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يادداشتهای هفته
حمید تقوايی
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* نامه کروبی و ماشین به گل نشسته غارت و
کشتار اسالمی!
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میزگرد انترناسیونال

انتخابات آمریکا
مصطفی صابر ،حمید تقوایی ،کاظم نیکخواه و علی جوادی
پاسخ میدهند
انترناسیونال :نقد و ارزیابی عمومی شما از انتخابات در سیستم های "دمکراسی غربی" کدام است؟ چرررا
در جوامعی که به درجات معینی احزاب آزادند کماکان این انتخاباتها اساسا مجرایی برای ابراز وجرود سریراسری
توده های مردم کارکن نیستند؟
مصطفی صابر :واقعیت این است که انتخابات و پارلمان در خیلی مواقع اتفاقا به ظرفی برای ابراز وجررود
سیاسی توده های مردم تبدیل میشود .هرچند این ابراز وجود سریراسری پریرپ از پریرپ در ترقرابرل برا مراهریرت
انتخابات ،دمکراسی و سیستم بورژوایی قرار میگرد .مثال در همین انتخابات مقدماتری آمرریرکرا شراهردیرم کره
مردم دارند یک نارضایتی عمیق از کل ساختار سیاسی موجود را به نمایپ میگذارند .چه آنهرا کره از چر
به ساندرز و چه آنها که از راست به ترام رای میدهند هردو در یک چیز مشترک انرد :اعرترراه بره کرل
ساختار سیاسی مستقر! هرچند که واضح است نه فقط ترام دسرت راسرتری و فراشریرسرت خرواسرتره هرا و
مکنونات قلبی مردم را نمایندگی نمی کند که بلکه حتی ساندرز هم که خود را سروسریرال دمرکررات قرلرمرداد
میکند و برخی مطالبات مردم را نمایندگی میکند ،و طبعا دیگر نامزدها که بین ایندو قرار میرگریررنرد ،هریر
یک نماینده راستین مردم نیستند .میخواهم بگویم با تمایز و تقابلی که بین انتخابات و دمرکرراسری برا خرواسرت
ها و منافع مردم در سوال قائل شده اید موافقم ،اما در عین حال فکر میکنرم خریرلری وقرترهرا مرردم چراره ای
ندارند جز آنکه حتی اینگونه انتخابات را به صحنه و سکویی برای ابراز وجود سیاسی خود تبدیرل کرنرنرد .حرال
با شرکت نکردن و یا رای دادن به احزاب و شخصیت های خرار از سریرسرترم مرترعرار کره خرود ایرن پردیرده
بورژوازی و انتخابات هایپ را دچار نوعی بحران کرده است .به این نکته دوباره برمیگردم.

گرامی باد روز جهانی کارگر!
كارگران!
در اول مه میلیونی و سراسری به خیابان بیایید! یك اول مه میلیونی و سراسری لرزه مرگ بر كاخ حراكرمریرن
می اندازد .و به كل صفو خود ما نیز نیروی عظیم مان را كه گلوگاه این جامعه در دستان خرود داریرم یرادآور
میشود .حاكمین ارتجاعی اسالمی در رقابت قدرت و ثروت بیپ از هرزمان به جان هم افتاده انرد و چشرم انرداز
امیدبخشی برای آینده ندارند .یك اول مه باشکوه چشم انداز سیاسی را تغییری اساسی خواهرد داد .بره خریرابران
بیایید و امید و شادی و افق روشن را مقابل مردم به جان آمده قرار دهید!
زنده باد اول مه روز جهانی کارگر
زنده باد سوسیالیسم

کمپین برای آزادی کارگران زندانی:
نامه سرگشاده به سازمان جهانی کار
یکشنبه ٢٢ ،فروردین ٥٩٣٥
فشار و تهدید بر روی رهبران کارگری و اکتیویست های سیاسی هر روز شدیدتر مریرشرود .صردور احرکرام
سنگین زندان برای فعالین کارگری در یکسال اخیر رکورد داشته است .از جمله جرعرفرر عرظریرم زاده از رهربرران
طومار  ۴٠هزار امضا بر سر خواست افزایپ دستمزدها با  ۶سال حرکرم در زنردان اسرت .اسرمراعریرل عربردی و
محمود بهشتی از رهبران اعتراضات معلمان در ایران نیز  ۶سال حکم زندان گرفته اند .برای فرعرالریرن کرارگرری
و معلمین زندانی دیگر چون بهنام ابراهیم زاده و رسول بداقی علیرغم اینکه هرکدام  ۶سال محکومیرت زنردانشران
را سپری کرده اند ،طی احکام جدیدی به هفت سال و ده ماه و سه سال زندان بیشتر محکوم شرده انرد .ترعردادی
از معلمان همچون مهدی بهلولی ،محمد نیک نژاد  ۶سال حکم زندان گرفته اند و خطر دستگیری آنرهرا وجرود
دارد .به محمود صالحی از چهره های شناخته شده کارگری  ٣سال و رضرا شرهرابری از رهربرران سرنردیرکرای
شرکت واحد  ٥سال حکم زندان داده شده است .در زندان نیز فشار بر روی فعالین کارگری و اکرتریرویسرت هرای
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 ٢٢فرودین ٥٩٣٥

انترناسیونال

میزگرد انترناسیونال :انتخابات آمریکا
مصطفی صابر ،حمید تقوایی ،کاظم نیکخواه و علی جوادی پاسخ میدهند
اما این تمرایرز و ترقرابرل بریرن
منافع مردم با پارلمان و انتخرابرات
مررا بره جروهررر اصرلرری نررقردم برره
انتخابات و دمکرراسری برورژوایری
میرساند :پارلمان و انتخابات مرثرل
کل دولت مدرن ابرزاری در دسرت
طرربررقرره سرررمررایرره دار در مرربررارزه
طبقاتی است .این مبارزه عظیم و
تعطیل ناپذیر طبرقراتری اسرت کره
همه چیز را نهایتا تعیین میکرنرد،
از جمله خرود ایرن دمرکرراسری و
پارلمان و انتخابات را .یادمان نررود
که حتی هرمریرن حرق رای خرود
محصول مربرارزه طرو نری طربرقره
ک رررارگ رررر و ج رررن رررب رررپ ه رررای
سوسیالیستی و ضد تربرعریر در
دو قرن اخیر بوده است؛ چره "حرق
رای هررمررگررانرری" کرره مررحررصررول
مبارزه جنبپ کارگری انرگرلریر
ب ررود ،چ رره ح ررق رای زن رران ک رره
محصول انقالب اکتربرر و مربرارزه
سوسیالریرسرترهرا و جرنربرپ هرای
رهایی زن بود و چره ترحرقرق حرق
رای سیاهان در خود آمریرکرا کره
ثمره "جنبپ حرقروم مردنری" برود.
انتخابات بعنوان وجرهری از پردیرده
وسیع تر دمرکرراسری ،شریروه ای
اس رررت ک ررره ب رررورژوازی ب ررررای
مشروعیت گرفترن جرهرت اعرمرال
سلطه و حاکمیت طبقاتی خرود از
آن اسرتررفراده مرریرکررنرد .خرروانرنررده
عالقمند برای مطالعه بریرشرترر را
به مقاله "دمرکرراسری ،ترعرابریرر و
واقعیت ها" از مرنرصرور حرکرمرت
رجوع میدهم ).اما نکته من ایرن
است که حتی همین مشرروعریرت
گرفتن هم که در مبارزه طبقاتری
و اس رراس ررا در م ررب ررارزه خ ررار از
پارلمان به بورژوازی تحمریرل شرده
است ،حرا روی دسرترپ مرانرده
اس ررت .ی ررع ررن رری ک ررل س رری ررس ررت ررم
بورژوازی چرنران در برحرران و در
تناق با منافع مرردم اسرت کره
حتی همین مشرروعریرت گررفرترن
صوری هم برایپ پر هرزیرنره شرده
اس ررت .ح ررک ررای ررت آزادی ه ررای
سیاسی و از جملره آزادی احرزاب
نیز که اشراره کرردیرد ،حرال برهرر
درجه ای که برقرار باشرد ،دقریرقرا
همین است .داریم می بینریرم کره
چررطررور دولررتررهررا و پررارلررمررانررهررای

بورژوازی در هرمران غررب ترال
میکنند تا بره برهرانره "مربرارزه برا
تروریسم" و "منافع ملری" و غریرره
آزادی های سریراسری را مرحردود
کنند و با اعتراه عمومی مرردم
روب رررو م رری ررش ررون ررد و ع ررق ر م رری
نشینند.

ایررن واقررعرریررت کرره مررب ررارزه
طبقاتی و مشرخرصرا مربرارزه در
خار از پارلرمران و در خریرابران و
کررارخررانرره و دانشررگرراه و عرررصرره
افکار عمومی فراکرترور ترعریریرن
کننده در تغییر وضع برنرفرع مرردم
کارکن است ،این روزهرا بریرپ از
پ رری ررپ م ررورد ت رروج رره م ررردم ق رررار
م رری ررگ رررد .ج ررن ررب ررپ ه ررای ض ررد
کاپیتالیستی کره در چرنرد سرال
گذشته و بویژه در سال  ٢٠٥٥در
غرب شاهد برودیرم کرل سریرسرترم
دمکرراسری در غررب را برعرنروان
"دمکراسری یرک درصردی هرا"
محکوم کرد .بر خال دوره پر
از سقوط شوروی که خیلری هرا
خودشان دمکررات مری نرامریردنرد
ام رررروز دی رررگ رررر ط ررررف رررداری از
دمکراسی مد نیست .مردم حرتری
در دمکراسی های غربی تا آنجرا
به انتخابات توجه نشران مریردهرنرد
که بتوانند از طریق آن امر خود را
پیپ ببرند .مشکلی که اینجا در
غرب وجود دارد نه فرقردان آزادی
احزاب بلکه فقدان احزاب چ و
رادیکال پرنفود و اجتمراعری اسرت
ک رره م ررردم و م ررن رراف ررع ش رران را
نمایندگی کنند .این منافع قطعرا
جررز بررا عرربررور از کررل سرریررسررتررم
بورژوایی و دمکراسی و پرارلرمران
آن بدسرت نرخرواهرد آمرد .امرا در
فقدان وجود چنین احرزابری برخرپ
هایی از مردم از سر امکانگرایری
به احزاب یا نمایندگانی در چر
و بعضا راست) برورژوایری رای
میدهند که از سیرسرترم مرترعرار
سرریرراسرری دورترررنررد .برررای مررثررال
بسیاری از فعالین "جنبپ اشرغرال"
در آمریکا اکنون فعالین کرمرپریرن
انتخاباتی برنی سرانردرز شرده انرد.
در واقع شگفتی سرانردرز را برایرد
امتداد جنبپ اشرغرال در عررصره
جدال انتخاباتی بورژوازی آمرریرکرا

نررامرریررد! ایررن رونررد نرره فررقررط در
آمریکا که در بسیراری نرقراط در
اروپا قابرل مشراهرده اسرت .بررای
مثال رای آوردن جررمری کروربرن
ب رررای ره ررب ررری ح ررزب ک ررارگ ررر
ان ررگ ررل رری ر ه ررم رره م ررف ررس ررری ررن و
سیاستمداران بورژوازی را شگرفرت
زده ک رررد .ام ررا آن ررج ررا ه ررم ای ررن
شگفرتری انرعرکراد وجرود یرک
چ اجتماعی قوی و وسیع برود
ک رره وق ررت رری خ ررود ام ررک رران ب ررروز
مستقلی در بستر اصلی سریراسرت
نداشت به چ ترین چهره یرکری
از دو حزب عمده بورژوا رای داد.
این وقایع البته وضعریرت جردیردی
بوجود آورده و بورژوازی را نرگرران
کرده است .مفسرین بورژوایی هرم
فهمیده اند کره یرک دوره ترمرام
شرده و احررزابرری کرره چررنررد دهرره
گذشته میدان دار عرصه سیراسرت
برورژوازی برودنرد بریرپ از پریررپ
اعتبار خود را نزد مرردم از دسرت
میدهند.
اما آیا این وضرعریرت بره ایرن
م ررن ررج ررر م رری ررش ررود ک رره م ررردم از
چهارچوبه دمکراسی غربی و یرا
بقول جنربرپ اشرغرال "دمرکرراسری
یکردرصردی هرا" فرراترر بررونرد و
سیستمی ارائه کنند که مرنرافرع
واقعی شان را نمایندگی کرنرد ؟
بنظرم این نهایتا بستگی به شکرل
گرفتن احزاب چ و رادیرکرالری
دارد که افق روشن سوسیالیسرتری
و کمونیرسرتری داشرتره براشرنرد و
بتوانند پتانسیل و زمریرنره بسریرار
خوبی که اکنون وجود دارد را در
وجوه و سرطروم مرخرترلرز مربرارزه
طررب ررق رراترری ب رررای برررق رررای ی ررک
جامعه متعالی و انسانی و آزاد و
برابر ،متشکل و رهبری کنند.
انترناسیونال :انررتررخررابررات ایررن
دوره ریاست جمهوری در آمرریرکرا
به لحاظ متعرددی برا انرترخرابرات
پرریررشرریررن مررتررفرراوت اسررت .یررک
واقعیت این است که کاندیرداهرای
"افراطی" هر دو حزب از موقعریرت
ویژه ای در انتخابرات مرقردمراتری
برخوردار شده اند .در یرک طرر
دان ررال ررد تررررام ر  ،لررروم ررپ ررن –

میرلریراردری کره پریرشرتراز صرز
جمهوریخواهان اسرت و در طرر
دیگر برنری سرنردرز کره خرود را
یک "سوسیال دمکرات" مریردانرد.
ارزی رراب رری ش ررم ررا از ای ررن ش رررای ررط
اجتماعی ویژه سیاسی در آمریکرا
چیست؟

حمید تقوایی :این شرایط قبل
از هر چیز نشانه رویگردانی مرردم
آمریکا از دو حرزب حرکرومرتری
دموکرات و جمهوریخواه) و بری
اعتمادی آنان به سیرسرترم دولرتری
اسررت .رونررد رو برره افررزایررپ برری
اعتمادی مردم به نظام سیاسری و
اقتصادی موجود در کشرورهرای
غربی مسرالره و مروضروع مرورد
بحث رسرانره هرا و صراحربرنرظرران
غربی در چرنرد سرال اخریرر بروده
اس ررت .از ج ررم ررل رره ه ررف ررت رره ن ررام رره
اکونومیست در شماره ویژه ژانرویره
 ٢٠٥٥در سرمرقرالره خرود ترحرت
عرنروان "بریرمراری غررب" بره ایرن
موضوع پرداخت .در این مقالره برا
استناد به آمار و نتایج یک هرمره
پرسی عمومی از جان مروسرسره
گ ررال رروال اع ررالم ش ررده ب ررود ک رره
نررزدیررک برره  ٨٠در صررد مررردم
آمریکا نسبت به سیستم سیاسری
و حررکررومررترری در آمررریررکررا برری
اعتماد هستند .آنچه در انتخرابرات
اخیر شاهد هستیم تاکیدی بر ایرن
ارزیابی هفته نامه اکرونرومریرسرت
اسررت .دان ررالررد ت رررام ر و برررن رری
سندرز هریرچریرک کرانردیرداهرای
س ررن ررت رری و ک ررال ررس رری ررک اح ررزاب
حکومتی آمریکا نیستند ،هرر دو
خررود را ضررد سرریررسررتررم anti
establishmentمریردانرنرد
و بهمین دلیل با اقربرال عرمرومری
مواجه شرده انرد .تررامر یرک
سرمایه دار میلیاردر اسرت کره از
یک موضع راسیسرتری و راسرت
افراطی از وضعیت موجود انرترقراد
مرری ررکررن ررد .راس رری ررسررم و خ ررارج رری
س ررت رری ررزی ی ررک ع ررارض رره ن ررظ ررام
سرمایه داری است کره مرعرمرو
در ش رررای ررط ب ررح ررران اق ررت ررص ررادی-
سیاسی عود میکند و در شررایرط
امروز آمریکا ترام این گررایرپ
را نمایندگی میکند.

در قط مقابل بررنری سرنردرز
قرررار دارد کرره صررریررحررا خررود را
سوسیالیست مریردانرد و برا شرعرار
انقالب سیاسی پا بعرصره مربرارزه
انتخاباتری گرذاشرتره اسرت .او از
اصالحاتری  -نرظریرر برهرداشرت و
آموز رایگان -صحبت مریرکرنرد
که در سیاسرت آمرریرکرا بردیرع و
رادیکرال مرحرسروب مریرشرود .ترا
چند سال قبرل حرتری تصرور ایرن
امر مشکل بود که یک کانردیرد
انتخرابرات ریراسرت جرمرهروری در
آمریکا با ادعای سوسریرالریرسرم و
ان ررق ررالب س رری رراس رری ب ررا چ ررن رری ررن
استقبالی از جرانر مرردم مرواجره
بشود .به نظر من سانردرز بره
نرروعرری جررنرربررپ اشررغررال را
نمایندگی میکند .یرک ترم
اصرررلررری مرررنررراظرررره هرررا و
سخنرانیهرای انرترخرابراتری او
نقد موقعیت ویرژه و مرمرتراز
وال اسررررتررررریررررت و یررررک
درصدیهای حاکم است و این
موضوعی است کره جرنربرپ
اشررغررال در سررال  ٢٠٥٥در
آمریکرا و اروپرا و در یرک
سطح جهانری مرطررم کررد و
در مرررکررز ترروجرره افررکررار
عمومی مردم بویژه در غررب
قرار داد .آن جنبپ نتروانسرت
خود را متشرکرل و مرترحرزب
کرررنرررد امرررا امرررروز هرررمررران
ضروریات و گرایپ عمرومری
ای کرره برره جررنرربررپ اشررغررال
شکل داد افرادی نظیر بررنری
سررنرردرز را در آمررریررکررا و
جررررمررری کررروربررریرررن را در
انگلستان بجرلرو رانرده اسرت.
روشن اسرت کره نره جرنربرپ
اشرررغرررال و نررره برررخرررصرررو
سیاستمدارانی نظیر سنردرز و
کوربین یک نقد و اعرترراه
عمیق و پرایره ای بره ریشره
های کاپیتالیستی مسائل و
مصائر تروده مرردم در ایرن
کشررورهررا را نررمررایررنرردگرری
نمیکرنرنرد امرا نرفر مرطررم
شدن گفتمان سوسریرالریرسرم و
نقد یک درصدیهای حاکم و
انقالب سیاسی نشاندهنده بره
چ چرخیدن جوامع غرربری

دوره دوم  -شماره ٦٥٦
است .سر بلند کردن راسرت
افراطی را نیرز برایرد عرکر
العمل طبقه حاکرمره بره ایرن
شرررررایررررط دانسررررت .فصررررل
مشترک هر دو گرایپ نرقرد
وضع موجود اسرت یرکری از
مرروضررع چ ر و پرریررشرررو و
دیگری از مروضرع راسرت و
ارتجاعی.
به نظر من نتیجه انتخابات در
آمریکا هر چه براشرد فصرل ترازه
ای ای در سیاست این کشور براز
شده است که مهمترین خصریرصره
ا قطبی شدن بیشتر جامعه بیرن
ی ررک درص رردی رره ررا و ن ررود و ن رره
درصرردی ه ررا اسررت .در شرررای ررط
حاضر امثال ترام و سندرز ایرن
پ ررو ری ررزاس رری ررون را ن ررم ررای ررن رردگ رری
میکنند امرا ایرنرهرا ترنرهرا چرهرره
های گذرائی هستنرد کره راه را
برای تقابل هر چره بریرشرترر بریرن
چ و راست در صحنه سیراسرت
آمریکا هموار میکنند .در تحلریرل
نهائی سررنروشرت سررمرایره داری
بحرانزده جهانی را این ترقرابرل رقرم
خواهد زد.
انترناسیونال :آیا شرایطی کرره
منرجرر بره چرنریرن قرطر برنردی
سرریرراسرری ای در آمررریررکررا شررده
مختص این جامعه اسرت؟ عررو
و قدرت گریرری احرزاب عرمرومرا
چ ر در ی ررون رران و اس ررپ رران رری ررا و
همرچرنریرن ترحرول در حرزب کرار
ان ررگ ررس ررت رران چ رره تش رراب رره ررات و
تفاوتهایی با شررایرط کرنرونری در
آمریکا دارد؟
کاظم نیکخواه :فکر میکنررم
علت اساسی تحولی کره صرورت
گرفته یعنی گرایپ جرامرعره بره
چ در همه این کشورها یرکری
است و آنهرم فضرای اعرترراه و
خشم و فراصرلره گررفرترن هررچره
بیشتر مرردم از شرکرا فرزایرنرده
طبقاتی و سررمرایره داری افسرار
گسیخته را بازتاب مریردهرد .ایرن
رونرررد در واقرررع برررا شرررکرررسرررت
س رری رراس ررت رره ررای م رری ررل رری ررت رراریس ررت رری
نئوکنسرواتیستها و نئولریربررالرهرا و
کال هرژمرونری طرلربری آمرریرکرا
شروع شد .بعد برحرران اقرترصرادی
سال  ٢٠٠٨زنگ خرطرر را بررای
کل مردم در همه این کشورها بره
صدا در آورد .در آمریکا اوباما برا
ش ررع ررار ت ررغ رری رری ررر و ب رری ررم رره ه ررای
اج ررت ررم رراع رری و درم رران رری ک ررارزار
انتخاباتی ا را به جریان انرداخرت

و برره عررنرروان یررک شررخررصرری ررت
نامتعار برنده شد .اما این سالهرا
بره هررمره نشرران داد کرره او کررار
اساسی ای نمیتواند یا نمیرخرواهرد
از پیپ ببرد .در یونان و اسپانیرا و
انگلرسرتران راسرترهرا و مرحرافرظره
کاران قدرت را به دست گررفرترنرد
و جامعه خودرا بیشتر و بیشترر در
تقابل با آنهرا یرافرت .در واقرع در
این کشورها و خیلی کشرورهرای
دیگر سرمایه داری جرامرعره دارد
این گرایپ را هررچره بریرشرترر از
خود نشران مریردهرد کره برایرد از
احزاب اصلی سنتی حاکم عربرور
کرد .این یک نروع اعرترراه بره
سیاستهرای سررمرایره داری برازار
آزاد است که دارد خودرا به شکرل
تمایل بخرپ زیرادی از مرردم بره
چ و سوسالیسم نشان میدهد.
امررا کشررورهررایرری کرره اشرراره
کردید با هم تفاوتهای جردی ای
را هم نشان میدهند .بعنوان نرمرونره
در آمریکا کال آنچنران طری دوره
جرنرگ سررد گرفرترمران چر و
سوسیالیسم را عق رانده انرد کره
نف سخن از ابتدایی تریرن بریرمره
ه ررای اج ررت ررم رراع رری ت ررح ررت ن ررام
سوسیالیسم توسط راسرترهرا مرورد
حمله و تعره قرار گرفتره اسرت.
تامیرنرات اجرترمراعری ای عرمرال
وجررود نرردارد .یررا در حررد بسرریررار
پایینی است که قابل مقرایسره برا
مثال انگلستان و حرتری یرونران و
اسپانیا نیرسرت .بره هرمریرن دلریرل
آنچه در امریکرا سروسریرالریرسرتری
خرروان ررده م رریررش ررود در اروپررا ب ررن ررام
س رروس رری ررال دم رروک ررراس رری ن ررام رری ررده
میرشرود .بررای مرثرال تراکریردات
ساندرز روی بیرمره هرا و ترامریرن
اجتماعی و امثالهم برای جرامرعره
آمریکا بسیار جرلرو اسرت امرا در
اروپا اینها عمرال سرالرهرا قربرل برا
مبارزات کارگران و سوسیالیستهرا
و جنام چ جامعه به سریرسرترم
موجود تحمیل شده و پیاده شرده و
طی این سالها دولتهای مرخرترلرز
از جرمرلره هرمریرن دولرت کرنرونری
راسررتررگرررای مررحررافررظرره کررار در
انگلستان هدفپ را ایرن قررار داده
است که از گوشه هایی از بریرمره
های درمانی و برازنشرسرترگری و
بیمه های اجتماعی و غیره برزنرد.
در سالهای قبل هرم دولرت ترونری
بلر گوشه هرایری از آن را هررد
کرد .در یونان هرم احرزاب راسرت
در قدرت تالششان این بود که در
دوره بحران از بیمه های اجتماعری
بزنند و همین باعث اعترراضرات و
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انترناسیونال
تررظرراهرررات و مرربررارزات وسرریررعرری
توسط مردم شد که نهایتا آنرهرا را
کنرار زد و بره روی کرار امردن
"سیریزا" که یک ائترال چر
اس ررت و خ ررودرا س رروس رری ررال رری ررس ررت
میخواند انجامید .در اسپرانریرا هرم
احررزابرری مررثررل پررودمررود بسرریررار
چ تر ساندرز و کوربین هستنرد
و به قدرت نزدیک شده اند.
این را هم باید بوضوم تراکریرد
کررنررم کرره گررفررتررمررانرری کرره ایررن
جریانات در حرمرلره بره ثرروترهرای
ب رری ررک ررران ی ررک درص رردی ه ررا و
س رری رراس ررت رره ررای ن ررئ ررول رری ررب رررال رری و
کنسرواتیستی و پروار شردن یرک
درصد مفرترخرور راه انرداخرتره انرد
بسیار مهم و امریرد برخرپ اسرت.
امررا شررخ ررصررا ام رریررد زیررادی ب رره
دسررترراوردهررای خرریررلرری جرردی از
جان این جریرانرات و ایرن احرزاب
نرردارم .نرره برره دلرریررل اخررتررالفررات
سرریرراسرری و آرمررانرری .بررلررکرره بررا
مراجعه به واقعیت میشرود ایرن را
دید و لرمر کررد .مرردم ترغریریرر
واقعی میخواهند .مردم بریرکراری
ن ررم رری ررخ ررواه ررن ررد ،ب رری ت ررام رری ررن رری
نمیخواهند ،جرنرگ و نرا امرنری
نمیخرواهرنرد .درجرا زدن و عرقر
گرد و فقر نرمریرخرواهرنرد .ایرن را
دارند هرروز در این کشورها فریراد
میزنند .بدون حمله به پرایره هرای
سیرسرترم سررمرایره داری و یرکره
تازی کل این حاکمیرن نرمریرشرود
این ها را انرجرام داد .ای کرا
میشد با یک انتخرابرات فراصرلره
فقر و ثروت را کم کرد و ناامرنری
و جنگ و میلیرتراریسرم را پرایران
داد .امرا نرمریرشرود .بررای مرثررال
برنی ساندرز اگرر هرم احریرانرا بره
حکومت برسد درسیسرترم مروجرود
حاکم در آمریرکرا کرار چرنردانری
فکر نمیکنم برتروانرد انرجرام دهرد.
اگراوباما اصالحات نیم برنرد را
نتوانست به پیپ ببرد و ناچار شرد
از خیلی از جنبه هرای آن کروتراه
بیاید و به یک شیر بی یال و دم
و کوپال بنام بیمه هرای درمرانری
اوبامایی رضایت دهد ،سرانردرز و
جنام چ او با مقراومرت جردی
تری از جرانر برورژوازی برزرگ
آمررریررکررا مررواجرره خررواهررنررد شررد.
کوربین در انگلرسرتران بریرشرترر از
ساندرز این شان را دارد کره برا
حزب کارگر به قردرت بررسرد .در
اسپانیا هم این انترظرار را مریرشرود
داشررت ک رره حررزب پ ررودم ررود در
حکومت شریک شرود یرا قردرت
را در مقطعی بره دسرت برگریررد.

چپهای یونان هم کره برا سریرریرزا
فی الحال در قدرت هستند.
اما همه اینها خواه یا نرا خرواه
با احترام به قوانین و مرالرکریرت و
سیستم سرمایه داری مریرخرواهرنرد
اصالحاتی انجام دهند .کره خرود
این هم میتواند مثبت براشرد .امرا
بهی وجه پاسخ گروی اعرترراه
اجتماعی نیسرت .سررمرایره داری
طی دو سه دهه گرذشرتره بسریرار
ضد انسانی تر و هارتر وغریررقرابرل
تررحررمررل تررر شررده اسررت .مسررب ر
جررنررگ و نررا امررنرری و فررقررر و
فالکت در همه دنیاست .شرکرا
فقر و ثروت را بره حرد عرظریرمری
گسررتررر داده اسررت .ایررن ثررروت
های عظیم با خود قردرت زیرادی
هم را هم در دست تعدادی معردود
مررتررمرررکررز کرررده اسررت .کرره برره
س ررادگ رری ب ررا ه رری ر اص ررالم و
رفرمی نرمریرشرود آنررا کرنرار زد.
اینها ساده ترریرن رفررم را هرم برر
نمی تابند .اینجاست که به نکرتره
اصلی حرر مریررسرم کره فرکرر
میکنم مردم این کشورها خریرلری
زود متوجه خواهند شد کره برایرد
دس ررت ب رره ریش رره ب رررد .م ررت رروج رره
میشوند که به سیاستها و احرزاب
دیگری نیاز دارند .ا ن هم خیرلری
هررا مررترروجرره شررده انررد .امررا ایررن
جنبپ و این فضایری کره ایرجراد
شده بیشتر از این زور نرمریررسرد.
مطمئرنرم کره در آیرنرده نرزدیرک
حتما آلترناتیو های ریشره ای ترر
و کرمرونریررسرتری ترر پرا خرواهرنررد
گرفت و جلو خواهند آمد.
انترناسیونال :چه ارزیابی و یا
نقدی به پالتفرم انتخرابراتری بررنری
سندرز دارید؟ بسیاری مرعرترقردنرد
کره ایرن مررطرالرربرات در جرامررعرره
آمریکا در شرایط کنونی عرمرلری
نیست؟ ترخریرلری اسرت! واقرعریرت
کدام است؟ موضع کرمرونریرسرتری
در قبال این گرایپ چریرسرت؟ راه
پیشروی این گرایپ کدام است؟
علی جروادی :اجررازه دهرریررد
قبل از آنکه به اجزاء پالتفرم برنری
سندرز اشاره کرنرم بره نرکرتره ای
ویژه در مرورد نرفر وجرود یرک
"سوسیالیست" در انتخابات آمریکرا
اشاره مختصری بکنم .بنرظرر مرن
ی ررک رک ررن آن ررچ رره ک رره ت رروج رره
بسیاری را به سوی سنردرز جرلر
کرده است ،نره الرزامرا اجرزاء ایرن
پالتفرم و یا "رادیکالریرسرم" ویرژه و
خارم العالده پالتفرم سنردرز اسرت،

بلکه اینکه کاندیدایی برا سرابرقره
"س رروس رری ررال رری ررس ررت رری" در چ ررن رری ررن
جایگاهی در انرترخرابرات ریراسرت
جمهروری آمرریرکرا قررار گررفرتره
است .بررای درک اهرمریرت ایرن
مساله کافی اسرت نرگراهری بره
تبلیرغرات جرنرگ سرردی رسرانره
های آمریکا و تبلیغات ویرژه ایرن
نهادهای سرمایه پر از سرقروط
بلوک شرم بیرنردازیرم .تربرلریرغرات
گو خراشی که از هرر گروشره
ای فریاد زده میشد :سوسیالریرسرم
و کمونیسم شکست خرورده اسرت،
کمونیسم تمام شد .مربرارزه بررای
آرمانهای وا ی انسانی شرکرسرت
خورد .ترال بررای جرامرعره ای
مبتنی بر رفع نیازهای شهررونردان
جامعه و نره سرود سررمرایره بره
پایان رسریرد .حرال در انرترخرابرات
با ترین مقام اجرایی در آمرریرکرا،
شخصی مورد توجه برخرپ قرابرل
م ررالح ررظ رره ای از ج ررام ررع رره ق رررار
گرفته اسرت کره دارای سرابرقره
"سوسیالیستی" اسرت .نرفر ایرن
مساله نشان پرو برودن ترمرام آن
ترربررلرریررغررات و فررریررادهررای گررو
خرا است .گرویری آب در نره
مورچگان افرتراده اسرت .چرنریرن
تصور و انتظاری نرداشرترنرد .براور
اینکه کاندیدایی با سابقه نروعری
از سرروسرریررالرریررسررم در انررتررخررابررات
خودشان پیشتاز است ،برای هیرات
حراکرمرره آمررریرکررا یررک شرروک
است .نوعی "شوک و برهرت" .و
این واقعیت بیپ از هر چیرز نریراز
جوامع بشری به سروسریرالریرسرم و
تغییرر رادیرکرال از زنردگری تروده
های مردم را بیان میکند.
رکن دیگر اهمیت "سرنردر" در
جنجالهای انتخاباتی کرنرونری در
این اسرت کره یرک کرانردیردای
ریاست جمهوری آمریکا اساسا برر
مبنای سیاست "نه" به وضرع
و روند موجود ،نقد غرولرهرای
مالی سرمایه و وال اسرترریرت
و  ٥درصدی هرای جرامرعره،
در سیاست آمرریرکرا دارد بره
جلو رانده میشود .کاندیدایی
از درون هررریرررات حررراکرررمررره
ویررژگرری هررای بسرریرراری از
هیات حاکرمره را بره نرقرد و
چررالررپ کشرریررده اسررت .ایررن
پدیده ای غریرر مرترعرار در
سیاست انترخرابراتری آمرریرکرا
است.
پ رردی ررده س ررن رردرز ،و ب رره ن ررظ رررم
میتوان از پدیده ای بنام سندرز نرام
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برد ،ویرژگری ا در شرکرسرترن
تررابرروهررای بسرریرراری در جررامررعرره
آمریکا است .سوسیالیسرم اکرنرون
به درجات زیادی به یک نام عرام
در سیاست روز آمریکا تبدیل شرده
است .سوسیالیسم دیگر پدیرده ای
مختص الیت سیاسی و یا حاشیره
جرامررعرره نرریررسررت %٣٣ .هررا در
تقابل با اقلیت  %٥اسرترثرمرارگرر
به روایتی روزمره در جامعه اسرت.
مقابله و تال برای افشای نقرپ
غ رررول ررره رررای م رررال ررری ح رررام ررری
کررانرردیررداهررای اصررلرری دو حررزب
ح رراک ررم واق ررع رری ررت رری ج رردی رردی در
سیاست آمریکا است" .انرقرالب" و
"انقالب سیاسی" هم اکنرون برطرور
مکرر در رسانه های بستر رسمری
آمریکا به گو میخورند.
ام ررا ب رررن رری س ررن رردرز ی ررک
س رروس رری ررال رری ررس ررت ب رره م ررع ررن ررای
مارکسیستی کلرمره نریرسرت .بره
گررفررترره خررود یررک "سرروسرریررال
دمررکرررات" اسررت .سررنرردرز دارای
پ ررالت ررف رررم رری ب رررای دگ رررگ ررون رری
مناسبات اقرترصرادی و سریراسری
حاکم بر جامعه آمرریرکرا نریرسرت.

خواهان لغو کرار مرزدی نریرسرت.
خواهان نابودی استثمار کارگر در
جامعه نیست .خواهران اشرترراکری
شدن ابزار تولید و توزیع اجتمراعری
نیست .خواهان نرابرودی سررمرایره
داری نریرسرت .خرواهران از مریران
بردن شکا طبقاتی نریرسرت .بره
این اعتبرار یرک سروسریرالریرسرت
کارگری نیست .سوسیالیسرم ا
اس رراس ررا ن رروع رری س رروس رری ررال رری ررس ررم
بورژوایی است .او بعرضرا مرنرترقرد
سیاست جنرگ طرلربری آمرریرکرا
است ،اما میخواهد کرل مراشریرن
نظامی و میلیتاریستی آمریکرا را
دست نخورده نگهدارد .در کرلریرت
خررود برره دن رربررال اص ررالحررات رری در
چهارچوب مرنراسربرات برورژوایری
موجود در جامعه آمرریرکرا اسرت.
سندرز در کمپین های تبلریرغراتری
خود صحبت از "انقالب" میرکرنرد،
امررا انررقررالب مررطرررم شررده یررک
دگرگونی برنریرادی و زیرر و رو
کننده در جامعه آمریکرا نریرسرت.
اساسا رفرم و تغییررات مرحردودی
در مناسبات مروجرود در جرامرعره
است.

کمپین برای آزادی کارگران
زندانی
سیاسی سنگین است .محرومریرت
از دارو و درمان ،بسرترن آب گررم
حرمررام برره روی زنرردانرریرران ،آزار و
ش ررک ررن ررج رره زن رردان رری ،ن ررگ رره ررداری
زندانیان سیاسی در کنار زنردانریران
خطرناک عادی و بعرضرا ترهردیرد
جانری آنران ،هرمره و هرمره وجروه
مختلز یک فشار و خطر دائمری
در زندانها برای زندانیران سریراسری
است .جمهوری اسالمری مسرئرول
قترل شراهررخ زمرانری از رهربرران
کارگری در زندان است و قبرل از
شاهرخ موارد دیگری چرون قرترل
افشین اسانلو را داشرتره ایرم .امرا
ما شاهرد کروچرکرترریرن عرکر
العمل سرازمران جرهرانری کرار در
قبال این وضعیت نیستیم .و حرتری
مرگ شاهرخ زمانری خردشره بره
سیاست مرمراشرات برا حرکرومرت
اسالمی توسط سرازمران جرهرانری
کار وارد نکرد.
اکرنرون کره اجرالد سرا نره
سرازمران جرهرانری کرار در پریرپ

است ،انتظار پاسخگرویری شرمرا و
پایان دادن به مماشات با حکومرت
اسالمی را داریم.
جعفر عظیم زاده از رهربرران
سرشناد کارگرری و اسرمراعریرل
عررربررردی از رهررربرررران جرررنررربرررپ
اعتراضی معلمان طی نرامره ای
از زندان ضرمرن گررامریرداشرت اول
ماه می روز جرهرانری کرارگرر و
اعالم همربرسرترگری برا کرارگرران
جهان بره مرنراسربرت ایرن روز ،در
اعتراه بره ایرن وضرعریرت اعرالم
ک ررررده ان رررد ک ررره از روز ٥٠
اردیبهشت  ٩٠آپرریرل) دسرت بره
اعتصاب غذای نامحدود خواهرنرد
زد .اعتراه آنرهرا بره امرنریرتری
شرردن ف ررع ررال رری ررت رره ررای ص ررن ررف رری و
تجمعات و اعتصابات کرارگرران و
معلمران ،دسرترمرزدهرای زیرر خرط
ف ررق ررر ،م ررم ررن رروع رری ررت ب رررگ ررزاری
مستقالنره و آزادانره روز جرهرانری
کارگر و روز جهانی مرعرلرم ،عردم
شفافیت و عرمرل مروثرر سرازمران

پالتفرم اثباتری سرنردرز دارای
سرره مررحررور اسرراسرری اسررت-٥ .
افزایپ حداقل دستمزد به سطحری
که تامین کنرنرده یرک زنردگری
قابل قربرول در جرامرعره آمرریرکرا
باشد-٢ .ایجاد سیستم بیمه درمران
عمومی و مجانی برای همرگران.
 -٩تحصیل رایرگران در ترمرامری
سطوم در دانشگاهرهرای دولرتری.
ایرررن اقررردامرررات در بررررخررری از
کشورهای اروپایی یک واقعریرت
روزمره است .در بخپ وسیعری از
بلوک شرم یک واقرعریرت غریرر
انکار بود .اما همین مطالبرات در
جرامرعره آمرریرکرا کره هرر درجره
مسئولیت دولت در قربرال جرامرعره
اقدامی سروسریرالریرسرتری قرلرمرداد
میشود ،اکنون مهر سروسریرالریرسرم
بر پیشانی دارد .اما همانطور کره
گفتم اهمیت پدیده سرنردرز نره در
پ ررالت ررف رررم اث ررب ررات رری آن ب ررل ررک رره در
تبلیغات سلبی آن است.
آیا این مطالبات عملی اسرت؟
تردیدی نیست .آمریرکرا ثرروترمرنرد
ترین جامعه جهان مرعراصرر اسرت.
نه تنها این مطالبرات برلرکره کرل
جهانی کار ILOدر قبال نقر
حقوم بنیادین کارگران و معرلرمران
ایران و خار کردن اتهام ”اجرترمراع
و تربرانری بره قصرد اقردام عرلریرره
امررنرریررت مررلرری کشررور“ و دیررگررر
اتهامات امنیتی از پررونرده هرای
م ررف ررت رروم ک ررارگ ررران و م ررع ررل ررم رران
مررعررتررره و برررداشررتررن ایررنررگررونرره
اتهامات جعلری و سراخرترگری از
پرونده های خود و دیگر فرعرالریرن
کارگری و معلمان زندانی است.
ترجرمره نرامره ایرن دو رهربرر
کارگری و معلمان ضمیمره اسرت
و ما وظیفه خود دانستیم کره ایرن
نامه و اعتراه کارگران ایرران بره
عدم شفافیرت و عرمرل مروثرر در
قبال نق حقوم بنیادین کرارگرران
و معلمان ایرران را در اخرتریرارتران
برگرذاریرم .کرارگررران ایرران پراسررخ
میخواهند.
جمهوری اسرالمری عضروی
از سازمان شما ،سازمران جرهرانری
کار است .اما ترمرامری مرقراولره
نامه های این سازمان و پایره ای
ترین حرقروم کرارگرران را زیرر پرا
گذاشته است .ازجملره مرقراولره
نررامرره هررای  ٨٢و  ٣٨در برراره
آزادی تش ررک ررل و ق رررارداده ررای
جمعی است و در ایرران کرارگرران

پروژه تحول سوسیالیستی جرامرعره
و تامین یرک زنردگری مررفره و
آزاد و برابر برای همگان بسادگری
میسر است .راه دوری نباید رفرت.
بررای تررحرقررق مررطرالرربرات سرنرردرز
کافی است که چرنرد درصرد از
بودجه نظامی و میلیرتراریسرم ایرن
غول عظیم به نفع جامرعره و رفراه
شهروندان کراسرتره شرود .کرافری
است جلوی لشگر کشری گراه و
بیگاه این مراشریرن آدم کشری را
گرفت .آنها که از عردم امرکران
تحقق این مرطرالربرات در جرامرعره
آمریکا صحبرت مریرکرنرنرد ،اگرر
ریگی به کفپ نرداشرتره براشرنرد،
شاید نمیخواهند دستی به ترغریریرر
اولرویررتررهررای سرریرراسرری حرراکررم بررر
جامعه بزنند .مساله اینجاست کره
آیا اراده زم برای چنین تغریریرری
موجود است؟ آیا سندرز ،با فرره
اینکره بره قردرت بررسرد ،چرنریرن
پروژه ای را با اتکاء بره نریررویری
که در پشتیبانی از او بسیرج شرده
است به جلو خواهد برد؟ در اینرجرا
جای تردید بسیاری وجود دارد.
راه پیشروی سندرز در شررایرط
نه تنها از حق تشکرل مرحررومرنرد
بلکه بخاطرر ترال بررای ایرجراد
تشکلهایشان دسترگریرر و زنردانری
شده و بره حربر هرای طرو نری
م ررح ررک رروم م رری ررش ررون ررد .در ای ررران
همچنین کارگران از حق تجمرع و
حتی حق بررپرایری جشرن اول مره
محرومند و بارها و بارها به خاطرر
شرکت در تجمعات اعرترراضری و
برپایی مراسم روز جهانی کرارگرر
دستگیر و زندانی شده اند .برعرالوه
مقاوله نرامره هرای  ٥٥و  ٢٣و
 ٥٠و  ٥٠۵در ب رراره ل ررغ ررو ک ررار
اجباری و تبعی و مقراولره ٥٩٨
و  ٥٨٢در باره ممرنروعریرت کرار
ک ررودک رران ه رری ررچ ررک رردام در ای ررران
اجرایی نمیشوند.

ب رردی ررن ت رررت رری ر ک ررارگ ررران و
اکتیویست های سیاسری برخراطرر
مبارزاتشان برای حقروم پرایره ای
خود همواره مورد پیگیرد و ترحرت
عنوان “اقدام علیه امنیت کشرور”
به زنردانرهرای طرو نری مرحرکروم
میشوند .آی ال او بنا برر مرقراولره
نامه های خود مروظرز اسرت بره
این سرکوب ها اعترراه کرنرد .
اما نکته تاسز برار ایرنرسرت کره
جمهوری اسالمی علریررغرم هرمره
ایرن سررکروبرگررری هرا و تشردیررد
اعرردامرره ررا و سرررکرروب ررگررری ررهررای ررپ

کنونی تاکید و گسرترر دامرنره
مطالبات رادیکال و تروده ای در
جامعه آمریکرا اسرت .هرر گرونره
راست روی و یرا آب ریرخرترن در
سیاستها و مطالبات رادیکال تنرهرا
منجر به سرسرت و مرترزلرزل شردن
حرکت این پدیده در شرایط حاضرر
خواهد شد.
ما کمونیستهای کارگری از
هر درجه پیشرفرت بسروی ترحرقرق
مطالبات تروده هرای کرارکرن در
جامعه قاطعانه حمایت میکنیرم و
تال برای تحقق این مطالبات را
تحقق بخشی از خواسترهرای خرود
میدانیم .اما در عین حرال تراکریرد
میکنیم که تنها حررکرت بسروی
خلع ید از سررمرایره برر شرئرونرات
زن رردگ رری و ج ررام ررع رره ،ن رراب ررودی
مناسبات استثمارگرایانه سررمرایره
داری حاکم بر جامعره اسرت کره
میتواند پایرانری برر ایرن مصرائر
ریش رره ای م رروج ررود در ج رروام ررع
سرمایه داری و از جملره آمرریرکرا
باشد .سندرز اگر میخواهد موفرق
شود ،باید در این راه گرام برردارد.
راه دیگری نیست!
همچنان عضرو سرازمران جرهرانری
کار باقی مانده و بعضا پیرشرنرهراد
دخالت در پست های اجررایری در
این سازمان ،را گرفته است.
ما هرسال با حضور خرود در
اجالد های سا نه شما اعترراه
خررود را ب رره م ررمرراش ررات س ررازم رران
جرهرانری کرار برا ایرران و حضررور
هیات جمهوری اسالمی در آنرجرا
اعالم داشته ایم .اکنون نیز بعنروان
” کمپیرن بررای آزادی کرارگرران
زندانی“ و بعنوان صدای اعرترراه
کرارگرران و مرردم ایرران از شرمرا
پ رراس ررخ م رری ررخ ررواه رری ررم .ج ررم رره رروری
اسالمی بخاطر همره جرنرایرترهرا و
س رررک رروب ررگ ررری ه ررای ررپ ب ررای ررد از
سازمان جهانی کرار اخررا شرود.
این خواست کارگران و مردم ایرران
است.
ک رررم رررپ ررری رررن ب ررررای آزادی
کارگران زندانی
شهال دانشفر
Shahla.daneshfar2@gmail.com
http://free-them-now.com
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آیا پیروان مذهب در جامعه سوسیالیستی آزادی دارند؟
اص ررغ ررر ک ررری ررم رری :وق ررت رری
ک ررم ررون رری ررس ررت ه ررا و مش ررخ ررص ررا
کمونیست هایی از جرنر حرزب
ک ررم ررون رری ررس ررت ک ررارگ ررری ق رردرت
بگیرند ،فرکرر مریرکرنرم اکرثرریرت
قریر بره اترفرام مسرلرمران هرا و
معتقدین به مذاه دیگر و حرتری
اکثر مخالفین کمونیست ها نرفر
راحررترری خررواهررنررد کشرریررد .اجررازه
بدهید چند نکته را توضیح بدهم.
قبل از هرچیرز زم اسرت بره
ذهنیرتری کره طربرقرات حراکرم و
دشمنان کمونیرسرت هرا روا داده
اند اشاره کنم .ذهنیتی که گرویرا
هررر ک ر خررود را مسررلررمرران یررا
مسیحی و غریرره نرامریرد الرزامرا
دشمن کمونیسم و کمونریرسرت هرا
است و یا کمونیست هرا برا مرردم
معترقرد بره مرذهر سرر جرنرگ
دارنررد .گررویررا صررفرربررنرردی هررای
جامعه طربرقراتری نریرسرت .مریران
کرارگرر و سررمررایره دار نریرسررت.
گویا صفبندی میان کمونیسرم برا
مسلمانان یا مرعرترقردیرن بره سرایرر
مذاه است .این تصویرری اسرت
که طبقات حاکم مریردهرنرد هرزار
تصویر وارونه دیگر نیز میدهند ترا
مردم را از کمونیسم و کمونریرسرت
ها بترسانند .اما جامعه بر اسراد
طبقات تقسریرم شرده اسرت نره برر
اساد معتقدین به مذاه و اقروام
و طبقات حاکم همین اصرل مرهرم
را نمیخواهند بگویند .بخپ اعظرم
کسانی که خود را مسرلرمران یرا
مذهبی میدانند عضوی از طبرقره
کارگرند و در صز انقالب عرلریره
ج ررم رره رروری اس ررالم رری و ع ررل رری رره
استثمرار و نرابررابرری قررار دارنرد.
ایررنررهررا اسرراسررا برره اردوی چ ر
جامعه تعلق دارنرد .ایرنرهرا عرلری
الررقرراعررده نرره تررنررهررا دشررمررنرری بررا
کمونیست ها ندارند بلکه برخرشری
از نریرروی مرا بررای سررنرگرونری

حرررکرررومرررت اسرررالمررری ،ایرررجررراد
حکومتی سکرو ر و ریشره کرن
کردن ظلم و نابرابری هستند .فری
الحال کرم نریرسرترنرد کرارگرران و
معلمان و مردمری کره عرلریررغرم
ایرنررکره هررنروز خرود را مسرلررمرران
مریرردانررنرد برره حرزب کررمرونرریررسررت
کارگری نزدیک هستند ،برا مرا
همکاری میکنرنرد و از حرزب و
برنامه حزب دفاع میرکرنرنرد .کرم
نیسرترنرد کسرانری کره مسرلرمران
دوآتشه بوده اند اما با آشنرایری برا
اهدا و برنامه ما به کمرونریرسرت
های دو آتشه ای تبدیل شده اند.
به این مرعرنری برخرپ اعرظرم
کسررانرری کرره خررود را مسررلررمرران
میدانند یرا مرعرترقردیرن بره سرایرر
مذاه با گرفرترن قردرت تروسرط
کمونیست ها از چند نرظرر نرفر
راحت خواهند کشید .او از سرترم
اقتصادی و سیراسری و مرذهربری
رها خواهند شد ،ثانیرا در انرجرام
فرائ مذهربری خرود ،الربرتره ترا
جایی که مغایر قوانین و مرقرررات
مربروط بره برهرداشرت و سرالمرت
افراد و محیرط زیسرت و قروانریرن
مربوط بره حرمرایرت از حریروانرات
نرربرراشررد ،آزادی کررامررل خررواهررنررد
یافت ،آزادی ای که فری الرحرال
نرردارنررد ،سررومررا بررعررنرروان زن رهررا
خررواهررنررد شررد و چررهررارم ایررنررکرره
بسرعت به خررافری برودن عرقرایرد
خود پی خواهند برد و به مرعرنری
واقعی کرلرمره آزاد و دعراگروی!
کمونیست ها خواهندشد .برا رهرا
شدن از ستم اقتصادی ،سیاسی و
مذهبی و ستم به زن ،برای اولریرن
بار روابطی انسانی در جرامرعره و
در خانواده ها ایجاد خواهرد شرد و
همین کمک میکند کره ترترمره
اعتقادات مذهبی بسیاری از فری
الحال مسلمان ها هم از بیرن بررود.
هستند کسانی که علیرغم ترعرلرق

به اقشار پایین جامعه امرا چرنران
افکار مذهبی آنها را مسخ کررده
است که با کمونیست ها احسراد
دشمنی میکنند .اما برا گررفرترن
قدرت تروسرط کرمرونریرسرت هرا و
ایرجرراد تررغریرریررر در زنردگرری آنررهررا
بسرعت خود را در بررنرامره هرای
رفرراهرری و سرری رراسرری ح ررکرروم ررت
کمونیستی شریک خواهنرد کررد
و به مدافعیرن حرکرومرت تربردیرل
خواهند شد .برخرپ دیرگرری هرم
هستند که مسلمان یا زرتشتری و
مسیحی و غریرره هسرترنرد و یرا
حسابگرانه خود را ایرنرطرور نشران
مرریرردهررنررد و بررخررشرری از طرربررقرره
مررفررتررخررور جررامررعرره را تشررکرری ررل
میدهند .اینها خود را کرامرال در
مقابل کمونیست ها و حرکرومرت
شورایی میربریرنرنرد و حرق دارنرد.
چون جلو استثمار آنها از کارگرران
و جلو سوء استفاده ها و اخرترالد
ها و امتیازات مرالری بریرشرمراری
که دارند گررفرتره مریرشرود .امرا
حزب ما معتقد به آزادی بی قیرد
و شرط بیان و عقیده است .معتقرد
به آزادی کرامرل و بری قریرد و
شرط اعتقاد به مذه و یرا عردم
اع ررت ررق رراد ب رره م ررذه ر اس ررت و
حکومتی که ما برای آن مربرارزه
میکنیم آنها را بخاطر عقیده شران
از حقوم مدنی محروم نمیکرنرد و
سرکوب نمیکرنرد .آنرهرا در بریران
اعترقرادات خرود بسریرار آزادترر از
زندگی تحت حکومت اسالمی و
سررایررر حررکررومررت هررای مرروجررود
هستند .ما مذهر را کرامرال از
دول ررت و آم رروز و پ رررور و
سیستم قضایی جدا میرکرنریرم ،برا
صنعت مرذهر در مری افرتریرم،
نمریرگرذاریرم دولرت کروچرکرترریرن
بودجه ای صر امرامرزاده هرا و
موسسات مذهبی کند ،کرودکران
را از هر نوع دست انردازی مرادی
و معنروی مرذاهر و نرهرادهرای

مذهبی مصون میکنیم و مرراسرم
مذهبی خشونت آمیرز را مرمرنروع
مریرکررنریرم ،امرا ایررن بره مرعرنرری
خصومت با معقتدیرن بره مرذهر
نیست .برعک شررط احرتررام بره
مردم و نگهداشرترن حررمرت مرردم
این است که تال کنیم برا کرار
آگراهرگررانره آنرهرا را از خررافرات
مذهبی دور کنیم .هیر انسرانری
و از جمله معتقدیرن بره اسرالم یرا
مسرریررحرریررت و یررهررودیررت و غرریررره
شایسته این خرافات نیستند.
بخرپ دیرگرر سروال شرمرا بره
مخالفین سیاسی و آزادی آنها در
بیان و عمل سیاسی در حرکرومرت
کرمررونرریرسررترری مررربرروط مرریررشررود.
بندهای زیادی در برنرامره مرا بره
صراحت بر آزادی بی قید و شررط
فعالیت سیاسی و آزادی بریران و
عقیده و اعترصراب و اعرترراه و
تجمع و مطبوعرات و هرمریرنرطرور
آزادی مرذهربری و بری مرذهربری
تاکریرد کررده اسرت .بررنرامره مرا
حتی در مقرایسره برا دمرکرراسری
هررای غررربرری برره مرررات ر آزادی
عمل بیشتری برای مرخرالرفریرن و
منتقدین قائل شده است چه بررسرد
به حکومت هایی مانند حکومرت
شاه و جمهوری اسالمی .اینها از
نظر مرا وعرده هرایری کره یرک
حزب به مردم میدهد نیست .اینهرا
پررالتررفرررم مرربررارزاترری مررا در حررال
حاضر اسرت و ترال مریرکرنریرم
جامعه را هرچه بیشتر با روم آزاد
اندیشی آشنا کنریرم ،مرردم را بره
حقوم خودشان آشنا کنیرم و آنرهرا
را متشکل کنیم که قدرت دفراع
از خود و خواست های خود را در
هر شرایطی داشته براشرنرد .مرردم
باید آزادی بی قید و شرط داشرتره
برراشررنررد کرره بررا تررریررن مررقررامررات
حکومت را دست بیندازند ،از آنرهرا
کاریکاتور بکشند ،نقرد کرنرنرد و

جواب برخرواهرنرد .مرا مرقردسرات
نداریم .هر کر برایرد آزاد براشرد
علیه هر مرام فکری و سریراسری
و یا عرلریره هرر دیرن و مرذهربری
تبلیغ کند و طنز بگوید .آنچه در
برنامه یک دنیای برهرترر گرفرتره
شده تصویری از آزادی بی حرد و
حصر در جرامرعره آیرنرده را نشران
میدهد.
نکته مهم دیگر این است کره
ما برای برقراری یک حرکرومرت
شررورایرری مرربررارزه مرریررکررنرریررم .در
حررکررومررت شررورایرری مررردم بررطررور
واقعی صاح اختریرار مریرشرونرد.
همه آحاد جرامرعره ،صررفرنرظرر از
اعتقادات مذهبی یرا سریراسری و
صرفنظر از اینکه مخالز و منقرد
ح ررک رروم ررت ب رراش ررن ررد ی ررا ط رررف رردار
حکومت و صررفرنرظرر از مریرزان
درآمد و دارایی شان ،میتواننرد در
هر کارخانه و دانشرگراه و مرحرلره
ای هسررتررنررد عضررو شررورا و یررا
شوراهای خود شوند ،اظرهرار نرظرر
کنند ،پیشنرهراد بردهرنرد ،در اداره
امور شریک شوند ،بره مرنراصر
مختلز در شوراها انتخراب شرونرد
و بررررای اولررریرررن برررار احسررراد
شخصیت کنند و در اداره جرامرعره
جامعه نقپ برازی کرنرنرد .بررای
اولین بار ابتکار و خالقیت آدم هرا
شکروفرا خرواهرد شرد ،خصرومرت
ه ررای ط ررب ررق ررات رری و ج ررن ررس رری و
اعتقادی و اخرالقریرات نراشری از
مناسبات استثمارگرانه کنرونری و
تلخی ها و کدورت های احمقرانره
کررنررونرری کررنررار خررواهررد رفررت و
مناسباتی انسانری جرای آنرهرا را
خواهد گرفت .در نتیجره بشرر بره
معنی واقعی برای اولریرن برار در
تاریخ حیات خود آزاد خواهد شد.

به حزب کمونیست کارگری ایران بپیوندید
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يادداشتهای هفته
حمید تقوايی

بیانیه فعالین دربند علیه امنیت غارتگران!

نامه کروبی و ماشین به گل نشسته
غارت و کشتار اسالمی!
"اگ ررر در رژی ررم پ رره ررل رروی از
شعبان جرعرفرری در  ٢٨مررداد و
 ٥٥خ رررداد اس ررت ررف رراده ش ررد ای ررن
حرراکررمرریررت هررر روز در سرررترراسررر
کشور از اوبا بررای حرمرلره بره
بیوت مراجع تقلید ،رجرال مرنرترقرد
مذهبی و سیاسی ،سفارتخرانرههرا،
مراکز عرلرمری و هرنرری بره نرام
ارز ها استفاده میکند".
از نامه سرگشاده کرروبری بره
روحانی
انتشار این نوع نامه ها نشرانره

ای از ش رردت گ رری ررری دع رروای
جرنرراحرهررا و تضرعرریرز مروقررعریررت
خامنه ای است امرا مضرمرون
آنها تنها تا آنجا پیپ مریررود کره
"مصلحت نظام" ایجراب مریرکرنرد.
اوبا حکومتی ترنرهرا بره بریروت
مراجع تقلید و سرفرارترخرانره هرا و
رجال منتقد مذهربری و سریراسری
حمله نمیکنرنرد .بریرشرترریرن آمرا
حمله اوبراشران حرکرومرت اعرم از
لباد شخصیها و حزب اللره و یرا
گشت ارشاد و بسریرج و سرپراه و
ناجا و کلیه نیروهای نرظرامری و

انررتررظ ررامرری ،فررعررال رریررن ج ررنررب ررپ
کررارگررری ،مررعررلررمرران مررعررتررره،
فعالریرن جرنربرپ عرلریره آپرارترایرد
جنسری و تربرعریرضرات فراحرپ
نسررب ررت ب رره زن رران ،دانش ررجرروی رران و
روزنرررامررره نرررگررراران و وبرررالگ
نویسهای آزادیخواه و سکو ر بروده
اند .این چرخه کشتار و سررکروب
نیز نه بعد از  ٨٨و مغضوب واقرع
شدن جناب کروبی ،بلکه از همران
برردو روی کررار آمرردن حررکررومررت
اسالمی و "دوره طالئی" خمریرنری
که مورد افتخرار و ترایریرد هرمره
جناحهای حکومتی اسرت ،آغراز
شده است .کشمکشهای جنراحرهرا
بر سر سیاسترهرای سررکروبرگررانره
حکومت و میزان دزدیها و فسراد
مالی و غیره نمایانگر تنها گوشره
هررای کرروچ ررکرری از ع ررمررل ررک رررد

ماشین کشتار و غارتی است کره
نظام جمرهروری اسرالمری نرامریرده
میشود و همه مرقرامرات سرابرق و
اسبق و کنونی جمهوری اسالمی
از خمینی و خامنه ای گرفته ترا
احرررمررردی نرررژاد و روحرررانررری و
رفسنجانی و کروبی و مروسروی
در بر پا کردنپ مسترقریرمرا نرقرپ
داشته اند .این ماشیرن کشرترار و
غارت بر دو شرعربران جرعرفرری
های اسالمی بنا شرده اسرت کره
از همان آغاز ،از مقطع هرجروم بره
زنان و مردان معتره بره حرجراب
اجباری در  ٥7اسفرنرد سرال ٥7
روز جهرانری زن) بره جران مرردم
افتاده اند و از نظام فراسرد حراکرم
در برابر اعتراضات بی وقفه مرردم
حفاظت کرده اند.
کررروبرری خررواسررتررار تشررکرریررل

یک دادگاه علنی شرده اسرت ترا
روشن شود که "نجی و نرانرجریر
کیست و در بازداشتگاههای ایرران
چه بر سرر فررزنردان کشرور آمرده
اسرت ".امررا گررر رسررم شررود کرره
مست گیرند ،در شرهرر هرر آنرکره
هست گیرنرد! در دادگراهری کره
مردم خواهران آن هسرترنرد جرنراب
کروبی هم در کنار همه مقرامرات
سبز و بنفپ و سیاه حکومتری در
ردیرز مرترهرمریرن درجره اول قرررار
میگیرد .فاجعره  - ٨٨آنرهرم نره
بدلیل حصر خانگی کسرانری کره
خود در جنایات قبرلری حرکرومرت
مستقیما نقپ داشرتره انرد برلرکره
بخاطر کشتار خیابانی ندا و نداهرا
و جنایات کهریزک و حرمرلره بره

دوره دوم  -شماره ٦٥٦
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کارگران در هفته ای که گذشت
شهال دانشفر
اول مه و دو صز کارگران و
معلمان در کنار هم
بیانیه مشترک جعفرر عرظریرم
زاده از ره ررب ررران ش ررن رراخ ررت رره ش ررده
کارگری و اسماعریرل عربردی از
رهبران جنبپ اعتراضی مرعرلرمران
یررک اتررفررام سرریرراسرری مررهررم در
آستانه روز جهانی کارگر است.
این بیانیه در گرامیداشرت روز
جهانی کارگر ،و بیپ از هر چیرز
اتحاد دو صرز اعرترراه برزرگ
در جررامررع رره ،صررز کررارگررران و
معلمان را در کنار یکدیگرر و برا
خواستهای مشترکشان به نرمرایرپ
گذاشت .و به این معرنرا اقردامری
تاریخی و بی سابقه است.
ایررن ب رری رران رری رره در ع رری ررن ح ررال
اعررتررراه برره تش رردیررد ریرراض ررت
اقتصادی و سررکروبرگرری هرای
حکومت است .صردای اعرترراه
همه کارگران ،معلمان ،و اکثرریرت
عظیم مرردم عرلریره فرقرر و ٨٥٢
هرزار تررومران حررداقرل دسررترمرزد و
شرایط مشقت بار کار و زنردگری
است.
خواست مشخص ایرن بریرانریره
خار کردن اتهام "اجتماع و تبرانری
به قصد اقدام علیه امنریرت مرلری
کشور" و دیگر اتهامات امرنریرتری
از پرونده های مفتوم کرارگرران و
مررعررلررمرران مررعررتررره و برررداشررتررن
ای ررن ررگ ررون رره ات رره ررام ررات ج ررع ررل رری و
ساختگی از پرونرده هرای خرود و
دیگر فعالین کارگری و معرلرمران
زندانی است.
به این اعتبار ایرن بریرانریره در
واقع خواسرترار نرقرطره پرایرانری بره
س رررک رروب ف ررع ررال رری ررن و ره ررب ررران
کارگری و معترضین سیراسری و
کیفر خواسرت کرارگرران زنردانری،
معلمران دربرنرد و هرمره زنردانریران
سیاسی است که بخاطر مربرارزات
ب رررح ررق ررش رران ب رررای داش ررت ررن ی ررک
زندگی آزاد ،برابرر و انسرانری ،برا
اتهاماتی چون "اجتمراع و تربرانری
به قصد اقدام علیه امنریرت مرلری
کشور" ،تحت پیگرد قرارگرفتره و
احکام سنگین زندان گرفته اند.
از جمله  ٣کارگر معدن بافرق
یزد برخراطرر مربرارزات درخشران

 ٥٠٠٠کارگر این معردن در سرال
گررذشررترره کرره تررمررام شررهررر را برره
تحرک درآورد ،برا اترهرامراتری از
ه ررم رری ررن دس ررت در  ٢٩ف ررروردی ررن
دادگاهی شدند .انتظار اسرت کره
 ٥٠٠٠کارگر معدن بافق یرزد در
دفاع از  ٣هرمرکرار خرود و در
دفاع از همه کرارگرران زنردانری و
زندانیان سیاسی از خواستره هرای
این بیانیه حمایت کنند.
و خالصره کرالم ایرنرکره ایرن
برریررانرریرره صرردای اعررتررراه هررمرره
کارگرران ،مرعرلرمران ،و اکرثرریرت
عظیرم مرردم اسرت و فرراخروان و
سخنپ رو به همه مردم است.
اتحرادیره آزاد کرارگرران ایرران
طی اطالعریره ای ضرمرن اعرالم
حمایرت قراطرع خرود از اعرترراه
جعرفرر عرظریرم زاده و اسرمراعریرل
عبدی بر خواست مشخص بیرانریره
مشترک آنان تاکیرد گرذاشرتره و
مینویسد ":خواست مشخص جعفرر
عظیم زاده و اسرمراعریرل عربردی،
رفع کلیه مشقات معیشتی و برر
قراری امرنریرت شرغرلری و حرذ
نابرابریهای آموزشی و در دستررد
قرار گرفتن امکانات ترحرصریرلری
رایررگرران و یررکررسرران مررطررابررق بررا
استانداردهای پیشرفته برای هرمره
اس ررت ک رره ض ررم رران ررت رس رری رردن و
برخورداری از این مطالبات ،حرذ
کلیه اتهامات امنیتی موجرود در
پرونرده هرای فرعرالریرن زنردانری و
آزادی آنها ،مختومه شردن پررونرده
های قضائی علیه معتررضران بره
وضعیت موجود ،آزادی اعرترراه
و اعتصاب ،حق ایجاد تشکلرهرای
مستقل و آزادی عضویت در آنرهرا
می باشد ".و در آخرر هرمرگران را
به حمایت از این دو رهبرر زنردانری
فرامیخواند.
بیانیه مشترک جعفرر عرظریرم
زاده و اسرمراعریرل عربردی برطرور
واقعی مریرتروانرد مرحروری بررای
اتحاد کارگران ،معلمان ،پرسرتراران
و کل مردم باشد.
با حمایت وسیع از خواستهرای
این بیانیه کریرفررخرواسرت خرود را
علریره تروحرپ سررمرایره داری و
سرکوبگریهایپ اعالم کنیم و بره
استقبال یرک اول مره برزرگ و
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اجتماعی برویم.
بهنام ابراهیم زاده در کنار
جعفر عظیم زاده و اسماعیل
عبدی
بررهررنررام ابررراهرریررم زاده کررارگررر
زندانی و از چهره هرای شرنراخرتره
شده کرارگرری و فرعرال دفراع از
حقوم کودک ،طی بریرانریره ای
در گ رررام رری ررداش ررت روز ج رره رران رری
کارگر حمایت خود را از اعترراه
برحق جعفر عظیم زاده و اسماعریرل
عبدی اعالم داشت .در این بیانیره
بهنام ضرمرن اعرالم اعرترراه بره
دستمزدهای زیر خط فقر و تاکیرد
بر خواسرت حرداقرل دسرترمرزد سره
میرلریرون و پرانصرد هرزار ترومران،
مینویسد":من از خواستهای جعفرر
عظیم زاده و اسماعیل عربردی از
جررمررلرره لررغررو احررکررم زنرردان برررای
کارگران و زندانیان سریراسری کره
بخاطر مبارزه برای اولیه ترین حرق
و حقوشان در زندانرنرد و برا اترهرام
واهی "اجتماع و تبانی بره قصرد
اقدام علیه امنریرت مرلری کشرور"
محاکمه و احکام سنگین گرفرتره
اند ،اعالم همبسرترگری مریرکرنرم.
خود من یک نرمرونره از چرنریرن
احکام ناعاد نه هستم که  ٦سرال
در زندانم و در حکم جردیردی هرم
به هفت سال و ده ماه دیگر حبر
محکوم شده ام".
و در آخر با تاکید برر ایرنرکره
این حرکت اعرترراضری یرکری از
اقدامات مهم در گرامیرداشرت اول
م رره امس ررال اس ررت از ه ررم ررگ رران
خواستار وسیعترین حمایت ها شرده
و مینویسرد" :مرن در عریرن حرال
نگران این عزیزان هستم .بعضا مرا
زندانیان در شررایرطری اضرطرراری
قرار میگیریم که ناگزیر میرشرویرم
با شیوه ای چون اعرترصراب غرذا
حر و اعتراضمان را بیان کرنریرم،
تا صدای اعتراضمان شنیده شرود.
اما همیشه حمایت مردم و جامعره
یار و یاور ما بوده اسرت .و امرروز
همکاران من جعرفرر و اسرمراعریرل
چنین رسالتی را بر دو گررفرتره
اند .من ضمن اعالم حمایت قاطرع
از بیانیه مشترک جرعرفرر عرظریرم

زاده و اسماعریرل عربردی انرترظرار
وسیرعرترریرن حرمرایرترهرا را از ایرن
عزیزان دارم.".
یک تاکید درست برهرنرام در
ایررن برریررانرریرره حررمررایررت قرراطررع از
اعررتررراه جررعررفررر عررظرریررم زاده و
اسماعیل عبدی و برداشتن فشرار
از روی آنرران اسررت کرره نرراگررزیررر
اخطار به اعتصاب غرذا داده انرد،
ترا صردای اعرتررراضرشران شرنریررده
شود.
این حمایت ها میتواند مقدمره
ابرررعررراد
ای بررررای گس ررترررر
اجتماعی این حرکت اعتراضی و
برپایی یک اول مره هرمره گریرر
باشد.
خالصه کالم اینکه دو هرفرتره
برره اول مرراه مرره  ،روز جررهررانرری
کارگر مرانرده اسرت .اعرترراضرات
ک ررارگ ررری ه ررر روز گس ررت رررده و
تعرضی تر مریرشرود و هرمره ایرن
اتفاقات در متن یک جرامرعره پرر
ت و تراب مریرگرذرد .نرزاعرهرای
درون حکومتی هر روز بیشتر شرده
و بشدت از این اوضاع بیمنراکرنرد.
در چنین شررایرطری گرفرترمران در
میان تشکلها ،جمع هرا ،فرعرالریرن
کرارگرری و مرعرلرمران و مرراکرز
مختلز کارگری بر سر برگرزاری
یک اول مه گسرتررده کره صرز
م ررت ررح ررد ک ررارگ ررران ،م ررع ررل ررم رران،
پرستاران ،بازنشرسرترگران و برخرپ
های مخترلرز جرامرعره را در برر
گیرد ،است .و این گفتمان هرا را
در مدیای اجتماعی و در بریرانریره
ها و فرراخروانرهرای روز جرهرانری
کارگر می بینیم.
از جمرلره ترا کرنرون فرراخروان
هایی از سوی جمع ها و مرراکرز
کارگری ای چون شرکت کرفرپ
ب ررال و ک ررف ررپ م ررل رری ،پرررارد
الکتریک ،ایران -معردن مرنرگرنرز
ق ررم ،ج ررم ررع رری از ک ررارگ ررران و
ب ررازنش ررس ررت ررگ رران ت ررول رری رردی ل رروازم
خ رران ررگ رری آزم ررای ررپ ،ج ررم ررع رری از
کرارگررران کرارخررانررههرای جررنرروب
غرب تهران ،کارگران پرروژه هرای
پارد جنوبی ،جمعی از کرارگرران
پتروشیمی های منطق ماهشرهرر و
ب ررن رردر ام ررام ،ف ررع ررا ن ک ررارگ ررری
جنوب ،جمعی از کارگران مرحرور
تهران – کر  ،فعرا ن کرارگرری
ش ررو و انررردی ررمرررش ررک بررررای
گرامیداشت اول مه مرنرترشرر شرده
است .یرک ویرژگری مرهرم ایرن
بیانیه ها اعترراه بره  ٨٥٢هرزار
تومان حداقل دستمزد است .برایرد
شرراهررد فررراخرروان هررای هررر چ رره
بیشتری از همین دست ،از سروی

تشکلها ،فعالریرن و چرهرره هرای
شرنرراخررتره کررارگرری و مرعررلررمرران
م ررع ررت ررره و م ررراک ررز م ررخ ررت ررل ررز
کارگری و بخپ های مرخرترلرز
جامعه باشیم.
طبعا جن و جو و فضرای
اع ررت ررراض رری ای ک رره ح ررول روز
ج رره رران رری ک ررارگ ررر دارد ش ررک ررل
مرریررگرریرررد ،برره اول مرره خررالررصرره
نمیشود و میرتروانرد نرقرطره شرروع
جردیرردی در جررنرربررپ اعررتررراضرری
کارگری باشد.
هفته ای پر از اعتراه
هررفررترره گررذشررترره نرریررز هررفررترره
اعررتررراضررات گسررترررده کررارگررری
بود .از جملره بررجسرتره ترریرنرشران
اعتراضات سراسری کرارگرران در
نیشکر هفت تپه ،معدن پابردانرا در
کرمان ،کمربرایرن سرازی اراک،
واگ ررن س ررازی زرن ررد ،ک ررارگ ررران
اخراجری زاگررد ،برازنشرسرترگران
ذوب آه ررن اص ررف رره رران ،م ررع ررل ررم رران
بازنشسته و کارگران پیرمرانرکراری
عس ررل رروی رره اس ررت .ای ررن م ررراک ررز
ک رران ررون رره ررای داا اع ررت ررراض ررات
کارگری هستند که اعرترراضرات
کارگران در آنها از ماهرهرای آخرر
سال  ٣٩جریان داشته و اکنون نیرز
ادامه دارد .کارگران نیشرکررهرفرت
تپه در مقابل بیکارسازیها ایسرتراده
اند .یک اعتراضشان بره حرداقرل
دستمزد  ٨٥٢هزار تومان اسرت .و
بررع ررد از یررک هررف ررترره اعررت ررراه
بخشی از طلبهایشان را گرفتند.
کارگران اخراجی زاگرد قرروه
خواستار برازگشرت بره کرار و یرا
بیمه بیکاری مکفی هستند .ایرن
کارخانه در واقع تنهرا مرنربرع در
آمد اهالی بیپ از  ٩٠روسرترا در
منطرقره قرروه اسرت کره تروقرز
فعالیتپ به زندگی اهالی منطقره
ای وسیرع لرطرمره مریرزنرد و بره
زمزمه های اعترراضری بسریراری
دامن زده است.
 ٩٦هزار بازنشستره ذوب آهرن
اصفهان به قطع بیمه درمانی خرود
اعتراه دارند .خرواهران بررقرراری
فوری بیمه درمانی شان هسترنرد.
و قبال طی بیانیه ای بر خواسرت
درمان رایگان برای هرمره تراکریرد
کرده بودند و این خرواسرت اصرلری
آنان است.
در چنین فضایی از اعرترراه
و مبارزه است که به استقبرال روز
جهانی کارگر میرویم.
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انترناسیونال

فاشیسم و ناسیونالیسم
کاظم نیکخواه
معمو ناسیونالیسترهرا دوسرت
ندارند خویشاوندی و پیوند هویتری
خودرا با فاشیستها و کال جنربرپ
فاشیستی قبول کنند .هرکدام بره
شیروه ای ترال مریرکرنرنرد کره
تص رروی ررری ب ررده ررن ررد ک رره گ رروی ررا
ناسیونالیسم یرک چریرز اسرت و
فاشیسم یرک جرریران کرامرال و
اساسا متفاوت است .حرتری ادعرا
میکنند که ناسیونالیسم در خرون
انسان است و فاشیسرم یرک امرر
سیاسی و محدود بره کشرورهرای
معین و یک دوره معین است.
م ررن ادع ررا م رری ررک ررن ررم ک رره
هیچکدام از ایرن احرکرام درسرت
نیست .فاشریرسرم الربرتره تراریرخ و
داستان مشخصری در کشروهرای
معینی دارد .اما همه فاشیسرترهرا
در واقع ناسیونالیستهای متعرصر
کشور خودشان بوده اند .و اسراد
حرکت فراشریرسرتری برر دفراع دو
آتشه از وطن و میهن و خراک و
تمامیت ارضی وا امثال اینها قررار
گ ررررف رررت ررره اس رررت .م ررری رررگ ررروی رررم
"ناسیونالیستهای مترعرصر " .امرا
آیا ناسیونالیسرت غریرر مرترعرصر
سراا دارید؟ همره شران در مرورد
خاک و وطن تعص دارنرد .امرا
یک ذره جان و حقوم انسرانرهرای
آن خرراک برررایشران ارز نرردارد.
نکته ای که هست فراشریرسرترهرا
معمو و نه همیشه نژاد پررسرتری
را هرم برا نراسریرونرالریرسرم مرمرزو
میکنند .یعنی دو تعص کرور و
برری مررعررنررا یررعررنرری هررم "خرراک
پاک" و هم "نژاد پاک" به پرچرم
فاشیسم تبدیل میشرود .یرا برهرترر

است بگوییم تاریخا اینگرونره بروده
است .مساله اساسی اینرسرت کره
ناسیونالیسم خراک و مررز را برر
جان انسانها و حقوم انسانها مرقردم
میشمارد .و این همان بستر بسریرار
مررنرراسرربرری اسررت کرره فرراشرریررسررم
میتواند بر زمینره آن رشرد کرنرد.
"در راه تو کری ارزشری دارد ایرن
جان ما  -پاینده براد خراک ایرران
ما"  .اگرر جران انسران و حرقروم
انسانها در برابر خاک و مررز بری
ارز ب رراش ررد ب ررراح ررت رری م رری ررش ررود
بخشی از مردم مثرال ارمرنری هرا
ی ررا ک رررده ررا ی ررا ی رره ررودی ه ررا ی ررا
کمونیستها یا فارسها را بره اترهرام
اینرکره خراک و مررزی را کره
مقدد است ،زیرر سروال بررده انرد
مورد لشکرر کشری قررار داد یرا
قتل عام کرد .یا بره کروره هرای
آدم سوزی فرستاد.
تبلیغرات نراسریرونرالریرسرترهرای
ترک و فارد و عرب و بلرو و
کرد هرمریرن امرروز ایرن را نشران
میدهد که هرجا که دست خرودرا
باز دیده اند براحتی مردم دیرگرری
را مورد ترحرقریرر و تروهریرن قررار
میدهند .در تمام تجرربره تراریرخری
چه در ایرران و چره در آلرمران و
ایتالیا و یوگسالوی همین داستران
تلخ و فجیع به شکلی تکرار شرده
است.
فاشیسم یعنی ناسیونالیسرم از
کرروره در رفررترره و برره بررن بسررت
رس رری ررده  .ت رراری ررخ ای ررن را نش رران
میدهد .هیتلر که از آسمران فررود
نیامد .از عصبانیت ناسیرونرالریرسرم
آلمانی بعد از شرکرسرت آلرمران در

جنرگ اول و ترحرمریرل قررار داد
ورسای به دولت آلرمران سرر برلرنرد
ک رررد .ه ررم رره ن رراس رری ررون ررال رری ررس ررت رره ررا
فاشیرسرت نرمریرشرونرد .امرا هرمره
فاشیستها ناسیونالریرسرترنرد .هرمره
ناسیونالیستها با ترعرصر بره مرام
وطن سوگند میخورند امرا وقرتری
پای قردرت مرطررم مریرشرود ،بره
پادو و خدمتگزار یرک یرا چرنرد
دولت خارجری تربردیرل مریرشرونرد.
خاندان پهلوی و خرانردان برارزانری
دو نمونه مجسم در جرلروی چشرم
مان هستند .فاشیرسرم در شررایرط
سیاسی معینی که طبقره حراکرم
بی آلترناتیو میرشرود پرروبرال پریردا
میکند .در عریرن حرال اگرر مرا
مردم افق و برنامه روشنی داشرتره
باشیم فاشیستها و ناسیونالیرسرترهرا
میدان بازی و سربرازگریرری پریردا
نخواهند کرد .حر ما در یرک
کالم اینست که انسان و حقروم و
مررنررزلررت و رفرراه انسررانررهررا هررمرره
انسانها) بر همه چیز مقردم اسرت.
تاکید بر این اصل انسانی یرعرنری
محرور برودن انسرانریرت و رفراه و
منزلت انسانهرا و مرنرزوی کرردن
تعصبات قومی و ملی و نرژادی
و مذهبی میتواند یک بار بررای
ه ررم رری ررش رره م رران ررع ای ررن ش ررود ک رره
فاشیستها و نراسریرونرالریرسرترهرا و
متعصبین مذهبی و قرومرگررایران
بتوانند از میان مردم برای اهردا
ک ررث رری ررز و ض ررد انس رران رری خ ررود
سررربررازگرریررری کررنررنررد و فررجررایررع
دیگری را رقم بزنند.

دانشجویان و صدها جنایت دیگری که علیه جوانان و مردم مرعرترره در
آن مقطع صورت گرفت -تنها یکی از موضروعرات ایرن دادگراه خرواهرد
بود .سرکوب و کشتار خونین  ٩٠خرداد  ،٦٠حمله به نیروهای چر و
انقالبی در دانشگاهها تحت عنوان انقالب فرهنگی ،حمله به سازمانهرا و
مردم انقالبی در کردستان و ترکمن صحرا ،قتلهای زنرجریرره ای در دوره
جناب خاتمی ،و اعدامهای جمعی تابستران  ٦٢از جرمرلره مروضروعرات
دیگر دادگاه مردم در محاکمه سران و مسئولین نظام جمهروری اسرالمری
است .در دوسوی این دادگاه نه نجی و نانجی و اصولگررا و مرعرتردل،
بلکه اکثریت قری باتفام مردم ایران در برابر همره مسرئرولریرن جرمرهروری
اسالمی از زمان بنی صدر تا امروز ،قرار خوهند گرفت.
یکی از اصولگرایان دو آتشه در پاسخ به نامه کروبی مری نرویسرد "
باز خدا پدر این »سید «را بیامرزد که نجیبانه تنها شما را »نانجریر «
میخواند ،اگر در آن دوران طالیی بودید ،با چند کلمه فرمان همرهتران را
آویزان میکردند"! اما این نوستالژی اعدامرهرای دوره امرام ،هرمرانرنرد "
نجابت" خامنه ای ،از سر استیصال است .دوران جرنرایرات خرمریرنری کره
سردمداران حکومت چنیرن وقریرحرانره برعرنروان دوران طرالئری از آن یراد
میکنند ،مدتهاست به پایان رسیده و نوبت تعرره و کریرفررخرواسرت تروده
مردم علیه کلیه جنایات حکومت از "دوران طالئی" امرام ترا بره امرروز
فرا رسیده است .نامه سرگشاده کروبی ربطی بره کریرفرر خرواسرت مرردم
ندارد اما نشانه بارز به گل نشستن گاری جمهروری اسرالمری و برجران
یکدیگر افتادن اسبها و آمراده شردن شررایرط بررای برزیرر کشریردن و
محاکمه کلیه مسئولین و سران حکومتی است.
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