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مراسم خاکسپاري رفسنجاني بنـا بـه     
گزارشها اين هفته جمعيت بزرگـي را    
گـرد هــم آورد. بــرخــي گـزارشــهــا از              
ـفـر در              ـيـون ن ـل حضور بيش از دو مـي
ـيـن رفسـنـجـانـي سـخـن                 مراسم تـدف
ميگويند. برخي اين آمـار را اغـراق          
آميز ميداننـد و آنـرا بسـيـار کـمـتـر                
برآورد کرده اند. اما هرچه بـاشـد ايـن       
بزرگترين تجمع دولتي در جـمـهـوري      

اسالمي پس از مرگ خميني قـريـب     
سي سال پيش بود. اما اين نـمـايـش،     
بهيچ وجه نتوانست به نمايش قـدرت    
حــکــومــت تــبــديــل شــود. کــامــال             
برعکس همه گزارشها پر بود از درد     
سرها و "حاشيه هاي" ايـن تـجـمـع و             
ـيـن           درگيريها و اصطکاکهـايـي کـه ب
جناحها صورت گرفت و قابل مخفي 
کردن نبود. حقيقت اينست که مـرگ     
رفسنجاني همه جناحهاي متخـاصـم   
ملي اسـالمـي را گـرد هـم آورد تـا                  

تشتت عميق و مهلک و آشتي ناپذيـر  
ـيـش بـگـذارنـد. ايـن                    خودرا بـه نـمـان
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انتخابات رياست جمهوري آمريكا با 
انتخـاب دانـالـد تـرامـپ، بـه پـايـان                  
جنجالي خود رسيد. در عين حال كـه   
هيات حاكـمـه جـديـد خـود را بـراي               
تغيير و دست به دسـت شـدن قـدرت          
سياسي آماده ميكند، در همان حـال    
جامعه نيز براي مقابله با چـالشـهـاي      
جديد در دوران هيات حاكـمـه جـديـد       
آماده ميشـود. پـايـان دوره لـجـنـزار              

انتخاباتي اين دوره در آمريـكـا بـدون      
ترديد با دورانـي از كشـمـكـشـهـا و               
جدالهاي جديد همراه اسـت. دوره اي       
كـه يـك مشـخـصـه ان مصـافـهـا و                   
كشمكشهاي پيچيده تر و خـطـرنـاك        
ـقـاط تـالقـي در           تري است. يكي از ن
ـبـري و پـي                دوران جديد جـنـگ سـاي

 آمدهاي آن است. چگونه؟ 
هيات حاكمه كنوني آمريكا مـدعـي   
است كه سرنوشت اين دوره انتخابـات  
بــه نــوعــي تــحــت تــاثــيــر "حــمــالت            

ســايــبــري" دولــت روســيــه و ويــكــي            
ـيـكــس قـرار داشـت. اطــالعـات و                ل
مدارك داخلي و دروني يـك كـانـديـدا       
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دي ماه خبـر غـيـر       ۱۹ روز يکشنبه 
منتظره مرگ رفسنـجـانـي انـتـشـار         
ــه بــود؟                  ــي ک ــجــان ــن ــت. رفس ــاف ي
رفسنجاني چه کـرد؟ بـعـد از مـرگ           
رفسنجاني صفبـنـدي هـاي داخـلـي          
حکـومـت بـه چـه سـمـت و سـوئـي                   
ميرود؟ در اين رابطه حميد تـقـوائـي    

 به سئواالت ما پاسخ ميدهد.
 

اجازه بدهيـد بـا ايـن        ��	 #+	ر�:  
سئوال شروع کنيم که رفسنجاني کـه  

 بود و چه کرد؟
رفسنجاني معـمـار   ��( �B4ای�:  

جمـهـوري اسـالمـي بـود. يـکـي از                 
شخصيتهاي اصلي بود که از هـمـان   
روز اول در روي کـار آوردن و حـفـظ          
سلطه حکـومـتـي کـه بـا کشـتـار و                
زندان و شکنجـه خـودش را سـر پـا             
نگهداشته نقش اساسي ايفا کرد. در  
سرکوبها و کشتار سال شصت و در     
همه جناياتـي کـه تـا امـروز ادامـه              
دارد رفسنجاني نقش کليدي داشـتـه   
است. او در دوره جنگ ايران و عراق  
ــظــامــي            ــيــروهــاي ن ــدهــي ن فــرمــان
جمهوري اسالمي و هـمـه جـنـايـات        
جــنــگــي کــه جــمــهــوري اســالمــي           
مرتکب شد را بعهده داشـت، مـدت     
هشـت ســال رئــيــس جــمــهــور بــود،          
رياست مجلس اسالمـي را بـعـهـده         
داشــت، عضــو شــوراي امــنــيــت و           
مسئول مجمع تشخيص  مصلـحـت   
نظام بود، ترور مخالفـيـن در خـارج        
کشور، در داخل کشور، اعـدامـهـاي    
جمعي و سرکوبها و دستـگـيـري هـا       
ــم                 ــي ــق ــه دســتــور مســت ــا ب هــمــه ي
رفسنجاني و يا در زمـانـي کـه وي            
پسـتــهـاي کـلــيـدي داشـتــه صــورت            
گرفته است. رفسنجاني نه تنـهـا در      
حــفــظ نــظــام ســرکــوب و کشــتــار             
جمهوري اسالمي نقش تعيين کننده 
اي داشــت بــلــکــه مســئــول و آمــر             
مستقيم بسياري از جنايتـهـاي ايـن      
حکومت بـود. بـعـنـوان نـمـونـه در                  
دادگـاه بــررســي تــرور در رســتــوران          
ميکونوس در آلـمـان ايشـان رسـمـا            
محکوم شد و يا در بمب گـذاري در      
آرژانتين هم رفسـنـجـانـي در کـنـار             

واليتي و فالحيان و چند تن ديگر از 
مقامات حکومت متهـم درجـه اول       
بود و محکوم شد. رفسـنـجـانـي در        
سطح بين المللي پرونده قطوري دارد 
و رسما بعنوان يک جـانـي شـنـاخـتـه         
ميشود. در خود ايران هم بـه طـريـق       
اولــي از قــتــلــهــاي زنــجــيــره اي تــا             
جناياتي که در دوره جـنـگ اتـفـاق             
ــيــه ســرکــوبــهــا و                 افــتــاد و در کــل
دستگيـري هـا و اعـدامـهـا ردپـاي               
رفسنجاني عيان است. به نـظـر مـن       
يک مظهر و نماد جنايـت جـمـهـوري       
اسالمي رفسنجاني است. اينکه در    
دوره آخر عمرش اختالف نـظـرهـائـي     
بـه خــامـنــه اي پـيــدا کـرد مســالــه               
ديگري است کـه امـيـدوارم در ايـن             
مصــاحــبــه بــه آن بــپــردازيــم. ايــن              
اختالفات درون حکـومـتـي در ايـن         
حــقــيــقــت تــغــيــيــري نــمــيــدهــد کــه          
رفسنجاني در بـرپـايـي ايـن بسـاط            
فوق ارتجاعي و مـاشـيـن سـرکـوب          
جمهوري اسالمي نقش اسـاسـي اي       

 داشته است. 
 

قـبـل از ايـنـکـه بـه             ��	 #+ـ	ر�:  
مسالـه اخـتـالفـات رفسـنـجـانـي و               
خامنه اي بپردازيم  اجازه بدهيد اين 
سئوال را مطرح بـکـنـم کـه روز سـه            
شنبه بمناسبت مـرگ رفسـنـجـانـي          
روز عزاي عمومي اعالم شد و مردم 
زيادي هم در دانشگاه تهران تـجـمـع      
کرده بودند. آيا تجمع مردم بـخـاطـر       
 همسوئي رفسنجاني با مردم است؟ 

هــيــچــيــک از    �ــ�ــــ( 4ــBــ�ایــ�:  
مقامات جمهوري اسالمي با مـردم  
همسو نيسـت. کسـي کـه بـا مـردم               
همسو است بايد براي رهائـي مـردم     
از شر کـل ايـن نـظـام تـالش کـنـد.                
بنابرين نه تنها رفسـنـجـانـي بـلـکـه            
باصطالح "اصالح طـلـبـان" دوآتشـه         
تري مثل کـروبـي و مـوسـوي را از             
هيچ نظر نميتوان هـمـسـو بـا مـردم            
دانست. اينها اگـر خـودشـان را در             
لباس اصالح طـلـبـي پـوشـانـده انـد            
براي حفظ حکومت و کل نظام است 
و بارها صريحا ايـن را اعـالم کـرده          
اند. دعواهاي جناحي در حـکـومـت     

بر سر اينست که از کدام راه و با چـه    
سياستي ميشود اين بساط کشـتـار   
و چـپـاول را سـرپـا نـگـهـداشـت. از                  
خاتمي و مـوسـوي تـا رفسـنـجـانـي            
هميشه نـگـرانـي و هشـدارشـان بـه               
جناح اصولگرا اين بوده کـه ايـن ره         
کــه شــمــا مــيــرويــد بــه ســرنــگــونــي          
حکومت منجر ميشود، در جامـعـه   
طــوفــان بــپــا مــيــشــود، بــقــول                   
اصولگرايان "فتنه" بر پـا مـيـشـود،           
يعني مردم بخيابانـهـا مـيـريـزنـد و           
سرنگونمان ميکننـد. دعـواي بـيـن          
جناحها بـر سـر جـلـوگـيـري از ايـن                
"خطر" است. يکي ميگـويـد از ايـن          
راه بايد رفت و ديگري ميگويد از آن 

 راه. 
همه دارو دسته هاي حکومتـي،  
از رفسنجاني تا همه کساني کـه بـه       
خودشان ميگويند اصالح طـلـب در     
ماشين کشتار جـمـهـوري اسـالمـي          
نقش اساسي اي داشته اند. خيلي از  
کساني که امروز "ليبرال" و "اصـالح     
طلب" شده اند جزء مسئولين اصلي  
سپاه و بسيج و وزارت اطـالعـات و       
ارگــانــهــاي پــلــيــســي و امــنــيــتــي            
سرکوبگر حکـومـت بـوده انـد. ايـن             
"اصــالح طــبــي" را اعــتــراضــات و            
نارضائي عميق مردم به حکـومـتـي    
ها تحميل کرده است. لقـب اصـالح      
طلب را به هيچ معنائي نميتوان بـه    
اينها الصاق کرد. اساسـا اصـالحـي       
در کار نيست. هيچکدامشان هـيـچ      
اصالحي در جامعه و در وضـعـيـت        
مردم را حتي وعده نداده انـد. آنـچـه       
"اصالح طلبي" ناميده مـيـشـود در          
واقع مخالفت و يا بعبارت دقيق تـر    
عدم تبعيت تمام و کمال از خـامـنـه      
اي است. در دوره زمامداري اولـيـن      
اصــالح طــلــب کــه خــاتــمــي بــاشــد           
قتلهاي زنجيره اي اتفـاق افـتـاد. در         
دوره جــنــاب روحــانــي کــه ظــاهــرا           
ــعــداد               اصــالح طــلــب دوم اســت ت
اعدامها رکورد شکسـت. مـعـمـوال        
اين نوع اصالح طلبان روي کار مـي    
آيند و کشتارها را بـه گـردن جـنـاح           
اصولگرا مـيـانـدازنـد.ايـن يـک نـوع             

تقسيم کار غير رسمـي و دوفـاکـتـو         
بين جـنـاحـهـاي حـکـومـتـي اسـت.              
ميزنند و ميکشند و بـعـد مسـئـول         
دولت و ماشين اجـرائـي حـکـومـت          
ميگويد تقصير من نيست، تقصـيـر   
جناح مخالف است. در عـيـن حـال         
همه شان ميدانند که بدون سـرکـوب     
يک روز هم در قدرت باقي نخواهـنـد   
ماند. به اين بازي ميگويند اصـالح   
طلبي! تـازه رفسـنـجـانـي حـتـي بـه                
همين معني هم هيـچـوقـت اصـالح       
طلب نبوده است. بـلـکـه تـنـهـا  در              
دوران آخــر زنــدگــيــش بــا "اصــالح             

 طلبان" همسو شده بود. 
رفسنجاني در حکومت اسـاسـا     
نقش وزنه تعادل و ايجاد توازن بـيـن     
جناحها را ايفا ميکرد و پـا در هـر         
دو جناح داشت. زماني بيشترعلـيـه    
اين بود و زماني عليه آن. اما در هر 
حال بخاطر ثقلي کـه در حـکـومـت           
داشــت، بــعــنــوان عــامــل تــعــادل و          
باالنس نظام عمل ميکرد. او هم بـا     
اين جناح بود و هـم بـا آن جـنـاح و             
اصال نقش و کارکردش در حکومـت  
همين بود. بـيـهـوده نـيـسـت کـه بـه                
ســمــت رئــيــس شــوراي تشــخــيــص         
مصلحت نظام تعيين شـده بـود. او          
ميدانست چطور اين نـقـش را ايـفـا           
کند و چطور سنگ تعادلي در رابطه 
بين جناحهاي حکومتي باشد. در به 
واليت رساندن خـامـنـه اي بـعـد از              
مرگ خميني نقش تعيين کننـده اي    
بازي کرد و هميشه رابطه نزديکي با 
وي داشت. از طرف ديـگـر طـرفـدار          
تعامل با غرب بود و از روحـانـي و       
دولت او حمايت مـيـکـرد. ولـي تـا             
آنجا که به رابطه او با مردم مـربـوط   
ميشود مردم او را "رسـمـنـجـانـي"             
لقب داه بودند. مردم او را بـدرسـت          

 يک "جاني رسمي" ميشناختند.
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توضيحاتي که داديد آيـا نـمـيـشـود          
گفت که رفسنجـانـي حـداقـل در ده           
سال آخر حياتش ميخواست خود را   
طرفدار مردم جا بزند و نشان بـدهـد     
که حداقل مشکالت مـردم را درک        

 ميکند؟  
همانطور که گـفـتـم    ��( �B4ای�:  

شما چنين چيزي را در سيـاسـتـهـاي     
رفسنجاني نمي بينيد. حتي خاتمـي   
و روحاني هم که "اصالح طـلـب" بـا          
سابقه تر و مـنـسـجـم تـري قـلـمـداد             
ميشوند به نفع مردم چه گفـتـه انـد؟      
اينها حتي در هر مـورد مـخـالـفـت          
خواني و فاصـلـه گـرفـتـن از جـنـاح              
اصولگرا فراموش نميکنـنـد کـه بـه         
خامنه اي و اصل واليت فقيـه قسـم     
بخورند. نظام واليت فقيه و رهـبـري      
خامنه اي و حفظ اين سيستم هـدف  

 و جزء  مفروضات همه اينهاست. 
ببينيد اصـالح طـلـبـي مـعـنـي            
مشخصي دارد. شـمـا نـمـيـتـوانـيـد             
ــک                    ــد و ي ــي ــاش ــب" ب ــل "اصــالح ط
وبالگنويس که از وضعيـت مـوجـود      
ناراضي بوده و يـا سـکـوالريسـم را           
تــبــلــيــغ مــيــکــرده اســت در زمــان            
زمامداري شما زير شکنجـه کشـتـه      
ــمــامــي وعــده هــا و                  بشــود. در ت
تبليغـات ايـنـهـا اثـري از دفـاع از                  
حداقل آزاديها مشاهده نمـيـکـنـيـد.      
در عوض تا بخواهيد بر اين تـاکـيـد    
ميکنند که بايد اسالمي بـاشـيـد و        
مـقــدســات و قــوانـيــن اسـالمــي را            
رعايت کـنـيـد و غـيـره. کسـي کـه                   
پايبند به قوانين اسالمي و قصـاص  
و غيره باشد جزئي از همين ماشيـن  
کشتار است. بنابرين من ايـن را در       
هيچ سطحي و از پايه قبول ندارم کـه  
گويا جناحي ازجناح ديگر نزديک تر 
به مردم است و يا همسو تر با مـردم  
ــتــوان گــفــت جــنــاحــي               اســت. مــي
عوامفريب تر است، دغلکارتر است 
و يا فرصت طلب تر و اپورتونـيـسـت    
تر است. (در مقايسه با جناح ديگر   
که شمشير را از روبسته و صريح تـر    
و عــريــان تــر کشــتــار و ســرکــوب              
ميکند.) ولي صفاتي مثل اصـالح      
طلب حتي با مسامحه و نازل تـريـن   
تعبير از سر مـقـامـات حـکـومـتـي            
زيادي است. بخصوص بايد بـه يـاد        
داشت که هـمـه کسـانـي کـه امـروز             
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جمعيتي بود بشدت متفرق و تشـنـه       
خون يکديگر که هرکدام به دليلي در   
اين مراسم شرکت کرده بودند و حتـي  
ـزاع و       در خود اين مراسم خصومت و ن
ـنـد     نفرت خود از يکديگر را نميتوانسـت

 پنهان کنند.  
رفســنــجــانــي يــکــي از بــنــيــانــگــزاران        
ـيـن        حکومت اسالمي بود و نقش تـعـي
کننده اي در کل حيـات و جـنـايـات و           
چپاولهاي اين حـکـومـت داشـت. امـا           
همه ميدانند که او مغضوب خامنه اي 
بــود و ايــنــکــه بــه حصــر و زنــدان و                  
دردسرهاي جدي تري نيفتاد تنها با يک 
بند بازي خطرناک در ميان جـنـاحـهـاي       
ـه    حکومت برايش ممکن شد. بقاي او ب
ـنـسـت کـه         مويي بند بود. نکته مهم اي
بــدانــيــم کــه او آخــريــن رشــتــه اتصــال            
جناحهاي متخاصم حکومتي و مـلـي     
اسالمي ها بود. او بـا زحـمـت بسـيـار           
ـه جـنـاح                توانست تا آخـر خـودرا هـم ب
ــلــف           خــامــنــه اي و دســتــجــات مــخــت
"اصولگرايان"، هم به طرفداران روحانـي    
ـقـايـاي                   ـه ب ـرايـان"، و هـم ب و "اعتدال گ
ـبـان                 طرفداران خـاتـمـي و اصـالح طـل
ـه کـل مـهـره هـاي درشـت                دولتي، و ب
حــکــومــتــي آويــزان نــگــه دارد. ايــن              
خاصيت رفسنجاني که هزينه هايي هم 
برايش داشت باعث شد که با مـرگ او      
تمام جک و جانوران قديم و جديد مـلـي     
اسالمي ها چه آنها که در قدرتند و چـه  
ـرون                    ـي ـه ب ـنـد از خـان آنها کـه مـغـضـوب
ـرش جـمـع شـدنـد.              ـب ريختند و بر سر ق
حتي بخشهايـي از مـردم سـرنـگـونـي             
طلب که از رفسنجاني و حـکـومـتـش         
عميقا منزجر هستند نيز بروال معمـول  
ـه فـرصـتـي          به اميد دست دست يابي ب
براي شعار دادن عليه کل حکومـت در    
ـيـن رفسـنـجـانـي شـرکـت                  مراسـم تـدف
کردند. اما مراسم تدفين رفسـنـجـانـي        

 چگونه پيش رفت؟
خامنه اي نماز ميت را بجا آورد. امـا       
با مناسباتي که مـيـان آنـهـا بـود ايـن             
ـراه تـمـام و از سـر                 نقش را قطعا بـا اک

ـه جـالـب          ضعف انجام داده است. نـکـت
افشا اينست که برخي دوخرداديها بعدا 

کردند و شکوه کردند کـه او در اداي        
ـنـد      نماز کم فروشي کرده است و يک ب
از نماز معمولي ميت در سنت تشيع 
را که در آن ميگويد "خدايا من از او     
جز نيکي نديده ام" را حـذف کـرده و            
بجايش "خدايا او را ببخـش" را قـرار         

 داده است! 
مراسم تدفين رفسنجاني که يک مراسم 
ـريـهـا و              ـي ـه درگ رسمي و دولتي بـود، ب
شعاردادنهـاي مـتـعـددي هـمـراه شـد.              
ـتـي نـاچـار شـد صـداي                  ـزيـون دول تلوي
ـنـد و                     جمـعـيـت را بـارهـا سـانسـور ک
بجايش دعا و مـوزيـک عـزا بـگـذارد.            
طرفداران کروبي و مـوسـوي فـرصـتـي          
دوباره يافته بودند که رفع حصر زعماي 
خودرا طلب کنند. آن بخش از جمعيـت   
ـنـده هـم                  ـن سرنگوني طـلـب شـرکـت ک
ـيـان         شعارهاي خودرا براي آزادي زنـدان
سياسي ميدادنـد. شـعـارهـايـي مـثـل             
آزادي زندانيان سيـاسـي و آزادي آرش         
صادقي و نترسيد نترسيد مـا هـمـه بـا         
هم هستيم و امثال اينها شعارهاي ايـن  
بخش از جمعيت اسـت. شـعـاردادنـهـا         
ــمــاي حــکــومــت                بــراي صــدا و ســي
دردسرساز شده بود و نـاچـار شـدنـد در         
پخش مراسم صداي جمعيـت را قـطـع        
کنند. يعني حکومت ناچار شد مراسـم  
ـنـد. حـتـي            رسمي دولتي را سانسـور ک
ـنـي امـکـان و              حسن خميني نوه خـمـي
احتماال اجازه شرکت در مراسم يـادبـود   
ـيـدا نـکـرد          رفسنجاني در دانشگاه را پ
ولي گويا توانست هرطور شده خودرا به 
ـرسـانـد. خـاتـمـي              سر قبر رفسنجانـي ب
رئيس جمهور سابـق حـکـومـت حـتـي           
اجــازه حضــور نــيــافــت و در مــراســم             
حکومتي اي که همه جناحـهـا حضـور      
داشتند ديـده نشـد. طـرفـدارانـش رفـع              
ممنوع التصويري او را فرياد ميزدند و   
ـرزنـدان             با پاسداران درگير شـدنـد. از ف
ـراي          رفسنجاني يکي در زندان بـود و ب
شــرکــت در مــراســم تــدفــيــن پــدرش             
مـرخصــي گـرفــت، و دخــتــرش فــائــزه           

ـفـاقـي در ايـن             رفسنجاني نيز بطـور ات
مقطع در زندان نبود. اما نفس حضـور     
ـه                  ـنـار سـران حـکـومـت مـاي آنها در ک
ناراحتي و درد سر بود که مخفي کـردن  
آن براي حکومتي ها و براي خـود آنـهـا      
ــود. از دو خــردادي هــا و                     ســاده نــب
طرفداران خاتمي بجز خود او که غايـب  
ـبـوي                بود، برخي ديـگـر مـثـل بـهـزاد ن
سالها جرات نـکـرده بـودنـد در انـظـار               
ـز تـحـت       ظاهر شوند و در اين مراسم ني
کـــنـــتـــرل و مـــحـــدوديـــت بـــودنـــد.            
دستگاههاي مخابراتـي حـکـومـت از         
ـيــري،               تـرس ايــجـاد اغـتـشــاش و درگ
سيستم تلفن هـمـراه را مـخـتـل کـرده               
ـه هـاي          بودند تا امکان تماس بـا رسـان
ـه بـاشـد. امـا            غير دولتي وجود نداشـت
بعدا دليل قطع سيستم تلفـن هـمـراه را        

 مشکالت فني اعالم کردند.
ــن                 ـي ــدفـ ــم ت ــطــور خــالــصــه مــراس ب
رفنسنجاني به مردم اين پيام را داد کـه  
ـنـده            وضعيت حکومـت بشـدت شـکـن
ـر از             ـلـي زودت است و اين جماعـت خـي
ـه جـان             ـرود دوبـاره ب آنکه تصورش مـي

 يکديگر خواهند افتاد. 
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همينجا الزم به يادآوري و تاکيـد اسـت     
ـر شـده،          که هرچه حکومت متشـتـت ت
مردم متحدتر شده انـد. ايـن رويـدادي           
مربوط به امروز يا مرتبط با تشتت در 
ـبـش                 ـيـسـت. جـن مرگ رفسـنـجـانـي ن
ـر                ـيـ ــاي اخـ ــه ــال ــتــراضــي طــي س اع
ـه اسـت و                   ـتـهـاي زيـادي داشـت پيشـرف
ـر وحـتـي         پيوسته عميق تر و طبقاتي ت
سوسياليستي تر شده است. بخـشـهـاي     
مختلف مردم يعني کارگران و معلمان 
ـيـونـد و            و دانشجويان و پرستـاران در پ
ـنـد.             همبستگي با هم مـبـارزه مـيـکـن
اعتراضات يک سال گذشته را هـرکـس     
مرور کند متـوجـه ايـن هـمـبـسـتـگـي              
ـتـهـا و              گسترده و انعکاس آن در حـرک
شــعــارهــا و خــواســتــهــاي کــارگــران و          
معلمان و دانشـجـويـان خـواهـد شـد.               
شعارها و خواستهاي کارگران و مـردم      
ديگر به سرنگوني حـکـومـت مـحـدود        
ـنـوعـي در       نميشود بلکه جنبشهاي مت
دفاع از خواستهاي پايه اي و انسـانـي         
ـرد. خـواسـت رفـع                 دارد شکـل مـيـگـي
ـه               ـراض ب ـتـصـادي، اعـت تبعيضـات اق
تبعـيـضـات اجـتـمـاعـي و سـيـاسـي،                 
ـه ازدواج            ـراض ب ـر، اعـت اعتراض به فق
کودکان، اعتراض به وضعيت کـارتـون     

ـه نـابـودي مـحـيـط            خوابي، اعتراض ب
زيست، دفاع از زندانيان سياسي، دفاع 
ـه کـار                ـراض ب از حقوق کـودکـان، اعـت
کودکان، دفاع از منزلت بازنشستگان، 
و حتي جنبش اعتراض به جاده هاي نا 
امن و جنبش دفاع از حيوانات در برابر 
حکومت، اين ها همه نشان ميدهد کـه  
ـرود،      همانقدر که حکومت به قهقرا مـي
ـر   جامعه روشن تر و مدرن تر و شفاف ت
و ريشه اي تر جلو ميرود و خواستـهـاي   
ـه            انساني را طلب ميکند. ايـن فضـا ن
ـه را در صـفـوف                  ـرق ـف فقط تشتـت و ت
ـلـکـه فشـار        حکومت عميق تر نموده، ب
ـه          سنگيني بر جريانات راسـت گـذاشـت
است. گسترش شکاف و اخـتـالف در          
ميان جريانات راست و سلطنت طلب و 
ـر بـا      اينکه اينها مجبور ميشوند بيشت
ماسک حقوق بشـري خـودرا مـعـرفـي            
ـيـشـرو و چـپ               کنند، انعکاس  رونـد پ

 جامعه ايران است. 
در اين فضا نيروهاي چـپ و کـارگـري          
ـيـش از             بايد رسالت تاريـخـي خـودرا ب
ـراي              ـر ب پيش باز شناسند و مصـمـم ت
ـبـش       پاسخگويي به نيازهاي امروز جـن

 اجتماعي تالش کنند.  
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ـيـه مـردم اسـت. ايـن                  در جنايـت عـل
کشمکش قبل از هـر چـيـز بـه مـردم            
يادآوري ميکند که دارو دسـتـه هـاي        
حکومتي سر و تـه يـک کـربـاسـنـد و              
ـتـل    پرونده تک تکشان مملو است از ق

و کشتار مخالفـيـن و شـريـف تـريـن             
 افراد جامعه.

رفسنجاني قبل از اينـکـه ايـن يـا آن           
جناح را نمايندگي کند، مظهر و نماد 
جنايات کـل رژيـم و تـک تـک سـران                
جمهوري اسالمـي از هـر دو جـنـاح             

 بود.

 ۵ از صفحه  

اعتراض و مبـارزه اپـراتـورهـا و         
ـيـحـه داد. مـجـلـس                ـت کارگران برق ن
ــد                ــار شــدن ــاچ ــروز ن حــکــومــت ام
خواستهاي کارگران و اپراتورهاي برق 
را در دســتــور بــگــذارد. بــر اســاس               
گزارشـات رسـانـه هـاي حـکـومـتـي               

يـکـسـان ســازي      “ "مـجـلـس ، طـرح            
کـارکـنـان بـرق را         ”  حقوق و مـزايـاي    

ــت.                     ــرد ه اســـ ــب کـــ ــويـــ  تصـــ
کارگران و کارکنان صـنـعـت بـرق در         
يک سال گذشته اعتراضات گسـتـرده     
اي را براي يکـسـان سـازي حـقـوق و            
مزايا و تبديل قراردادهاي موقت بـه    
ـيــرو،                  دائـم آغـاز کـرده انـد. وزارت ن
ارگانها و نهادهاي حکومتي ماهـهـا   
ـبـات                در برابـر اعـتـراضـات و مـطـال
کــارگــران ســکــوت کــرده بــودنــد. از           
اواســط امســال صــدهــا کــارگــر بــه           
نمايندگي از بخش هاي مخنلف ايـن  
ــه                ــم ب ــعــت، تصــمــي بــخــش از صــن
اعتراضات سراسري و رفتن به تهـران  

تـجـمـع بـزرگ        ۷ رند.بيش از  يميگ
کارگري در طول اين مدت با شـرکـت   
صدها نفر از سراسر کشور در تـهـران     
برگزار کـردنـد. خـواسـتـهـاي اصـلـي              
کارگران يکسان سازي حقوق و مزايـا  
 و دائمي کردن قراردادهاي کاري بود.
در چند ماه گذشته مجلس هم نـاچـار   
شد وارد مـوضـوع ايـن اعـتـراضـات           
بشود. بـعـد از مـاهـهـا اعـتـراض و                 
مبارزه، مجلس رژيم امروز پنجشنبه 

ديماه موضوع خواست کـارگـران    ۲۳ 
را در دستور خود قرارداد. و بر اساس  
اخبار رسـانـه هـاي حـکـومـتـي، در                

جريان بررسي اليـحـه بـرنـامـه شـشـم            
سازي حقوق و مزاياي   توسعه يکسان

هاي فشار قوي بـرق     اپراتورهاي پست
بــه تصــويــب رســيــد. اعــتــراضــات            
کارگران و کـارکـنـان و اپـراتـورهـاي               
صنعت برق حکومت را مـجـبـور بـه         
عقب نشيني و تن دادن بـه خـواسـت        

 برحق کارگران کرده است. 
زنده باد مبارزات متحد و سـراسـري       
 کـــارگـــران و اپـــراتـــورهـــاي بـــرق.            

 
 ۱۲ بـرابـري بـا           ۱۳۹۵ ديـمـاه      ۲۳  

 ۲۰۱۷ ژانويه
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 4 ۱۳۹۵ دي ۲۴ انترناسيونال 

برنامه مـيـزگـرد بـا       
�ان <	و�(:  
شهال دانشفر و فريده آرمان در مورد 
زن در جــمــهــوري اســالمــي اســت.          
خبرها در مـورد وضـعـيـت زنـان و              
تــعــرضــات هــر روزه بــه زنــدگــي و             
معيشت آنان در ايران بسيـار اسـت.     
از يکطرف خـبـرهـا از مـبـارزات و            
تالشي کـه زنـان بـراي داشـتـن يـک               
زندگي بهتر دارند، حکايت دارد و از 
طرفي ديگر هجومي کـه جـمـهـوري       
اسالمي افسارگسيختـه بـه حـق زن          
انجام ميدهد. بگذاريد مـن ايـنـجـا          
چند سرتيتر مهم خبـري را بـرايـتـان         
بخوانم. اولين خبري که ايـن روزهـا        
خيلي داغ است، بحث بر سر عـقـيـم      
سازي زنان کـارتـن خـواب در ايـران           
است. بنا بـر گـزارشـات نـزديـک بـر              
بيست هزار بيخانمان فقط در تهـران  
هستند که نزديک بـه سـه هـزار نـفـر            
آنها زن هستند. و جمهوري اسالمي  
راه حلش در قبال اين مساله اينست 
که براي اينکه کنترلي بـاشـد، زنـان        
کارتن خواب را عقيم کنند، بخـاطـر   
اينکه بقول خودشان از آوردن فـرزنـد     
ــوگــيــري شــود.              ــان جــل ــر آن ــيــشــت ب
تبليغاتشان نيز اينست که اينها بچه 
زياد" توليد" ميکنند، ايدز دارنـد ،        
بـيــمــاريــهــاي جـنــســي را گســتــرش          

 ميدهند و غيره. 
مورد دوم خـبـر مـربـوط بـه ازدواج            

سال ظرف  ١٥ هزار کودک زير  ٤٠٠ 
ده سال گذشته در ايـران اسـت. ايـن           
آمار به اصطالح ثبت شـده اسـت و         
موارد بسيار ديگري نيز هسـت کـه       
براي اينکه ثبت نشوند، اين کودکان 

سـالـه مـيـکـنـنـد کـه                ٩٩ را صيغه 
 ازدواج  خوانده نشود.  

خبر تاسف آور بـعـدي ايـنـسـت کـه             
مورد  ٩٥٠٠ ظرف شش ماه گذشته 

هــمــســر آزاري فــقــط در تــهــران در            
پزشکي قـانـونـي ثـبـت شـده اسـت.              
اينها سه مورد بسيار مهم است کـه    
اين روزها در مديـاي اجـتـمـاعـي و          
رسانه ها پخش شده. در مـورد ايـن        
خبرها بـا شـهـال دانشـفـر و فـريـده                  

 آرمان گفتگو داريم. 
 

عقـيـم سـازي زنـان         
�ان <	و�(:  

کارتن خواب؟ اين ديگر چه قـانـونـي    
است؟ دليلشان براي اين کار چيست 

 و از کجا آمده است؟
  :�,Fدا� V+S         ايـن مـوضـوع يـک

نمونه بارزي از عمـلـکـرد وحشـيـانـه         
يک رژيم آپارتايد جنسي عليه زنان و 
عليه کـل مـردم اسـت. مـن سـعـي                
ميکنم آنرا توضيح دهـم. بـبـيـنـيـد            
کارتن خواب کيست؟ کارتن خـواب    
مردم بيکار و بي تامينـنـد. کـارتـن        
خواب کارگر و بـخـش عـظـيـمـي از           
مردمي هستـنـد کـه دسـتـمـزدهـاي            
چند بار زير خـط فـقـر مـيـگـيـرنـد،               
کــارتــن خــواب دخــتــران فــراري از            
خشونت هـاي خـانـوادگـي و فشـار              
سنتهاي عقب مانده ارتجاعي اسـت  
که حکومت اسـالمـي حـامـي ايـن            
عقب ماندگي هاست، کارتن خـواب  
مردم فـقـيـري هسـتـنـد کـه امـکـان                
تامين مسکن و ماوايي بـراي خـود     
ندارند، کارتن خواب نتيـجـه سـي و        
چند سال حاکـمـيـت ايـن حـکـومـت            
است که مردم را آنچـنـان بـه فـقـر و            
فــالکــت کشــانــده اســت کــه حــتــي            
سرپـنـاهـي بـراي زنـدگـي نـدارنـد و                 

 کارتن خواب شده اند. 
جمهوري اسالمي به جـاي کـار، بـه          
جــاي مســکــن، بــه جــاي درمــان و            
تحصيل رايگـان، بـه جـاي حـرمـت            
گذاشتن براي انسانهـا، بـه جـاي بـه           
رسميت شناختن حقوق و آزادي هاي 
پايه اي جامعه و با زير پا گـذاشـتـن      
حقوق زنـان در تـمـام عـرصـه هـاي               
ــاي                ــت هـ ــاسـ ــيـ ــه سـ ــي، بـ ــدگـ زنـ
جنايتکارانه اي  چون عـقـيـم سـازي       
زنان کارتن خواب  کـه تـعـرضـي بـه          
بدن و جـان انسـانـهـاسـت روي مـي             
آورد. اين اوج توحش و بربـريـت ايـن       
حکومت ارتجاعي ضـد زن و ضـد           
انسان را نشان ميدهد. با مـنـطـقـي        
که اين جنايتکاران دارند البـد بـايـد      
بيماران را هم به دريا ريـخـت، چـون        
رسيدگي بـه وضـع آنـان هـزيـنـه بـر                
است. اينها زنان کارتن خواب را از      
زندگـي، از مـعـيـشـت، از کـار، از                 
هستي، از هر حق و حقوقي مـحـروم   
کرده اند و حاال ميخـواهـنـد از حـق         
بچه دار شدن هم محرومشان کننـد.  

روشن است که مردم اين بربـريـت را     
قبول نميکنند. اولين نکته ايـنـسـت     
که دولت در قبال مردم اين جامعه و 
زندگي و معيشت زنان و انسانهايـي  
که به ناگزير به کارتن خوابي کشيـده  
شده اند، مسئول است. طرح عـقـيـم       
سازي زنان کارتن خواب، يک جنايت 
آشکار در قبال زنان اسـت. و بـطـور         
واقعي سياستهايي که اين حکومـت  
آپارتايد جنـسـي در قـبـال زنـان بـه               
پيش ميبرد، ديگر با عناويني چـون  
ستمکشي زن، تبعيض عـلـيـه زن و        
غيره قابل وصف نيست. بلکه ابعـاد  
آشکار جنايتکارانه اي دارد. اين يک 
فاشيسم آشـکـار اسـت. بـا چـنـيـن                  
قانوني ميشود جمهوري اسالمي را   
در سطح بين المللي مورد محاکـمـه   
قــرار داد. بــا هــمــيــن يــک مــورد                 
معـيـن"عـقـيـم سـازي زنـان کـارتـن                 
خواب" بايـد دنـيـا را روي سـرمـان               
بـگــذاريــم. هــر کــس کــه ايـن خــبــر               
تکاندهنده را ميشود، بـه شـدت بـه         

 خشم مي آيد.
 

فريـده آرمـان شـمـا         
�ان <	و�(:  
 روي اين موضوع نکته اي داريد؟

انسـان بـا خـوانـدن          )��8� Jر�ـ	ن:  
اين خبر حقيـقـتـا شـوکـه مـيـشـود.             
چقدر توهين؟ چقدر تحقير؟ سياوش 
شهريور معاون استـانـدار تـهـران در         
توجيهاتي که براي اجرايي کردن اين 
ــه مــي آورد             ــتــکــاران ــون جــنــاي قــان
بيشرمانه زنان را به ماشيـن جـوجـه      
کشي شباهت داده و ادعا مـيـکـنـد       
ــود را                   ــوزادان خ ــان، ن ــن زن ــه اي ک
مـيــفــروشــنــد. ايــنــهــا در صــحــبــت          
هايشان مسئولـيـت خـود در قـبـال            
جامعه را کامال ناديده مـيـگـيـرنـد.      
در حاليکه اگر اين زنان خانه ندارند. 
دولت مسئول است. اگر اين زنان بـه   
جايي ميرسند که بچه هايشان را بـه  
فروش ميرسـانـنـد، دولـت مسـئـول           
است. اين بيشرمان اين وضعيـت را     
مـي بـيــنــنـد و بــه خـودشــان نــگــاه               
نمـيـکـنـنـد کـه جـامـعـه را بـه چـه                      
قهقرايي کشانده اند. و با بـيـشـرمـي     
از عقيم کـردن زنـان کـارتـن خـواب            
سخن ميگويند.   جمهوري اسالمي  

وقتي سر کار آمـد، خـمـيـنـي وعـده           
هايش اين بود که هـمـه را صـاحـب         
خانه خواهـنـد کـرد، االن خـودشـان            

ــمــان را              ٢٠ آمــار     ــي خــان هــزار ب
ميدهند. ضمن اينکه ميخواهند بـه   
بدن زنان کارتن خواب  نـيـز تـعـرض       
کنند. به اينها بايد گفت يعني چـه؟     
مــگــر بــا حــيــوان طــرف هســتــيــد؟          
صحبت بر سر زندگي و حرمـت ايـن     
انسانهاست. بايـد ايـن مـوضـوع را           
وسيعا افشاء و رسانه اي کـرد و در        

 برابر چنين مزخرفاتي ايستاد. 
 

چطور مـيـشـود کـه       
�ان <	و�(:  
در يک سيـسـتـم يـک دولـت چـنـيـن               
حرفهايـي را بـزنـد؟ آيـا ايـن نشـان                 
ميدهد که جـامـعـه آنـقـدر پسـرفـت            
کرده  است. مردم آنقدر خواستـهـا و      
انتظاراتشـان از دولـت کـم اسـت و               
آنقدر حکومت وحشي اسـت کـه بـا          
يک مردم خاموش ميتواند ايـنـطـور      

 حرف بزند؟
اصــال ايــنــطــور    Sــ+ــV دا�Fــ,ــ�:  

نيست. همينکه اين موضوعات بـه     
سطح رسانه هاي کشيده مـيـشـود و      
اينکه سر چنين موضوعاتي اينطور 
به جان يکديگر مي افتند و مجبـور  
ميشوند در مورد اين مـوضـوعـات      
صحبت کنند، نشان دهنده ايـنـسـت    
که جامعـه سـاکـت نـيـسـت. مـردم               
مدعي هستند. و آنچه در جـامـعـه         
مي بينيد نشانگر وجود يک جنبـش  
قوي عليه تبعيض علـيـه زن کـه در          
عرصه هاي مـخـتـلـفـي در مـقـابـل             
تـعـرضـات حـکـومـت اسـالمـي در               
جنگ و جدال است. از جمله يک قلم  
بــارز آن جــنــگ بــر ســر حــجــاب و              
برداشـتـن حـجـاب هـا در کـوچـه و                  
خيابان است. و مقامات مـخـتـلـف        

حکومتي بارها به شـکـسـتـشـان در        
اين عرصه اذعان کـرده انـد. و ايـن             
خود به يک  موضوع نـزاع در درون        
ــبــديــل شــده اســت و               حــکــومــت ت
حکومتيان آنچنان عقب رانـده شـده     
اند که در ميانشان حتي بحث بر سر 
اينست که اصال شايد اجباري کـردن  
حجاب به نـفـع نـظـام نـبـاشـد. امـا                
باالخره اين جمهوري اسالمـي اسـت     
با قوانين ارتجاعي اسالمي و ضـد      
زن. در ايـن حـکـومـت زن مـنـشـاء               
فساد در جامعه است. زن ملک مرد  
است. زن برده جنسي است و معلـوم   
است طرحهايش در قبال زنان نيز از   
همين دست است.  ايـن حـکـومـت            
تعرضش به جامعه تمامي نـدارد. و     
اين موضوع فقـط تـعـرض بـه زنـان            
نيست. تعرض به کل جامعه اسـت.     
و هر روز مي بينيد که اين رژيـم بـا       
يک تعرض جديد جلو مي آيـد. امـا        
همانطور که شما هم اشـاره کـرديـد،      
در مــقــابــل ايــن وحشــيــگــري هــا             
اعتراض و مبارزه است. يک نـمـونـه       
اش جنبش پايان کارتن خوابي و در   
دفاع از حق معيشت ايـن بـخـش از        
مردم است. که تبديل به ديـوارهـاي      
مهرباني شد. تبديل بـه کـارزارهـاي       
همياري شد. گفتمان هاي وسـيـعـي       
اي هم حول اين موضوع به راه افتاده 
است. بحث عقيم کردن زنان کـارتـن      
خواب را معـاون امـور زنـان دولـت           
روحاني شهيندخت مالوردي اول بار  
پيـش کشـيـده اسـت، و بـدنـبـال آن                  
موجي از اعتراض بـه راه افـتـاده و            
آنچنان جنجالـي بـه پـا کـرد کـه از                
ميان خودشان دارند ميـگـويـنـد کـه        
اين موضوع منتفي اسـت، اجـرايـي      
نخواهد شد و غيره، و در عيـن حـال     

 ۸ صفحه  
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به گزارش سايت راديو فرانسه دولت مراکش توليـد و    
فروش برقع را در آن کشور ممنوع اعالم کرده اسـت. ايـن        
گزارش برقع را ناشي از سنت اقوام پشتون در افغـانسـتـان    
ميداند و نقاب را سنت قبـايـل عـرب و مـي نـويسـد در                 
مراکش نـقـاب بـيـشـتـر از بـرقـع مـتـداول اسـت. دولـت                          
مراکش دليل اين ممنوعيت را چنيـن اعـالم کـرده اسـت           
که "جنايتکاران تاکنون چندين بـار از ايـن نـوع پـوشـش                 

اند". امـا بـرخـي از             براي انجام مقاصد خود استفاده کرده
محافل سلفي اين کشـور اظـهـار نـگـرانـي کـرده انـد کـه                    
ممنوعيت برقع مقدمه اي باشد براي ممنوعيت نقـاب و    

 هر نوع "حجاب کامل".  
ممنوعيت برقع يک گام بجلو است اما نه بـه داليـلـي      
که دولت اعالم کرده و يا عکس العـمـلـي کـه سـلـفـي هـا               
نشان داده اند. برقع بايد مـمـنـوع شـود چـون يـک سـنـت                  
ارتجاعي و ضد زن است. نقاب و انـواع ديـگـر "حـجـاب               
کامل" نيز همينطور. ممنوعيت اين نوع پوششها کـه زن      
را به اجسام متحرک بي شکل و بي هـويـتـي در جـامـعـه             
بدل ميکند يک جزء مهم مبارزه با آزادي و رهـائـي زن و         
مقابله با اسالم و حـکـومـت و قـوانـيـن اسـالمـي اسـت.                  
اينکه ريشه اين سنتها در اقوام پشتون و يـا عـرب و يـا              
هر قوم وقبيله ديگري بوده است در اين واقعيت تـغـيـيـري     
نميدهد که اسالم به اين سنتهاي ضد زن تقدس بـخـشـيـده     

و مانند کنسرو ارتجاع، زن ستـيـزي قـبـايـل بـدوي را تـا                
امروز حفظ کرده است. بدون اسالم اين سنن عقب مـانـده      
نيز مانند بسياري از رسوم و مـنـاسـبـات بـدوي جـوامـع              

 اوليه به تاريخ سپرده شده بود.
ما هميشه تاکيد کـرده ايـم کـه حـجـاب صـرفـا يـک                     
پوشش نيست، بلکه سمبل آپـارتـايـد جـنـسـي و زنـجـيـر                  
بردگي و انقياد زن است. بويژه در شرايط سيـاسـي امـروز       
دنـيـا  حـجــاب زنـان در اشـکــال مـخــتـلـفــش بـه پـرچــم                           
اسالميسم و جنبش فوق ارتجاعـي اسـالم سـيـاسـي بـدل             
شده است. تعرض به حقوق زنان و برخورد بـه زن بـعـنـوان          
کاالي جنسي يـک امـر هـويـتـي نـيـروهـاي و دولـتـهـاي                        
اسالمي نطير جمهوري اسالمي است. از همه ايـن جـنـبـه       
ها مبارزه عليه حجاب نه صرفا از سر حفظ امنيت و يـا      
دفاع از آزادي پوشش بلکه بعنوان يـک عـرصـه مـهـم در              
مبارزه عليه مقدسات فوق ارتـجـاعـي اسـالمـي، عـلـيـه               
اسالم در حکومت، و مبارزه بـراي سـکـوالريسـم و بـراي            

 رفع تبعيض جنسيتي و رهائي زن مطلقا ضروري است.
روز جهاني زن نزديک است. در هشت مـارس امسـال      
مقابله با آپارتايد جنسي و بويژه  حجاب در هـر شـکـل و        
نوعش يک عرصه مهم اعتراض در کشورهـاي اسـالمـزده      

 و در کشورهاي غربي خواهد بود.  

"از باتوم شما ترسي نـداريـم ...          
 باتومتان را برداريد و برويد."

اين حرف کارگران ماشين سازي 
هـپـکـو اراک خـطـاب بـه مـامـوران                 
انتـظـامـي اسـت. بـيـش از هـزار و                   

 ۲۰ سيصد کارگر اين شرکت از روز   
ديماه  در اعتراض به سـر مـيـبـرنـد.        
يکي از کارگران معترض در تـجـمـع    
ــه             اعــتــراضــي کــارگــران خــطــاب ب
نــيــروهــاي انــتــظــامــي مــيــگــويــد:         
عطاريان [کارفرماي هپکو] يکنفر   
است. راست ميگوئيد بـرويـد او را          
بــيــاوريــد. بــراي مــا شــاخ و شــانــه             
ميکشيد؟ عطاريان يـکـنـفـر اسـت،        

 گردن کلفت و مفتخور است." 
اين برخورد تعرضي به نيروهـاي  
انتظامي يک نقـطـه قـدرت جـنـبـش           
کـارگــري اســت. ســخــنــان کــارگــران          
معترض هـپـکـو يـادآور ايـن حـکـم              

عبدي اسـت کـه        -بيانيه عظيم زاده
مبارزه کـارگـران بـراي خـواسـتـهـاي            
برحقشان نه امنيـت جـامـعـه بـلـکـه            
امنيت مفتخوران صاحب سـرمـايـه      

 را به خطر مياندازد.
ــت              ــان و دولــ ــايــ ــرمــ ــارفــ کــ

اسـالمـيـشـان تـالش مـيـکـنـنـد بــا                 
نيروهاي انتظامي و بگير و بـبـنـد و      

شالق و قصاص اعتراضات کارگري 
را در هم بکوبند اما عليرغم ايـنـهـا    
جنبش کـارگـري بـويـژه در يـکـسـال              
اخير گامهاي بلندي بجلو بـرداشـتـه      
اســـت. مـــبـــارزه بـــراي افـــزايـــش             
دستمزدها و افزايش حداقل دستمزد 
به سه و نيم ميليون تومان، تـقـويـت      
اتحاد و همبستگي بين مـعـلـمـان و       
ــراي آزادي              ــارزه ب کــارگــران، و مــب
ــراي حــذف                ــي و ب ــدان ــران زن کــارگ
اتهامات امنيتي از پرونده کـارگـران   
نمونه هاي مشخـصـي از پـيـشـروي          
جنبش کارگري است. بيانيه عـظـيـم     

عــبــدي کــه در روز کــارگــر               -زاده
منتشر شـد پـالتـفـرم ايـن جـنـبـش                 
گستـرده و بـيـانـگـر اسـاسـي تـريـن                  
اهداف و خواستهاي آنست. مـبـارزه      
اي که به همراه ده هـا اعـتـصـاب و           
تجمع و اعتراض جاري کـارگـري در     
سراسر جامعه در برابر سرمايه داران 
مفتخور و دولتـشـان بـمـيـدان آمـده           

 است. 
"باتومتان را بـرداريـد و بـرويـد"          
اين شعار جنبشي است کـه فـردا بـا        
شعار "دولتتان را برداريـد و بـرويـد"          
شر سرمايه داران مفتخور را از سـر      

 جامعه کم خواهد کرد. 
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بنا به گزارش ايسنا فدراسيون جهاني فوتبال، فـيـفـا،      
اعالم کرده است که به کشورهائي که اقـدام بـه اعـدام در          
استاديومهاي ورزشي ميکنـنـد اعـتـراض خـواهـد کـرد.              
جمهوري اسالمي در ليـسـت ايـن کشـورهـا  قـرار دارد.                 

در نيريـز در     ۲۰۱۶ سپتامبر  ۲۲ بموجب اين گزارش "در 
استان فارس يک اعدام در ورزشگاه فوتبال به فيفا گزارش 
شده است". و يک سازمان فرانسوي حامي حقـوق بشـر از         
فيفا خواسته است که به اين دليل فوتبال ايران را تـحـريـم        
کند. مدير اين سـازمـان بـه فـيـفـا نـوشـتـه اسـت "فـيـفـا                          

توجه اسـت. اگـر مـن            تواند بگويد که به اين رفتار بي نمي
يک بازيکن بودم در جايي که يک انسان اعدام شـده، بـازي     

 کردم."  نمي
هر انسان شريفي هـمـيـن احسـاس را دارد. تـبـديـل                    
ورزشگاهها به قتلگاه را بايد درکنار محروم کردن زنان از 

و فسادي که سر تا پاي  -حتي بعنوان تماشاچي  -ورزش 
سازمانها و فدراسيونهاي ورزشي ايران را  فرا گرفته است 

قرار داد. زنان و ورزشکاران و مردم ايران مدتهاست عليـه   
اين شرايط ايستاده اند و در سـطـوح و ابـعـاد مـخـتـلـف                 
اعتراض و مبارزه مـيـکـنـنـد. دوچـرخـه سـواري زنـان و                     
اعتراض به حجاب اجباري در مسابقات شطرنج زنـان دو    
نمونه متاخر چنين اعتراضاتي است. بايد توجـه جـامـعـه        
جهاني و مردم شريف دنيا را به وضعيت اسـفـنـاک ورزش      
در جمهوري اسـالمـي جـلـب کـرد و خـواهـان تـحـريـم و                         
ممانعت از شرکت ايران در مسابقات جهاني شـد. بـويـژه         
تحريم  فوتبال که يک ورزش محبوب و توده اي در ايران و 
در بسياري از کشورهاي جهان است ميتواند نقش موثري 
در اعمال فشار به جمهوري اسالمي ايـفـا کـنـد. تـحـريـم               
بخاطر اعدام در ورزشگاهها نيروهاي مـخـالـف اعـدام و           
جنبش عليه اعدام را نيز بـه ايـن نـبـرد خـواهـد کشـانـد.                 
بجاست که همه  نيروهاي چپ و پيشرو در سراسر جهان از 
خواست تحريم فوتبال ايران بخاطر اعدام در استاديومـهـا   

 فعاالنه حمايت کنند.  
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بدنبال مـرگ رفسـنـجـانـي  جـنـگ                 
لفظي تازه اي ميان جناحها در گرفته 
اســت کــه اســاس آن عــبــارتســت از            
منتسب کردن رفسنجاني بـه خـود و       
محکوم کردن جناح مقابل به ضديت 

 با رفسنجاني!   
طــرفــداران روحــانــي طــبــعــا تــالش          
ميکنند در رثاي رفسنجاني بـعـنـوان    
سردار سازندگي و پايه گـذار نـظـام و        
ـبـان            قائد و پدر معـنـوي اصـالح طـل
حکومتي سنگ تمـام بـگـذارنـد. در          
طــرف مــقــابــل، جــنــاح  اصــولــگــرا          
بــمــنــظــور جــلــوگــيــري از مصــادره           
ـيـب،               رفسنجاني بـوسـيلـه جـنـاح رق
ضديت دوخرداديها با رفسنجاني در   
دوران خاتمي را بيـادشـان مـي آورد.        
ـقـش    ياد آوري کتاب اکبر گنجي که ن
ــاب ســرخــپــوش" را در               "عــالــيــجــن
ترورهاي دولتي در ايران و خارج ايران 

بر مال ميکرد، و يا اين اظـهـار نـظـر       
سعيد حجاريان کـه در دوره ريـاسـت          
جمهوري رفسنجاني بطور مـتـوسـط      

روز يک قتل سياسي رخ داده   ۴۰ هر 
است، از جمله افشـاگـريـهـاي رسـانـه         
هــاي اصــولــگــرا عــلــيــه طــرفــداران          
روحـانـي اســت. ايــن در عــيـن حــال               
افشاي کسي است که به خط خامـنـه   
اي پشت کرده و به استحالـه چـي هـا        
پيوسته است. رفسنـجـانـي در دوران         
قبل از احمدي نژاد يار غار خامنه اي 
و در جناح مقابل دو خردادي ها بـود    
و حاال اصولگرايان افشاگريـهـاي دو     
خرداديها عليه او را به رخ طـرفـداران     
امروزي اش ميکشنـد. ايـن ظـاهـرا          
قرار است دوروئي طرفداران روحـانـي     
ـيـانـگـر                را برمال کند امـا در واقـع ب
همساني و همدستي جناحهاي حاکـم  

 ۳ صفحه  
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اعتراضات کارگري در هفتـه اي    
کـه گــذشــتــه هــم در مــحــيــط هــاي             
کارگري، هم بصورت سـراسـري و در       
مقابـل مـرکـز، هـمـچـنـان نشـانـگـر                 
گستردگي و جنب و جوش اعتراضي 
وسيع در جنبش کارگري است. تجمع 
نـمــايــنــدگـانــي از سـراســر کشــور از            
بــازنشــســتــگــان فــوالد در مــقــابــل          
مجلس، تجمع نمايندگاني از سراسـر  
ـتـدريـس در            کشور از معلمان حـق ال
ـتـه از             مقابل مجلس، پنـجـمـيـن هـف
تجمعات اعتراضي کارگران کشت و   
ـتـه          صنعت مهاباد، نزديک بـه دو هـف
اعتصاب کارگران شرکت ساخـتـمـان    
نصب در پـااليشـگـاه سـتـاره سـرخ،             
راهپيمايي و اعتراض بيـش از هـزار       
ـپــکــو در شــهــر اراک،                   ــارگــر هـ ک
ـلـي            راهپيمايي کارگـران مـعـتـرض پ
اکريل در وسـط شـهـر اصـفـهـان، و                 
فراخوان معلمان بازنشسته به تـجـمـع    

 ٢٨ در مـقـابـل مـجـلـس بـراي روز                
ـتـرهـاي مـهـم               ـي ديماه، از جـملـه سـرت
ـتـه         اخبار اعتراضات کارگري در هـف
گذشته است کـه بـه روشـنـي فضـاي            
پرتحرک جنبش کارگري را به نمايـش  

 ميگذارد. 
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دي مــاه گــروهــي از             ٢٢ روز   

کارگران و کارکنان بازنشستـه فـوالد     
در اقدامي سراسري و بـراي دومـيـن        
بار در ماه جاري از سراسر کشـور بـه       
تهران آمدند و با تـجـمـع در مـقـابـل             
مجلس اسالمي پيگير خـواسـتـهـاي     

فوري خـود از جـملـه خـواسـت لـغـو                
خودگرداني صندوق فوالد، انتقال بـه    
صــنــدوق بــازنشــســتــگــي کشــوري،        
مکلف شدن دولت به اجراي تعهـدات  
و پرداخت مطالبات بـازنشـسـتـگـان،      

هـاي     پرداخت به موقع حقوق و هزينه
 درماني بازنشسته فوالد شدند. 

اينها خواسـتـهـاي فـوري دهـهـا           
هزار بازنشسته صنعت فـوالد اسـت       
که در اين روز در مـقـابـل مـجـلـس               
فرياد زده شد. در عين حال اعـتـراض    
اصلي بازنشستگان صنايع فوالد بـه    
حقوقهاي زير خط فقر است. از جملـه   
در حرکت اعتراضي همزماني که اين 

 ٢٦ کارگران با معلمان بازنسته در        
ـنـد،     مهر ماه در مقابل مجلس داشـت
ـقـر سـه                  با شعارهـايـي چـون "خـط ف
ميليون و نيم حقوق ما يک ميليـون"؛   
"بيمه رايگان بـراي بـازنشـسـتـگـان"؛             
"اگــر صــنــدوق خــالــيــه، ايــن هــمــه              
ـيـه،     اختالس چيه؟"؛ "اگر صندوق خال
اينهمه دزدي چيه؟"؛ "ما با اين حقوق  
ـيـم، کـه          از همان بازاري خريد مـيـکـن
مديران با حقوق نجومي"؛ اعـتـراض      
خود را به سطح نازل حـقـوقـهـا و بـي          

 تاميني مطلق شان اعالم کردند.
يــک وجــه مــهــم ايــن حــرکــت               
اعتراضي مقارن بودن اين تجـمـع بـا      
جلسه ادامـه بـررسـي مـفـاد اليـحـه                
برنامه شـشـم تـوسـعـه در مـجـلـس                  
شوراي اسالمي اسـت کـه مـفـاد آن             
تعرضي به معيشت کارگران اسـت و    

 کارگران به آن اعتراض دارند.
وجه قابل تـوجـه و مـهـم ديـگـر               
اعتراض بازنشستگان صنايع فـوالد    
در اين روز سازمانـدهـي اعـتـراضـي         
سراسري در مقابل مجلس است. اين  
ـيـشـروي هـاي مـهـم                    امر يـکـي از پ

جنبش کارگري در دوره اخير است که 
به يمن وجود گروههاي مبارزاتـي در    
مدياي اجتماعي و امکان ارتبـاط و    
خبررسـانـي و مـتـحـد شـدن بـر سـر                   
خواستها از اين طريق ممکن تر شـده  
است. در نوزدهـم ديـمـاه جـمـعـي از              
مــعــلــمــان حــق الــتــدريســي نــيــز از            

هاي مختـلـف کشـور مـقـابـل            استان
درب شمال شرقـي مـجـلـس تـجـمـع            
کــردنــد. آنــهــا بــا در دســت داشــتــن             
ـيـگـيـري                پالکـاردهـايـي خـواسـتـار پ

 شان شدند.   وضعيت و تعيين تکليف
ـقـش          امروز مدياي اجـتـمـاعـي ن
مهمي در گرد آوردن کارگران بـخـش     
ــري               ــگــي ــراي پــي ــف ب هــاي مــخــتــل
خواستهايشان در سطـحـي سـراسـري       
ايفا ميکند. و کارگران هر روز بيشتر  
از اين ابزار سازمانيابي بـراي شـکـل        
دادن بـــه اعـــتـــراضـــاتشـــان ســـود            
ميجويند. نمونه موفق سازمـانـدهـي    
چنين اعتراضات سراسري، تجمعات 
اعتراضـي مـعـلـمـان بـازنشـسـتـه و                 
معلمان شـاغـل در دو سـالـه اخـيـر                 
ـبـش             است. اين مـوضـوع امـروز جـن
اعتراضي کارگري را در مـوقـعـيـت           
قويتري قرار داده است. در اين بسـتـر    
کارزارهاي مبارزاتي شکل ميگيرد. 
در اين بستر طومارهاي اعتراضي و   
نمونه اي چون طومار اعتراضي اخير 
ده هزار و پانصد نفره کارگران صنعت 
نفت با خواست افزايش دستمزدها بـه  
راه مي افتد، در اين بستر تجـمـعـات    
ـلـف               سراسري در بـخـش هـاي مـخـت
ـنـدگـانـي از        کارگري و جمع شدن نماي
شهرهاي مختلف، چون اعـتـراضـات    
بازنشستگان، معلمان، کارگران نفـت  
و مراکز مهـم ديـگـر کـارگـري چـون             
مخابرات، برق سراسري کشور شکـل  
ميگيرد. اينها نمونه هاي موفقـي از    
مبارزات سراسري کارگري اسـت کـه     
در آن کـارگـران بـا بـهـره جسـتـن از                    
مــديــاي اجــتــمــاعــي از شــهــرهــاي           
مختلف توانستند گرد آيند و امـروز      
به مجلس به محل تالقي مبـارزاتـي   

 از اين دست تبديل شده است.
گــفــتــنــي اســت کــه بــا وجــود              
اعتـراضـات مـکـرر بـازنشـسـتـگـان              
صنعت فوالد براي خـواسـتـهـايشـان،      
پاسخي جز وعده هاي بي پايه به آنهـا  
ـلـي ايـن                ـب داده نشده است. تـجـمـع ق

کارگران در هفتم ديماه صورت گرفت 
که در آن بيـش از هشـتـصـد کـارگـر             
شرکت داشتند. کارگران بـازنشـسـتـه        
همانجا اعالم داشتند که تا وقتي بـه    
خواستهايشان پاسخ داده نشـود، بـه         

 اعتراضاتشان ادامه خواهند داد. 
مسئله اصلي در خبر مربوط بـه    
تجمع اعتراضي کارگران بازنشـسـتـه    
صنايع فوالد در مـقـابـل مـجـلـس،             
ـنـاک     وضعيت زندگي و معيشت اسـف
اين کارگران است که ادامه آن ديـگـر     
ممکن نيست. سايت خبري ايلنـا در     
ــود در مــورد تــجــمــع                  ــزارش خ گ
اعتراضي بازنشستگان صنايع فوالد 
نکته اي تکاندهنده و فـاجـعـه بـار را         
بيان مي کند. به گفته بازنشسـتـگـان     

دي مـاه    ۲۲ از روز هفتم تا به امـروز    
ـيـگـيـري              که براي دومين بـار بـراي پ

انـد شـمـار       مطالباتشان به تهران آمده
قابل تـوجـهـي از هـمـکـارانشـان کـه               
پيشتر در اجتمـاع نـخـسـت، آنـان را            
همراهي کرده بودند، به دليل کهولـت  
سن و وضع نابسامـان زنـدگـي فـوت         

 اند. کرده
ــي وضــع                ــه روشــن ــر ب ايــن خــب
بازنشستگان، که سالهاي بسياري از   
زندگي و جواني خود را کار کرده اند، 
و امروز در بي تاميني مـطـلـق بسـر         
ـنــد.                    ـيــکـ ـيــان مـ ـبــرنــد، را بـ ـبـ مـ
بازنشستگان صنـايـع فـوالد بـه ايـن            
وضعيت اعـتـراض دارنـد. خـواسـت           
افزايش دستمزدها به باالي خط فقـر،  

خواست درمان رايگان براي هـمـه از       
جمله دو خواست مورد تاکيد آنان در   
ـنـهـا          اجتماعات قبل بوده است. و اي
خــواســتــهــاي کــل جــامــعــه اســت و          
اعــتــراض آنــان را بــه اعــتــراضــات            
کارگران شاغل، معلمان ، پرستاران و 

 کل جامعه پيوند ميدهد. 
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ـتـه اعـتـراضـات                 هفته گـذشـتـه، هـف

قدرتمند کارگران شرکت هپکو بـود.    
اين کارگران تجـمـع کـرده، در وسـط           
ـيـگـيـر                 شهر راهپيـمـايـي کـردنـد و پ
خواستهايشان شدند. کارگران شرکت  
هپکو حقوق ارديبهشت، خرداد، تير، 
مرداد و شهريور را به صورت نصـف    
و نيمه و ماه هـاي آبـان و آذر را هـم              
ـبـات      دريافت نکرده اند. ميزان مطـال

 ۶ کـارگـران ايــن کـارخــانـه بـالــغ بـر                 
ـيـارد تـومـان بـرآورد مـيـشـود.                 ـل مي
کارگـران خـواسـتـار پـرداخـت فـوري              
طلبهايشان هستند. در همين رابـطـه    
کارگران قبال نيز در آبانماه بـه شـکـل      
راهپيمايي در وسط شـهـر دسـت بـه           
اعتراض زدند. اعتراضات تاکـنـونـي     
کارگران شرکت هپکو در چند مـاهـه   
اخــيــر و شــکــل و فضــاي حــرکــت               
اعتراضي آنان و مارش بزرگشـان در    
وسط اين شهر فضاي و چهره ديگـري  
به شهر اراک داده و همه جا بـحـث بـر      
ــران و                  ــارگــ ــراض کــ ــر اعــــتــ ســ

 خواستهايشان است. 
اراک از جمله شهرهاي صنعتي ايـران    
اســت کــه بــه  لــحــاظ گــونــاگــونــي              
محصوالت صنعتي، نخستيـن و از      
لحاظ وجود صنايع مادر، دوميـن و    
به طور کلي چهارمين قطب صنعتي 

ــي           ــوب مـ ــسـ ــحـ ــران مـ ــود.     ايـ شـ
کارخانجات هپکو، آونـگـان، امـالح      
ــرکــت               ــران، آذرآب، ش ــدنــي اي ــع م
ـيـم                 ـن ـيـوم ايـران، نـورد آلـومـي آلومين

سـازي     (آلومرول)، شـرکـت مـاشـيـن         

اراک، کمباين سازي، و کارخانه واگن 
پارس) از جمله صنايع اساسي واقـع     
در اراک است. اينـهـا هـمـه مـراکـزي            
هستند که همواره مراکز پر جـنـب و       
جوش اعتراضـي بـوده انـد. در ايـن              
اعتراضات کارگران اساسا با دردهـا    
ــد.             ــرويــن و مشــکــالت واحــدي روب
اعتراضات کارگران کارخانه هپکو و 
راهپيمايي آنان در وسط چنين شـهـر     
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خودشان را اصالح طلب ميدانند تـا  
ديروز خودشان باالترين مقامـهـا را     
در وزارت اطالعات و سپاه و بسيـج  
و ماشين کشتار جمهوري اسـالمـي     
داشته اند. سران ايـن ارگـانـهـا بـوده          
اند. ما در دوره خامنه اي بـه آنـهـا           

ولتر هاي وطني.  -ميگفتيم پاسدار
کساني که تا آرنج دسـتـشـان بـخـون        
مردم آغشته اسـت امـروز شـده انـد           
منتقد اصولگرائي. همـه مـيـدانـنـد         
کــه کــل ايــن حــکــومــت بــا هــمــه               
جناحهايش به زور سرکوب و سرنيزه 
سر کار است. کافـي اسـت يـک روز           
مزدورانشان را از خـيـابـانـهـا جـمـع            
کنند تا مـردم  کـل ايـن بسـاط را                 
جارو کنند. همه اصالح طلبـان ايـن      

 ۸۸ را ميدانند و هم اصولـگـرايـان.       
به همه آنها نشان داد کـه مـردم اگـر        
فرصت پيدا کنند به حکومت مهلت 
نخواهند داد. ايـن تـغـيـيـر مـوضـع             
رفسنجاني در دوره احـمـدي نـژاد و          

جزئي از نقشي  ۸۸ بخصوص بعد از 
بود که براي حفط تعادل رژيـم ايـفـا        
ميکرد. رفسنجاني فهميده بـود کـه      
خامنه اي و اصـولـگـرايـان مـنـفـور            
مردم هستند و براي اينکه نـظـام را       
حــفــظ کــنــد بــايــد حســابــش را از             
اصولگرايان جدا کند. از نقطـه نـظـر      
خط و جهت گيري هم از همـان دوره    
رياست جمهوريش طرفدار تعامل با 
غرب بود. اما در عين حال هميـشـه    
رابطه ويژه اي با خامنـه اي داشـت.       
اين موقعيت دوگانه اجازه ميداد که 
او نقش واسطه و حفظ تعادل بين دو 

 جناح را بازي کند. 
اينکه اشاره کـرديـد در مـراسـم         
روز سه شنبه جمعيت زيـادي جـمـع        
شدند اساسـا بـخـاطـر ايـن بـود کـه                
مردم فرصتي بـراي اعـتـراض پـيـدا          
کردند. حتمـا عـده اي هـم طـرفـدار               
رفسنجاني بودند ولي اکثريـت بـراي     
ابــراز مــخــالــفــت بــا خــامــنــه اي و            
اصولگرايان  به خيابان آمده بـودنـد.   
در ويدئو کـلـيـپ ايـن مـراسـم مـي                
بينيد که مردم شعار آزادي زنـدانـي       
سياسي سر ميدهند، شعار ميدهند 
ديکتاتور حيا کن، و يا "مايه نـنـگ    
ما صداي و سيماي ما" و يا "بـلـنـد        
گو مال تـو حـرف حـق مـال مـا" و                 
نظايـر ايـن شـعـارهـا. و نـيـروهـاي                   
انتظامي هم کامال بسيج شده بودند 

که جمعيت را کنترل کنند. مردم هر  
مـنـفـذي پـيـدا کـنـنـد بـا ايـن نــوع                     
شعارها به خيابان مي آينـد. الـبـتـه        
عده اي هـم در طـرفـداري مـوسـوي            
شعار ميداند ول حتي اين هم اساسا 
از سر مخالفت با خـامـنـه اي و بـه           
کوري چشم خامـنـه اي بـود. بـقـول             

"مـوسـوي      ۸۸ تطاهر کنندگان سال 
بهانه است کل رژيـم نشـانـه اسـت".          
هـمـيـن انـدازه خــرده اخـتــالفـي کــه               
رفسنجـانـي بـا خـامـنـه اي داشـت                
کافي بود تا مردم از فرصت استفاده 

 کنند و حرفشان را بزنند. 
نـبـايــد فــرامـوش کـرد کـه اوال              
ــن               ــطــور کــه اشــاره کــردم اي هــمــان
نارضائي و اعتراضات مـردم اسـت       
که اختالفات مـيـان بـاالئـي هـا را              
دامن ميزند و ثـانـيـا مـردم از ايـن            
اختالفات استفاده مـيـکـنـنـد بـراي           
اينکه کل رژيم را بچالش بـکـشـنـد.     
محور و هدف اعتراضات مردم االن 
ــا                 شــخــص خــامــنــه اي اســت و ي
ارگانهاي تماما سر سپرده او مانـنـد   

 صدا و سيما.  
اينها نشان ميدهد کـه جـامـعـه       
کال حسابش از جناحهاي مـخـتـلـف     
حکومت جداست، در مـقـابـل هـمـه        
اينهاست و همين وضعيت است کـه    
ايـن جــنـاحـهــا را بــجـان يــکـديـگــر               

 انداخته است. 
 

بـيـن خـامـنـه اي و            ��	 #+ـ	ر�:  
رفسنجاني همانطور که شاره کرديـد  
دعـوا بـاال گــرفـتــه بـود بــه نــحــوي               
رفسنجانـي بـعـنـوان پـدر مـعـنـوي                
جناح روحاني ظاهر ميشد. با مرگ  
رفسنجاني رابطه اين جـنـاحـهـا چـه          

 تغييري خواهد کرد؟  
در کـوتـاه مـدت        ��( B4ـ�ایـ�:  

مرگ رفسنجاني جنـاح روحـانـي را        
تضعيف خـواهـد کـرد. نـه بـه ايـن                   
خاطـر کـه او  پـيـش کسـوت خـط                   

  -که چنين نـبـود   -اصالح طلبي بود
بلکه به ايـن دلـيـل کـه وزنـه اي در                
ــه ســادگــي                 ــه ب ــود ک حــکــومــت ب
نميتوانستند عقبش برانند و حاشيه 
اي اش کنند. بـقـيـه افـراد طـرفـدار              
ــقــل را در                   ــن وزن و ث ــي اي روحــان
حکومت ندارند. به اين معني جناح  
روحاني تضعيف ميشود ولي به نظر 
من اين کوتـاه مـدت خـواهـد بـود.            
همانطور که شاره کردم رفسـنـجـانـي     
وزنه تعادلي بـود بـيـن دو جـنـاح .              

بخاطر نزديکي اش با خامـنـه اي و       
نـقـشــي کـه در بــقـدرت رســيـدن او                
داشت، نقشي که در جنـگ ايـران و       
عراق داشت و نـقـشـي کـه کـال در                
سالهاي اول روي کار آمدن جمهـوري  
اسالمي در تثبـيـت ايـن حـکـومـت           
داشت. جدل او با خامنه اي بـر سـر         
تعامل با غرب بود. رفسنجـانـي از      
همان دوران رياست  جـمـهـوري اش        
بدنبال آن بود که در بازارهاي جهاني 
به روي رژيم باز بشـود و جـمـهـوري           
اسالمي بـتـوانـد در بـازار جـهـانـي                
جائي براي خود پيدا کند. تحريمـهـا    
برداشته بشود و غـيـره. ايـن نـقـطـه              
توافق اساسي رفسنجاني و روحـانـي   
بود. از سـوي ديـگـر خـامـنـه اي و                
جناح اصولگرا از نظـر اسـتـراتـژيـک        
ــام                   ــظ ــه ن ــي ــل ــاســت را ع ــي ــن س اي
ميدانست. ضد آمريکائي گري يـک     
موضع و جهت گـيـري اسـتـراتـژيـک           
جمهوري اسالمي است که بـوسـيلـه      
ــگــرا                خــامــنــه اي و جــنــاح اصــول
نماينـدگـي مـيـشـود و در مـقـابـل                  
رفسنجاني متعارف کردن رابطـه بـا     
 غرب را کليد بقاي رژيم ميدانست. 

اين اخـتـالف بـاعـث شـده بـود             
رفسنجاني در کـنـار روحـانـي قـرار            
بگيرد و به اين لـحـاظ مـرگ او در          
کوتاه مدت باعث تضعيف روحـانـي   
خواهد شد ولي مرگ او تـاثـيـر دراز      
مدت تـر و مـانـدگـار تـري بـر کـل                  
حکومت خواهد داشت. بـه سـرعـت       
دعــواهــاي درون حــکــومــتــي بــاال          
خواهد گرفت. اگر جنـاح اصـولـگـرا        
ميتوانست اوضاع را کنترل کند کـه  
اساسا ناگزيـر نـمـيـشـد بـه ريـاسـت               
ــد.               ــده ــن ب ــي ت ــان ــوري روح ــه جــم
رفسنجاني در کشـمـکـشـهـاي بـيـن            
جناحي باصطالح دالل معرکه بـود.    
رفسنجاني باعث ميشد دعواها بـه    
مرز انفجار نرسد و اکنون بـا حـذف       
او ميشود پيش بـيـنـي کـرد کـه بـه             
سرعت دعواهاي جناحي حـادتـر از       
گذشته خواهـد شـد. بـخـصـوص بـا              
توجه به نزديـکـي انـتـخـابـات بـايـد             
منتظر درگيريهاي حادي بـيـن دارو       

 دسته هاي حاکم بود. 
 

در مـورد وضـعـيـت         ��	 #+	ر�:  
کــل حــکــومــت چــه نــظــري داريــد؟          
جمهوري اسالمي با چه چالشـهـائـي    

 روبرو خواهد شد؟    
موقعيت جمهـوري  ��( �B4ای�:  

اسالمي را بر مبناي مکانيسمهـاي  
داخلي و باالنس قوا بين جناحـهـا و     

دعواهاي دروني نـمـيـتـوان بـررسـي           
کرد. کليت جـمـهـوري اسـالمـي در           
مقابل کل جامعـه قـرار مـيـگـيـرد.           
آنچه کـلـيـت ايـن نـظـام را تـهـديـد                    
ميکند دعواهاي جناحي نيست، بـه  
يک مـعـنـا "دعـواي" مـردم بـا کـل                  
حکومـت اسـت.  کـارگـران، زنـان،               
جوانان، نود  نه درصـد مـردم ايـران        
اين حکومت را نميخواهند. از ايـن       
حکومت متنفرند و ميـخـواهـنـد از       
شرش خالص بشوند. خـط  ايـنـجـا          
کشيده ميشود. علت العلل و پـايـه        
بـــحـــرانـــهـــاي درونـــي حـــکـــومـــت        
ايــنــجــاســت. بــدون ايــن نــارضــائــي         
عمومي دار و دسته هاي حکومـتـي   
اختالفي باهـم نـمـيـداشـتـنـد. هـمـه               
جيبهايشان پر است، مقام و مسـنـد   
و پست ها را بين خودشان و ايـادي      
شان تقسيم کرده انـد، پـول نـفـت و             
معادن و زمـيـنـهـا و جـنـگـلـهـا و                    
مايملک عمومي را بـيـن خـودشـان           
تقسيم کرده اند و دارند ميخـورنـد و     
ميبرند. اگر بجان هم افتـاده انـد بـه         
اين خاطرست که ميدانند اين بساط 
بر دوام نيست و دير يا زود مردم بـر    

را    ۸۸ ســرشــان خــواهــنــد ريــخــت.         
تجربه کرده انـد و مـيـدانـنـد مـردم               
مترصد فرصتند. مدام دارند به هـم     

ديـگـري در        ۸۸ هشدار ميدهند که 
راه است. ميشود گفـت کـه از دوره          
بني صـدر تـا امـروز آنـچـه بـاعـث                  
جــنــاحــبــنــديــهــاي رژيــم شــده اســت        
اختالف نظرشـان بـر سـر کـنـتـرل و               
مهار جامعه است. بنابرين وقتي در  
مـورد کــلـيــت جـمــهــوري اســالمــي          
سئوال ميکنيد  مرگ رفسنجانـي و    
تعيير توازن جناحها تاثير چـنـدانـي      
بر رابـطـه مـردم بـا کـل حـکـومـت                   
ندارد. بايد ديد تاثير اتفاقي مـانـنـد     
مرگ رفسنجاني در تقابل و تعـرض  
مردم عليه کل حـکـومـت چـيـسـت.         
همانطور که گفتـم ايـن امـر بـاعـث            
مـيـشـود بـحــران درونـي رژيـم بــاال               
بگيرد و مردم هم مثل هـمـيـشـه از         
اين وضعيت استفاده خـواهـنـد کـرد       
براي بچالش کشيدن حکومت. کـمـا    
ايــنــکــه هــنــوز چــنــد روز از مــرگ            
رفسنجاني نگذشته و به ايـن بـهـانـه       
مردم با شعار ديکتاتور حـيـا کـن و        
آزادي زنداني سـيـاسـي و غـيـره بـه               
خيابـان آمـده انـد. پـايـه هـاي ايـن                   
وضعيت هم البته بن بست و بـحـران     
و بــي افــقــي کــامــل اقــتــصــادي و             
سيـاسـي جـهـوري اسـالمـي اسـت.              

برجام بجائي نرسيـده اسـت و هـمـه           
مقامات حکومتي همه ميدانند کـه  
هرچه بيشتر ميدان بـر آنـهـا تـنـگ            
خواهد شد و اعتراضات اجتـمـاعـي    

 باال خواهد گرفت. 
 

در ايــن مــيــان       �ــــ�ــ	 #ــ+ــ	ر�:  
جرياناتي نظير فـرخ نـگـهـدار مـاتـم           
گرفته اند و بـه سـوگ رفسـنـجـانـي             

 نشسته اند. علت چيست؟
نـيـروهـائـي مـثـل         ��( �B4ای�:  

اکثريت و فرخ نگهدار هر انـدازه هـم     
که خود را چپ بنامند، جـزء راسـت     
ترين نـيـروهـاي سـيـاسـي در ايـران                
محسوب ميشوند. حتي بـه ايـنـهـا          
اپوزيسيون هم نميشود گـفـت. چـون       
فــرخ نــگــهــدار و دار و دســتــه اش              
اپوزيسيـون چـيـزي نـيـسـت. حـتـي                 
اپوزيسيون خامنه اي نـيـسـت. فـرخ        
نــگــهــدار بــيــشــتــر از رســانــه هــا و            
مــقــامــات حــکــومــتــي از مــرگ             
رفسنجاني اظهار تاسـف مـيـکـنـد.        
واقعا تهوع آور است. کسي خـودش     
را چپ و مترقي بنـامـد و در رثـاي          
رفسنجاني منبر برود. رفسـنـجـانـي      
که در سرکوب امثال همين اکثـريـت   
و حزب توده، بـعـد از ايـنـکـه رژيـم               
ديگر به خدماتشـان نـيـاز نـداشـت،          
نــقــش اســاســي اي ايــفــا کــرد.                   
رفسنجاني که مسـئـول بسـيـاري از         
جنايات جمهوري اسالمي در داخـل  
و خـارج کشـور بـود. رثـاي چـنـيـن                 
شخصي نشاندهنده عمق سـقـوط و       
گنديدگي اين جريانات است. اين ها 
نيروهائي هستند که به يک معنا در 
بقا و حفظ جمهوري اسالمي شريـک  
هستند. با همين نوع موضعـگـيـري    
هايشـان. ايـن اولـيـن بـار نـيـسـت.                  
اکثريت هميشـه چـنـيـن مـواضـعـي            
داشته و در خيلي از موارد حـتـي از     
دوخرداديهاي رانده شده از حکومـت  
راست تر بـوده اسـت. ايـن نـيـروئـي              
است در خدمت حکومت. نـه تـنـهـا       
لقب چپ از سر اينها زياد است بلکه 
حتي جزء اپوزيسيون هم نبايد اينها 
را بحساب آورد. اينها اگر خـارج از       
حکومت هستند فقط به ايـن دلـيـل      
است که حکومت آنـهـا را بـه بـازي           
نميگيرد وگرنه اينها حاضرند با سـر  
بروند و در خـدمـت حـکـومـت کـار             
کنند. االن دارنـد در خـارج کشـور               

 همين نقش را ايفا ميکنند. 
 

بعنوان آخرين سـئـوال   ��	 #+	ر�:  
 ۱۲ صفحه  

 ۲ از صفحه  
 )ی	�(ه	� ��گ ر8�!?	�� 
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با عـنـوان ايـنـکـه انـجـام ايـن کـار                    
اقناعي خواهد بـود تـالش خـود را            
براي پيش برد طرحهاي جنايتکارانه 
شان ميکنند. و در برابر همين گفته  

 ها نيز اعتراضي در جريان است. 
 

سـيـاوش شـهـريـور        
�ان <	و�(:  
مدير کل امور اجتماعي و فرهنگي 
استان تـهـران در گـفـتـه هـايـش در                
مــورد طــرح عــقــيــم ســازي کــارتــن          
خوابان ميگويد، با اين کـار جـلـوي        
بسياري از آسيـب هـاي اجـتـمـاعـي            
گرفته ميشود. بعد از يـکـطـرف هـم       
ميگويند سه هزار نفر از اين کـارتـن   
خوابان در تهران زن هستند. يـعـنـي       
تمام آسيب هاي اجتماعي در تـهـران   
به خاطر ايـنـسـت کـه سـه هـزار زن               
کارتن خواب هستند. و اگـر ايـنـهـا          
عـقـيــم شـونــد، مشــکـل جــمـهــوري            
اســالمــي حــل مــيــشــود؟ مشــکــل        

 جامعه حل ميشود؟
هـمـيـنـکـه ايـنـهـا           )��8� Jر�ـ	ن:  

خــودشــان آمــار بــيــســت هــزار بــي           
خانمان را ميدهند، خود وجـود ايـن     
بيست هزار بي خانمـان يـک آسـيـب         
ــب آن                ــمــاعــي اســت و مســب اجــت
جـمـهـوري اسـالمــي اسـت. کـارتــن              
خوابان انسانند. رابطه دارنـد. بـچـه          
دار ميشوند، اما واقـعـا سـرنـوشـت        
بچه هاي اينها چه مـيـشـود؟ دولـت       
خود را در مقابل اين فجايع مسئول 
نمي بيند و خود را مجاز مي بـيـنـد    
که نه تنها بـه زنـدگـي و مـعـيـشـت              
انسانها بلکه به بدن آنها نيز تـجـاوز     
کند. من مثالي از اروپـا مـي آورم.        
حتي در همين شهر مالمـو کـه مـن        
زندگي ميکنم. مراکزي وجـود دارد     
براي مردم بيخانمان که گـرم اسـت.       
آسايش دارد. امکانـات بـهـداشـتـي         
دارد. ساعت معيني بـه آنـهـا غـذا            
داده ميشود. به آنها کمک هزينه اي    
داده ميشود که پول توجيبي داشـتـه   
باشند که اگـر سـيـگـاري هسـتـنـد،              
بتوانند بـراي خـود سـيـگـارشـان را               
تهيه کنند. يا جدا از سـاعـاتـي کـه          
غذا داده ميشود، بتوانند براي خـود  
خوراکي تهيه کنند و غيـره. هـمـيـن        
در اولـيــن قــدم کــار بــه آنــهـا  يــک                 
سرپوشي داده ميشـود کـه شـب در          
خيابان نمانند. متخصصـيـن بـاالي       
امـور اجـتـمـاعـي بـه مشـکـالت و                 

مسائل آنها رسيدگـي مـيـکـنـنـد و           
همه تالش اينست که کاري کنند که 
اين انسانها توانايي بازگشت به نـرم    
متعادل جامعه و اشتغال و غيـره را    
پيدا کنند. جـمـهـوري اسـالمـي بـه              
جاي همه اينها حتي بدن زنان را هـم  
مورد تعـرض قـرار مـيـدهـد. طـرح              
عقيم سازي زنـان کـارتـن خـواب را           
ميدهد. آنهم با هزار تحقير و توهين 

 به اين زنان
 

  :�,Fدا� V+S  اجازه بدهيد من هـم
نــکــتــه اي اضــافــه کــنــم. آســيــب               
اجتماعي خود جـمـهـوري اسـالمـي          
اســت. عــامــل اصــلــي هــمــه ايــن              
مصايب جمهوري اسالمي و توحش 
ســرمــايــه داري حــاکــم اســت. اگــر             
ميخواهيم آسيبهاي اجتماعي را از   
بين ببريم، بايد جمهوري اسالمي را   
به زير بکشيم. خوبسـت ايـن را هـم           
بگويم که بـي خـانـمـانـي در جـايـي              
مثال سوئد با ايران متفـاوت اسـت.     
در سوئد يک سطح معيني از درآمـد  
براي خانواده و تـامـيـن مسـکـن و              
درمان و تحصيل کودکان آن خانواده 
نرم جامعه است، که مردم تـوانسـتـه    
اند با مبارزاتشان تحميل کنند. در    
اين جوامع  بـيـخـانـمـانـان کسـانـي               
هســتــنــد کــه بــداليــل مــعــضــالت          
اجتماعي مثال اعتيـاد بـيـخـانـمـان         
شده اند.  دولت هم در مقـابـل آنـهـا        
مسئول است و موظـف اسـت بـراي        
آنان طرح و برنامه اي داشته بـاشـد.     
اما در ايران، مردم آنچـنـان بـه فـقـر          
کشيده شده اند که بسياري از آنان تا 
بيخانماني و کارتن خـوابـي فـاصـلـه        

 کمي دارند. 
خود اينها مسبب بيکاري هستـنـد.   
خود اينهـا مسـبـب بـي خـانـمـانـي               
هستند. خود اينها مسبب فقـر کـل      
جامعه هستند. خود اينهـا مسـبـب       
پايين آمدن سن تنفروشي و افـزايـش   
آمار آن هسـتـنـد. کـارتـن خـوابـي،               
گورستان خوابي، همه چـيـز در ايـن        
جــمــهــوري اســالمــي بــه پــديــده اي          
اجتماعي تبديل شده اسـت و حـاال         
اين جانيان ميکوشد تا طرح عـقـيـم    
کردن زنان کارتن خواب ها، که طرح 
تعرض به زناني است که خود آسيـب  
ديدگان اين جامعه هستند، را تحت 
عنوان رفع "آسيب هاي اجـتـمـاعـي"      
در دستور بگذارد. اينان مـتـکـديـان      

را "جمع ميکنند". گـورخـوابـان بـي           
مسکن را "جمع ميکنـنـد". کـارتـن          
خوابان را "جمع ميـکـنـنـد". کـارتـن           
خوابان زن را "عقيم ميکـنـنـد" و...           
يعني طرحهايشان در چهارچوبه پاک 
کردن تمام اين صورت مسالـه هـاي     
اجتماعي است. که بيشتريـن حـملـه       
اش به سوي آسيب ديدگان اجتماعي 
و مردم تهي شده از زندگي و هستـي  
است. و اين يک سياست فاشيـسـتـي    
در قبال زندگـي و مـعـيـشـت مـردم             
است. هـمـانـطـور کـه فـريـده آرمـان                
 گفت. اينها مسئول جامعه هستند.

  
بگذاريد تـوجـه تـان      
�ان <	و�(:  

را جلب کنم. اينها نـگـفـتـه انـد کـه              
هــمــه کــارتــن خــوابــهــا را عــقــيــم              
ميـکـنـنـد. بـه زعـم ايـنـان کـارتـن                    
خوابهاي مرد آسيب هاي اجتمـاعـي   
ــتــشــر                   ــرا مــن ــال آن ــدز و امــث و اي
نميکنند. و  بحثشان اين نيست کـه     
همه را به تساوي عقيـم مـيـکـنـنـد.         
بلکه اينجا هـم بـحـث بـر سـر زنـان               
کارتـن خـواب اسـت. ايـن از کـجـا                  

 ناشي ميشود؟ 
  :�,Fدا� V+S         دقيقا. شـمـا نـکـتـه

مهمي را اشـاره کـرديـد. مـوضـوع               
اصلي وضـعـيـت زن در جـمـهـوري                
اسالمي. همانطور کـه اشـاره کـردم           
هويت اين حکومت ضـديـت بـا زن          
است. اين نشانه آشکار و مشخصي  
از چهره حکومت اسالمي به عـنـوان   
يک حکومت ضد زن است. اساس و    
پايه هاي اين حکومـت بـر قـوانـيـن          
اسالمي گذاشته شـده اسـت. ريشـه           
هاي فکري اش همان سوره الـنـسـاء      
قرآن است که اساسا ضد زن است. با 
اين پرچم و هويت جمهوري اسالمـي  
دارد به کل جامعه تعرض ميکند و   
ســرکــوب مــيــکــنــد. بــراي ايــنــهــا            
همانطور که اشاره کـردم زن عـامـل        
فساد است. زن "ضعيفه " اسـت. زن        
از هر حق اجتماعي مـحـروم اسـت.        
اگر بحران است، زن اول از هـمـه از           
کار بيکار ميشود، در محـيـط کـار      
مورد انواع و اقسـام تـوهـيـن هـا و            
تعرضات قرار ميگيرد، زن در قـبـال   
دسـتــمـزد کـمــتـري بـه کـار گـرفــتــه                
ــن                مــيــشــود و تــحــمــيــل هــمــه اي
ستمکشي ها يک پايه مهم سودبـري  
سرمايه و تـعـرض بـه کـل جـامـعـه                
است. به عبارت روشـنـتـر در پـرتـو           
صنعت مذهب و آپـارتـايـد جـنـسـي         
جمهوري اسالمـي تـوانسـتـه اسـت،          

وحشي ترين نوع سـرمـايـه داري را          
حاکم کند و زندگي و معيـشـت کـل      
جـامــعـه را بــه نـابــودي بــکـشــانــد.             
بنابراين وقتي هم بحث از مـعـضـل        
کارتن خوابها است، تعرضـشـان اول     
از همه به طرف زنان کـارتـن خـواب        

 است. 
 

فريـده آرمـان شـمـا         
�ان <	و�(:  
فکر ميکنيد نسبت به اين موضـوع  
جامعه واکنش تنـدي بـه جـمـهـوري          
اسالمي نشان خواهد داد. يا اينـکـه    
مــيــگــويــنــد بــاالخــره  ايــن هــمــه              
مشکالت مهم در مملکـت هسـت.     
موضوع  چند هزار زن بي خـانـمـان،    
مشکل همـه مـردم نـيـسـت؟ فـکـر              
ميکنيد مردم از کنار اين مـوضـوع   
ميگذرند يـا نسـبـت بـه آن عـکـس               

 العملي انساني نشان ميدهند؟
قــاعــدتــا آدمــهــا    8ــ��ــ(� Jر�ــ	ن:  

انسانند و انسانيت اولـيـن رکـن هـر         
فرد است. و جمهوري اسالمـي ضـد      
انســان و ضــد بشــر اســت. جــالــب              
اينجاست که سياوش شهريور طوري 
حرف ميزند کـه گـويـا يـک راه حـل              
انساني دارد. ميگويد اگر خـودشـان    
خواستند اين عـقـيـم سـازي انـجـام             
ــه                  ــهــا هــم ــن خــواهــد شــد. امــا اي
عوامفريبي و تـوجـيـه اسـت. بـايـد              
اينگونه ادعاهـاي پـوچ را مـحـکـم            
محکوم کرد. بايد گـفـت نـيـاز ايـن             
کارتن خـوابـهـا خـانـه و مسـکـن و                
داشتن يک زندگي انساني اسـت. در     
وهله اول اينها بايد سرپنـاهـي بـراي      
خوابيدن و  بهداشت داشته بـاشـنـد.      
وســايــل الزم بــراي جــلــوگــيــري از             
بارداري در اختيارشان گذاشته شود. 
از امکانات درمـانـي و بـهـداشـتـي           
رايـگــان بــرخــوردار بــاشــنــد. بــطــور          
مرتب مورد معايـنـه قـرار گـيـرنـد.           
غذاي گرم در اختيارشان قرار گيـرد.  
و تالش شـود بـتـوانـنـد بـه زنـدگـي               

عادي برگردند. من يـک پـيـشـنـهـاد          
دارم. شايد بخنديد. ولـي مـن فـکـر         
ميکنم بايد خود جمهوري اسـالمـي   
را عقيم کرد که نسلشان بـرانـداخـتـه     
شود. تا از شر هـمـه ايـنـهـا خـالص           

 شويم.
  :�,Fدا� V+S         بگـذاريـد در پـايـان

اين بخش يـک نـکـتـه ديـگـر را هـم                
اضافه کنم. جمهـوري اسـالمـي هـر          
گاه ميخواهـد تـعـرض کـنـد، بـراي             
تبليغاتش از نـقـطـه هـاي ضـعـيـف              
شروع ميکند. ميگويد اينـهـا ايـدز       
پـخــش مــيــکــنــنـد. ايــنــهــا عــامــل           
گسـتــرش اعــتــيــاد و پــخــش مــواد          
مخدر هستند. در حاليکه خـودشـان    
توزيع کنندگان بزرگ مـواد مـخـدر        
هستند. خـودشـان بـه زنـان تـجـاوز              
ميکنند. اولين خطري کـه دخـتـران         
فراري راتهديد مـيـکـنـد افـتـادن بـه            
چنگ انصار حزب اهللا و بسيـجـي و     
دارو دستـه هـاي اوبـاش جـمـهـوري             
اسالمي و مورد تجاوز قرار گـرفـتـن    
توسط آنهاست. ايـن تـبـلـيـغـات را              
ميکنند براي اينکـه پشـتـيـبـانـي و           
ــنــد. امــا                   دفــاع مــردم را کــم کــن
خــوشــبــخــتــانــه شــمــا وقــتــي نــگــاه         
ميکنيد ميبينيد يک جنبش عظـيـم   
انساني در ايران در جريان اسـت. بـه      
نمونه ديـوارهـاي مـهـربـانـي اشـاره               
کردم. آمدند اين جنبشـهـا را رنـگ         
مذهبي بزنند. رنگ اعتـراضـي اش      
را کمرنگ کنند و جنبـه خـيـريـه اي         
بدهند. و ضميمه مساجد کنند، اما 
ديديد که بخش راديکال جلو آمـد و    
نيروهاي اعتراضي خودش را شـکـل   
داد. اسمش را گـذاشـت هـمـيـاري.             
االن شبکه هـايـي اعـتـراضـي حـول           
همين موضوع در مدياي اجتماعـي  
شکل گـرفـتـه اسـت. فـراخـوان مـن               
اينست که اين شبکه هاي اعتراضي 
را بايد گسترده تر کـرد. وسـيـعـا از            

 ۹ صفحه  

 ۴ از صفحه  
 ��Vزن در <�+�ر� ا� �ر	در# 
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ايــن اعــتــراض و حــرکــت انســانــي           
حمايت کرد. وسيعا از کارتن خوابها 
و حقوق اوليه انساني آنهـا حـمـايـت       
کرد. در اين رابـطـه مـعـيـن عـقـيـم                
سازي زنان کارتن خـواب نـيـز بـايـد          
بيانيه هاي اعتراضي داد، حرکـت و    
اعتراض شکل داد و اين موضوع را 
در سطح جهاني نيـز بـه اعـتـراضـي          

 تبديل کرد.
 

چـه کسـي بـيـانـيـه           
�ان <	و�(:  
  دهد. خود کارتن خوابها؟

جـنـبـش آن وجـود         V+S دا�F,ـ�:  
ــيــويســت هــاي چــپ و                 دارد. اکــت
راديکال در جلوي ايـن جـنـبـش هـا            
وظيفه دارند صـداي ايـن اعـتـراض           
باشند. شما نگاه ميکنيد ميبينـيـد    
در سنندج بيش از سه هزار نفر عليه 
اعدام به خيابان مـي آيـنـد. جـلـوي             
اوين تظاهرات در دفاع از زنـدانـيـان    
سياسي به پا ميشود. ايـنـهـا هـمـه           
نشانه وجود يک جنبش قوي انسانـي  
در جامعه است. در دفاع از کـارتـن      
خوابها نيز اين جنبـش وجـود دارد.       
يک موضوع اعتـراض هـمـه ايـنـهـا           
بايد هميـن تصـمـيـم دولـت بـاشـد.              
جنبش عليه تبعيض علـيـه زن االن       
يک جنبش قوي اسـت. اعـالم طـرح         
عقيم کردن زنان کارتن خـواب بـراي     
کل جامـعـه هشـدار دهـنـده اسـت.             
اکتيويست هاي اين جنبش ها بـايـد   
جواب درخوري بـه ايـن مـزخـرفـات            
بدهند. اينها زورشان نـمـيـرسـد کـه           
چنين غلطـي بـکـنـنـد، ولـي نـفـس               
اعالم گستاخانه چنـيـن طـرحـهـايـي         
بايد با نامه هاي اعتراضـي وسـيـع،      
با نامه دادن به نهادهاي بين المللـي  
و اعالم جرم کردن عليه آن  و با يـک    
واکــنــش اعــتــراضــي وســيــع پــاســخ        
کوبنده اي از جامعه بگيرد. و ما در  
خارج کشور بايد اعتراض عليه ايـن    
مــوضــوع را در دســتــور کــارمــان            

 بگذاريم و صداي جامعه باشيم.
فريده آرمان شما بـه  
�ان <	و�(:  

عنوان کسـي کـه کـارتـان، عـرصـه               
فعاليتتان در سوئد، دفاع از حـقـوق     
زنان است، آيا ميتوانيد در هـمـيـن        
زمينه مشخص اقدام معيني انجـام  

 دهيد؟ يا کاري را در دستور داريد؟
در رابـطـه بـا هـمـه            )��8� Jر�	ن:  

تعرضاتي که جمهوري اسـالمـي بـه        

زنان انجام ميدهد، يکي از وظايفـي  
که ما بعنوان فعالين حـقـوق زن در         
دستور کار خود گذاشته ايم، اينست 
که اين تعرضات را در سطح جهانـي  
افشاء کنيم، خواهان اين بشويـم کـه     
جمهوري اسالمي و سران آن بخـاطـر   
اين توحش و بربريتش در قبال زنـان    
مورد تحريم سـيـاسـي قـرار گـيـرد.             
اجازه داده نشود که اينها در سـطـح       
مجامع بين المللي حضور يـابـنـد و      
ميخواهيم که به انزوا کشيده شونـد.  
به خاطر ايـنـکـه چـنـيـن وحشـيـانـه                
حقوق اوليه زنان را زير پا ميگذارنـد  
و چنين طرحهاي جنايتکارانه اي را   
در دستور کارشان ميگذارند. اين را  
هم بگويم که طرحهـايـي چـون طـرح         
عقيـم سـازي زنـان کـارتـن خـواب،               
جديد نيستند. اينها هر روز با طـرح   
تعرضي جديدي جلو مي آيند . يـک     
روز ميگويند عامل زلزله زن اسـت      
و يک روز ديگر يک حـرف مـزخـرف        
عهد عتيقي ديگر را ميـزنـنـد. امـا        
اين حرفها به خورد جامعه نـمـيـرود.    
مردم نمي پذيرند. بايد اين سياستها 
را وسيعا افشا کرد و همـانـطـور کـه       
شهال دانشفر گفت در مقابل آن يـک    
صف محکم مقاومت را ايجاد کرد. 
بايد در مقابل تعرضات حکومت با 
مطالبات تعرضي خود جلو بيايـيـم.   
که يکي از مطالبات ما هـمـانـطـور       
که اشاره کردم سرپناه دادن فوري بـه    

 کارتن خوابان و تامين آنهاست. 
  

بـگـذاريـد سـراغ       
ـ�ان <ـ	و�ـ(:  
موضوع مهم ديگـري کـه در ابـتـدا           

هزار  ٤٠٠ اشاره کردم برويم. ازدواج  
کودک زير سن پانزده سـال در ايـران         
طي يک دهه اخير ثبـت شـده اسـت.        
مــن از شــمــا فــريــده آرمــان شــروع            
ميکنم. اوال مثل ايـنـکـه شـمـا در             
همين زمينه داريد در کشور سـوئـد     
کار ميکنيد و کتابي هـم مـنـتـشـر          
کرده ايد. شما ايـن آمـار را چـطـور              
مي بينيد؟ و چهارصد هـزار ازدواج    
کودکان زير سن قـانـونـي را چـطـور            

 بررسي ميکنيد؟
اين يعني تعرض بـه    )��8� Jر�	ن:  

حقوق کودک، اينجا در اروپا داشتـن  
سال بـه بـاال آزاد          ١٥ سکس از سن 

است. ولي نه ازدواج. در ايران اکـثـر       
اين ازدواج ها که بـا نـظـر خـانـواده            
صورت مـيـگـيـرد، اجـبـاري اسـت.            

والدين براي ايـن کـودکـان تصـمـيـم             
ميگيرنـد و آنـهـا را بـه ازدواج در                 
مياورند. ايـن تـعـرض بـه تـن بـچـه                
است. اين آزار رساندن بـه بـچـه چـه            
روحي و چه جسمي اسـت. مـطـلـقـا           
بايد بـه ايـن امـر اعـتـراض کـرد و                 
خواهان اين شد که ازدواج کـودکـان       
به هر شکل آن ممنوع اسـت. مـثـال       
مي آينـد در اروپـا کـودک را عـقـد                
ميکنند.ولي ثبت نميکـنـنـد، چـون        
ثبت آن غير قانوني است. يا صيـغـه    
ميکنند و ازدواج رسمي نميکـنـنـد.    
در سوئـد ازدواج کـودکـان مـمـنـوع             
اســت ودو ســال اســت کــه ازدواج               
اجباري نيز غير قانوني اعـالم شـده       
است. در کشورهاي ديگـر اروپـايـي       
ازدواج کودکان را قبال غير قـانـونـي    
اعالم کرده اند و اين نتيجـه سـالـهـا       
مــبــارزه مــردم اســت و گــذشــتــه و             
تاريخي دارد. بنابراين در سوئد اگـر   
کسي بچه اش را مجبـور بـه ازدواج       

سال مجازات زندان دارد.  ٤ کند. تا  
از جمله اخيرا يک پدر افغانـي را بـه       

سـال     ٤ همين جرم گرفتند و حـکـم         
زندان به او دادند. و کار ما روي ايـن  
نوع کيس ها و پرونده ها و دفـاع از      

 حقوق زنان و کودکان است.
 

چـرا اصـال چـنـيـن          
�ان <	و�(:  
پديـده اي وجـود دارد. چـرا ازدواج                
زير سن پانزده سال؟ حتي ده سـال و      

 ٩ سال ، چون اسالم ميـگـويـد از         ٩ 
سال دخـتـر بـه سـن بـلـوغ جـنـسـي                  
ميرسد و ميتواند خانواده تشـکـيـل      
دهــد؟  چــرا در يــک جــامــعــه ايــن               
موضوع هست؟ مگر ازدواج در سن 
هاي باالتر تمام شده است، که بـچـه     
ده ساله را بـه عـقـد کسـي در مـي                

 آورند و حتي به اين فکر مي افتند؟
  :�,Fدا� V+S هـزار ازدواج       ٤٠٠

هـزار     ٤٠٠ کودک در دهسال، يعني 
مورد تجاوز جنسي بـه کـودکـان. و         
اين عين قوانين اسالمي است. براي 
اينکه همانطور که شـمـا هـم اشـاره           

 ٩ کرديد، در اسـالم دخـتـر در سـن             
سالگي ديگر به سن تکليف رسـيـده     
است. در مدارس جمهوري اسالمـي   
براي دختربچه ها در اين سـن جشـن     
تکليف ميگيرند. از آنـمـوقـع مـرز            

سـالـه      ٩ محرم و نامحرم براي بـچـه     
تــعــيــيــن مــيــکــنــنــد. يــعــنــي ســن           
ــون               ــان ــده اســت. ق ازدواجــش رســي
مشروعيت يافتن ازدواج بـا فـرزنـد          
خوانده از همين جا آمد. در قـوانـيـن    

خود جمهوري اسالمـي سـن ازدواج       
براي دخـتـران سـيـزده سـال و بـراي                 

سال است. و تازه اگـر در      ١٥ پسران 
مواردي خانـواده هـا و پـزشـکـي و              
مراجع تعريف شده شان تاييد کنند، 

سـال     ١٥ حتي سن ازدواج کمتـر از      
مجاز است. يـعـنـي دولـت، قـانـون              
رسمـا تـجـاوز بـه کـودکـان در ايـن                  
جامعه را تاييد کرده است. بنابرايـن   
روشن است کـه در هـر جـامـعـه اي              
اينطور نيـسـت. در جـامـعـه تـحـت               
حـاکــمــيـت جــمـهــوري اسـالمــي بــا           
ــجــاعــي اســالمــي و              ــن ارت ــي ــوان ق
جوامعي از اين دست شما با چنـيـن   
پديده تکاندهنـده اي آنـهـم در قـرن             
امروز بشري با آن روبروئيـد. کـه بـه         
راستي وجدان هر انسان بـاشـرفـي را      
به درد در مي آورد و تصـورش نـيـز        

خـبـر      ٩٤ ساده نيست. فقط در سال  
مورد ازدواج کـودکـان        ٢٨٠٠٠ از  

زير پانزده سال داده ميشـود. و ايـن        
مواردي است که ثـبـت شـده انـد. و            
همانطور که فريده آرمان اشاره کـرد،  
تعدادي از آن را ثبـت نـمـيـکـنـنـد و            
ــه صــورت                ــغ ــوان صــي ــن ــحــت ع ت
ميگيرد. به کودک تجاوز ميکنند و  

 اسمش را ازدواج ميگذارد. 
 

فريده آرمـان مـگـر        
�ان <	و�(:  
 ١٤ در اروپا دختران جوان حتي زيـر    

سال رابطه جنسي ندارنـد؟   ١٥ سال، 
آيا اين نشان نميدهـد کـه يـک نـيـاز            
کــامــال جســمــي و روحــي اســت و             
ميشود اين را قانوني کـرد و ثـبـت          
کرد.؟ چرا شما بـا ايـن ازدواجـهـاي            
زير سن قانونـي در ايـران مـخـالـف            

 هستيد؟
ببينـيـد ازدواج يـک        )��8� Jر�	ن:  

مــقــوــلــه ديــگــر اســت تــا ايــنــکــه              
کنـجـکـاوي و ارضـاي جـنـسـي دو                
جوان. تازه آنهم در کشور سوئد مـرز   

سـالـگـي اسـت. حـتـي               ١٥ آن سـن    
جوانها هم اجازه ندارنـد زيـر پـانـزده         
سال رابطه جنسي و سـکـس داشـتـه       
باشند. بعالوه اينهـا را در مـدارس          
آموزش ميـدهـنـد. بـه جـوانـان يـاد               
ميدهند که راه جـلـوگـيـري چـگـونـه            
ــه آنــهــا مــي                  ــدنشــان را ب اســت. ب
شنـاسـانـنـد کـه بـدانـنـد عـمـلـکـرد                   
بدنشان چگونه است و غيره. ايـنـکـه     
دو جوان خودشان بخواهند و عـالقـه   
مند باشند همديگر را بغـل کـنـنـد.       
ببوسند و سکس داشته باشند . پـدر   
و مادرهايشان در جـريـان هسـتـنـد            

خيلـي آزاد اسـت. ايـن يـک رابـطـه                  
انساني باز و برابر و خواست طبيعي 
انسان است. سکس عـيـب نـيـسـت.         
بلکه ازدواج کردن با يک کـودک زيـر       
سن اشـکـال دارد و ايـن پـدوفـيـلـي                
است. اين در اروپا جرم است و کسي 
که اينکـار را بـکـنـد مـيـگـيـرنـد و                  
زنداني اش مـيـکـنـنـد و مـجـازات              
دارد. ولي در ايـران تـازه ايـن را در             
قانونشان رسميت داده انـد. و مـي            
بينيد وقتي در مورد اين  پـديـده اي     
که آنقدر کريه است حرف مـيـزنـنـد،       
تازه ميخواهند بروند اجـازه آنـرا از         
علماي ديني قم بگيرند. در حاليکـه   
وضعيت اينها آنچنـان خـراب اسـت        
کــه خــود عــلــمــاي قــم يــک مشــت             
پــدوفــيــل و مــتــجــاوز بــه کــودکــان           
هستنـد. نـمـونـه اخـيـرش مـاجـراي                
سعيد طوسي قاري قـرآن قـم اسـت.        
وقتي قانون جمهوري اسـالمـي سـن      

سـال تـعـيـيـن         ١٣ ازدواج دختران را 
کـرده اســت. يــعــنــي قــانــون ازدواج           
کودکان. و وقتي مبنايشان اينـسـت    
که وقتي دختر بالغ ميشود، ميتوان 
با او سکس داشت، يعني سکس بـا    

 بچه. يعني پدوفيلي.
 

آمـار واقـعـا تـکـان          
�ان <	و�(:  
دهنده است. باالخره خانواده هـايـي      
با ميل بـه ايـنـکـه بـچـه هـايشـان،                 
دختربچه هايشان ازدواج کننـد، تـن     
به اين کار ميدهند. آيـا ايـن نشـان           
نميدهد که يک فرهنـگ مـذهـبـي و         
عقب مانده در خـانـواده هـا وجـود             

 دارد ؟ باالخره دليل چيست؟
مـن مـوضـوع را        V+S دا�Fـ,ـ�:  

اينطور نمي بينيم. اوال ايـن عـقـب           
ماندگي فـرهـنـگ غـالـب جـامـعـه               
نيست. بلکه دفاع از حقـوق کـودک،      
انسان و برابري زن و مرد يک جنبـش  
قوي در جـامـعـه ايـران اسـت. دوم                 
اينکه جمهوري اسالمي خود دامـن    
زننده و حـامـي سـنـن ارتـجـاعـي و              
عقب مانده در جامعه است و بـويـژه   
با قانوني کردن اين امر راه را بـراي        
ازدواج کــودکــان بــاز کــرده اســت.            
بعالوه يک دليل مهم ايـن وضـعـيـت       
فقر مردم است. خيلي از خانواده هـا   
بــچــه شــان را بــه ازدواج يــک مــرد              
ديگري در مي آورند، بخاطر اينـکـه   
حتي پول تامين غذاي فـرزنـدانشـان      
را ندارند. و تحت قوانين ارتـجـاعـي     
اسالمي اين راه براي خانواده ها بـاز  

 ۱۰ صفحه  

 ۸ از صفحه  
 ��Vزن در <�+�ر� ا� �ر	در# 
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است. در حالـيـکـه بـايـد بـچـه هـا،                
زنان و مردم جامعه از گزند چنـيـن   ۹ 

قوانيني در امان باشند. نقش قانـون   
در جامعه اينـسـت کـه انسـانـهـا را             
ازگزند مذهب، خرافه و سنن عـقـب     
مانده ارتجاعي در امان نگـاهـدارد.   
در جامعه اي که ما از آن صـحـبـت        
مـــيـــکـــنـــيـــم، مـــذهـــب عـــقـــيـــده        
انسانهاست. ولي يک خانواده اجـازه     
ندارد بچه اش را در سن زير قانـونـي   
به ازدواج بدهد و اين کار جرم است. 
همانطور که فريده آرمان اشـاره کـرد     
قانون چنين فردي را مجرم ميداند و 
مجازات مـيـکـنـد. در آن جـامـعـه               
قوانين جامعه اجازه خشونت عـلـيـه    
زنان را نمي دهد و آنرا جرم ميدانـد.  
در آن جامعه هـمـسـر آزاري مـجـاز            
نيست و مجازات دارد. به عـبـارتـي     
روشنتر جامعه با قـوانـيـن انسـانـي          
اش از خود دفاع ميکنـد. و جـلـوي         
دست اندازي مذهب و هرگونه خرافه 
اي را به زندگي و مـعـيـشـت مـردم            
ميـگـيـرد. در آن جـامـعـه مـذهـب                  
دسـتـش از دولـت و زنـدگـي مــردم                
کوتاه اسـت. چـه بـرسـد بـه ايـنـکـه                    
بتواند به عنـوان قـانـون بـه زنـدگـي             
مردم تعرض کند. معناي همه اينها  
اينست که زن و مرد بـايـد در تـمـام         
شئون زندگي اجتماعـي، سـيـاسـي،       
فرهنگي، اقتصادي برابر باشند. در    
آن جامعه دست مـذهـب از زنـدگـي         
ــوري                ــه ــم ــاه اســت. ج ــوت ــودک ک ک
اسالمي همانـطـور کـه اشـاره کـردم            
سنن ارتجاعي و عقب مانده را بـاد    
ميزند. پشتيباني ميکند. خيلـي از     
اين سنت ها قـانـون هسـتـنـد. امـا              
مردم عليه همين سنت ها ايسـتـاده     
اند و اين خود يکي از مـوضـوعـات    

 جنگ مردم با اين حکومت است. 
     

فــرق ايــن زنــان     
ــــ�ان <ــ	و�ــ(:  
ــان               ــا زن ــجــا دراروپ ــن ــســت؟ اي ــي چ
ميتوانند از پانـزده سـالـگـي رابـطـه           
داشته باشـنـد. حـتـي بـا يـکـديـگـر                 
سکس داشته باشند. و حـاال فـريـده         
آرمــان تــوضــيــح داد کــه بــه آنــهــا              
آمــوزش داده مــيــشــود. راهــهــاي            
جلوگيري از بارداري را در مـدارس        
آموزش ميدهند و همه اينها. خوب  
جـمـهـوري اسـالمـي هـم مـيـتـوانــد                
بگويد که من همه اينها را قانونمند 

کرده ام بـراي ايـنـکـه دخـتـر جـوان                  
باالخره زندگيش تامين شود. خـوب   

 اينها فرقش چيست؟
  :�,Fدا� V+S    .اين درست نـيـسـت

مساله سکس، مسالـه کـنـجـکـاوي        
جوانان و رابطه بـا جـنـس مـخـالـف           
بـراي آنـان اسـت کـه در مـحـيـطــي                  
انساني آنرا تجربه مـيـکـنـنـد. آنـهـا           
آموزش مي بيـنـنـد. بـا خـطـرات و              
مشکالتي که ميتوانـد تـهـديـدشـان        
کند، آشنا مـيـشـونـد. ولـي ازدواج             
يعني اينکه بچه را ميبـريـد در يـک        
رابطه زناشويـي، خـانـه داري، بـچـه            
داري، شوهر داري و غيره. رابطه اي    
که انتخـاب ايـن کـودکـان نـيـسـت.              
رابطه اي که از آغـاز تـا انـتـهـايـش             
تجاوز به کودک است. اسير کـردن و       
محروميت مطلق اوسـت. و واقـعـا           
جنايتکارانه است. نـتـيـجـه چـنـيـن             
مناسبتي است که آمار وحشـتـنـاک      
همسر آزادي را داريـم. آمـار بـاالي           
بچه هايي که در اين روابط اذيـت و      
آزار و شکنجه مي بيننـد را داريـم.       
آمار باالي کودکاني داريم که سـقـط   
جنين مـيـکـنـنـد. بـدنشـان دفـرمـه               
ميشود چون زودتر از سن بلـوغشـان   
به ازدواج در آمـده انـد. آمـارهـاي                
وحشتناکي از تعـداد مـرگ و مـيـر           
اين کودکان بخاطر ازدواج پايين تـر    
از ســن قــانــونــي و بــچــه دار شــدن              
هست. خونريزي هـاي شـديـدي کـه            
دچارش ميشوند. ضربه رواني که بـه  
اين بـچـه هـا وارد مـيـشـود. سـوء                   
تغذيه ها و بچه هاي ناقصي که ثمره 
اين نوع ازدواج اسـت و هـزار جـور              
مصيبت و عوارضي از اين دست که 
وحشتناک است. واقعا شـمـا شـاهـد        
يک تخريب بدني و روحي در مـيـان       
اين کودکان هستيد. تازه طـبـق ايـن       
قوانين مرد حاکم و صاحب کـودکـي   
است که به همسري گرفته است. اگر  
او را بزند و هر باليي سرش بـيـاورد،   
کسي به داد آن کودک نـمـيـرسـد. در        
مقابل همه اين فجايع اين بچه چـون    
سن قانوني ندارد، حتـي نـمـيـتـوانـد         
بـراي خـودش وکــيـل بـگــيــرد و بــه               
دادگاه شکايت کند. حتي نميتـوانـد    
براي خودش حساب بانکي باز کـنـد   
و هيچ حق اجتماعي اي ندارد. چـون   
بچه است. ولي بنا بـر قـوانـيـن ايـن            
جنايکاران ازدواج کرده اسـت. بـچـه       
دارد. خانه دار است. اين يک فاجعـه    

است. اين يک توحش اسـت و بـايـد           
 عليه آن بلند شد.

 
شهال دانشفر اجـازه  
�ان <	و�(:  

بدهيد به سراغ موضوع سـوم بـحـث      
مورد  ٩٥٠٠ برويم. بنا به گزارشات 

همسر آزاري در شش ماه گذشته در   
تهران در پزشگي قانوني ثـبـت شـده      

زن در عـرص         ٩٥٠٠ است، يعنـي    
شش ماه کتک خورده اند و ثبت شده 
است. هزاران مورد ديگر وجود دارد  
که در اين گزارشات نـيـامـده اسـت.       
چرا در يک جايي مـثـل تـهـران، يـک          
جايي مدرن که بـا دنـيـا رابـطـه اي              

ــبــت       ٩٥٠٠ نــزديــک دارد،       جــرم ث
ميشود و هنوز ادامه دارد. دليـلـش    

 چيست ؟
  :�,Fدا� V+S         دلـيـلـش جـمـهـوري

 اسالمي. 
منظورتان ايـنـسـت    
�ان <	و�(:  

 که ربطي به مردم ندارد؟
  :�,Fدا� V+S          اجازه بـدهـيـد. مـن

توضيح ميدهم. خشونت در جامعـه   
ريشه اش، جـمـهـوري اسـالمـي  بـا             
قوانين ارتـجـاعـي اسـالمـي حـاکـم            
است. ريشه آن جمهوري اسالمي بـا     
جهنمي است پر از فقر و محروميـت  

 که براي کل جامعه ساخته است. 
در حاکـمـيـت رژيـم اسـالمـي فـقـر،               
بيکاري، بي خانماني خانواده هـا را    
به تالشي کشـانـده اسـت، هـرگـونـه             
آزادي و حق و حـقـوقـي از مـردم و               
خصـوصـا زنـان سـلــب شــده اســت،             
آنــوقــت در پــنــاه قــوانــيــن ضــد زن             
اسالمي زنان در معرض بـيـشـتـريـن      
آسيب هاي اجتماعي از جمله همسر 
آزاري قرار ميگيرند. در اين قوانـيـن    
زن نفـقـه بـگـيـر مـرد اسـت. زن از                   
بسياري از حقوق اجتماعي مـحـروم     
است و در واقع هيچ قانوني در دفاع 
از زن وجود ندارد. بلکه  بـه عـکـس       
همه چيز بر عليه زن است. حـتـي بـر      
اســاس نــص صــريــح قــرآن و ســوره            
النساء آن، زن کشـتـزار مـرد اسـت.         
اگر زن مرد را ارضـاء نـکـنـد، مـرد          
حق تنبيه او را دارد و ايـن عـقـب                
ماندگي ها را ا جمـهـوري اسـالمـي       
درجامعه دامن ميزند و بـازتـولـيـد         
مــيــکــنــد و مــورد حــمــايــت قــرار             
ميدهد. بنـابـرايـن روشـن اسـت کـه              
آمار همسر آزاري هـم بـاال خـواهـد           

 رفت. 
نکته قابل توجه اينجاست کـه شـمـا      
وقتي به مناسبات غالب بر جامـعـه   

نگاه ميکنيد. اين عقب ماندگي ها  
نــيــســت کــه زنــدگــي مــردم را رقــم            
ميزند. بلکه در بخش عـظـيـمـي از          
خانواده ها روابطي با استانداردهاي 
انساني حاکم اسـت. و هـر جـا کـه                
چـنـيــن نــيـسـت. اعـتــراض هســت.             

 مبارزه است.
 

فريده آرمان آيـا زن      
�ان <	و�(:  
آزاري در سوئد زياد است، کم است، 
چطور است و اگر اين اتفـاق بـيـفـتـد        
برخورد قوه قضايي و دولـت بـا ايـن        

 قضيه چگونه است؟
من با زنـان و بـچـه          )��8� Jر�	ن:  

هــايــي کــه  مــورد خشــونــت قــرار             
ميگيرند، کار ميکنم. ايـن مسـالـه       
موضوع کار سازمان مـا در سـوئـد        
است. در سوئد امکـانـات وسـيـعـي         
براي کمک به اين زنـان وجـود دارد.         
اگر مردي همسرش را بزند، ايـن زن      
ميتواند به پليس مـراجـعـه کـنـد، و          
آنها  آن مرد را دستگير و محـاکـمـه    
ميکنند. اگر زن مورد تـهـديـد قـرار        
گرفته بـاشـد، بـه او خـانـه اي امـن                 
ميدهند. ميتواند نام و آدرس خـود       
را مخفي کند. ميتواند براي مـدتـي    
که نميتواند سرکار برود و مـجـبـور        
شده است، کارش را ول کنـد و فـرار       
کند، حقوق بـگـيـرد، از امـکـانـات             
روانشناس، بهداشت و دکتر و هـمـه     
اينها برخوردارميشـود، و خـالـصـه         
اينکه يک مجموعه بزرگ حمايت از 
زني که مورد خشونت قرار ميگيـرد  
وجــود دارد و ســاپــورت مــيــشــود.          
متاسفانه خشونت به زن مسـالـه اي     
جهاني است. ولي در جاهايي مـثـل    
سوئد و اروپا، خشونت عليه زن جـرم  
است و کوچکترين تعرضـي بـه بـدن        
زن و کــودک مــورد مــواخــذه قــرار             
ميگيرد و براي آن دادگـاه تشـکـيـل       
ميشود. ولي جاهـايـي مـثـل ايـران           
خودشان مبلغ خشونت هستند. اگـر   
زنت به حرفت گوش نداد، ميـتـوانـي    
او را بـزنـي و اشـکـالـي هـم نـدارد.                
محاکمه هم نميشوي، و اسـالم ايـن       

 ٩٥٠٠ را گفته است. البته اين آمار 
اصال آمـار واقـعـا از ايـن فـاجـعـه                  
دردناک نيست. من خودم با چنـديـن    
زني کـه از ايـران آمـده بـودنـد، کـه                 
همسرانشان بشـدت آنـهـا را کـتـک              
ميزد، مصاحبه کردم و بـا آنـهـا در        
محيط کارم حرف زدم، مـيـگـفـتـنـد       
ما اصال اجـازه نـداشـتـيـم بـرويـم و              
شکايت کنيم که همـسـرمـان مـا را         

کتک زده است. ميرفتيم ميگـفـتـيـم      
خورديم زمين و دستمـان شـکـسـتـه        
است و هزار جور بهـانـه الـکـي مـي          
ــان                ــه ــن ــه مــوضــوع را پ ــد ک آوردن
نگاهدارند. و از اينکه کتـک خـورده      
اند حرفـي نـمـي زدنـد. مـيـخـواهـم                
بگويم که آمـار واقـعـي بـيـشـتـر از                

 اينهاست.  
 

شهال دانشـفـر اگـر        
�ان <	و�(:  
نکته اي کوتاه در اين زميـنـه داريـد      

 بگوييد؟
  :�,Fدا� V+S          متـاسـفـانـه هـمـسـر

آزاري همانطور کـه اشـاره شـد يـک             
پديده جهاني است. خشونـت عـلـيـه        
زن يک پديده جـهـانـي اسـت. و ايـن             
يکي از مصائـب جـوامـع سـرمـايـه           
ــاي                داري اســت. امــا در کشــوره
اسکانـديـنـاوي و سـوئـد و جـوامـع                
ــي زن                 ــايـ ــش رهـ ــبـ ــنـ ــي جـ ــربـ غـ
دستاوردهايي دارد و توانسته اسـت    
قوانيني را به جامعه تحميل کند که 
از حقوق پايه اي زن دفاع مـيـکـنـد.       
اما در جايي مثل ايـران زن در ايـن         
جنگل وانفسا وبـيـحـقـوقـي مـطـلـق           
رهاست. منتها در مقابلش شما يک  
جنبش قوي دفاع از حقوق زن را مي 
بينيد. در مقابلش شما يک اعتراض 
هر روزه را مي بينيد. پديده دختـران   
فراري بطـور واقـعـي اعـتـراض ايـن             
دختران عليه تحجر و بي حرمتي ها 
در چهارچوب خانـواده هـايسـت کـه         
جمهوري اسالمي حامي آنست. اين  
دختران جوان، اين زنـان  بـه جـايـي           
ميرسند که از خانه بيرون ميرونـد و    
حاضر به تن دادن به ايـن وضـعـيـت         
نميشوند. در اين قضيه يک اعتراض 
و يک عصيان را مي بينيد. اما چون 
قــانــون رســمــي حــاکــم نــيــز عــلــيــه           
آنهاست، وقتي هم که از خانه بيـرون  
ميزنند، به خاطر بي تاميني بـه دام    
باندهاي تن فروشي و اعتياد و غيره 
مي افتند و تـن فـروش مـيـشـونـد.             
کــارتــن خــواب مــيــشــونــد. ايــنــهــا          
قــربــانــيــان ســرمــايــه داري وحشــي         
حاکمند. شما همچنـيـن نـهـادهـا و           
گروههاي مبارزاتي دفاع از حـقـوق       
زن را در جامعه مي بيند کـه دارنـد       
به جلو مي آيند، و جـنـبـش رهـايـي        
زن، يکي از جـنـبـش هـاي قـوي و                
اجــتــمــاعــي اســت کــه مســتــقــيــمــا         
جمهوري اسالمي و قوانينـش را بـه       

 چالش ميکشد.  

 ۱۳ صفحه  

 ۹ از صفحه  
 ��Vزن در <�+�ر� ا� �ر	در# 
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اخبار، توئـيـت هـا و افشـاي           
آزار جنسي زنان در مراسم تشييع 
جنازه رفسنجاني حکايـت از يـک       
خشونت و سرکوب سازمانيافته و 
هدفمند حکومتي عـلـيـه حضـور         
زنان در تجمعات اعتراضي دارد. 
از آنجائيکه بـخـش عـظـيـمـي از             
شرکت کنندگـان در ايـن مـراسـم           

 ۹۵ديماه  ۲۱دولتي که در تاريخ 
برگزار شد، آن را بـه عـنـوان يـک             
فرصت براي انـعـکـاس اعـتـراض          
خود عليه وضعيت موجود تـلـقـي    
کرده و در آن حضور بهم رساندند، 
از پيش نـگـرانـي هـاي زيـادي را            
براي حاکميت بوجـود آورده بـود.       
امنيتي و پليسي کـردن فضـا بـا          
حضور قابل توجهي از مـامـوران       
ــتــظــامــي، گــارد ضــد            نــيــروي ان
شورش و ماموران امنيتي، گـواه    
اين بود که تمهيدات گسـتـرده اي     
عــلــيــه حضــور و تــجــمــع مــردم             
انديشيده و اجـرايـي شـده بـود. و            
مضاف بر آن شـواهـدي از طـرف          
شـــرکـــت کـــنـــنـــدگـــان و حـــتـــي           
خبرنگاران دال بـر ايـنـکـه لـبـاس           
شخصي هـاي زيـادي و بصـورت            
سازمانيافتـه و گسـتـرده بـه آزار             
جنسي زنان مي پرداختند، نشـان    
ميدهد حضور فـعـال، گسـتـرده و         
پررنگ زنان چقـدر مـيـزان ضـربـه          
پذيري اين رژيم را باال ميـبـرد تـا      
جائيکه براي کـاهـش ايـن ضـربـه          
پذيري دست به سرکوب اينچنيني 

 ميزند.
 

Jزار <ــ!ــ�ــ� و 4ــLــ�ض و 
4?	وز #" ز�	ن از �;�C	ت 
�ــ6ــ��ــ�ــ+ــ	� �ــ�
ــ�#ــ ــ� و 

 <��	�	ت ا���V ا��؛
ــه                ــســت ک ــن ــواه اي ــخ گ ــاري ت
حکومتهاي ديکتاتور و سرکوبگر 
همواره از آزار جنسي و تجاوز بـه    
زنان براي سرکوب مخالفين خـود    
و مرعوب کردن جامعه اسـتـفـاده      
کرده اند و مـروري بـر هـمـيـن ده              
سال گذشـتـه نشـان مـيـدهـد ايـن              
ــه مــورد اســتــفــاده             ــراز چــگــون اب
ــوري            ــات ــکــت ــيــت هــاي دي ــم حــاک

خاورميانه بوده که بعضا سرنگون 
 هم شده اند. 

"ايمان العبيدي" زن جـوان از          
در    ۲۰۱۱ليـبـي کـه در مـارس             

جريـان انـقـالب و مـبـارزه مـردم               
ليبي عليـه قـذافـي بـا شـجـاعـت              
خود را بـه خـبـرنـگـاران خـارجـي              
مستقر در يک هتل در تـريـپـولـي       
رساند و عليه تجاوز دسته جمعي 
لباس شخصي هاي قذافي به خود 
اعتراض کرد، جـهـان را مـتـوجـه          
ــالل                  ــه در خ ــرد ک ــي ک ــات ــاي ــن ج
ــيــروي             ــب ن اعــتــراضــات از جــان
سرکوبگر عـلـيـه زنـان مـيـشـود.              
همچنين کمي پس از سـرنـگـونـي       
حسني مبارک در مصـر، افشـاي       
تجاوز گروهي جريانات اسـالمـي     
به زنـان و خـبـرنـگـان در مـيـدان                
التحرير قاهره دنيا را در بهت فرو 
برد، تجاوزي که بـه قصـد خـالـي           
شدن ميدان مبارزه از نيروي هـاي  
راديکال، سکوالر و آزاديـخـواه و       
افتـادن قـدرت بـدسـت نـيـروهـاي              

 اسالمي صورت گرفته بود. 
جمهوري اسالمي هـم از ايـن       
قاعده تاريخي مستثني نـيـسـت.      
يــک حــاکــمــيــت تــمــامــيــت خــواه         
مـبــتـنــي بـر قــوانـيــن ارتـجــاعــي            
اسالمي که از تجاوز به زنان باکره 
اعدامي و ديگر آزارها و خشونت 
هاي جـنـسـي سـيـسـتـمـاتـيـک در               
زنـدانــهــا، تــا تــجـاوز بــا شــيــشــه           
نوشابه در کهريزک به معتـرضـيـن    

در کارنامه سرکوبگري و  ۸۸سال 
جناياتش ثبت شده است. و اثبات 
مي کند اين نظام از اين مکانيزم 
ــه و ضــد              ــان ــجــاعــي، وحشــي ارت
ــوب               ــرک ــطــور در س ــي، چ انســان
مخالفين و مرعوب کرده جامـعـه   
در راســتــاي تــداوم حــيــات خــود          
اســتــفــاده کــرده اســت. لــذا آزار             
جنسي سازمانيافته زنـان تـوسـط      
لبـاس شـخـصـي هـا در تشـيـيـع                 
جنازه رفسنجاني هم يک نوع ابزار 
حکومتي در راستاي تـرسـانـدن و      
سرکوب زنان و براي جلوگيـري از    

 اعتراضي شدن فضا بوده است.
 

رو�ــــ" ا2ــ�ــ�اZــ� <ــ	�ــLــ"، 
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عـلـيـه       ۸۸اعتراضـات سـال       
نظام جمهوري اسالمـي و حضـور       
فعال زنان بيش از پيش اين مـهـر     
را بر پيشاني جامعه ايران زد کـه    
زنان نيروي مـحـرک، پـيـشـگـام و           
فعال اعـتـراض عـلـيـه وضـعـيـت               
ــيــن             مــوجــود هســتــنــد. هــمــچــن
اعتراضات چند ساله اخيـر نشـان     
داده که زنان نه تنها در پـيـشـبـرد     
جنبش نوين رهايي زنان بلکـه در    
پيشبرد جنبش کارگري و تـاکـيـد      
بر مطالبات آن، در اعـتـراضـات          
معلمان و پرستان، در پيـشـبـرد و      
اعتراضات جـنـبـش هـاي زيسـت          
محيطي، و به راديکالترين شکـل  
ــش                ــب ــن ــت ج ــوي ــق ــکــن در ت مــم
اعتراضي عـلـيـه ديـن و بـه لـرزه               
درآوردن ارکان حاکميت اسـالمـي     
نقش فعال، مـوثـر و گسـتـرده اي           
داشته اند. لذا بـا شـدت گـرفـتـن             
روحيه اعتراضي اقشار مـخـتـلـف     
جامعه، زنان بيش از پيش خطـري  
بالقوه و بالفعـل بـراي حـاکـمـيـت           
ســرکــوبــگــر جــمــهــوري اســالمــي        
محسوب مي شوند. با اينحساب  
هدف از آزار جنسي زنان در ايـن      
مراسم در راستـاي جـلـوگـيـري از          
حضور فعال ايـن قشـر مـعـتـرض            
جامعه در تجمـعـات بـعـدي هـم،          

 بوده است.
 

در �Bـ	#ـ% .Fـ��ـ� و Jزار 
<!�� �	ز�	�	�8ـ" 2ـ'ــ" 


�د؟ )�	# "Y ن	ز� 
يک همسبتـگـي بـيـن زنـان و            
مردان و بيـن هـمـه اقشـار تـحـت             
ستم جامعه و طـرح يـک بـرنـامـه            
استراتژيک آماده سازي و مـقـابلـه    
با آزار جنسي در صـورت رخـداد       
در تجمعات و اعتراضات الزامي 
ــبــش                  ــن ــيــشــروي ج ــا پ ــت. ب اس
اعتراضي عليه وضعيت مـوجـود     
ــعــات              ــجــم ــتــن ت ــرف و صــورت گ
ــي           ــسـ ــنـ ــاي جـ ــرده، آزارهـ ــتـ گسـ
سازمانيافته حکومتي عليه زنـان  
و حضـور آنـان هـم پـيــش بـيـنــي                 
ميشود. لذا راه حل اينست که در  

وهله اول زنان بصورت گـروهـي و       
چند نفره متشکل از زنان و مردان 
با هم در تجمعات و اعـتـراضـات      
حضور بهم برسانند. در صـورتـي        
که مورد آزار جنسي قرار گرفتنـد  
از افشاي آن در مـحـل بـه هـيـچ                
ــه                  ــهــراســنــد و آن را ب ــوان ن عــن
اطــرافــيــان خــود اعــالم کــنــنــد و          
اطرافيان هـم بـا هـمـبـسـتـگـي و               
همدلي آنها را در مقابلـه بـا ايـن        
حرکتهاي ارتجاعي ياري دهنـد و    

 همراهي کنند.
و مهمتر و پيشتر از همه الزم 
است براي مقابله با تاکتيک هـاي  
طراحي شده اينچنيـنـي از طـرف        
ــردم               ــن و م ــي ــال ــع حــکــومــت، ف
مــعــتــرض ســازمــانــدهــي الزم و         

استراتژيک انجام دهـنـد و از هـم          
اکـــنـــون بـــه فـــکـــر راه انـــدازي              
گروهـهـايـي بـاشـنـد تـا در طـول                 
اعتراضات، عليه آزارهاي جنسي 
زنان به مقابله سـيـسـتـمـاتـيـک و            
گسترده بپردازند. در حال حـاضـر      
تشکيل و راه اندازي گـروهـهـايـي       
در سـطـح مـحلـه هـا و مـنـاطــق                  
شــهــري، طــبــق الــگــويــي کــه در           
انقالب مصر به اسم "گروه مقابلـه   
با تجاوز" بوجود آمد تا از اعمـال   
آزار و خشونت و تـجـاوز جـنـسـي          
عليه زنان جلوگيري و در صـورت    
رخداد با آن مقابله کنـنـد بشـدت      

 ضروري است. 
  ۱۳۹۵دي ۲۴

 ۲۰۱۷ژانويه ۱۳ 
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بدين وسيله به اطالع مي رسانيم كه 
از اين تاريخ از حزب كمونيست 
 كارگري ايران استعفا مي دهيم. 

براي تمام عزيزاني كه چند دهه با هم 
فعاليت داشته ايم آرزوي موفقيت 

 مي كنيم. 

به اميد سرنگوني جمهوري اسالمي 
ايران و يك دنياي بهتر براي مردم 

ايران كه هر روزه مشت بر آسمان مي 
 كوبند. 

  مريم نمازي و فريبرز پويا 
  ۲۰۱۷ ژانويه  ۱۰ 

   ا��L,	 از ��ب آ����� آ	ر��ى ا��ان

و فريبرز پويا     رفقا مريم نمازی      
 عزيز

از استعفاي شما بسيار متاسفم. از           
مبارزات شما در صفوف حزب                  
صميمانه قدرداني ميکنم و تاکيد            
ميکنم که حزب کماکان حامي                 
فعاليتهاي اجتماعي و مبارزات شما      
عليه اسالم سياسي و در هر عرصه            

  ديگري خواهد بود.

در ضمن باطالعتان ميرسانم که از           
نظر حزب استعفاي شما تاثيري بر             
پخش برنامه نان و گل سرخ از کانال           
جديد ندارد. اميدوارم به تهيه اين              

 برنامه همچنان ادامه بدهيد.
اميدوارم به حزبتان بازگرديد. درهاي       

 حزب هميشه بروي شما باز است.
  با آرزوي موفقيت

 حميد تقوائي
  ۲۰۱۷ ژانويه  ۱۰ 
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مهم صنعتي اي که بخش زيـادي از      
مــردم آن خــانــواده هــاي کــارگــرانــي          
هستند که در هـمـيـن کـارخـانـجـات          
ـيـر مـهـمـي بـر فضـاي                شاغلند، تـاث
سياسي شهر گذاشته است. از همـيـن   
رو در اعتـراضـات کـارگـري در ايـن            
شهر زمينه هاي بسياري براي شرکت 
قدرتمند تر خانواده ها در مـبـارزات       
جــاري و حــمــايــت وســيــع مــردم از             
اعتراضات کارگران وجـود دارد. کـه         
ـيـن    ميتواند قابل توجه رهبران و فعال

 کارگري در اين شهر باشد. 
اراک يکـي از شـهـرهـايـي اسـت کـه                
جمهوري اسالمي در گـزارشـاتـش از      
آن به عنوان کانون بـحـران يـاد کـرده           
است. و اين نشانگر قدرت مـبـارازت    
متحد کارگارن در ايـن شـهـر اسـت.           
اخبـار ايـن اعـتـراضـات را وسـيـعـا                 

 انعکاس دهيم. 
بيش از هـزار و سـيـصـد کـارگـر در                 
شرکت هپکو کار ميکند و هم اکنون 
ـيـد و تـأمـيـن مـاشـيـن آالت                   به تـول

ــي و کشــاورزي               راه ســازي، مــعــدن
هـاي     پردازد. هپکو که از شـرکـت    مي

مهم و اساسي استان مرکزي در حوزه 
ـيـد       توليد بوده، اکنون دچار رکود تـول
ـيـز کـارگـران را          شده و خطر بيکاري ن
تهديد ميکند. ايـن شـرکـت از سـال            

به بخش خصوصي واگـذار شـده        ٨٦ 
ــدهــاي                ــان اســت و در دعــواهــاي ب
مختلف بر سر سـهـام ايـن کـارخـانـه           
ــراضــات            تــالش مــيــشــود کــه اعــت
کارگران را به دستمايه اي بـراي نـزاع       
هــايشــان بــر ســر دولــتــي بــودن يــا              
ـبـديـل       خصوصي بودن اين کارخانه ت
کنند. اما کارگران به تجربه ديده اند،  
چه سرمايه دار دولتي، چه خصوصي 
هر دو هدفشان استثمار بيشتر کارگر 
ـيـشـتـر از گـرده آنـان                 و کشيده کـار ب
است. کارگران کل اين بردگي را قبول 
ـقــوقشــان را                     ــدارنــد و حــق و حـ ن

 ميخواهند. 
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ـيـمـايـي       هفته گذشته شاهد راهـپ

ـلـي اکـريـل              ٦٠٠ بيش از      کـارگـر پ
اصفهان در وسط شهر بوديم. اين يک  
اتفاق مهم سياسي در اين شـهـر بـود        

که رنگ اعتراض به ايـن شـهـر داد.          
ديـمـاه      ١٩ اين اتفاق در صـبـح روز         

ـلـي              روي داد. در ايـن روز کـارگـران پ
آکريل در مقابل استانداري اين شـهـر     
ـنـکـه       دست به تجمع زدند و پس از اي
مقامات حکومت حاضر به مـذاکـره   
ـقـالب      با آنها نشدند، بطرف ميدان ان
ـيـروي               ـيـمـايـي زدنـد. ن دست به راهـپ
انتظامي نگران از ادامه راهپيـمـايـي    

کارگر اين کـارخـانـه در وسـط          ٦٠٠ 
اين شهر و جلب توجه بيشتر مـردم و    
حمايت انها، به زور مـتـوسـل شـد و           
کارگران معترض را متفرق کـرد. در       
جريان اين حرکت اعتراضي هفت نفر 
از کارگران بازداشت شده که ظهر روز 

دي با قيد کـفـالـت آزاد شـدنـد.             ٢٠ 
کارگران پلي اکريل در هشـتـم ديـمـاه       
پس از بي نتيجه بودن تجمع کردن در 
مقابل دفتر امام جـمـعـه بـه مـقـابـل            
ـيـز بصـورت       استانداري رفتند و بعد ن
راهپيمايي در خـيـابـانـهـاي مـرکـزي            
شهر حرکت کـردنـد. کـه بـا دخـالـت              

 نيروهاي انتظامي مواجه شد.  
کارگر پلي اکريل  ۲۰۰۰ ماه  ۶ حقوق

توسط کارفرماي کارخانه باال کشيده 
شده و وقتي کارگر اعتراض ميکنـد،  
نيروي انتظامي در دفاع از کارفرما و 
سرمايه داران دزد و مفتخور کارگران 
را مورد تعرض قرار ميدهد، فعاليـن  
معترض را بـه اسـم اخـالل در نـظـم                
ـيـد                    بازداشت کرده و بـعـد  هـم بـا ق

 کفالت آزاد ميکند. 
نپرداخـتـن دسـتـمـزدهـا جـرم اسـت.               
طلبهاي کارگران پلي اکريل بايد فورا 
ـتـي          ـي پرداخت شود. پرونده هـاي امـن
تشکيل شده براي هفـت کـارگـر ايـن         
ـتـي      ـي کارخانه بايد باطل شود. به امن
کردن مبارزات کارگران، معـلـمـان و      
مردم معترض بايد خاتمه داده شـود.  
ــر                 ــخــاط ــل ب ــري ــي اک ـل ــران پـ ــارگ ک
خواستهايشان و در برابر تـعـرضـاتـي       
که به شـرايـط کـار و مـعـيـشـتـشـان                
صورت گرفته است، بارها دسـت بـه       
اعتصاب و تجمع زده اند. يک نمـونـه    
مــهــم آن مــبــارزات قــدرتــمــنــد ايــن          

ـيـه کـوچـک           ٩٢ کارگران در سال    عـل
سازي کارخانه و خطر بيکـارشـانشـان    
از کار بود. که در جريان آن جمـهـوري    

نفر از کارگران را دستگير  ۴ اسالمي 
کرد. اما ايـن دسـتـگـيـري بـا ادامـه               
تجمعات اعتراضي هر روزه  کارگران 
مواجه شد. در آن هنگام کارگـران بـا      

 ٤ اعتراضات قدرتمندشان توانستند 

همکار زندانـي خـود را پـس از يـک               
ـيـز          هفته بازداشت آزاد کنند و بـعـد ن
آنان را به سر کارشان بازگردانند و در   
روز بازگشت به کارخانه با حلقه هـاي  
ـيـت      ـق گل از آنها استقبال کرده و مـوف

 خود را جشن گرفتند. 
پلي اکريل يکي از مراکز پر جـنـب و     
جــوش اعــتــراضــي کــارگــري اســت.        
اعتراضات تاکنوني دو هـزار کـارگـر      
اين کارخانه که با خـانـواده هـايشـان         
جمعيت بزرگي مـيـشـود، انـعـکـاس         
مهمي در اين شهـر دارد. مـبـارزات         
قدرتمند کارگران پلي آکـريـل تـا هـم         
اکنون درسهاي آموزنده اي بـراي ايـن     
کارگران داشته و بدون شک آنها را در   
ـتـري قـرار            موقعيت متحد تر و قـوي

 داده است.  
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اعتصاباتي طـوالنـي مـدت از نـوع             
پنج هفته اعتراض شـبـانـه روزي در          
کشت و صنعت مهاباد و نـزديـک بـه      
ــه اعــتــصــاب در شــرکــت              دو هــفــت
ساختماني نصب در پااليشگاه ستاره 
سرخ به موضوعاتي قـابـل تـوجـه و           

 ۵۰ خبر ساز تبديل شده اند. بيش از   
نفر از کـارگـران مـجـتـمـع کشـت و                  
صـنـعـت مـهــابـاد پـس از واگــذاري               

 ۱۶ مجتمع از طريق مزايده، بيش از 
ماه است دستمـزد خـود را دريـافـت           

و در اعتراض بسر ميبرند. اين   نکرده
ـتـه در هـواي          ٥ کارگران طي اين  هـف

سرد زمستاني چادر زده و با افروختن 
آتش به تجمع خـود ادامـه داده انـد.            
اين اعتراضات ادامه دارد. کـارگـران    
کارخانه کشـت و صـنـعـت مـهـابـاد              
بارها و بارها بر سر خواستهايشـان و    
در مقـابـل تـعـرضـات کـارفـرمـايـان              
ـنـرو       اعتراض و مبارزه کرده اند. از اي
ـتـر اخـبـار            ـي اخبار آن همواره در سـرت

 اعتراضات کارگري قرار دارد. 
دي در سي و هفتمين روز از    ١٩ روز 

تجمع اعتراضي اين کارگران، نيـروي  
انتظامي وارد کـار شـد و بـا حـکـم                  
رسمي به کارگران گفت که چادرهايي 
را که براي تـحـصـن خـود درمـقـابـل            
ـنـد.             کارخانه زده بودند، را جـمـع کـن
کارگران چادرها را جمع کـردنـد، امـا      
از روز بعد هـمـچـنـان بـه تـجـمـعـات              
اعتراضي خود ادامه دادنـد. شـانـزده       
ماه دستمزد کارگران را بـاال کشـيـده        
اند، و تنهـا واکـنـش دولـت دخـالـت             
ـتـظـامـي بـراي جـمـع کـردن                نيروي ان

چادرهاي کارگران است. نگراني آنهـا   
تبديل شدن ايـن چـادرهـا بـه پـاتـوق             
کارگران و خانواده هايشان و حمـايـت   

 مردم شهر از آنان است. 
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از تاريخ نهم ديماه کـارگـران شـرکـت         
ساختمان نصب در پااليشگاه سـتـاره   
خـلــيــج بــنــدرعــبــاس بــراي دريــافــت         
دستمزد هاي عقب مانده خود کـه از    
شهريور تاکنون پرداخت نشـده اسـت       
دست به اعتصاب گسترده زده انـد و      
هنوز هم اين اعتصـاب ادامـه دارد.       
اين اتفاق در کنار طومار اعـتـراضـي    
ده هــزار و پــانصــد نــفــري کــارگــران            
ـفـت بـا خـواسـت افـزايـش                  صنعـت ن
دستمزدها نشان از تحرک اعتـراضـي   
گسترده در ميان کارگران شـاغـل در     

 صنعت نفت است. 
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دي مـاه،   ٢٨ معلمان بازنشسته براي 

براي پيگيري خواستهايشان فراخـوان  
به تجمع در مقابل مجلس داده انـد.      
معلمان بازنشسته در تجمعات قبلـي  
خود با شعارهايي "چون مـعـيـشـت،        
منزلت حق مسلم ماست"، "خط فقـر    
ـيـون"،       ـل سه ميليون حقوق ما يک مـي
"ما همه عبدي هستيم، معلم زنداني  
آزاد بايد گردد"، اعتراض خود را بـه       
ـنـد.        زندگي زير خط فقر اعـالم داشـت
ـيـن      معلمان در اعتراضاتشان همـچـن
ـيـمــه کـارآمــد و درمــان                خـواسـتـار ب
رايگان شده اند. در عـيـن حـال يـک              
خواست مهم معلمان مختومه يافتن 
امنيتي کردن آموزش و پرورش، لغو 
ـتـي صـادر شـده بـراي                  ـي احکـام امـن
کارگران، معلمان و فعالين اجتماعي 
و آزادي فوري اسـمـاعـيـل عـبـدي و             
ديگر زندانيان سياسي در بنـد اسـت.     
خواستـهـاي مـعـلـمـان بـازنشـسـتـه،               
خواستهاي همه معلمان و همه مـردم  
ـيـم و          است. وسيعا اطالع رساني کـن
ــارزات و                 حــمــايــت خــود را از مــب
خواستهاي معلمان بازنشسته اعـالم    

 کنيم.
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مــرگ رفســنــجــانــي جــنــبــشــهــاي          
اعتراضي و مبارزات مردم را در چه 
وضعيتي قرار ميدهد. آيا فضا براي  
مبارزه مردم بازتر خواهد شد؟ و يـا    
مردم تـحـت فشـار بـيـشـتـري قـرار                 

 خواهند گرفت؟  
هـمـانـطـور کـه در          ��( �B4ای�:  

سئواالت  قبل توضيح دادم تا جائي 
ــه مــبــارزات مــردم مــربــوط              کــه ب
ميشود تحوالت بين جناحها نـقـش     

کننده اي ندارد. تاثيرش تنـهـا    تعيين 
اينست که مـردم مـعـمـوال از شـدت            
گرفتن  کشمکش جنـاحـهـا اسـتـفـاده         
ميکنند براي اينکه تعرض بـيـشـتـري     
بکنند. وگرنه از مواضع و عـمـلـکـرد        
رفسنجانـي  خـيـري بـه مـردم نـمـي                  
رسيد که حاال با مرگش مـردم تـحـت      
فشار بيشتر قرار بگيرند. ميتوانسـت   
مهره مهـمـي از جـنـاح مـقـابـل هـم                  

 بميرد و همين تاثير را داشته باشد.  
ــظــر مــن اصــل مــوضــوع               ــه ن ب
ايـنــسـت کـه االن در جـامــعـه ايــران                
مبارزه بـراي افـزايـش دسـتـمـزدهـا و              
حقوقها باالگرفته، جـنـبـش کـارگـري        
در سال گذشته  قدمـهـاي بـلـنـدي بـه           
پيش برداشته اسـت و چـهـره هـايـش              
بجلو رانده شده اند، زنـان بـخـصـوص         

براي شرکت در استايوم ها و مسـالـه       
ورزش تعرض تازه اي را شـروع کـرده         
اند، جنبـش مـعـلـمـان گسـتـرش کـم               
ــيـــدا کـــرده اســـت،                ســـابـــقـــه اي پـ
ــات و               ــجــمــع ــه ت ــگــان ب ــازنشــســت ب
حرکتهاي اعتراضي دسـت زده انـد و         
غيره. اينها نمونه هـائـي از جـنـبـش             
هاي اعتراضي هسـت کـه نـاشـي از             
مسائل واقعي جامعه است نـاشـي از     
بيکاري و سـطـح مـعـيـشـت چـنـديـن              
مرتبه زير خط فقـر کـارگـران و تـوده           
مردم، اختناق و اعدام و سـرکـوبـهـا و       
حتي دادخواهي از کشـتـارهـاي دهـه         
شــصــت و غــيــره. جــامــعــه دارد                   
ميجوشد. در تمام اين اعتـراضـات و      
جــنــبــشــهــا رفســنــجــانــي و امــثــال           
رفسنجاني کامال در برابر توده مـردم    
ــيــن و                 ــد و جــزء مســئــول قــرار دارن
آفرينندگان اين فـقـر و بـيـحـقـوقـي و              
سرکوب بوده اند. مـرگ رفسـنـجـانـي         
همانطور که باالتر توضيح دادم تنـهـا   
مــيــتــوانــد ايــنــطــور بــر حــرکــتــهــاي          
اعتراضي تاثير بگذارد که اختالفـات  
ميان دار و دسته ها را تشديد کـنـد و     
زمينه بـراي تـعـرض بـيـشـتـر مـردم                 
فراهم شود. روند اوضاع به اين سـمـت    

 ميرود.    
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وظايـفـي کـه شـمـا          
�ان <	و�(:  
ياد کرديد از همه جنبش هـايـي کـه        
شما ياد کرديد و جنبـش هـايـي کـه         
همه مي شناسند، از جمله دفـاع از      
زندانيان سياسي، جنبـش کـارگـري،      
جنبش فاع از حقوق کودک، آيا همـه  
ايــن جــنــبــش هــا بــطــور ويــژه روي            
موضوع وضعيت زنـان در جـامـعـه         
بايد کاري کنيد. دست به دسـت هـم      
بدهند و کار ويژه مداومي را انـجـام     

 دهند؟ 
  :�,Fدا� V+S  معلوم است که بايـد

اينطور باشـد. چـون ضـديـت بـا زن               
هويت جـمـهـوري اسـالمـي اسـت و             
چماقي بر روي سر جـامـعـه و بـراي           
ســرکــوب مــردم اســت. در هــمــيــن            
سيستم است کـه کـارگـر را حـقـوق              
نميدهند، از کار بيکار ميـکـنـنـد و       
هر روز تعرض بر زندگي و معيـشـت   
کارگران بيشتر ميشود. خوشبختانه  
امروز شما مي بيـنـيـد کـه جـنـبـش            
کارگري صداي اعتراضش را عـلـيـه      

تبعيض عليه زن، عـلـيـه اعـدام، و             
براي آزادي زندانيان سـيـاسـي بـلـنـد         
کرده است. و مي بينيد که جـنـبـش       
کارگري با پا گذاشتن به اين عـرصـه   
هـاي مــبــارزه دارد ســيــاســي تــر و             
اجتماعي تر عرض اندام ميکند. بـه   
نظر من تمام جنبش ها، تمام بخـش  
هاي جامـعـه بـايـد نسـبـت بـه ايـن                 
موضوع حساس باشند. مثال وقتـي   
طرحي تحت عنوان عقيم کردن زنان 
کــارتــن خــواب بــه مــيــان کشــيــده            
مــيــشــود، مــحــکــم در مــقــابــل آن           
بايسـتـنـد. هـم اکـنـون کـارزارهـاي                
اعتراضي اي عليه تبـعـيـض عـلـيـه         
زن، عليه بيحقوقي کارتن خوابـان و    
زنــان کــارتــن خــواب وجــود دارد.             
گروههاي مبـارزاتـي اي در هـمـيـن            
رابطه در مدياي اجـتـمـاعـي شـکـل         
گرفته است. بـايـد وسـيـعـا بـه ايـن                 
اعــتــراضــات و بــه ايــن کــارزارهــا            
پيوست. با ابتکارات مختلف علـيـه   
تعرضاتـي کـه حـکـومـت اسـالمـي              
تدارک مي بـيـنـد، اعـتـراض شـکـل            

داد. يک نمونه اش کارزار در دفاع از 
حق دوچرخه سواري زنان اسـت. کـه        
کارزاري مهم عليه تفکيک جنسيتي 
حکومـت اسـالمـي اسـت کـه مـي                
بينيم چگونه توانست به اعـتـراضـي      
اجتماعي تبديل شود. يا کـمـپـيـنـي       
که عليه مشروعيت يافت ازدواج بـا  
فرزند خوانده به راه افـتـاد و در ايـن          
رابطه طومارهاي اعتـراضـي بـه راه        
افتاد و نيروي بزرگـي از انسـانـهـاي         
آزاديخواه و برابري طلب را حول خود 
گــرد آورد. و نــمــونــه هــاي چــنــيــن              
کارزارهاي موفقي زياد اسـت. مـن        
ميخواهم بگويم که تبعـيـض عـلـيـه        
زن يک پديده اجتماعي است. عـقـيـم    
سازي زنان کارتن خواب، نمـونـه اي     
وحشيانه از سياست هاي حـکـومـت    
آپارتايد جنسي در ايران اسـت و بـا         
يک اعتراضي سراسري بـايـد پـاسـخ         

 گيرد. 
 

فــريــده آرمــان    
ــــ�ان <ــ	و�ــ(:  
سخنگويان، چهـره هـاي سـرشـنـاس          
جلوي صحنه من کم مـي بـيـنـم در           
اين عرصه در ايران بيايند و صحبت 
کنند. شمـا پـيـامـتـان بـه فـعـالـيـن                  

 جنبش زنان چيست؟
به نظر من فـعـالـيـن       )��8� Jر�	ن:  

جـنـبـش دفـاع از حـقـوق زن حــرف                 
ميزنند و در اعتراضات جاري نقـش  
دارند، ولـي بـه دلـيـل ايـنـکـه ايـن                   
عرصه از مبارزه مستقيما حکومت 
را به چالش مـيـکـشـد، مـحـدوديـت          
دارند. اما جنبش راديکال در سطـح   
اجتماعي وجـود دارد. و هـمـيـشـه               
بروزاتش را ما ديـده ايـم. مـثـال در            
آزادي هــاي يــواشــکــي ديــديــم کــه           
چگونه زنان نـه بصـورت يـواشـکـي            
ــا اســم و رســم و چــهــره                     ــکــه ب ــل ب
آشــکــارشــان بــي حــجــاب عــکــس           
گرفتند، و اعتـراض خـود را اعـالم          
کردند. و نمونه هاي اين اعتراضـات   
بســيــار اســت. در هــرحــال مســالــه           
اصلي اينست که آزادي زن، مـعـيـار    
آزادي جامعه است. اگر ميخـواهـيـم     
جامعه آزاد باشد. اگر مـيـخـواهـيـم         
ايراني آزاد را بسازيم بايد در آن زن و 
مرد برابر باشند. اين بايـد در تـمـام         
عرصه ها، جنبش کارگري، جنـبـش   
معلمان، جنبش دانشجويي، اولـيـن     
خواست و شايد مهمتـريـن خـواسـت       

باشد. بايد خواستشان اين باشد کـه     
تبعيض عـلـيـه زن بـرداشـتـه شـود.              
برابري زن و مرد در تمام عرصـه هـا     
و همه شئونـات اجـتـمـاعـي بـرقـرار            

 شود. 
 

خـوبسـت ايـن را        S+ـV دا�Fـ,ـ�:  
بگويم که يک چهره شاخص جـنـبـش      
رهايي زن امروز در ايران آتنا دائمي 
است. بخاطر مبارزه عليه تبـعـيـض     
عليه زن االن در زندان است و هـفـت     
سال حکم دارد. يک قدم مـهـم دفـاع       
از آتنا دائمي و آتنا دائمي هاست و   
اين چهره ها دارند جلو مـي آيـنـد و        
اين يک پيشروي مهم جنـبـش دفـاع      

 از حقوق زن است.
 

خـيـلـي مـمـنـون.         
�ان <ـ	و�ـ(:  
مرسي که اين موضوع مهـم را يـاد       
آوري کرديد. ممنون از هر دوي شمـا  
شهال دانشفر و فريده آرمان  کـه در        
اين برنامه شرکت کرديد. امـيـدوارم      
برنامه هاي بيشتري بـا هـم داشـتـه           

 باشيم. 

ـفـر      ۶۰۰ صبح امروز يکشنبه    ن
اکـريـل اصـفـهـان در             از کارگران پلـي 

مقابل استانداري اين شهـر دسـت بـه        
تجمع زدند و پس از اينکه مـقـامـات    
حکومت حاضر به مـذاکـره بـا آنـهـا            
نشدند، کارگران بطرف ميدان انقالب 
ـيـمـايـي زدنـد.         اصفهان دست به راهپ
نيروي سرکوب حکومت که از ادامـه  
راهپيمايي کـارگـران و جـلـب تـوجـه             
بيشتر مردم وحشـت داشـت بـه زور            
متوسل شد و کارگـران مـعـتـرض را         

 ۲۰۰۰ مـاه       ۶ متفرق کرد. حـقـوق       
کارگر پلي اکريل توسـط کـارفـرمـاي       
کارخانه باال کشيده شده و دولت خود 
را پاسخگوي اين اجحافات نميدانـد.  
ـيـت           کارگران همچنين خـواهـان امـن

 شغلي خود هستند. 
 ۸ الزم به توضيح اسـت کـه روز         

ـتـدا       ديماه نيز کارگران اين کارخانـه اب
در مقابل دفتر امـام جـمـعـه تـجـمـع            
کردند و پس از بي نتيـجـه بـودن ايـن         
ـنـد و          ـت تجمع به مقابل استانـداري رف
پس از شنيدن صحبت هاي تـکـراري     
ـيـمـايـي در                 فرماندار دسـت بـه راهـپ

خيابانهاي اصفهان زدند. اين تـجـمـع     
ـتـظـامـي               ـيـروهـاي ان نيز با دخـالـت ن

 مواجه شد. 
کــارگــران پــلــي اکــريــل ســابــقــه          
درخشاني از مـبـارزه دارنـد. بـارهـا               
دست به اعتصاب و تجمع زده اند. از  
جمله در جريان اعتصاب و تجمعـات  

، ۹۲ هـــرروزه کـــارگـــران در آبـــان              
نفر از کـارگـران        ۴ جمهوري اسالمي 

آبان دستگير کرد که بـا   ۳۰ را در روز 
ادامه تجمع هرروزه کارگـران مـواجـه      
شد. کـارگـران هـر روز در کـارخـانـه                
تجمع کرده و خواهان آزادي همکاران 
خود شـدنـد. حـتـي يـک شـب را در                    
ـتـن بـه خـانـه             کارخانه ماندند و از رف
هاي خود اجتناب کردند. مـقـامـات       
ـيـه                  حکـومـت کـه تـهـديـداتشـان عـل
کــارگــران کــارســاز نشــد کــارگــران            
بازداشتي را پس از يک هفتـه در روز      

آذر آزاد کردنـد. کـارگـران پـس از             ۶ 
چند روز تالش همکاران خـود را بـه         
سر کار بازگرداندن و با حلقه هاي گل 
ـبـال کـردنـد. اعـتـراض                 ـق از آنها اسـت
کارگران عليه کوچک سازي کارخانه و 

اخراج تعداد زيادي از آنها بـود. ايـن        
ـلـف        مبارزه همچنان به اشکال مـخـت

 جريان دارد. 
حزب کمونيست کارگري ضـمـن     
حــمــايــت قــاطــع از خــواســت هــاي            
کارگران پلي اکريل، خانواده هاي آنها 
را فــرامــيــخــوانــد در تــجــمــعــات و            
راهپيمايي هاي بعـدي بـا تـمـام قـوا            
شرکت کنند و کارگران و مردم شـهـر     
اصفهان را به حمايت از ايـن مـبـارزه      
ـنـد. بـايـد بـا                حق طلبانه تشويـق کـن
نيروي بيشتري به ميدان آمد تا دولت 
ـنـي وادار          و کارفرما را به عقـب نشـي
کرد. اين يک راه مهم براي جلوگـيـري    
ـيـز       از دخالت سرکوبگران حکومـت ن

 هست. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۷ ژانويه  ۸ ، ۱۳۹۵ ديماه  ۱۹ 

 ۱۰ از صفحه  
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ـبـه و افشـاگـرانـه اي                 بطور همـه جـان
توسط ويكي ليـكـس بـه خـارج درز           
داده شــد. و اكــنــون ســازمــانــهــاي              
ـتـي و اطـالعـاتـي                 ـي رنگـارنـگ امـن
آمريكا از سي آي ا و اف بي آي و ...   
جملگي به خط شـده انـد كـه سـرنـخ              
هاي خود را در اين زمينه و تاثيـرات  
معين و احتمالي آن به خورد جامـعـه   
دهند. اما هدف اثبات دخالت دولت  
روسيه نه الزاما بمنظور تغييـر آنـچـه      
ـلـكـه گشـودن           كه پايان گرفته اسـت ب
آشــكــار و از قــرار "مــوجــه" جــبــهــه              

 جديدي در دوره آتي است. 
آنچه روشن است اين است كه ويـكـي     
ـيـان آسـانـژ اطـالعـات            ليكس و جول
ـتـخـابـاتـي               ـيـن ان گسترده اي از كـمـپ
هيالري كلينتـون در حـيـاتـي تـريـن             
روزهاي پاياني انتـخـابـاتـي آمـريـكـا          
ـنـد و             علني كردند كه گوشـه اي از ب
بستها و رياكاريها و توطئه گري هاي 
اين جناح از هيات حاكمـه را بـرمـال        
ميكرد. از طرف ديگر دفـاعـيـات و         
ـيـن از تـرامـپ و            تعريفات علني پوت
همچنين درخواست ترامپ از روسيـه  
ـلـهـاي "گـم         مبني بر علني كردن ايمي
شده" كلينتون به اين فـرضـيـه دامـن          
زده است كه اطالعات ويكي ليكـس  
توسط "هكرهاي روسي"، هـكـرهـاي        
كه تحت كنترل و نـظـارت دسـتـگـاه            
حاكم روسيه قرار دارند، بدسـت آمـده     
و در اختيار اين نهاد براي پخش قـرار  
گرفته است. علني نشـدن ذره اي از           
ــه هــاي حــزب               ــهــا و تــوطــئ ايــمــيــل
جمهوريخواه و كمپين دانالد تـرامـپ     
به اين فرضيه مقبوليت بيشتري مـي  
بخـشـد. چـرا يـك جـنـاح از هـيـات                    
ـيـكـس     حاكمه آمريكا توسط ويكي ل
مورد افشاگري و آشـكـارسـازي قـرار       
ـتـرا راسـت و                گرفت؟ چـرا جـنـاح اول
فاشيست هيات حاكمه كه در عـيـن       
حال خواهان بهبود روابط آمـريـكـا و      
روســيــه اســت مــورد كــوچــكــتــريــن          
ـفـعـت      تعرضي قرار نگرفت؟ كدام مـن
سياسي خاصي ايجاب مـيـكـرد كـه         
تنها يك جناح هيات حاكمه آمريـكـا   
و نه هر دو جناح مورد تـعـرض قـرار        
گيرد؟ آيا حقيقت جويي و افشـاگـري     
همه جانبه كل هيات حاكمه آمريـكـا   
ايجاب نميكرد كـه كـل جـنـاحـهـاي             
هيات حاكمه در ايـن راسـتـا افشـاء           
ـلـغـيـن      شوند؟ درپاسخ مدافعين و مب

كودن ترامپ بر ديوارهاي حـفـاظـتـي     
ـيـن تـرامـپ و               شبكه اينترنتـي كـمـپ

 حزب جمهوريخواه تاكيد ميكنند. 
واقعيت اين است كه اين رويداد نقطه 
عطفي در جدالهاي سايبري و آشكارا 
سوت شروع دوراني اسـت كـه در آن           
جنگ سايبري به يـك ركـن اسـاسـي           
جدالهاي جـهـانـي مـيـان قـطـبـهـاي                
متخاصم در كـنـار جـنـگ و جـدال                
نــظــامــي و ســيــاســي و تــجــاري و               
اطالعاتي تبديل شده و خواهـد شـد.     
اكنون نيز دول سرمايه داري مختلـف  
مشغول سازمان دادن و تجهيز خـود    
در اين جبـهـه جـديـد انـد. سـرمـايـه                
گذاري در اين عرصه بشدت در حـال      
گسترش است. آكادمي هاي علمي و 
كامپيتوري را به خدمت گرفتـه انـد.     
ـنـد سـايـر        اين عرصه تخاصم نيز مان
عرصه هاي تقابل اين نيروها محدود 
به جريانات وابسته به هيات حـاكـمـه      
ـيـان         كشورهاي طرفين نيست. قـربـان
اين جدال نيز مانند اكـثـر جـنـگـهـاي         
تروريستي معاصر، كه تر و خشك را 
ـتـوانـد مـردم                 باهم مـيـسـوزانـد، مـي
عادي، عادي ترين مردم بـاشـنـد. بـه        
عبارت ديگر جهـانـي شـدن جـوامـع          
ــت و                   ــرنـ ــري در دوران ايـــنـــتـ بشـ
ــه                ــن حــال ب ــك در عــي ــورمــاتــي انــف
ـتـي و          ـي سازمانهاي جاسوسي و امـن
ـتـهـاي     طبقات حاكم اين جوامع قابلي
جديدي براي رقـابـت و سـهـم بـري و              
دستيابي به اهـداف خـود بـخـشـيـده             
است. اگر در چند سال گذشته مساله  
"جاسوسـي صـنـعـتـي" يـك عـرصـه                 
رقابت كشورهاي رقيب بـود، اكـنـون      
اين ابزار كاربرد جديد و گسترده تـري    
يافته و به اهرمي مهم براي دستيابي 
به اهداف و سياستهاي عمومـي ايـن     
ـبـديـل شـده اسـت. اگـر در                   نيروها ت
ـلـي         گذشته بسادگي اطالعـات ايـمـي
جامعه و جريانات اپوزيسيون مـورد    
تجسس اطالعاتي قرار مـيـگـرفـت،       
اكنون اين زندگي مردم و جامـعـه در     
ـفـاوت اسـت كـه بـه                عرصه هاي مـت
سادگي ميتواند مورد تـعـرض قـرار        

 گيرد. 
دولــت اوبــامــا و حــزب دمــكــرات و            
مبلغين رنگارنگشان مدعـي انـد كـه        
هدف از اين "تعرض" سايبري دخـالـت     
در انتخابات آمريكا و تاثير گذاري بـر    
ـار     سرنوشت آن و لطمه زدن و بي اعـتـب
كردن "دمكراسي" در اين كشور است.   

اين اتهام را بايد بيشتر مـورد بـررسـي      
قرار داد. مسـتـقـل از ايـنـكـه بـه چـه                  
ميزان و تا چه حدي دولـت روسـيـه در        
ـاشــد،                 ايـن "تــوطـئــه" نــقـش داشــتـه ب
واقعيت بزرگتر ايـن اسـت كـه دولـت             
ــده قــطــوري در              آمــريــكــا خــود پــرون
سازماندهي كودتاهاي گوناگون، ترور 
و دسـتـگـيــري و تـطـمــيـع نـيـروهــاي                 
ـاگـون       مخالف خود در كشورهاي گـون
در طـــول تـــاريـــخ داشـــتـــه اســـت.               
ـلـي            سازماندهي كودتا در ايـران، شـي
نمونه هاي كوچكي است كه خود به آن 
اذعان دارند. نتيجتا چـنـيـن نـيـرويـي            
نميتواند مدعي حقيقت طلبي و دفاع 
از حريم خصوصي و مصونيت زندگي 
و مراسالت خصوصي آحـاد جـامـعـه       
ـا ايـن تـعـرض احـتـمـالـي                در مقابله ب
ـاشـد. جـنـجـال هـاي                   دولت روسـيـه ب
تبليغاتي جناحي از هـيـات حـاكـمـه            
آمريكا اگر حتي به واقعـيـتـي در ايـن         
مساله مشخص اشاره كنند، نـظـر بـه      
كارنامه سياه و خونين اين كشور خـود  
بايد مورد نقد و افشاگري همه جـانـبـه    
قرار گيرد. نظر به تجـسـس و كـنـتـرل           
روزمره اكثريـت عـظـم مـكـاتـبـات و              
مراسالت اينترنتي بايد مورد مواخذه 
قرار گيرد. هيات حاكمه آمريكا خـود     
بايد نظر به تاريخ دخـالـت نـظـامـي و            
سـيـاسـي و امـنــيـتـي و اطـالعـاتــي                 
ــت               ــعــرض بشــري ــكــا مــورد ت آمــري

 آزاديخواه و برابري طلب قرار گيرد.  
اما روي ديگر تصـويـر دولـت روسـيـه          
است. واقـعـيـت ايـن اسـت كـه دار و                  
دسته ترامپ بارها اعالم كرده انـد كـه     
خواهان تغيير رابطه طبـقـات حـاكـمـه        
در آمريكا و روسيه هستند. تـحـلـيـل        
هاي ابتدايي اين تغيـيـر سـيـاسـت در          
مناسبات اين دو كشور را كه در چـنـد   
ـانـه تـري            ـابلـه جـوي سال اخير ابعاد مق
ـافـع              ـاشـي از مـن بخود گرفته اسـت، ن
ـانـي تـرامـپ در              مالي و تجاري كـمـپ
روسيه مـيـدانـنـد. امـا ايـن شـيـفـت                    
سياسي را نه تنها منافع مالي ترامپ 
ـلـكـه داليــل سـيـاســي روشـنـي، در                 ب
گرايشي كه ترامپ نمايندگي ميكند، 
ـابلـه      جستجو كرد. ترامپ خواهان مـق
با غول به پا خواسته چين است. بارهـا   
ـا اعــالم كــرده اســت كــه                      ـارهـ و بـ
محدوديتـهـاي تـجـاري مـعـيـنـي بـر                
كمپانيهاي چيني اعمال خواهـد كـرد.     
بــه صــراحــت اعــالم كــرده اســت كــه             
خواهان تغيير مناسبات خود با چـيـن   

اسـت. ســيــاسـت "يــك چـيــن" را كــه                  
سياست چند دهه اخير غرب در بـرابـر     
ـا                 چين بوده اسـت، بـه كـنـاري زده و ب
مسئولين دولتي تايوان وارد مذاكره و   
گفتگو شده است. تغيير سـيـاسـت در       
قبال روسيه را بايد در اين چهـارچـوب،   
محـدود كـردن چـيـن، جـلـوگـيـري از                 
قدرتگيري بيشتر چين و سايه افكنـدن  
بر ابر قدرت آمريكا، جسـتـجـو كـرد.         
اين رويكرد به هيات حـاكـمـه روسـيـه          
فرجه و فرصتي براي مانور و تـعـرض       

 سياسي و اطالعاتي داده است. 
هيات حاكمه روسيه در سالهاي اخـيـر   
ـاتـو                   با تعرض  ائـتـالف آمـريـكـا و ن
مـواجــه بــوده اســت. گسـتــرش ســپــر            
دفاعي ناتو، تعرض و سـازمـانـدهـي         
ـاالخـره تـالش             كودتا در اوكـرايـن، و ب
براي محدود كردن روسيه بـه كشـوري       
آسيايي از عرصه هاي اين تقابـل بـوده     
است. اعمال تحـريـمـهـاي اقـتـصـادي           
آمريكا و متحدين اروپايي اش عـلـيـه    
روسيه از زمينه هاي جدي تالقي ايـن    
ـاكـتـورهـاي            قدرتها است. از ايـن رو ف
روشني به مطـلـوبـيـت ايـن نـزديـكـي             

اشاره ميكنند. تعـرض و هـك كـردن           
جناحي از هيات حاكـمـه آمـريـكـا در          
جريان انتخاباتي گوشه اي از تـعـرض       
ـايـد              روسيه به اين تقابـل اسـت. امـا ب
تاكيد كرد كه اين تعرض و افشاگري و 
هــك كــردن نــه بــا هــدف افشــاگــري              
مانورها و بند و بستهـاي جـنـاحـهـاي        
مختلف هيـات حـاكـمـه در آمـريـكـا              
بلكه اساسـا تـالـشـي بـراي اعـمـال و                
پيشبرد سياسـت مـورد نـظـر هـيـات             
حاكمه روسيه و پوتين صورت گـرفـتـه    

 است. 
اين جدالي است كه در هر دو سوي آن 
نيروهاي مرتجـع و ضـد آزادي قـرار            
دارنــد. ابــزار جــنــگــي جــديــدي در              
كشمكش جناحهاي بورژوازي جهاني 
است. پايان بخشيدن به اين جـدال در     
گرو پايان دادن به سلطه طبقه سرمايه 
داري حاكم بر زندگي جامعه است. و    
ـقـه اي               ـيـرو و طـب اين كار جنبش و ن
است كه با آزادي خود بشـريـت را از         
ـقـات حـاكـم خـالص                 شر سـلـطـه طـب
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