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ــري  ـي ـلــي                درگـ ــگ داخـ و جــن

هاي حاکم در جمهوري اسالمي  جناح
سـو     مانند بارومتري است که از يـک     

ميزان وخامت و تنش در حاکميت و   
ـبـش     از ديگر سو، ميزان پيشروي جـن
اعتراضي جامعه را بر بـطـن هـمـيـن        

دهد.  تشتت به شکل بارزي نشان مي
جمهوري اسالمي با عميق شدن ايـن    

ــي     ــف        زخــم ب ــر و       درمــان، ضــعــي ت
تر از هر موقع در گردابي بـي   شکننده

هـا و       زنـد. پـايـه         پايان دست و پا مي
هاي نظام در همه سـطـوح در        استوانه

انـد. ايـن         آرايـي کـرده     مقابل هم صف
ـنـي و             جبهه ها ديگر سـالـهـاسـت عـل

 آشکار است. 
هاي قدرتـمـداري     يکي از شاخص

در جمهوري اسالمي، ايـجـاد حـفـظ         
تعادل توسط بيت رهبـري و سـيـطـره         
بي چون و چراي آن بر دستگاه قضايي 
ـبـا بـوده اسـت.            در مقابله با ساير رق

ــرحــم و              ــريــز، بــي ــگــاهــي خــون دســت
انـــتـــقـــامـــجـــو و در عـــيـــن حـــال              

ـتـوانـد بـا ايـجـاد               گوش بفرمان، کـه ب
ـبـا را              فضاي رعب و وحشـت هـم رق
ـيـونـهـا مـردم                      ـل پس بـزنـد و هـم مـي
مخالـف جـمـهـوري اسـالمـي را بـه                
ـيـروزي         ضرب سرکوب و کشتـار از پ

 باز بدارد.
اساسا تقسيـم قـدرت و تـأمـيـن            
ـتـا بـوسـيلـه                هژموني "رهبـري" نـهـاي
همين دستـگـاه جـابـجـا شـده اسـت.              
موازي سـازي، تـأمـيـن سـاز و کـار               

هاي نجومـي    مالي و امکان اختالس
و بورسيه بازي و رانت خواري، ايجـاد  

فــکــرهــاي       دولــت در ســايــه و اتــاق         
ـيـاي                    ـقـاي مـاف متـعـدد، و رشـد و ب
حکومتي براي سيطره بر رقبا در زيـر  
ـيـه و         سايه شمشير خونين قوه قضـاي
تحت امر "رهبر" امـکـان پـذيـر بـوده           
ـيـن و        ـف است. سرکوب بي امان مخال
ايجاد ارعاب در جـامـعـه را هـمـيـن           

 دستگاه و ظابطين آن بعهده دارند.
کشيده شدن دعواي جـنـاحـي بـه       

حريم اين دستگاه براي بخش اصـلـي     
حاکميت جمهوري اسـالمـي بشـدت        
تکان دهنده اسـت. ايـن بـه مـعـنـي                

آتش به سراپرده بيـت رهـبـري       رسيدن 
اي بــارز از ضــعــف و            اسـت. نشــانــه    

تشديد بحران براي سرپا نگـهـداشـتـن     
ـبــي              مـاشـيــن حــکـومــتـي و سـراشــي

 سقوط.
اي بخوبي از درگـيـري در        خامنه

هـاي     مجلـس خـودخـوانـده و خـودي           
ـيـد صـالحـيـت شـده آگـاه اسـت.                  تأي
اشراف کامل دارد که هجـوم بـه گـاو        
ـيـه و حسـاب و                  صندوق قـوه قضـائ
کتاب کشيدن از آن در حکومتي کـه    

ريـزد بـه چـه           فساد از سراپايـش مـي    
معناست. او در ديـدار بـا خـانـواده                 
کشته شدگان در جنگ سوريه نـاچـار   

ـقـه    مي اش    شود در دفاع از قدرت فـائ
بگويد: "من مظلوم نيستـم، زورشـان       

ـقـا       هم به من نمي ـي رسد". تاکيد او دق
اشاره به حمله به قوه قضاييه و به يـک  

 اندار تند کنوني است. معني به دست
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 #ذر ا$�	ل -+/. ا-,	د دا��+�ی	ن و 
	ر��ان ۱۶
ـفـاوت بـود. روزي کـه فضـاي                           ۱۶  آذر امسـال يـک روز مـت

معترض و خشمگين جامعه ايران عليه حاکمين اسالمي سرمايه 
را بخوبي بازتاب داد و شور و رزمندگي را دامن زد. بيانيه فراگير  

هزار دانشـجـو      ۱۳ آذر که به امضاي  ۱۶ دانشجويان به مناسبت 
رسيده، کيفرخواستي عميق و طبقاتي عليه وضـعـيـت نـابـرابـر و             
تبعيض آميز و کااليي شدن کامل دانشگاه ها و انواع زورگـويـي     
ها و باجگيري ها است. اين بيانيه در عين حال اعتراضي است به  
کل وضعيت اجتماعي که حکومـت اسـالمـي و سـرمـايـه داران               
حاکم بر کارگران و معلمان و مردم شريف تحميل کرده اند. بيانيـه   
دانشجويان مانيفستي است کـه مـعـضـالت عـديـده جـامـعـه و                    
فرزندان زحمتکشان را به تصوير ميکشد، نظام مبتني بر سـود و    
تبعيض و نابرابري و فساد را بـعـنـوان دشـمـنـان مـردم مـعـرفـي                     
ميکند و بر اتحاد و هم سـرنـوشـتـي مـبـارزات بـرحـق کـارگـران،                 
معلمان، زنان و تمام حذف شده ها و مطرود شـده هـاي جـامـعـه            

براندازي که هستي دانشـجـو،      بعنوان تنها راه حل عليه سيل بنيان
کـنـد، تـاکـيـد           کارگر، معلم، زن و تمام فرودستان را تـهـديـد مـي        

ميکند. دانشجويان با اين بيانيه صداي اعتراض کل جـامـعـه بـه        
 وضع موجود را رساتر کردند. 

ـنـهـا بـا حـمـايـت                   از همين روست که بيانيه دانشجويـان نـه ت
دانشگاه و دهـهـا نشـريـه و نـهـاد دانشـجـويـي                   ۸۰۰ دانشجويان 

مواجه شد، بلکه تشکل هاي مختلف کارگري مستقل از دولت و 
تشکل هاي مختلف معلمان نيز از آن حمايت کردند و آنرا وسيعـا  
در شبکه هاي اجتماعي منعکس کردند. اين وجه مشخصه مهم  

ـيـه اي فـراگـيـر و                  ۱۶  ـيـان آذر امسال است. حرکتي سراسري، با ب
ـقـطـه عـطـفـي در اتـحـاد کـارگـران و مـعـلـمـان و                              عميق که به ن

آذر امسال بر اين عوامـل   ۱۶ دانشجويان تبديل شد. نقطه قدرت  
 مهم استوار بود. 

اگر اتحاد کارگران و معلمان با بيانيـه اسـمـاعـيـل عـبـدي و              
جعفر عظيم زاده عليه امنيتي کردن مبارزات گام مهمي به جـلـو     
برداشت، بيانيه امسال دانشجويان گام مهم ديـگـري ايـن اتـحـاد            
طبقاتي اکثريت جامعه را به جلو برد و به تجلي اتـحـاد کـارگـر و         
معلم و دانشجو تبديل شد. و اين شروع دوره تازه اي از مـبـارزات      

 کارگران و استثمارشدگان را نويد ميدهد. 
ـلـف                       به اين فاکتورها بايد تـجـمـعـات و مـراسـم هـاي مـخـت
دانشجويان در دانشگاههاي مختلف تهران و تبريز و اصـفـهـان و        
بابل و سمنان و ... را نيز اضافه کرد. در اين تجمعات اعتـراضـي       

ـفـور صـدا و          دانشجويان شعارهاي کوبنده سر دادند و عوامل مـن
سيما را بعنوان مايه ننگي از دانشگاه بيرون انداختنـد و بـر عـزم          

 خود براي مبارزه حول بيانيه مهم خود تاکيد کردند. 
آمدنش با جنايات بسيار  جمهوري اسالمي از ابتداي روي کار

ـبـديـل         تالش کرد که دانشگاه را به محل و سنگر ارتجاع حـاکـم ت
کند. اما سران اين حکومت قاعدتا بايد متوجه شده بـاشـنـد کـه          
ـيـت          کور خوانده اند. دانشگاه سنگر اتحاد و آزاديخواهي و انسـان
ـفـا            ـبـل دارد اي باقي ماند و اين نقش را آگاهانه تر و پيشروتر از ق

 ميکند.  
در حاليکه ناسيوناليست ها به پـاسـارگـاد و کـورش دخـيـل               
بسته اند، قومپرستان مشغول دامن زدن به نفرت قومي در ميـان  
بخش هاي مختلف مردم هستند و اصالح طلبان هم و غمشان از 
آزادي موسوي کروبي فراتر نميرود، دانشجويان صـداي اکـثـريـت         
جامعه را عليه نظام فاسد اسالمي طنين انداز کردند. اين صدا و    
اين نقد و اين نوع بيانيه ها و اين اتحـادهـا اسـت کـه در مـقـابـل                
حکومت و خيل مرتجعان ديگر، مالت واقعي متحد شـدن تـوده     
هاي ميليوني مردم براي به گور سپردن اين نظام و اين حکومت و 
شکل دادن به جامعه اي انساني است و اين صدايي اسـت کـه بـا          

 خود اميد مياورد و روحيه مبارزاتي مردم را باال ميبرد. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۶ دسامبر  ۷ ، ۱۳۹۵ آذر  ۱۷ 
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آذرماه کارگران و ساير پـرسـنـل       ۱۷ قرار بود امروز چهارشنه 

شرکت نفت و خانواده هـاي آنـهـا از سـراسـر کشـور در مـقـابـل                        
ـنـد و دولـت را              ساختمان وزارت نفت در تهران دست به تجمع بـزن
ـيـل              براي افزايش دستمزد تحت فشار قرار دهند. ايـن تـجـمـع بـدل
فشارهاي امنيتي لغو شد اما طـبـق گـزارشـي از اتـحـاديـه آزاد                  
کارگران ايران، کارگران و پرسنل نفت اعالم کرده اند که به مبـارزه  

 خود براي افزايش دريافتي دستمزد ادامه خواهند داد. 
طبق اين گزارش کارگران نفت از اوايل امسال شروع به جـمـع     

نفـره را در خـرداد مـاه             ۱۰۵۰۰ آوري طومار کرده و يک طومار 
تحويل وزارت نفت داده اند و خواهان افزايش حـقـوق خـود طـبـق          

قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت شده اند. کارگـران    ۱۰ ماده 
سال قبل در مجلس تصويب  ۵ نفت ميگويند اين ماده در اسفند 

براي اجرا به وزارت نفت ابالغ شده است امـا بـه      ۹۳ شده و در آذر 
آذر    ۱۷ مرحله اجرا درنيامده است. کارگران تـالش کـردنـد روز             

ـفـت      همراه با خانواده هاي خود از سراسر کشور در مقابل وزارت ن
در تهران تجمع کنند اما فشارهاي دستگاه امنيتي مانع کارگران 

 شد. 
طومار کارگران و تالش براي تجمع سراسري همراه با خانـواده  
هاي کارگران نشاندهنده تحرک وسيعي است که در سراسر کشـور    

ـفـت جـريـان دارد.          در ميان کارگران بخش هاي مختلف صنعت ن
ـتـروشـيـمـي هـا                               ـفـت در پ الزم به تـوضـيـح اسـت کـه کـارگـران ن
مخصوصا پتروشيمي هاي بندر ماهشهر اعـتـصـابـات وسـيـع و           
ـبـديـل     دامنه داري در سالهاي گذشته براي الغاي کار قراردادي و ت
قراردادهاي موقت به قرارداد دائم، افزايش حقوق و لغو خصوصي 
سازي ها و ديگر مطالبات خود داشته اند. تجمع کارگران چندين  

هـمـکـار خـود در            ۷۰۰۰ پتروشيمي که به نمايندگـي از طـرف         
سراسر کشور در تهران انجام شد و تجمعات کارگـران پـااليشـگـاه       
آبادان و نامه کارگران نفت و گاز گچساران به روحاني که به حقـوق  
هاي نجومي مديران و حقوق هاي نـاچـيـز کـارگـران اشـاره کـرده                
بودند، از نمونه ديگر تحرک در کارگران صنعت نفت در سـالـهـاي      
گذشته بوده است. اما فشار امنيتي در پااليشگـاهـهـا و مـراکـز           
حساس نفت براي کنترل اعتراضات کارگران بسيار شـديـد اسـت.      
اقدام به جمع آوري طومار راهي براي غلبه بر اين فشارها و ايجاد 
آمادگي براي دست زدن به اعـتـصـاب و تـجـمـعـات سـراسـري و                  

 اعتراضي است. 
حزب کمونيست کارگري از مبارزه کارگران نفـت و خـواسـت        
هاي بحق آنها قاطعانه حمايت ميکند. فضاي اعـتـراضـي رو بـه          
رشدي که در ميان کارگران رشته هاي مختلف، در ميان معلمـان  
و بازنشستگان و نيز دانشجويان شکل گرفته اسـت، بـدون تـرديـد         
زمينه را براي شروع اعتصابت و تجمعات گسترده کارگران نفت و 

 ساير مراکز کليدي و خانواده هاي آنها هموارتر ميکند. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۶ دسامبر  ۷ ، ۱۳۹۵ آذر  ۱۷ 
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آذري    ۱۶ امسـال    
�ان (ـ	و�ـ3:  
متفاوت داشتيم بسيار پرهيجان و بـا  
ـنـوع و شـعـارهـاي              خواست هاي مـت

آذر کـه       ۱۶ مشخص. چند کليپ از  
اينجا ديديم عليه آپـارتـايـد جـنـسـي           
بود، اتحـاد کـارگـر و دانشـجـو بـود               
عليه صـدا و سـيـمـا بـود و فضـاي                   
سياسي دانشـگـاه هـا را نشـان داد.             

آذر امســال      ۱۶ ارزيــابــي شــمــا از         
  چيست؟ 

  :.���
 �FAـيـپ هـايـي       ا همين کل
که نشان داديد بـه حـد کـافـي گـويـا               
ـلـي فشـرده        است. اما اگر بخواهم خي

آذر امسـال را کـه            ۱۶ مشخصات   
ـبـل        خيلي متفاوت بود از سالـهـاي ق
توضيح بدهم بايد بگويم که اوال يـک    
ـنـظـر مـن بسـيـار                     بيانيـه جـامـع و ب
زيبايي داشتند که خيلي عميق بود و 
نه تنها دردهاي ميليونها دانشجو را   
بيان ميکرد بلکه درد کل جامعه را،   
درد پدران و مادران زحمتکش آنها را 
هم بيان ميکرد. موقعيت دانشجو را 
ـلـکـه در             نه فقط در درون دانشـگـاه ب
ـيـان مـيـکـرد، بـعـنـوان                جامعه هم ب
بخشي از جامعه بعنوان و بخشـي از    
فـرزنـدان کـارگـران و زحـمـتـکـشــان.               

دانشگاه از ايـن       ۸۰۰ دانشجويان از 
بيانيه حمايت کردند، دهـهـا نـهـاد و         
نشريه دانشجويي از آن حمايت کردند 
و شبکه هاي اجتماعي دانشـجـويـان      
ــعــکــس کــردنــد.             ــعــا مــن آنــرا وســي

ـيـه را        ۱۳۰۰۰  ـيـان دانشجو هم اين ب
امضا کردند که اگر فضا بازتر بود دو 
ميليون دانشجو امضا ميکـردنـد. و      
ـفـر از مـردم هـم حـاضـر                  ميليونها ن
ـنـد.           بودند پاي اين بيانيـه امضـا بـزن
بعالوه امسال اتحادي محکـم مـيـان      
کارگران و دانشجويـان بـوجـود آمـد.         

آذر در    ۱۶ يک علتش هم اين بود که 
شرايطي بود که اعتراض معـلـمـان و      
بازنشستگان و کارگران گسترده بـود.  

آذر تـجـمـع     ۱۶ درست دو روز قبل از 
کارگـران شـرکـت واحـد و مـعـلـمـان                 
بازنشسته در تهران را داشتيم. اينـهـا    
بخش هاي مهم طبقه کارگر و بخـش  
ـنـد. تشـکـل            هاي مهم جامعه هسـت

ـقـل از دولـت از               هاي کارگـري مسـت
بيانيه دانشجويان حمـايـت کـردنـد و         
دانشجويان هم در شـعـارهـايشـان بـر        
اتــحــاد کــارگــر و دانشــجــو تــاکــيــد           
گذاشتند با شعارهاي "کارگر، معلـم،   
دانشــجــو، اتــحــاد" يــا "ســنــديــکــاي          
مســتــقــل حــمــايــتــت مــيــکــنــيــم".           
دانشجويان اجازه ندادند فضـا دسـت       
ـيـسـت هـا         اصالح طلبان يا ناسيونـال
بيفتد. صـدا و سـيـمـا را بـا شـعـار                     
"صداي و سيماي ما ننگ ما، ننـگ   
ما" از دانشگاه بيرون انداختنـد. ايـن       

آذر  ۱۶ مجموعه فضاي متفاوتي از 
آذر    ۱۶ امسال نشان ميدهد. بعالوه  

وسيعا در جامعه مطرح شد از جملـه  
به خاطر حمايت تشکل هاي کارگري 
از بــيــانــيــه دانشــجــويــان، و صــداي           
دانشجو قويتر از هـر سـال بـه گـوش           
جامعه رسيد. البته هـر سـال صـداي         

آذر شنيده ميـشـود امـا امسـال          ۱۶ 
رساتر و قدرتمندتر و با نقـدي بسـيـار      

 عميق از وضعيت موجود. 
 

ـيـه            
�ان (ـ	و�ـ3:   ـيـان شـمـا بـه ب
دانشجويان  اشاره کرديد و اينکه ايـن  
بيانيه کيفرخواست کل جامعه از اين 
وضعيت است. لطفا توضيح بيشتري  

 در اين مورد بدهيد. 
  :.���
 �FAـيـه درد دو         ا ـيـان اوال ب

ـيـان کـرده. پـول           ميليون دانشجو را ب
هاي زورکي که به اشکال مختلـف از    
دانشجو ميگيرند، بيگاري هايي کـه  
ـنـکـه       به دانشجو تحميل ميکنند، اي
نظام آموزشي چقدر فـاسـد اسـت، و          
چگونه دانشگاه از حالت علمي خارج 
شــده و چــگـــونـــه دســـتـــاوردهـــاي            
دانشجويان توسط تعدادي جـاعـل و     
ـئــت هــاي بــه اصـطــالح عــلـمــي              هـي
گزينشي که وارد دانشگـاه کـرده انـد        
ـبـت        مالخور ميشود و به اسم آنـهـا ث
ميشود، تا تبعيض جنسيتي و نـگـاه   
ـتــران دانشــجــو،                 کــااليــي بــه دخـ
مشکالت تحصيل از نظر اقتصـادي  
و سنواتي کردن دانشگاهها که باعث 
ميشود خيلي از دانشجويان از چرخه 
ـنـد و فشـارهـاي           ـت تحصيل بيرون بيف
امـــنـــيـــتـــي و انـــواع فشـــار روي               

دانشجويان بخوبي در بيانيـه مـطـرح      
شــده ولــي هــمــزمــان دردهــاي کــل            
ـيـان شـده اسـت. اجـازه                جامعه نيز ب
ـنـجـا             ـيـه را اي ـيـان بدهيد جمله اي از ب

ثـمـره   «بخوانم که خيلي گويا اسـت:       
زندگي مادران و پدران ما، در نتيجـه  
بـرآيــنــد چــنــد دهـه عــمـل مشــتــرک            
قانونگذاران و مجريان، در تـکـاپـوي      

ـلـي         تامين هزينه هاي سنگـيـن حـداق
ـتـه اسـت.              براي معاش، به يـغـمـا رف
ـيـت               ـثـمـار و عـدم امـن بيکاري، است

ـيـداد مـي        کـنـد. بـهـداشـت،            شغلي ب
درمان و مسکن بـدل بـه کـاالهـايـي          

اند که وسع خريـدشـان از      بها شده گران
 .»عهده بسياري از مردم بيرون است

و در کل بيانيه هم به اين مشـکـالت     
 اشاره شده است. 

اين بيانيه شيوا و زيبـا و عـامـه        
فهم و در عين حال عـمـيـق تـوضـيـح         
ميدهد که در جامعه سـرمـايـه داري      
چطور همه چيز کاال است از تحصيل 
تا طب و مسکن و همه چيز به کاالي 
گران قيمتي تبديل شده کـه اکـثـريـت       
مردم توان خريد آنرا نـدارنـد. بـه ايـن          
معني مناسبات ناعادالنه سـرمـايـه      
داري را نقد ميکند و اينکه چـگـونـه      
ـثـمـار      اکثريت زحمتکش جامعه اسـت
ميشوند و از حـاصـل کـار و تـالش             
خود محرومند. يا بيحقوقي دختـران   
دانشجو را که نقد ميکند نقدي است 
به بيحقوقي زن در کـل جـامـعـه کـه            
چگونه نگاه کااليي و غير انساني بـه    
زن وجــود دارد، بــه ســوء اســتــفــاده             
جنسي از زن تـوسـط بـاالدسـتـان و              
اينکه چگونه فشارهـاي اخـالقـي بـه         
دختران مياورند، و به کل مناسـبـات   
غير انساني که در دانشگاه و در کـل    
جامعه وجود دارد اشاره مـيـکـنـد و         
يک دليل اينکه بـه دل تشـکـل هـاي           
ـنـطـور مـورد                 کارگـري نشـسـت و اي
حمايت آنها واقع شد خـود مضـمـون      
ـنـهـا              ـيـه نـه ت اين بيانيه بود. اين بيـان
ـلـکـه             حرف دل ميليونـهـا دانشـجـو ب
حرف دل دهها ميليون هـا کـارگـر و          
معلم و پرستار و جوان بيکار را زده.     
بيانيه اي کامال سوسياليستي، چپ، 

انســانــي بــا اعــتــراضــي عــمــيــق بــه          
 مناسباتي که در جامعه حاکم است. 

 
شما به اتحاد کـارگـر   
�ان (	و�3:  

و دانشجو در اين بيانيه اشاره کرديـد.  
ــه هــاي                  ــانــي ــژگــي بــي ــن وي ــي اي ول
دانشجويان در سالهاي مختلف بـود.  
آيا امسال پيشروي بيشـتـري در ايـن        
زمينه بوده که شما اينقدر روي بيانيه 

 امسال تاکيد ميکنيد؟ 
  :.���
 �FAبله، به نظر مـن قـدم       ا

ـنـه بـه جـلـو               هاي بارزي در ايـن زمـي
ـقـه بـود کـه           برداشته شد. اوال کم ساب
ـقـل از                 تشکـل هـاي کـارگـري مسـت
ـيـه دانشـجـويـان          دولت اينطور از بيـان
حمايت کنند يا بازنشستگـان تـحـت      
ـيـه    عنوان فرزندان خودشان از اين بيان
حمايت کنند و همينطور معـلـمـان و      
ـنــکــه در                       ايــن تــازه بــود. دوم ايـ
دانشگاهها شعار اتحاد کارگر معلـم  
دانشجو طنين انداخت و اين پاسخـي  
ـبـي       بود که دانشجويان به وحدت طـل
ـبـل     کارگران ميدادند. اگر هفت ماه ق
اسماعيل عبدي سخنگوي معـلـمـان    
و جعفر عظيم زاده سـخـنـگـوي يـک            
تشکل کارگري عليه امنيـتـي کـردن      
اعتراضات بيانيه مشـتـرک دادنـد و          
اين بيانيه به مـحـمـلـي بـراي اتـحـاد              
کارگر و معلم تبديل شـد و ايـن يـک          
ـنـطـور           اتفاق مهم سياسي بـود کـه اي
کارگر و معلم خـود را در کـنـار هـم             
ـنـد کـه                   بدانند، از يـک خـانـواده بـدان
بگويند درد مشترک و خواست هـاي    

آذر امسـال ايـن      ۱۶ مشترکي داريم، 
اتحاد را قدم ديـگـري بـه جـلـو بـرد،               
ـلـث کـرد          دانشجو را هم وارد اين مـث
"کارگر دانشجو معلم اتحاد اتحاد" و   
اينها بخش اعظم جامعه را تشکـيـل   
ميدهند. کارگر که ميگويـم شـامـل       
پرستاران و ميليونها جوان بيکار و از 
ـتـحـصـيـل             جمله ميليون هـا فـارغ ال
دانشگاه که بعد از تحصيل بـه خـيـل      
ـيـون هـا               ـل بيکاران ميپيونـدنـد و مـي
بازنشسته هم ميشود که توسـط يـک     
قشــر کــوچــک مــفــتــخــور اســتــثــمــار        
ميشوند. اين اتحاد خيلي وسيعتـر و     

ـيـه روان و کـار             عميقتر شد. اين بيـان
ـفـعـت      شده درد مشترک طبقاتي، مـن
مشترک طبقاتي و اتحاد طبقاتـي را    
ـيـه و                    ـيـان طبقاتي را مـطـرح کـرد. ب
راهــپــيــمــايــي هــا و مــراســم هــا و               
سـخـنــرانـي هــاي دخـتــران و پســران             
دانشجو در دانشـگـاهـهـاي بـابـل و               
تبريز و سمنان و اصفهان و تـهـران و         
شعارهاي آنها مجمـوعـا تـوده هـاي         
وســيــع خشــمــگــيــن و نــاراضــي از             
بيحقوقي و محروميت را به نـمـايـش    
گــذاشــت و هــمــه ايــنــهــا دســتــاورد           

 آذر امسال بود.  ۱۶ درخشان 
 

بـا تـوجـه بـه ايـن            
�ان (ـ	و�ـ3:  
ـتـوان جـايـگـاه و               توضيحات آيـا مـي

آذر امسـال       ۱۶ اهميت ويژه اي براي 
 قائل بود؟ 
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 �FAـتـوان    ا با قاطعيت مـي
اينرا گفت. دانشـجـويـان در بـدتـريـن            
شرايط و تحت شديدترين فشـارهـا و     
اخراج ها و تهديدها هم سـعـي کـرده        
ـنـد.    اند مراسم هاي خود را برگزار کن
ولي امسال با توجه به خصوصـيـاتـي    
که گفتم خيلي متفاوت بـود. امسـال      
ـلـي وسـيـعـتـر           صداي دانشجويان خـي
ـيـشـتـر       شنيده شد. بيانيه شان خيلي ب
مطرح شد. چون حرکت دانشـجـويـان     
خيلي اجتماعي بود. يـکـبـار ديـگـر           
پـس از ســالـهــا ســرکـوب، جـامــعــه             
متوجه صداي قدرتمند دانشـجـويـان      
شد. اگر اينرا در کـنـار اعـتـراضـات           
معلمان و کارگران و بـازنشـسـتـگـان          
قرار بدهيم که هر روز دارد خـروشـان       
تر و قدرتمـنـدتـر مـيـشـود کـارگـر و               
ـنـد         ـتـوان معلم و بازنشسته ها هم مـي
بگويند که دانشجويان بـا قـدرت بـه          
ميدان آمدند و ما همه يکي هستيم. 
فضاي دانشگاه هميشه چپ بوده ولي 
امسال خيلي ها در جامعـه مـتـوجـه       
اين فضا شدند. بدليل عـوامـلـي کـه          
توضيح دادم اين همبسـتـگـي و ايـن         
شور و شعف مبارزاتي را همه ديدنـد  
و جامعه احساس ميکنـد يـک تـوده        
وسيع دانشجو مـثـل يـک آتـش زيـر              
ـنـد کـرد و بـه جـبـهـه                 خاکستر سر بل

 #ذر ا$�	ل ��#E	ز دورا�. -	ز: ۱۶

�ی�. در -/�ی�ی�ن 
	�	ل (3ی3  �FAا 	وی3 &	ی�ان (
 ����G� 

  روز دا��+�     #ذر،   ۱۶ در$�رد  

 ۹ صفحه  



 4 ۱۳۹۵ آذر ۱۹ انترناسيونال 

با فروپاشي شوروي و ��	 &�	ر�:  
بلوک شرق، از مفسرين و متفکـريـن   
تا همه رسانه هاي دولتي و رسـمـي       
يک صدا قدرت بالمنازغ بازار آزاد و 
ــد.             ســرمــايــه داري را اعــالم کــردن
فوکوياما حتي پا را فراتر گذاشت و   
پايان مبارزه طبقاتي و به يک معـنـا   
پايان تاريخ را اعالم کرد. آيـا قـابـل       
تصور بود که سرمايه داري جهاني و 
خصوصا ابر قـدرت اول اقـتـصـادي           
جهان با اين سرعـت بـاور نـکـردنـي          
دچــار بــحــران و رکــود شــود؟ چــه               

 عواملي باعث اين امر شد؟    
تــبــلــيــغــات و   �ــ�ــــ3 -ــKــ�اYــ.:  

ادعاهاي سياستمداران و رسانه ها و 
متفکرين بورژوازي بعد از  فروپاشي 
شــوروي بــه ســرعــت پــوچــي و بــي             
اعتباري اش بر همگان معلوم شـد.    
نه تنها تاريخ  و مـبـارزه طـبـقـاتـي           
تمام نشد بـلـکـه مـا در يـک سـطـح                
وسيـع و بـيـسـابـقـه اي جـنـگـهـا و                     
تنشهاي اجتماعي و اعـتـراضـات و      
خيزشها و انقالبات را شاهد بـوديـم.   
در دو دهه و اندي کـه از فـروپـاشـي         
شوروي ميـگـذرد دنـيـا بـيـشـتـريـن              
تحوالت و تنـشـهـا و درگـيـريـهـا و              
جنگها و انقالبات را بـه خـود ديـده        
است. پايان جنگ سرد در واقع اغاز 
دور تازه اي از بحرانهاي سـيـاسـي و      
اقتصادي در تاريخ جهان است. ايـن     
واقـعــيـتــي اســت کــه امــروز ديــگــر           

 هيچکس قادر به انکار آن نيست.  
اما چرا اينطور شد و چرا کـمـپ   
غــرب، بــاصــطــالح کــمــپ "پــيــروز"         
ســرمــايــه داري بــازار آزاد بــه ايــن             
سرعت دستخوش بحران و بي افـقـي   
شد؟ اين امر در دو سطح اقتـصـادي   
و سياسي کامال قابل توضيح اسـت    

 و حتي قابل پيش بيني بود. 
از نظر اقـتـصـادي بـحـرانـي کـه            
باعث شد سرمايه داري دولـتـي در         

بلوک شرق فروبريزيد در غرب هم در   
شکل و ابعاد ديگري وجـود داشـت.     
تقريبا از دهه هفتاد سـرمـايـه داري        
غرب با يک بحران مزمن روبرو بـوده  
است. پايان جنگ سرد بـا پـيـروزي         
ــا در                 ــه ــذاري ــه گ ــاي ــرم غــرب و س
کشورهاي بلوک شوروي سابق  مثـل  
يک مسکن موقتا بحران را تخفـيـف   
داد و برآمد و عـروج آنـرا بـه عـقـب            
انداخت اما مسـالـه را حـل نـکـرد.            
سرمايه داري بازار آزاد بـراي مـدت     
کوتاهي بازار تازه اي پيدا کرد ولـي    
بحران همچـنـان ادامـه يـافـت و بـا               
سقـوط وال اسـتـريـت در زمسـتـان               

به اوج خود رسيد. ريزش وال    ۲۰۰۸ 
استريت در واقع پايان فريدمنيسم و   
ورشکستگي دکتريـن و تـئـوري اي          
بود که مطلق العنانـي بـازار آزاد و         
سرمايه داري بدون دخالت دولـت را    
راه حـــل هــمـــه مســائـــل بشـــري               
ميدانست. بر همه مـعـلـوم شـد کـه            
سرمايه داري بازار آزاد با بحرانها و   
تناقضات پايه اي روبروست و تـنـهـا    
با تحميل رياضتکشي اقتـصـادي و     
راندن توده کـارگـران و مـردمـي کـه            
هــيــچ مــنــفــعــتــي در اســتــثــمــار و            
سودآوري سرمايه ندارند به قعر فـقـر   
و بيحقوقي ميتواند خودش را سرپـا  

 نگهدارد.
امروز حتي خود مـتـفـکـريـن و          
ــه            ــورژوازي ب ــهــاي ب ــن آکــادمــيــســي
تناقضات نظامشان پي بـرده انـد و         
اعتراف ميکنند که ريـاضـتـکـشـي        
اقتصادي هم ديگر کارآئـي نـدارد و       
در اين مـورد کـه هـر روز فـاصـلـه                 
طبقاتي ميان فقر و ثروت، بين يـک    
درصديها و نـود و نـه درصـديـهـا،                
عميق تر و فاحش تر مـيـشـود و در        
مورد شرايط انفجاري ناشي از ايـن      

 وضعيت  به دولتها هشدار ميدهند.   
از نظر سياسي با پـايـان جـنـگ       

سرد علت وجودي بلوک غرب هـم از    
بين رفت. تنشهاي داخـلـي تـازه اي         
بين اروپـا و آمـريـکـا و قـطـبـهـاي                   
ديگري که به سرمايه داري بازار آزاد  
پيوستـنـد مـثـل روسـيـه و چـيـن و                   
کشورها اروپاي شرقي شکل گرفت. 
بخصوص تـالـشـهـاي اولـيـه دولـت              
آمريکا براي حفظ هژمونـي خـودش     
در "نظم نوين جهاني" که لشگرکشي 
و تهاجم نـظـامـي و مـيـلـيـتـاريسـم              
عريان و وحشيانه محور و اساس آن   
بود، کامال نـاکـام مـانـد. مـاشـيـن             
جنگـي آمـريـکـا بـه گـل نشـسـت،                  
بـوشــيــســم کــنـار زده شــد و دولــت              
آمريکا حتي آن مـوقـعـيـتـي کـه در           
دوره جنگ سرد در دنيا و بخصوص 
در  خاورميانه از آن برخوردار بود را 

 از دست داد.  
از سوي ديگر دفاع و حمايت از   
ديــکــتــاتــوريــهــاي "جــهــان ســومــي"       
متعلق به کمـپ غـرب کـه در دوره            
جنگ سرد با توجيه مقابله با نـفـوذ     
شوروي توجيه ميشدند ديگر با هيچ 
ترفند و بندبازي سيـاسـي اي قـابـل         
توجيه نبود. چـهـره کـريـه سـرمـايـه               
داري بي هيچ بهانه و توجيهي عريان 
وبي واسطه در برابر توده مردم دنـيـا   
در غرب و شرق قرار گرفت و معلـوم  
شد که مسئول و عامل همه مسائل 
و مصائب دنيا نه "امپراتوري شر" و   
يا کشمکش ميان دو قـطـب بـلـوک           
شرق و غرب، بلـکـه سـرمـايـه داري          

 بازار آزاد مسلط بر همه دنيا است.    
اينها مـهـمـتـريـن فـاکـتـورهـاي            
سياسي و اقتصادي اي هستـنـد کـه      
زمـيـنـه هــاي بـحـران هــمـه جـانـبــه                 
سرمايه داري   و بن بست و بي افقي 
متفکرين وابدئولوگهاي بورژوازي را 
در هـمـه زمـيـنـه هـاي سـيـاسـي و                    
اجتماعي و فلسفي و عـقـيـدتـي را           

 فراهم آورده اند. 

يـک نـتـيـجــه       
ــحــران حــکــومــتــي             ايــن شــرايــط ب
بورژوازي در غرب و در شرق اسـت.    
ــم               ــســت ــاري ســي ــب ــي اعــت امــروز ب
حکومتي و احزاب حکومتـي را بـه       
عيان در غرب، در اروپا و آمريکـاي  
شمالي مشاهده ميکنيم. اين بحران  
حکومتي در اشکال مـخـتـلـفـي در          
اياالت متحده، در انـگـلـيـس و در             
يونان و ايتاليا و اسـپـانـيـا و سـايـر             
کشورهـاي اروپـائـي خـود را نشـان              
ميدهد و هـمـه مـي بـيـنـنـد کـه آن                 
احـزاب، سـيـاســتـهـا و چـهـره هــاي                
سياسي سنتي و متعارفي کـه بـراي     
چندين دهه در غرب حـاکـم بـودنـد،        
خوشان را تـثـبـيـت کـرده بـودنـد و                  
انتخابات بعد از انتخابـات بـقـدرت      
ميرسيدنـد، روز بـروز بـيـشـتـر بـي                
اعــتــبــار و حــاشــيــه اي و مــنــزوي             
ميشوند و جاي خود را به تحوالت و 
پــديــده هــاي بــيــســابــقــه اي مــثــل            
برگسيت و تـرامـپ و يـا در قـطـب              
ديگر بجـلـو رانـده شـدن سـانـدرز و               
سيريزا و پودوموس ميدهند.  اينها  
همه تـبـعـات بـحـران هـمـه جـانـبـه                   
سرمايه داري "پيروز" در جنگ سـرد    
در دوره "نظم نوين" و يـا بـهـتـرسـت            
بگوئيم بي نـظـمـي نـويـن  جـهـانـي               

 است.   
 

ــ	ر�:   ــ� ــ	 & ــ� ــه        �ــ ــوجــه ب ــا ت ب
توضيحات شـمـا و واقـعـيـاتـي کـه              
اشاره کرديد قاعدتا انتظار ايـنـسـت    
کــه در چــنــيــن شــرايــطــي احــزاب              
سوسياليست و کمونيست نفوذ پيدا 
کنند و بجلو رانده بشونـد. ولـي مـا         
شاهد قـدرتـگـيـري چـنـيـن احـزابـي               

   نيستيم. چرا؟ 
بـحـران سـرمـايـه        ��K- 3ـ�اYـ.:  

داري بطور خودبخود و اتوماتيک بـه  
قدرتگيري چپ منجر نمـيـشـود. در       

شرايط بحراني دو آلترنـاتـيـو بـجـلـو         
رانده ميشوند و در سطح جـامـعـه و      
در عرصه سياست مطرح ميشـونـد:   
راست افراطي و چپ انـقـالبـي. ايـن        
تنها قطب چپ و کمونيستي نيـسـت   
که در شرايط بحراني ميتواند مطرح 
شود و نفوذ اجتماعي پيدا کنـد، در    
قطب مقابل راست افـراطـي هـم بـا           
ادعاي نقد وضع موجود ميتواند بـه  
مرکز تـوجـه جـامـعـه رانـده بشـود.              
همانطور که باالتر  اشاره کـردم يـک       
خصوصيت شرايط بحراني ايـنـسـت    
که احزاب و چهره ها و سياسـتـهـا و      
جريانات متعارف و سنتي بورژوازي 

ليبرال و محافظه کار و ميانـه رو     -
بي اعـتـبـار و حـاشـيـه اي              -و غيره

ميشوند و بر اين  زمينـه نـيـروهـاي       
راست افراطي با انتقاد از اين احزاب 
و سيـاسـتـهـا بـعـنـوان عـامـلـيـن و                  
مسئولين بحران و حتي با حـملـه بـه      
سيستم موجود قد علم ميکنند و با 
عوامفريبي و تبليغات پوپوليسـتـي   
ميتوانند نيرو جمـع کـنـنـد. واضـح           
است که  اين احزاب از نظر شرايط و 
موقعيت سياسي از امکانات بسيار 
مساعدتري در مقايسه با نـيـروهـاي    
چپ و انقالبي برخـوردار هسـتـنـد و         
باصطالح شيب زمين به نـفـع آنـهـا         
است. ناسيونالـيـسـم و راسـيـسـم و              
تعصبات و تابوهاي ملي و مذهبـي  
اجزائي از فرهنگ مسلط در جوامع 
ســرمــايــه داري هســتــنــد و راســت           
افراطي   با اتکا بر اين فرهـنـگ در     
جامعه نفوذ پيدا ميکند. در مقابـل   
کمونيسم و سوسياليسم يک جنـبـش   
خالف جريـان و مـنـتـقـد ريشـه اي               
ناسيوناليسم و مذهب و نژادپرستـي  
است. رسانه ها  و آکـادمسـيـنـهـا و         
اتاقهاي فکري و کال تبليغات حاکـم  

 &,�ان ��$	ی9 دار� و $�4<ی� ���ی	Jی�I در (�	ن ا$�وز 
  (&OP اول)$M	�9L �ی�	 &�	ر� &	 ��ی�K- 3ای.  

 اين نوشته بر مبناي مصاحبه با تلويزيون کانال جديد تدوين شده است.  
چنين به نظر ميرسد که راست در اروپا و آمريکا دسـت     مقدمه: 

باال پيدا کرده است. جريانات راست افراطي بجلو رانده شده اند و 
احتمال بقدرت رسيدن آنها بيش از هـر زمـان ديـگـر اسـت. آيـا                  
اجــتــمــاعــا ايــن بــه مــعــنــي بــي ارزشــي و بــي افــقــي قــدرت                       
سوسياليستها و انديشه سوسياليستي اسـت؟ آيـا چشـم انـدازي           

براي قدرت گيري چپ راديکال يا کمونيستهاي انقالبي در غـرب  
وجود دارد؟ چه اقداماتي بايد صورت بگيرد و چه موانعي بـايـد     
مرتفع بشود تا شاهد عروج چـپ انـقـالبـي مـتـشـکـل بـاشـيـم؟                  
موقعيت چپ در ايران چگونه است؟ اينها سـئـواالتـي اسـت کـه          

  مهمان برنامه ما حميد تقوائي به آنها پاسخ مي دهند.

 

 ۷ صفحه  
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اعتراضات صنفي دانشجويي بايستي به مـبـارزات   "
برحق کـارگـران، مـعـلـمـان، زنـان و تـمـام مـحـذوفـان و                            

هـاي     مطرودان اجتماع بپيوندد و کليت ساختار و بـرنـامـه   
سـازي آمـوزش نـيـز            کالن اقتصادي سياسي را که تجاري

بخشي از تبـعـات آن اسـت بـه نـقـد بـکـشـد. بـدون ايـن                           
بـرانـداز    همراهي و پيوند، مقاومت در برابر اين سيل بنيان

که هستي دانشجو، کارگر، معلم، زن و تـمـام فـرودسـتـان        
 نمايد." کند، غيرممکن مي را تهديد مي

 آذر ۱۶ از بيانيه فراگير دانشجويان کشور به مناسبت 
 

امســـال روز دانشـــجـــو روز اعـــتـــراض و اعـــالم                    
کيفرخـواسـت تـمـام فـرودسـتـان بـه حـکـومـت اسـالمـي                        
سرمايه بود. بيانيه فراگير دانشجويان که امضـاي بـيـش         

شـوراي     ۳۶ دانشـگـاه،        ۸۰۰ هـزار دانشـجـو از             ۱۱ از   
انجمن و کـانـون دانشـجـوئـي و حـمـايـت                  ۱۱۲ صنفي و 

تشکلها و نهادهاي کارگران و معلمان را بـا خـود داشـت          
يک دستاورد ارزشمند جنبش دانشجوئي و کـل جـنـبـش           
چپ اجتماعي است. اين بيـانـيـه از زبـان دانشـجـويـان و                 
خطاب به کارگران و معلمان و زنان و "تمـام مـحـذوفـان و          
مطرودان" جامعه اعالم ميکند که بايد عليـه کـاال شـدن         
آموزش و عليه کل نـظـامـي کـه دانشـگـاه را بـا بـنـگـاه                     

 تجاري تبديل کرده است متحد شد.    
بيانيه  اعالم ميکند: "قانونگذاران و مجريان حـاکـم        

بر دانشگاه، با تصويب قوانيني از قبيل قـانـون سـنـوات،       
هـايـي وارد        از قضا فشـار را دقـيـقـاً بـه هـمـان خـانـواده                   

آورند که همزمان تحت فشار قوانين حداقل دسـتـمـزد       مي
قرار دارند. اين چرخه حاصلي جز تشـديـد مـحـرومـيـت و           

 فقر براي توليدکنندگان واقعي ثروت جامعه ندارد."
و بر اين مبنا است که "کليت ساختار و برنـامـه هـاي       
کالن اقتصادي" موجود را بچالش ميکشد و  همراهـي و     
پيوند مبارزه "دانشجو و کـارگـر و مـعـلـم و زن و تـمـام                       

 فرودستان" را فراخوان ميدهد.  
هشت ماه قبل در روز جهاني کارگر نيز جعفر عظـيـم   
زاده و اسماعيل عبـدي بـا انـتـشـار بـيـانـيـه و فـراخـوان                      
مشترکي کل نظام حاکم را بـچـالـش کشـيـدنـد. تـقـويـت                 
اتحاد جنبش کارگران ومعلمان يک دسـتـاورد آن بـيـانـيـه           

آذر    ۱۶ بود و اکنون جنبش دانشجويان با انتشار بيانـيـه     
در کنار کارگر و معلم قـرار مـيـگـيـرد. بـيـانـيـه شـوراي                    
هماهنگي تشکل هاي صنفي فرهنگيـان سـراسـر کشـور         
به مناسبت روز معلم امسال نيز همين خـط و جـهـت را            

 دنبال ميکرد.   
جمهوري اسالمي تالش ميکند با سرکوب و بگيـر و    
ببند و بويژه با پرونده سازيهاي امنيتي براي فعالـيـن ايـن      
جنبش  آنرا به عقب بـرانـد و درهـم بـکـوبـد. در بـيـانـيـه                      
دانشجويان اين مساله  به اين شکل مطرح شـده: "صـداي       

اعتراض دانشجويان که چيزي جز حـقـوق بـنـيـاديـن خـود            
گـذاران و       خواهند، گويا بر اربابان، مديران، سـيـاسـت    نمي

آمـيـز بسـيـار گـران آمـده اسـت.                   مجريان قوانين تبعيض
هـا و دوشـادوش          هاي انضباطي و حراست دانشگاه کميته

آنــان نــهــادهــاي امــنــيــتــي بــيــرون از دانشــگــاه، بــراي                   
قــد    کــردن صـداي مسـتـقــل دانشـجــويـان تــمـام                 خـامـوش  
اند و به واسطه تـهـديـدهـاي مـکـرر دانشـجـويـان                 ايستاده

هـاشـان، احضـارهـاي گـاه بـه گـاه،                   معتـرض و خـانـواده       
هـا حـربـه         سـازي، صـدور احـکـام انضـبـاطـي و ده                  پرونده

انـد.     امنيتي ديگر، چکمه بر گـلـوي دانشـجـويـان فشـرده            
خـواهـي و        طـلـبـي، عـدالـت          خبر از آن کـه صـداي حـق        بي

کـردنـي    خواهي دانشجويان با هيچ سرکوبي خاموش آزادي
 نيست."

عـبـدي حـذف         -يک خواست مهم بيانيه عظيـم زاده      
اتهامات امنيتي از پرونده فعالين بود. معلـمـان نـيـز در          
بيانيه خود بر همين خـواسـت تـاکـيـد کـردنـد. و اکـنـون                     
دانشجويان اقدامات کميتـه هـاي انضـبـاتـي و حـراسـت                
دانشگاهها و ديگر نهادهاي امـنـيـتـي و پـرونـده سـازي                
عليه فعالين دانشجوئي را افشـا مـيـکـنـنـد. تـالـشـهـاي                
سرکوبگرانه حکومت عليه فعاليني که "چيزي جز حـقـوق      

خواهند" را ميتوان و بـايـد بـا مـبـارزه                بنيادين خود نمي
مشترک عليه پرونده سازيهاي امنيتي و تـحـقـق خـواسـت        
حذف اتهامات امنيتي از پرونده فعالين خنثي کـرد. ايـن      
مبارزه اي است عليه سرکوبگـريـهـاي حـکـومـت و بـراي              

 تضمين عملي آزادي بيان و نقد و اعتراض.   
بيانيه هاي روز کارگر و روز مـعـلـم و روز دانشـجـو                
نشانه اين واقعيت شور انگيز است که جـنـبـش کـارگـري،        
جنبش معلمان و جنبش دانشجوئي با طرح خـواسـتـهـا و       
مسائل مشخص و مبرم زنده وملموس خـود در بـيـانـيـه            
هائي ضد کاپيتاليستي پالتفرم و پرچم نقد اجـتـمـاعـي و       
ريشه اي نظام حاکم را برافراشته اند. اين نقـطـه عـطـف و          
گام بزرگي در پيشروي چپ اجتماعي اسـت. ايـن حـرکـت          
شکوهمندي است که نشـان مـيـدهـد ثـقـل و مـوقـعـيـت                   
اجتماعي  چپ و گرايش ضد سرمايه، عليـرغـم سـرکـوب       
مداوم از جانب حکومت و عليرغم تالـشـهـا و ادعـاهـاي          
نيروهـاي راسـت و جـريـانـات نـاسـيـونـالـيـسـت و مـلـي                           
اسالمي، در جامعه رو به رشد و تعميق و گستـرش اسـت     

 و روز بروز متعين تر و متعرض تر ميشود.  
بيانيه دانشجويان روز دانشجو را به روز کارگر و روز     
معلم پيوند داد. با فرارسيدن روز جهـانـي زن ايـن حـلـقـه              

مارس امسال فـرصـت مـنـاسـبـي          ۸ تکميل خواهد شد.   
براي عرض اندام قـدرتـمـنـد و سـراسـري نـيـروي چـپ در                    
مقابله با تبعيض جنسيتي است.  زنده باد هـمـبـسـتـگـي        
"دانشجو و کـارگـر و مـعـلـم و زن و تـمـام فـرودسـتـان"                            

 جامعه.  

روي کار امـدن تـرامـپ و طـرح           
موضوع تمـديـد تـحـريـمـهـاي غـيـر              
هسته اي ايران يک بار ديـگـر بـحـث         
ــاحــهــاي                ــرجــام را در مــيــان جــن ب
حکومتي داغ کرده است. خامنه اي  
ميگويد "عجله در مذاکرات هسـتـه    
اي باعـث غـفـلـت شـد" و روحـانـي                 
پاسخ ميدهد که رهبر در جريان همه 
مذاکرات و تصميمات بوده اسـت و      
او حتي اسناد کتبي اي بـه امضـاي       
خامنـه اي در دسـت دارد کـه ايـن                 
موضوع را تائيد ميکنـد. روزنـامـه       
ــي              هــاي اصــولــگــرا هــم بــه روحــان
ميتازند که براي فـرار از بـن بسـت            
بـرجـام تـقــصـيــرهـا را گـردن رهـبــر                

 مياندازد. 
واقعيت اينست که توافق بـرجـام   
تا امـروز بـيـشـتـر بـراي حـکـومـت                  
اسالمي مساله و مشکل ساز بـوده    
است تا  مرهمي بر مشکالت و بـن    
بست اقتصادي اش. حول بـرجـام دو      
مساله اساسي حـکـومـت: اول رفـع            
تحريـمـهـا بـمـنـطـور جـلـوگـيـري از                   
ورشکستگي و فروپاشي اقتصـادي،  
و دوم عاديسازي رابطـه بـا غـرب و          
بويژه دولت آمريکا روي مـيـز قـرار          
گرفت. هر دو جناح حکومت بر سـر     
مذاکره و توافق با آمريکا بـراي رفـع     
تحريمها توافق داشـتـنـد امـا هـدف          
عاديسازي روابط  را اساسا روحاني 
و خط اصالح طلب دنبـال مـيـکـرد.       
خامنه اي با عاديسازي روابط و بـه    
بيان دقيقـتـر بـا طـرح آشـکـار ايـن                
مساله مخالف است چون کل هويت 
و اسـتـراتـژي ضـد آمـريـکـائـيـگـري               
حکومت اسالمي را نفي ميکـنـد و     
موجب تضعيف رژيم در مـنـطـقـه و       
در عرصه سياست داخلي مـيـشـود.    
اکنون اين کشاکش قديـمـي بـا روي        
کار آمدن ترامپ وارد مرحله تازه اي 
شده است. تا آنـجـا کـه بـه مسـالـه                
توافق هسـتـه اي مـربـوط مـيـشـود              
ترامپ اعالم کـرده اسـت بـرجـام را             

پــاره خــوهــد کــرد. در زمــيــنــه                    
عاديسازي نيز ترامپ مواضـع تـنـد      
تر و خصمانه تري عـلـيـه جـريـانـات           
اسالمي دارد و خط اوبـامـا يـعـنـي           
ديپلماسي "مشت ها را باز کنيد تـا     
باهم دست بدهيم" را دنبال نميکنـد.   
بــه نــظــر مــيــرســد ايــن تــغــيــيــر در             
سياستها آمريکا تقـويـت خـط ضـد         
آمريکائي خـامـنـه اي و تضـعـيـف             
ســيــاســت عــاديســازي روحــانــي را         
بدنبال خواهد داشت ولي ايـن فـقـط        
ــه اســت. جــمــهــوري               ظــاهــر قضــي
اسالمي  در يک بن بست و تنگـنـاي   
اقتصادي کشنده قرار گرفته اسـت و    
چاره اي جز رفع تحريمها و باز کـردن  
درهاي بازار جهاني بـروي اقـتـصـاد         
فروپاشيده خود ندارد. هر دو جـنـاح      
حکومت بر اين واقعيت آگاه هستند 
و دقيقا به همين دليل به مذاکـره بـا     
دولت آمريکا و متحدين غربـي اش    
و دست کشيدن از پـروژه هسـتـه اي          
تن دادند. منتفي شدن برجام تنها به  
معني تشديد کشمکشهاي جنـاحـي   
و تقويت جناح خامنـه اي در بـرابـر          
روحاني نيست، بلکه مهـمـتـر از آن        
تعميق بحران همه جانبه اقتصادي و 
سياسي و اجتماعي کل حکومت را   
بدنبال خواهد داشت. اين ديـگـر نـه         
تقصير رهبر است و نـه گـنـاه دولـت         
روحاني. آنچـه در تـحـلـيـل نـهـائـي                
رابطه با آمريکا را بـراي جـمـهـوري           
اسالمي به يـک مـعـضـل اليـنـحـل              
تبديل کرده "خطر" انفجار و خـيـزش       
توده اي مردمي است کـه مـتـرصـد         
فــرصــتــي بــري بــزيــر کشــيــدن کــل            
حکومت هستند. کشمکش جناحها  
اساسا بر سر اين   است که چگونه با 
اين خطر مقابلـه کـنـنـد. حـکـومـت             
حتي اگر معضل برجام و رابـطـه بـا          
غــرب را بــتــوانــد بــه ســرانــجــامــي           
برساند، در رابطه با جامعه در حـال      

 انفجار راه حلي نخواهد داشت.  
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هفته گذشته، يک هفته پر جـنـب     
و جوش اعتراضي کارگـري بـود. دو        
نمونه مهم از اين اعتراضات، تجـمـع   
معلمان بازنشسته در مقابل مجلـس  
اسالمي و تجمع کارگران سنـديـکـاي    

آذر    ١٤ واحد در مقابل شهرداري در   
مــاه بــود. در ايــن روز تــراکــمــي از                
تجمعات اعتراضي هـمـزمـان را در          
مقابل مجلس شاهد بوديم و از جمله 
ـيـز بـه خـاطـر                 کارگران شيشـه گـاز ن
دستمزدهاي پرداخت نشـده شـان در         
ـيـب                     آنجا جـمـع بـودنـد و بـديـن تـرت
ـفـري مـقـابــل                  جـمـعـيــتـي دو هــزار ن
مجلس گرد آمده بودند. همچنين در  
ايــن روز مــعــلــمــان بــازنشــســتــه در           
شهرهاي ديـگـري چـون کـرمـانشـاه،           
ـنـد و در           رشت و يزد نيز تجمع داشـت
ـلـف      دهها کارخانه در شهرهاي مـخـت
چون ليفتراک سازي تبريز، آلومينيـوم  
المـهـدي هـرمـزال، کـارخـانـه فـوالد               
ـيـگـيـري                 ياسوج کـارگـران بـخـاطـر پ
خواستهايشان و اساسا در اعـتـراض     
به تعويق پرداخت دستمزدهايشان در 

 اعتراض بودند.
اعتراضاتي با چنين ابعاد و جلو  

آمـدن کـارگــران، مــعـلــمـان و مــردم             
معترض با خواستـهـاي اسـاسـي اي         
ـقـر    چون اعتراض به زندگي زير خط ف
و اعــالم خــواســت فــوري افــزايــش             
ـيـمـه هـاي             دستمزدها، طلب کـردن ب
اجــتــمــاعــي چــون درمــان رايــگــان،         
تحصيل رايگان و مسکن مـنـاسـب،    
اعتراض به سرکوبها و خواست آزادي 
زندانيان سياسي کيفيت جـديـدي بـه        
جنبش اعـتـراضـي کـارگـري داده و              
بيش از هر چيز بيانگر سير پر شتـاب  
تحـوالت سـيـاسـي در ايـران اسـت.               
کارگران، معلمان و مـردم مـعـتـرض       
امـــروز در شـــعـــارهـــايشـــان و در              
اعـتــراضـاتشــان دارنـد کــل تــوحــش          
سرمايه داري حاکم و بساط فسـاد و      
دزدي کـل حـاکـمـيـت را بـه چـالـش                 
ميکشد. با اعتراض بـه نـابـرابـري و           
تبعيـض، از يـک زنـدگـي شـايسـتـه                 
ـنـد. و آنـچـه در              انسان سخن ميگـوي
هفته گذشته روي داد، تصوير بسـيـار   
کوچـکـي از ايـن اوضـاع پـر تـحـول                  

 است.

ـبـه هـاي مـهـم دو نـمـونـه                  به جن
ــراضــي مــعــلــمــان           تــجــمــعــات اعــت
بازنشسته و کارگران سنديکاي واحـد  

 نگاهي بيندازيم. 
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آذر بار ديگر و بنا بـه قـراري        ١٤ روز 
قبلي بيش از هزار معلم بازنشسته از 
شهرهاي مختلف در مقابل مجـلـس   
جمع شدند و پيگير خـواسـتـهـايشـان        
شـدنــد. در ايــن تـجــمــع اعــتــراضــي            
معلمان بازنشسته با شعارهايي چون 
"خط فقر سه ميليون حـقـوق مـا يـه            
ميليون"؛ "هزينه ها دالري حقوق مـا    
رياليه"؛ "زنداني سـيـاسـي آزاد بـايـد              
گردد"؛ "معلم زنداني آزاد بايد گردد"؛    
"اسماعيل عبـدي آزاد بـايـد گـردد"؛             
"بيمه رايـگـان حـق مسـلـم مـاسـت،               
ـيـمـه کـار        منزلت معيشت سالمت ب
آمد، منزلت مـعـيـشـت حـق مسـلـم            
ماست، اگر من نبودم تو پشت مـيـز     
نبودي"، بطور واقعي خواستهاي کـل     
معلمان و کل جامعه را فريـاد زدنـد.     
خواستهايي که سراسـري اسـت و بـه          
صدا در آمدن آنها در مقابل مجـلـس   
ـبـش               ـيـشـروي جـن يک گام مهـم در پ
کــارگــري اســت. در پــايــان حــرکــت            
اعتراضي اين روز معلمان بـا شـعـار        
ما جواب ميخواهيم يـاال و بـا کـف          
زدن، اولتيماتوم دادند که اگـر پـاسـخ      
نگيرند، در تجمع بـعـدي در مـقـابـل          
مجلس چادر زده و دست به تـحـصـن    

 خواهند زد. 
قبال نيز معـلـمـان بـازنشـسـتـه بـراي             
پيگيري خواستهـايشـان تـجـمـعـاتـي          
داشتند. يک نمونه برجسته آن تـجـمـع     

مـهـر سـال جـاري          ٦ با شکوه آنان در 
شهر مـعـلـمـان      ٢٠ بود که حداقل در 

 دست به تجمع زدند. 
معلمان در تجمعـات اعـتـراضـي تـا          
کنوني شان بر خواستهـاي مـهـم زيـر         

 تاکيد کرده اند:
پايان دادن به امنيتي کردن آموزش و 
ــل            پــرورش، آزادي فــوري اســمــاعــي
عبدي دبير کانون صنفي معـلـمـان و      
ـتـي                ـي لغو تمامـي پـرونـده هـاي امـن
تشکيل شده براي معلـمـان از جـملـه         
براي اسـمـاعـيـل عـبـدي، مـحـمـود                
بهشتي، علي اکبـر بـاغـانـي و بـراي            

کليه کارگران و فعاليـن اجـتـمـاعـي،        
افزايش حقوقها به باالي خط فقر، بـا    
شعار اعتراضي خط فقر سه ميليون، 
حقوق ما يک ميليون و رفع تبعيض، 
بيمه درمـانـي کـار آمـد و رايـگـان،               
تحصيل رايگان براي همـه کـودکـان،      
ــمــان حــق               ــوري مــعــل ــخــدام ف اســت
التدريس، تسهيالت الزم براي تامين 
مسکن، لغو مـدارس خصـوصـي و          
آمــوزش يــکــســان و بــا اســتــانــدار             
پيشرفته و علمي براي همه کـودکـان،   
امن شدن مدارس و بازسازي مدارس 

 تخريبي و...
خواستهاي مـعـلـمـان، خـواسـتـهـاي              
کارگران و کل جامعه اسـت. از ايـن          
خواستها و مبارزات معلمان وسيـعـا   
بايد حمايت کرد. اين اخبار را وسيعا  

 اطالع رساني کنيم.
در اين روز معلمان در رشـت، يـزد و         
ـنـد. در                 ـيـز تـجـمـع داشـت کرمانشاه ن
تجمع کرمانشاه بيش از هزار مـعـلـم      

 جمع بودند.
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آذر  کـارگـران شـرکـت              ١٤ روز 

واحد با شعارهايي عليه بي مسکني 
و در اعتراض به حقوق هاي نجـومـي   
و دزدي هاي ميلياردي و بي تـامـيـن    
کارگران، فرياد اعتراض کل جـامـعـه    

 را به صدا در آوردند.
بي مسکني يک درد اجـتـمـاعـي     
است. در حاليکه دستمزدها چند بـار   
زير خط فقر است، بخش عظيمـي از    
آن را هزينه مسکن مي بلعد. هر روز  
بر شمار کارتن خوابان اضافه ميشود 
و بر آمار کسانيکه سرپناه خود را از     
دست داده و به حاشيه نشيني کشيده 
ميشوند، افزوده ميـگـردد. کـارگـران        
شرکت واحد با شعارهايي "چـون بـي        
ـيـاردي     ـل خانماني آن ماست، ملک مي
آن تو"، کل اين نظام فاسد و پـوسـيـده     
سرمـايـه داري حـاکـم را بـه چـالـش                  

 کشيدند.
دولت در قبال زندگـي و تـامـيـن         
نيازهاي مردم مسئول اسـت. بـطـور         
واقعي بيش از ده درصد از حقوق هـر  
ـبـايـد صـرف مسـکـن               کس بيشتـر ن
شود. و امروز نه تنها بايد دستمزدها  
ـقـر يـعـنـي         در قدم اول به باالي خط ف

باالي رقم سه ميليون و پانصـد هـزار     
تومان افزايش يابد، بلکه بايد کسري 
هزينه تامين يک مسکن مناسب بـه    
کارگران پرداخـت شـود. و در کـنـار              
همه اينها درمان رايگان و تحـصـيـل    
رايگان در تمام سطوح تحصيلي حـق  
همگان است. اينها خواستهاي فوري  
کل جامعه و شرط بقاي زندگي مردم 
اســت. خــواســت مــردم مــعــيــشــت،          
منزلت، و يک زندگي انساني و پـر از    
رفاه است و پـايـان دادن بـه کـل ايـن              

 بردگي و توحش است. 
فراخوان سنديکاي شرکـت واحـد     

آذر در مـقـابـل           ١٤ به تجـمـع  روز         
شهرداري براي تحقق خـواسـت حـقـه         
عـمــومــي مســکــن بــود. نــيــروهــاي          
ـقـدري از        سرکوبگر رژيم در اين روز ب
ـنـدگـان وحشـت        حرکت اعتراضي ران
کرده بودند که از ساعاتها قبل نيروي 
انتظامي بسياري در مقابل شهرداري 
مستقر کرده بودند. وهـنـگـامـي کـه           
رانندگان قصد خـارج شـدن از درب           
جنوبي پارکشهر راداشتند، پليس بـه    
ـنـدگـان بـه صـف           سمت کارگران و ران
کارگران حمله برده و با ضرب و شـتـم   
آنان اقدام به پراکنده کـردن جـمـعـيـت        
کــردنــد. امــا کــارگــران بــه حــرکــت             
ــد و                ــراضــي خــود ادامــه دادن اعــت
بصورت راهپيمايي بـه سـمـت شـرق           
ـتـه و در حـال             تقاطع خيابان خيام رف
حرکت به سمت خيابان بهشت بـودنـد   
کــه بــه ســرهــنــگ دوم عــبــدالــرضــا           
جعفري حمله وحشيانه اي ديگري بـه    
کارگران صورت گرفت و بر اثر آن سـه  
ـنــدگــان بــه نــام هــاي                       تــن از رانـ
ناصرمحرمـزاده، حسـن سـعـيـدي و            
ايرج فدايي با باتوم از ناحيه سروگردن 
مصدوم شدند. همچنين بينـي دوتـن      
از کارگران آسيب جدي ديد. امـا بـاز      
ـيـر    هم کارگران متفرق نشدند و با تغي
مسير به سمت خيابان سپه و از آنجـا  
ـيـمـايـي                ـيـاض راهـپ به پارک سـوار ف
کردند. در اينجا نيز حمله سوم به آنان  

نفر از کـارگـران        ١٦ صورت گرفت و 
دستگير شدند. اما باز هـم کـارگـران       
ـنـد و خـواسـتـار آزادي             عقب ننشست
دستگير شدگان شدند. تا اينکه پـس     
از چند ساعت تمامي آنان آزاد و بـه        
جمع هـمـکـاران خـود کـه در ضـلـع                  
شمالي پـارک شـهـر تـجـمـع کـرده و                  

منتظر آزادي آنها بودند، پيوستند، و   
با سوت و دست زدن هاي پي در پـي    
همکارانشان مورد استقبال گرم قـرار    
ـيـب کـارگـران بـا                 گرفتند. بـديـن تـرت
ـنـده    جدالي شجاعانه و شعارهاي کوب
بــا خــواســت حــق داشــتــن مســکــن           
ــه                  ــه اي ب ــان ــاســخ جــان ــاســب پ مــن
سرکوبـگـري گسـتـاخـانـه حـکـومـت              
ـلـکـه در روز                 دادند. و نه تنـهـا ايـن ب

آذر به فراخوان سنديکاي  ١٥ دوشنبه 
شرکت واحد و به نشانه اعـتـراض بـه        
حمله گازانبري نيروي انتظامي تحـت  
امر قاليباف (شهردار) و سـرهـنـگ        
جعفري به تجمع اعـتـراضـي آنـان در         
روز گذشته در مـقـابـل شـهـرداري و              
ضرب و شتم تني چـنـد از کـارگـران           
ـنـدگـان شـرکـت واحـد               معتـرض، ران
بصورت قطاري و با چراغهاي روشـن  
و با سرعـتـي آرام در خـيـابـان هـاي               

 تهران حرکت کردند. 
ــراضــي          مــوضــوع تــجــمــع اعــت

آذر    ١٤ کارگـران شـرکـت واحـد در             
تجمـع بـراي حـق مسـکـن بـود. در                   
همين رابطه قبال نيز در مـرداد مـاه         
کارگـران سـنـديـکـاي شـرکـت واحـد               
تجمع مشابهي داشتنـد و بـا شـعـار           
مسکن مناسب حق ماست، بـر يـک       
خـواسـت مـهـم کـل جـامـعـه دســت                 
گذاشتند. شعار مسـکـن مـنـاسـب،           
حق مسلم ماسـت، شـعـار مـحـوري          
ــد در ايــن                  ــرکــت واح ــران ش ــارگ ک
اعــتــراضــات اســت و ايــن شــعــار،             
خواست بخش عظيمي از جـامـعـه و      
سراسري است و اين يـک وجـه مـهـم           

 اعتراضات آنان است. 
وجه مهم ديگر حرکت اعتراضي 

آذر،    ١٤ کارگران شـرکـت واحـد در          
اعتراض آنان  به حقوقهاي نجومي و   
دزدي هاي ميلياردي و در مقابل بـي  
تاميني مطلـق کـارگـران، اعـتـراض          
ـقـاتـي در             آنان به شکاف عـمـيـق طـب
جامعه و فقر مردم با  شعارهاي چون 
"ملک نجومي تو، ما را بي مسـکـن      
کرده"؛ "کارگران بيدارند از دزدي هـا        
بيزارند"؛ "نماينده نجومي يـه، وعـده         
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در جوامع سرمايه داري کـامـال در         
برابر کمونيسم و آرمان سوسياليسـم  
قرار دارند و عمل ميکنند. در چنين 
شرايطي اگر کمونيستها فعـالـيـت و      
تـالش هـرکــولـي نـداشــتـه بـاشــنــد،             
مسائل سـيـاسـي و مـبـرم مـبـارزه                
طبقاتي را در هر مـقـطـع مشـخـص        
بدرستي تشخيص ندهند و نيازها و   
خواستهاي مبرم طبقه کارگر و تـوده  
مردم را نمايـنـدگـي نـکـنـنـد، و در              
مبارزات و جنبشهاي اعـتـراضـي و      
اجتماعي فعال و دخـيـل نـبـاشـنـد،           
راست افراطي ميتـوانـد دسـت بـاال         
پيدا کند و با عوامفريبي و اتکا بـه    
تعصبات قومي و ناسيوناليستـي و    

 نژادي مردم را بدنبال خود بکشد. 
تا آنـجـا کـه بـه تـحـوالت دوره               
حاضر بر ميگردد ما شـاهـد بـجـلـو        
رانده شدن و پيشروي هـر دو قـطـب          
راست و چپ هستيم. هم قدرتگيـري   
چهره ها و احزاب راست و فاشيسـت  
مثل ترامپ در آمريکا و لـوپـن در         
فرانسه و حزب يوکيپ در انگليس و 
هم شـکـل گـيـري يـک نـيـروي چـپ                 
اجتماعي که بروزات آنرا در جنـبـش   
اشغال و در انقالبات موسوم به بهار 
عرب و حتي محبوب و مطرح شـدن  
چهره هائي نظير سيپراس و کوربـيـن   
و سـانـدرز در انـتـخـابـاتـهـا شـاهـد                 
هستيـم. افـرادي مـثـل کـوربـيـن و                 
ســـانـــدرز عـــنـــاصـــري از احـــزاب           
حکومتي در غرب هستند که در دل 
شرايط بحراني از زوايه چپ و بـقـول     
خودشان عـلـيـه يـک درصـديـهـا بـه               

 انتقاد از سيستم برخاسته اند. 
در اسپانيا هم حزب پـودومـوس   
با چنين مـواضـعـي بـه يـک نـيـروي              
اجتماعي تبديل شده است. بـمـيـدان     
آمدن اين نيروي چپ اجتماعي تنهـا  
به غرب محدود نـيـسـت. سـربـلـنـد             
کـردن چــپ در قــالــب جــنــبــشــهــاي           
سکوالريستي و ضـد مـذهـبـي در              
کشورهاي خاورميانه مثـل ايـران و       
حتي اعتراضات مردم عراق و مردم 
منطقه کـردسـتـان سـوريـه و عـلـيـه               
دولت اقليمي کردستان عراق و غيره 

 نيز يک واقعيت دوران ما است.  
اينها همه نمونه هاي مشخصي 
هست از شکل گيري يک نيروي چـپ  
اجتماعي. اين نمونه ها و همچنـيـن    
مطرح شدن نيروهاي راست افراطي، 
حاصل بحران حـکـومـتـي سـرمـايـه          
داري و نشاندهنده اين واقعيت است 

که طبقه حاکمه بـا احـزاب سـنـتـي            
 خودش نميتواند حکومت کند. 

نزديک به دوسال قبل، چنـد مـاه     
قبل از بقدرت رسـيـدن سـيـريـزا در            
يونان، هفته نامه اکونـومـيـسـت در       
يک گزارش مستند با آمـار و ارقـام       
نشان داده بـود کـه اکـثـريـت قـابـل                
توجهي از مردم در جـوامـع غـربـي           
(در آمريکا بيش از هشتاد درصـد)   
نه فقط با دولـتـهـا و احـزاب حـاکـم             
بلکه با سيسـتـم مـوجـود مـخـالـف            
هستند. بـروز ايـن واقـعـيـت را در                 
انتخابات اخير آمريکا شاهد بوديم. 
ترامپ تنها توانست با ادعاي خارج 
از دستگاه حکومتي بودن و با نـقـد     
سيستم و شعار "خشک کردن باتـالق   

واشنگتن" راي بياورد. فاشـيـسـتـهـا          
با ادعاي مخالفت با سيستم بميدان 
ــخــاطــر                  ــردم ب ــي م ــد ول ــن مــي آي
خواستهاي بـرحـق و انسـانـيـشـان و             
نارضائي  از شـکـاف و تـبـعـيـض                 
عظيم طبقاتي بين يک درصديـهـا و     
نود و نه درصديها خـواهـان تـغـيـيـر         
سيستم هستند. اين خواست و آمـال   
مردم را بطور واقعي کمونيسـتـهـا و      
سوسياليستها نمايندگي ميکنند و   
نه نيروهاي راست افراطي که تـالش    
ميکنند خارجي ها و بيگـانـگـان را      

 مسئول مصائب مردم وانمود کنند.   
در هر حال که کل اين وضعـيـت   
ورشکـسـتـگـي و بـن بسـت بـحـران                 
حکومتي سـرمـايـه داري را نشـان              
ميدهد. آلترناتيو و پاسخ واقعي اين 
بحران از زاويه منافع کارگران و توده 
مردم سوسيـالـيـسـم اسـت. شـرايـط             
عيني سوسياليسم را مي طـلـبـد و        
بهمـيـن دلـيـل اسـت کـه امـروز در                  
جامعه اي مثل آمريکا که همـيـشـه    
سوسياليـسـم يـک تـابـو بـوده اسـت                
کســي مــثـــل ســانـــدرز خـــود را                
سوسياليست معرفي ميکـنـد و بـه        
يک شخصيت محبـوب در جـامـعـه         
تبديل ميشود. حـتـي سـرمـايـه دار           
مالتي ميلياردري مثل بيل گيـتـس   
از سوسياليسم دم ميزند و نهادهائي 
مثل آکسـفـام و کـنـفـرانـس داووس             
نوعي "اصالحات سوسياليستي" را     
بعنوان راه حل عبور از بحران حاضر 
مطرح ميکنند. اينهـا نشـانـه هـاي          
فــراگــيــر شــدن آمــال و گــفــتــمــان               
سوسياليستي در جامعه است. بـعـد   
ديگر اين واقعيت شکل گيري نيروي 
چپ اجتماعي است. اين نيـرو بـايـد       
سازمان پيدا کند و متحزب بشود و 

در عــرصــه مــبــارزه بــر ســر قــدرت           
بعنوان حزب راديکالي که ميـتـوانـد    
واقعا به نـفـع تـوده مـردم سـيـسـتـم               
 موجود را زير و رو کند ظاهر بشود.

 

جـواب سـئـوالـي کـه          ��	 &�	ر�:  
ميخواهم مطرح کـنـم را بـه نـوعـي            
داديد ولي خوبست بطـور مشـخـص      
تر توضيح بدهيد که چـرا ايـن هـمـه         
اعتراض به وضع موجـود و بـا ايـن          
همه تنفر از سيستم سرمايه داري و     
با اينکه چند سال قبل جنبش عظيم 

درصـديـهـا بـا          ۹۹ اشغال يا هـمـان     
قدرت ابراز وجود اجـتـمـاعـي کـرده          
است، در انتخاباتها بجاي راستها و   

 فاشيستها چپها راي نمي آورند؟  
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مناسب و مـمـکـنـي بـراي بـقـدرت              
رسيدن کمونـيـسـم و چـپ انـقـالبـي              
نيست. در انـتـخـابـات چـهـارچـوب             
سرمايه داري زيـر سـئـوال نـمـيـرود.           
مالکيت خصوصي بر کارخانه ها و   
وسائل توليد، کار مزدي و کاال بودن 
نيروي کار و استثمار کـارگـران ايـن        
خصوصيات اساسي جامعه سرمايه 
داري مـــوضـــوع و ســـوژه هـــيـــچ              
انتخاباتي نيست. انتخابات بـنـا بـر       
تعـريـف کسـب راي از مـردم بـراي                
احزابي است که ميخواهند در چهـار  
چوب سيستم موجـود سـيـاسـتـهـاي         
معين خودشان را به پيش ببرند. در    
انتخابات وجود سيستم  مبتنـي بـر     
مالکيت خصوصي بر وسائل تولـيـد   
و مبتني بر استثمـار فـرض گـرفـتـه          
ميشود. بنابرين علت اينکه اسـاسـا    
احزاب کمونيستي نمـي تـوانـنـد در         
انتخابات به قدرت برسند اساسا اين 
است که کمونيستها بنا بـر تـعـريـف       
مخالف کل سيستم سـرمـايـه داري        
هستند. اين البـتـه بـه ايـن مـعـنـي               
نيست که چپ انقالبي نميـتـوانـد در      
جامعه محبوب بشود و نيرو جـذب    
بکند. همانطور که گـفـتـم ايـن امـر           
دارد اتــفــاق مــي افــتــد. مــطــرح و             
مجبوب شدن چپهائي کـه مـنـتـقـد          
ســيــســتــم هســتــنــد امــا اســاس و            
چهارچوب آنرا بزير سئوال نـمـيـبـرنـد      
مثل سيريزا در يونان و يا ساندرز در 
آمريکا و کـوربـيـن در انـگـلـيـس و              
پودوموس در اسپانيا و غيره از يـک    
طرف نشاندهنده نياز مبرم جـامـعـه    
به نقـد راديـکـال چـپ بـه سـيـسـتـم                  
موجود است و از طـرف ديـگـر ايـن         
واقعيت را نشان ميدهد کـه  وقـتـي        
اين چـپ بـراي ايـنـکـه شـانسـي در                
انتخابـاتـهـا داشـتـه بـاشـد مـبـانـي                 

سرمايه داري را ميپذيرد، حتي اگـر    
بقدرت برسد قادر به ايجـاد تـغـيـيـر        
واقعي نيست. سيريزا در يونان روي    
کار آمد و اصالحاتي به نـفـع مـردم        
انجام داد ولي سيستم سرمايه داري   
و مسائل و مشکالت پايه اي مـردم  
همچنان سرجاي خودش باق مـانـد.     
در آمريکا هم حتي اگر ساندرز روي   
کار مي آمد در چـهـارچـوب هـمـيـن         
سيـسـتـم کـار چـنـدانـي از دسـتـش                  
ساخته نمي بود. بـه هـمـيـن خـاطـر              
هست که احزاب چپي که خود را بـه    
انتخابات و صـنـدوق راي مـحـدود             
کرده اند حتي اگـر بـقـدرت بـرسـنـد             
نميتوانند منشا اثري باشند و حتـي  
آن شعارهائي که در دوره کمپينهـاي  
انـتـخـابـاتــي مـطـرح مــيـکـردنـد را                
نميتوانند پياده کنند. مردم از آنـهـا      
نا اميد ميشـونـد و در انـتـخـابـات             
ــري راي                  ــگ ــزاب دي ــه اح ــدي ب ــع ب
مــيــدهــنــد. ايــن داســتــان مــدام در           
کشورهاي غربـي تـکـرار مـيـشـود.           
اوباما ادعاي سوسياليستي نداشـت  
ولي با شعار تغيير و با نقد بوشيسم 
و سياستهاي نئوکنسرواتيستي روي 
کار آمـد امـا حـتـي هـمـان حـد از                    
تـغــيــيــراتـي کــه وعـده داده بــود را              
نتوانست عملي کند و نتيجه آن شـد  
که  فاشيستي نظير ترامپ که او هم  
مبلغ و مدعي تغيير است انـتـخـاب    

 بشود. 
چپ انقالبي براي بقدرت رسيدن 
بايد جنبشهاي اجتماعي را سازمان 
بدهد. جنبشهاي اجتـمـاعـي عـلـيـه          
نابرابريها و تبـعـيـضـات طـبـقـاتـي،           
جنبش عليه يک درصديها و عـلـيـه        
رياضت کشي اقـتـصـادي و عـلـيـه             
مصائب و مسائلي که در سـطـوح و     
ابعاد مختلف حکومت سرمـايـه بـه      
جامعه تـحـمـيـل کـرده اسـت. چـپ               
انقالبي بايد نماينده و مـظـهـر نـقـد          
عميق و همه جـانـبـه نـظـام بـردگـي              
مزدي و تمام تبعيضات و نابرابريهـا  
و بيحقوقي هائي باشد که زاده ايـن      
نظام است. و اين نقد را بايد بعنـوان   
يک نقد سياسي ملموس و مشخص، 
و نــه کــلــيــشــه هــاي انــتــزاعــي کــه            
ــي و                 ــب ــت ــک ــپ م ــت چ خصــوصــي
ايدئولوژيک است، بميان جامعه ببرد 
و به گفتمان و خواست و پرچـم تـوده     
هاي مردم و جنبشـهـاي اعـتـراضـي        
جاري تبديـل کـنـد. هـمـانـطـور کـه                
باالتر توضيح دادم از نظر اجتماعـي  
زمينه براي مطرح شدن و محبوبيت 
و نفوذ اجتماعي کسب کردن چنـيـن   
نيروئي فراهم است. اين نـيـرو بـايـد          

ــه ظــرف                   ــدا کــنــد و ب ــي ــحــزب پ ت
همبستگي و مبارزه مشترک فعالين 
و پيشروان طبقه کارگر و جنبشـهـاي   
اعتراضي مختلف عليه سلـطـه يـک      
درصـديــهــا و بــه ســخــنـگــوي تــوده           
مردمي که خواستار تغيير سيـسـتـم    
موجود هستند تبديل بشود. تـنـهـا       
در اين صورت کمونيستها ميتوانند 
 اميد داشته باشند که بقدرت برسند. 
بحثم را خالصه کنم. راه بقـدرت  
ر ســيــدن کــمــونــيــســتــهــا و احــزاب          
کمونيستي اتکا به نيروي اعتراضـي  
و مبارزاتي طبقه کارگـر و جـنـبـش         
راديکـال ضـد کـاپـيـتـالـيـسـتـي در                 
ــه کــارزارهــاي               جــامــعــه اســت و ن
انتخاباتي. کـمـونـيـسـم راديـکـال و             
کارگـري حـتـي اگـر بـا انـتـخـابـات                  
بقدرت برسد (چنين امکاني گـرچـه      
ضعيف است ولـي در هـر حـال در              
کشورهاي غربي منـتـفـي نـيـسـت)         
قدرت خود را نه از مبارزه انتخاباتي 
بلکه از چپ اجتماعي و حـرکـتـهـاي     
اعتراضي در جامعه کسب ميکنـد.  
يک حزب انقالبي چپ و کمونيسـتـي   
بايد سيستم موجود را بشکند و بـا      
اتکا به قدرت اجتماعي توده کارگـر  
و تبديل سوسياليسم به افق نود و نه 
ــهــاي مــردمــي کــه هــيــچ             درصــدي
منفعتي در سلـطـه و بـقـاي  نـظـام               
سرمايه داري ندارند، بتواند از طبقه 
ســرمــايــه دار از نــظــر ســيــاســي و             
اقتصادي خلع يد کـنـد. ايـن تـنـهـا              
چشم انـداز امـيـدبـخـش هسـت کـه              

 امروز در برابر دنيا قرار گرفته است.   
  

آيا انتخاب ترامپ و   ��	 &�	ر�:  
قدرتگيري احزاب راسيست و شـبـه       
فاشيست در اروپـا  نشـانـه قـدرت               

 اجتماعي راست و بورژازي نيست؟     
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شدن احزاب فاشيسـت نشـانـدهـنـده        
بحران و ضعف بورژوازي است و نـه      
موقعيت قوي او. من فکر نمي کنـم   
در جــامــعــه اي مــثــل امــريــکــا و             
انگليس بتواند فاشيسم بقدرت برسد 
و براي يک مدت حتي يکي دوسـالـه   
در قدرت باقي بماند. نه تنـهـا تـوده       
مردم بلکه حتي بـخـشـي از طـبـقـه             
حاکمه هم فاشيسم را پـس خـواهـد          
زد. شرايط امروز از وضعيت  آلمـان   
بعد از جنگ دوم کـامـال مـتـفـاوت          
است. (بگذريم از اينکه در آلمان هم 
فاشيسم توانسـت تـنـهـا بـا جـنـگ              
افروزي چند سالي در قدرت بماند و   
بعد از اينکه جامعـه را بـه خـاک و            

 ۹ صفحه  

 ۴ از صفحه  
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طيف ناسيوناليست سلـطـنـت طـلـب        
اين روزها بيشتـر از هـمـيـشـه دچـار             
کشاکش و تشتت شده است. مشکل  
فوري اين طيف اينست که ميخواهد 
سلطنت را به جامعه ايران بـازگـردانـد    
اما براي اين مـامـوريـت سـلـطـان و             
شاهي که حاضر به قبول تاج و تخـت  
نسيه باشد در دسترس نيسـت. رضـا      
پهلوي در مصاحبـه اي اعـالم کـرده          
ـيـسـت و          است که در فکر شاه شـدن ن
گويا از ابتدا دغدغه شاه شدن نداشته 
است. اين را ظاهرا در پاسخ به بيانيه  
ـتـه اسـت کـه           تند و هشدارآميزي گـف
ـبـان شـنـاخـتـه          گروهي از سلطنت طل
ـيـه او داده انـد. گـروهـي از                   شده عـل
سلطنت طلبان شـنـاخـتـه شـده و دو              
آتشه بيانيه اي عليه او داده اند و به او 
با لحني بسيار تنـد حـملـه کـردنـد و            
هشدار داده اند که دست از مـواضـع       
ـيـه       ضد ملي خود بردارد. در اين بيـان
به رضا پهلوي اعتراض شده است که 
چرا در مصاحبه اي که بحث از جزاير 
تنب بزرگ و کـوچـک شـده اسـت از               
منافع ايران دفاع نکرده است، چرا در 
ـيـج    جايي که يک نشريه امارات از خل
عــربــي اســم بــرده ايشــان اعــتــراض           
نکرده، و چرا در مصاحبه اي ايران را   
ـتـي اعـالم کـرده           ـي يک کشور چند مل
است و چرا در سنگر راي مردم پنهان 
مــيــشــود؟ در ايــن بــيــانــيــه بــعــد از            
برشمردن "اقدامـات ضـد يـگـانـگـي            
ملي و ضد تماميـت ارضـي و ضـد           
ـتـه        استقالل سياسي" رضا پهلوي گـف

عـالـي رضـا         شده اسـت "بـه حضـرت        
پهلوي دوم، آخرين وليعهـد تـاريـخـي       

جد و براي آخرين بـار هشـدار        ايران به
خـود    دهيم تا از مواضعِ ضدملي مي

ـيـه    ـل هـا و       ي کـنـش       برائت جسته و ک
طـورِ کـامـل بـه            اقدامات خود را بـه   

اصول و چهارچوب ملي ايران متعهد 
 ٥٤ گردانيد" اين بيانيه بـه امضـاي          

نفر از چهره هاي سلطنت طلب رسيده 
و گويا خانواده زاهدي که مريد اعظم 
ـيـد           سلطنت طلبان است نيـز آنـرا تـاي

 کرده است.
روشن است که ايـن نـامـه از هشـدار           
بسيار فراتر ميرود. ايـن يـک اعـالن           
ــي و                    ــگ اســت. و جــاي آشــت جــن

بازگشتي باقي نگذاشتـه اسـت. اگـر         
طيف سلطنـت طـلـب مـزبـور بـطـور              
واقــعــي قــدرت داشــت و ســاواک و             
ـيــن                 ـيــار داشـت، چـن شـاهـي در اخـت
"وليعهد خائن و ضد ملي" را بـطـور         
قـطــع بـه جــوخــه اعــدام مـيــســپــرد.            
ـنـجـاسـت کـه طـيـف                مضحک تـر اي
مقابل يعني سلطنت طلبان طـرفـدار     
رضا پهلوي هم گويا فعاالنه مشغـول  
جمع کـردن راي بـراي رضـا پـهـلـوي               
بعنوان "رضا شـاه دوم"  شـده اسـت.             

 يک بالماسکه تمام و کمال!
معضل طيف ناسيوناليست طـرفـدار   
سلطنت بسيار جدي است. فکرش را    
بکنيد فقط يک وليعهد داشته باشيـد  
ـيـد دارد خـيـانـت                   که تصـور مـيـکـن
ـقـالل        ميکند و ضد ملي و ضـد اسـت
سياسي و خيلي چيزهاي ديگر است. 
و حال به او آخرين هشدار را ميدهيـد  
که دست از مواضع ضد مـلـي خـود        
بردارد. حال ايشان ميگـويـد آقـاجـان        
من دور شـاه شـدن و تـاج و تـخـت                    
توخالي و نسيـه را خـط کشـيـده ام.             
سلطنت طلبان دو آتشه چه ميکنند؟ 
اين معضل ساده اي نيست. براي اين  
طيف بسيار جدي و حـيـاتـي اسـت.           
سلطنت طلب بدون شـاه کـه مـعـنـي          

 ندارد. 
نميشود از سلسله زنديه يا قـاجـار يـا      
ـيـدا      هخامنشي و ساساني کسي را پ
کرد که شاه بشود. بايد يـک سـلـسـلـه         
ـفـرض کـه             جديد درست کنيد. تـازه ب
هـمــه ايــن کــار هـا را کــرديــد و در                  
ماجراي اينکه چه کسـي شـاه بشـود        
سر همديگر را نبريديـد (کـه بـا ايـن            
ـيـسـت)،               فضاي فاشيسـتـي بـعـيـد ن
مـتـوجـه خــواهـيـد شـد کـه حـداقــل                 
دويست سيصد سال ديـر آمـده ايـد.          
ـيـا            قرن، قرن بيست و يـکـم اسـت. دن
بسيار عوض شده است. بويژه جامعه  
ايران از دوره شاه و خليفه و سلـطـان و     
سلطنت بازي مدتهاست عبـور کـرده     
است. و حتي با حکومـت خـونـخـوار       
ـتـوانسـتـه انـد               خميني و اسـالم هـم ن
فضاي انسانيت و آزاديخواهي را در     
آن خاموش کننـد. ايـن جـامـعـه اي             
ـيـه اعـدام اسـت.          است که فعاالنه عل
عليه سرکوب و زنـدانـهـاي سـيـاسـي         
است. جنـبـش بـرابـري زن و مـرد و                 
جنبش حقوق کودک و جنـبـش آزادي     

ـقـر و دفـاع از              بيان و جنبش عليـه ف
انسانيت دارد از سروکول اين جامعـه  
باال ميرود. بر خـالف سـنـت و درک           
ناسيوناليـسـتـي کـه مـدام "دکـتـر و                 
تيمسار و سرهنگ" ها را حلوا حـلـوا    
ميکند و کارگر برايش قشر پاييـن و    
توسري خور اسـت، در ايـن جـامـعـه            
معلم و کارگر و پرستار اقشار محترم 
و رزمنده اي هستند. رهبـران جـلـوي       
صحنه و شناخته شده اي دارنـد. ايـن      
جامعه را نميشود به سادگي بـه دوره    
شاهان بازگرداند. اين معضل جدي و 
ـبـش سـلـطـنـت طـلـب و                 اساسي جـن

 ناسيوناليست است.
رضا پهلوي ظاهـرا ايـن مشـکـل را           
ـنـکـه مـن                    ـتـن اي ديده است و بـا گـف
دغدغه شاه شدن ندارم مشکل را حل 
کرده است. اما سوال اينست کـه اگـر      
ـقـش شـاه را         رضا پهلوي نميخواهد ن
براي فاشيستهاي سلطنت طلب  ايفـا  
کند، چه جايي در سـيـاسـت بـرايـش          
باقي ميماند؟ آيـا جـنـاب ايشـان بـه            
غير از وليعهد سابق بودن هـنـري در       
سياست از خود نشان داده اسـت کـه         
بخواهد عرضه کـنـد؟ رضـا پـهـلـوي           
چهره شنـاخـتـه شـده اي اسـت. امـا                
شناخته شـده بـودن بـه خـودي خـود              
ـتـهــا                  قـدرت نـمـي آورد. بـعـضــي وق
برعکس است. از جمله وقتي که شـاه   
بودن و اتکا بـه حـکـومـت مـوروثـي           
چيزي جز سمبل عقب مندگي معني 
نميدهد. رضا پهلوي بـراي حـل ايـن           
ـلـو              مشکل چه کـرده اسـت؟ يـک تـاب
حقوق بشر به خود آويزان کرده، بحـث  
"شاهان خـوب و نـجـيـب" سـوئـد و                    
دانمارک را مدام جلو ميـکـشـد، امـا       
ميگويد از "سيستم خاصي" حمايـت    
ـنـد          ـيـوان نميکند و مردم در آينـده مـت
ـفـا        تصميم بگيرند که او چه نقـشـي اي
کند، ولي پشت سر هم بـه تـرامـپ و        
ـيـام و             بوش و حکومت عـربسـتـان پ
چراغ سبز داده است که بـه او کـمـک          
کنند که به قدرت برسد، در عين حال 
ـيــان                 از "کـارگــران مــظـلـوم" و "زنــدان
سياسي بيچاره" هم دفـاع مـيـکـنـد.           
ــاســت اعــدام و ســاواک و                 امــا ســي
تماميت ارضي پدر تاجدارش را هـم      
ستايش مينمايد. اما "دغـدغـه شـاه        
شدن" هم ندارد! فاشيـسـتـهـاي ايـران          
پرست طرفدار سلطنت به همين بازي 

ها و مغشوش بودن اعتراض دارنـد.    
آنها در واقع ميگوينـد نـمـيـشـود در          
ـبـش               ـقـش يـک مـغـازه دون سياست ن
آماده اجاره را بازي کـرد. بـايـد خـط          

 داشت، بايد رهبر بود. 
بطور واقعي نه فقط رضا پهلوي بلکه 
کل جنبش سلطنت طلبي دچـار يـک       
تناقض وجودي است. اين جـريـان از        
يک طرف با نفرت عميـق و گسـتـرده        
مردم از جمهوري اسالمي، يـک نـوع     
پشيماني از سرنگوني شاه را در ميان 
بخشهاي حاشيـه جـامـعـه مشـاهـده           
ميکند. و از يک طرف با اين واقعيت 
روبروست که بخش اعظم مردم حتـي  
زير سيطره يک حـکـومـت مـتـحـجـر            
اسالمي، به عقب نگاه نميکنند. اين  
مردم يک ذره از حقوق انسـانـي خـود        
کوتاه نمي آيند. حقوق کودک، حقـوق   
زنــان، آزادي بــيــان، آزادي احــزاب،           
مخالفت با زندان هاي سياسي، اينها 
امروز جزء جدايي ناپذير سياسـت در    
ايران است. در اين فضـا کـه کـامـال            
سياسي و پيشرو است سلطنت و شـاه  
و سلطان صد سال ديگر هم يـک جـو       
شانس نزديک شدن به قدرت را ندارد. 
شاهي که زندانهاي سياسي و اعدام و 
سرکوب احزاب نداشته بـاشـد ديـگـر         
شاه نيست. يک دلقک است که حـتـي      
اگر به قدرت برسد سه ماه دوام نـمـي     

 آورد.
تاريخ به شـمـا مـيـگـويـد کـه حـتـي                
ــد و دانـــمـــارک و                 شـــاهـــان ســـوئـ
اسکانديناوي هم با استراتژي حـقـوق     
بشري به تاج و تخت نرسيـده انـد. بـر         
عکس اين مردم ضد سلـطـنـت بـوده       
اند که با مـبـارزه قـدرت سـرکـوب و            
بگير و ببند را در ايـن کشـورهـا از              
شاهان گرفته اند. اما زورشان نرسيده  
است کـه تـمـام بسـاطشـان را جـارو               
کنند. با جنگ و جـدال و مـبـارزه و            

ـقـالب، حـقـوقـي را بـه حـکـومـت                   ان
سلطنتي تحميل کرده اند امـا مـثـل        
فرانسه امکان انقالب کـردن و جـمـع        
کردن کل بساط اشرافيت و حاکميـت  
موروثي را نيافته اند. در قرن بيـسـت    
و يکم هرکس بخواهد شـاه از تـخـت        
افتاده اي را به سـرکـار بـرگـردانـد يـا             
سلسله موروثي شاهان را اختراع کند 
ـقــط بـه ريشــخــنـد تــاريــخ تــبــديــل              ف

 ميشود. 
اين درست است که سـيـاسـت "رژيـم          
ـيـسـتـهـا و          چنج" و کودتا که ناسيونال
سلطنت طلبـان بـه آن امـيـد دارنـد،              
ربطي به مردم ندارد. و قرار اسـت بـا        
ـيلـه             ـب کودتا و دامن زدن بـه قـوم و ق
گرايي و امثال اينها عملي شود. امـا  
ـيـسـم و       در يک جامعه اي که راديکال
پيشرو بودن و چپ بـودن و کـارگـري          
بودن و دفاع از حقوق انسـانـي حـرف      
اول را ميزند، تـوطـئـه و کـودتـا هـم               
بهيچ وجه ساده نيست. نه فقط چلبـي   
در ايران جايگاهي ندارد. بلکه اينجـا   
ـتـدا صـدر و             جاي بازي با کـارت مـق
مالکي و قوم گرايي و سـنـت گـرايـي       
هم نيست. رضا پهلوي اين امکان را    
دارد که بسادگي از سـيـاسـت کـنـار            
بکشد و بدون دغدغه شاه شـدن بـرود     
زنـدگــيــش را بــکــنــد. امــا جــنــبــش            
ناسيوناليـسـم ايـرانـي اگـر بـخـواهـد               
نقشي در آينده سـيـاسـي ايـران بـازي          
کـنــد بــايـد ظــرف ديــگـري غــيــر از               
ـفـاده سـيـاسـي از               سلطنت بـراي اسـت
باقيمانده نفوذ خود در مـيـان اقشـار        
عقب مانده مردم دست و پا کند. نـه     
چسبيدن به فاشيـسـم ايـرانـي جـواب          
ميدهد و نه تن کردن تي شرت حقوق 

 بشري.     

هاش هم دروغيه"؛ "بي خـانـمـانـي آن         
ماست، ملک ميلياردي آن تو اسـت".   
شعارهايي کـه بـه اعـتـراضـات آنـان             
بعدي اجتماعي ميدهد. در عين حال 
کارگران شرکت واحد با شـعـارهـايـي       
چون "مسکن ما را نـديـد ايـن وضـع          
ــع                 ادامــه داره"؛ "مشــکــالت رو رف

نکني، اعتـصـاب هـم تـو راهـه" بـه                
ادامه اعتراضاتشان تا رسيدن به حـق  
و حقوق خود تاکيد گذاشتند. و بطـور  
واقــعــي ايــن صــداي اعــتــراض کــل           
جامعه است که امروز رساتر و حق به 
جانب تر خواستـهـاي خـود را طـلـب            

 ميکند.  
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خون کشيد سـقـوط کـرد). جـامـعـه             
خواهان تغيير است اما تغيير به نفـع  
مردم، تغيير در جهت رفاه و برابري و 
بهبود شرايط زندگي و نه تغيـيـراتـي    
نظير راي آوردن ترامپ در آمريکـا و    
يـــا بـــرگســـيـــت در بـــريـــتـــانـــيـــا.            
پـروتـکـشــنـيـسـم و نـاسـيــونـالـيـســم                
اقتصادي که امـروز راسـت افـرطـي           
مطرح ميکـنـد پـوچ و غـيـرعـمـلـي               
است. اين سياست در عصر جـهـانـي     
شدن سرمايه ها  تنها مـيـتـوانـد بـه          
معني تعميق بحـران سـرمـايـه داري         
باشد. امروز فـاشـيـسـم حـتـي بـراي               
طبقه سرمايه دار آلترناتيو و راه حلي 
ندارد. به اين معني عروج فاشيسم و  
نيروهـاي راسـت افـراطـي در غـرب              
دولت مستعجـل اسـت. عـروج ايـن            
نيروها همانطـور کـه تـوضـيـح دادم            

ناشي از رويگرداني مردم از سيستـم  
سرمايـه داري و دولـتـهـا و احـزاب                
سنتي حکومتي اسـت امـا در يـک            
سطح اقتصادي و اجتـمـاعـي راسـت       
افراطي نه تنها راه حـلـي بـراي حـل             
بحرانهاي  بورژوازي ندارد بلکه تنهـا  
ميتواند اين بحرانها را تشديد کـنـد.   
به نظر من در دوره تـرامـپ جـامـعـه        
امريکا به سرعت و بيش از پيش بين 
دو کمپ چپ با خواستهاي انساني و 
برابري طلبانـه (بـخـش وسـيـعـي از              
مردم بويژه جوانان با بـکـار گـرفـتـن          
مدياي اجتماعي خود جزو فـعـالـيـن       
اين کمپ هستند) و از سـوي ديـگـر       
کمپ  يـک درصـديـهـا کـه بـوسـيلـه                  
ترامپ و فرقه هاي فاشيستي نـظـيـر      

ــت             ــالن و آل ــوس ک ــل ــوک ــت    -ک راي
نمايندگي ميشود پـوالريـزه خـواهـد         
شد. اکثريت مردم آمريکا به ترامـپ   

راي ندادند و به نظـر مـن شـش مـاه           
نخواهد گذشت که آن بخشي از مردم 
که به ترامپ راي داده اند نيز متوجه 
ميشوند که تغييرات وعده داده شـده  
او عمال بجز حذف هـر چـه بـيـشـتـر             
خدمات اجتـمـاعـي و سـفـت کـردن             
بيشتر کمربنـدهـا مـعـنـائـي نـدارد.            
حتي خود حزب جـمـهـوريـخـواه  بـه             
ترامـپ اعـتـمـاد چـنـدانـي نـدارد و                 
نميداند ترامپ قـرار اسـت جـامـعـه            
آمريکا را به کجا ببرد. اگـر تـرامـپ       
بخواهد همان سيـاسـتـهـائـي کـه در           
کمپينش وعده ميداد را عملي کـنـد     
به سرعت بخش عظيم مردم جامـعـه   
و حتي بخشي از طبـقـه حـاکـمـه در          
برابرش خواهنـد ايسـتـاد. ايـن امـر             
همانطور که ابتدا  گفتم نشانه بحران 
عميق طبقه سرمايه دار هست و نـه      

 قدرت او. 

 ۷ از صفحه  
  ... I�یJ	ی��� �ی9 دار� و  $�4<ی	ان ��$�,& 

ـلـي            کارگر و معلم پيوست و مـا خـي
قوي تر ميتوانيم به اعتراض خودمان 
ادامه بدهيم. بعد از اين اعتـراض نـه      
تنها دانشجويان بلـکـه کـارگـران هـم          
ـنـد.          احساس قدرت بيشتـري مـيـکـن
معلم و بازنشسته هم همينطور. فکـر   
ميکنند خـودشـان و بـچـه هـايشـان               
بعنوان يک توده قدرتمند بهم پيوسـتـه   

 اند که مبارزه را جلوتر ببرند. 
 

به فضاي چپ حـاکـم   
�ان (	و�3:  
آذر و دانشگاه اشـاره کـرديـد،         ۱۶ بر 

برگرديم به فضـاي جـامـعـه. فضـاي             
راست و چپ در کل جامعه را چـطـور   

 ميبينيد؟  
ـ�ـ.:   ��
 �FAدر دانشـگـاه و در         ا

جامعه گرايشات مختلـف سـيـاسـي       
هست. قومپرستان در نقاط مختلفي 
ـفـرقـه انـداخـتـن و ايـجـاد                   مشغـول ت
ـنـد و                  خصـومـت مـيـان مـردم هسـت
ــازي              ــجــاعــي ب ــار ارت ــشــي بســي نــق
ميکنند، مشغله هايشـان از جـنـس        
مشغله مردم نيست بلکه دشمنـي بـا     
مــردم اســت، نــاســيــونــالــيــســت هــا          
مشغول پـاسـارگـاد و آب و خـاک و               
ايران ايران کردن هستند اينها مشغله 
ـبـان هـم          هاي آنها است و اصالح طـل
فوقش خواست آزادي موسوي کروبي 
را دارنـد. در دانشـگــاهـهـا هـم ايــن                 
گرايشات هست اما آن صـدايـي کـه        
ـنـدگـي     اکثريت عظيم دانشجو را نماي
ميکـنـد هـمـيـن صـداي چـپ اسـت                 
همين بيانيه اسـت هـمـيـن شـعـارهـا            
ـيـسـم و             است، پاسارگاد و نـاسـيـونـال
ـيـسـت، اصـالح ايـن                  قـومـپـرسـتـي ن
ـيـسـت. درد مشـتـرک و                  حکومـت ن
ـيـکـاري،        مسائل واقعي مردم فقـر، ب
مسکن گران و تحصيل و طـب گـران     
اســت، بــيــکــاري اســت، تــبــعــيــض           
جنسيتي است، و انواع زورگويـي هـا     
و اجحافاتي که در حق اکثريت مـردم    

ـيـه و ايـن           آذر    ۱۶ ميشود و اين بيان
پاسخي به اين مسائل بود. اگر کسي  
به فکر اتحاد مردم است بـايـد پشـت      
اين نوع بيانيه ها بـرود کـه خـواسـت           

درصــدي هــاي جـــامــعــه را                  ۹۹ 
نمايندگي ميکند. اکثريـت مـردمـي       
که دلشان بـراي اتـحـاد و مـبـارزه و                
قدرت خودشان ميسوزد بايد از ميان 
گرايشات بگويند اين گـرايـش اسـت        
ـنـدگـي مـيـکـنـد. ايـن                که ما را نمـاي
بيانيه و اين نوع بيانيه ها و ايـن نـوع       

ـتـوانـد اتـحـاد                شعارها اسـت کـه مـي
عميق بين مردم ايجاد کند و جامعـه  
  را عليه جمهوري اسالمي متحد کند
و در عين حال افق روشني براي آينـده  

 مقابل مردم بگذارد. 
 

آذر گذشـت امـا       ۱۶ 
�ان (	و�3:  
خواست هاي مردم و مشقـات مـردم     

آذر امسـال       ۱۶ سرجايش هست. آيا 
سکـويـي، مـوقـعـيـت بـهـتـري بـراي                 
ــراي                 ــري آن خــواســت هــا ب ــگــي پــي

 دانشجويان ايجاد ميکند؟ 
  :.���
 �FAقطعا اينطـور اسـت.     ا

آذر تمام شد اما بيانيه تـمـام      ۱۶ روز 
ـيـرات ايـن          آذر بـر       ۱۶ نشد. تازه تاث

جامعه شروع ميشود. تازه مـعـلـمـان      
فکر ميکنند که اينبار در قطعـنـامـه    
هايشان بايد خيلي صريح از خواسـت  
ها و مبارزات دانشجـويـان حـمـايـت        
کنند. از تحصيل رايگان دفاع کنند،  
عليه فشارهايي که به فرزندان دختر و 
پســر دانشــجــويشــان وارد مــيــشــود         
ـلـي        اعتراض کنند، کارگران بايـد خـي
صريحتر از اين نيرو که دست اتـحـاد     
ـنـد و         بطرفشان دراز کرده حمايت کـن
ـنـد کـه از          دانشجويان هم فکر ميکـن
کارگران و معلمان و بـازنشـسـتـه هـا          
بايد حمايت کنند چـه بـا شـرکـت در           
تجمعاتشان، چه بـا مـحـکـوم کـردن            
سرکوب آنها، چه بـا خـواسـت آزادي          
کارگران و معلـمـان زنـدانـي و سـايـر             
زندانيان سياسي. به اين مـعـنـي کـل        
جامعه در مـوقـعـيـت جـديـدي قـرار            
گرفته. جنبش سوسياليستي، جنبش  
ـبـانـه، قـدم         آزاديخواهانه و برابري طـل
هاي بزرگي به جلو برداشت. ايـن يـک      
پيروزي بود نه تنها براي متحد شـدن    
مردم و شجاعت بيشتر و دلگرمي و   
اميد بيشتر به مبارزه عليه جمهـوري  
ـيـن از زاويـه                 ـلـکـه هـمـچـن اسالمي ب
ـيـز،               ـلـف سـيـاسـي ن گرايشات مـخـت
گرايش سوسياليستي را در مـقـابـل          

آذر    ۱۶ گرايشات ديگر تقويت کرد.    
تمام شد اما راهـي کـه دانشـجـويـان            
نشان دادند، بيانيه اي که دانشجويـان  
دادند، اتحادي که بين کارگر و معـلـم   
شکل گرفت بنظر مـن سـرآغـاز دوره        
ـبـش                  ـفـع جـن جديدي از مـبـارزه بـه ن
آزاديخواهانه و سوسياليستي خواهـد  

 بود. 

 ۳ از صفحه  
 #ذر ا$�	ل ��#E	ز دورا�. -	ز: ۱۶

 کارگری در مالمو    کنفرانس 

برگزار کننده: نھاد کمپین برای آزادی کارگران 
 (Free Them Now) زندانی

 مکان: سوئد، مالمو،  لوکال ترف ھوست 

Yestadvagen 42  ،  طبقھ پنجم 

بعد از ظھر   ٧.٣٠ -٥.٣٠ دسامبر، ساعت    ١١ تاریخ:       

شھال دانشفر، سخنگوی کمپین برای آزادی  سخنرانان:  
کارگران زندانی،رضا رشیدی، عضو کمپین برای آزادی  

 کارگران زندانی 

مژگان مظھر سرمدی، معلمی کھ اخیرا از ایران آمده و از  
  معلمان سخن میگوید 

 پیام ھای ویدیویی ھمبستگی از اتحادیھ ھا و فعالین کارگری در نقاط مختلف جھان:

 پیام ویدئویی سعید نعما دبیر کل فدراسیون عمومی کارگران در عراق   •
 پیام ویدئویی استفان اسمیت رئیس اتحادیھ کارگران دولتی و خدمات در کانادا  •
پیام ویدوئویی حاتم الوینی عضو کمیتھ جوانان بزرگترین اتحادیھ کارگری تونس   •

UGTT 
 پیام ویدوئویی پیتر تاچل کمپینر حقوق بشر در انگلیس  •
 پیام ویدئویی جان کالرک سخنگوی اتئالف علیھ فقر در کانادا  •
 پیام ویدئویی جنبش علیھ بیکاری در افغانستان  •
 پیام ویدئویی مایک پارلک دبیرکل اتحادیھ کارگران پست کانادا  •

پیام ویدوئویی راب آشتون دبیر کل  اتحادیھ  بین المللی کارگران باربر اسکلھ و انبار    •
 کانادا 

 ھدا کامل کمپینر کارگری از کشور مصر        ••••

 لیست کامل خواھد شد  

از تمامی نھادھای مدافع حقوق انسانھا، اتحادیھ ھای کارگری در سراسر جھان و احزاب  
 سیاسی دعوت میکنیم کھ اگر پیامی برای این کنفرانس دارند با شماره تلفن زیر تماس بگیرند. 

 شھاب بھرامی   ٠٠٤٦٧٣٩٨٠٩٣٣٩ 

   شما میتوانید ھمچنین پیامھایتان را بھ این ای میل ارسال کنید: 

                                 Shahla.daneshfar2@gmail.ocm 
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چه باشد و از  سابقه اين هجوم هر 
هر کجا که شروع شده باشد، از افشاء 
واگــذاري "غــيــرقــانــونــي" امــالک بــه          
نزديکان و خواص در شهرداري تهران 
و شعله کشيدن اين رانـت خـواري بـه        
ديگر رقباي محروم شده در مـجـلـس    
شوراي اسالمي يا سنگالح بـرجـام و     
آينده نامعلـوم آن، تـا شـاخ و شـانـه                

ـتـخـابـاتـي و يـا هـر                       کشيدن هـاي ان
فاکتور دخيل ديگر، يک چير بخـوبـي   
نـــمـــايـــان اســـت، ايـــن دعـــوايـــي             

سـاز بـراي کـل جـمـهـوري                سرنوشـت 
 اسالمي است.

 
��؟ � د �ا &� �� 

ـيـادي        ـن منشاء اصلي و عامـل ب
اين درگيري کم سابقه، بي تـرديـد بـه        
گــل نشــســتــن کشــتــي جــمــهــوري            

ـقـي سـيـاسـي        اسالمي و بي آن در         اف
ــاي                   ــارج اســـت. فضـ داخـــل و خـ
اعــتــراضــي رو بــه گســتــرشــي کــه             

دانـد     جمهوري اسالمي بـخـوبـي مـي      
حريف آن نخواهد بود. به هم ريـخـتـن    
صفوف داخـلـي حـکـومـت و سـربـه                

خـوران سـفـره         نافرماني گذاشتـن نـان    
ــي هــم اســاســا جــدا از                 حــکــومــت

پايان، ريشه در وحشـت   هاي بي  رقابت
از برآمد اعتراضات و نفـرت عـمـيـق       
مردم از حـکـومـتـي اسـت کـه آنـرا                  

ـيـکـاري و                  مسبب خـانـه     خـرابـي و ب
 دانند. فالکت اقتصادي خود مي

وضعيت وخيم اقتصادي و صـف  
وسيعـي از مـردم مـعـتـرض کـه بـه                  
درست، عامل بقاي اين وضعـيـت را      

هـاي     شناسند و بي اثر بودن وعده مي
برجام و نـاتـوانـي در گشـودن حـتـي               
روزني به سوي بهبود اوضاع، تـعـادل     

 کل حکومت را بهم ريخته است. 
ــده          مــحــمــود صــادقــي، نــمــايــن
مـجـلـس شـوراي اسـالمـي از فـربـه                 
شدگان سفره جمهوري اسالمي که بـا  
کارت بازي روحاني وارد مجلس شده 
است، به ناگهان بـه خـيـمـه و بـارگـاه             

بـرد و       رئيس قوه قضائيه يورش مـي   
در قصاص واگذاري امالک شهرداري 
تهران و دستگيري "ياشار سـلـطـانـي"      
سردبير سايت معماري نيوز در برمال 
ـتـه     کردن فساد گسترده و سازمان يـاف
در شهرداري تهران تـوسـط دسـتـگـاه        

گــويــد: "بــايــد        قضـايــيــه کشــور مــي     
شــنــاســي شــود كــه چــگــونــه           آســيــب

دادستان ما، در پرونده افشـاي فسـاد     
شهرداري پيش از آن كه دنبال پـرونـده   
ـبـع درز       فساد باشد دنبال افراد يا مـن
اطالعات به بيرون و همچنين اضافـه  

 كردن به صف متهمان پرونده است".
ايــن جــرقــه دعــوايــي اســت کــه          
منطقاً، دير يا زود سراپرده دسـتـگـاه      

کشـيـد.    قدرت قضائيه را به آتش مي
اينکه او جسارت چنين افشـاگـري را     
ـنـاسـب مـوازنـه           بخود داده دقيقا به ت
  قدرت و توانايي در پشـت پـا گـيـري        

 گردد. طرفين برمي
او تــوپ را بــه زمــيــن صــادق               
الريجاني کشاند و از واريز شدن بيش 

ـيـارد تـومـان بـه              ۱۰۰۰ از  ـل  ۶۳ مـي
حســـاب بـــانــــکـــي شـــخــــصــــي             

القضات" بيت رهبري و ربـاي      "قاضي 
ميليار تومان بـه   ۲۰ بانکي ماهيانه 

حساب ايشان پرده برداشـت! ايـن در        
نوع خود بـراي جـمـهـوري اسـالمـي             

اي از درون بود. آنچه  ضربه گيچ کننده
رخ داد قــابــل مــقــايســه بــا هــيــچ                
ـيـن      افشاگري ديگري، نبود! نه معـاون

نژاد، نه مرتضوي و بـابـک    دزد احمدي
زنجاني و ديگران، هيچ مقام ديگـري  
در چنين موقعيت حکومتي نيسـت.  
اين شليک به حيات خلوت و پسـتـوي   
ـيـه اسـت کـه                 تو در تـوي قـوه قضـائ

اي    مستقيما به خيمه و بارگاه خامنـه 
شـود. بـه هـمـيـن سـبـب                  وصل مـي   

عجوالنه بصـورت واکـنـشـي اعـالم            
شود، "رهبري" بسيـار عصـبـانـي         مي

 شدند!
هاي دعوايي در اين  طبعا ترکش

سطح و تبعات سياسي نـاشـي از آن         
ابعـاد  وسـيـعـي دارد. دعـواي قـوه                  
قضائيه با محمود صادقي بسـرعـت   

کـنـد! از هـر            به همه جا سرايـت مـي    
شود.  دستگاه حکومتي دود بلند مي

مجلس، دولت و قوه قضائيه شاخ بـه  
شوند! دسـتـگـيـري و جـلـب             شاخ مي

ـيـت" دار مـجـلـس                  ـنـده "مصـون نماي
اسالمي دردسرساز مـي شـود و بـه            

 شود. مي  خيابان کشيده
اي سخنگوي دستگاه  محسن اژه

ـيـام                 ـقـام را از ن ـت قضائيه شمشـيـر ان
کشد: "قوه قضائيه ديگر تنها بـا       مي

کـنـد، در        دزدها بـرخـورد نـمـي       آفتابه
دولت حسن روحاني هم افراد بسياري 
ـيـس قـوه             ـنـد و رئ تحت تعقيب هست
قضائيه دستور داده درباره بـرادرانـش   

اي نداشته بـاشـيـم". در         هيچ مالحظه

جاي ديگري تاکيد دارد کـه: "امـروز         
يک هجمه سنگيني عليه قوه قضائيه 
ـفـي دارد و           ـل است و اين داليل مـخـت
يکي از داليل آن است که مفسدين و 

ها به اين نتيجه رسيدند که قوه  نفوذي
ـيـدا    قضائيه قدرت برخورد با آنها را پ

 کرده است".
حسن روحاني هم در مـقـابـل بـه         

آشـيـل بـرجـام و نـاکـامـي و                      پاشنـه 
برد و    شکست حاصل از آن حمله مي

اش در مواجـهـه     صريحا در سخنراني
با سيل اعتراض بـرادران دلـواپـس و        

گويد: "هر  در دانشگاه مي  اللهي حزب
گامِ برجام با نظر و آگاهي رهبري بوده 
اسـت" و عـمــال تــوپ را بـه زمـيــن                  

کند. او ناکامي در     "رهبر" شليک مي  
اي را    ماجراي برجام و توافقات هسته

ــه              ــمــامــا در دامــن خــامــن اي    در ت
 گذارد. مي

علي مطهري، ناراضي از جبـهـه   
ديگري وارد ميدان شده اسـت. او را         

شــخــصــي و امــام             بــرادران لــبــاس   
اي در      هاي سر به فرمان خامنه  جمعه

شيراز و مشهد و کرمان و چند جـاي    
انـد. او        ديگر بارها گـوشـمـالـي داده        

رئــيــس مــجــلــس از         بــعــنــوان نــايــب   
ـيـه       هاي مـغـضـوب قـوه       خودي قضـائ

است. از آنـهـا کـه راسـت راسـت راه               
ـنـد و بـر            روند و افشاگري مي مي  کـن

دهند. آنچـه    کرسي خود نيز تکيه مي
توانند علنا  که هاشمي و روحاني نمي

بگويد رسماً از تريبون مجلس و هـر      
گـويـد تـا         آورد مـي   جا فرصتي بدست

اي از حکومت  مالي شده چهره ماست
اسالمي بسازد. او که خود را افشاگر  
فســاد، رانــت خــواري، اخــتــالس و            

دانـد. جـبـهـه           مافياي حکومتي مـي 
ديگر را بـراي "رفـع حصـر" سـاخـتـه               
است. دعواي درون حـکـومـتـي کـه             
روي دست جمهوري اسالمـي مـانـده      

اي    است و به حکم حکومتي خـامـنـه   
 گره خورده است.

ـتـهـا          فسادهاي بي پايان و بـي ان
يک بخش ديگر دعواي طرفين است. 

اش در      محمود صادقي در سخنراني
آذر، حمله دستگاه قضائيه را بـي    ۱۶ 

کـنـد:      گذارد و مطـرح مـي     پاسخ نمي
ـقـدر          "فساد نهادهاي نظارتـي؛ االن آن

هاي عريض و طويـل شـکـل       سازمان
دويم عمـق ايـن      گرفته، اما هرچه مي

شود. عمق اين فساد   فساد کمتر نمي
در نهادهاي نـظـارتـي اسـت. هـرچـه              

زنند، واي به روزي    بگندد نمکش مي
که سازمان بـازرسـي بـگـنـدد يـا بـه                

فرض مثال آن مأموري که قرار اسـت  
ها رسيدگـي کـنـد مـعـلـوم            به بورسيه

 شود خودش بورسيه است.
در جاي ديـگـري هـم رسـمـا در              

گويـد:   ها مي رابطه با تأييد صالحيت
"فايل صوتي وجود دارد که در آن بـه       
يک نامزد انتخابات پيـشـنـهـاد شـده        
"دو ميليارد بدهد تا تأييد صالحيـت   

ميليون تـومـان    ۵۰۰ بشوي. بعدا به  
 راضي شدند"!  

صالحيتي که آشکارا در حـيـطـه    
هژموني بيت رهبري است. چنين بـه     

شود. و ترفنـدهـاي     مي  تمسخر گرفته
کــنــد.    طــرف مــقــابــل را افشــا مــي         

ـتـي از وحشـت         مافياي حکومتي وق
فروپاشي، به ناچار درون متعفن خـود  

کـنـد،      ريزد و افشـا مـي     را بيرون  مي
ـيـش    دامنه فساد گسترده حکومتي ب

 شود. از پيش نمايان مي
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نــه دزدي و فســاد، نــه روابــط              

مافيايي و نه جنايت و پرونده سازي و 
پـاپــوش دوزي، هــيــچــکـدام در ايــن           
حکومت تازگي ندارد. اين قبايي کـه   
است بر تن جمهوري اسالمي دوخـتـه   
شده است و تا هست همين خـواهـيـد    
بود. آنچه تـازگـي دارد، نـه وسـعـت               

هـاي     آمدن عـرصـه      دامنه نبرد که سر
يکه تازي است. دامنه افشاگري دارد  
ســراپــرده بــيــت رهــبــري را بــه آتــش            

کشــد. ايـن آغــازي بـر پــايــانــي               مـي 
 محتوم است.

در تــوجــيــه افشــاي حســابــهــاي        
ـتـه مـي        بانکي و جوانب شـود؛     آن، گـف

مسئولين طراز اول ممکت از آن بـا        
ـلـي     خبر بوده اند! اين خود گواه بي بدي

است که مافياي حاکم در جـمـهـوري       
اش    اسالمي آخرين پستوهاي نهـانـي  

هم بر سر بازار افتاده اسـت. ايـن بـار         
خـواري و سـنـد           صحبت بر سر زمين

سازي نيست. حادثه بزرگتر از ابـعـاد      
تاکنوني است. اين بار به سادگي، نـه     
نمايندگان کذايي مجلس مصونيتـي  
ـيـه        دارند و نه دستگاه هار قـوه قضـائ

تواند به تبع هـمـيـشـگـي شـاخ و            مي
شانه بکشد. اين بادکنکي اسـت کـه        

ترکيده است. اين حکومت اسـالمـي     
ـيـن تـعـفـن فسـاد هـزار                است که چـن

هاي خودش بـر     اش توسط خودي اليه
ـفـه               متن نارضايتـي و تـالش بـي وق
مردم براي رهايي از شـر حـکـومـت           
اسالمي، بـرمـال شـده اسـت و بـوي              

 گندش دنيا را برداشته است. 
گـويـد از        محمود صـادقـي مـي       

شخـص الريـجـانـي بـه دادگـاه ويـژه                
روحانيـت شـکـايـت کـرده اسـت! بـه                 

گويد سـپـر دفـاعـي        سادگي دارد مي
اسـت. ريـش         قوه قضائيه ذوب شـده    

خـود نـهـاده گـيـر کـرده                   شيخ در تله
 است.

هــاي    نــيــرويــي کــه هــمــه جــنــاح       
حکومتي را به جان هم انداخته، دارد 

ـبـرد را تـرسـيـم                عرصه هاي نـهـايـي ن
هاي فاسـد و     کند. هر چقدر جناح  مي

مافياي حکومتي بيشتر با هـم شـاخ     
شوند، و طشـت فسـادهـا       به شاخ مي
ـتـد. قـدرت و تـوان               مـي    از بام فـرو  اف

ـيـونـهـا           ـل جنبش عدالت خواهانـه مـي
شـان را دارنـد        مردمي که خوشبختي

از چنگال اين حکومت هار و فـاسـد       
هاي وسيـعـتـري     در مي آورند، عرصه

 کند. را تسخير مي
صدها تجمع اعتراضي کـارگـري   

ــي                 ۱۶ و    ــخــوب ــه  ب آذر امســال، ب
ـيـشـروي مـردم را بـراي             عرصه هاي پ

خاتمه دادن به حکومتي که جز فساد 
و توحش و خونريزي حاصل ديـگـري     

ـيـرويـي              ندارد، نشان مي دهـد. ايـن ن
ـيـن       است که جمهوري اسالمي را چـن

 به پرتگاه سقوط رانده است.

 ۱ از صفحه  
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