و ناکامي و   
شکست اين استـراتـژي هـژمـونـي        
طلبانه است. از سوي ديگر روسيه 
ــه                ــخــت ــهــم ري ــط ب ــز در شــراي ــي ن
خاورميانه فرصت مناسبـي بـراي     
اعــالم حضــور مــجــدد خــود در            
منطقه پـيـدا کـرده اسـت. دولـت               
روسيه که بعد از فروپاشي شوروي 

مشغول امور داخلي خودش بود و 
بــه يــک نــيــروي حــاشــيــه اي در               
معادالت سياسي جهاني و منطقه 

اي تــبــديــل شــده بــود ، بــرمــتــن             
تضعيف موقعيت آمريکا تصميم 
گرفت  که در سوريه در برابر دولت 
آمريکا و متحديـنـش بـايسـتـد و          
اجازه ندهد که آمـريـکـا در سـيـر          
تحوالت سوريه نقش تعيين کننده 
اي داشته باشد. بر زميـنـه  و در          

نتيجه  چنين وضعيتـي اسـت کـه         
سوريه امروز از يکسو بـه مـيـدان      
رقابت ميان دولـتـهـاي روسـيـه و          

آمريکا و از سوي ديگر به عرصـه  
تقابل ميان نـيـروهـا و دولـتـهـاي           
اسالمي در منطقـه از جـمـهـوري         
اسالمي تا ترکيه و عـربسـتـان و          
 داعش و غيره تبديل شده است.  

امــيــر رضــا مشــعــلــيــان:      
دولت هاي اروپـايـي و خصـوصـا           
آمريکا و روسيـه در تـالش بـراي          
برقراري آتش بس و رسيدن به يـک  
راه حل سياسي براي پايان دادن به 
اوضاع هستنـد. آيـا مـوفـق مـي             

 شوند؟
در شرايطـي  حميد تقوائي:   

آتش بس مطرح ميشود که روسيه 

دست باال را در سوريه پيدا کـرده    
است. در شـرايـط حـاضـر نـيـروي            
فعال نظامي روسيه است و منظور 
از آتش بس ايـنـسـت کـه روسـيـه             
عمليات نظامي خود را مـتـوقـف    
کــنــد تــا کــمــپ غــرب و روســيــه            
بتوانند به توافقي برسند. ايـنـکـه       
در نهايت به چه توافقي خـواهـنـد      
رسيد تماما بستگي به ايـن دارد      
که اهداف سياسي طرفين تـا چـه       
حد برآورده شـود. هـمـانـطـور کـه              
گفتم روسيه نميخواهد اجازه بدهد 
آمريکا و متحدينش تعيين کننده 

باشند. بخصوص روسيـه بـدنـبـال        
آنست  کـه در خـاورمـيـانـه و در              
کشورهاي همجوارش دست باال را 
داشته باشد  و غرب ايـن امـر را         
بپذيرد. اين هدفي است که روسيه 
دنبال ميکند. دفاع از اسد و رژيم 
اسد به ايـن هـدف روسـيـه کـمـک               
ميکند. ميدانيد که از همان آغاز 
انقالب سوريه تـا امـروز مـوضـع         
آمريکا و غرب برکناري اسد بوده 
است و روسيه با حمايت از اسد و   
امروز با دخالت فعال نظامي اش   
اعالم ميکند که او، و نه آمريـکـا   
و مـتـحـديـنـش، تـعـيـيـن کـنـنـده                 

شرايط سوريه است. ايـنـکـه ايـن          
آتش بس تا چه حد عملي بشود و   
چقدر دوام پيدا کند کامال به ايـن  
بستگي دارد که  تا چه حد روسيه 
امتيازات الزم را گرفته باشد و به 
هدف سياسي اش رسـيـده بـاشـد.         
جلب رضايت روسيه نقش کلـيـدي   
اي در عـمـلـي شـدن آتـش بـس و               

 تداوم آن بازي ميکند.  
نقش امير رضا مشعليان:  

عربستان و تـرکـيـه از يـک سـو و              
جمهوري اسالمي از سـوي ديـگـر      
چه اندازه باعث تداوم اين وضعيت 

 مي شود؟
به نظـر مـن     حميد تقوائي:   

اين دولتها نقش مهمي در تـداوم      
فاجعه در سوريه ايفا ميکنند اما 
ايــفــاي ايــن نــقــش در چــارچــوب           
سياستها و تـقـابـل مـيـان کـمـپ              

آمريکا و روسيه امکان پذير شـده  
 است.  

نيروها و دولتهاي اسالمي در 
منطقه در خالء قدرتي که با به بن 
بست رسيدن سياستهاي هژمونـي  
طلبانه آمـريـکـا در خـاورمـيـانـه              
ايجاد شده بميدان آمده انـد بـراي       
اينکه به قـدرت فـائـقـه و قـدرت              
منطقه تبديل بشوند. هـم تـرکـيـه        
اين هدف را دنبال ميکـنـد و هـم        
عربستان سعودي و هم جـمـهـوري    
اسالمي که از ابتدا در گير سوريه 
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کمپانيهاي غربي معرفي ميکند. 
ميگويد براي همين خودش رفـت    

 قراردار با ايرباس و پژو ببندد.
 

$�.�ر� ا�-+( در �Dدا� 
 ا��=	!	ت

نمايه سران جمهوري اسالمـي  
را بايد از زبان خـودشـان شـنـيـد!          
بنا به اظهـارات سـران جـمـهـوري          
اسالمي که در مقـابـل هـمـديـگـر         

اند، اين مشـخـصـات     سنگر گرفته
مسـئــولـيــن طــراز اول حـکــومــت          
اســالمــي اســت: رئــيــس مــجــمــع         
تشخيص مصلحت نظام، وابسـتـه   
به انگليس است. رئيس جمهـوري   
پورسانت بگير شرکتهاي غربي و   

مورد حـمـايـت انـگـلـيـس اسـت.               
ــل مــالحــظــه اي از                ــاب ــعــداد ق ت
مسئـولـيـن درجـه اول حـکـومـت              
اســالمــي بــه دلــيــل ايــنــکــه بــيــم          

امريکا و انگليس بودنشـان   نفوذي
رفته است، توسـط اطـالعـات       مي

سپاه پاسداران شناسايي و با رأي 
شوراي نگهبان رد صالحيت شـده    

 اند.
کل فرماندهي سپاه پاسـداران  
يا هـمـان بـرادران قـاچـاقـچـي بـه               
تأبير احمدي نژاد و يا به توصيـف  
حسن روحاني يک نهاد فـاسـد کـه      
قاچـاق کـاال بـه داخـل کشـور را                
سازماندهي و رهـبـري مـيـکـنـد،         
هستند. رؤساي قـواي مـقـنـنـه و            

خواري در کـل       قضائيه باند زمين
هــنــد.     کشــور را تشــکــيــل مــي          

متنفذين فقه شـيـعـه داعشـي در         
هـاي رأي       سدد انحصـار صـنـدوق     

 آخر! هستند ... و الي
مـقـام      نيا، قائـم  رسول منتجب

حزب اعتماد مـلـي، روز چـهـارم           
اســفــنــد در گــفــتــگــو بــا ايــلــنــا             

گرايان براي آوردن  گويد: اصول  مي
بـا  »  يک ميليون نفر بـه تـهـران       « 

هدف باال بـردن رأي نـامـزدهـاي           
ــه               ــيـ ــابـ ــخـ ــتـ ــوزه انـ ــود در حـ خـ

بـرگـزار      » جلـسـات سـري     «  تهران
 .اند کرده

ــي             ــاتـ ــابـ ــخـ ــتـ ــرداي انـ در فـ
اينچنيي، دولتي که رسما و علنـا  

جيره خوار انگليس" اسـت، بـايـد       "
دستگاه فـاسـدي کـه نـمـي          "همراه 

 "گــذارد کشــور پــيــشــرفــت کــنــد          
مرحله تراژدي پس از انـتـخـابـات       

 را تجربه کنند!
قدر مسلم اين است که آنـچـه     

شـود بـه        خـوانـد مـي        "انتخابـات "
مخرج مشترک اختالفـات درونـي     
روز افزون جمهوري اسـالمـي بـدل      
شده است! کشمکشي کـه بشـدت        
کل دستگاه حکومتي را درهـمـه       

تـر کـرده        تر و ناتـوان  ابعاد ضعيف
است، در دوره پسـا انـتـخـابـات،             
باندهاي حکومتـي بـا عـوارضـي         
دو صدچندان در مقابـل مـردمـي      
که جمهوري اسالمي نتوانست بـه  
پـاي صــنــدوق هــا بــکــشــانــدشــان         

 روبرو خواهند شد!  
ــدوق  ــنـ ــراي             صـ ــاي رأي بـ هـ

ــا            ــهـ ــنـ ــالمـــي تـ ــوري اسـ ــهـ ــمـ جـ
خاصيتشان نـمـايـش بـي حـاصـل           
مشروعيت نـظـام بـر اسـاس رأي           

است. امثال مصباح يزدي بسيـار   
پــيــشــتــر از ايــن، هــمــيــن را هــم            

خواستند برهـم بـزنـنـد و حـق             مي
انتخاب را بر اساس فقه اسالمي، 
در اختيار دستگـاه واليـت فـقـيـه          
بگذارند و قال قضيه را بـکـنـنـد.         

در    "انـتـخـابـات    "اما نتوانستنـد.     
هردوره، چون کابوسي دهشـتـنـاک    
 بالي جان جمهوري اسالمي شد. 

کفه قدرت پس از ايـن دوئـل         
مضحک به هر طرف که سـنـگـيـن     
تر شود بايد خود را براي رويـايـي   
ســرنــوشــت ســاز بــا مــيــلــيــونــهــا         
مـردمـي آمـاده کـنـد کـه جـز بـه                   
خـاتــمـه دادن بـه کـل حــيـات پــر                
نکبت جمهوري اسالمي رضـايـت     
نــخــواهــد داد! هــمــه بــانــدهــا و              

هــاي جــمــهــوري اســالمــي         جــنــاح
دانند که اين بازي آخـر   بخوبي مي

 است!*

بود و همانطور که گفتم يک نيروي 
اصلي ايجاد شرايط فاجعه بار در 

 آن کشور است. 
پايه اي تـر بـايـد      در يک سطح 

گفت اين شـرايـط زائـيـده بـحـران           
حکومتي اي هست که بـورژوازي    
منطقـه و بـورژوازي جـهـانـي در              
خاورميانه با آن روبروست. هم بـه   
صـحـنــه آمــدن و قــدرت گــرفـتــن            
داعش با پرچـم دولـت و خـالفـت           
اسالمي  و هم جايگاه داعـش در    
رقابتهاي منـطـقـه اي و جـهـانـي             
ميان دولتهاي درگـيـر در بـحـران         
سـوريـه ، بـيـانـگـر مـولـفـه هــاي                  
مختلفي از اين بحران حکـومـتـي    
است. همه دولتها ظاهرا مخالـف  
داعش هستند اما عمال از وجـود  
داعش در  جنگ قدرت و پيشبرد 
سياسـتـهـايشـان بـهـره مـيـبـرنـد.               
ترکيه و عربستان سعودي هـر دو      
رســمــا جــزو بــلــوک ائــتــالفــي اي           
هستند که آمريکا عـلـيـه داعـش       
سر هم کرده است ، اما عـمـال از       
داعش مستقيم و يا غير مستقيم 
حمايت ميکنـنـد بـراي آنـکـه بـه             
اهداف خودشان برسند. عربستان  

بدنبال آنست که با اتکا به داعش 
جمهوري اسالمي را عقب براند و 
نيروهاي سني را در سوريـه و در      
عراق تقويت کند، ترکيه به بهـانـه   
مبارزه عليه تروريسـم داعـش بـه        
نــيــروهــاي اپــوزيســيــون کــرد در          
سوريه و در ترکيه حمله ميـکـنـد،    

جمهـوري اسـالمـي        -بلوک روسيه
و خود رژيم اسد از وجـود داعـش     
بـــراي تـــوجـــيـــه ســـيـــاســـتـــهـــاي        
جنايتکارانه شان در دفاع از رژيم 
موجود سوريه سود مي جوينـد و    
حتي آمريکا هم که امروز معمـار  
ائتالف عـلـيـه داعـش هسـت در              
ابتدا که داعش عليه دولت عـراق  
سر بلند کرد، نـظـاره گـر اوضـاع           
ــي از                ــود و حــتــي عــکــســهــائ ب
اسکورت نيروهاي داعش بوسيلـه  
هواپيماهاي آمريکائـي مـنـتـشـر        
شد. علت اين راه باز کـردن بـراي       
داعش اين بود که  در آن مـقـطـع        
دولت  آمريکا کنار رفـتـن دولـت      
مالـکـي و تضـعـيـف مـوقـعـيـت                
جمهوري اسالمي در عـراق را بـه       
نفع خـودش مـيـدانسـت. بـه ايـن              
معني هم خود حضـور داعـش و         

سربلند کردن چـنـيـن نـيـروئـي بـا            
ادعاي دولت و خالفت اسالمي و   
هم اين واقعيت که بطور لفظـي و    
تـبـلـيـغـاتـي هـمـه عـلـيـه داعــش                  
هستـنـد ولـي عـمـال هـر يـک بـه                   
ــت                ــدم ــحــوي داعــش را در خ ن
ســـيـــاســـتـــهـــاي خـــودش بـــکـــار        
ميگيرند، نشان ميدهد که چطـور  
مساله قدرت منطقه اي و دسـت      
باال پيدا کـردن در مـنـطـقـه يـک               
مساله باز و تعيين تکليف نشـده    
اي هست. بازيگران اصلي محلي  
اين وضعيت ترکيه و عربستـان و    
ــوري اســالمــي و داعــش              ــه جــم
ــن                   ــه اي ــچــه ب ــا آن ــد. ام ــن هســت
رقابتهاي محلي امکان بروز داده 
عبارتست از رودرروئي آمريکا و   
روســـيـــه کـــه بـــراي پـــيـــشـــبـــرد           
سياستهايشان به ايـن دولـتـهـا و           
نيروهاي محلي متکي ميشوند و 

 آنها را به بازي ميگيرند.  
آيـا  امير رضا مشعلـيـان:      

مردم سوريه ممکن اسـت از ايـن       
کابوس و اين تراژدي عظيـم کـمـر      

 راست کنند؟ چگونه؟
تا آنـجـا کـه        حميد تقوائي:  

به موقعيت مردم در سوريه و کال 
در خاورميانه مربوط ميشود دو   
مساله را بايد مـورد تـوجـه قـرار         
داد. اول جنبشهائي کـه در چـنـد         
ســال اخــيــر در مــنــطــقــه عــلــيــه            
نيروهاي اسالمـي شـکـل گـرفـتـه           
است. مقاومت مردم کوبانـي کـه      
تنها مورد مقـاومـت پـيـروزمـنـد         
مردم در بـرابـر داعـش بـود، يـک            
نمونه برجسـتـه ايـن حـرکـت ضـد             
نيروهاي اسـالمـي اسـت. نـمـونـه            
ديگـر تـظـاهـرات و اعـتـراضـات              
خــيــابــانــي مــردم در شــهــرهــاي           
مختلف عراق است بـا شـعـار نـه         
سني و نه شيعه و با خواسـت يـک     
جامعه سکوالر و مدني که اکنون 
مدت شش ماه است ادامـه دارد.    
همـچـنـيـن اوجـگـيـري مـبـارزات              
مردم در کـردسـتـان عـراق عـلـيـه            
ــراضــات            ــمــي، اعــت ــي ــل ــت اق دول
متعددي که در ترکيه عليه دولـت  
اردوغان شاهد هسـتـيـم و غـيـره            
همه نشانه ها و نمونه هـائـيـسـت       
که راه مقابله با وضعيـت حـاضـر      

 را بما نشان ميدهد. 
فاکتور ديگر اهميت حـمـايـت    
جهاني از ايـن مـبـارزات اسـت.             
بايد توجه داشـت کـه در شـرايـط           
حاضر توده هاي مردم در سـوريـه     
قرباني افسارگسيختگي نيروها و 
دولتهاي اسالمي و جنگ قـدرت    

مــيــان ايــن نــيــروهــا و حــامــيــان          
جـهـانـيـشــان هسـتـنــد. مـردم بــه               
حاشيه رانده شده اند، زندگـيـشـان    
و جــان و هســتــي شــان بـه آتــش              
کشيده شده است، صدها هزار نفر 
جان باخته اند و ميـلـيـونـهـا نـفـر          
آواره و بــه کشــورهــاي ديــگــر                 
پــنــاهــنــده شــده انــد. نــيــروهــاي            
آزاديخـواه و چـپ و مـتـرقـي در                
سطح جهان بايد به حمايت از اين 
مردم برخيزند. بايد عليه نيـروهـا    
و دولــتــهــاي اســالمــي و عــلــيــه            
سياستهـاي کشـورهـاي غـربـي و            
روسيه در منطـقـه بـمـيـدان آمـد،           
آنان را محکوم کرد و نيروي مردم 
جهان را به حمايت از مردم سوريه 

و منطقه برانگيخت. به نظـر مـن       
يک جنبش و نـيـروي فشـار بـيـن              
المللي مـيـتـوانـد و بـايـد عـلـيـه                  
سيـاسـتـهـا و نـيـروهـاي مسـبـب                
فاجعـه سـوريـه و کـال وضـعـيـت                
امروز خاورميانه شکل بگـيـرد و     
فعال بشود. چنـيـن جـنـبـشـي در            
کنار و در حمايـت از حـرکـتـهـاي          

شـاهـد      اعتراضي که در مـنـطـقـه      
هستيم و به نمونـه هـايـش اشـاره         
کردم نيروئي است کـه مـيـتـوانـد          
شرايط را در سوريه و در منـطـقـه    
به ضرر نيروهاي ارتجـاعـي و بـه        

 نفع مردم تغيير بدهد. *

 

 ۲ از صفحه  

 ه به کدام سو میرود؟يسور

 

 ۱ از صفحه  

 ، کابوس حکومت اسالمی "انتخابات  "

 



 4 ۱۳۹۴اسفند  ۷ انترناسيونال 

زنان در ايران در   انترناسيونال:  
دو دنــيــاي مــوازي زنــدگــي مــي           
کنـنـد. در يـک دنـيـا، جـمـهـوري                  

و قوانيـن   اسالمي است با سرکوب
ــل                ــي ــحــم ــراي ت ضــدزن و تــالش ب
بيحقوقي و در دنياي ديگر اکثـريـت   

سال سرکوب و    ۳۷ زنان که عليرغم 
شالق و زندان تسليـم نشـد ه  و در             
ــدگــي             عــرصــه هــاي مــخــتــلــف زن
اجتماعي ، وجودشان و حضـورشـان     
را بـه رژيـم تـحـمـيـل کـرده انـد. از                    
اشتغال و تحـصـيـالت دانشـگـاهـي          
بگيريد تا زير پا گذاشتن ارزشـهـاي     
اخــالقــي ضــد زن اســالمــي. ايــن              
معـمـاي شـگـفـت انـگـيـزرا چـطـور                 

  ميشود توضيح داد؟

تصوير اوليـه  شهال دانشفر:  
همين است که شما اشاره کرديـد.  
اما اولين نکته مـن ايـنـسـت کـه          
اين دو دنيايي که شما تصـويـرش     
کرده ايد، آنچنان هم موازي پيـش  
نرفته و پيش هم نمي روند. بـلـکـه     
اينها دو دنـيـاي در تـخـاصـم بـا               

 يکديگرند. 
داستان واقعي بر سر حاکميت 
رژيمي است  که آپارتايد جـنـسـي      
ساختار و هـويـتـش اسـت. اسـالم           
ــون جــاري جــامــعــه در ايــن              قــان
حکومت اسـت و اعـالم حـجـاب             
ــودن            ــه ب اجــبــاري، اعــالم مــردان
جــامــعــه و بــردگــي زنــان در آن              
جامعه بر اساس قوانين اسـالمـي   
است. تصوير مقابل آن جنگ هـر     
روزه زنان و مردم معترض عـلـيـه      
اين توحش و بربريت است کـه در      
طول حيات رژيم اسالمـي جـريـان      
داشته است. و شيپور اين جـنـگ      

در  ٥٧در همان هشت مارس سال 
برابر فرمان اجباري شدن حـجـاب     
براي زنان از جانـب خـمـيـنـي زده          
شد. در اين روز هزاران زن و مـرد     
آزاديخواه به خيابان ريختند و بـا      
شــعــار نــه روســري، نــه تــوســري،          
آزادي، آزادي، اولين صـف بـنـدي      
ها را در مقابل رژيـم اسـالمـي و        
قوانين ارتجاعي اسالمي اش بـه      

نمايش گذاشتند. و اين روز را بـه      
بعنوان روزي  فراموش نشدني در 
تاريخ جنبش رهايي زن بـه ثـبـت          

 رساندند. 
به نظـر مـن دنـيـاي غـالـب،              

دنياي جـنـبـش بـالـنـده آزادي زن             
اســت کــه راديــکــال و مــدرن و                
انساني اسـت و در عـرصـه هـاي             
بسياري ارتجـاع حـاکـم را عـقـب            
رانده است. بارزتـريـن نشـانـه اش         
مـبــارزه عــلـيــه حـجــاب اجــبــاري          
است. روشن است که اين فقط يک 
ادعا نيست. بلکه حجاب برگيران  
به جنبشي واقعي در اين جـامـعـه    
تبديل شده است. از جـملـه ابـعـاد        
اين جـنـبـش را بـاچشـم خـود در                 
خيابان و در کوچه  و جـنـگ هـر            
روزه مـردم  بـر سـر حـجـاب، در                
اظــهــارت مــقــامــات مــخــتــلــف          
حکومتي و امام جمعه ها و آيـت    
اهللا هاي ريز و درشتشان و بـلـنـد        
شدن هوارشان از ايـنـکـه حـجـاب          
ــز در                   ــي ــت و ن ــت، اســالم رف رف
ــدهــان ارشــد            گــزارشــات  فــرمــان
نــظــامــي رژيــم کــه هــر ســالــه از             
ــروهــاي            ــي ــامــه شــکــســت ن کــارن
سرکوب امر به معروف و نهـي از    
مـنــکــرشـان خــبــر مــيــدهـنــد، بــه          
روشني مـيـشـود ديـد. خصـوصـا            
امروز مدياي اجتماعـي بـه ابـزار        
مهمي براي عرض انـدام جـنـبـش         
حجاب برگيران واسـاسـا جـنـبـش          
رهايي زن در سـطـحـي گسـتـرده               
تبديل شده و در آن زنان با اسـم و    
رسم خود و بـدون حـجـاب ظـاهـر            
ميشـونـد، ابـراز وجـود سـيـاسـي              
ميکننـد، گـروهـهـاي مـبـارزاتـي            
خود را شـکـل مـيـدهـنـد و آوازه               
خبرش نيز به رسانه هاي جـهـانـي      

 کشيده شده است. 
من اين جـنـبـش را  جـنـبـش             
نوين آزادي زن ميخوانم. جنبشـي   
که خصوصا امـروز نـه تـنـهـا در              
ايران بـلـکـه در کـل مـنـطـقـه در                 
مــقــابــل جــريــانــات اســالمــي در         
قدرت و دارو دسته هاي وحشي و   
جنايتکار آن  قد علم کرده است و 
نقش سياسي مهمي ايفا ميـکـنـد    
و به اين اعتبار رنگي زنـانـه  بـه          
انقالب در ايران و در  کشورهايـي  
کـه در حــيـطــه قـدرت جـريــانــات             
اسالمي قرار دارند، زده است. بـا     

اين مقدمه اجازه بدهيد در مـورد  
معماي شگفـتـي کـه شـمـا از آن              
صحبت ميکنيد،  بيشتر توضيـح  

 دهم.
هــمــانــطــور کــه اشــاره کــردم          
ضديت بـا زن هـويـت و تـعـريـف               
جمهوري اسـالمـي اسـت.  پـايـه               
هاي اين حـکـومـت بـر آپـارتـايـد              
جــنــســي و  قــوانــيــن ارتــجــاعــي           
اسالمي گذاشته شده است. به اين 
مــعــنــي کــه جــمــهــوري اســالمــي        
قوانـيـن اسـالمـي را بـه قـوانـيـن                 
رسمي کشور تبديل کرده و با ايـن  
کار ستم  بر زن را نهـاديـنـه کـرده       
اسـت. تــمــام دســتــگــاه قضــايــي،          
ــدان و              ــيــروهــاي ســرکــوب و زن ن
جنايتش نيز در خـدمـت اجـرايـي         

 کردن اين قوانين قرار دارد.
به عـبـارت روشـنـتـر، قـانـون            
اســاســي جــمــهــوري اســالمــي و           
قوانين ديگرش چون قانون ازدواج 
و خــانــواده، قــانــون کــارو غــيــره           
همگي اساسش بر بردگي جنـسـي   
و فرودستي زنان  گذاشتـه شـده و       
ــک                ــي ــک ــف ــاري و ت ــب ــجــاب اج ح
جنسيـتـي دو رکـن اسـاسـي ايـن               
قوانيند. به اين ترتيب جامعه اي    
با قوانيني اسالمي، يعني جامعه 
اي مردانه که در آن زن تـنـهـا يـک       
برده جنسـي اسـت  کـه در تـمـام                
شــئــون اقــتــصــادي، اجــتــمــاعــي،      
سياسي و فرهنگي آن يک آپارتايد 
جنسي تمام عيار برقرار است. بنا 
بر اين قـوانـيـن زنـان از پـايـه اي               
ترين حقوق اجتماعي و شهرونـدي  
مثـل حـق طـالق، حـق انـتـخـاب                
همسر، حق نـگـهـداري از کـودک،         
حق سفر و اشـتـغـال بـدون کسـب            
اجازه همسر، و بسياري از حـقـوق   
ديگر محرومند. مجلس اسالمي  
هم جايي براي تصويب قوانيني از 
همـيـن دسـت اسـت. نـمـونـه اش                 
تصويب قوانيني چون طرح تعالي 
جمعيت و خـانـواده، طـرح هـايـي          
چون  دورکاري براي زنان با هـدف  
اســتــثــمــار بــيــشــتــر آنــان و دور             
کــردنشــان از صــحــنــه جــامــعــه،          
قـانـونـي کـردن ازدواج بـا فـرزنـد                
خوانده و رسميت قانوني دادن بـه    

تجاوز جنسي به کـودکـان، جـاري      
ايـن تـن        -کردن قـانـون صـيـغـه            

فروشي رسمي اسـالمـي، کـاهـش         
ــرش               ــذيـ ــان در پـ ــه زنـ ــمـ ــيـ ــهـ سـ
دانشگاهها، ممـنـوعـيـت حضـور        
زنــان در ورزشــگــاه و صــدهــا و              
صدها مورد ديگر همه و همه تار 
وپود  حکومت وحشي اسالمي و   
قوانينش را تشـکـيـل مـيـدهـنـد.            
روشن است که در چنيـن جـامـعـه       
اي زنان براي حقوقي پايه اي چون 
حضور در استاديوم هاي ورزشي، 
شــرکــت در مســابــقــات ورزشــي          
جهاني، آواز خواندن و هزار و يـک  
چيز ديگر بايـد بـجـنـگـنـد و يـک              
تحقير و اذيت و آزار هـر روزه بـر         
آنان وارد ميشود. بعالوه جـدا از       
ــن رســمــي،              ــي ــوان ــودن ق جــاري ب
حکومت اسالمي حامي سـنـن و       
فرهنگهاي پـوسـيـده مـردسـاالري        
است و اين خود بر سـخـت جـانـي       
اين سنت ها در بخش معيـنـي از     
جامعه تاثير گذاشته و بعضا آنها 
را رشد داده و معضـالت زنـان را       

 شدت داده است. 
نکتـه مـهـم ايـنـجـاسـت کـه                

اينها همه تعريف حکومتي اسـت  
که اسالمي است. اما هـمـانـطـور        
که اشاره کردم مـردم در مـقـابـل           
اين حاکميت ايستاده اند و عـلـيـه    
قوانين ارتجاعي اسـالمـي و ايـن        
توحش و بربريت جنگـي هـر روزه       
دارند. برآينـد ايـن جـنـگ تـوازن             
قوايي است که مي بيـنـيـد. و بـه          
نظرمن تا هـمـيـن جـا بـرنـده ايـن              

 جنگ مردمند. 
بــه هــمــيــن نــمــونــه حــجــاب          

اجباري نگاهي بـيـنـدازيـد. بـراي           
اجراي اين فرمان اسالم بـه گـفـتـه       

 ٥٠نيروي سرکوب و  ٢٦خودشان 
رســـانـــه را در رکـــاب نـــيـــروي              
انتظامي شان بسيج کرده اند، تـا    
ــر فــراز حــکــومــت               ــرا ب ــرچــم آن پ
اسالمي برافراشته نـگـاهـدارنـد و       
اين عاقبت کارشان است کـه مـي     
بينيد. جداسازي جنسيتي بـخـش      
مهم ديگري از قوانينشـان اسـت.     
آنــرا در مــحــيــط هــاي کــار، در             
مدارس، در دانشگاهها، حتي در 

امکان عمومي و در سطح جامعه 
مثل اتوبوس ها، پارک ها و غيره 
به اجرا گذاشته و يـا سـعـي کـرده         
اند که به اجـرا بـگـذارنـد، و ايـن              
خـود مــوضــوع جــنــگ اســت. از           
جمله يک عرصه مهم اعتـراضـات   
در دانشــگــاهــهــا بــر ســر هــمــيــن          
مـوضـوع بـوده اسـت و بسـيــاري              
جاهـا، مـردم تـوانسـتـه انـد ايـن                
طــرحــهــا را عــقــب بــزنــنــد و بــه              

 شکست بکشانند. 
مثال ديگر قوانـيـن اسـالمـي       
مـربـوط بـه خـانـواده و ازدواج و                
ــيــن                ــر قــوان ــنــا ب طــالق اســت. ب

اسالمي زن حق طالق ندارد. ولـي    
کافيست بـه جـلـوي دادگـاهـهـاي             
خانواده حکومت اسـالمـي سـري        
بزنيد و ببينيد چه جنـگـي عـلـيـه        
اين قوانيـن جـاريسـت و چـگـونـه             
زنان بر سر حق و حـقـوقشـان مـي       
جنگند. و چيزي که مـا مشـاهـده       
ميکنيم قالب شدن هر روز بيشتر 
روابطي آزاد، برابر و انساني بـيـن   
زنان و مردان جامعه و در خانواده 
هـا خصــوصـا در مــيـان جـوانــان             
است. يک نمونه اش ازدواج هـاي       
سفيد است که آمارهاي گسترده و 
اجتـمـاعـي اش را از خـود رژيـم                
ميشنويم. جـوانـان و بـخـشـي از             
مردم با ازدواج هاي سفيد عـمـال     
قوانين اسالمي را زير پا گذاشـتـه   
اند و آزادانه و بر اسـاس عشـق و       
دوســتــي دارنــد  بــا هــم زنــدگــي             
ميکنند. در ازدواج هايي هم کـه     
به ثبت ميرسند خيلي اوقات مي 
بينيم کـه زنـان حـق طـالق را بـه                
ــبــت              ــه ث عــنــوان شــرط ازدواج ب

 ميرسانند. 
ميخواهم چنين نتيجه بگـيـرم   
که درست است کـه رژيـم هـمـواره         
قوانيني عليـه زنـان بـه تصـويـب            
رسانده و با اين قوانـيـن نـه فـقـط          
زنان بلکه کـل جـامـعـه را مـورد            
حملـه و تـعـرض خـود قـرار داده                
است، اما شما وقتي به واقـعـيـت      
جامعه نـگـاه مـيـکـنـيـد، روابـط               
بخش عظيمي از مردم ربـطـي بـه        
قوانين ارتجاعي و عـقـب مـانـده         
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"ايران همچنان به شدت بـه مـحـدود کـردن آزاديـهـا،                
حصر و حبس فعـاالن، شـکـنـجـه و رفـتـارهـاي غـيـر                   
انساني، قطع عضو و شالق در مـال عـام، اعـدام، از            

هـاي     جمله اعدام نوجوانان، ادامه مـيـدهـد ... مـقـام            
ايراني به  ايجاد محدوديت شـديـد در زمـيـنـه آزادي            

هـاي     بيان يا تشکيل تجمعـات  ادامـه داده، شـبـکـه             
اجتماعي را فيلتر کرده، نشريات را توقيف يا تعطيل 

نگاران را بـازداشـت و زنـدانـي          نگاران و وب و روزنامه
 اند..." کرده

 از گزارش ساليانه سازمان عفو بين الملل
 

واقعيات دردناکي که هر سال در گزارش سالـيـانـه    
واقـعـيـات هـر روزه            ،عفو بين الملل بـيـان مـيـشـود          

زندگي مردم در ايران و موضوع اعتراض و مبارزه هر 
روزه آنان است. اما امسـال انـتـشـار ايـن گـزارش در                
آستانه معرکه انتخابات افشاگر تالش شيـادانـي نـيـز       
هست که ميخواهند با مقايسه بـد و بـدتـر مـردم را               
بپاي صندوق راي بکشانند. بر متن اعدام و زنـدان و       
شکنجه و نفي و سرکوب هر نوع آزادي عقيده و بـيـان   
و قلم و تجمع بازي انتخاباتي براه انداخته انـد تـا بـه          
رژيم اعـدام و قصـاص وشـالق و تـحـجـر و قسـاوت                        
اسالمي مشروعيت بدهند. و عـده اي اصـالح طـلـب            

درون و بيرون حکومتي هم معرکه گرفته اند کـه "راي     
بدهيد تا راي نياورند"! کل اين رژيم نبايد راي بياورد! 
اين شارالتانهاي باصطالح "اصالح طلب" خود شريـک    
جرم "برادران اصولگرا" يشان و از سازمان دهندگان و   
بنيانگذاران همه جنايات و فساد و تحجر و ارتجاعي 

 هستند که  جمهوري اسالمي ناميده ميشود!   
در بخشي از گزارش عـفـو بـيـن الـمـل بـه صـدور                 
احکام قصاص در سال گذشته از جمله صـدهـا مـورد        
شالق در شيراز، قطع انگشتان دو مـرد در مشـهـد و          
کور کردن فرد ديگري در کرج اشاره شده است. و ايـن     
البته خبر تازه اي نيست. مـوارد مـتـعـدد قصـاص و             
شالق و نقص عضو  بخشي از گزارش هر سـالـه عـفـو       
بين الملل بوده است. جمهوري اسالمي از بدو بقـدرت  
رسيدن با شمشير قصاص و اعدام و تـعـزيـر و شـالق             
بجان جامعه افتاده اسـت و هـمـه دار و دسـتـه هـاي                   
حکومتي در انجام اين جنايت شريک هستند. راي بـه    
هر جناحي از اين حکومت مهـر تـايـيـد بـر تـوحشـي              
است که کل اين حکومت بر جـامـعـه تـحـمـيـل کـرده               
است. اين توحش انتخابات بردار نيسـت! خـواسـت و          
راي مردم خالصي از شر کل نظامي است که بر پـايـه     

 اين توحش و جنايت قرون وسطائي بنا شده است. *

آسوشيتد پرس در گزارشي تـحـت     
ــگ در                   ــژواک جـــنـ ــوان "پـ ــنـ عـ
خاورميانه ادامه دارد" به بـررسـي    
نتايج و عواقب جنگ اول خـلـيـج        

پرداخته است. در     ۱۹۹۱در سال 
اين گزارش جنگ خلـيـج  چـنـيـن          

 ارزيابي  ميشود: 
"آمريـکـا تـوانسـت نـيـرويـي              

مرکب از ارتش کشورهاي ائتالف 
تشکيل دهد، سازمان ملل متحد 
با تصـويـب چـنـد قـطـعـنـامـه از                  
عمليات آمريکا حـمـايـت کـرد و           
درست همزمان بـا پـايـان جـنـگ            
سرد و فـروپـاشـي اتـحـاد شـوروي           
قدرت خـود را بـه عـنـوان تـنـهـا                  
ــش                 ــاي ــم ــه ن ــان ب ــه ــدرت ج ــرق اب

 ".گذاشت
اما در خاورميانه امروز نشان 
چـنـدانــي از ايــن نـمــايـش قــدرت             
نميتوان يافت. درهـمـيـن گـزارش          

سال پس از اوليـن   ۲۵آمده است " 
دخالت نظامـي آمـريـکـا، اکـنـون           
نظامـيـان آن کشـور در گـوشـه و                

گــروه     کــنــار عــراق و ســوريــه بــا         
ــت اســالمــي    «  ــه از دل          » دول ک

الـــقـــاعـــده ســـر بـــرآورده اســـت،          
ــا               ــمــزمــان ب ــد، و ه ــجــنــگــن مــي

هـاي ايـران بـراي گسـتـرش               تالش
هاي  اي خود، حکومت نفوذ منطقه

عرب متحد آمريکا در جنگ اول   
خليج فارس، در خـاک خـود و يـا          
خـارج از کشـور مســتـقــيــم و يــا              

 غيرمستقيم درگير جنگند.
در مجموع آمريکا در کـالف      

اي گرفتار شده که در سـال     پيچيده
اميدوار بود بتـوانـد از آن        ۱۹۹۱

 پرهيز کند."
اين کـالف پـيـچـيـده نـتـيـجـه                
اشتباه محاسـبـه هـيـات حـاکـمـه            
آمريکا و يـا تـنـدرويـهـاي دولـت             
بوش و يا نئـوکـان هـاي نـيـسـت،           
بلکه نتيجه  بحران همه جانبه اي   
است که گريبان بورژوازي غرب و   
بورژواز ي منطقه را گرفته اسـت.    

سال پـس از فـروريـزي ديـوار            ۲۵
برلين، ديوار سرمايـه داري بـازار       
آزاد نيز با فروپاشي وال استريـت،  
جنبش اشغال در غرب و انقالبات 
بهـار عـرب در شـرق فـروريـخـتـه                

است. بقـول کـيـسـنـيـجـر سـقـوط               
حسني مبارک  فـروپـاشـي ديـوار           
بــرلــيــن غــرب بــود. امــروز ايــن             
درماندگـي سـرمـايـه داري بـازار            
آزاد نه تنـهـا در کـالف سـردرگـم            
خاورميانه بلکه در خـود غـرب و       
رويگرداني مردم  آمريکا و يونـان  
و انگليس و اسپـانـيـا و غـيـره از            
سيستم حکومتي و احزاب سنتـي  
و اصلي بورژوازي در اين کشورها 
ــمــايــش                ــه ن ــروشــنــي ب خــود را ب

 ميگذارد. 
يک نمود ديگر اين بحـران بـن     
بست سرمايه داري جهاني سربلند 
کردن نيروها و دولتهاي اسـالمـي     
در خــاورمـيــانــه اســت. جـنــگ و            
کشاکش بين جمهوري اسالمـي و    

هــاي عــرب      تـرکــيــه و "حــکـومــت       
متحد آمريکا در جنگ اول خليج 
فارس" خود نتيجه خاورميانـه بـه      
هم ريخته و خالء قدرتي است کـه    
نافرجـامـي اسـتـراتـژي هـژمـونـي             
طلبانه آمريکا در منطقـه ايـجـاد      

کرده است. اما توده مـردم جـهـان        
در بــرابــر جــنــگ و نــکــبــتــي کــه            

کـه      -دولتهاي غـربـي و روسـيـه           
اکــنــون خــود عضــوي از کــمــپ             
سـرمــايـه داري بــازار آزاد و يــک             
مدعي ابر قـدرتـي در ايـن کـمـپ            

بر خاورميانه حاکم کرده و    -است
هيوالي اسالمي اي کـه سـرمـايـه         
داري جهاني از قـفـس آزاد کـرده            

 است ساکت ننشسته اند. 
آنـچـه در گــزارش آسـوشــيـتــد           
پرس غـايـب اسـت ايـن واقـعـيـت              
اســت کــه نــمــايــش قــدرت دولــت          
آمريکا بر خرابه هاي ديوار برليـن  
امروز،  جاي خود را بـه سـربـلـنـد        
کــردن امــواج اعــتــراضــي عــلــيــه         
فاتحين جنگ سرد و  بـنـيـادهـاي     
سرمايه داري بازار آزاد و عـلـيـه          
دولتها و نـيـروهـاي اسـالمـي در              
شرق و در غـرب داده اسـت. در                
تاريخ دو دهه اخير جهان  نه تنهـا  
جنبـش نـود و نـه درصـديـهـا در                 
غرب و انقالبات موسوم بـه بـهـار      
عرب، بلکه برآمد انقـالبـي مـردم      

ــران در ســال          ، مــقــاومــت     ۸۸اي
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"ما روستايي را در سيستان و بـلـوچسـتـان داريـم کـه            
انـد. بـازمـانـدگـان            تمامي مردان آن روستا اعدام شده

آنها امروز قاچاقچي بالقوه هستند هم از اين نظر کـه    
بخواهند انتقام پدران خود را بگيرند هم براي تـامـيـن    
منابع مالي خانواده ها، اما هـيـچ حـمـايـتـي از ايـن              

 افراد نميشود."

 معاون روحاني در امور زنان و خانواده
اين سخنان ظاهرا در ضرورت حمايت از خـانـواده   
اعدامي ها بيان شده بي آنکه در مورد فاجعه اصـلـي   
يعني اعدام همه مردان يک روستا حرفي داشته باشد! 
از نظر دولت روحاني و کل مقامات جمهوري اسالمي 
قتل عام مردان يک روستا امري عادي است که تـنـهـا    
از نقطه نظر وضعيت بازماندگان قـابـل بـحـث اسـت!            
همه مردان يک روستا را اعدام کرده اند و حـاال بـراي       
بازماندگانشان اشک تـمـسـاح مـيـريـزنـد. ايـن شـيـوه                  

مرضيه حکومت تدبير و اميد و همه اصـالح طـلـبـان       
حکومتي در ايران است. اصالح طلباني کـه امـرشـان       
توجيه و پرده پوشي جنايت در لـفـافـه اي از لـفـاظـي             

 هاي تهوع آورست.  
در فيلم معروف" زندگي برايان " که در آن داستـان    
زندگي مسيح و کل انجيل و مسيحيت به زبان طنز به 
نقد کشيده شده صحنه اي وجود دارد که وصـف حـال       
اصالح طـلـبـان جـمـهـوري اسـالمـي اسـت. در صـف                      
محکوميني که بسوي قتلگاه خود روان هسـتـنـد يـک       
مقام "ليبرال" حکومـت رم بـا لـبـخـنـد از قـربـانـيـان                       
ميپرسد که چه نوع صليبي را انتخاب ميکنند! حـاال   
حکايت دولت تدبير و اميد اسـت. رکـورد اعـدام در             
دنيا را شکسته اند، کل مردان يـک روسـتـا را اعـدام           
کرده اند و بعد سنگ حمايت از خانواده اعداميـان را    
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 6 ۱۳۹۴اسفند  ۷ انترناسيونال 

اسالمي ندارد، بلکه بـعـکـس در        
تــقــابــل بــا آنســت. بــه عــبــارت              
روشنتر  اينها همـه عـرصـه هـاي         
جدال مردمند و زنان ، و خصوصا 
جوانان در سنگر جلوي اين جنگ 

 قرار دارند.  
بــنــابــرايــن پــاســخ مــعــمــاي        

شگفت انـگـيـزي کـه شـمـا بـه آن                
اشاره ميکنيد، مـبـارزه هـر روزه        
ــا                زنــان و مــردم ايــن جــامــعــه ب
جمهـوري اسـالمـي و قـوانـيـنـش              
است. جنگـي کـه تـا هـم اکـنـون                
پيشروي هاي بسـيـاري داشـتـه و           
شکستهاي بسياري بـر حـکـومـت       
تحميل کرده اسـت. ايـن جـنـگـي             
ــي در                 ــن ــگــي ــه وزن ســن اســت ک
معادالت سياسي جامعـه دارد و      
هــمــانــطــور کــه اشــاره کــردم  بــه            
 انقالب ايران رنگ زنانه زده است.

روز جـهـانـي      انترناسيونال:    
مارس) را در   ٨اسفند (  ١٧زن ، 

پيش رو داريم. در مـتـن اوضـاع           
سياسي کنوني ، چه وظـايـفـي بـر       
دوش رهبران عملي  و پـيـشـروان        
جنـبـش بـرابـري زن و مـرد قـرار                 
دارد؟ کدام خواسته ها در اولويت 
بايد قرار داشته باشـنـد. چـگـونـه         
ميشود جمعـهـاي زنـان و مـردان           
برابري طلب در سـراسـر ايـران را            
حــول خــواســتــه هــاي فــوري بــهــم          

 متصل و سازمان داد؟
قـبـل از هـر        شهال دانشفر:    

چيز هشت مارس را بـه هـمـگـان           
شادباش ميگويم. با اشاراتي کـه     
در پـاسـخ بـه سـوال اول داشـتــم،                
جايگـاه مـهـم روزي چـون هشـت              
مـارس در مــبــارزات امــروز مــا          
مردم عليه يکي از ضد زن ترين و 
جنايتکار تـريـن حـکـومـت هـاي             

 حاکم، به روشني نمايان است. 
هشت مارس روز جهاني زن ، 
روز آزاديخواهي و برابري طـلـبـي      
ــودن ايــن روز                ــي ب اســت. جــهــان
فــرصــتــي اســت کــه مســايــل و              
معضالت مربوط به سـتـم کشـي        
زن را در سطح جهاني جلوي چشم 
مي آورد و فـرصـتـي بـراي هـمـه               
انسانهـاي آزاديـخـواه در سـراسـر            
جهان است که در اين روز بـيـرون       

بيايند و اعتراض خـود را عـلـيـه           
تبعيـض و سـتـم کشـي عـيـه زن                 
اعالم کنند. خصـوصـا در جـهـان          
امروز، هشت مـارس را بـايـد بـه           
روز کيفرخواست خود عليه اسـالم  
سياسي و جناياتش، نه تـنـهـا در        
ايران بلکه در کل منطقه و جـهـان   

 تبديل کنيم. 
واقعيت اينست که ستمکشـي  
زن و قوانين ارتجاعـي اسـالمـي،      
ابزارهاي آشکار سرکوب جامعه و 
به قهقرا کشيدن آنست. از همـيـن    
رو امروز بيش از بيش بر همـگـان   
روشن اسـت کـه چـرا روزي چـون               
هشت مارس تنها روز زن نيسـت،  
بلـکـه روز هـمـه انسـانـهـاي رنـج                 
کشيده و ستم کشـيـده ايسـت کـه           
ــک حــکــومــت              ــر چــنــگــال ي اســي
اسالمي و ضد زن و ضد ارزشهاي 
مدرن و انساني هستند. بنابرايـن   
هشت مارس روزهمه مـاسـت کـه      
عزم جزم کرده ايم که جامعه را از   
شر نيروهاي مرتجع و عقب مانده 
طبقات مفتخور حاکم و حاکميت 
ارتجاعي و قرون وسطايي و ضـد      
بشري رها کنيم. و خطـاب سـخـن       

 من به همه مردم است.
با توضيحاتي که در پاسخ بـه  
سوال اول دادم و جـايـگـاه روزي              
چون هشت مارس، طبعا وظـايـف   
روشني بر دوش رهبران عـمـلـي و      
پيشروان جنبش برابري زن و مـرد    
و کل آزاديخواهان جـامـعـه قـرار         
ميگيرد. اولين وظيفه پيـش روي     
ما بردن اين گفتمان ها بـه مـيـان      
مردم است. بايد بکوشيم که  زنان 
و مردان آزاديخواه جامعه را حول 
خواستهاي روشنـي گـرد آوريـم و          
 منشا حرکت و اعتراضي باشيم. 

همانطور کـه اشـاره کـردم در          
ايران آپارتايد جنسي بر گرده کـل    
جامعه حاکم اسـت. ابـزاري بـراي         
ســرکــوب و بــه تــبــاهــي کشــيــدن          
زندگي و معيشت کل مردم است، 
بنابراين محور اساسي مقابله مـا  
با حـکـومـت اسـالمـي نـيـز لـغـو                

در همـيـن     .آپارتايد جنسي است
راستا يک خواست مهم ما جدائي 
کامل مذهب از دولت و قوانين و 

سيستم آموزشي و کليه شئـونـات   
جامعه است و آنرا يک گـام مـهـم        
در رهايي زن و مـرد در جـامـعـه           
ميدانيـم. و ايـن خـواسـت مـردم                
آزاديخواه نه تنها در ايـران بـلـکـه       

 در کل منطقه است. 
در هشت مارس امسال شعار 
ما لغو اپـارتـايـد جـنـسـي، لـغـو               
قوانين ارتجاعي اسالمـي و جـدا       
شدن دست مذهب از زنـدگـي کـل      
جامعـه اسـت. شـعـار مـا نـه بـه                   
حجاب و نه به تبعيض جنسـيـتـي    
است. شعار ما  برابري کامـل زن     
ــمــام عــرصــه هــاي                 و مــرد در ت
اجتماعي، سـيـاسـي، فـرهـنـگـي،          
اقتصادي است. شعار ما  آزادي،  
برابري، معيشت و منزلت انساني 

 است. 
اينکه در توازن قواي سياسـي  
جامعه اين گفتمان هـا را بـا چـه          
بياني در شعار ها ، بيانيـه هـا و       
قطعنامـه هـايـمـان ابـراز کـنـيـم،               
نکتـه سـخـتـي نـيـسـت و ايـن را                   
فعالين و رهبران عملي در جنبش 
هاي مختلف اجتمـاعـي در طـول        
سالها اعـتـراض و مـبـارزه خـود              
آموخته اند، مهم اينست کـه ايـن     
گفتمان ها و ايـن چشـم انـداز از            
مبارزه وسـيـعـا بـه مـيـان مـردم                
برود. وظيفه  رهبـران و فـعـالـيـن           
راديکال و چپ جنبش رهـايـي زن     
اينست که پرچمدار ايـن گـفـتـمـان        
ها در ايران و در سـطـح جـهـانـي            

 باشند. 
تا هشت مارس فرصت کـمـي     
باقيـسـت. امـا بـا ابـزار مـديـاي                 
اجتماعي، ميشود اين گفتمـانـهـا    
را وسيعا به ميان مـردم بـرد. بـا           
جــاري کــردن ايــن بــحــث هــا در             
گروههـاي مـبـارزاتـي اي کـه در               
مدياي اجتماعي شکل گرفته انـد  
حول آن نيرو گرد آورده و همدلي و 
اتحاد بوجود آورد. و بدين ترتيـب   
از هم اکنون بايد به دنبـال تـدارک     

مارس،  روز جـهـانـي           ٨برگزاري 
زن رفت. از جمله يک اقدام عملـي   
براي ايجاد تحرک بيشـتـر بـر سـر         
بــرپــايــي  روز جــهــانــي زن ،                     
ــا و              ــاره ــن ــي ــم ــي س ــده ــان ــازم س
کــنــفــرانــس هــايــي بــر ســر ايــن              
مــوضــوع در دانشــگــاهــهــا و                
ــاي          ــي مــدي گــروهــهــاي مــبــارزات
اجتماعي و در شهرهاي مختـلـف   
و رفتن به استقبال روز جهاني زن   
اســت. هــمــچــنــيــن مــيــشــود بــا            

يارگيري در گروههاي مـبـارزاتـي      
شکل گرفته در تـلـگـرام و ديـگـر            
اپلي کي شن هايي که در مـديـاي   
اجتماعي شکل گرفته انـد و نـيـز        
در گلگشت ها و گردشگري هايي 
که داريم، براي روز هشـت مـارس     
و برگزاري يک هشـت مـارس بـي          
حجاب تدارک ديد. ميشود هشت  
مارس را نه تنها در خيابان و در     
جلـوي چشـم جـامـعـه، بـلـکـه در                 
سالنهايي که از قبل تـدارک ديـده     
ايم برگزار کرد. انـجـام هـمـه ايـن           
کارها از جمله راه کارهايي اسـت    
که فکر ميکنم ميتواند کمک کند 
که جمع هاي زنان و مردان برابري 
طـلــب در ســراســر ايـران را حــول             

خواسته هاي فوري بـهـم مـتـصـل          
کند و يـک نـتـيـجـه مـهـم هشـت                 
مارس نيز سازمانيافتگي بيشتـر  
صــف جــنــبــش بــراي رهــايــي زن           

 باشد.

خالصه کالم اينکه روز هشـت  
مارس بهترين فرصت بـراي بـيـان      
اعتراض ما مردم عليه توحـش و    
بربريـت رژيـم ضـد زن جـمـهـوري               
اسالمي است. اين روز را ميتوان  
و بايد به روز اعـتـراض سـراسـري         
عليه بساط آپارتايد جنسي حاکم 
و قوانين ارتـجـاعـي اسـالمـي آن          

 تبديل کرد.*

 

 ۴ از صفحه  

 جنبش برابری طلبانه زنان و ....

به سينه ميزنند! مردان را اعـدام       
کرده اند و بـا لـبـخـنـد بـه سـراغ                  
خانواه هايشان ميـرونـد! آنـهـم از          
ــدان               ــرزن ــکــنــد ف ــنــکــه ن ــرس اي ت
"بخواهند انـتـفـام پـدران خـود را             
بــگــيــرنــد"! ايــن اصــالح طــلــبــي            
نيـسـت، تـرس از انـقـالب اسـت.               
تــرس از "انــتــقــام" بــازمــانــدگــان           

 اعدامي ها است.  
اين ترفندها ديـگـر دردي از          

حکومت دوا نميـکـنـد. نـه تـنـهـا             
خانواده اعداميها بلکه کل مـردم    
ايــران خــواهــان خــالــصــي از شــر          

حکومت صدهزار اعدام  هستند. 
در فـرداي سـرنــگـونــي جــمـهــوري           
اســالمــي مــردم ايــران مــقــامــات       
حکومتي را بخاطر جناياتشان از 
جمله اعدام هزاران نفر بيگنـاه در    

و قـتـل عـام مـردان            ٦٧تابستان 
يک روستا به مـحـاکـمـه خـواهـنـد          
کشــيــد، امــا کســي را اعــدام                 
نخواهند کرد. اعـدام قـتـل عـمـد           
دولتي است. پايان عمـرحـکـومـت     
رکورد دار اعدام، نقطه پايان قتـل  
عمد دولتي در ايران نـيـز خـواهـد       

 بود. *

 

 ۵ از صفحه  

 اعدام تمام مردان يک روستا ....

پيروزمـنـدانـه مـردم کـوبـانـي در              
برابر داعـش، اعـتـراضـات مـردم          
تــرکــيــه عــلــيــه دولــت اردوغــان،          
اعــتــراضــات مــردم عــراق عــلــيــه        
نيروهاي سني و شيعه و در دفـاع    
از سکوالريسم و جامـعـه مـدنـي،       
شکل گرفتن يک حرکت اعتراضي 
و مدرن زنان و جوانان سکوالر در 
افغانستان، جنبش ضـد مـذهـبـي       
چارلي ابدو، مـطـرح و مـحـبـوب            
شــدن احــزاب و ســيــاســتــمــداران          
منتقد رياضت کشي اقتصـادي و    
سلطه يک درصـديـهـا در جـوامـع            

غــربــي، بســيــج مــردم اروپــا در            
حــمــايــت از پــنــاهــنــدگــان از                  
کشورهاي اسالمزده و غيره را نيز 
بايد ثبت کرد. همه اينها نمودهـا   
و برآمدهائي از جنبش اعتراضـي  
عميقي است کـه در بـطـن جـهـان            
امروز در جريان است. اين حرکـت   
عميق و گسترده جهاني اسـت کـه     
نهايتا مـيـتـوانـد و بـايـد گـره از                  
"کالف سر درگم" دولـت آمـريـکـا           
بگشايد و بحران جهاني سـرمـايـه      
را به نفع تـوده مـردم جـهـان حـل              

 کند.*

 

 ۵ از صفحه  

 سال پس از ..... ۲۵جهان 
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يک نکته جالب در هفته گذشتـه  

کمـيـتـه مـزد جـمـهـوري            اين بود که 
بـهـمـن مـاه          ٢٨ اسالمي در جلسـه    

خود، برگزاري جلسه تصميم گيري بر 
سر ميزان حداقل دستمزد کارگران را 
به بعد از انتخابات موکول کـرد، بـه     
اين دليل که از "بهره برداري سياسي" 

جـلـوگـيـري        ٩٥ از تعيين مزد سـال    
کند. از همين نگراني ميتون فهميد  
که چه خوابي براي کارگران ديده اند. 
و منظور از جلوگيري از "بهره برداري 
سياسي" نـيـز از سـر گـذرانـدن آرام                 
اوضاع پر از تنش و اضطراب پيـشـا   
انتخاباتي شان است. اوضـاعـي کـه       
در اظهاراتشان آشکارا  خطر تـکـرار   

افتاد به هم  ٨٨ اتفاقي را که در سال 
گوشزد کـرده و هشـدار مـيـدهـنـد.               
وحشت اينان از اعتراضات گستـرده  

 کارگري است. 
عالوه بر اين وزير نفت جمهـوري  

بخشنامه داد  و در آن  بـر      اسالمي 
پرداخت دستمزدهاي معوقه کارگران 

اسفند تاکيد کرد. مفاد   ٥ تا قبل از 
اين بخشنامه از سوي حراست نـفـت   
طي نامه اي در سي ام بـهـمـن مـاه           
خطاب به مسئولين تمامـي مـراکـز      
وابسته به نفت در جنوب ابالغ گرديد 
و دليل اين تصميم گيري انتخـابـات   
پــيــش روي مــجــلــس خــبــرگــان  و             
حساسيـت اوضـاع و مـمـانـعـت از               
ــاي                 ــاده ه ــف ــت ــه ســوء اس ــون ــرگ "ه

 تبليغاتي" اعالم شده بود.
در خـبـري ديـگـر در رابـطـه بـا                
انتخابات حکومتي ميخوانـيـم کـه:      
بهنام ابراهيم زاده از رهبران کارگري 
در زندان طي نامه اي از زندان نوشته 
است:" من قبال هـم اعـالم کـرده ام            
انتخابات ها بـراي مـن بـه عـنـوان              
کـارگــري کــه جــوانــيــم را در زنــدان            
گذرانده ام، براي من کـه هـمـسـرم و         
خانواده ام همراه با من در زير فشـار  
و آزار دائم قرار داشـتـه انـد، جـايـي          
ندارد. انتخابات براي ما کارگران که 
نپرداختن دستمزد به روشي معـمـول   
در جامعه تبديل شده است و سـي و    
چند سال است که زنـدگـي زيـر خـط         

فقر فرزندانمان و جانمان را تباه کرده 
است، معنا و مـکـانـي نـدارد. ايـن           
چيزي است که داريم با اعتراض هـر    
روزه مان در کارخانجات مـخـتـلـف       
فرياد ميزنيم. اين چيزي است که من 
و امثال من بخاطرش در زندانيم. ما 
در اين انتخابات شرکت نميـکـنـيـم.     
ما به آنچه بر سر من کارگـر و تـوده       
محروم مردم آمـده اسـت اعـتـراض           
داريم. ما به ستم مـلـي کـه هـمـواره          
ــه                ــان را در حــاشــي مــردم کــردســت

 نگاهداشته است، اعتراض داريم. 

اعتـراضـي خـواسـت مـا مـردم             
آزادي، برابري ، عدالـت اجـتـمـاعـي        

 است."
همچننين هاشم خواستار معلـم  
مـعـتـرضــي کـه در طـول يـک دهــه                 
گذشته مورد اذيت و آزار دائـم رژيـم      
قرار داشته در مورد انتخـابـات ايـن      
دوره رژيم اسالمي مي گـويـد: "اگـر        
ايران را به باغي تشـبـيـه كـنـيـم كـه            

 ٨٠ ميليـون سـهـم و بـه              ٨٠ داراي 
ميليون ايراني بصورت مساوي تعلق 

ــت                ــراي مــل ــان ب ــب ــاغ  ٨٠ دارد، ب
ميليوني تعدادي از ميوه هاي كرمو 
ــد ايــن ســهــم                 را آورده و مــيــگــوي
شماست. ... فقط خـالـصـه بـگـويـم            
كشور در حال پوست انـدازي اسـت.       
كشور در بن بست كامل اقتصادي و 
فرهنگي و اجتماعـي و بـخـصـوص         
سياسي قرار دارد و زايمان در پـيـش   

 است."
اين اخـبـار بـه روشـنـي گـويـاي              
فضاي جنـبـش کـارگـري و حـرف و              

 سخن کارگران است. 
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تصميم دولت و شورايعالي کار  

بر سر ميزان حداقل دستمزد سال آتي 
روشن است. اينان بـر سـر تـحـمـيـل            
دستمزدهاي بازهم چند بار زير خـط    
فقر به کارگران به اجماع رسيده انـد.    
اينرا از ادعاهاي دروغينشان بر سـر  
پايين آمدن نـرخ تـورم و آمـارهـاي             
مهندسي شـده بـر سـر خـط فـقـر و                 
اظهارات ضد و نقـيـضـشـان بـر سـر           

سبد هزينه کارگران و... به روشـنـي        
درصـد     ٩ ميتوان فـهـمـيـد. اعـالم             

افــزايــش حــقــوق بــراي کــارمــنــدان،        
مقدمه اين تعرض بود. نشست براي 
تصميم گيري نهايي را  بـه بـعـد از            
انتخابات مـوکـول کـردنـد چـون در              
بحبوحه مضحکه انـتـخـابـات و در         
شرايطي که بر سـر گـرفـتـن کـرسـي             
بيشتر در مـراجـع تصـمـيـم گـيـري                 
قدرت چنين به جان هم افتاده انـد و      
نيز در فضاي پر التهـاب جـامـعـه و         
اعتـراضـات گسـتـرده کـارگـري، از             
اعالم تصميم نهايي شان به کارگران 

 و کل جامعه وحشت دارند. 
بهـمـن    ٢٨ بنا بر خبر در جلسه  

کميته مزد، هر سه جانب شورايعالي 
کــار، يــعــنــي نــمــايــنــدگــان دولــت،         
کارفرمايان و تشکلهاي دسـت سـاز     
حکومتـي تـحـت عـنـوان نـمـايـنـده                

هاي خـانـوار و        کارگران بر سر هزينه
سبد جديد مـعـيـشـت کـارگـران، بـه            
نتيجه رسيده اند. اما ظاهرا مـوارد     
اختالف بعـدي شـان بـر سـر ابـعـاد               
خانوار کارگري و کـالـري الزم بـراي          
بدن کارگران اسـت. ايـنـهـا بـه اسـم                
کميته مزد نشسته انـد و حـتـي در            
مورد ميزان غذاي کارگر و اينکه تا 
کجا ميتوانند به سطح دسـتـمـزدهـا       
تعرض کنند که جانـي بـراي کـارگـر         
براي کار کردن باقي بمانـنـد، بـحـث       

 ميکنند. 
تصـمــيـمــات شـورايــعــالـي کــار         
جمـهـوري اسـالمـي بـراي کـارگـران              
ــا                  ــران ب ــارگ ــدارد.  ک ــاري ن ــب اعــت
تشکلهايشان و بـا اعـتـراضـاتشـان            
دارند اين را بيان مـيـکـنـنـد. هـفـت           

اتحاديه آزاد کارگران تشکل کارگري 
ايران، انجمن صنفي کارگران بـرق و    
فــلــز کــار کــرمــانشــاه، ســنــديــکــاي        
کارگران نيشکر هفت تپه، سنديکاي 
نقاشان استان البرز، کانون مدافعـان  
حقوق کارگر، کميته پيگيري ايـجـاد   
تشــکــل هــاي کــارگــري، کــمــيــتــه            
هماهنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                 

بـهـمـن       ٢١ تشکل هاي کارگري در   
طي بيانيه اي خواهان افزايش فـوري  
دستمزدها تا سطح سـه مـيـلـيـون و          
پانصد هزار تومان شدند. بدنبال اين 
اقدام مشترک کـارگـران پـروژه هـاي           
پارس جنوبي، جـمـعـي از کـارگـران          
پتروشيمي هاي منطقه مـاهشـهـر و      
بندر امام ، فعاالن کارگـري جـنـوب      

 –،جمعي از کارگران محور تـهـران       
کــرج ، فــعــاالن کــارگــري شــوش و            
انديمشـک طـي بـيـانـيـه اي از ايـن                  

خواست حـمـايـت کـرده انـد. و ايـن                
خواست امـروز خـواسـت کـارگـران،            
معلمان، پرستاران، بازنشستـگـان و     
بخش عظـيـمـي از حـقـوق بـگـيـران               
جامعه است. به اين صف بپيونديـم.   
عالوه بر افزايش دستمزدها، کارگران 
و کل جامـعـه بـايـد از بـيـمـه هـاي                 
اجــتــمــاعــي چــون درمــان رايــگــان،        
تحصيل رايگان، بـيـمـه بـيـکـاري ،           
تسهيالت براي تـامـيـن مسـکـن و            

 غيره برخوردار باشند. 
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اعتراضات کارگـري بـا شـتـاب         
جلو ميرود. از نکات قابل توجـه در     
اين هفتـه اعـتـراضـات سـراسـري و             
گسترده در فازهاي مختلف عسلويه 
و در مــعــادن اســت. در عســلــويــه             

، ١٤ چندين هزار کارگر  در فازهاي   
بـخـاطـر       ۲۱ و    ۲۰ ، ۱۹ ، ١٨ ، ١٧ 

پرداخـت نشـدن دسـتـمـزد هـايشـان              
دست به تجمعات اعتراضي هر روزه 
زدند و با استناد به بخشنامه وزارت 
نفت خواهان پرداخت طلبهايشان تـا  

اسفند شدند. نکـتـه قـابـل         ٥ قبل از 
توجه ايـنـکـه در فضـاي پـر تـحـرک                
اعتراضي در اين مناطق زمزمه دو   
خواست مهم يکي لغو قوانيـن ويـژه     
اقتصادي و ديگر کوتاه شـدن دسـت     
پيمانکاران از سرکارگران باال گرفتـه  
ــيــل                 ــدل اســت. در ايــن مــنــاطــق ب
حساسيت صنايع نفت و موسـسـات   
وابسته به آن کـه از مـراکـز کـلـيـدي             
کــارگــري هســتــنــد، تــحــت عــنــوان         

ــيــن       -مــنــاطــق تــجــاري     آزاد قــوان
سختگيرانه تري بر کـارگـران حـاکـم         
است. اين قوانين منجر به تـحـمـيـل      
شرايط برده وار تر کاري و حاکم شدن 
فضـاي امــنــيــتــي بــاالتــري در ايــن          
مناطق شده است. جـلـو آمـدن ايـن            
خواستها در ميان کـارگـران نـفـت و         
صنايع وابسته به آن يک گام مهم بـه    

 جلو در جنبش کارگري است.
در مــعــادن نــيــز اعــتــراضــات          
گسترده است و اين اعـتـراضـات در      
چند ماه اخير در اشکال نويني خـود  
را نشــان داده اســت. اعــتــراضــات            
همزمان کارگري در معادن مختلـف  
و يا در مواردي چون معدن سرچشمه 
شرکـت خـانـواده هـاي کـارگـري در               
اعتراضات، از جمله نقاط قدرت اين 
مبـارزات اسـت. در هـفـتـه اي کـه                  
گذشت ما شاهد  اعـتـراضـات سـه           
روزه هزار و هشتصد کارگـر شـرکـت      

 ۵ معدني زغال سنگ کرمان که از     
، » هـمـکـار   « واحد زير مـجـمـوعـه         

هجـدک  « ، » پابدانا« ، » هشتوني« 
تشکيل شده  » آبنيل« و  » باب نيزو

، اعتراضات کارگران معدن چشـمـه     
 ١٠٠٠ پودنه ، اعتراضات بيش از     

کارگر معدن طرزه و دو روز تـجـمـع        
اعتراضي کارگران معـدن تـحـت در        
مينو دشت بوديـم. از اعـتـراضـات          
قدرتمند ديـگـر کـارگـري در هـفـتـه              
گذشته راهپيمايي کارگران نسـاجـي     

اسـفـنـد در وسـط            ٥ مازنـداران در      
شهر، تجمع اعتراضي بيش از هـزار    
کارگر صنعتي مجتمع نيشکر هفت 
تپه در اعتراض به خصوصي سـازي    
ها و خطر از دسـت دادن کـارشـان،          
اعتصاب رانندگان اتوبوسراني بـي،    
آر، تي در تهران و اولتيماتوم معلمان 
خوزستان به اعتصاب در اعتراض به 
عدم پرداخت حق اضافه کـاري شـان     
است. عالوه بر اين ها دو روز تجمـع   
اعتراضي کارگران ريـنـگ مشـهـد،       
تجمع اعـتـراضـي کـارگـران شـرکـت            
اولک، تـجـمـع اعـتـراضـي کـارگـران             
الــيــاف پــرنــد، تــجــمــع اعــتــراضــي         
کارکنان خدماتي شهرداري، تـجـمـع    
اعــتــراضــي کــارکــنــان شــرکــتــي و          
خدماتـي شـهـرداري ايـالم، تـجـمـع              
اعــتـــراضـــي کـــارگـــران خـــدمـــات        

کرمانشاه، تجمع  ٢ شهرداري منطقه 
اعتراضي کارگران شرکـت تـولـيـدي       
لوله پليکاري تک سـتـاره، از جـملـه           
سرتيترهاي مهم اخبار اعـتـراضـات    

 کارگري در هفته گذشته بودند. 
در هـفـتـه اي کـه              بدين ترتـيـب  

گذشت هزاران کارگر در اعـتـراض و     
مبارزه بودند. در اين اعتـراضـات و      
در آخرين ماه از سال و موعد تعيين  
ميزان حداقل دستمزدها بـراي سـال       
آتي، جنب و جوش بر سـر خـواسـت        
افزايش دستمزدها شـدت بـيـشـتـري        
يافته است و کارگران با بيانيه هـا و    
اعالم خواستهـايشـان، بـر خـواسـت          
افزايش دستمزدها تاکيد ميکـنـنـد.    
همچنين با نزديک شدن به سال نو و   
فشار اقتصادي سنگين بر کارگـران،  
خواست پرداخت دستمزدهاي معوقه 

بـراي بـخـش         به امري اضطـراري تـر    
عظيمي از کارگران است که بـا ايـن       

 معضل روبرويند. 
اعتـراضـات گسـتـرده کـارگـران           
پاسخ درخور به مضحکه انتخـابـات   
رژيم اسـالمـي و سـيـاسـت تشـديـد              
رياضت اقـتـصـادي و سـرکـوبـگـري            

 هاي دولت بعد از برجام است. *
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در نظام حكومتي مورد نـظـر مـا      
پارلمان جـائـي نـدارد. پـارلـمـان،            
حــتــي بــهــتــريــن نــوع آن مــانــنــد           
كشــورهــاي پــيــشــرفــتــه ســرمــايــه      
داري، ابزاري براي دخـالـت مـردم      
در امر حاكـمـيـت نـيـسـت. سـهـم              
مشــاركــت مــردم در نــظــامــهــاي        
پارلماني همان راي چهار پنج سال 
يكبار است. در اين چهار سال، تا  
انتخابات بعدي، راي دهـنـده، نـه        
نمايندگان را ميتواند عوض كند، 
نه كسي از او سوالي مـيـكـنـد يـا        
حرفش را گـوش مـيـدهـد، نـه در            
تصويب يا رد قوانين نقشي دارد، 
و اگر مخالفتي هم داشـتـه بـاشـد       
دستش به جائي بند نيست. بـايـن    
ترتيب دخالت و مشـاركـت مـردم      
در دولت ظاهري اسـت و پـروسـه          
انــتــخــابــات صــرفــا ابــزاري بــراي        
كسـب مشــروعـيـت حـاكـمــيـت و             

 دولت است. 

اكنون سوال اينـسـت كـه ايـن         
كسـب مشـروعـيـت چـرا ضـروري             
است و چه خاصيتي دارد؟ يـكـي       
از دروغهاي بزرگ تئوريسينهـا و    
سخنگويان جامعه سرمايـه داري    
مربوط به نقش و جـايـگـاه دولـت       
است. تصويري كه از دولـت داده         
ميشـود ايـنـسـت كـه دولـت يـك                
ارگان ضروري براي اداره جـامـعـه      
اســت كــه مــنــافــع عــمــومــي را             
نماينـدگـي و حـفـظ مـيـكـنـد، و                 
مستقل از طبقـات اجـتـمـاعـي و          
منافع آنهاست. بـر مـبـنـاي ايـن             
تصــويــر كــاذب اســت كــه ادعــا            
ميكنند مردم در يك انتخابات با 
راي خود دولت مورد نظر اكثريت 
جامعه را انتخاب ميكنند، و بـه    

 آن مشروعيت ميدهند. 

واقعـيـت ايـنـسـت كـه دولـت              
نماينده طبقه سرمايه دار و ابـزار    
آن براي كنترل تـوده مـردم تـحـت           
استثمار و دسـتـگـاه اعـمـال زور              
براي حـفـظ حـاكـمـيـت بـورژوازي            
ــات و                  ــخــاب ــت ــل از ان ــب اســت. ق
پارلمان، نيروي مسلـح بـورژوازي     
براي حراست از منافع طبقه حاكم 

و دولت وجود دارد و آماده شليك 
است. در كنار اين نيـروي مسـلـح       
قوانين جزائي در دفـاع از قـدرت       
اين طبقه و در دفاع از تصويـر آن    
در جامعه، و دادگاهها و زندانهـا  
نيز براي تضمين اجراي آنها وجود 
دارند. اكنون انتـخـابـات نـقـشـش          
اينست كه يكي از جريانات درون   
كمپ بورژوازي را براي اداره ايـن      
سيستم در دوره معيني بر سر كار 
بياورد. بنابراين عليرغم هياهوي  
بورژواها درباره دولت، پارلمـان و    
انتخابات ،ماهيت طبقاتي دولت 
را نميتوانند پنهان كـنـنـد. مـردم        
در هـيــچـكـدام از كشـورهــاي بــا             
ســيــســتــم پــارلــمــانــي، از روزنــه          
پــارلــمــان امــكــان كــوچــكــتــريــن         
تــاثــيــرگــذاري بــر ســيــاســتــهــا و           

 اقدامات دولتها را نداشته اند.
جدا از اين نكات عمومي، در 
ــي كــه               ــاي غــرب ــكــا و اروپ آمــري
ــي اش              ــكــراس ــورژوازي بــه دم ب
مفتخر است، پارلمان سر و وضـع    
خوبي ندارد. مردم از دست بدست 
شدن قدرت بين دو سـه حـزب در         
اين كشـورهـا خسـتـه شـده انـد و               
ــي             ــوان ــات ــتــصــادي و ن ــحــران اق ب
ســرمــايــه داري بــراي پــاســخ بــه            
معضالت مردم، بحـران را راهـي       

 پارلمانها هم كرده است. 
، رئيس درباره بخش دوم سوال

جمهور و نخست وزير اجـزائـي از       
سـيــســتـم حــكــومـتــي پـارلــمــانــي         
بورژوائي هستند كه يكي يـا هـر       
دوي آنــهــا در راس دولــت قــرار              
ميگيرند. اما در نظام حكومـتـي    
مــورد نــظــر حــزب كــمــونــيــســت           
كارگري شكل حكومـت شـورائـي      
است و رئيس جمهور يـا نـخـسـت       
ــود و                 ــدام وجـ ــكـ ــچـ ــيـ ــر هـ وزيـ
موضوعيـت نـدارنـد. ايـنـكـه در               
حكومـت شـورائـي تـقـسـيـم كـار               
چگونه است و مسئولـيـت هـا بـه         
چــه شــكــلــي در شــوراهــا تــوزيــع          
ميشود يا كسي مـانـنـد نـخـسـت         
وزيــر در راس شــوراي ســراســري           
وجود دارد يا خير، اينها هـمـگـي    

مسائلي است كـه خـود شـوراهـا           
تعيين خواهند كرد و امـر درونـي     
شوراها خواهد بود. برخي نكاتـي   
كه بعنوان اصولي كلي از اكـنـون       

 ميشود گفت اينهاست: 
اعمال حاكميت در سطوح  -١

مختلف محلي و سراسري تـوسـط   
ــجــام               ــردم ان ــاي م ــوراه ــود ش خ
ميشـود و شـوراهـا هـم بـمـثـابـه                  
قانونگذار عمل مـيـكـنـنـد و هـم           

ــد.                ــن ــون هســت ــان  -٢مــجــري ق
عاليترين ارگان حكومتـي كشـور     
كنگره سراسـري شـوراهـاي مـردم         

كساني كه مردم آنها را  -٣است. 
بعنوان نماينده خود يا براي پست 
و مــقــام مــعــيــنــي در شــوراهــا             
انتخاب كـرده انـد هـر زمـان كـه                
انتخاب كنندگان بخواهنـد قـابـل      

هـر فـرد بـاالي           -٤عزل هستند.  
ــب راي               ١٦ ســال عضــو صــاح

شـوراي مـحـلـي خـود مـحـســوب              
ميشود و حق دارد خـود را بـراي         
کــلــيــه مــقــامــات و پســت هــاي            
شوراي محلي و يا نماينـدگـي در     

 شوراهاي باالتر کانديد نمايد.
از همينها بسادگـي مـيـشـود       
فهميد كه فقط در ايـن سـيـسـتـم            
حكومتي اسـت كـه اعـمـال اراده           
مستقيم و مستمر مردم و دخالت 
در امر حاكميـت امـكـان عـمـلـي           
پيدا مـيـكـنـد. بـورژوازي كـه در              
مقابل سيستم شورائي نمـيـتـوانـد     
از دمكراسي نـيـابـتـي اش دفـاع            
كند به هذيان گفتن ميافتـد و بـه       
ايــن پــنــاه مــيــبــرد كــه ســيــســتــم          
ــجــاد                ــي هــرج و مــرج اي شــورائ
ميكند و هر روز نمـيـشـود مـردم       
جمع بشوند و تصميم بگيرند. در    
پاسخ به اينهـا فـقـط بـايـد گـفـت              
اسلحه و دادگاه و زندان و شكنجه 
تان را كه براي سرپا نگـه داشـتـن      
سيستم موجود الزم داريد غـالف    
كنيد و مـدتـي دنـدان روي جـگـر            
بگذاريد و از اين ابزارهاي جنايت 
استفاده نكنيد و بگذاريد مردم با 
شوراهـايشـان مـمـلـكـت را اداره             
كنند تا نـتـايـج "هـرج و مـرج" و                

تصميم هرروزه را ببينيد. طـبـعـا       
بـورژوازي بــا زبــان خـوش و ايــن             
توصيه غالف نميكند و بـايـد بـا        
يك انقالب اجتماعي اينهـا را از      

 سر راه بشريت جارو كرد.
اما چه چيزي تضمين ميكنـد  
كه حكومت شورائي سرپا بماند و 
دچـار مـعــضـالت مشـابــه ديـگــر            
حكومتها نشـود؟ بـنـظـر مـن دو            
فاكتور عمده اينجا نـقـش دارنـد.      
اول اينـكـه از جـنـبـه سـيـاسـي و                 
اجتماعي اين حكومت خود مردم 
است كه هم قانون وضع ميكـنـنـد    
و هم آنرا اجرا مـيـكـنـنـد. واضـح          
اســت كــه مــردم دســتــه جــمــعــي            
قوانين و تصميمات ضـد مـنـافـع       
ــد. در                 ــن ــكــن ــي ــم ــخــاذ ن خــود ات
حكومتهاي ديگر مردم نقشي در   
حكومت ندارند. اگر جـامـعـه اي         
دست خود مردم است و مردم هـم    
عقل و شعـور دارنـد و زنـدگـي و             
ســـعـــادت خـــود و فـــرزنـــدان و              
همنوعانشان برايشان مهم اسـت،  
آنگاه بهيچ قيمتـي حـاضـر بـه از           
دســت دادن نــقــش خــود در ايــن             
حكومت و يا لطـمـه زدن بـه ايـن           
حــكــومــت نــيــســتــنــد.(دشــمــنــان       
حـكـومـت و فــاكـتـور خـارجـي و                
امثالهم در ايـنـجـا مـورد بـحـث               
نيست.) نكته دوم و بسيار مهمي 
كه در واقع بنياد و اساس اولي به 
ايــن وابســتــه اســت مــنــاســبــات          
ــت. مــا دربــاره                ــصــادي اس ــت اق

حكومت كارگري يعني حكومتـي  
كه در آن استثمار انسان از انسـان  
برچيده شده حرف ميزنيم و در اين 
مناسبات سيستم شورائي برقـرار  
ميشود. بعبارت ديگر كار مزدي  
لغو و مالكيت خصوصي بر ابـزار  
توليد از بين رفته و همه زميـن و    
ابزار توليد به مالكيت اشـتـراكـي    
جامعه (نه دولت) درآمده اسـت.      
در چنين مناسباتي كه اسـتـثـمـار     
نباشد و وقتي هدف توليد بـجـاي     
ســود بــراي رفــع نــيــازمــنــديــهــاي        
انسان است، آنگاه منفعت فـرد و    
جــامــعــه بــهــم گــره مــيــخــورد و             
بنيادهاي فرهنگي جامعه هم در   
جهت بـرقـراري جـامـعـه انسـانـي              
مــتــحــول مــيــشــود. در چــنــيــن             
شرايطي جامـعـه بـا تـمـام وجـود             
بـــراي حـــفـــظ و ســـرپـــامـــانـــدن           
مناسبـاتـي كـه بـراي اولـيـن بـار                
خوشبختي و رفاه و آزادي انسانها 
را هــدف خــود قــرار داده تــالش             
ميكند و استوار پايش ميايستد. 
بايد تاكيد كنـم كـه آنـچـه امـروز            
بورژوازي و سخنگويان آن عـلـيـه        
كمونيسم و عليه سيستم شورائـي  
بعنوان دخالت مستقيم مـردم در      
امر حاكميت سر هـم مـيـكـنـنـد،           
صرفا بخاطر جلوگيري از برپـائـي   
جامعـه نـويـن مـبـتـنـي بـر نـفـي                   
بنيانهاي مناسبات سرمايه داري 

 است.*
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