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در دو سه دهه گـذشـتـه بـارهـا و          
بارها به شما مراجعه کرده ايـم تـا در       
دفاع از کارگران زنداني و بيـحـقـوقـي     
کارگران در ايران از آنها حمايت کنيد 
و حمايت و همـبـسـتـگـي گـرم شـمـا             
قوت قلبي براي فعالين کـارگـري در       

ايران بوده و تاثير مستقيمي در آزادي 
ـبـار           ـن بسياري از آنان داشته اسـت. اي
ـبـش       اما اجازه بدهيد از پيشروي جـن
ـيـم. نـه           کارگري در ايران صحبت کـن
ـيـن کـارگـري                    اينـکـه فشـار بـه فـعـال
کاهش يافته و يا جمهوري اسـالمـي     
کوچکترين حقوقي بـراي آنـان قـائـل           
شده است. اينها همه بـه قـوت خـود           

باقي است و عالوه بر دستگيري هاي 
دائمي فعالين کارگري، شالق زدن بـه  
کارگران معترض هم به سرکوب هاي 
قبلي اضافه شده است. اما در آستانه  
ـتـان جـالـب اسـت               اول مه حتمـا بـراي
بدانيد که عليرغم همه سرکوبـهـا، در     
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ثبت نام کانديداها براي مضحکه اي   
که آنرا "انتخابات رياست جـمـهـوري"      

فـرورديـن      ۲۷ تـا       ۲۲ مي نامند از   
انجام مي گيرد. پس از آن و بـه روال         
معمول، شوراي نگهبـان تـعـدادي را        
که بحد کافي ملتزم به اسالم، نظام و   

واليت فقيه تشخيص دهد، از صافي 
ـيـد صـالحـيـت                عبور ميـدهـد و تـاي
ميکند. نامزدهـا بـعـد از عـبـور از               

 ۲۷ تـا       ۸ قيف نظام، قرار اسـت از        
ـيـغـاتـي             ـل ـب ارديبهشت وارد کـارزار ت

ـبـهـشـت        ۲۹ شوند. اخذ راي در   اردي
صورت ميگيرد. انتخابات شوراهاي  

شهر و روستا نيز در همين روز برگزار 
 ميگرد.

عليرغم اين زمانبندي ها، رقـابـت و       
کشمکش جناحي عمال، کليد خورده 
است. دستگيـري تـعـدادي روزنـامـه           

 S!ی* 
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سالهاي اخير جنبش کارگري در ايران 
 پيشروي قابل توجهي داشته است.  

 
ـبـل يـکـي از مـقـامـات                   - سالـهـا ق

اعــتــصــاب     ۲۰۰۰ حــکــومــت بــه       
کارگري در عرض يـکـسـال اعـتـراف        
کــرد، امــا تــعــداد اعــتــصــابــات و             
ـيـش    تجمعات کارگري اکنون بسيار ب
ـيـسـت کـه خـبـر             از اين است. روزي ن
چندين اعتصاب و تجمع کارگري در   
نقاط مختلف کشور منتشـر نشـود.     
بعالوه اعتصابات بـه مـراکـز بـزرگ           
کشــيــده شــده و طــول زمــان بــرخــي            
اعتصابات به ده روز و پـانـزده روز و         

 گاه به دو ماه ميرسد. 
مقابل مجلس اسالمي در تهران و  -

مــقــابــل ارگــانــهــاي حــکــومــت در           
شهرستان ها مدام شاهد تـجـمـعـات       
کارگران هستيم. بـعـنـوان مـثـال روز           

هـزار     ۱۰ مارس امسال حـدود       ۱۲ 
کارگر و معلم بازنشستـه در مـقـابـل         
مجلس دست به تـجـمـع اعـتـراضـي           

 زدند. 
يــک پــيــشــروي مــهــم کــارگــران               -

تجمعات سراسري است. معلمـان در     
دو ســال گــذشــتــه بــارهــا دســت بــه              
اعتصابات و تجمعات سـراسـري زده     
ـنـجـاه شـهـر         اند و بعضا همزمان در پ
تجمع کرده اند. معلمـان بـازنشـسـتـه         
نيز تجمعات سراسري را شـروع کـرده     
اند و همزمان بعضا در بيسـت شـهـر      
ـنـد.             دست به تجمـعـات بـزرگ مـيـزن
کارگران همـزمـان بـا اعـتـصـاب در             
ـنـد،      مراکز شهرها راهپيمايي ميـکـن
شعار ميدهند و خواست هاي خود را 
مطالبه ميکنند. عليرغم اينکه حـق    
اعتصاب و تجمع وجـود نـدارد امـا          
بــدلــيــل حــجــم اعــتــراضــات عــمــال         
ـتـوانـد مـانـع             جمهوري اسالمي نـمـي
اعتصاب و تجـمـع کـارگـران بشـود.          
طومارهاي اعتراضي بـراي افـزايـش      

هزاري  ۱۲۰ دستمزد از جمله طومار 
هـزاري     ۱۴۰ کارگران نفت و طومار   

هزار کـارگـر    ۴۰ معلمان و يا طومار 
ـيـز شـکـل                 براي افـزايـش دسـتـمـزد ن
ديگري از مبارزات توده اي کـارگـران   

 است. 
يک پـديـده جـالـب ايـن اسـت کـه                   -

کارگران وسيعا از مدياي اجتـمـاعـي    
براي سـازمـانـدهـي مـبـارزات خـود              

استفاده ميکننـد. بـعـنـوان مـثـال و              
ـنـگ و مـحـدوديـت              ـتـري ـل عليرغم في
هايي که حکومت ايجاد کـرده اسـت     

هـزار مـعـلـم در ده گـروه                 ۵۰ حدود 
تلگرام عضو هستنـد و بـحـث هـاي           

 داغي در آنجا جريان دارد. 
پديده بسيار جالب ديگر به مـيـدان    -

آمدن خانواده هاي کارگري و شـرکـت   
ـيـمـايـي هـاي                  در تـجـمـعـات و راهـپ
کارگران اعتصابي است. در دو سـال       
گذشته اين پـديـده بـطـور تصـاعـدي             
ـتـاده و        رشد کرده و به يک سنت جا اف
ـبـديـل شـده و روحـيـه                   تثبيت شـده ت
ديگري به جنبش کارگري داده اسـت.  

کارگر زندانـي در مـعـدن         ۹ همسران 
سنگ آهن شهر بافق چنـديـن روز بـا        
نصب چادر در مقابل فـرمـانـداري و        
ـتـه اي         همزمان با اعتصاب چند هـف

کارگر ايـن مـعـدن بـازتـابـي              ۵۰۰۰ 
بيسابقه يافت و در هفته هـاي اخـيـر        
کارگران فوالد اهواز، ماشيـن سـازي     
هــپــکــو، روغــن نــبــاتــي زنــجــان و             
پارسيلون در خرم آباد و دهـهـا مـورد      
ديگر خانواده ها فـعـاالنـه هـمـراه بـا             
کارگران اعتصـابـي در مـرکـز شـهـر             
دست به راهپيمايي زدند، شعار دادند 
و موفق شدند گوشه اي از خـواسـت         
ـنـد. حضـور           ـنـشـان خود را به کرسي ب
خــانــواده هــا تــوجــه مــردم شــهــر و              
همبستگي آنها را جلـب مـيـکـنـد و          
کار سرکوب و مانع تـراشـي تـوسـط         
ارگانهاي حکومت را بشـدت دشـوار     

 کرده است. 
همبـسـتـگـي مـيـان بـخـش هـاي                 -

ـلــف کــارگــران و احســاس                 ـتـ ــخـ م
ـيـه                ـق همبستگي و هـم سـرنـوشـتـي ب
اقشار جامعه با کارگران پديده قـابـل     
توجهي ديگري است. بعـنـوان مـثـال        
زماني که در ژانويـه امسـال حـداقـل         

ـيـل عـدم          ۱۵  کارگر آتش نشاني بـدل
تجهيزات کافي در جريان آتش سوزي 
ساختمان پالسکو در تهران جان خود 
را از دست دادند در سـراسـر کشـور،        
ـفـر از مـردم بـا حضـور در                   هزاران ن
ايســـتـــگـــاه هـــاي آتـــش نشـــانـــي            
همبستگـي خـود را بـا آنـهـا نشـان                  
دادنــد. ايــن در واقــع يــک حــرکــت                

 سياسي عليه حکومت هم بود. 
اتفاق مهم ديگر تـحـکـيـم اتـحـاد            -

ميان کارگران و مـعـلـمـان اسـت کـه           
بويژه بدنبال بيانيه مشترک اسماعيـل  
ـفـي                  عبدي سـخـنـگـوي کـانـون صـن

ـيـر                معلمان و جـعـفـر عـظـيـم زاده دب
اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران شـکـل              
ـفـر در سـال                      ـتـه اسـت. ايـن دو ن گرف
ـيـه مشـتـرکـي                ـيـان گذشته از زنـدان ب
ـتـي کـردن              ـي منتشر کردند و بـه امـن
مبارزات کارگران اعـتـراض کـردنـد،       
خواستي که امروز در جنبش کارگري 
به خواستي وسيع تبديل شـده اسـت.       
همينجا خوب است اين نکـتـه مـهـم       
نيز اشاره شود که فعالين کـارگـري و       
معلماني که به زندان مي افتند بيانيه 
ميدهـنـد و عـالوه بـر اعـتـراض بـه                  
محکوميت خود، از مبارزات مـردم    
حــمــايــت و عــلــيــه ســرکــوب هــا و              
بيحقوقي ها اعتراض ميکننـد. ايـن      
ـبـش کـارگـري در           روحيه حاکم بر جـن

 ايران را بخوبي نشان ميدهد. 
پــيــشــروي در جــنــبــش کــارگــري            -

هــمــچــنــيــن خــود را در شــعــارهــاي          
تجمعـات کـارگـري نشـان مـيـدهـد.              
ـيـه اخـتـالس و اسـتـعـفـاي                شعار عل
مقامات در بسـيـاري از تـجـمـعـات             
شنيده ميشود. يا شعار عليه حـقـوق     

ـيـون        ۲۴ مقامات کـه حـداقـل         ـل مـي
 ۹۰۰ تومان و حـقـوق کـارگـران کـه            

ـقـر    هزار تومان يعني يک پنجم خط ف
 اعالم شده است.  

ـيـز        - رهبران شناخته شده کـارگـري ن
که وجود آنـهـا يـکـي از مـهـمـتـريـن                

دستاوردهاي جنبش کارگري در ايران 
ـلـف     است، با انتشار بيانيه هاي مخـت
ـقـش       و بعضا مصاحبه با رسانه هـا ن
بــارزي در جــنــبــش کــارگــري ايــفــا             
ـلـخ اخـراج و            ميکنند و البته طعـم ت
محکوميت هاي طـوالنـي زنـدان را          

 هم به جان ميخرند. 
ـيـشـروي هـا در شـرايـطـي               اين پ
ـتـه اسـت کـه عـالوه بـر                 صورت گـرف
سرکوب و دستگيري و اخراج و سايـر  
محرومـيـت هـاي اجـتـمـاعـي بـراي               
فعالين کارگري، ابعاد بيکاري طـبـق     

ـفـر       ۱۰ تا  ۷ آمار دولتي به  ميليـون ن
رســيــده اســت، چــنــديــن مــيــلــيــون            
دانشجوي فارغ التحصيـل بـه ارتـش        
بيکاران پيوسته اند و همين دستـمـزد   
يک پنجم زير خط فقر در اکثر مـراکـز   
کــارگــري از چــنــد مــاه تــا دو ســال               

 پرداخت نميشود. 
اين پيشروي ها موقعيت تازه اي 
ـقـل        به جنبش کارگري داده و وزن و ث
سياسي طبقه کارگـر را در جـامـعـه           
ـيـر داده و تـوجـه                    بطور آشـکـار تـغـي
وسيعي را از جانب ساير جنبش هاي 
اجتماعي به جنبـش کـارگـري جـلـب          
کرده است. ارزيابي ما اين اسـت کـه        
اين پيشروي ها کارگران را در آستانـه  
ايجاد تشکل هاي سراسري خود قرار 
داده است چـيـزي کـه تـاريـخـا از آن                 

 محروم بوده اند. 
اضافه کنم که حمـايـت سـازمـان       
هــاي کــارگــري در ســطــح جــهــان از            
کارگران ايران، آنها را از يک پشتـوانـه   
سياسي بـزرگ و يـک هـمـبـسـتـگـي               
طبقاتي بين المللـي بـرخـوردار کـرده         
اســت. جــا دارد کــه يــکــبــار ديــگــر             
صميمانه از حمايت هاي بيدريغ شمـا  
از مــبــارزات کــارگــران و کــارگــران            
زنداني در ايران که سهـم غـيـر قـابـل          
انکاري در پيشروي کارگران در ايـران    

 داشته است قدرداني کنيم. 
ـيـت بـراي                 ـق با احـتـرام و آرزوي مـوف
ـيـه    جنبش کارگري در سطح جهان عل

 تعرضات بيرحمانه سرمايه 
 

 اصغر کريمي 
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 3 ۷۰۶شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

 

بار ديگر مردم ايران در آستانه شعبده بـازي سـيـاسـي بـه نـام             
انتخابات در جمهوري اسالمي قرار دارند. بار ديگر قرار اسـت در    

و چپـاولـگـر اسـالمـي         جنايتکار ارديبهشت از ميان سرداران ۲۹ 
ـقـه                        ـتـزام عـمـلـي بـه واليـت مـطـل تعدادي را از قيف "اعتقاد و ال

رد کنند و يکي را در راس دولت قرار دهـنـد تـا بـه عـنـوان              فقيه" 
رئيس جمهور اسالمي در بـاال کشـيـدن دسـتـمـزد کـارگـران، در                 
مقابله با اعتصاب و اعتراضات کارگري، در زنداني کردن فعالين 
کارگري و سياسي، در سازماندهي آپارتايد جنسي، در مقابلـه بـا     
نسلي از جوانان مدرن، در تحميل فرهنگ عزا و ماتم، در تخريب 

 محيط زيست به نظام اسالمي خدمت کند!
سـال حـاکـمـيـت سـرمـايـه داري اسـالمـي، چـه                         ۳۸ بعد از   

نميداند که انتخابات در جـمـهـوري اسـالمـي کشـمـکـش                   کسي
بــانــدهــاي حــاکــم بــر ســر قــدرت و تــقــســيــم پســت هــاســت.                         

است.  بيشتر براي بردن سهم باندهاي مختلف حکومت کشکمش
دعواي جناحها بر سر عمر خريدن براي جمهوري اسـالمـي اسـت.      

در جـهـان از           تقالي سياسي براي عرضه کردن چهره اي مشـروع   
  حکومتي منفور است.

مثل هميـشـه سـران حـکـومـت نـگـران از انـزجـار مـردم از                          
حکومت اسالمي و انتخاباتش، به هر حقه بازي دست ميزنند تـا    
مردم را پاي صندوقها بکشند. عکس گرفتن با زنان و جـوانـان را     

اسالمي بـراي داغ کـردن          -شروع کرده اند. "اصالح طلبان" ملي    
معرکه انتخابات دست به کار شده اند. مثل هميشه بي بي سي و    

ـتـي    ـقـش پـادوهـاي                 -صداي آمريکا و طيف اکثـري تـوده اي در ن
کمپين انتخاباتي "اصالح طلبان" جمهوري اسالمـي ظـاهـر شـده           
ـقـکـهـاي سـيـاسـي بـازي                  اند. مثل هميشه اين طيف در نقـش دل

نماي انتخاب ميان "بد و بدتر" ظاهر شده اند و اين بار عراق و     نخ
سوريه را جلوي چشم مردم ميگيرند تا مردم به تداوم حـکـومـتـي       

و يـک پـاي        رضايت دهند که خود پيش کسوت داعش در منطقه
 بوده است. اوضاع فاجعه بار عراق و سوريه

در مقابل اين طيف شارالتان، ما کارگران، ما زنان و جوانان، 

ـيـم کـه رفسـنـجـانـي و                    ما مردم ستمديده و محروم خـوب مـيـدان
خاتمي و روحاني و "اصالح طلبان" هميشه از ستونهاي اصلي اين 
ـيـل مـهـم           عمارت خونين و چرکين بوده اند. خوب ميدانيم يک دل
اختالفشان در باال ترس از سرنگوني است. اما حکومت اسالمي  
اصالح پذير نيست و مردم اصالح حکومت را نميخواهند. مـردم   
هيچ جناحي از حکومت را نميخواهند. کل حـکـومـت بـا هـمـه              
جناحها و دار و دسته اش را نميخواهند. ميخواهند سـرنـگـونـش      

 کنند.
 

��دم 7زاد��Bا/ و �E	رز،  
همچنان باالي سر حکومت اسالمي چرخ مـيـزنـد.       ۸۸ شبح 

باندهاي مختلف حکومت فراموش نکرده اند که چگونه در سـال      
مردم بازي انتخاباتي را که قرار بود براي حکومـت اسـالمـي       ۸۸ 

ـبـديـل کـردنـد. فـرامـوش               مشروعيت دست و پا کند به ضدش ت
نکرده اند که مردم بساط "انتخاباتي" شان را به سکوي يک خيزش 
ـبـه پـرتـگـاه سـيـاسـي                 انقالبي تبديل کردند واين حکومت را بـه ل
نزديک کردند. مضحکه انتخابات اينبار اما در شرايـطـي کـامـال        

 جديد برگذار ميشود:
اعتراضات کارگري گسـتـرده تـر شـده اسـت؛ خـانـواده هـاي                   

مـيـان    کارگري وسيعا به صف اعتراض پيوسته اند؛ همبـسـتـگـي    
ابعاد جديدي به خود گرفته است؛ زندانيان سياسي همچنـان   مردم

از درون سياهچالهاي اسـالمـي بـه مـبـارزه اي جسـورانـه ادامـه                   
ميدهند؛ امواج اعتراضات عليه اعدام، عليه تبعيضات ضد زن، 
عليه شريعت و فرهنگ و خرافات اسالمي، عليه تخريب محيـط  
زيست، عليه دزدي و چپاول اسالمي باال گرفته است. و زير فشـار   
ـتـاده          همه اينها باندهاي اسالمي از يکطرف بيشتر به جـان هـم اف
اند، دزدي همديگر را افشا ميکنند و خرخره همديگر را ميجونـد  

ـلـوسـي       و از طرف ديگر همه باهم و به خاطر کل نظامشان به چـاپ
ــابــل مــردم مــتــوســل           مضــحــکــه   تــا مــردم    مــيــشــونــد  در مــق

 را به سکويي براي رو در رويي با نظام تبديل نکنند. انتخاباتشان
در کنار اين جوشش اعتراضي و وضعيت بحراني در داخـل،      

حکومت اسالمي در جهان و منطقه منزوي تر شده اسـت؛ حـتـي      
ـتـوانـد مـتـحـد           باندهاي تروريستي شيعه اش در منطقه را هم نمـي
نگه دارد؛ برجامشان شکست خورده است؛ دورنـمـايـي بـراي حـل          
ـنـد. وضـعـيـت                       بحران ندارند و بي آلترناتيـوتـر از هـمـيـشـه هسـت
جمهوري اسالمي آنچنان است که حتي "انتخابات" مـايـه دردسـر        

 است. اينها از سايه خودشان هم ميترسند!  حکومت سياسي
 

  دا�2;��	ن،  
	ر��ان، ز�	ن، �Aا�	ن، 
��دم ������/ و �,��ض،  

ما بايد و ميتوانيم اين بازي سياسي درون    در چنين شرايطي،
حکومتي را به فرصتي براي متشکل شدن صـفـوفـمـان، افـزايـش         
ـيـان       دستمزدها، تحميل بيمه بيکاري و بازنشستگي، آزادي زنـدان
ـتـي، تـحـمـيـل آزاديـهـاي                   سياسي، پايان دادن به تبعيض جـنـسـي
ـيـاري و لـغـو                   سياسي و مدني و فرهنگي، تحمـيـل پـوشـش اخـت
حجاب و باالخره براي گسترش اعتراضاتمان و به چالش کشـيـدن     
کل اين حکومت تبديل کنيم. ما بايد اين مضحکه را به فرصتي  

ـقـر و      براي قدرتمند کردن جبنش سـرنـگـونـي و پـايـان دادن بـه                  ف
و اعدام و شکنجـه، پـايـان دادن بـه کـابـوس                سرکوب بيحقوقي و

 جمهوري اسالمي تبديل کنيم.
نبردي بزرگ ميان ما کارگران، ما زنـان، مـا جـوانـان و مـا                
مردم محروم و ستمديده، ما مردم معتـرض و مـبـارز، بـا شـمـا               
ـيـاردر، شـمـا دزدان، شـمـا               ـل سرمايه داران، شما آيت اهللا هاي مي
مرتجعين، شما قاتالن و شکنجه گران، شما نمايندگان اسـالمـي     
ـقـط يـک           سرمايه در جريان است. بازي انتخاباتي درميان شمـا، ف
صحنه از اين نبرد بزرگ است که در آن انتخاب ما ايـن اسـت کـه        

و بانـدهـاي اصـولـگـرا و اصـالح               کل حکومتتان با تمام جناحها
ــان                       ــاســي ت ــســان ســي ـي ــه لـ ــاس ــب و ک ــه اصــطــالح         طــل در ب

 يکجا به زباله دان پرت کنيم. را اپوزيسيون
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۱۷ آوريل  ۳  - ۱۳۹۶ فرودين  ۱۴ 
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در ساعات اوليه بـامـداد امـروز        

آوريـل)،      ۴ فـرورديـن (      ۱۵ سه شنبه 
ــد، در اقـــدامـــي                 رژيـــم بشـــار اسـ
جنايتکارانه مناطق مسکوني شهرک 
"خان شيخون" در اسـتـان ادلـب را بـا           
استفاده از گازهاي شيميايي از جـملـه   
گاز کلرين از هـوا مـورد حـملـه قـرار            
ـلـف، ايـن             داد. طبق گزارشـات مـخـت

 ۱۰۰ حمله هولناک تا کنون بيـش از      

مجروح و مسـمـوم بـر         ۴۰۰ کشته و 
ـفـات رو بـه                  ـل جاي گذاشتـه و آمـار ت
ازدياد است. بيشـتـر کشـتـه شـدگـان            
زنان و کودکان هستند. اکثر کـودکـان    

سال سن داشته اند.  ۸ زير  کشته شده، 
کودکان و بسيـاري از مـردم در حـال            

ها رها  اند و در خيابان خفگي جان داده
اند. تنها بيمارسـتـانـي کـه در آن             شده

مجروحين حمله شيـمـيـايـي در خـان          
ـيـز، دو بـار         شيخون مداوا مي شدند ن

 هدف حمالت هوايي قرار گرفت. 

هـا از       طي هفته جاري خبرگزاري
دو مورد بمباران شيميايي در اسـتـان     

ـيـروهـاي           حما نيز گـزارش داده      انـد. ن
ـتـکـار آن،        بشار اسد و متحدين جنـاي
جمهوري اسالمـي و دولـت روسـيـه،           
ـبـرد                 طي چند روز گـذشـتـه درگـيـر ن

 اند.  شديدي در اين منطقه بوده
طي شـش سـالـي کـه از جـنـگ               

گـذرد، اسـد و          داخلي در سوريـه مـي    
متحدين او، بارها دست به اقـدامـات   

��دم ���	ع  �� ��	�  �!��
  ��ر��  ���ا �$#�م ا��!

 ۵ صفحه  
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يـکـي از قـرارهـاي         ا����	���	ل:  
مصوب کنگره دهم در مورد جنبـش  
تشکل يابي کارگري است. با توجه به 
مبارزه گسترده اي که مدتهاسـت در    
جنبش کارگري بـراي بـرخـورداري از        
حــق تشــکــل و ايــجــاد تشــکــلــهــاي          
کارگري در جريان است علت تصويب 
قراري در مورد تشکليابي چـيـسـت؟      
اين قرار چه فراخوان ويژه اي خـطـاب     
ـبـش       به فعالين کارگري و اساسا  جـن

 کارگري دارد؟
  :�Qا�H< �مبنـا و هـدف ايـن          ��

قرار شکل دادن به جنبش تشکليابـي  
کارگران است. واضح است که مبارزه  
و تالش براي متشکل شدن و ايـجـاد     
سازمان براي متشکل ماندن هـمـزاد   
ـيـز ايـن       طبقه کارگر است و در ايران ن
امر جزئي از مـبـارزات هـمـيـشـگـي          
کارگران بوده است. اما در ايـن قـرار        
بحث بر سر سازماندهي يک "جنبش"  
معين براي تشکليابي است. تـاکـيـد       

 بر جنبش است.
اولين بند قرار ميگويد تشکل صرفـا  
ابزار مبارزه نيست بلکه ابزار هـويـت     
طبقاتي و اجتماعي طبقه کارگر هـم    
ـقـاتـي کـارگـر در                هست. هويـت طـب
تشکل کارگران مـتـجـلـي مـيـشـود.          
کارگر بـطـور جـمـعـي و در تشـکـل                
بعنوان يک طبقه اجتماعي قد راسـت  
ميکند و در برابر کـارفـرمـا و دولـت         
سرمايه داري قرار ميگيرد. در ايـران     

 و در همه جاي دنيا همينطور است. 
در ايران بويژه در چند سال اخير شاهد 
بــوده ايــم کــه تــالش بــراي ايــجــاد               
تشکلهاي کارگري در دل مـبـارزات         
جاري خيلي گسترده تر و پيـگـيـر تـر       
شده است و عالوه بر نـهـادهـائـي کـه        
فعاليـن کـارگـري ايـجـاد کـرده انـد،                
نهادهائي که با اسم و رسـم بـا چـهـره         
هاي علني و سرشناس و با بيانيه هـا  
و موضعگيريهايشان نقشي مـهـمـي    
در جنبش کارگري دارند، تشکلـهـاي   
ـفـي              ـنـد کـانـون صـن سراسري اي مـان
معلمان نيز شکل گرفته اسـت. و يـا        
تشکيـل مـجـامـع عـمـومـي در دل                
اعتراضات و مبـارزات کـارگـران در        

واحدها و رشته هاي توليدي مختلف 
وسعت گرفته و ميتوان گفت بـه يـک       
سنت در جنبش کارگري تبديـل شـده     
است. اينها همه تجربيات ذيقيـمـتـي     
هستند که بويژه در چـنـد سـال اخـيـر          
جنبش کارگري بـدسـت آورده اسـت.        
يکي از داليلي که در چنين مقطـعـي   
اين قرار را کنگره حزب تصويب کـرد  
ـتـهـا اگـر                همين شرايـط هسـت. مـن
ـيـات و                   ـيـم صـرفـا تـجـرب ميـخـواسـت
پيشرويهاي موجود را تصوير کنيم يا 
ـيـن    آنها را تائيد کنيم احتياجي به چن
قراري نبود. در دل اين شرايط کنگـره   
ـبـش         حزب انگشت ميگذارد بـر "جـن
تشکل يابي" و نه صرفا تـالش بـراي        
متشکل شدن در دل مبـارزات. قـرار      
ميگويد با توجه به شرايـط مسـاعـد      
حاضر کامال اين امکانپذيرسـت کـه     
ـبـش مشـخـص بـراي               ما به يـک جـن
متشکل شـدن و مـتـشـکـل مـانـدن              
ـبـشـي کـه            کارگران شکل بدهيم. جـن
ـبـش ديـگـري، مـثـال                مانند هـر جـن
جنبش افزايش دستمزدها، فعالين و   
چهره هاي خودش را داشـتـه بـاشـد،           
پيشرواني داشته بـاشـد کـه امـرشـان          
متشکل کردن و متشکل نگهداشتن  
کـارگـران بــاشـد در هـمـه سـطـوح و                  
عرصه ها، چه در سـطـح  واحـدهـاي         
توليدي، و چـه کـارگـران بـخـشـهـا و              
رشته هاي توليدي نظير پتروشيمي و   
ماشـيـن سـازي هـا و چـه کـارگـران                  
بخشهاي خـدمـاتـي کـه  در مـراکـز               
ـنـد مـثـل                     ـيـسـت توليـدي مـتـجـمـع ن
بخشهاي آتـش نشـانـي، پـرسـتـاران،           
مثل کارگران شرکت واحـد و نـظـايـر         
آن. در شرايط حاضر ايـجـاد تشـکـل        
ـيـز کـامـال             در ميان بازنشسـتـگـان ن
امکانپذير است. در همه ايـن رشـتـه         
ها و عرصه ها بايد فعاليني قدم جلو 
بگذارند که امر و هـدف درخـودشـان        

 متشکل کردن کارگران باشد. 
در شـرايـط حـاضـر کـارگـران در دل               
مبارزه متشکل ميشوند. اکثر قريب  
باتفاق مجـمـع عـمـومـي هـا در دل               
ــل             ـي ــري تشــکـ ــارگ ــراضــات ک اعــت
ـتـي بـه            ـب ميشود. اين گام بسيار مـث

ـقـويـت      جلو است و بايد اين سنت را ت
کرد ولي اين کافي نيست. معموال با  
فروکش کردن آن مبارزه و اعـتـراض       
مشخص برپائي مجمع عمومي و يا 
هر نـوع تشـکـل ديـگـري کـه در آن                 
ـيـدا              ـتـه ادامـه پ اعتراض شکل گـرف
ـتـي               نميکند. گوئـي امـر تشـکـل وق
ـيــســت                   ــريــان نـ ـبــارزه اي در ج مـ
موضوعيت و مطلوبيـت خـود را از         
دست ميدهد و کنار گذاشته ميشـود  
ـبـي     و يا تا مبارزه بعدي به امري جـان
ـيـن               تبديل ميشود. مـعـمـــوال فـعـال
جنبش کارگري پيشروي مبارزات را   
ـنـکـه               ـبـات و اي با خواستها و مـطـال
چـقــدر کــارگـران بــه خــواسـتــه هــا و              
ـبـاتشـان رسـيـده انـد ارزيـابـي                 مطـال
ميکنند. اين شاخص درسـتـي اسـت      
ولــي تــنــهــا شــاخــص نــيــســت. يــک           
شاخص مهم  ديگر کـه در دل هـمـه          
مبارزات فعالين بايد مـد نـظـر قـرار         
بدهند اين اسـت کـه از هـر مـبـارزه                
کارگران چقدر متشکل تر بيرون مـي  
ـنـد. ايـن        آيند و چقدر متشکل ميمان
ـيـشـروي        يک معيار و شاخص مهـم پ
طبقه کارگر است. حتي در مـواردي       
مـهـمـتـر از آن خـواسـتـي اسـت کــه                   
کارگران مطرح ميکننـد. يـک فـعـال          
جنبش تشکليـابـي از ايـن زاويـه بـه              
ـيـشـروي و         مبارزات نگاه ميکند و پ
ـنـا     دستاوردهاي خودش را بر اين مـب
ارزيابي ميکند که در دل هر مـبـارزه     
مشخص چقدر کارگران متشکل تـر    
شده اند، چقدر تشکل تبديل بـه يـک       
سنت شده اسـت، و چـقـدر کـارگـران              
ــارزه                ــراض و مــب ــال هــر اعــت بــدنــب
مشخص، متشکل باقي مانـده انـد.     
ما فکر ميکنيم جنبش کـارگـري بـه      
ـيـاج دارد. هـم                ـنـي احـت ـي چنين فعال
اکنون فعاليني هستند کـه امـرشـان        
متشکل کردن کـارگـران اسـت ولـي           
بايد اين امر را گسترده تر کرد، بـايـد     
اين جنبش را متعين کرد و پرچـمـش   
ـبـش      را برافراشت و با همين اسم "جـن
تشــکــل يــابــي" بــه آن رجــوع کــرد.              
همانطور که ما جنبش براي افـزايـش   
ـبـشـي بـراي               دستمزد داريم بـايـد جـن

متشکل کردن کارگران داشته باشيم. 
بنظرمن تشکليابي بايد به يک هـدف  
ـبـش              ـيـن جـن و يک امر درخـود فـعـال
کارگري تبديل بشود. همـانـطـور کـه        
بند اول قرار ميگويد ابراز وجود و بـه    
ـقـه       اصطالح عرض اندام طبقاتي طـب
کارگر بـه تشـکـلـش وابسـتـه اسـت.              
کارگر منفرد نميتـوانـد بـعـنـوان يـک           
طبقه اجتماعي ابـراز وجـود کـنـد و             
بهمين دليل براي طبقه کارگر تشکل 
يک امر و هـدف درخـود و حـيـاتـي                

 است. 
تشکل براي بخشهاي ديگر جـامـعـه      
ممکن است اين جايگـاه را نـداشـتـه         
باشد ولي براي طبقه کارگر  تشـکـل       
ـلـکـه         فقط يک ابزار مبارزه نيـسـت، ب
ـفـسـه اهـمـيـت           ـن امري است که في ال
دارد. تشکل به طبقه کارگر هويت و    
قدرت ميدهد و اجازه ميدهد کـارگـر   
ـنـد         ـل بعنوان يک طبقه اجتماعـي سـرب
کند و نظر و توجه توده مردم، نـود و      
نه درصديهاي جـامـعـه را بـخـودش            
جلب کند و بعنوان نماينده و مـظـهـر      
ــطــه                 رهــائــي کــل جــامــعــه از ســل
کاپيتاليسم شناخته بشود. همه اينها  
ــه                در گــرو مــتــشــکــل شــدن طــبــق
ـيـن هـر چـه                  کارگرست. ما بـه فـعـال
بيشتري نياز داريم که با همين ديد به 
امر سـازمـانـدهـي و تشـکـل يـابـي                 
کارگران نگاه کنند، آستين باال بزننـد  

 و در اين عرصه فعال بشوند.
 

ـ	ل:   ـ�� ـ ـ	� ـتـه         ا���� مـعـمـوال گـف
ميشود سرکوب و تعقيب و بازداشت 
فعالين کارگري يک مانع اسـاسـي بـر      
سر تشکليابي کـارگـران اسـت. نـظـر           
شما در اين مورد چيست؟ در شرايط 
حاضر تا چه حد تشکليـابـي امـکـان       

 پذير است؟ 
  :�Qا�H< �سـرکـوب و اعـمـال         ��

فشار و مانع تراشي هـاي حـکـومـت       
يک واقعيت است اما ايـن جـزئـي از          
تعريف مبارزه  است. معلوم است که 
حکومت طبقه سرمايه دار، آن هم در  
کشورهائي مثل ايران که ديکتاتوري 
ـقـه داري اسـت،          و استبداد سنت سـاب

ــرکــوب               ــري را س ــارگ ــارزات ک ـب مـ
ميکند. اما مانـعـي کـه    دشـمـن                
ـتـوان شـرايـط               ايجاد ميکنـد را نـمـي
نامطلوب و يا غير مساعـد مـبـارزه      
محسوب کرد. مقابله بـا فشـارهـاي         
حکومت جزئي از نبرد ما است و نـه    
شرايط محدود کننده آن. جـمـهـوري         
اسالمي يـک حـکـومـت سـرکـوبـگـر             
اســت ولــي در مــقــابلــه بــا هــمــيــن              
حکومت جنبش کارگري پيشرويهاي 
چشمگيري داشـتـه اسـت. مـقـايسـه            
کنيد وضعيت امروز طبقه کـارگـر را     
نه حتي با دوران رژيم گذشته بلکه بـا    
ده سال و حتي پنج سال قبل. جنبـش   
ـلـف               کارگري در عـرصـه هـاي مـخـت
تعرضي تر شده، از نـهـادهـا و چـهـره          
ــه شــده اي                 ــاخــت هــاي فــعــال و شــن
ـيـه      ـيـان برخوردار است، خواسته ها و ب
هـاي کـارگــري راديـکـالــي حـتـي از               
زندانها از سوي چهره هاي کارگري رو 
بجامعه اعال ميشود، جنـبـش هـاي      
معيني مثل جنبش دستمـزد شـکـل      
گرفته است، هـمـاهـنـگـي و وحـدت             
بيسابقه اي بين معلمان و پرستاران و 
ـقـه    بازنشستگان و ديگر بخشهاي طب
ـيـن             ـتـه اسـت، فـعـال کارگر شکل گرف
جنبش هاي ديگر نظير جنبش عليـه  
ـيـان سـيـاسـي بـه            اعدام و آزادي زندان
فعالين جنبش کارگري نزديک تر شده 
انــد و بــا آنــان ابــراز هــمــبــســتــگــي             
ـيـشـتـر                  ميکنند، و سـرهـا هـر چـه ب
بطرف جنبش کارگري چرخيده اسـت.  
در رابطه با اتفاقي کـه درسـاخـتـمـان          
پالسکو افتاد ديديد چگونه جـامـعـه      
از کارگران آتش نشاني تجليل کرد و   
آنها را در آغوش گرفت. يا در نـمـونـه     
راهپيمائي کـارگـران هـپـکـو ديـديـم              
چطور کارگران معـتـرض شـعـارهـاي        
ـنـد کـه درواقـع          سياسي مطرح ميکن
حرف دل همه مردم است. تمام اينـهـا    
ـبـداد و ديـکـتـاتـوري                  ـيـرغـم اسـت عل
جمهوري اسالمي و رو در رو بـا آن            
اتفاق مي افتد. به موازات همـه ايـن      
مــبــارزات و پــيــشــرويــهــا جــنــبــش          
ـيـايـد و         تشکليابي هم ميتواند جلو ب
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سر بلند کند، ميتواند پا بگيرد و بـه      
ايجاد تشکلـهـاي تـوده اي کـارگـري             

 منجر بشود.
جمهوري اسالمي سرکوب مـيـکـنـد       
ـيـه          ولي شرايط امروز بهيـچـوجـه شـب
"گورستان آريامهري" يـا مصـر دوره          
حسني مبارک و تـونـس در دوره بـن          
علي نيست. جامعه دارد مي جوشـد   
و بخصوص جنبش کارگري در راس     
جنبشهاي اعتراضي و يک سرو گردن 
جلوتر از آنها بسيار فعال اسـت. اگـر        
ده سال قبل کسي به شمـا مـيـگـفـت        
بايد يک جنبش دستمزد براه انـداخـت   
و کسي جواب ميداد که  تـوازن قـوا       
اجازه نميدهد و جـمـهـوري اسـالمـي        
نميگذارد و ايـن بـه بـاور عـمـومـي                 
ـبـش     فعالين تبديل ميشد، امروز جـن

 ۳ دستمزد با خواست حداقل دستمزد 
و نيم ميليون و طـومـار چـهـل هـزار            

عـبـدي      -امضا و بيانيه عظيم زاده     
ـفـرم وحـدت کـارگـر و              که درواقع پـات
معلم از جمله حول افرايش دسـتـمـزد      

 ها و حقوقهاست را نمي داشتيم. 
بعنوان يک نمونه ديگر وقتي ما بحث 
ـنـي       تعين بخشي را مطرح کرديم مـب
بر اينکه فعالين کارگري  ميتوانند و   
ـبـش           ـنـد و جـن بايد علني فعاليت کن
ـنـي و                 کارگري بايـد چـهـره هـاي عـل
سرشناس داشته باشند با بحث ما بـا  
اين استدالل مخالفت ميشد کـه ايـن     
ـيـسـت،              ـتـي درسـت ن ـي از لحاظ امـن
توازن قوا اجازه نميدهد و شما داريـد    
کارگران را بخطر مياندازيد و غـيـره.     
امروز خوشبختانه چهره هـاي زيـادي     
از جنبش کارگري فعالند، محبوب و 
ســرشــنــاس هســتــنــد، اطــالعــيــه و         
فـراخــوان مــيـدهــنــد و خــواســتــهــاي         
ـيـان              کارگران و توده هـاي مـردم را ب

ـنـهـا در جـمـهـوري               ميکنند. همه اي
اسالمي و عليرغم سرکـوبـگـريـهـا و        
عليرغم مانع تـراشـيـهـاي جـمـهـوري          
اسالمي انجام شده است. بـحـث مـا         
ـيـز          اينست که جنبش تشکل يـابـي ن
ميتواند شکل بگيرد و فعـال شـود و       
فــعــالــيــن و چــهــره هــا و نــهــادهــاي            

 سرشناس خودش را داشته باشد. 
گره کارسرکوبگري حکومت نيـسـت.   
همانطور که گفتم اين صورت مساله 
ماست. به نظر من يکي از ضـعـفـهـا      
اينست که بسياري از فعالين جنبـش  
کــارگــري تشــکــل يــابــي را در ايــن             
چهارچوبي که تـوضـيـح دادم  نـمـي              
بينند. بيشتر به تشکل بعـنـوان ابـزار       
مــبــارزه بــراي خــواســتــهــاي ديــگــر           
کارگران نگريسته ميشود. در حـالـي    
که يکي از اساسي تريـن و مـحـوري        
ترين خواستها حق تشـکـل و ايـجـاد         
تشکلهاي تـوده اي کـارگـري اسـت.             
ـيـويسـتـهـا و             بهمين دليل ما بـه اکـت
فعاليني احتياج داريم که قدم بـجـلـو      
بـگــذارنــد و حــول خــواســت تشــکــل           
جنبش فعال و پيگـيـري را سـازمـان         

 بدهند.  
بــعــنــوان آخــريــن نــکــتــه در مــورد             
امکانپذيري تشکليابي کـارگـران در       
ـقـش مـديـاي           شرايط امروز بايد بـه ن
اجتماعي تاکيد کرد. تجربه معلـمـان     
ـتـوان از           نشان ميدهد که چـطـور مـي
مدياي اجتماعي براي متشکل شدن  
ـقـط       استفاده کرد. متشکل شدن نه ف
در شبکه هاي مدياي اجتماعي بلکه 
بطور واقعي در جامعه.   امـروزه نـه        
ـيـا                  ـلـکـه در تـمـام دن تنها در ايـران ب
مردمي کـه مـيـخـواهـنـد اعـتـراض             
کنند از طـريـق مـديـاي اجـتـمـاعـي               
خودشان را سازمان ميدهند. جنبش  
اشغال در غرب و انقالبات موسوم به 

بهار عرب اساسا بـه کـمـک مـديـاي            
اجتماعي شکل گرفت. به طريق اولي 
در ايــران هــم مــديــاي اجــتــمــاعــي             
ـبـش               ـيـن جـن ميتواند به کـمـک فـعـال
ـبـشـهـاي حـق                   کارگـري و ديـگـر جـن
طلبانه بيايد. تجربه معلمان و کـانـون    
صنفي ميتواند الگوئـي بـاشـد بـراي         
بازنشستگان، براي پـرسـتـاران، بـراي       
کــارگــران آتــش نشــانــي، کــارگــران           
شهرداريها و ساير بخشهاي خدماتي 
ـيـن کـارگـران رشـتـه هـاي                  و هـمـچـن
توليدي مختلف. در همه اين عرصـه   
ـتـوانـد يـک            ها مدياي اجتماعـي مـي
ـبـش       ابزار کارآمد و موثر فعالين جـن
تشکليابي باشد. مدياي اجـتـمـاعـي        
ـيـن    بخصوص امکان ميدهد که فعال
کارگري از سطح واحد توليدي خود و 
حتي رشته و شهر  خود فراتر بـرونـد.     
ـيـن     همانطور که تجربه نهادهاي فعـال
کارگري نشان ميدهد شبکه مـديـاي     
اجــتــمــاعــي و شــبــکــه ارتــبــاطــات          
اجتمـاعـي کـه بـه کـمـک آن ايـجـاد                   
ميشود در سطح يک کارخانه و رشتـه   
محدود نميماند بلکه شهرها را به هم  
پــيــونــد مــيــدهــد و عــمــال شــکــلــي           
سـراســري بـخــود مــيـگــيــرد. امــروز           
ـيـن             بسياري از اکتيويسـتـهـا و فـعـال
جنبش کارگري به صـورت سـراسـري      
مرتبط هستنـد. نـهـادهـائـي کـه از              
فعاليـن تشـکـيـل شـده اسـت نشـان                
ميدهد که  تشکل يابي ميتـوانـد در     
يک سطـح وسـيـعـتـري از يـک واحـد                
توليدي شروع بشود و بعد پايه هايش 
را در واحدها و رشته هاي توليدي، از 
جمله و بـويـژه بـا تشـکـل مـجـامـع                   
عمومي، مستحکم کند. اينها هـمـه    
مولفه هاي مختلفي است که فعالين 
جنبش تشکليابي بايد مد نظر داشته 

 باشند.

 ۴ از  صفحه  

اند. سـازمـان       جنايتکارانه جنگي زده
منع گسترش تسليحات شـيـمـيـايـي        
ـيـد کـرده          وابسته به سازمان ملل تـاي
است که اين حکومت بارها و بـارهـا،   
ـيـه           بصورت گسترده، از گاز کـلـر عـل
مردم بيدفاع گير افتـاده در مـنـاطـق         

 جنگي استفاده کرده است. 
حمله شيميايي و بمبـاران مـداوم     
مناطق مسکوني با انواع تسليحـات  
جنگي، جنايت آشکار عليه بشـريـت     

است. جـمـهـوري اسـالمـي و دولـت                
روسيه، بعنوان همدستان اين جنايات 

شمار، مسئول مستقيم فـجـايـعـي        بي
هستند که مردم سوريه را در گردابـي  

ـتـار کـرده       اسـت. دولـت          از خون گـرف
ـيـز بـر مـتـن           هاي عربستان و ترکيه ن
شرايطي که دولت آمريکا در منطـقـه   
ايجاد کرد، يـکـپـاي شـکـل دادن بـه             
انواع جريانات تروريست اسـالمـي و       

 فاجعه سوريه هستند. 
ـبـايـد              اين اقـدامـات وحشـيـانـه ن

پاسخ بماند! مـا هـمـه مـردم آزاده             بي
جــهــان و احــزاب و نــيــروهــاي چــپ             
وانساندوست را به اعـتـراض بـه ايـن           

 جنايت تکاندهنده فرا ميخوانيم. 
حزب کمونيسـت کـارگـري، ايـن         
اقدام ضد بشري و فاجعـه دردنـاک را       

کـنـد و خـواهـان            شديدا محکوم مـي 
محاکمه علني مسببين اين جنـايـت   
هولناک است. ما صميمانه، خـود را       

 دانيم.  شريک درد بازماندگان مي
 حزب کمونيست کارگري ايران
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ـيـسـتـي             اخيرا احـزاب نـاسـيـونـال
حاکم در کردستان عراق اعـالم کـرده       
اند بزودي موضوع جدائي کـردسـتـان    
از عــراق را بــه رفــرانــدوم خــواهــنــد             
ـيـن        گذاشت. اين اولين بار نيست چـن
امري از جانب مـقـامـات حـکـومـت         
اقليمي مطرح ميشود. ناسيوناليسـم   

ســال اســت در         ۲۵ کــرد بــيــش از         
کردستان عراق در حاکميـت اسـت و       
در مقاطع متعددي مساله جدائي را   
ـيـکـي و يـک           به عنوان يک ابزار تاکـت
برگ معامله و تنظيم منـاسـبـات بـا       
دولــت مــرکــزي و ديــگــر دولــتــهــاي          
ـيـز     منطقه بکار گرفته است. اين بار ن

ـتـوانـد از حـد يـک              طرح رفراندوم مـي
مانور تاکتيکي بـراي سـهـمـخـواهـي         
ـقـل از                بيشتر فراتـر نـرود ولـي مسـت
ـيـسـتـي          اهدافي که احزاب نـاسـيـونـال

مـردم کـردسـتـان        دنبال ميکنند براي
 جدائي از عراق امري جدي است. 

از يکسو در عـراق مـدتـهـاسـت          
شيرازه جامعه از هم گسيخته شـده و    

 -نيروهاي فوق ارتـجـاعـي اسـالمـي       
قومي زندگي را به جهنمي براي تـوده  
مردم تبديل کرده اند و از سوي ديگـر  
در منطقه کردستان عراق بيش از دو   
دهه حاکميت احزاب ناسيوناليسـتـي   
بجز غارت و چـپـاول ثـروت جـامـعـه           
بوسيله اقليت مفتخور حاکم و فقـر و    
بيحقوقي اکثريت مردم ثمـري در بـر       
نداشته است. جدائي براي کارگـران و     
توده مردم کردستان عراق قبل از هـر    
چـيـز راهـي بـراي خـالــصـي از ايــن                 
وضعيت است. امـروز در کـردسـتـان          
عراق ستـم مـلـي وجـود نـدارد ولـي               

ـيـحـقـوقـي                فساد و دزدي و ـقـر و ب ف

بيداد ميکند. دولت اقليمي و دولـت     
مرکزي يکديگر را بعنوان مسئـول و    
عامل مصائب مردم کردستان بمردم 
نشــان مــيــدهــنــد و هــر دو درســت              
ميگويند! اين وضعيت بايـد خـاتـمـه       
پيدا کند. جـدائـي بـه مـردم امـکـان              
ميدهد هم سرنوشت خود را از دولـت  
مرکزي و کشمکش ميان دار و دسته 
هاي قومي و اسالمي در عـراق جـدا     
کنند و هم مبارزه عليه بورژوازي کرد 
ـيـش            را در شرايط مسـاعـدتـري بـه پ

 ببرند.   
سال حاکميـت   ۲۵ تجربه بيش از 

ـيـسـتــي بـه مــردم                احـزاب نـاسـيــونـال
کردستان نشـان داده اسـت کـه بـراي             
برخورداري از يک زنـدگـي انسـانـي و         
بري از تبعيضات مذهبي و قومي و   
مــلــي بــايــد دســت ايــن احــزاب از               
حکومت کوتاه بشود. براي کـارگـران      
و توده مردم کردستان جدائي از عراق 
ميتواند اوليـن گـام در ايـن مـبـارزه              
بــاشــد. خــواســت مــردم کــردســتــان           
ـلـکـه        تشکيل يک دولت کرد نيسـت ب
تشکيـل يـک دولـت غـيـر مـذهـبـي                 
غـيـرقـومـي و غـيـرمـلــي اسـت کــه                 
پاسدار حقوق برابر بـراي هـمـه مـردم         
کرد و عـرب و تـرکـمـن و غـيـره در                   
کردستان مستقل باشد. ما نيروهـاي   
چپ و کمونيست در کردستـان عـراق     
را به حمايت از يک رفراندوم آزاد و بـه    

 دفاع از جدائي فرا ميخوانيم. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
آوريل  ۷ ، ۱۳۹۶ فروردين  ۱۸ 

 ۲۰۱۷   
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خبرها حکايت از اين دارد کـه خـانـه      
کارگر جمهوري اسالمي تـالش دارد    
مناسبت اول مـه را بـه مـوضـوعـي            
ـفـع       براي کارزار کثيف انتخاباتي بـه ن

 يک جناح حکومت تبديل کند. 
ـيـش                 ـتـخـابـاتشـان در پ مضحـکـه ان
اسـت. طــيــف هــاي رنــگـارنــگــي از            

اسـالمـي و تـوده          –جريانات مـلـي     
ايستي بنابر سنت هميشه، باز هم در 
تـدارک داغ کــردن تــنــور مضــحــکــه          
انتخابـات حـکـومـت بـراي ريـاسـت              
جمهوري و شوراهاي اسالمي شهرها 
شــده انــد و  خــانــه کــارگــري هــاي                
ـيـشـرمـانـه اول مـه روز                حکومتي  ب
جهاني کارگر را براي اين بازي کثيف 
شان برگزيده اند. يک محور تبليغـات   
ـنـسـت کـه گـويـا اگـر                    ـنـهـا اي همه اي
برجامشان به لحاظ اقتصـادي دردي    
از مردم دوا نکرده است، حداقل براي 
ايران "امنيت" را در پي داشته اسـت.    
و براي اينکه ايـران عـراق و سـوريـه             
ـيـن       نشود، چاره اي نيست که مـردم ب
ـنـد. ايـن           بد و بدتر، بد را انتخاب کـن
بيشرمان با اينکـار مـيـکـوشـنـد در           
برابر مبارزات گسترده کارگران و کل 
جامعـه کـه هـر روز مـتـعـرض تـر،                  
ســازمــانــيــافــتــه و بــا خــواســتــهــاي          
راديــکــالــتــري بــه جــلــو مــي آيــد،              
حکومت اسالمي را که خود داعـش  
ايران است و يک پاي اصلي به ناامني 
کشاندن کل منطقه بوده است، از زير 
ضرب مردم بيرون کشـنـد و بـرايـش           

 چند صباحي بيش عمر بخرند. 
ـيـف        جواب اين ابلهان و مـزدوران کـث
حکومتي اينست که اين روحـانـي و       
باندهاي جنايتکار حکومتي نيستند 
که نگذاشته اند، ايـران سـوريـه و يـا             
ـيـت مـردم           عراق شود و ضامـن امـن
هستند. بلکـه بـرعـکـس ايـن مـردم              
شريف ايران هستند که با مـقـابلـه بـا       
جمـهـوري اسـالمـي و کـل ارتـجـاع                
ــا دفــاع از                  قــومــي و اســالمــي، ب
خواستهايي انسانـي و مـدرن مـانـع           
تبديل شدن ايران به صحنه کشـاکـش   
باندها و دستجات قومي و مـذهـبـي    
شده اند. اين جنبش هـاي راديـکـال،         

مدرن و انساني مردم در عرصه هـاي  
مختلف اعتراضي و در پيشاپيش آن 
جنبش قدرتمنـد کـارگـري اسـت کـه            
عليه کل بساط سرمايه داري حـاکـم     
در ايران هر روز قدرتمند تـر بـه جـلـو         
مي آيد و به انواع جک و جانورهـايـي   
مثل مقتدا صـدر و قـومـگـرايـان و              
ـيـسـت فـاشـيـسـت مـيـدان                 ناسيـونـال
نميدهد که ايران را عراقيزه کنند و يا 
ـبـش            به سوريه تبديل کننـد. ايـن جـن
هاي اعتـراضـي مـردم اسـت کـه در              
تــقــابــل بــا حــکــومــت و بــانــدهــاي            
جــنــايــتــکــار و تــبــهــکــارش، ســرود         
ـبـي سـر                  آزاديخـواهـي و بـرابـري طـل
مــيــدهــد. نــمــونــه هــاي بــارز ايــن               
ـفـره            جنبشها، اعـتـراضـات هـزاران ن
کارگران، معلمان و بازنشستگـان در    
مقابل مجلس بود که با شعـارهـايـي    
چون |يک اختالس کم بشه، مشکـل   
ما حل ميشه"؛ "ما اينجا نبوديم، تو   
اون باال نبودي"؛ "ملک نجـومـي تـو،        
ما را بي مسکن کـرده"؛ ديـديـم کـه            
ـبـعـيـض و        چگونه به کل اين بساط ت
نابرابري اعتراضشان را بيان کردند. و 
يا مارش عظيم کارگـران هـپـکـو در         
وسط شهر اراک که در آن کارگـران بـا     
سرود "زير بار ستم نميکنيم زنـدگـي،      
ـيـم در ره آزادگـي"،                 جان فدا مـيـکـن
سرود آزادي سر دادند و هم اکنـون بـه     
سرود همبستگي کـارگـران در ايـران        
تــبــديــل شــده اســت. در بــرابــر ايــن              
واقعيت شورانگيز و در هـراس از آن      
است که نيروهاي کثيف حافظ نظام، 
فريبکارانه مدال امـن نـگـاهـداشـتـن         
جامعه را به باند روحاني ميدهند، تا 
ـنـد و       مبارزات کل مردم را عقب بـزن

 فرصتي ديگر براي حکومت بخرند.
از هـمـيـن روسـت کـه خـانـه کـارگـر                  
جمهوري اسالمي و دار و دسته هـاي  
مزدورش نيز روز کارگر را برگزيده اند 
و ميکوشند به اسم کارگر در اين روز 
بازار انتخابات را براي بـانـد روحـانـي       
داغ کنند. اما کيست کـه نـدانـد کـه          
دولت روحاني، در ادامه سي و چـنـد       
سال جـنـايـت حـکـومـت اسـالمـي،               
رکـورد اعــدام هــا را داشــتــه اســت.            
کيست که نداند که دولت روحانـي بـا     
ـتـصـادي         تشديد سياست ريـاضـت اق

تحت عنوان ارزان سازي نيروي کار و 
جذب سرمايه هـاي داخـل و خـارج،          
چگونه زندگي و معيشت کـارگـران و     
ـيـشـتـر و              توده مردم را به وخـامـت ب
ورطه نا بودي مطلق کشانده است. و    
در عين حال کـيـسـت کـه نـدانـد کـه              
ـتـخـابــات در جـمــهـوري اسـالمــي              ان
چيزي جز کشاکش باندهاي مختلـف  
جنايتکار و دزد جمـهـوري اسـالمـي       
نيست. و کل اين مـاجـرا مضـحـکـه         
ـتـکـار و       ايست که در آن مشتي جناي
غارتـگـر را در مـقـابـل مـردم قـرار                  
ـتـخـابـات         ميدهند و اسمش را هـم ان

 ميگذارند.
با تبديل نمايشات انتخاباتي شان بـه    
صحنه اعـتـراضـاتـمـان و بـردن ايـن              
بحث ها به ميان مردم و در همه جـا،  
ـتـخـابـاتشـان را بـر روي                مضحکه ان

 سرشان خراب کنيم.
البته اين اول بار نيست کـه مـزدوران       
ـيـن بـازيـهـايــي                     خـانـه کـارگـر بـا چـن
ميکوشند تا معرکه انتخاباتي به پـا    
کنند. نظير همين اتفاق را در اول مـه   

شاهد بوديم. در آن هـنـگـام        ٨١ سال 
مــجــوز گــرفــتــنــد و کــارگــران را بــه            
مناست اول مه، روز جهاني کارگر به 
ـفـره         تجمع در ورزشگاه دوازده هـزار ن
شيرودي فراخواندند، تا به خـيـالشـان      
بازار انتخابات را به نفع رفسـنـجـانـي     
از بنيانگزاران جنايتـکـار حـکـومـت        
ـيـز              ـنـد. کـارگـران ن اسالمي، داغ کـن
وسيعا با پالکاردهاي اعتراضي شان 
به محل رفتند و هنگاميکه قرار بود 
رفسنجاني سخنراني اش را بـکـنـد،        
يکباره بـا خـالـي کـردن سـالـن و بـا                  
شعارهاي کوبنده شـان دادن، جـواب       
دندانشکني به او و دارودسـتـه هـاي          
حکومتي خانه کارگـر دادنـد. در آن          
روز کارگـران بـا شـعـارهـاي "كـارگـر               

پذيرد" و "زير كار    ميرد، ذلت نمي مي
"مـرگ         حيا كن، وزارت رو رها كن"؛ 

دار"؛ "مـا کـار            سـرمـايـه         بر حـامـي    
ميکنيم زندگي کنيم، زنـدگـي نـمـي         

كـارگـر زنـدانـي          کنيم که کار کنيم"؛ "  
آزاد بايد گردد"؛ "كارگر، معلم، اتحاد 
اتحـاد"؛ "كـارگـر، دانشـجـو، اتـحـاد                

"اعــتــصــاب حــق مســلــم              اتــحــاد"؛ 
داري    ماست". ننگ بر اين قانون برده  

کل نظام حاکم و قوانين بردگي اش را 
به چالـش کشـيـده و بـه کـل بسـاط                 
ـتـخـابـات حـکـومـت و                 مضحـکـه ان

 جنايتشان نه گفتند. 
سال از آن زمان ميگذرد و  ٢٥ اکنون 

هم جنبش کارگري و هم اعتـراضـات   
مردم در موقعيت بسـيـار قـدرتـمـنـد         
تــري قــرار دارد و چــنــيــن ســودايــي            
ميتواند ريسک بزرگي براي مـزدوران    

 خانه کارگر و کل حکومت باشد.
از جمله سال گذشته يکي از پر تحرک 
ترين سالهاي اعتراضي کارگران بود. 
سال گذشته سال به ميدان آمـدن هـر       
چه بيشتر خـانـواده هـاي کـارگـري و            
ــرشــان در               شــرکــت هــر چــه فــعــالــت
ــراضــات بــود. ســال درخشــش            اعــت
ــکــو و              ــراضــات کــارگــران هــپ اعــت
راهپيمايي با شـکـوهشـان بـا سـرود            
آزادگي و همبستگي در وسـط شـهـر      
اراک بود. سـال اعـتـراض قـدرتـمـنـد             
کارگران ايرانسفو و مارش زيبايشـان  
در کارخانه بود. سال تجمعات هزاران 
نفره کارگران، معلمان، بازنشستـگـان   
و اتحاد و هـمـبـسـتـگـي بـود. سـال                  
ـفـت،              تجمعات سـراسـري کـارگـران ن
مخابرات، پتروشيمي هـا، کـارگـران        
برق و آتش نشاني ها و بـخـش هـاي        
ديگر کارگري در مقابل مـجـلـس در      
تهران بود. سال اعتراضات گسـتـرده      
مردم خوزستان و راهپيمايي آنهـا در    
شهر اهواز عليـه آلـودگـي هـوا و بـا              
اعتراض عليه بيکاري و اختالس هـا  
ـتـي              ـي ـيـه امـن بود. سال اعتراض عـل
ـنـد شـدن               ـل کردن مبارزات مـردم و ب
شعار کارگر زنداني، زنداني سـيـاسـي    
آزاد بايد گردد بود. سال بيانيه فراگير  
دانشـجــويــان و شــعــار نــه تــفــکــيــک           
ـتـي بـود،        جنسيتي، نه توهين جنسـي

ـتـوانـد، روز        اول مه امسال بايد و مـي
پيوند اين اعتراضات با يـکـديـگـر و       
ـيـه           اعتراض گسترده همـه مـردم عـل
تبعيض، نابرابري و براي داشتـن يـک     

 زندگي انساني باشد.
ـيـه          اول مه امسال روز اعـتـراض عـل

 ٢٤ اختالسها، حقوقهـاي نـجـومـي         
ـقـر    ميليوني و دستمزدهاي زير خط ف
و کل اين بساط تبعيض و نـابـرابـري      
است. اول مه امسال بيش از هر وقت  
روز سر دادن سـرود آزاديـخـواهـي و             
برابري طلبي، و اعـتـراض بـه تـمـام              
مصائب سرمايه داري حـاکـم اسـت.      
در شرايطي که مردم در عرصه هـاي    
مختلفي صف اعتراضشان را شکـل  
ـنـد. در دل ايـن              داده و به جلو مي اي
مبارزات دهـهـا و صـدهـا نـهـاد در               
ـتـه        دفاع از حقوق انسانها شکـل گـرف
است، جا دارد تمامي نهادهاي دفـاع  
از حقوق کودک، دفاع از حـقـوق زن،         
کانون نويسندگان، نهادهاي اعتراض 
عــلــيــه تــخــريــب مــحــيــط زيســت،          
کارزارهاي مبـارزاتـي پـايـان کـارتـن           
خــوابــي، و صــدهــا نــهــاد و کــارزار            
مـبـارزاتـي ديـگـر بـه مـنـاسـب روز                  
ـيـه      ـيـان جهاني کارگر به ميدان آيند، ب
ـيـه            دهند و کيفرخواست خـود را عـل
توحش سرمـايـه داري حـاکـم اعـالم            
کنند. و با بيانيه هـاي مشـتـرکشـان          
صف متحد اعتراض طبقاتي شان را 

 به نمايش بگذارند.
بايد در چنين ابعادي و در سـطـحـي          
سراسري به استقبـال يـک اول مـه بـا             
شکوه و قـدرتـمـنـد بـرويـم تـا پـاسـخ                
جرياناتي چون خـانـه کـارگـري هـاي            

 حکومتي را هم داده باشيم.
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نگار از جملـه  احسـان مـازنـدرانـي،            
ـفـي و                ـق هنگامه شهـيـدي و مـراد ث
همچنين دوازده نفر از مديران کـانـال     
هاي تلگـرامـي نـزديـک بـه دولـت و               
اصالح طلبان با رقابت هاي جنـاحـي   
ـبـط اسـت. دسـتـگـيـري هـا بـه                    مرت
اطالعات سپاه نسبت داده مي شود. 
محمود علوي وزير اطالعات اعـالم    
کرد که دولت با اين دسـتـگـيـري هـا          
مخالف است. جنتي به جناح مقابـل   
در مورد برقراري رابـطـه بـا آمـريـکـا           
تشر ميزنـد و تـاکـيـد مـيـکـنـد کـه                  
صالحيت روحاني بايد از نو، بـررسـي   
شود. احمدي نژاد در سخنرانـي خـود      
در اهواز در حمالتي که بـعـضـا آنـرا         
متوجه خامنه اي و پاره اي مـتـوجـه        
ـنـد                  ـنـد، بـا لـحـنـي ت روحاني مـيـدان
ميتازد و آنها را نفهم مينامد. اينهـا   
فقط چند نمونه از کشمـکـش جـنـاح       

 ها پيش از شروع انتخابات است.
نه فقط رقابت و کشمکـش جـنـاحـي       
بلکه، تبليغـاتشـان هـم، شـروع شـده            
است. مد شده است کـه بـا زنـان کـم            

حجاب و آرايش کرده عکس بگيـرنـد   
ـيـه بـه                 و تصوير تلطـيـف شـده و شـب
آدميزاد از خود بنـمـايـش بـگـذارنـد.         
انتشار عکس هاي روحاني و احمدي 
نژاد در کنـار زنـان آرايـش کـرده کـه              
تقريبا حجابي هم ندارند، يـک گـوشـه      
اين تبليغات و تصويرسازي مضحک 
شان است. جالب اسـت کـه ابـراهـيـم           
ـقـه                    رئيسي هـم، خـود را بـه  مسـاب
تصــويــر ســازي رســانــده اســت. در              
کمپين انتخاباتي رئيسي، عکسي از 
او در دست زنـان آرايـش کـرده و کـم             
حـجـاب ديـده مــيـشـود کـه روي آن                 
ـيـا" نـوشـتـه شـده                 عبارت "رئيسـي ب

 است. 
ـتـخـابـات      زمان کوتاهي تا برگزاري ان
باقي است و هنوز تکليـف بـرخـي از        
رقباي اصلي نامشخص است. اصول 
گرايان که صفـوفشـان مـتـشـتـت تـر            
است با اعالم کانديـداتـوري ابـراهـيـم        
رئيسـي در پـي اتـحـاد صـفـوفشـان                
هسـتــنــد. ايــن در حــالــي اســت کــه              
تکليف روحـانـي کـه امـيـد اصـالح               
 طلبان است، هنوز نامشخص  است. 

عليرغم همه اختالفات جناحي، يـک    
مشغله جدي همه دار و دسـتـه هـاي        
آدمکش و دزد اين است که چـگـونـه      
مــردم را بــپــاي صــنــدوق هــاي راي            
بکشانند. اين سئوالـي اسـت کـه در           
همه انتخابـات هـا و در اتـاق هـاي               
فکري همه باندهاي حکـومـتـي روي      
ميز اسـت. هـمـزمـان کـه زيـر پـاي                   
يکديگر را خالي مي کننـد، طـرح و       
نقشه مي ريزند که با توسل بـه کـدام       
تمهيداتي تنور گرمي براي انتخابات 

 بر پا  کنند. 
همزماني انتخابات شوراهاي شهر و   
روستا با انتخابات رياست جـمـهـوري    
امکاني را فراهم ميکند که  جمعيت 
بيشتري را بپاي صندوق ها بکشانند 
و تصوير گسترده تـري از مشـارکـت        
ـنــمـايــش               ـتــخـابــات را، ب مـردم در ان
بــگــذارنــد. در انــتــخــابــات شــوراهــا          
شرايط سهل تر است. کانديد شدن بـا   
مـوانــع کــمــتـري روبــروســت. تــعــداد           
کانديداها بسيار زياد و در پي آن نيز، 
رقابت ها گسترده است. اين شـرايـط      
منجر به ايجاد حس توهم و امـکـان       
تغيير در شرايط شهر و روسـتـا مـي        
شــود و تــعــداد بــيــشــتــري را بــپــاي             

صنـدوق هـا مـي کشـانـد. ايـن هـم                   
ـتـخـابـات در             بخشي از مهـنـدسـي ان

 جمهوري اسالمي است.
ـبـار هـم،           ـن در کنار اين تمهيـدات، اي
سناريو تکراري "بد و بدتر" و تحـريـک     
ـتـخـابـات در          مردم براي شرکت در ان
ــاطــر،                    ــن خ ــور اســت. بــه اي ـت دسـ
ــکــي از دزدان و                 ــان ي ــگــراي اصــول
آدمکشان حـرفـه اي خـود را بـجـلـو               
ـيـسـي        صحنه فرستاده اند. ابراهيم رئ

الهدي امـام جـمـعـه          داماد احمد علم
مشهد، از نـزديـکـان خـامـنـه اي و                 
رئيس توليت آستان قدس رضوي، بـا  
ـلـف     سوابق حضور در ارگانهاي مخـت
حکومتي و همچنين، مشـارکـت در     
قتل هاي زندانيان سـيـاسـي در دهـه         
شصت، بحق کانديد منـاسـبـي بـراي       

 اين سناريو است. 
انتخابات فرصتي براي تجديد آرايش 
دروني رژيـم و تـحـکـيـم مـوقـعـيـت                  
بــانــدهــاي حــکــومــتــي در مــقــابــل           
يکديگر است. کشاندن مردم به پـاي     
صندوق هاي راي و مشروعيت دادن   
به انتخابات و نظامشان اما، دغدغه 
و اولويت اول همه آنها است. به همين 
خاطر، همه دستجات حکومتي و از   

جمله خامنه اي هر بـار مـردم را بـه            
مشارکت در انتخابات، ولو مخالـف  

 نظام هم باشند، ترغيب کرده اند. 
با اين تفاصيل و عليرغم تمهـيـداتـي    
کــه جــنــاح هــاي رژيــم بــراي از ســر              
گذراندن انتخابات در دسـتـور دارنـد،      
واقفند که انتخابات فقط ميدان بازي 
آنها نيست. انتخابات  فرصتي بـراي     
ــدان                 ــه مــي ــرده مــردم ب ورود گســت
سياست، دخالت در روندهـا و بـرهـم        
زدن بازي جناح هـا هـم، مـي تـوانـد            
باشد. بويژه اينکه، نمايش انتخاباتـي   
در پي افشاي فسادهاي متعدد سران 
ـتـي    و کارگزاران رژيم، بر متن نارضاي
عـمـيـق در جـامــعـه و اعـتـراضــات                
گسترده کارگران، معـلـمـان و ديـگـر          

 اقشار مردم برگزار مي شود. 

 ۶ از  صفحه  
 ا��B	�	ت: �Aال 3A	ح ه	 و ... 

امروز جمعه هفتم آوريـل، حـدود     
ساعت سه بعد از ظهر بوقـت اروپـاي     
مرکزي، فردي که کاميوني را سرقـت  
کرده بود، در يکـي از خـيـابـان هـاي            
مــرکــزي و پــر رفــت و آمــد شــهــر                 
استکلهـم عـده اي را زيـر گـرفـت و                  
سپس کاميون را بداخل يک فروشگاه 
ـيـس               ـل هدايت کرد. بنـا بـه گـزارش پ
حداقل سه نفر کشته و عده اي زخمي 
ـفـات                ـل ـيـق ت شده اند. هنـوز آمـار دق

 مشخص نيست.  
تا اين لحظه کسي دستگير نشده 
و هيچ سازماني مسئوليت اين اقـدام  
ـتـه اسـت.            تروريستي را بعهـده نـگـرف
اما، شباهـت ايـن تـرور بـا تـروهـاي               
پاريس، برلين، سن پترزبرگ و لندن و 
کشتار مردم بيدفـاع، آنـرا در سـنـت           

 تروريسم اسالمي قرار مي دهد. 
ـيـان خـود       تروريسم اسالمي قربان
را از عادي تـريـن مـردم در سـراسـر              
جهان، از کشورهاي خـاورمـيـانـه تـا          
اروپــا، و از پــاريــس، لــنــدن و ســن               
ـتـخـاب                  پتررزبـوگ تـا اسـتـکـهـلـم ان
ميکند. شـهـرونـدان عـادي و مـردم               

بيدفاع هدف اين تروريسم اند. ناامـن   
کردن جامعه و ايجاد ترس و وحشـت  

 و باجگيري، هدف آن است. 
تروريسم اسالمي بـازوي مسـلـح      
جنبش اسالمي است. اين جنبش در  
قالب فعاليت هاي متنوع و اقدامات 
گسترده در عـرصـه هـاي سـيـاسـي،             
ـتـه، بـا                ـب اجتماعي و فـرهـنـگـي و ال
سازش و مماشات دول غربي بـا ايـن     
جنبـش و بـا تـوجـيـه ارتـجـاعـي آن                   
توسط مدافعين نسبيت فـرهـنـگـي،       
طي دهه هاي گذشته در کشـورهـاي       
غربي رشد کـرده اسـت. در مـحـيـط             
هايي که اين نيروها پا گرفته اند، چـه  
در کشــورهــاي اســالم زده و چــه در             
ـيـسـتـهـا،             ـئ غرب، کودکان، زنـان، آت
هموسکسوالها، سکوالرهـا و حـتـي        
مردم منتـسـب بـه مـذاهـب ديـگـر،              
اولين قربانيان آنها بوده اند. تروريسـم   
ـنـه هـاي             اسالمي را بر بستـر و زمـي
ـبـش اســالمـي بـايـد ديــد.                 رشـد جـن
مقابله با اين نوع تروريسم، صرفـا بـا     
تشديد اقدامات امنيتـي و افـزايـش        
نيروي پليس به نتيجه نخواهد رسيـد.  

بايد با ريشه ها و زمينه هاي رشـد و    
 ابراز وجود آن نيز، مقابله کرد. 

ـيـسـت کـارگـري ايـن            حزب کمون
اقدام وحشيـانـه را شـديـدا مـحـکـوم              
ـيـان ايـن حـادثـه،                ميکند و بـا قـربـان
خانواده هاي آنها و شهرونـدان سـوئـد      
صميمانه اظهار همـدردي مـيـکـنـد.        
ــت هــاي              ــروريســم اســالمــي، دول ت
ـبـش اسـالمـي را             اسالمي و کل جـن
بايد مـتـحـدانـه و بـا قـدرت در هـم                    
شکست. حمايت جهاني از مبـارزات   
مردم در کشورهاي اسالم زده از جمله 
در ايران براي سـرنـگـونـي حـکـومـت          
هاي جنايتکار اسالمي و پايان دادن   
به مماشات با جريانات اسـالمـي در     
غرب دو وجه مهم استـراتـژي در هـم        
شکستن تروريسم اسالمي در سراسر 

 جهان است. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ،۱۳۹۶ فروردين  ۱۸ 
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مـاه     ١١روز   ا��ـ��ـ	�ــ��ـ	ل: 
مـارس در شـهـر کـلـن در آلـمـان                  
کنفرانسي با عنوان زنان سـرکـش     
از کشورهاي اسالم زده برگزار شد 
که سازمان دهنده اين کـنـفـرانـس     
شما بوديد، اين چه کنفرانسي بود 
و مــنــظــور از زنــان ســرکــش چــه            

 کساني هستند؟ 
3	 ا���: �ايـن کـنـفـرانـس در          

حــقــيــقــت قســمــت دوم ســلــســلــه          
کنفرانس هايي است بـهـمـيـن نـام        
کـــه مـــا در آلـــمـــان آغـــاز بـــه                 
ســازمــانــدهــي آن کــرده ايــم. در            
کنفرانس اول که در شهر کلن بـود  
سخنراناني از کردستان، عربستان 
سعودي و عراق و ايران داشتيم که 
مورد استقبال زيـاد حـاضـريـن و         
همچنين کساني قرار گرفت که در 
مدياي اجتماعي مباحثات ما را 
تعقيب کرده بـودنـد. هـزاران نـفـر           
اين مباحثات را ديـده  و تـعـداد          
زيادي ما را تشويق کردند که اين 
نوع کنفرانسهـا را ادامـه دهـيـم.           
کنفرانس دوم ما در شهر کلـن در    
آلمان بود و بـه مـنـاسـبـت هشـت           
مارس روز جهاني زن برگزار شـد.  
در اين کنفرانس از ايران و عـراق،  
عربستان سعودي و افغانسـتـان و     
امارات متحـده عـربـي سـخـنـران           

 داشتيم. 
زنان سرکـش مـنـظـور زنـانـي           
هستند کـه در کشـورهـاي اسـالم           
زده در مقابل قوانين و سنـتـهـا و      
فرهنگ ضد زن اسالمي ايسـتـاده   
و بــا بــجــان خــريــدن مشــکــالت            
فـراوان، از حــقـوق انســانـي خــود            
دفــاع کــرده و اکــنــون در مــورد             
مشکالت و همچـنـيـن مـبـارزات        
زنان در کشورهاي خودشان دسـت  
به افشا گري و آگاهگري زده و در 
حقيـقـت صـداي زنـان دربـنـد در               
کشورهاي خود را بگوش جهانيان 

 ميرسانند. 
سـخـنـرانـان را       ا����	�ــ��ـ	ل: 

لطفا معرفي کنيد و مختصري از 
پيام و يا حرفهـاي سـخـنـرانـان را          
بــراي خــوانــنــدگــان مــا تــوضــيــح         

 دهيد.

از ايــران فــريــده     �ــــ3ــ	 ا�ــ��: 
آرمان يکي از سخنرانان بود. زني 
که زندگي و فعاليت هايـش بـايـد      
ــان در                ــارزات زن ــخ مــب ــاري در ت
کشورهاي اسالم زده ثـبـت شـود.        
يک زن آگاه، مدرن و پـيـشـرو کـه           
شبانه روز عليه جنبش اسالمي و 
اسالم سياسي فعاليت ميـکـنـد و      
در کشور سوئد يک نـهـاد مـدافـع         

حقوق زنان سـازمـان داده کـه بـه             
زنان تحت خشونت کمک ميکند و 
صداي اين زنان را در رسانه هـاي    
سوئدي و بين الملـلـي مـنـعـکـس         
ميکند. فريده يکي از سخنـرانـان    
ما بود در مورد تجارب خـود در      
مقابله با خشونت بر عـلـيـه زنـان         
حرف زد و مماشات با جـريـانـات      
اسالمي را در کشورهاي اروپايـي  

 نقد کرد. 
شيرين شمس دومين سخنران 
ما از ايران بود، زني جوان و سنت 
شکن و فعال و آزاده کـه صـفـحـه           
انقالب زنانه که او سرپرستي آنـرا    
ــار               ــه عــهــده دارد اکــنــون بســي ب
شناخته شده است. شيرين شـمـس    
نماينده نسل جوان زنان سرکش از 

ايران است که نه فـقـط حـکـومـت        
اسالمي و قوانين ارتجاعي و زن     
ستيزانه را به چالـش مـيـگـيـرنـد،         
بلکه اسالم و سنت و اخـالقـيـات        
عقب مانده را در کل نفي کـرده و    
از زندگي همه آنـرا مـيـخـواهـنـد.         
سخنراني شيرين در مورد جنبـش  
زنان در ايـران و مـقـابلـه روزمـره            
ــيــن و حــکــومــت               ــا قــوان ــان ب زن

 اسالمي بود. 
در اين کنفرانس از افغانستان 
مــريــم عــطــايــي را دعــوت کــرده          
بوديم که خـبـرنـگـار و پـنـاهـنـده               
سياسي است. سخنراني مريـم در     
اين کنفرانس بسيار تـکـانـدهـنـده        
بود او گفت از افغانستان آمـده و    
همه ميدانند که در آن کشور زنان 
در چه وضعيتي هسـتـنـد. مـريـم           
گــفــت مشــکــل ديــگــر زنــان در             
افغانستان اينست که سنت شکـن  
ــا صــحــبــت کــردن از                 ــودن و ي ب
مشــکــالت هــنــوز تــابــو اســت و           
جرات زيادي ميخواهد در سـطـح     
علني در مورد مسائـل صـحـبـت       
بشود او گفت امروز ميخواهم در   
اين کنفرانس سنت بشکنم و اسـم    

واقعي خودم را اعـالم کـنـم مـن             
فرشته عطـايـي هسـتـم و سـپـس             
ســخــنــرانــي خــود را ادامــه داد.          
ســخــنــان فــرشــتــه بســيــار مــورد         

 تشويق جمع قرار گرفت. 
ســخــنــران ديــگــر مــا چــهــره          
شناخته شده مدافع حقوق زنان از   
عربستان سعودي بود، رعنا احمد 
که از مکه فرار کرده و در مقـابـل   
کعبه با پالکاردي در دست اعـالم  
کرده که از اسـالم دسـت کشـيـده             
است. او با مشقـات فـراوان فـرار         
کـرده و اکـنـون در آلـمــان اســت.               
رعنا در رسانه هاي آلماني بسيار 
شناخته شده است و در کنفـرانـس   

ما در مورد زنـدگـي و مـبـارزات         
زنــان در عــربســتــان ســعــودي                

 سخنراني کرد. 
ورود زهير يکي از سخنـرانـان   
کنفرانس ما بود که سخنـرانـي او     
مــورد تــوجــه بســيــار جــمــع قــرار          
گرفت. ورود از کربال آمـده اسـت        
از يک خانواده مذهبي کـه پـدرش     
ــون ورود                    ــوده. و چـ ــد بـ ــونـ آخـ
دانشجـوي آزاده اي بـوده کـه بـه               
مقررات اسـالمـي پشـت کـرده و             
دوست پسر داشته خـانـواده قصـد      
کشتن او را ميکنند. بـرادر ورود     
در نقش جالد او را به زيـر زمـيـن      
خانه برده و چنان وحشيـانـه او را       
کــتــک مــيــزنــد کــه ورود اکــنــون            
نميتواند راحت راه برود و کـمـرش   

بشدت آسيب ديده اسـت. او بـهـر         
مکافاتي بوده فرار کرده و اکـنـون   
در آلمان صداي زنـانـي اسـت کـه           
بقول خود او نجات نيافتـه و زيـر       
فشار فرهنگ و سنـت و قـوانـيـن         

 شريعه جان دادند. 
ورود در سخنراني خود گـفـت     
من فقط يـک زن سـنـت شـکـن و              
سرکش نـيـسـتـم مـن ضـد اسـالم              

 هستم. 
آخرين سخنران ما ليال حسـن    
از امارات متحده عربـي بـود. او        
ــون                ــزي ــوي ــل ــد ت ــن ــارم ــي ک در دب
حکومتي بوده و وقـتـي خـانـواده           
اش براي اطمينان از بـاکـره بـودن      
او قصــد انــجــام آزمــايــش پــرده            
بکارت را ميـکـنـنـد او از شـدت            
خشم عريان در حالـيـکـه قـران را         
آتـش مــيــزده فــيــلــم کــوتــاهــي از          
خودش را در فـيـس بـوک عـلـنـي             
ميکند سپس با مشکالت فـراوان  
و تهديد به مرگ شده و فرار کـرده  

 است. 
ايـــنـــهـــا زنـــان ســـرکـــش از            
کشورهاي اسالم زده بودند. شيـوا   
محبوبي و نازنين برومند در ايـن  
کنفرانس سخنان کـوتـاهـي ايـراد         
کردند که به غناي کنـفـرانـس مـا       
افــزود. شــيــوا فــعــال ســرشــنــاس          
مدافع حقوق زنان و چهـره مـدافـع      
حقوق زندانيان سياسي و نـازنـيـن    
برومند چـهـره سـرشـنـاس مـدافـع            
حقوق زنان و يکي از چـهـره هـاي        
شاخص نهاد اکس مسلم در آلمان 
بود که صحبتهاي او بـا تشـويـق          

 فراوان حاضرين روبرو شد. 
ادامـه فـعـالـيـت        ا����	���	ل: 

 هاي شما در اين مورد چيست؟
3	 ا���: �ما اکنون عمال يـک  

شبکه هستيم از دهها زن سرکـش  
از کشورهاي اسالم زده، مثـال در    
همين کنفرانس قرار بـود يـک زن         
سرشناس از پاکستان کـه اکـنـون        
در آلمان خبرنگار معروفي است و 
يا يک زن از ترکيه سخنراني کنند 
که بداليل کاري نتوانستند در اين 
کــنــفــرانــس بــاشــنــد. هــدف مــا             
سازمان دادن شبکه و در نـهـايـت      
سازماني است با همين نـام و بـا       
هــدف دفــاع از حــقــوق زنــان در             
کشورهاي اسـالم زده و سـازمـان          
دادن جنبشي بين المللي در دفاع 
ــان در کشــورهــاي               ــوق زن از حــق

 اسالمزده.

 ز�	ن ��
G در 
�2ره	� ا�'��د/ 
�ی3	 ا���  	� �E�	?� 
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ـه           ا����	���	ل:   قطـعـنـامـه "تـجـرب
کردستان عراق و راه حل مسئله ملـي  
ـه شـکـسـت الـگـوي            کرد" درباره تجرب
حکومتي احزاب ناسيـونـالـيـسـت در        
کردستان عراق صحبت مي کنـد. در     
ـقـش نـيـروهـاي                   ـه ن اين قـطـعـنـامـه ب
ناسيوناليست در ايران بطور مختصـر  
ـه بـطـور          اشاره شده است. از اين تـجـرب
مشخص در باره ايـران چـه نـتـايـجـي           

 ميتوان گرفت؟
ـ3ـ6ـ�ان  اولـيـن نـتـيـجـه         :  �$�ـ� �7

شکست الگـوي حـکـومـتـي احـزاب           
ناسيونالـيـسـت کـرد در چـهـارچـوب              
حکومت فدراليستي عراق ايـن اسـت     
که فدراليسم راه حل هيچ مـعـضـل و        
ـه تـنـهـا راه حـل                   مشکلي نـيـسـت. ن
نيست بلکه همچون کردسـتـان عـراق      
ــاعــث                ــي ب ــگــوي حــکــومــت ــن ال اي
کشمکش و جدال ناسيونالـيـسـتـهـاي      
دو طرف خـواهـد شـد. بـا شـکـسـت                 
الگوي فدراليسم کردستان عراق تمـام  
طرحهاي فدراليستچي هاي ايران هـم    

 بي اعتبار ميشود.  
ـه اصـول و               ما تاکنون بـا اتـکـا ب
ـه      مباني تئورئ و سياست واقع بـيـنـان
چــپ و انســانــي در نــقــد الــگــوهــاي            
فدرالي و خودمخـتـاري خـودگـردانـي        
و... بايد تالش ميکرديم جامعه را از    
شر چنين طرحهايي تفرقه افکنانه اي   
محفوظ داريم. بايد با استدالل ثـابـت    
ميکرديم که فدراليسم نه تنها راه حـل  
ـه   نيست بلکه خود مبنا و عامل تفرق
قومي و مـلـي مـيـشـود. اکـنـون در               
اولين تجربه اين الـگـو در کـردسـتـان            
عراق شکست خورده است و بانيـان و    
مدافعين اين الگـوي حـکـومـتـي در          
کردستان عراق همگي اعالم کرده انـد  
ـه             که الگوي حکومـتـي فـدرالـيـسـم ن
تنها مشکلي را از مـردم کـردسـتـان           
حل نکرد بلکه شکست خورد و بـايـد     
به دنبال راه حل ديگري باشند. بـارهـا      
تاکيد کرده اند سـيـسـتـم حـکـومـتـي           
فدراليسم شان نه تنها شکست خـورده  
است بلکه باعث و عامل مشـکـالت   
ـه                  ديگري هـم شـده اسـت. ايـن تـجـرب
کمک مـيـکـنـد مـردم ايـران و مـردم                
کردستان ايران پاسخ قاطع رد به طـرح  
ناسيوناليستها و قـومـپـرسـتـان بـراي         

 فدرالي کردن ايران بدهند. 
ما در اين قطعنامه يک بار ديگـر  

تاکيد کرده ايم که راه حل سـتـم مـلـي       
رفع ستم ملي به معني قانونـي شـدن     
حقوق برابر همه شهروندان اسـت و راه      
حل مسئله کرد برگزاري رفـرانـدومـي      
آزاد در مناطق کرد نشـيـن اسـت کـه         
مردم به ماندن در چـهـارچـوب کشـور       
فعلي يا جدا شدن از آن راي بـدهـنـد.          
در مورد کردستـان عـراق هـم اعـالم           
کرده ايم که سياسـت مـا حـمـايـت از            
استقالل کردستان عراق است و بـايـد       
ـه در نـتـيـجـه يـک                    مردم ايـن مـنـطـق
رفراندوم بتوانند کشور مستقـل خـود     

 را داشته باشند.  
 

ــ��ــ	ل:   ــ��ــ	�ــ ــل     ا�ــ� ــاب ـق در مـ
ناسيوناليسم و احزاب ناسيوناليستـي  
چه نيروي اجتماعي و سياسـي وجـود     
ـقـويـت             دارد و چگونه مي تـوان آنـرا ت

 کرد؟
اگـر مـنـظـورتـان        �$�� �7ـ3ـ6ـ�ان:  

ـه            کردستان ايران است کـافـي اسـت ب
تاريخ سه چهار دهه اخير نگاه کنيم و   
جنبش قوي و موثر چپ و کارگري را   
ببينيم که عروج احزاب سياسـي چـپ     
هم بر متن همين مولفه شکل گـرفـتـه    
اند. عروج جـنـبـش کـارگـري و چـپ                
کردستان اگر چه قدمت زيـادي نـدارد     

شرايطي ايجاد شـد   ۵۷ اما با انقالب 
ـه يـک پـاي              که بسرعت رشد کنـد و ب
تحوالت سـيـاسـي تـبـديـل شـود. از               

ـقـالب        ـه بـعـد مـا در              ۵۷ مقطع ان ب
کردستان شاهـد عـروج يـک جـنـبـش             
کارگري و چـپ در بـعـد اجـتـمـاعـي                
هستيم که مهـر خـودش را بـر تـمـام              
تحوالت اين جامعه زده است. نفوذ و    
عروج سازمـانـهـا و احـزاب چـپ در              
کــردســتــان و مــقــابلــه بــا ســنــتــهــاي          
ناسيوناليستي و عقب مانده بر کسـي  

 پوشيده نيست. 
اکنون ما در کردستان از يکطرف 
شاهد جدال جـنـبـشـهـاي اعـتـراضـي           
عليه حکومت مرکزي هسـتـيـم و از          
طرف ديگر جنبش سوسياليستـي در    
مقابل جنبش ناسيوناليستي کـرد در    
ــد.                 ــرن ــب ــي ــمــي بســر م ــي دائ جــدال
ناسيـونـالـيـسـم کـرد اگـرچـه قـدمـت                 
طوالني تر و با سنتهاي عقـب مـانـده      
عجين اسـت و بـراي بـخـش سـنـتـي                
جامعه خودي محسوب ميشود، اما 
در مقابل آن جنبش رو به گسـتـرش و     
بالنده سوسياليستي با اتکا به عـروج    

و قدرتـمـنـد شـدن جـنـبـش کـارگـري                
توانسته است به عنـوان يـک جـنـبـش          
اجتماعي جايگاه مهم و قابل اتکايي 
براي بخش پيشـرو و مـدرن جـامـعـه            

 پيدا کند. 
جدال ايـن دو جـنـبـش و عـروج                
ـه     جنبش سوسياليستي در کردستان ن
تنها تصوير و مضـمـون مـبـارزات و         
مطالبات مـردم کـردسـتـان ايـران را              
نسبت به بخشهاي ديگر کردستان در   
کشورهاي ديگر متفاوت کرده اسـت،  
حتي در چهارچوب ايران هـم جـنـبـش       
کارگري و سوسياليـسـتـي کـردسـتـان         
حامل سنتهاي پيشرو و انسـانـي اي         
ـقـيـه       بوده است که در بسياري موارد ب
بخشهاي جنبش کارگري در ايـران را      

 تحت تاثير قرار داده است.  
بنابر اين ما در کـردسـتـان ايـران           
شاهد دو جنبش اجتماعي و طبقاتـي  
مـــتـــفـــاوت هســـتـــيـــم. جـــنـــبـــش           
ناسيوناليستي به عنوان يک جـنـبـش      
بورژوايي و جنبش سوسياليستـي کـه     
از دل مبارزه طبقه کارگـر و جـنـبـش         
کارگري برآمده است. اين دو جنبش و  
احزاب بر آمده از آنها اگر چه هر کـدام    
با اهداف متفاوت خودشان در جدالي 

دائمي عليه جمهوري اسـالمـي بسـر        
ميبرند، اما همزمان هر کـدام از ايـن       
جنبشها تالش ميکنند افق و اهـداف  
خود را بر جامعه کـردسـتـان مسـلـط        
کــنــنــد. مــا بــا اتــکــا بــه نــيــازهــا و               
ضرورتهاي مبارزه جنبش کارگـري و    
نياز جامعه مـدرن امـروز کـردسـتـان          
براي رسيدن به آزادي و رهايي از قـيـد     
ـه داري بـايـد         وبندهاي جامعه سرماي
در مــقــابــل جــمــهــوري اســالمــي و            
جنبشهاي عقب مانده جنبشهايـي را    
تقويت کنيم کـه هـم اکـنـون در راس             
مبارزات حق طلبانه مردم قرار دارند. 
عالوه بر جنبش کارگري ما اکنون در   
ـه   کردستان شاهد جنبش برابري طلبان
زنان، جنبش دفاع از حـقـوق کـودک،          
جنبـش دفـاع از مـحـيـط زيسـت و                 

جنبش حقوق مدنـي و عـلـيـه اعـدام            
ـه جـنـبـش                        و... هسـتـيـم. بـا اتـکـا ب
راديکال و چپ اجتماعي در کردستان 
هر کدام از اين جنبشها جايگاه مـهـم     

 و تعيين کننده اي پيدا کرده اند.  
کــمــونــيــســتــهــا بــا تــقــويــت ايــن        
جنبشهاي انقالبي ميتوانند هم بـراي    
سرنگوني جمهوري اسالمي مـوثـرتـر    
عمل کنند و هم با گسترش هژمـونـي   
جــنــبــش ســوســيــالــيــســتــي امــکــان        
ـه            ـقـي همبستگي مردم کـردسـتـان و ب
ـقـويـت             مناطق ايران بيش از پـيـش ت
کنند. اين سياست و جهتي اسـت کـه      
ما دنبال ميکنيم و از همه نـيـروهـاي      
چپ و آزاديخواه ميـخـواهـيـم در ايـن          
 جهت فعاليت خود را سازمان بدهند.

آوريـل، بـدنـبـال          ۶ روز پنجشنبه 
ـه   کشتار مردم شهر خان شيخون سوري
در اثر حمله شيميائـي رژيـم اسـد کـه           
خبر آن با تصاويـر کـودکـان خـردسـال          
قرباني گازهاي شيميائي دنيا را تکان 
داد، حکومت آمـريـکـا يـک پـايـگـاه              
هــوائــي رژيــم اســد را مــورد حــملــه              
موشکي قرار داد. ظاهرا اين حمله در  
پاسخ به جـنـايـت رژيـم اسـد صـورت             
ميگيرد اما اهداف و سياستهائي کـه  
ـقـدر          در پس اين حمله قرار دارد هـمـان
ارتجاعي و ضـد انسـانـي اسـت کـه                
سياستهاي دولت اسد و متحديـنـش.   
نبـايـد اجـازه داد تـوحـش رژيـم اسـد                  
سياستهاي وحشيانه دولت آمريکا را   
که با حمله به عراق زمينـه وضـعـيـت       
فاجعه بار امروز در منطقه را بـوجـود     
آورد تحت الشعاع قرار بدهد و يا آنـرا    

 توجيه کند. 
نــفــس حــملــه بــه پــايــگــاهــهــا و           
نيروهاي نظامي رژيم اسد، تا آنجا کـه  
به کشتار مردم منـجـر نشـود، قـابـل          
محکوم کردن نيست، امـا اهـداف و         
ـه و            سياستهائي که در پـس ايـن حـمل
کل اين سيـاسـت نـظـامـي قـرار دارد             
تماما ارتجاعي و ضد انساني است و 
ــاي                   ــروه ــي ــمــه ن ــب ه ــان ــد از ج ــاي ب
ــدوســت مــحــکــوم شــود. نــه               انســان
هيچگاه  هدف دولت آمريکا دفاع از   
ـه بـا ايـن              مردم منطقه بوده اسـت و ن
اقدام نظامي دولت ترامپ در اهـداف    
و سياستهاي ارتجاعي دولت آمريکـا  

 تغييري داده ميشود. 
عامل اصلي جنايت و کشتار در   
سوريه رژيم اسد و متحدينش يـعـنـي      
دولت روسيـه و جـمـهـوري اسـالمـي             

هستنـد امـا قـطـب مـقـابـل جـنـگ                  
ـه، داعـش و ديـگـر                 داخلي در سـوري
نيروهاي اسالمي وابسته به تـرکـيـه و      
عـربســتــان و مــورد حــمــايــت دولــت           
آمريکا نيز بهمان اندازه ارتـجـاعـي و        
جنايتکارند. راه رهائي مردمي که در  
منگنه جنگ اين نيروهاي ارتجـاعـي   
ـه بـا       و تروريستي قرار گرفته اند مقـابل
هر دو قطب است. ترامپ و پـوتـيـن و       
داعــش و حــزب اهللا و جــمــهــوري                
اسالمي و دولتهاي عربستان و ترکيـه  
ـه نـيـروهـاي قـومـي اسـالمـي                 و کلـي
وابسته به آنها به صف دشمنـان مـردم     
تعلق دارند. مردم در جنگ قدرتي که  
امروز ميان نيروها و دولتهاي قـومـي   
ـه و عـراق و ديـگـر               مذهبي در سـوري
کشورهاي خاورميانه در جريان اسـت    

 ۱۲ صفحه  

در ��رد ��!� �� #� دو1� 7��ی#	 �� 
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درکـنـگـره دهـم       ا����	���ـ	ل: 
قراري در باره "نقش مخرب  حزب 

نـاسـيــونـالـيــسـم تــرک و ضــرورت            
مقابله با آن" به تصـويـب رسـيـد.         
ميزان نفوذ و اهميت ناسيوناليسم 

 ترک به چه اندازه است؟ 
 :��ناسيونالـيـسـم    �$�K ا��اه

ترک در حال حاضر نفوذي نـدارد.    
هيچ بخش قابل توجهي از جامعه 
را بــه خــود جــلــب نــکـرده اســت.            
جــنــبــشــي نــيــســت کــه پشــتــوانــه        
سياسي اش حمايت علني بخشـي  
يا اقشار معيني از جامعه باشـد.  
ناسيوناليسم ترک در حال حـاضـر     
شامل طيفي از فعالين هستند که 
اساسا در رسانه هاي اجـتـمـاعـي       
فعالند. بخشا به عنـوان صـاحـب       
نظر افکار نژادپرستانـه را تـرويـج        
ميکنند و بـخـشـا هـم بـر اسـاس             
هــمــيــن افــکــار در تــلــويــزيــون و           
سايتها و فيـسـبـوک و تـلـگـرام و             
ساير امکانات اينترنتي به تبليـغ  
و تهييج و نفـرت پـراکـنـي عـلـيـه            
ــران             ــگــر مــردم اي ــخــشــهــاي دي ب

 مشغولند.  
در نتـيـجـه اهـمـيـت دادن بـه              
ناسيوناليسم ترک به دلـيـل نـفـوذ         
اجتماعي نيست بـلـکـه بـه دلـيـل           
خطراتي است که در آينده ميتواند 
در مــقــابــل مــبــارزه مــردم بــراي          
سرنگونـي جـمـهـوري اسـالمـي و             
رسيدن به رهايي و زندگي برابر و   
انســانــي داشــتــه بــاشــد. تــحــرک           
نـــــوشـــــتـــــاري و تصـــــويـــــري            
ناسيوناليستـي امـروز مـيـتـوانـد           
ماتريال فعاليتهـاي جـديـتـر نـژاد          
پرستانه و نفرت افکنانه در آيـنـده   

 باشد. 
همه ميدانيم که جامعه ايـران  
آبســتــن تــحــوالت بــزرگــي اســت.        
حکومت اسالمي مورد چالشهاي 
جــدي اســت کــه ديــر يــا زود بــه               
چالشي بزرگتر براي پايان دادن به 
عمرش منجر خواهـد شـد. مـثـل          
همه جوامع در بحران، اينجـا هـم     
انواع نيروهاي سياسي از هـمـيـن      
االن مشغولند و خودشان را آماده 
ميـکـنـنـد تـا فـردا در تـحـوالت                 
مربوط به قـدرت سـيـاسـي نـقـش           
ايفا کنند. هدف نـاسـيـونـالـيـسـم           

ــان                تــرک ايــن اســت کــه در جــري
سرنگوني حکومت اسالمي درکل 
ايــران، در مــنــطــقــه اي از ايــران            
قدرت را بـدسـت گـيـرد و بسـاط              

 لفت و ليس ملي راه بياندازد.
ناسيوناليسم قوم پـرسـت يـک        
نيروي مخرب سيـاسـي اسـت کـه         
کارکرد مخربش بيشتر مـيـتـوانـد     
در يک خالء سياسي خود را نشان 
دهد. اينها در صورتي مـيـدانـدار     
ميتوانند بشوند که مردم انقالبي، 
نيروهاي آزاديـخـواه، سـکـوالر و            
برابري خواه نتوانند در مقطعي که 
به سرنگوني حـکـومـت اسـالمـي          
خيز برداشته اند تکليف حکومت 
را فــورا يــکــســره کــنــنــد، قــدرت          
سياسي را بدست بگيرنـد و اراده      
سياسي خود را در قالب حکومت 

 اعمال کنند. 
الزم اســت تــاکــيــد کــنــم کــه           
ناسيوناليسم  براي اخالل در روند 
مبارزه سـيـاسـي جـامـعـه اي کـه              
آزادي و بـرابـري مـيـخـواهـد الزم           
نيست نفوذ توده اي داشته باشـد.  
براي چنين کـاري نـفـوذ سـيـاسـي           
الزم نــيــســت. پــول و اســلــحــه و              
آدمکش الزم است. پول و  اسلحه  
اش را دولتها تاميـن مـيـکـنـنـد.         
آدمکشش را هم ناسيوناليسـم بـا     
تحريکات شـبـه مـذهـبـي تـولـيـد             

 ميکند. 
همينجا بگويم که در مـقـابـل    
تحقق چنين هدف شومي نيروهاي 
وسيعي در جامعه وجود دارند که 
آرزوها و اهداف و خواستشـان بـا     
خط سرخي به هم وصل مـيـشـود:    
آزادي، برابري و زندگـي انسـانـي.      
ــم در                ــي ــوان ــي ــن مــورد مــت در اي
سئواالت بعدي مفصلتر صحـبـت   

 کنيم.
   

نـاسـيـونـالـيـسـم        ا����	���ـ	ل: 
ترک و جمهوري اسالمي با هم چـه  

 رابطه اي دارند؟
قـبـل از هـر        �$�K ا��اهـ�ـ�: 

چيز الزم است روي ايـن حـقـيـقـت        
تاکيد کنم که بخشهاي زيـادي از      

فــاشــيــســتــهــاي تــرک    -نــاســيــونــال
دمشان بـه وزارت  اطـالعـات و            
حکومت اسالمي بـنـد اسـت. يـا          

بهتر اسـت بـگـويـم زائـده وزارت              
اطــالعــات هســتــنــد کــه قــيــافــه          
اپوزيسيون به خودشان ميگيرنـد.  
وزارت اطالعـات مـدتـهـاسـت از          

 -طريق اين مزدوران نـاسـيـونـال         
ــش مــخــصــوصــا در             ــســت ــاشــي ف
ــه               ــجــان ک ــاي ــي از آذرب ــق ــاط مــن
کردزبانها و ترک زبانها در کـنـار       
هم زندگي ميکنند به تحـريـکـات    
بيشرمانه عليه مردم کردزبان اين 

مناطق دست زده است. باندي کـه    
امــروز درجــايــي فــريــاد مــيــزنــد          
"هاراي هاراي من تورکم" و فـردا        
در مـقـابـل زنـدان ارومـيـه جـمـع               
ميشود و خواهان اعـدام کسـانـي      
ميشود که در حمايت از مقاومت 
کوباني عليه داعش دستگير شده 
انــد مــعــلــوم اســت کــه از خــود               
حکومت اسالمي است. هم سـنـخ    
اين حکومت است. کساني که بـه     
مــالحســنــي اقــتــدا مــيــکــنــنــد و        
خواهان برپا کردن مـجـسـمـه ايـن        
جنـايـتـکـار قـارنـا و قـاالتـان در                 
اروميه هستند مـعـلـوم اسـت کـه          

ــالمــــي                    ــاي اســ ــده هــ  -زائــ
ناسيوناليستي وزارت اطـالعـات     

 در اروميه هستند. 
اما در سطح تحليلي عمومي 
ــي و               ــالمـ ــت اسـ ــومـ ــکـ ــر، حـ تـ
ناسيوناليسم از هر نوع و رنـگـش     
به همديگر نياز سـيـاسـي دارنـد.         
فعال بحث ناسيوناليسم ايراني را   
کنار ميگذاريم که سران حکومت 
اسالمي مدتهاست درحـال رنـگ       
آميزي اسالمشان با رنگ و لعاب 
ناسيوناليسم ايراني هستند. ايـن     
بحث مفصلتري است که در جـاي    

 ديگر بايد دنبال کنيم. 
ــه                     ــه بـ ــا کـ ــجـ ــا آنـ ــا تـ امـ
ناسيوناليسم ترک مـربـوط اسـت،      
اينها هم مثل همه قـوم پـرسـتـان         
ديگر مـوجـوديـتـشـان را مـديـون            
حکومتي هستند که بنـيـادش بـر      

از جمله تبعيض و ستم  -تبعيض 
استوار است. ناسيوناليسم  -ملي 

هــمــچــنــيــن     -قــوم پــرســت تــرک        
 -ناسيوناليسم کرد و عرب وغيره 

بــدون تــبــعــيــض و "ســتــم مــلــي"            
مــوضــوعــيــت نــدارد. حــکــومــت        
اسالمي با ادامه تحـقـيـر و سـتـم          

ملي در مورد مردم مناطقي مثل 
خوزستان و کردستان و بلوچستـان  
و آذربــايــجــان بــه انــدازه کــافــي             
ــال فــراهــم مــيــکــنــد کــه             ــري مــات
ناسيوناليسم قوم پـرسـت روي آن         

 سرمايه گذاري کند. 
مــتــقــابــال، نــيــاز حــکــومــت         
اسالمي بـه نـاسـيـونـالـيـسـم قـوم              
پرست از سـر خـدمـات سـيـاسـي             
متنوع و ارزنده اش اسـت. بـراي          
مثال اتحاد و همبستگي سياسـي  
کــارگــران و مــردم مــحــروم بــراي          
حکومت اسالمـي بسـيـار هـراس         
انگيز است. در ايـن زمـيـنـه چـه               
جرياني بهتر از ناسيوناليـسـم کـه      
شـغــلــش تــفــرقــه افــکــنــدن مــيــان         
بخشهاي مخـتـلـف مـردم مـبـارز           
است ميتواند به يـاري حـکـومـت       

 اسالمي بيايد. 
ــي              ــمــ ــرد دائــ ــارکــ ــک کــ يــ
ناسيوناليسم اين است که از طريق 
مهندسي دشمنـهـاي تـخـيـلـي بـه            
چشم مردم مبارز در مقابل دشمن 
مشــتــرکشــان يــعــنــي جــمــهــوري        
اسالمي خـاک بـپـاشـد. بـه چشـم                
کارگران در مقابل طبقه سـرمـايـه    
دار و حکومتشان خـاک بـپـاشـد.         
براي مثـال در ادبـيـات سـيـاسـي             
ناسيوناليسم ترک دشمن جمهوري 
اسالمي نيست. دشمن "حکومـت    
ايـران" اســت، "اســتــعــمــار ايــران"           
است، "فارسها" و فـارسـيـسـتـهـا"           
هستند. آنها ميخواهند "فارسهـا    
را تا کرمان دنبال کنند". اين هـم    
يکي از جلوه هاي قرار گرفتـن در    
مقابل جنبـش سـرنـگـونـي طـلـب            
راديکال است که خـواهـان پـايـان         
دادن به حيات حکومت اسالمي و 

 تبعيض و نابرابري است.  
اين نياز و رابطه متقابل گاها 
آنقدر جدي است که بـه هـمـکـاري       
علني شان منجر مـيـشـود. بـراي        
مثال بخشي از ناسيوناليستـهـاي   
ترک علـنـا در شـعـبـده بـازيـهـاي               
انتخاباتي حکومت اسالمي آتـش  
بيار معرکه ميشوند. بخشا پشت  
کانديـدهـاي تـرک "ذوب شـده در              
واليت فقيه" مثل لمپن شـنـاخـتـه       
شده اي به نام قاضي پور ميروند. 

 -بـخـشـا بـه زائــده اي از مـلـي                   

اسالميهاي هـمـيـشـه در صـحـنـه            
تبديل ميشوند و بـراي فـرسـتـادن       
ــلــب" بــه                   ــهــاي اصــالح ط "تــرک
نهادهاي دزدي و چپاول اسـالمـي     
مثل مجلس فعاليت "انتخاباتـي"   

 ميکنند. 
ما در سالهاي گذشته شـاهـد     
تالشهاي بسيار آگاهانه در مـيـان   
نهادهـاي مـرتـبـط بـا حـکـومـت               
اسالمي براي دامن زدن به نـفـرت   
نژادي بوده ايم که هدفـي نـداشـت      
جز ميدان فراهم کردن به تحرکات 
ناسيونالـيـسـتـي در آذربـايـجـان،            
هدفي نداشت جز اينکه اوال توجه 
مردم را از درد مشترک و دشـمـن     
مشــتــرک و مــبــارزه مشــتــرک               
منحرف کند و اتـحـاد مـردم در            
مقابل رژيم اسالمي را تضـعـيـف      

 کند. 
سـال پـيـش         ۱۱براي مـثـال،     

روزنامه دولتي ايـران بـا تشـبـيـه            
مردم آذربـايـجـان بـه سـوسـک بـه              
چـنـيـن تـحـريــکـاتـي دسـت زد و                 
تقريبا يکسال پـيـش هـم بـرنـامـه           
"فتيله" در صدا و سيـمـا بـود کـه           
رسما در يک برنامه کودک بخشـي  
از مردم ايـران را مـثـل کـودن و               
احمق به تصوير کشيد.  البتـه در     
همه اين موارد ما در آذربـايـجـان    
با اعـتـراضـات وسـيـعـي مـواجـه             
شديم که مشخصه اصليشان دفاع 
مردم از حرمت انساني خـودشـان     
در مقابل نفرت پراکني راسيستي 

 نژادي نهادهاي دولتي بود.  -
 

بـــرخـــورد ا�ـــ�ـــ��ـــ	�ــــــ��ـــ	ل: 
گـــروهـــهـــاي مـــخـــتـــلـــف مـــردم        
آذربايجان در مقابل ناسيوناليسم 

 ترک چگونه است؟
ــران �ــ$ــ�ــK ا�ــ�اهــــ�ــ�:  دراي

جمهوري اسالمي نه امکـان نـظـر      
ســنــجــي وجــود دارد کــه بــتــوان            
تصويري واقعي از گرايش سـاسـي   
بخشهاي مختلف مردم در مـورد    
مسائل سياسي داشت و نه آزادي   

 ۱۱ صفحه  
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سياسي وجود دارد که گرايشهـاي  
سياسي در قالب احزاب و تشکلها 
درجه نفوذ سياسـي شـان مـعـلـوم          

 شود. 
با اين وجود يک مشاهده ساده 
هم اين را نشـان مـيـدهـد کـه در              
آذربايجان ناسيوناليسم ترک مثـل  
يک جنبش شناخته شـده صـاحـب        
نفوذ نيست که بخشهاي مختـلـف   
مردم به مثابه طرفدار يا مخالـف  

 آن دسته بندي شوند.  
در آذربايجان هر از گاهـي بـا     
تحرکهاي ناسيوناليستـي مـواجـه      
هستيم کـه قـبـال در مـواردي در             
تجمعات قلعه بابک يا در جـريـان     
هيجـانـات بـازيـهـاي فـوتـبـال بـا                
شرکت تيم تراکتورسازي خـود را      
نشان مـيـداد. ولـي در مـقـابـل،                
اعتراضات اجتماعي وسـيـعـتـري       
مخصوصا در قالـب اعـتـراضـات       
کارگري رخ مـيـدهـد کـه اثـري از            
ــبــــات            ــطــــالــ ــارهــــا و مــ شــــعــ
ناسيونـالـيـسـتـي در آن نـيـسـت.               
اعتراض کارگران ايـران تـرانسـفـو       
در زنــجــان يــک نــمــونــه گــويــا از            
بيخاصيتي و بي تاثيري جريانات 
ناسيوناليستي در ميان فعالين و   

 معترضين  کارگري است. 
در مــقــيــاس اجــتــمــاعــي تــر         
ماجراي توهين نشريه دولتي ايران 
و کاريکاتـور سـوسـک و بـرنـامـه             
فتيله بـود کـه  ظـاهـرا فـرصـتـي                
طاليي براي ناسيوناليسم ترک بود 
که با تحريک عـلـيـه مـردم فـارس          
زبان نيرو بگيرد. امـا ديـديـم کـه          
عليرغم تالشهاي بسيار بـراي ول      
کردن سموم قوم پرستانه به مـيـان   
مردم مـعـتـرض، مـحـتـواي ضـد              
رژيمي آن اعتراضات غالب بود و 
عمال به فرصتي براي ابراز انزجار 
و نــفــرت از حــکــومــت اســالمــي          

 تبديل شد.  
با اين همه جامعه آذربايـجـان   
در مقابل ويروس ناسـيـونـالـيـسـم       
واکسينه نيست و نبايد خيـالـمـان    
تـــخـــت بـــاشـــد کـــه بـــانـــدهـــاي           
ناسيوناليست قومپرست نميتواند 
آب را گل آلود و خـونـيـن کـنـنـد.         
جامعه واکسينه نـيـسـت امـا در           
مــقــابــل اعــتــراضــات کــارگــري،        
آزديخواهي، انساندوستي، افکـار  
پــيــشــرو و ســکــوالر، تــالــشــهــاي         
اجتماعـي و سـيـاسـي وسـيـع در               

مقابل هـمـه جـلـوه هـاي اقـتـدار                 
اسالمـي آنـقـدر گسـتـرده و قـوي               
هست که اوال همين االن ميدان را 
براي عرض اندام جدي قومپرستان 
تنگ مـيـکـنـد و ثـانـيـا امـکـان                  
مقابله جدي با تحرک بعديشان را   

 فراهم ميکند. 
 

قرار مصـوب در    ا����	���	ل: 
بر تقويت مبارزه عليه  ۱۰کنگره 

ناسيوناليسم ترک تاکيد مي کند، 
ايــن مــبــارزه چــگــونــه و از چــه               
راههايي مي تواند به پـيـش بـرده      

 شود؟
 :��در پـاسـخ بـه        �$�K ا��اه

اين سـئـوال الزم اسـت روي ايـن               
 نکات تاکيد کرد: 

پيشفرض اصلي من اين است  -۱
که ناسيوناليسـم قـوم پـرسـت کـه            
ادعاي دفاع از حقوق "ملي" مردم 
تحت ستم را دارد از هـر نـوع و               

از ناسيوناليسـم ايـرانـي       -رنگش 
تـنـهـا       -تا ناسـيـونـالـيـسـم تـرک            

زماني مـوضـوعـيـت خـود را از              
دست ميدهد که تبعيـض و سـتـم        
ملي در هيچ قالب و شکلي وجود 
نداشته باشد. جايي که ستم مـلـي   
باشد ناسيوناليسم قوم پرست هـم    
ميداني براي ابراز وجود دارد کـه    
مثال به نام  دفاع از حقوق "مـلـت    
خود" اهدافش را پيـش بـبـرد. بـه           
اين معنا پايان دادن به موجوديت 
ايدئولوژي و خرافه ناسيوناليستي 
منوط به از مـيـان بـردن زمـيـنـه             
هاي سياسي، طبقاتي و اقتصادي 
است. استقرار مناسباتي است که 
در آن همـه شـهـرونـد بـرابـر وآزاد             
باشند و همـه از حـقـوق انسـانـي            

برابر برخوردار بـاشـنـد. و روشـن             
است کـه اولـيـن قـدم در ايـن راه                
 سرنگوني حکومت اسالمي است. 

به طور دائم و تعطيل نـاپـذيـر     -۲
بايد محتواي ضد انساني افـکـار     
ناسيونـالـيـسـتـهـا ازهـر دسـتـه و                
نوعش را براي مردم افشا کرد. به 
طور مشخص بايد منـظـمـا بـراي       
مردم نشان داد که هر ذره اشـاعـه   
افکار ناسيوناليستي در مـقـابـل        
هـمـبـسـتـگـي مـردم مـعـتـرض و                 
مخصوصا کارگران همدرد و هـم      
مساله و هـمـرزم خـطـر جـدي در              
مقابل تالش مـردم بـراي رهـايـي         
است. خطر جدي در مقابل مبارزه 

مردم براي يک  زندگي آزاد و برابر  

است. بايد منظما به مـردم نشـان     
داد کــه نــاســيــونــالــيــســتــهــا چــه          
جناياتي تحت نام خاک و مـلـت و     
استقالل عليه انسانهاي منتـسـب   
به ملتهاي ديگر مرتکب شده اند؛ 
چگونه هر جا به قدرت رسيده انـد  
حکومتـهـاي فـاسـد و چـپـاولـگـر               
سازمان داده اند و تسمه از گـرده      
طبقه کارگر خـودي کشـيـده انـد.           
بايد نشان  داد که چگونه سرداران 
صــرب وکــروات و مســلــمــان در           
کشورهاي مستـقـل بـازمـانـده از          
فروپاشي يوگسالوي هر کدام  در     
کشــورهــاي تــازه تشــکــيــل شــده          
کارگران خودي را بـه خـاک سـيـاه           
نشانده انـد. بـايـد نشـان داد کـه               
چـگـونـه در هـمـيـن هـمـسـايـگـي                  
ــيــم                ــل ــي در اق ــان بــارزان ــودم خ
کردستان بساط لفت و ليس هـزار  
فاميل بارزاني راه انداخته است و 
چگونه ايـن جـامـعـه بـه صـحـنـه                 
کشمکش هر روزه کارگران و مردم 
محروم "اقليم کردستان" با رهبران 
ناسيوناليست و به اصطالح وطـن    

 پرست کرد تبديل شده است. 
افشاگـري  و مـبـارزه عـلـيـه                -۳

نــاســيــونــالــيــســم ايــرانــي، عــلــيــه       
نژادپرستي منحط آرايـي، عـلـيـه         
شـويـنـيـسـم فـارس هـم يـک وجـه                  
جدايي ناپـذيـر از مـبـارزه عـلـيـه              
ناسيوناليسم قوم پرست از جـملـه     
ناسيوناليسم ترک است. چـرا؟ بـه        
اين دليل کـه هـم تـاريـخـا و هـم                 
مشــخــصــا در شــرايــط کــنــونــي،         
ناسيوناليسم ايراني يک پاي مـهـم   
اشاعه افـکـار بـرتـري طـلـبـانـه و               
تحقير آميز عليه مردم غير فارس 
زبان از جـملـه تـرک زبـانـهـا بـوده              
است. هرچقدر ناسيوناليسم برتري 

ايــرانــي دمــش   -طــلــبــانــه آريــايــي  
بيشتر چيده شود همانقدر مـيـدان   
مظلوم نمايي ناسيونـالـيـسـم قـوم        
پرست هم تنگتر ميـشـود. تـوجـه        
کنيد که ستم عليه مـردم اعـمـال        
ميشود و نـاسـيـونـالـيـسـم از آن                
ــد.             ــکــن ــاســي مــي ــاده ســي ــف اســت
تاسيوناليسم مظلوم و سـتـمـديـده       
وجود ندارد. ناسيوناليسم ممکـن   
است در مقطعي در اپـوزيسـيـون        
باشد اما هدفش نهايتا اين اسـت    
که در شکل قالب ايدئولوژيک نظم 
طبقاتي ظاهر شود و اگر دسـتـش   
جايي بند باشد تبعيض و سـتـم و     

 چپاول را تداوم بخشد. 
ــه                    -۴ ــايــــد نشــــان داد کــ بــ

ناسيوناليسم "بد و بـدتـر" نـداريـم         

چه رسد به ناسيونـالـيـسـم "خـوش         
خيم" در مقابل بدخيم. رفتار و ادا 
و اطوار شـاخـه هـاي مـخـتـلـفـش             
ممکن است باهم فـرق کـنـد امـا           
ماهيتشان يکي است. مغـايـر بـا       
ابتدايي ترين انتظارات انساني  از 
حقوق انساني است. به اين معـنـا    
در مقابل جريانات ناسيوناليسـت  
نبايد تعارف کـرد، نـبـايـد کـوتـاه           
آمد، نبايد با لکنت زبان حرف زد 
و نبايد هم به نـعـل زد و هـم بـه               
ــان و                     ــرو و جــري ــي ــر ن ــخ. ه مــي
شخصيتي که به هـر زبـانـي و بـا           
هــرايــمــاء و اشــاره و  کــنــايــه و               
استعاره اي بخشي از مردم را بـر      
بخش ديگر برتـر تـلـقـي کـنـد در             
اردوي ارتجاع و عقب مانـدگـي و     
خرافه سياسي قرار دارد. هر کسي 
که بگويد "ملت مـن" مـهـمـتـر و            
تاريخي تر و اصيلتر و باشکوهتر 
و پاکتر و شايسـتـه تـر از "مـلـت             
شــمــا" اســت بــه اردوي ارتــجــاع             
سياسي تعلـق دارد و بـه هـمـيـن              
عنوان هم بايد به جامعه معـرفـي   

 شود.
مشخصا بايد کارنامه ننگين  -۵

و خونين خود ناسيوناليـسـم تـرک      
در تاريخ منطقه را جـلـوي چشـم          
مردم گرفت و نشان داد که اينـهـا   
هر جا قدرت گرفته اند کـاري جـز     
سازماندهي چپاول کارگران خودي 
و جنايت عليه مردم منتـسـب بـه      
مليتهاي ديگر نداشته اند. نمونـه   
اش جنايات ناسيوناليسم ترک در   

چه نوع نظامي آتاترکـي    -ترکيه 
اش و چه نوع اسالمي اردوغـانـي     

است. نمونه ديگرش خاندان  -اش 
الــهــام عــلــي اوف در جــمــهــوري           
آذربايجان است که يـک مـافـيـاي         

سيـاسـي تـرک       -فاميلي اقصادي 
 در آذربايجان راه انداخته اند. 

و باالخره بايد تاکيد کنـم کـه      -۶
افشاگري صـرف کـافـي نـيـسـت.             
افشاگري بـراي افشـاگـري کـافـي            
نــيــســت. بــرمــال کــردن مــاهــيــت         
ارتـــــجـــــاعـــــي ايـــــدئـــــولـــــوژي       
ناسيوناليستي، افشاي مـحـتـواي    
ــر              ــارگـ ــد کـ ــانـــي و ضـ ضـــدانسـ
ناسيوناليسم تـرک هـمـه بـايـد در            
خدمـت مـتـحـد کـردن کـارگـران،              
مــتــحــد کــردن هــمــه انســانــهــاي          
آزاديخواه، انسـانـهـاي سـکـوالر،          
انسانهاي خواهان برابري و آزادي   
در آذربايجان قرار گيرد. بـايـد در     
خدمت متـحـد کـردن، مـتـشـکـل            
کردن اين بخش مردم قرار گـيـرد.   

بايد در خدمـت قـدرتـمـنـد کـردن           
 صداي اين بخش مردم قرار گيرد. 

 

چـه نـيـروهـايـي        ا����	���ـ	ل: 
ــيــه                 ــل ــارزه ع ــب ــد م ــن ــوان ــي ت م

 ناسيوناليسم را به پيش ببرند؟
 :��همه نـيـروهـا،      �$�K ا��اه

احزاب، سازمانها، صاحبنـظـران،   
فعالين کارگري، فعالين سياسي و 
اجتماعي، و مـردمـي کـه آرزو و          
آرمانشان بـرابـري و آزادي بـراي             
همه انسانهاست متعلق به اردوي   
بزرگ مبارزه عليه ايـدئـولـوژي و        
خرافه ناسيوناليـسـم قـرار دارنـد.         
همه اينها در جبهه سياسي بزرگي 
در مقابل جبهه اي قرار دارند کـه    
آرمانش ضديت با برابري انسانـي  
است. هم در ايران و هم مشخصـا   
در آذربايجان اين نـيـروي بـزرگـي         
است. فقط کافي است اين نيروها  
کانالي براي ابراز وجود سـيـاسـي      
پيدا کند تا مـعـلـوم شـود کـه در            
مقابل حامالن  و حاميان خـرافـه     
بـرتـري طـلــبـي نـژادي و مـلـي و                  
ــم و                  ــي ــروي عــظ ــي ــه ن ــومــي چ ق

 قدرتمندي وجود  دارد. 
اولين و مهمترين و موثرترين 
و کارسازترين نـيـروي ايـن صـف           
طــبــقــه کــارگــراســت. مشــخــصــا         
گرايش راديکال، ضد سرمايه دار، 
انساندوست، چپ و سوسياليـسـت   
در مــيــان طــبــقــه کــارگــر اســت.           
فعالين وشخصيتهاي انساندوست 
و راديکال و مبارز طبـقـه کـارگـر       
است. آن فـعـالـيـن جسـور طـبـقـه              
کارگر است که در فضـاي تـيـره و        
تاري که ميلياردرهاي اسالمي و   
حکومتشان و همچنين نـيـروهـاي    
متلون ناسيـونـالـيـسـت ايـرانـي و            
آريايي  و قوم پرست راه انـداخـتـه      
اند، سرافراشته از حقوق انسـانـي     
همه کارگران و همه مردم مـحـروم   

 دفاع ميکنند. 
گــرايــش راديــکــال و آگــاه و            
برابري طلب و چپ در ميان طبقـه  
کارگر، هم در کل ايران  و هـم در      
آذربايجان در ايـن مـبـارزه تـنـهـا           
نيست. جامـعـه ايـران بـه "يـمـن"               
حاکميت چندين دهه اي ارتـجـاع       
اسالمي  که اتفـاقـا در سـالـهـاي          
اخير دست به توبره ايدئولوژي هـم  
سنخش يعني ناسيوناليسم ايراني 
ــرشـــار از روح                بـــرده اســـت، سـ
آزاديخواهي و بـرابـري طـلـبـي و              
ضديت با خرافه هاي مـذهـبـي و        

 ۱۰ از  صفحه  

 ۱۲ صفحه  
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ملي است. هر کسي که ريگـي در     
کفش ندارد اين حقيقت سياسي را 

 به وضوح مي بيند. 
به اطراف خـود نـگـاه کـنـيـد. در                
مقـابـل و بـر فـراز لـجـنـزاري کـه                   
جـمـهــوري اســالمـي راه انــداخـتــه           
ــم از               ــيـ ــظـ ــي عـ ــرکـ ــحـ ــت، تـ اسـ
انساندوسـتـي و دفـاع از حـرمـت              
انساني موج ميزند. فعالين زيادي 
همراه بخـشـهـاي مـخـتـلـف مـردم             
مشغول فعاليتهاي انساندوستـانـه   
هســتــنــد. مــبــارزه بــراي زنــدگــي          
درخـور انسـان بـراي کـارگـران  و                
اقشار محروم وهمه جامعه، تالش 
براي رهايي کودکان کار و خيابان، 
دفاع از حرمت  دختـران و زنـانـي        
که زير فشار خرد کننده اقتصـادي  
و قوانين شـريـعـت بـه خـيـابـانـهـا              
پرتاب شده اند، مبارزه براي آزادي 
و برابري زنان، دفاع از قـربـانـيـان         
اعـــتـــيـــاد يـــعـــنـــي قـــربـــانـــيـــان         
قاچاقچيهاي حکـومـتـي، مـبـارزه        
بــراي آزادي زنــدانــيــان ســيــاســي،        
مبارزه براي آزادي انديشه و نـقـد       
مقدسات مذهبي، اعتراض علـيـه   
ــب               ــخــري ــه ت ــراض ب ــت اعــدام، اع

سازمانيـافـتـه مـحـيـط زيسـت و               
دفاع از حقوق حيـوانـات و دهـهـا         
اعتراض انسانـي ديـگـر نشـانـگـر           
مصاف بزرگ دو جبهه اي است که 
کارشان فقط با شکـسـت يـکـي و         
پيروزي ديگري ميتواند به فـرجـام   

 برسد. 
  

حزب و کـمـيـتـه       ا����	���	ل:  
ــه بــا                 ــابل ــق ــراي م ــان ب ــج آذربــاي
ناسيوناليسم عموما و مشـخـصـا      
ناسيوناليسم ترک چه اقداماتي را   

 در دستور کار خود دارد؟
درسـئـواالت   �$�K ا��اهــ�ـ�: 

قبل به جوانبي از پـاسـخ بـه ايـن             
سئوال پـرداخـتـيـم. ايـنـجـا فـقـط                 

 نکاتي را اضافه ميکنم.
اولين و مهمترين و مشـخـصـتـريـن      
ــاع                 ــجـ ــه ارتـ ــيـ ــلـ ــزب عـ ــار حـ کـ
نــاســيــونــالــيــســتــي مــبــارزه بــراي         
سرنگوني حکومت سرمايـه  داري      
اسالمي است کـه در حـال حـاضـر             
منشاء اصلـي تـبـعـيـض از جـملـه              
تبعيض و ستم ملي عليه بخشهـاي  
مختلف مردم است. يک و جه مهـم   
تالش و مبارزه حزب تامين اتـحـاد   
و همبستگي ميان طبقه کارگر کـل  
ايران، تامين اتحاد و همـبـسـتـگـي      
ميان فعالين و بخشهاي مـخـتـلـف       
مردم معترض در کـل جـغـرافـيـاي          

 سياسي ايران است. 
از منظر حزب، ناسيونالـيـسـم    
ايراني، آريـايـي، عـظـمـت طـلـب،            
شوينـيـسـت، ضـد تـرک و کـرد و                 
عرب و بلوچ و غيره چه در قـالـب       
اپوزيسيون و چـه آنـجـا کـه خـود                
جمهوري اسالمي بـه آن مـتـوسـل         
ميشود، تالش و تـحـرکـي عـلـيـه             
مبارزه بـحـق مـردم عـلـيـه نـظـام                 
اســالمــي اســت. حــزب بــا پــرچــم           
آزادي، بــرابــري، حــقــوق بــرابــر              
شهروندي همه آحاد و افراد جامعه 
به مصاف حکومتي ميرود که بـا    
پرچم تبعيض و نابرابري به جـنـگ   

 کل جامعه رفته است. 
در متن اين مبارزه همه جانبه 
عليه حکومـت اسـالمـي و انـواع           
بــــرتــــري طــــلــــبــــي نــــژادي و               
ناسيوناليستي، کميته آذربايـجـان   

 -به طور ويژه مقابله با ناسيونال   
 فاشيسم ترک را در دستور دارد. 

بعد از تصـويـب قـرار "نـقـش               
مــخــرب نــاســيــونــالــيــســم تــرک و         
ضرورت مقابله با آن" در کـنـگـره         

حزب، کميته آذربايجان حـزب   ۱۰
نقشه عمل شـش مـاهـه اي را در            
دستور گذاشته است که محـور آن    
ايـن اســت: دشـمــن بــالفـاصــلــه و             
مستقـيـم طـبـقـه کـارگـر، زنـان و                 

جوانان مدرن و سکوالر و پـيـشـرو    
فقط و فـقـط حـکـومـت اسـالمـي            
سـرمــايــه داران اســت. جــريــانــات         
ارتجاعي ناسيوناليستـي، بـخـشـا       
در قالب اپوزيسيون نقش مـخـرب     
در مقابل هـمـبـسـتـگـي سـيـاسـي            
عليه رژيم اسالمي ايفا ميکنـنـد.   
ناسيوناليسم ترک بـخـشـي از ايـن         
جريانات مخرب است که موضوع 
مستقيم کار و فـعـالـيـت کـمـيـتـه             

 آذربايجان است. 
ــه عــنــوان تشــکــيــالت             مــا ب
ــيــســت           ــجــان حــزب کــمــون ــاي آذرب
کارگري عليه جـمـهـوري اسـالمـي        
اعالم جنگ کرده ايم. اما در عين 
حال هر جرياني که مشغـول نـفـاق      
افکنـي و نـفـرت پـراکـنـي مـيـان                 

بخشهاي مختلف طـبـقـه کـارگـر،           
ميان کـارگـران تـرک زبـان  وکـرد              
زبان، ميان بـخـشـهـاي مـخـتـلـف             
مردم است عمال و مستـقـيـمـا در       
خدمت حکومت اسالمي اسـت و      
به اين معنا مقابله با آن جـايـگـاه      
مهمي در فعاليتهاي ما اعضـا و      

 فعالين کميته آذربايجان دارد. 
در نقشه عمل شش مـاهـه بـا        
جزئيات در باره استفـاده از هـمـه        
امکانات تـبـلـيـغـي و سـازمـانـي             
صـحـبـت کـرده ايــم کـه بـا بـکــار                  
گـرفــتـنــشـان اوال هــمـه جـانــبـه و               
بيرحمانه ناسيـونـالـيـسـم را افشـا           
خواهيم کرد و ثانيا تالش خواهيم 
کرد به سخنگـو و صـدا و کـانـال             
متحد و مشکل شدن نيروي بزرگ 
آزاديــخــواهــي و بــرابــري طــلــبــي          

 درآذربايجان تبديل شويم. 
روشن است که تـحـقـق چـنـيـن         
هدفي دنيايي از کار روي دوش ما 
ميگذارد و رسيدن به آن تالشي به 
مراتب وسعيتر وجدي تـر و هـمـه          

 جانبه تر از گذشته الزم دارد. *
 - ۱۳۹۶فروردين  ۱۷
 ۲۰۱۷آوريل  ۶ 
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ـتـه    به دنبال تالش و پيگيري كمي
مبارزه براي آزادي زندانيان سـيـاسـي      
جهت جـلـب حـمـايـت سـازمـانـهـا و                
تشكلهاي مـتـرقـي و بشـردوسـت از            
آزادي زندانيان سـيـاسـي و در ادامـه           
كمپين دفاع از بهنام ابـراهـيـم زاده ،        
سازمان ' فريدوم ناو' بررسي وضعـيـت     
بهنام ابراهيم زاده را مـورد حـمـايـت         
قـرار داد. سـازمـان 'فـريـدم نــاو' يــك                   
ـتـي در امـريـكـا و               سازمان غـيـردول
ـبـاشـد كـه از          متشكل از وكاليي مي
زندانيان سياسـي كـه در كشـورهـاي           
ــلــف حــمــايــت مـيــكــنــد. ايــن            مـخــت
سازمان ضمن انتشار وضعيت بهنـام  
ـتـش،                ابراهيم زاده بـر روي وب سـاي
دست به اقداماتي جهت حـمـايـت از        
بهنام ابراهيم زاده زده است. بـه طـور        
مشـخـص ايـن سـازمـان در پـروســه               
تدوين درخواستي جـهـت دسـتـرسـي          
ـنـطـور بـررسـي         بهنام به درمان و همي
پروسه دادگاه و احكام نـاعـادالنـه اي      
ميباشد كه براي بـهـنـام صـادر شـده          

 است . 
شـازيــه     ٢٠١٧ در مـاه مـارس         

اختر ، يكي از وكالي با تجربه كه بـا    
سازمان ' فريدوم ناو' و بنابر درخواست  
ـيـان            كميته مبارزه بـراي آزادي زنـدان
سياسي بررسي وضعيت بهنـام را بـه       
عهده گرفته اند در سي و چـهـارمـيـن     
نشست ساليانه شـوراي حـقـوق بشـر         
سازمان ملل بـه طـور مشـخـص در           
رابطه با وضعيت بهنام صحبت كـرد    
و از ايـن شـورا درخـواسـت كـرد تـا                   
وضعيت بهنام را مـورد تـوجـه قـرار           
بدهند. بهنـام ابـراهـيـم زاده ، فـعـال                
ـبـاشـد.         كارگري و حقوق كودكـان مـي

دستگـيـر شـد،       ٢٠١٠ بهنام در سال 

مورد ضرب و شتم قرار گرفته و براي 
وي بيست سـال حـكـم زنـدان صـادر              
كرده كه سپس به پنج سال تقليل پيدا 
كرد. يكسال قبـل از اتـمـام حـكـم ،               
بهنام را در حالي كه هنـوز در زنـدان       
بود به جرايم واهي و تـحـت عـنـوان '           
اتهام و تباني براي ارتكاب جرم عليـه  
امنيت داخـلـي و خـارجـي' مـجـددا                
محاكمه و به نـه سـال و چـهـار مـاه                
حبس محكـوم كـرده كـه سـپـس بـه               
هفت سال تقليل پيـدا كـرد. خـانـواده          
بهنام گفته بودند كه در ماه دسـامـبـر    

بهنام براي بـار سـوم تـوسـط          ٢٠١٦ 
داديـار كـرج بـا ريـاسـت               ١٢ شعبه   

قاضي سيامك آبيار به اتهام تـوهـيـن    
به رهبري و مسئولين زندان و تحريك 
زندانيان مورد تفهيم اتهام قرار گرفته 
است اما هنوز محكوميـتـي بـه وي        
ابـالغ نشــده اســت. خـانــواده بــهـنــام             
بشدت نگران وضعيت وي ميباشند. 
بهنام از بيماريهاي مختلفي رنج بـرده  
كه نياز بـه درمـان فـوري دارنـد امـا              
عليرغم اينـكـه خـانـواده اش بـارهـا             
تقاضاي مرخصي درماني كرده انـد،    
اين درخـواسـتـهـا بـدون هـيـچـگـونـه               
توضيحي از سوي مسولين زندان رد   
شده است. الزم به ذكر است كه بهنـام   
همچنان در بند ده زندان رجايي شـهـر   
، كه اين بند بدترين شرايط زيستي و   

 بهداشتي را دارد نگهداري ميشود. 
 

كميته مبارزه براي آزادي زندانيان 
 سياسي

برابر با دوادزهم  ٢٠١٧ اول اوريل 
   ١٣٩٦ فروردين 
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نـمـايـنـدگـي نـمــيـشـونـد. راه رهـائــي                  
مردمي که در مـنـگـنـه جـنـگ ايـن                
نيروها قرار گرفته اند مقابله با هـر دو      
ـه و عـراق و               قطب است. مـردم سـوري
ايران و ديـگـر کشـورهـاي اسـالمـزده             
تنها با بزير کشيدن و کنار زدن دولتها 

ـه   و نيروهاي اسالمي و با خاتمه دادن ب
دخالتگريـهـاي نـظـامـي دولـت هـاي              
آمـريــکـا و روسـيــه مـيــتــوانـنــد روي              

 آرامش ببينند.  
حزب کمونيـسـت کـارگـري هـمـه           
مردم آزاده جهان و همه نيروهـاي چـپ     
ـه بـا نـيـروهـا و                 و مترقي را به مـقـابل

دولـتــهــاي اســالمــي و ســيـاســتــهــاي         
ارتجاعي دولتهاي آمريکا و روسيـه و    
ـه        وابستگانشان در منطقه خـاورمـيـان

 فرا ميخواند.  
 حزب کمونيست کارگري ايران

آوريــل      ۷ ،    ۱۳۹۶ فــرورديــن         ۱۸ 
 ۲۰۱۷   
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