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رسانه هاي حکومت، در روزهاي 
گــذشــتــه در تــقــابــل بــا يــکــديــگــر،            
گزارشات متعددي از زبـان کـارگـران      
مـعـدن يـورت در اسـتــان گـلــسـتــان               
منتشـر کـرده انـد کـه اعـتـرافـي بـه                   
کــيــفــرخــواســت کــامــل عــلــيــه کــل          
حکومت اسالمي است. به اجزاء اين  

 کيفرخواست بپردازيم: 
 ۱-    :�صحبت هـاي کـارگـران        ا�5

معدن بدون هيچ امـا و اگـري نشـان          
ـقـا                   ميدهـد کـه مـعـدن يـورت مـطـل
امــنــيــت نــداشــتــه اســت. کــارگــران           
ميگويند از روز قبل بوي گـاز را در        
معدن استشمام کرده اند و تذکـر داده    
اند کسي جدي نگرفته است. مـعـدن      
يک طرفه و بسته بوده، هيچ دستـگـاه   
تهويه اي در معدن نبوده و راهي براي 
فرار در مواقع احتمالي نداشته است. 
تجهيزات معدن کهنه بوده و تکنيـک  
هاي جديد مورد استفاده قرار نگرفته 
است. کارگران در سالهاي گذشته نيز  
بارها به ناامني معدن اعتراض کـرده  
اند اما نه تنها هيچ ارگاني تـوجـهـي      
ـتـظـامـي بـاتـوم             نکرده بلکه نيـروي ان
تـحــويـل کـارگــران داده و کـارفــرمــا             
کـارگـران مـعـتــرض را اخــراج کــرده             
است. حتي کارگراني که به تونل دور    
و دراز تاريک ميروند چراغ کافي براي 
ديدن مسير نداشته اند. فعال از عـدم     
بهداشت مطلق و عدم تعويض بموقع 
ـفـاده            ماسک هايي کـه کـارگـران اسـت
مــيــکــنــنــد و شــرايــط زيســت آنــهــا          
ميگذريم. روشن است که نه نظـارتـي    
در کار بوده و نه ارگاني به خواسـت و    
ـيـان             اعتراض کارگـران در طـول سـال
دراز رسيدگي کـرده اسـت. داريـم از             
معدن صحبت ميکنيم کـه يـکـي از        
ناامن ترين محيط هـاي کـار اسـت.        
ـيـعـي، وزيـر کـار حـکـومـت                علي رب

ـيـم سـاعـت          مي گويد: "بازرسان کار ن
قبل از حادثه از محل معدن بـازديـد     
ــعــت                 ــودنــد" و "وزارت صــن کــرده ب
وضــعــيــت مــعــدن يــورت را ايــمــن            
ارزيابي کرده بود". حتما علي ربيعـي    
درست ميگويد اما معلوم مـيـشـود      

که کارفرما دم بازرسان را ديده و خانه 
از پاي بست ويران است! مخصـوصـا    
ــر هــمــه                   ــظــامــي کــه فســاد ب در ن
ارگانهـايـش حـاکـم اسـت سـاخـت و                
پاخت ها ده چـنـدان مـيـشـود. ايـن                
کارگر است که بايد بر امنيت معدني 
که زندگي اش را در آنجا ميگـذرانـد،   
نظارت داشـتـه بـاشـد نـه ارگـانـي از                

 جنس کارفرما و حکومت. 
سالـي کـه      ۱۶ هيچ رسانه اي در  -۲ 

از عمر اين معدن ميگذرد، يعني در 
دولت خاتمي، احمدي نژاد و روحانـي  
پنج دقيقه وقتش را و نيم صـفـحـه از      
نشريه اش را به کارگران اخـتـصـاص      
نداده است تا جامـعـه از مشـکـالت         
کارگران مطلع شود. اگر مشـکـالت      
کارگران رسانه اي ميشد حکومتيـان  
ناچار ميشدنـد تـحـت فشـار افـکـار             
عمومي اقدامي بکننـد. بـي جـهـت          
نيست که کارگران معدن در روزهـاي    
گذشته گزارشگران و دوربيـن بـدسـت      
هاي صدا و سيما را هو کـردنـد و در       
ـيـکـه آنـان را دروغـگـو خـطـاب                  حال
ـيـرون                ميکردنـد از اطـراف مـعـدن ب

 کردند. 
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کارگران ميگويند کارفـرمـا قـرارداد      
ـتـه و       سفيد امضا از کارگران ميگـرف
کارگراني را که به شرايط کارشـان يـا     
ندادن حقوق اعتراض کرده اند اخـراج  
و يا تهديد به اخراج کرده است. روشن 
اســت کــه کــل ســيــســتــم قضــايــي             
حکومت پشت کارفرما است وگـرنـه     
ـنـهـايـي                    چگونـه يـک کـارفـرمـا بـه ت
ـلـدري کـنـد، کـارگـران را                 ميتوانـد ق
تهديد و اخراج کند و حـتـي مـاهـهـا          
ـپـردازد؟ کـارگـران        حقوق کارگران را ن
ميگويند سال قبل که در اعتراض به 
ـيـروهـاي        اين وضعيت تجمع کردنـد ن
انتظامي باتوم تحويل آنـهـا دادنـد و          
برخي کارگران را بـازداشـت کـردنـد.           
کارگران شـاهـد بـازداشـت کـارگـران             
معترض معدن بافق و چادرمـلـو هـم      
بوده اند، خبر شالق خوردن کـارگـران     

معدن آق دره با شکايت کـارفـرمـا و        
ــت                 ــر ديــگــر از شــکــاي دهــهــا خــب
کارفرماها و بـازداشـت کـارگـران در           
سراسر کشور را مرتب شنيده انـد، از    
ـيـن کـارگـري هـم               زنداني کردن فـعـال
ـيـان دراز       باخبرند. تجربه در طول سال
ـيـه بـه       به آنها گفته است که قوه قضاي
شکايت کارگران رسيدگي نـمـيـکـنـد        
اما کارفرما کارگر معترض را اخراج 
ميکند و با شکايت کارفرما، حـتـي     
آنجايي کـه حـقـوق کـارگـران را بـاال               
ـيـه کـارگـران         کشيده، قوه قضاييه عـل
ـيـروهـاي                   حکـم صـادر مـيـکـنـد و ن
مسلح حکومت کارگـر را بـازداشـت        
ميکنند و يـا حـکـم شـالق را اجـرا                
ميکنند. دليل اصلي فاجعـه مـعـدن       
يورت، همين بي حـقـوقـي کـارگـران،        
نداشتن حق اعتراض و نداشـتـن حـق      
تشــکــل اســت. کــارگــران اگــر حــق             
اعتراض و تشکل داشتنـد و نـگـران        
دستگيري و اخراج نبودند،  يـک روز      
هـم بـراي مــتـشـکـل شــدن مـعـطــل                
نميشدند و بالفاصله تشکيالت خـود  
را سازمان ميدادند و جـامـعـه را از          
آنچه بر سر آنـهـا حـاکـم کـرده انـد و                 
خطرات معدن مطلع ميکـردنـد. چـه       
کسي اين حق را از کـارگـران سـلـب             
کرده است؟ آيا عالوه بر قانون کار که 
به آن هم خواهم پرداخت، اين سيستـم  
قضايي نيست که کارگر معتـرض را    
مجرم ميشمارد و نيروي انتظامـي و    

 پليس را سراغش ميفرستد؟ 
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قانون کار حق اعـتـصـاب، تـجـمـع و           
تشکل را از کارگر گرفته اسـت. اگـر        
کارگر از ايـن حـقـوق بـرخـوردار بـود             
فاجعه يورت اتفاق نمي افتاد. کارگـر   
اينقدر اعتراض و اعتصاب مـيـکـرد    
ـيـت               که کارفرما مـجـبـور شـود امـن
معدن را تامين کند و اگـر کـارفـرمـا       
سر باز ميزد کارگران ارگانهاي دولتي 
از جمله وزارت کار و وزارت صنايع و 
مـعــادن را مـجــبــور مــيـکــردنــد بــه             
خــواســتــشــان رســيــدگــي کــنــد. اگــر         
ـنـد     کارگران يورت اين حقوق را داشـت

کــارفــرمــا جــرات نــمــيــکــرد بــدلــيــل        
اعتراض اخراجشان کند و يا ماهـهـا   
ـيـروي                  حقوقشان را بـاال بـکـشـد و ن
انتظامي به سادگي بر سـر کـارگـران        
باتوم نميزد و دادگـاه کـارگـري را بـه           
سادگي احضار نميکرد. اگر کارگـران   
اين حقوق را داشتنـد کـارفـرمـاهـا و          
پيمانکاران مختلف حق بيمه آنهـا را    
بموقع پرداخت ميـکـردنـد. کـارگـران         

سـال کـار        ۱۷ شاکي اند که در ازاي   
سـال     ۱۰ سخت و خطرناک فقط بيمه 

آنها پرداخت شده است و ارگـانـي بـه        
شکايت مـکـرر کـارگـران رسـيـدگـي            
نکرده اسـت. کـارگـر مـعـدن کـه بـا                   
جانش بازي ميکنند را حتي مشمول 
قانون کارهاي سـخـت و زيـان آور و              
بيمـه مشـاغـل سـخـت نـکـرده انـد.                 
فاجعه يورت محصول مستقيم قانون 

 کار جمهوري اسالمي است. 
 

ـنـه و         -۵  ـن اما چه کسي جز قوه مـق
دولت هاي مختلف، اين قانون کار را 
ـيـحـقـوقـي کـارگـران             که سند کامل ب
است تصويب کرده است؟ چـه کسـي       
حقوق کارگران را پنج بار زير خط فقر 
تصويب کرده است؟ چه کسي چنـيـن   
قوه قضائيـه اي سـاخـتـه اسـت، چـه               
کسي در قوانينش شالق را تصـويـب     
کرده است، چه کسي نيروي انتظامـي  
را فقط براي سرکوب کارگر سـازمـان   
داده است، چه کسي بودجه مملـکـت   
را تنظيم ميکند و تصويب مـيـکـنـد     
کــه کــرور کــرور صــرف مســجــد و              
امامزاده و زندان و زنداني کردن مردم 
و يا صرف تروريست هـاي اسـالمـي      
در منطقـه مـيـشـود و يـک ريـالـش                
صــرف امــنــيــت و حــقــوق کــارگــر             
نميـشـود؟  و دهـهـا سـوال مشـابـه                  
مستقيما گردن مـجـلـس و دولـت و           
ـيـروهــاي                   ـيـه و ن رهـبـر و قـوه قضــاي
سرکوب را ميگيرد. فـاجـعـه يـورت          
ـيـم ايـن مـجـمـوعـه              ـق محصول مست

 است. 
 دولت روحاني يا کل حکومت:  -۶ 

جناح مخالف روحـانـي در ايـن          

روزهــا طــوري افشــاگــري و تــبــلــيــغ          
ميکند که گويي مشـکـالت از دوره       
روحــانــي شــروع شــده و قــبــل از آن              
ـتـصـادي و       معضلي به نام معضل اق
امنيت شغـلـي و حـقـوق مـعـوقـه و                
ناامني مـحـل کـار وجـود خـارجـي               
ـيـدن           نداشته است. رئيسي بـراي کـوب
روحاني ميگويد اعـتـراض کـارگـران       
معدن يورت عليه روحاني را صـدا و    
سيما پخش کند. قضـاوت درمـورد        
ـيـسـي از روي                    ـتـه رئ اينکـه ايـن گـف
ــا در دعــواهــاي               حــمــاقــت اســت ي
انتخاباتي مجبور شده بـه آن چـنـگ        
بيندازد را بـايـد بـه خـود او و دار و                 
ــرد. خـــودش و                  دســـتـــه اش ســـپـ
حواريونش بخوبي واقفند که در تمـام  

ـقـه    ۳۸ اين  سال صدا و سيما يک دقي
وقتش را در اختيار کارگران معترض 
مــعــدن يــورت و بــافــق و آق دره و                 
چادرملو و غيره و غـيـره قـرار نـداده           
ـقـه وقـتـش را صـرف              ـي است، يک دق
ــت و                     ـف ــودرو و نـ ــران خ ــر اي ــارگ ک
پتروشيمي و ذوب آهـن و مـاشـيـن               
ـقـه               ـي سازي ها نـکـرده اسـت، يـک دق
ـيـن          ـيـار فـعـال ميکروفونش را در اخت
معلمان و کارگران نگذاشته اسـت. و     
گويي دستمزدهاي چند بار زيـر خـط     
فــقــر را در دولــت هــاي مــخــتــلــف              
تصويب نکرده اند، گـويـي شـالق در        
زمــان روحــانــي کشــف شــده اســت،          
گويي زندان هـا را در دوره روحـانـي            
ساخته اند، گـويـي در دوره احـمـدي             
نژاد و خاتمي و رفسنجاني و خامـنـه   
اي بودجه مملکت بجاي رفـاه مـردم       
صرف گله آخوند و ترور و سرکـوب و    
مسجد و امامزاده نـمـيـشـد، گـويـي         
ـقـط وزراي روحـانـي          اختالس ها را ف
ـبـل از آن                    انجـام داده انـد؟ گـويـي ق
ـيـکـاري بـرخـوردار           کارگران از بيمه ب
ـقـر و فـالکـت و                    بوده اند و گـويـي ف

 ۳۸ بيکاري و بيخانماني به تمام اين   
سال حکـومـت آدمـکـشـان مـربـوط            

 نميشود؟ 
اما بياييد ما نيز همراه رئيسي و 

�4. ی�رت،	* 
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�ان:  Mانـتـخـاب تـرامـپ        '6
فــاشــيــســم اروپــا را        -نــاســيــونــال

تقويت کرد و راست افراطي اروپـا  
را براي پيروزي در انتخابات ايـن    
کشورها اميدوارتر ساخت. نتايـج   
انتخابات هلند و اکنون فرانسه که 
هر دو با شکست راسـت افـراطـي      
همراه بود، نشان داد کـه پـيـروزي      
ترامپ آنطور که تصور مي شد به 
تقويت فاشيسم اروپا منجر نشـد.  
چرا فاشـيـسـم نـتـوانسـت در ايـن              

 انتخاباتها پيروز شود؟
هـمـانـطـور کـه        ��# ;ـBـ�ا�ـ:: 

اشــاره کــرديــد در بــدو انــتــخــاب          
ترامپ بسـيـاري از رسـانـه هـا و              
نــاظــران ســيــاســي چــنــيــن تصــور        
ــر بــه                    ــد کــه ايــن ام ــيــکــردن م
قدرتگيري احزاب راست افـراطـي     
در اروپا کـمـک خـواهـد کـرد. در               
ابتدا نيز نشانه هائي از افـزايـش       
نفوذ ناسيونال فاشيـسـم اروپـائـي       
بچشم مـيـخـورد. امـا ايـن رونـد              
ديري نـپـائـيـد. حـدود چـهـارمـاه                
تجربه رياست جـمـهـوري تـرامـپ          
ــردم از               ــي مـ ــردانـ ــگـ ــراي رويـ بـ
همپالکي هاي اروپائي او کـافـي       
بــود. مــيــدانــيــد کــه در جــريــان              
رقابتهاي انتخابـاتـي در فـرانسـه         
ترامپ علنا و رسـمـا از مـاريـن             
لوپن حمايت کرد و اين به نظر من 

 کامال به نفع مکرون تمام شد. 
اما ناکامي انتخاباتي راسـت  
افراطي در فرانسه عالوه بر تجربه 
منفي ترامپ علـل ديـگـري دارد        
که پايه اي تـر و تـاريـخـي اسـت.            
مردم فرانسه هـنـوز خـاطـره تـلـخ           
قدرتگيري هيتلر و فرانسـه تـحـت      
اشغال  نازيسم را فراموش نکـرده  
اند و راسـيـسـم لـوپـن بـراي آنـهـا               

 يادآور آن دوره است.  
فاکتور پايه اي  ديـگـر فـعـال         
شدن تـوده مـردم در سـيـاسـت و                
اعتراض و مبارزه است که اساسا 
به يمن مدياي اجتماعـي امـکـان      
پذير شده است. انـحـصـار قـدرت          
تبليغاتي و کنترل تـمـام و کـمـال           
افکار عمومي يکي از ملزومـات  

پايه اي حکومتهـاي فـاشـيـسـتـي         
است و در دنياي امروز شـکـسـتـه     
شدن انـحـصـار دولـتـهـا و الـيـت                 
سياسي بر رسانه ها و دخالتگـري  
وسيع توده مـردم در سـيـاسـت و             
تبادل اخبار و افـکـار در مـديـاي         
اجتماعي ايـن امـر را نـامـمـکـن             
ــراض                 ــد و اعــت ــق ــرده اســت. ن ک
وافشاگري و طنز و تمسـخـري کـه      
در مدياي اجتماعي عليه ترامـپ  
و سياستهايش صورت مـيـگـيـرد       
يک عامل موثر در رسوائي و بـي    
اعتباري او و هـم سـنـخـانـش در            
آمريکا و اروپـا و سـراسـر جـهـان            

 است. 

�ان:  Mهمانطور که اشـاره    '6

کــرديــد اروپــا تــجــربــه تــاريــخــي          
فاشيسم و جـنـگ جـهـانـي را در            
حافظه تاريخـي خـود دارد و چـه            
بسا وحشت از تکرار تاريخ مانعي 
براي رشد بيشتر نئوفاشيست هـا    
در اين قاره باشد. بيشک اين يـک     
عامل موثر در شـکـسـت راسـت           
افراطي در انتخابـات فـرانسـه، و        
همچنين  در هـلـنـد، بـوده اسـت.          
بنظر شما با اين نشـانـه هـا مـي           
توان نتيجه گرفت راه  قدرتگـيـري   

 فاشيسم در اروپا سد شده است؟
نـاکـامـي هـاي       ��# ;ـBـ�ا�ـ:: 

انتخاباتي يک گام مـهـم مـقـابلـه          
مردم با نيروهاي فاشيستي اسـت    
اما به معني خـتـم نـفـوذ احـزاب          
فاشيستي در صحنه سياسي اروپا 
نيست. عروج فاشيـسـم در غـرب         
اساسا ناشي از بي آلترنـاتـيـوي و      

ايـدئـولـوژيـک     -بي افقـي سـيـاسـي      
ــانــــي اســــت.            بــــورژوازي جــــهــ
ناسيوناليسم اقتصادي و خـارجـي   
ــن بســت                   ــن ب ــت ــر م ــزي ب ــي ــت س
ــحــران              ــســم و ب ــي ــســروات ــن ــوک ــئ ن
گلوباليسم اقتصادي بجـلـو رانـده      
ميشود چون بورژوازي آلتـرنـاتـيـو     
ديگري ندارد. دوره کينزينيسـم و     
دولـت رفــاه مـدتــهــاســت بــپــايــان         
رسيده و فريدمنيسم و سياستهاي 
رياضتکشي اقتصادي نيز نه تنها 
رونقي در چشم انـداز قـرار نـداده          

است بلکه تنها به عظيم تـر شـدن     
شکاف بين فقر و ثروت و نگرانـي  
آکادمـيـسـيـنـهـا و الـيـت فـکـري                 

 -بورژوازي از عـواقـب سـيـاسـي          
اجتماعي ايـن امـر مـنـجـر شـده               
است. بحران سرمـايـه بـخـصـوص         
گريبان کمپانيـهـاي عـظـيـم چـنـد            
مليتي را گـرفـتـه اسـت. بـنـا بـر                 
ــه                 ــام ــه ن ــت ــف ــزارش ه ــن گ ــري آخ
اکونوميست در عرض پـنـجـسـال       
گذشته سـود هـفـتـصـد کـمـپـانـي              

 ۲۵معتبر بين المللي  به ميزان    
در صد کاهش يافـتـه اسـت. ايـن          
رونـــد بـــاعـــث شـــده اســـت تـــا              
ناسيوناليسم اقتصادي و بازگشت 
به اقتصاد، بازار مـلـي، مسـئـول       
قلمداد کردن خارجي ها (دولتهاي 
خارجي، کارگر خـارجـي و حـتـي           
سرمايه هاي خارجي) و راسيـسـم    
و بيگانه ستيزي زمينه پيدا کند. 
اين شرايط اقتصادي و بي افقي و 
بي آلـتـرنـاتـيـوي بـورژوازي بـراي              
فائـق آمـدن بـر آن عـلـت اصـلـي                  
عروج فاشيسم در جـوامـع غـربـي       

 است.
از سوي ديگر بر متن بحران و 
بي افقي هـمـه جـانـبـه بـورژوازي             
دولتها، اليت سـيـاسـي و احـزاب         
سنتي حکومتي در غرب در نـزد      
توده مردم بي اعتبار شده اند. بنا 

 ۲۰۱۵بر نظرپرسي کـه در سـال           
انجام شد بيش از هشتاد در صـد    
مردم آمريکا به سيستم حکومتي 
در اين کشور اعتمادي ندارند. بنا 
بر آخرين نظرپرسي ها در فـرانسـه   

در صـد مـردم          ۸۳نيز نزديک بـه    
ــحــت              ــد ت ــدن ــق ــت ــن کشــور مــع اي
حاکميت احزاب سنتي (گليستها  
و سوسـيـالـيـسـتـهـا) وضـع بـدتـر                
خواهد شد. اين زمينه عيني نفوذ 
تبليغات پوپولـيـسـتـي نـيـروهـاي          
راست افراطي در جـامـعـه اسـت.         
احزاب و چهره هاي فاشيسـت کـه     
بجلو رانده شده انـد جـزء احـزاب          
سـنـتـي حـکـومـتـي در کشـورهـا                
غربي نيستند و اين به آنها اجـازه  
ميدهد  ادعا کنند که با سيسـتـم   

موجود مخالفند و ميخواهند آنرا 
تغيير بدهند. هم تـرامـپ بـا ايـن          
نوع ادعاها به رياسـت جـمـهـوري       
رســيــد و هــم يــک رکــن اصــلــي               
تبليغات مارين لوپن ضـديـت بـا        
سيستم بود. علت اصلي جذابيـت   
مکرون براي مردم فرانسه نيز عدم 
تعلق او به احزاب سنتـي فـرانسـه      
بود. او در تاريـخ فـرانسـه اولـيـن           
رئيس جمهوري است که در هـيـچ     
يک از دوحـزب جـمـهـوريـخـواه و               

 سوسياليست عضويت ندارد. 
همه عوامل فوق نشان ميدهد 
که ناکامي هاي انتخاباتي راسـت  
ــه حســاب               ــد ب ــاي ــب افــراطــي را ن
شکست استراتژيک آن گذاشت. تا  
بحران همـه جـانـبـه بـورژوازي پـا             
برجاست و تا توده مردم از الـيـت     
ســيــاســي و احــزاب حــکــومــتــي          
ناراضي هستـنـد زمـيـنـه رشـد و             
بسط نفوذ فـاشـيـسـم نـيـز وجـود              
دارد. تنها با نقد سوسيالـيـسـتـي      
وضع موجود و حضور فعـال چـپ     
انقالبي در صحنه سياسي ميتوان 
هم فاشيسم نوپا را به عقب راند و 
هم احزاب سنتي بورژوازي را بزير 

 کشيد.  

ــ�ان:  Mفـاشـيـسـم بـطـور         '6

تاريخي به خشونت و استـفـاده از     
راه کارهاي خارج از عرف و قانون 
و ساختارهاي دمکراتيک تـمـايـل      
داشته است. اما برخي از رسـانـه        
ها و ناظـران سـيـاسـي فـاشـيـسـم             
ــوعــي              ــوع تــرامــپ را ن نــوپــاي ن
"فاشيسم دموکراتيک" مينامـنـد.    
آيا اين اصطالح درستي است؟ آيا 
فاشيـسـم مـيـتـوانـد بـا اتـکـا بـه                   
نـهــادهــاي دمــوکـراتــيــک بــقــدرت       
بــرســد؟ و يــا در صــورت کســب             
ــادار            ــه دمــوکــراســي وف قــدرت ب

 بماند؟   
هم هيتـلـر و هـم        ��# ;�Bا�:: 

تــرامــپ بــا انــتــخــابــات بــقــدرت          
رسيدند. بنابرين اگـر مـنـظـور از          
فــاشــيــســم دمــوکــراتــيــک بــقــدرت      
رســيــدن فــاشــيــســتــهــا از طــريــق         
انتخابات باشد ايـن امـر کـامـال           

امکانپذير است. اما گـرايـش بـه         
انحصار قدرت و حـفـظ قـدرت از        
طريق يک حکومـت پـلـيـسـي يـک           
خصوصيت نيروهاي فاشيستـي و    
کال راست افراطي اسـت. هـيـتـلـر         
بعد از قدرتگيري احزاب و رسانـه  
هاي مخالف، آزاديهاي مـدنـي و       
سياسي، و نهادهـا و تشـکـلـهـاي          
مدني و دمـوکـراتـيـک را در هـم              
کوفت و تـرامـپ هـم دارد تـالش           
خــودش را مــيــکــنــد. تــرامــپ و            
کابينه اش در تـحـريـف و انـکـار            
واقعيات و تبليغات دروغ  و پـوچ  
و مخالفت با رسانه ها دست کمي 
از گوبلز ندارند امـا اگـر تـرامـپ           

و نـخــواهــد       -هـنــوز نــتــوانسـتــه       
ــوع             -تــوانســت  ــوري ن ــات ــکــت دي

هيتلري را در آمريکا احـيـا کـنـد         
اين اساسا بخاطر رسـوائـي و بـي        
اعتباري راسيسم و فـاشـيـسـم در       
افکار عمومي و بويژه، همانـطـور   
که باالتر اشـاره کـردم، شـکـسـتـه           
شدن انحصار دولتي بر رسانه ها و 
فعال شدن توده مـردم در مـديـاي        
اجتماعي است. گرايش نيـروهـاي    
راسيستي و راست افراطي به نفي 
آزاديهاي سياسي تـغـيـيـر نـکـرده           
است، ولي آنچه تغيير کرده اسـت    
ــل             ــيـ ــمـ ــحـ ــي تـ ــلـ ــمـ ــان عـ ــکـ امـ
ديکتاتوريهـاي فـاشـيـسـتـي نـوع            
هيتلر و موسوليني و فرانـکـو در     

 جوامع غربي است.       
نکته ديگر ايـنـکـه انـحـصـار           
قدرت و ديکتـاتـوري، گـرچـه يـک          
ابزار مهم فاشيسـتـهـا در اعـمـال          
قــدرت اســت، يــک خصــوصــيــت          
هويتي فاشيسم نيست. راسيسم و 
ناسيوناليسم افـراطـي و خـارجـي         
ستيزي خصوصيات تعيين کننـده  
تري در ايدئولوژي و سـيـاسـتـهـاي      
فاشيستي است. از اين نقطه نـظـر   
فـاشــيــســم دوره مـا و فــاشــيــســم            
کــالــســيــک تــفــاوت چــنــدانــي بــا          

 يکديگر ندارند. 
با توجه بـه ايـن نـکـات  اگـر              
منظور از فاشيسـم دمـوکـراتـيـک        

 ز�5. ه	 و =	�#ه	ى ,>�� ا�� 	�	;:
�? در *�ا��. ,	* 

 

:Iا�B; #
�ان �	 �� M6' .O�	Z� 

 ۱۱ صفحه  



 4 ۱۳۹۶ارديبهشت  ۲۲ انترناسيونال 

مضحـکـه انـتـخـابـات ريـاسـت             
جمهوري و شوراهاي اسالمي شـهـر     
ها نزديک است و بـازارگـرمـي بـراي       
داغ کردن تـنـور شـرکـت در آن داغ               
است. در عين حال جنگ و نـزاع در     
ميان باندهاي مختلف حکومتي بـر  
سر گرفتن کرسـي هـاي قـدرت بـاال           
گرفته است. از جمله بساط منـاظـره    
هاي کذايي و تبليغات انـتـخـابـاتـي        
نشان ميدهد که چگونه در مـقـابـل        
فشار اعتراضات مردم، به يکديـگـر   
حمله ميکنند و حتي  پـرونـده هـاي        
سرکوبگري ها و جنايات و اختـالس  
هاي يکديگر را رو ميـکـنـنـد. مـي         
بينيم که در اين دعوا ها پرونده هاي 
قتل هاي سال شصت و هفـت  شـان       
را جلو کشيدند. طرحهاي گازانـبـري    
ــتـــراضـــات               ــرکـــوب اعـ ــراي سـ بـ
ــاي                ــده هـ ــرونـ ــان و پـ ــويـ ــجـ دانشـ
ــان را در               ــايشـ ــري هـ ــگـ ــوبـ ــرکـ سـ
دانشگاهها را جلو چشم گذاشتند  و 
افشا کردند. از طـرح هـاي حـجـاب           
وعفاف و کشاکش هايشان گفـتـنـد.    
از سرکوب تشکلها و ان جـي او هـا       
مثال آوردنـد، از وضـع نـابسـامـان              
اقتصادي جامعه و فضاي اعـتـراض   
در ميان مردم به يـکـديـگـر هشـدار          
دادند. از شکست برجـامشـان هـوار       
ــران و                   ــارگــ ــد. از کــ ــدنــ ــيــ کشــ
اعـتــراضـاتشــان از جــملــه از وضــع           
ــان کــه                   ــش نشــان ــان  آت ــابســام ن
اعتراضاتي دارنـد و بـدنـبـال آتـش              
سوزي در ساختمان عظيم پـالـسـکـو     
به مرکز توجه جامعـه تـبـديـل شـده          
انــد، و از  اعــتــراضــات کــارگــران             
شرکت واحد با خواست حق مسـکـن   
براي همه، شاهد مثال آوردند. بر سر 
فــاجــعــه مــعــدن بــر ســر يــکــديــگــر           
کوبيدند. از سوي ديگر بازار وعده و  
وعيد دادن ها داغ است. با متوسـل   
شدن به لغو طرح تفکيک جنسيتي و 
حماسه سرايي بـر سـر ايـنـکـه بـراي             
زنــان اشــتــغــال ايــجــاد کــرده انــد،             

 ١١ فراخوان ميدهند که هر کس بـا    
نفر پاي صندوق راي برود. و خالصه  
کالم اينکه صحنه اين منـاظـرات و     
افشاگـري هـايشـان از يـکـديـگـر و                
رجزخوانـي هـاي انـتـخـابـاتـي شـان                

بطور واقـعـي صـحـنـه بـه جـان هـم                 
افتادن مشتـي جـنـايـتـکـار، دزد و             
فاسد است که برسر گرفتن قـدرت و      
چپاول بيشتـر، چـنـيـن بـه جـان هـم                
افتاده اند. و در فضاي بـحـث هـا و           
جدالهايشان سايه سنگـيـن جـنـبـش        
کارگري، جنبش قدرتمند رهايي زن   
و اعتراضات مـردم عـلـيـه قـوانـيـن            
ارتجاعي اسالمي و بنيادهاي پـايـه     
اي حکومتي و فضاي پـر اعـتـراض        
جــامــعــه را مــيــشــود ديــد. قــدرت           
کارگران و مردمي را مي شـود ديـد     
که هر روز قدرتمند تر، با خواسـتـهـا    
و اعتراضاتشان به جلـو مـي آيـنـد.         
مردمي که کل اين بساط جهنمي را 

 نميخواهند. 
کسانيکه تنور انتخابات را داغ   

 ميکنند
اينبار نيز مثل بارهاي گذشتـه،  
"اصالح گرايان" درون حـکـومـتـي و         
گرايشات راست توده ايستي، تـحـت   
عنوان انتخاب بين بد و بدتر سـعـي     
ميکنند تنور انتخابات را داغ کـرده  
و براي روحاني بازار گرمي کنند. از  
جمله اين تبليغات را در گـروهـهـاي      
تلگرامي و در جمع ها ومناسبتهاي 
مختلف در ميان کارگران، معلـمـان   
و بخش هاي مختلف جامعه پمـپـاژ   
ميکنند. ضمن اينکه همه تالششان 
اينست که فضا را آرام نـگـاهـدارنـد،     
تا مبادا بساط مضحکه شان بـرهـم   
ريزد. يک نمونه اش اطالعيه شوراي  
سراسري تشکلهاي صنفي معـلـمـان    

ارديبهشت بـود کـه      ١٢ به مناسبت 
مشخصـا بـا گـفـتـن ايـنـکـه "چـون                    
کشور ما در برهه خاصي از حـيـات     

اجتماعي خود به سر مي  –سياسي 
برد" و ضـرورت دارد کـه مـردم در               
شرايطي آرام و بـه دور از چـالـش و            
دغدغه به "انتخاب" دست بزنند، بـه    
"احترام اين حق بـزرگ مـلـت" و بـه               
منظور جلوگيري از استفـاده ابـزاري     
جناح هاي سيـاسـي و جـريـان هـاي            
قدرت از اعتراض هاي معلـمـان، از     
برگزاري تجمع اعتراض آميز و بحـق  
خود در هـفـتـه مـعـلـم، چشـم مـي                   
پوشند. بدين ترتيب با رديـف کـردن      
اين عبارات، هم تبليغ انـتـخـابـاتـي        

شان را ميکنند و هم تمام تـوانشـان     
را بـکـار مـيـبـرنـد تـا اعـتـراضـات                 
معلمان را متوقف کنند. ايـنـان در        
بحث هايـي هـم کـه در کـانـالـهـاي                
تلگرامي و در مـجـامـع مـعـلـمـان                
جاري ميکنند، تحت عنوان ايـنـکـه    
حرفي نزنيد که فضا امنيتـي شـود،     
عمال تـالش مـيـکـنـنـد بـه فضـاي                 
امنيتي دامن زده و با اين کار جلوي 
هر گونه اعتراضي را سد کنـنـد. در      
عين حال در پشت پرده نيز با ديـدار    
ــان               ــدگـ ــنـ ــايـ ــمـ ــد از نـ ــنـ ــنـــي چـ تـ
ــول و                ــس ق "اصــالحــگــراي" مــجــل
قرارهايشان را گذاشته، ميـکـوشـنـد     
با دسـتـمـايـه کـردن نـيـروي وسـيـع                  
اعتراض معلمان، براي خود سهـم و    
موقعيتي جستجو کنند. خصـوصـا      
ــمــان و             ــارزات درخشــان مــعــل مــب
معلمان بازنشسته در دو سـه سـالـه        
اخير، اينان را بـه شـدت هـراسـنـاک          
کرده است. و تمام کـوشـشـان را بـه            
کار ميبرند که کنترل اوضـاع را در        
دست داشته باشنـد. در کـانـالـهـاي           
تـلــگــرامــي نــيــز، هــمــه تــالــشــشــان         
اينستکه مبادا بحثي رد و بدل شود 
که فضا به سمت ديـگـري بـچـرخـد.          
چرا که جايگاه مدياي اجتماعـي در    
شکل دادن به اعتراضـات سـراسـري      
معلمان را خود بخوبي تجـربـه کـرده      

 اند.
نظير همين تبلـيـغـات را خـانـه          
کارگـري هـاي حـکـومـت اسـالمـي              
دارنــد. وقــيــحــانــه از ضــرورت راي           
کــارگــران بــه "روحــانــي" ســخــن                  
ميگويند. پوستر چـاپ مـيـکـنـنـد.          
امــا جــواب ايــن آبــروبــاخــتــگــان را          
کارگران در قطعنامـه هـاي اول مـه          
دادند. جـواب آنـهـا را مـعـلـمـان و                 
کارگران در اعتراضات هر روزه شان 

 دارند ميدهند. 
جالب اينجاست که تبليغات بـر  
سر کانديداتوري شوراهاي اسـالمـي   
شــهــرهــا تــحــت عــنــوان مشــارکــت        
کــارگــران، مــعــلــمــان، زنــان و.. در            
سياست، چاشني تبليغات براي کـل    
مضحکه انتخابـاتشـان شـده اسـت.         
زير پرچم آپارتايد جنسي که ساختار 
کــل ايــن حــکــومــت اســت، بــطــور            

مسخره اي از سهميه سـي درصـدي       
زنان در انتخابات سخن ميگـويـنـد.    
و يا ميکـوشـنـد کـه تـحـت عـنـوان               
امکان کانديد شـدن کـارگـران و يـا             
معلمان بـراي "دخـالـتـگـر شـدن در              
امور جامعـه" نـيـروي بـيـشـتـري از               
کــارگــران و مــعــلــمــان را پــاي ايــن            
مضحکه بکشاننـد. نـمـونـه چـنـيـن             
تبليغاتي در کـانـالـهـاي تـلـگـرامـي           
جرياناتي چون سـنـديـکـاي فـلـزکـار            
مکانيک کـه جـوالنـگـاه گـرايشـات             
راست توده ايستي است، را به وفـور    
ميشود ديد. اما همه اينها در جهت 
مشروعيت دادن به ساختارهاي ايـن  
حکومت و کـل بسـاط سـرکـوب و             

 جنايتش است.
خالصه کالم اينکه در تبليغـات  
تــمــامــي طــيــف هــاي ارتــجــاعــي           
رنگارنگ مدافعت حـکـومـت هـمـه        
چيز حول انتخاب بد و بدتر ميچرخد 
و با جلوي چشـم آوردن اعـدام هـاي          

و طــرح هــاي گــازانــبــري          ٦٧ ســال   
قاليباف براي سرکوب دانشجويان و   
طرحهاي تفکيک جـنـسـيـتـي او در            
شهرداري و غـيـره، چـنـيـن تصـويـر              
ميدهند که گويا اگـر روحـانـي روي        
کار بماند، فضا باز تر خـواهـد بـود.      
انگار روحـانـي در ايـن چـهـل سـال               
کارنامه اي پـر از جـنـايـت و دزدي             

 ندارد.
اما با تـجـربـه اي کـه مـردم از              
دولــت خــاتــمــي و امــروز روحــانــي           
دارند، ميدانند که بد و بدتري وجـود  
ندارد. دوره روحاني رکورد اعدام هـا   
را داشته و اساس سياستش تشـديـد   
بيشتر رياضت اقتصادي وتـحـمـيـل       
فقر و بدبختي بيشتر بر گـرده مـردم       

 بوده است. 
بطور واقعي نيز انتخـاب يـا در       
واقع انتصاب هيچ يک از اين جک و   
جانواران بـخـودي خـود نـمـيـتـوانـد               
کوچکترين بـهـبـودي در وضـع مـا              
کارگران و ما مردم ايجاد کنـد. هـر      
کدام که سرکـار بـيـايـد بـه مـعـنـاي               
تداوم عمر اين حـکـومـت و جـهـنـم             
ســرمــايــه داري حــاکــم اســت. امــا            
تـقــويــت تــوازن قــوا بــه نــفــع مــردم             
متيواند فضا را بـدرجـه اي عـوض            

کــنـــد و ايـــن حـــکــومـــت را در                  
سياستهايش اينجـا و آنـجـا عـقـب            
براند. در واقع اين قـدرت مـبـارزات       
ما مردم است کـه بـخـشـي از خـود            
حکومت را وادار کرده که پز اصـالح  
طلبي بگيرد تا بتواند کل نظام را از 
زير ضـرب اعـتـراض مـردم بـيـرون               
بکشد و براي کل حاکـمـيـت عـمـري        
بخرد. و در لباس و هيئت "اعـتـدال"     
و "اصالح طـلـبـي" کـل جـامـعـه را                
چپاول و سرکوب کرده اند. بنـابـرايـن    
چيزي که ميتواند اوضاع را بـه نـفـع      
مــا کــارگــران و مــا مــردم و بــراي              
رسيدن به خواستهايمان  تغيير دهـد  
مبارزات خود ما ست. هيچ ترديدي 
در اين زمينه نبايد داشت. اگـر مـا        
متحد و متعرض و متشکل باشيم، 
حکومت اسالمي حتـي بـيـشـتـر از          
امروز دچار شکاف و انشقاق و چنـد  
دسـتـگــي مـيــشـود و فـرجـه نـفــس                
 کشيدني براي مردم ايجاد ميشود. 

خواست واقعي کـارگـران و کـل        
مـردم جـارو شــدن کــل ايـن بســاط              
توحش داعش ايران است. مردم ايـن   
را در اعتراضات هر روزه شان دارنـد  
بيان ميکنند. و امروز با جامعه اي    
روبروييم که از اعتراض و مبارزه بـه  
حد انفجـار رسـيـده اسـت. جـنـبـش               
ــا               اعــتــراضــي کــارگــري هــر روز ب
خواستهاي سياسي تر و  اجتـمـاعـي    
تري به جلو مي آيد و وزن سنگيـنـي   
در فضاي سـيـاسـي جـامـعـه دارد.             
کارگران با اعتراضاتشان عليه فقر و 

 ٤ بـا شــعـارهـايــي چـون خـط فــقـر                 
ميليون، حقوق ما يک ميليون، يـک    
اختالس کم بشه، مشـکـل مـا حـل         
ميشه، معيشت، منزلت حق مسلـم  
ماست، و با فرياد زير بار ستم نـمـي   
کنيم زندگي، دارند اعتـراضـشـان را      
بـه کــل ايـن سـيــسـتـم تـبـعــيـض و                   
نابرابري بيـان مـيـکـنـنـد. مـعـنـاي               
واقــعــي اعــتــراضــات کــارگــران،             
معلمان، بازنشستگان و بخش هـاي  
مــعــتــرض جــامــعــه يــعــنــي نــه بــه            
جمهوري اسالمي و نه به مضـحـکـه    
انتـخـابـاتـش. خـواسـتـهـاي واقـعـي                
کارگران و کل مردم جامعه بنـدهـاي   
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 خيلي خوش آمديد به برنامه!
روز جهاني کـارگـران را بـه تـک           
تک شما، به کارگران ايـران و جـهـان        

 صميمانه تبريک ميگويم.
اجازه بدهيد قـبـل از هـر چـيـز              
انـزجــار و نـفــرت عــمـيــقـمــان را از               
حکومتي اعالم کنـيـم کـه مسـئـول          
مستقيم زنده بـگـور شـدن کـارگـران          
معدن يورت است. خانواده هاي اين  
جانباختگان را در آغوش بگيـريـم و     
در غمشان شريک شويـم. حـکـومـت        
اسالمي با سالخي اين کـارگـران در     

متري زير زمـيـن بـر         ۱۸۰۰ اعماق 
پــيــشــانــي روزکــارگــر امســال خــون        
پاشيد و صفحه خونيـن  بـر پـرونـده           
سنگينش عـلـيـه کـارگـران و مـردم             

 اضافه کرد.
در کنار اين خبر تکـان دهـنـده،      
همچنان دهها فعال و رهبر کارگري، 
مدافع حقوق کودک و زن ومـعـتـرض    
عليه اعدام و فعالين عـدالـت طـلـب       
در زندان هستند. اسماعيـل عـبـدي       
اعتصـاب غـذايـش را شـروع کـرده              
اســت. آتــنــا دائــمــي فــعــال حــقــوق            
کــودکــان و زنــان و عــلــيــه اعــدام               
همچنان در اعتـصـاب غـذاسـت. و          
البته کـل طـبـقـه کـارگـر بـه مـرگ                   
تدريجي با دستمزدي چهار بـار زيـر       

 خط فقر محکوم شده است. 
اما در اول بحث اجازه بدهيد بـه   
دو خبر خوب و خوشحال کننـده هـم      

 اشاره کنم.
بــه يــمــن اعــتــراضــات وســيــع           
ــهــاي گــذشــتــه، حــکــومــت           درســال
اسالمي مجبور شد در روز کـارگـر         
بهنام ابراهيم زاده چـهـره مـحـبـوب            
کارگري را آزاد کند و نيـمـاي عـزيـز       
همان فرزندي که سالـهـاسـت دور از        
پدرش با سرطان جنگـيـده اسـت در        

آغوش گرم پدرش جاي گرفـت. والـه      
زماني پسر عموي شاهـرخ زمـانـي،      
عضو و فعال سـنـديـکـاي کـارگـران           
نقاش استان البرز به جـرم اعـتـراض      
در اول مه دستگير شد اما مـجـبـور    

 شدند  فورا آزادش کنند. 
سال قـبـل طـبـقـه کـارگـر ايـران               

 دستاوردهاي زياده داشته است 
ــراضــات            ــت ــرش اع ــت ــال گس س
کارگري بود. در اين مورد آمارهـاي   
مختلفي هست که حاکـي از قـريـب        

مورد اعتصابـات   ۲۰۰۰ تا  ۱۵۰۰ 
 و اعتراض کارگري هستند. 

سال اتحاد و اعتراض کـارگـران    
در عرصه هاي مختلف مثل صنايع 
و معلمان و پرستاران و بازنشـتـگـان    

 در سطح سراسري بود. 
سال حضور وسيع خانواده هـاي    
ــراضــات               ــت ــري در صــف اع ــارگ ک

 کارگري بود.  
سال بيانيه مشترک اسـمـاعـيـل       
عبدي و جعـفـر عـظـيـم زاده عـلـيـه               
امنيتي کردن اعتـراضـات کـارگـري       
بود که ايـن مـوضـوع را بـه نـحـوي               
گسترده در صحنه سياسي جـامـعـه      

 قرار داد.
سال بـه مـيـدان آمـدن بـيـشـتـر               
رهبران و شخصيتهاي علني طـبـقـه      
ــقــش                 کــارگــر و ظــاهــر شــدن در ن
سخنـگـويـان کـل طـبـقـه کـارگـر و                   

 رهايي کل جامعه بود.
تـعـجـب نـبـايـد کـرد کـه سـران                  
ضدکارگر حکومت روز کارگر بـراي    
کارگران چاپلوسي ميکنند! خـامـنـه    
اي به کانديداهاي رياست جـمـهـوري    
رهنمود ميدهد که طوري صـحـبـت      
کنيد که معلوم شود بـه حـمـايـت از         
طبقات ضعيـف وارد عـرصـه شـده           
ايد! حسـن روحـانـي ايـن شـارالتـان              

کهنه کار امنيتي با حقارت تمام بـه  
"کارگران عزيز" قول ميـدهـد اليـحـه         
ضد کارگري اصـالح قـانـون کـار را           

 پس خواهد گرفت!
رضـا پــهــلــوي هــم از انــقــالبــي           
صحبت ميکنـد کـه قـرار اسـت بـا              

 اعتصابات کارگري شروع شود!
و اما چند کلمه در باره جايـگـاه   

 طبقه کارگر در رهايي کل جامعه
چرا ميگوييم طبـقـه کـارگـر بـا          
آزاد کردن خود کل جـامـعـه را آزاد          

 ميکند؟  
به اين دليل ساده که کارگر براي 
رها کردن خودش بايد کار مـزدي را    
از بين ببرد. منشـا بـردگـي دائـمـي           
خــودش را از بــيــن بــبــرد. يــعــنــي              
شرايطي را از بين ببرد که مجبورش 
کرده نيروي کارش را مثل کـاال هـر       
روز به بـازار بـبـرد و بـه صـاحـبـان                  
سرمايه بفروشد و از ثروتي که خـلـق     
ميکند بخش کوچکي را پس بگيرد 
تا خودش و خانواده اش را زنده نگـه  
دارد تا مجددا نيروي کارش را مثل 
کاال به صاحبان سرمـايـه بـفـروشـد.        

 اين يعني بردگي دائمي. 
پس کارگر نميتـوانـد آزاد شـود        
مگر اينکـه کـار مـزدي را از بـيـن                
ببرد. يعني سرمايه داري را از ميان  

 بردارد.  
فورا سئوال دوم پـيـش مـيـايـد:          
اين چه ربطي به آزادي کـل جـامـعـه         
دارد؟ مگر بيعدالتيها و تبعيضهاي 
ديگر هم مربوط به نـظـام سـرمـايـه          

دقيقا همينطور اسـت.     داري است؟ 
تداوم هـمـه نـابـرابـريـهـا، هـمـه بـي                   
عدالتيها، همه تبـعـيـضـهـا بـه ايـن            
خاطر است که نظـام سـرمـايـه داري         
براي ادامه حياتش به آنهـا احـتـيـاج       

 دارد. 

براي مثال مـذهـب را در نـظـر             
بگيريد. مذهب ايـن هـيـوال کـه از              
همه چنگالـهـايـش خـون و کـثـافـت              
ميچکد خيلـي قـديـمـيـتـر از نـظـام               
سرمايه داري اسـت. امـا سـرمـايـه             
داري احتياج دارد همين مـذهـب را     
در اشکال و بسته بـنـديـهـاي جـديـد           
بازتوليد کند و بـه جـان جـامـعـه و              
طبقه کارگر بـيـانـدازد. خـمـيـنـي و               
جنبش اسالمي يک نمونه گـويـاسـت    
که در وقـت خـودش بـه کـمـک دول                
غرب و با جانفشانيهاي بي بي سـي    
ساختند و زنجيرش را پاره کردند تـا  
به جان انقالب مردم بيافتد. هـمـيـن     
امروز باندهاي مرتجع شيعه و سني 
نمونه ديگـري هسـتـنـد کـه بـا پـول                
عــربســتــان و حــکــومــت اســالمــي         
پروارشان کرده اند و افسارشان را باز 
کرده اند تا خيزشهاي مردم براي نـان  
و آزادي و کرامت انساني را به خـون  

 بکشند.  
براي مثال همچـنـيـن تـبـعـيـض          
عليه زنان و سرکوب زنان را در نـظـر   

 بگيريد.
فــکــر مــيــکــنــيــد ايــن تــعــرض         
سازمانيافته عليه زنـان در ايـران و         
منطقه فقط به اين خاطـر اسـت کـه        
ايدئولوژي اسالمي يک لجنزار تـمـام   
عيار عليه زنان است که هسـت؟ نـه     
خير، تـعـرض بـه زنـان يـک حـرکـت                
کامال سياسي وسازمانيـافـتـه بـوده       
وهست تا با به تمکين کشاندن زنـان  
کل جامعه را مـرعـوب کـنـنـد. تـا              
طبقه مفتـخـور مـيـلـيـاردر بـتـوانـد              
اکـثــريــت کــارگــر جــامــعــه را بــدون           

 اعتراض و خاموش بچاپد. 
درخاتمـه  وبـه طـور خـالـصـه،               
گفتيم که طـبـقـه کـارگـر بـراي آزاد               
کردن خودش مجبور است دنيايي را 

که بر روي کار مزدي بنا شـده اسـت     
وارونه کند و عـمـال نـظـم سـرمـايـه              
داري را از بين ببرد و با نابود کـردن    
نــظــم ســرمــايــه داري بــنــيــاد هــمــه           
اسارتها و نابرابريها را از بين ميبرد 
و به اين معنا با آزادي خـودش کـل       

 جامعه را آزاد ميکند. 
امــا روشــن اســت کــه طــبــقــه             
سرمايه دار در يک روز روشن ثـروت    
و قدرتش را تحول کارگران و جامعـه  
نخواهد داد. رهايي طبقه کـارگـر و        
کل جامعه فقط از طريق يک انقالب 

 کارگري ممکن است. 
و تـجـربـه     ۵۷ اما تجربه انقالب 

انقالبهاي مـوسـوم بـه بـهـار عـربـي              
نشان داد که بزرگتـريـن خـيـزشـهـاي         
سياسي و انقالبات را ميتوانـنـد بـه      
شکست بکشانند اگر انقالب توسط 
يک حزب انـقـالبـي رهـبـري نشـود.             
انقالب کارگري پيروز بستـه بـه ايـن        
است که چقدر طبقه کارگر تـوانسـتـه    
بــاشــد صــفــوف خــود را در حــزب             
سياسي و انقـالبـي خـود مـتـشـکـل            
کند. و حـزب انـقـالبـي در دنـيـاي                   
سرمايه داري فقط ميـتـوانـد حـزبـي        
کمونيستي بـاشـد کـه بـر پـرچـمـش                
نوشته باشد: آزادي، برابري، دنيايـي   
رها از کار مزدي. و اين يعني حزبي  
که سوسياليسم را در مقابل بربريـت  

 نمايندگي ميکند. *
ارديبهشت  ۱۱  - ۲۰۱۷ اول مه 

 ۱۳۹۶ 
تــوضــيــح: ايــن نــوشــتــه مــتــن           

 ۱۰ پيشنويس براي ارائه در فرصت   
دقيقه اي مراسم اول مه در تـورنـتـو        
است که بـا کـمـي تـلـخـيـص در آن                
مراسم ارائـه شـد. ايـن مـراسـم در                  

 ۱۶   -  ۲۰۱۷ مـــه           ۶ تـــاريـــخ       
 برگذار شد.  * ۱۳۹۶ ارديبهشت 
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بدنبال فاجعه معدن زمسـتـان   
کـارگـر      ٤٣يورت تاکـنـون جسـد        

 ١٨٠٠محبوس شده در اعـمـاق         
مــتــري مــعــدن يــورت را بــيــرون           
کشيده انـد و بـنـا بـه گـزارشـات                 
دولــتــي در جــريــان ايــن فــاجــعــه           

کارگر نـيـز مصـدوم         ٧٥انساني، 
شده اند. در ابتدا از اينـکـه فـقـط        

کـارگـر مـحـبـوس بـوده انـد،               ٣٥
ــعــد شــمــار                ســخــن گــفــتــنــد و ب
جســدهــايــي کــه بــيــرون کشــيــدن         
رقمش باال رفت. و هنوز هم آمـار   
دقيقي از ميزان تلفـات در دسـت       
نيست. اين در حاليست که بنا بـر   
استانداردهاي ايمني بايد در هـر      
لحظه شمار نفراتي که در مـعـدن       

 کار ميکنند روشن باشد. 
بار ديـگـر بـه خـانـواده هـا و               
وابستگان کارگرانـي کـه قـربـانـي          
اين فاجعه انساني شـدنـد و جـان          
سپـردنـد و بـه هـمـگـان تسـلـيـت                  

 ميگويم.
هم اکنون خانـواده هـايـي کـه         
عزيزانشان را از دست داده انـد و      
کارگراني که جان  سالم بـدر بـرده     
اند و مردم اين محل سراپا خشـم    
و اعـتـراضـنـد. چـون بـه روشـنـي                
ميدانند که مسببن ايـن جـنـايـت       
چه کساني هستند. فرياد ميزننـد   
و ميگويند همه مردم از اين نظام 
بيزارند. فرياد ميزنند و ميگـويـد    
که براي لقـمـه نـانـي بـا جـانشـان              
بازي ميکنند و بارها از نـاامـنـي    
معدن هشدار داده اند و اقـدامـي       
ــران                ــارگ ــه و ک ــت ــرف ــگ صــورت ن
معترض را هم اخـراج کـرده انـد.          
انعکاس فضاي اعتراضي در ايـن  
معدن و ميان کارگران و خـانـواده     
هاي جانباختگان معـدن و مـردم       
محل خود را در نـزاعـهـاي درون          
حکومتي و تبلـيـغـات مضـحـکـه         
انتخاباتشان عليه يـکـديـگـر نـيـز         
انـعــکــاس داده اســت. و در ايــن             
هفته ديديم که چـگـونـه کـارگـران          
معترض و خانواده هاي کـارگـران     
جانباخته و مردم معتـرض ديـدار     
روحاني از اين معدن را به صحنـه  
اعتراض خود تبديل کـردنـد و بـر        
روي ماشينش کوبيـدنـد و فـريـاد         
ــيــنــيــم از تــرس                 زدنــد. و مــي ب

گسترده تر شدن اعتراض کارگران 
چگونـه نـيـروي انـتـظـامـي را در                
محل مستقر کرده اند و کـمـيـتـه         

 بحرانشان نيز آماده باش دارد. 
بايد در کنار کارگـران مـعـدن      
زمستان يورت و خانواده هايشـان  
باشيم. پوستـري از عـکـس هـاي            
کارگران جانباخته درست کنيـم و    
هـمـه جـا نصـب کـنــيـم و زيــرش                 
بنويسم، مـا از کـارگـران مـعـدن              
زمســتــان پــورت خــانــواده هــاي          
ــبــاخــتــه حــمــايــت           کــارگــران جــان
ميکنيم. بايد به کشتار کـارگـران      
در محيط هاي کار پايان داد. بـا     
پــيــامــهــاي حــمــايــتــي مــان و بــا          
قطعنامـه هـاي اعـتـراضـي مـان             
پـيـگـيـر خـواسـتـهـايشـان شـويــم.               
مسببن اين جنايت بايد محاکمـه  
شوند. خانواده هاي کارگراني کـه     
جان باخته اند، بايد تحت پوشـش  
تامين اجتماعـي قـرار گـيـرنـد و            

ــر از                ــاال ت  ٤مســتــمــري آنــهــا ب
ميليون سبد هزينه اي بـاشـد کـه          
خودشان اعالم کـرده انـد. گـفـتـه             

مـاه   ٦شده که قرار است معدن تا 
تــعــطــيــل شــود. بــايــد کــارگــران            
باقيمانده اين معدن که کارشان را 
از دسـت مـيـدهـنـد، فـورا تـحـت               
پوشش بيمه بيکـاري بـر مـبـنـاي          

 ٤باالتر از رقم سبد هزينه زندگي 
ميـلـيـونـي قـرار بـگـيـرنـد. بـايـد                   
ــا                  ــده بـ ــب ديـ ــيـ ــران آسـ ــارگـ کـ
استانداردهاي قابل قبول پزشکـي  
و بصورت رايگان تحت درمـان و      

 کنترل منظم قرار گيرند.
گــفــتــنــي اســت کــه خــبــر                 
تکاندهنده فاجعه معدن زمستـان  
يورت انعکـاسـي جـهـانـي يـافـتـه             
است. از جمله بدنبال ايـن اتـفـاق         
ناگوار دبـيـر کـل اتـحـاديـه بـيـن                 
الملل کارگران صنعتي طي نـامـه   
اي خطاب به مقامـات حـکـومـت       
اسالمي خواستار بهبود وضعيـت  
ايمني محيط هاي کار در معادن 
ايران شده اسـت. هـمـچـنـيـن ايـن             
مـوضــوع انــعــکـاس بسـيــاري در          
فضاي اعـتـراض کـارگـران و کـل            
جامعه داشته است. تا هم اکـنـون    
کارگران از مـعـادن چـادرمـلـو و              
خــانــواده هــاي کــارگــران مــعــدن          
سنگرود و بـازمـانـدگـان فـاجـعـه              
پالسکو و  تشکلهـا و نـهـادهـاي         

مختلف کـارگـري چـون اتـحـاديـه           
ــه               ــت ــي ــم ــران، ک ــران اي ــارگ آزاد ک
پيگيري، مـعـلـمـان عـدالـتـخـواه،           
شوراي تشکلهاي صنفي معلمان، 
کارگران سـاخـتـمـانـي مـريـوان و              
سروآباد همبستگي خود را با اين 
کارگران اعالم کرده اند. از جـملـه      

شـده     هاي کشتـه  گروهي از خانواده
کــارگــران مــعــدن زغــال ســنــگ            
سنگرود که در جريان انفجاري در 

سـال   ٢١معدن سنگرود در حدود 
قــبــل، بــيــســت نــفــر از کــارگــران          
جانبـاخـتـنـد، بـا ارسـال پـيـامـي                
همدردي خود را بـا بـازمـانـدگـان        
فاجعه انسـانـي مـعـدن زمسـتـان             
يورت اعالم کرده اند. هـمـچـنـيـن       
کارگران معدن چادرملو (شـرکـت    
آســفــالــت طــوس) طــي پــيــامــي           
خطاب به همکارانشان در مـعـدن     
زمستان يورت مينـويسـنـد: "مـا         
معدنکاران چادرملـو بـا شـنـيـدن          
اخــبــار مــرگ هــمــکــارانــمــان در          
آزادشهر، از صميم قلب مـتـاسـف    
شديم؛ اين فاجعه دلـخـراش را بـه        
بازماندگان حادثه عميقا تسلـيـت   

گوييم؛ اما روي سخـن مـا بـا         مي
مسئوالن است؛ تا چه زمـان جـان     
ــانــي ســهــل             ــايــد قــرب کــارگــران ب

هــاي    هــا و ســودجــويــي         انــگــاري
داران و کارفرمايان شـود؟   سرمايه

به راستي چه زمـانـي قـرار اسـت           
حقوق قانوني کارگران که يکي از   
مهمترين آنـهـا تـامـيـن امـنـيـت               
جاني است، به رسميت شـنـاخـتـه       
شود؟ شرايط کار در معادن ايران 
اسفناک است؛ دستمزدهـا بسـيـار      
پايين است و جان کارگران هر روز 
و هر لـحـظـه در مـعـرض هـزاران             

 خطر قرار دارد".
بهنام ابراهيـم زاده از چـهـره           

هاي شناخته شده کارگري نيز طي 
بيانيه اي صـداي اعـتـراضـش را             
عليه اين بربريت و تـوحـش بـلـنـد        
کرده است. در بخشي از بيانيه او  
چــنــيــن آمــده اســت: "هــمــراه بــا              
خانواده هاي جـانـبـاخـتـگـان ايـن            
مـعـدن، هـمـراه بـا کـارگـران ايـن                 
معدن، همه با هم به اين جـنـايـت      
آشکار اعتراض کنيـم. خـواسـتـار        
ــواده هــاي                ــم کــه خــان ــن شــوي اي
جانباختگان ايـن مـعـدن کـه نـان            
آورانشان را از دست داده انـد، در    

پوشش تـامـيـن اجـتـمـاعـي قـرار             
گيرند و از يـک زنـدگـي شـايسـتـه           
برخوردار باشنـد. خـواسـتـار ايـن           
شويم که مصدومين اين ماجرا با 
امکانات درماني رايـگـان تـحـت       
معالجه قرار گيرند. و نه تنها اين 
بلـکـه اعـالم کـنـيـم کـه تـمـامـي                   
مواردي که امنيت ما کارگران را 
به خطر مي اندازد، بايد فورا رفـع  
و ترميم شود و هر اتفاقي از ايـن    
دست در هر جاي ديگر روي دهد، 
دولــت مســبــب اســت. و بــا ايــن             
خواستهـا و بـا بـيـانـيـه مـان بـه                   
مناسبت اين فاجعه انساني، يـاد    
جـانــبــاخــتــگــان مــعــدن زمســتــان       
يورت را گرامي بـداريـم. انـتـظـار         
ميرود در تمام معـادن، در تـمـام        
کارخانجات. در تمام شهرهـا، در     
ــاد               ــهــا، در هــمــه جــا فــري ــدان زن
ــن            ــواده هــاي اي دادخــواهــي خــان
جانباختگان باشيم و با نـثـار گـل      
يــاد عــزيــزان از دســت رفــتــه را              

 گرامي بداريم. 
ارديبهشت را در تـقـويـم           ١٣

ارديـبـهـشـت        ١٣خود ثبت کنيم. 
روز گراميداشت ياد جانباختگـان  
معدن زمستان يورت و پـيـگـيـري     
امنيت محيط هاي کاري ماست. 
ما ميتوانيم جلوي تکـرار چـنـيـن       
فجايعي را بگيـريـم. بـايـد کـاري           
کنيـم". ايـن هـمـبـسـتـگـي هـا و                    

 حمايت ها بايد تداوم يابد.
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اسماعيل عـبـدي از رهـبـران           
مبارزات معلمان که هم اکنون بـا  

سال حکم در زنـدان اويـن بسـر         ٦
ميبرد، در اعتراض بـه امـنـيـتـي        
کردن مبارزات کارگران، معلـمـان   
و مردم معترض و با خواست لغـو  
حکم صادر شده براي وي، از دهـم  
ارديبهشت در اعتصاب غذا بسـر  
ميبرد. او در سـال گـذشـتـه طـي             
بيانيه مشترکي همـراه بـا جـعـفـر          
عظيم زاده اين کارزار را آغاز کرد 
و خواست مشخصشان بسته شدن 
تــمــامــي پــرونــده هــاي امــنــيــتــي        
تشکيل شده براي تمامي فعالـيـن   
ــود.               ــان ب ــودش ــاعــي و خ ــم ــت اج
اسماعيـل عـبـدي در تـداوم ايـن              
کارزار در آستانه اول مـه امسـال       
بار ديگر بر روي اين کارزار و اين 
خواست تاکيـد گـذاشـت . و ايـن              
خواست  يک بند مهم قـطـعـنـامـه      
هاي کارگـران بـه مـنـاسـبـت روز             
جـهــانـي کــارگـرامســال هـم بــود.           

مــعــنــي واقــعــي ايــن خــواســت،           
اعتراض عليه سرکوب ها و دفـاع  
از حق تشکل، حـق اعـتـصـاب و           
حق برپايي تجمـعـات اعـتـراضـي        
عليه فقر و فالکت و براي داشـتـن   
يک زندگي انساني اسـت. تـا هـم           
اکــنــون خــواســت و اعــتـــراض               
اســمــاعــيــل عــبــدي بــا حــمــايــت         
بســيــاري از ســوي کــانــون هــاي            
صنفي معلـمـان و اتـحـاديـه آزاد            
کارگران ايران روبرو شده اسـت.از     

ارديبهشت معـلـمـان     ١٥جمله در 
ــهــران، مشــهــد،            در شــهــرهــاي ت
بجنورد، تربت حيدريه با بـرنـامـه      
هــاي پــيــاده روي و کــوهــنــوردي          
حــمــايــت خــود را از اســمــاعــيــل          
عــبــدي و خــواســتــهــايــش اعــالم         

ارديبـهـشـت نـيـز         ١٤داشتند. در 
معلمان در گيالن و در اليـگـودرز   
بـــا شـــرکـــت در يـــک بـــرنـــامـــه              
کـــوهـــنـــوردي از خـــواســـتـــهـــاي        
اسماعيل عبـدي اعـالم حـمـايـت          
کردند. گفتني است که عـلـيـرغـم        
بيانيه شوراي سراسري تشکلـهـاي   
صــنــفــي مــعــلــمــان در دوازدهــم          
ارديبهشت روز معلم نيز جـمـعـي      
از معـلـمـان در پـارک اللـه جـمـع                
شدند و ضمن گـرامـيـداشـت ايـن          
روز بر خواستهايشان تاکيد کـرده    
و با شعار ماهمه عبدي هسـتـيـم      
هــمــبــســتــگــي خــود را بــا او و               
خواستهايش اعالم داشتند. ضمن 
اينکه کانون هاي صنفي معلـمـان   
در شهرهاي تهـران، اسـالمشـهـر،       
فــرهــنــگــيــان خــراســان شــمــالــي،        
مــريــوان، الــبــرز و ســيــســتــان و            
بلوچستان بيانيه هايي در حمايت 
از اسماعيل عبدي و خواستهايش 

 داده اند. 
کمپين بـراي آزادي کـارگـران          

نـيـز   (Free Thm Now)زنداني 
تقويت و پشتيباني از اين کـارزار  
را اولويت کـار خـود در دفـاع از            
ــان              ــي ــدان ــي و زن ــدان ــران زن ــارگ ک
سياسي اعالم کرده اسـت. عـالوه        
بر اسماعيل عبدي، آتـنـا دائـمـي       
فــعــال دفــاع ازحــقــوق کــودک، و           
مدافع حقوق زن و عليه اعدام نيز 

 ٧هم اکنون در در اعـتـراض بـه              
سال حکمش و صدور احکام زندان 
براي دو خواهرش انسيه و هـانـيـه      
دائـمـي در اعـتـصـاب غـذا بســر               
ميبرد. فراخوان مـا بـه هـمـگـان             
اينست که بيـايـيـد تـا بـا هـم بـا                
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پيام من بـه شـيـريـن عـبـادي و             
ي    شــرکــاي امضــا کــنــنــده بــيــانــيــه        

همگرايي جنبش زنان بـراي طـرح       “
  ”مـــطـــالـــبـــات در انـــتـــخـــابـــات       

ارديبهشت  ٥ بيانيه اي که روز شنبه 
آوريل در تهران انـتـشـار       ٢٥ برابر با 

يافت. فعاالن گـردآمـده در ائـتـالف          
گويند آنها درصدد حمايت  جديد مي

از کانديدايي خاص و يـا دعـوت از       
زنان براي شرکت يا عدم شـرکـت در     
انتخابات آتي نيستند، بلـکـه هـدف      
آنها صـرفـا طـرح مـطـالـبـات زنـان               

گـــويــنـــد: مـــا          اســت. آنـــان مـــي        
خواهيم گفتمان "دولت ـ مردانـه"    مي

را که معموال در فضاي انـتـخـابـات       
آمـيـز بـه         غلبه دارد، از راه مسالمت

ي    سمت تـحـقـق نـيـازهـاي جـامـعـه             
مـدنــي و بــه خصـوص مــطـالــبــات            

ي زنـان سـوق دهـيـم.              معوق مـانـده  
بـيـانـيـه الـبـتـه بـلـنـد بـاال اسـت و                       
خواستها و نگرش نويسندگان را در   
همه ابعاد معرفي ميکند من اما به 
همين چند جـملـه اکـتـفـا مـيـکـنـم.              
بـيــانـيــه در مـورد انـتــخـابــات يــک              
حکومت است. برخي از اين خانمها  
ساکن کشورهاي اروپا و امـريـکـا و      
کــانــادا هســتــنــد، اولــيــن ســوال از           
جنابان اينست که در کـجـاي دنـيـا           
ديده ايد که حکـومـتـي اعـالم کـنـد           
فقط شيـعـه اثـنـي عشـري و فـقـط                
مذکر و فقط وابسته رژيم و مـدافـع       
خميني و تمکين کننده به خامنه اي 
و واليت فقـيـه مـيـتـوانـنـد کـانـديـد               
شوند، و خود نـويسـنـدگـان بـيـانـيـه           
بدليل زن بـودن از امـکـان کـانـديـد             
شدن در آن مضحکه محـرومـنـد، و      
سپـس هـمـان عـده غـربـال شـده از                  
صافي شوراي نگهبان ميـگـذرنـد و      

اين شورا حتي به مردم نميگويد چرا 
اين کانديد را رد صالحيت کرده و آن 
ديگري را نه ، و بعد از همه اينها در 
نــهــايــت بــاز چــنــد چــهــره شــاخــص          
ــل مــردم                 ــاب حــکــومــت را در مــق
ميگذارند و ميگوينـد بـيـن ايـنـهـا           
يکي را انتخاب کنيد، و مـا مـردم         
مدرن و آگاه در ايران و در دنيا اينـرا  
انتخابات بـنـامـيـم و بـه آن دخـيـل                
ببنديم. بماند که همه ميـدانـنـد راي      
گرفتن و در نهايت از صندوق بيـرون  
آمدن يک نفر به بيت رهبري و سـپـاه     
ربط دارد، خوب کجاي اين داسـتـان   
انتخابات است که نويسندگان بيانيه 
آنرا بدون حتي يک کلمه انتقـاد و يـا       
حتي قرار دادن کلمه انـتـخـابـات در       
داخــل گــيــومــه بــه مــردم بــعــنــوان           
انتخابات مـيـفـروشـنـد. سـوال دوم              
اينست ميفرماييد دعوت به شرکت 
نميکنيم و از کانـديـدايـي هـم دفـاع          
نميکنيم شوخي ميفرماييد اگر کاله 
خودتان را قاضي کنيد بايد بگوييـد  
پـس چــرا بـيــانـيـه مـيـدهــيـد، و از                  
"مسئـولـيـن" مـيـخـواهـيـد بـعـد از                   
انتخـابـات چـنـيـن کـنـنـد، هـر آدم                   
عاقلي ميتواند بپرسد چـگـونـه وبـا         
اتکا بـه کـدام سـيـاسـت و يـا فـرد                    
ميتوان اينها را متـحـقـق کـرد، آيـا          
معتقديد حکومت اسالمي بـا ايـن       
پــرونــده درخشــان از نــقــض حــقــوق          
انساني و سرکوب و انسـان کشـي و       
جنايت و دزدي و فسـاد مـيـتـوانـد              
اصوال به خواسـتـهـاي شـمـا جـواب           
بدهد، اگر نـمـيـتـوانـد چـرا بـيـانـيـه                 
انتخاباتي مـيـدهـيـد آنـهـم بـه اسـم               
جنبش زنـان و سـپـس مـيـگـويـيـد                 
نميگوييم راي دهيد و نميگوييـم بـه     
ــد.                     ــيـــ ــي راي دهـــ ــه کســـ  چـــ
بنظر من اينها را نـوشـتـه ايـد چـون          

واقعيات آن جامعه را مـي بـيـنـيـد            
مي بينيد که بويژه زنان که شما مهر 
رهبري جنبش اشان را به سينه خـود  
به ناحق وصل کرده ايد حکـومـت را     
قبول ندارند و نه فقط اين حـکـومـت    
را عمال به چالش کشيده و در موارد 
زيادي پس زده است، مي بينيـد کـه     
براي شما زناني که به آخوند دخـيـل     
بسته و از حکومت اسـالمـي کـمـي       
بهتر و ريـيـس جـمـهـور خـاتـمـي و                 
روحاني دفـاع مـيـکـنـيـد در ايـران                
آبرويي نمانده است، بـهـمـيـن دلـيـل           
واضح نميگوييـد کـه مـردم و زنـان             
بــرويــد از يــک کــانــديــد حــکــومــت           
اسـالمـي دفـاع کـنـيـد. سـکـوت و                  
خواب زمستاني دوره اخير فعالـيـت   
هاي " جـنـبـش زنـان" شـمـا نشـان                     
ميدهد که در ايران ديـگـر شـانسـي         
نداريد به اسـم جـنـبـش زنـان حـرف             
بزنيد و سياست تعييـن کـنـيـد و از           
جناحي از حکومت به اسم جـنـبـش      
زنان دفاع کنيد، و اگر همان جنبـش  
زنان امکـانـش را داشـت و فضـاي             
ايران اجازه مـيـداد رهـبـران واقـعـي           
سنت شکن مدرن و مدافع حـقـوق و     
برابري کامل زنان را جلوي صـحـنـه      
ميگذاشت، کساني که در اعماق آن   
جامعه عمال آخوند و سنتهـاي ضـد     
انساني و زن ستيز و اسالم را جـارو      
ميکنند. شما اين بار بدليل هـمـيـن     
تــنــاســب قــوا و هــمــيــن پــس زدن              
سـيــاســتــهــاي هــمــگــرايــي شــمــا بــا         
حکومت فاشيست اسالمي، جـرات    
نکرده ايد بگوييد برويم بـه روحـانـي      
راي بدهيم و بيـانـيـه خـودتـان را بـا             
تعارف و نا مفهوم نوشته ايـد، ولـي     
هم ما و هم مردم ايران ميداننـد کـه     
شما يک طيف هستيـد کـه اگـر چـه           
تعدادي زخم حکومت را هـم خـورده     

ايد همواره با دفـاع از مشـروعـيـت           
نظام، با دفاع از امکان بهبود نـظـام   
و اصالح آن و بـا دفـاع از دخـالـت               
اسالم در مقدرات مـردم ، خـاک بـر          
چشم مردم ريخته و بـه بـقـا و دوام              
حکومـت اعـدام و چـوبـه هـاي دار                
کـمــک کــرده ايـد. مــتـاســفــانـه ايــن              
حقيقتي است تلخ که بايد ببينـيـد و     
چشم در چشم واقعيت بـدوزيـد. ايـن       
بار از موضع ضعيف آمده ايد و اين 
مديون مبارزات ما است ما کساني 
که اينور خط ايستاده ايم ما زنـانـي     
که حکومت آخوند و مذهب و اسالم 
را کسر شان خودمان مـيـدانسـتـيـم،      
ما مردمي که گفتيم و نوشتيم و در   
همه جا سنگر بستيم کـه حـکـومـت       
اسالمي بايد بـرود، ايـن حـکـومـت          
مبتني بر تحميل بي حقوقي فـقـر و     
بستن دهانها و به گـروگـان گـرفـتـن          
ميليونها نفر در ايران است. و اکنون  
ما اينطرفي هـا مـيـگـويـيـم مـردم،            
زنان پاي صندوق هـاي راي نـرويـد،        
هر يک راي شما هـديـه اي اسـت بـه           
خامنه اي و نظام بـراي دوام و بـقـا.          
همه حاکـمـيـن از بـيـت رهـبـري تـا                 
روحاني و همه دزدها و قـاتـلـيـن از         
اصـولــگـرا تــا اصــالح طــلــب تــقــال           
ميکننـد تـعـداد بـيـشـتـري را پـاي                 
صندوق هاي کذايي بکشند، عکـس  
شما را الزم دارند تا به دنيا بگوينـد  
مردم از ما دفاع ميکنند و روز بعد 
از انــتــخــابــات هــمــان مــدار بســتــه          
سرکوب و تحميل فقر و ... ايـن بـار        
بدتر از قبل ادامه خواهد يافت. بايد 
يکبار براي هميشه در مقابـل چشـم     
جهانيان به اينها گفت شما را قـبـول     
نداريم، گورتان را گم کنيد و نـرفـتـن    
پاي صندوق يک پيام به خامنه اي و   
روحاني و شرکا و به مردم دنيا دارد   

که اين حکومت مشروعيت ندارد و   
 بـــــــــــايـــــــــــد بـــــــــــرود .                        
خانم عبادي حکومتهاي ديکـتـاتـور    
در دنيا فراوان بوده و هستند و هيـچ  
حکومـتـي بـا بـزک کـردن و قـربـان                  
صدقه رفـتـن نـه عـوض شـده و نـه                 
گــورش را گــم کــرده، نشــان دادن               
سوريه به مردم ايران و گـرفـتـن راي          
براي برپا کنندگان جهنم در سـوريـه       
يک تف سر باال اسـت. بـراي پـايـان            
دادن به جنايات حکومـت اسـالمـي      
در ايران و در همه جا بايد عليه ايـن    
حکومت بود و اگر دوران پر هيـجـان   
به اصطالح انتخابات هست باز بايد 
با هيجان گفت اين حـکـومـت بـايـد        
برود و پيام را فقط ميتوان چنين بـه    
حکومت داد که صنـدوق هـاي راي       
اشان خـالـي بـاشـد. زنـان در ايـران                
همان زنان پيشرو و مدرن و آزاده کـه  
بــراي بــيــانــيــه شــمــا تــره هــم خــرد             
نميکنند بهتر از همه مـيـدانـنـد کـه        
براي نفس کشيدن و راه رفتن و بلـنـد   
خنديدن و عشـق ورزيـدن و زنـدگـي           
کردن بـايـد حـکـومـت اسـالمـي را                
سرنگون کرد و اين امري است که در 
اعماق آن جامعه در حال انجام شـدن  
است بايد يک روز ايـن الشـه را دور         
انداخت. عدم شرکت در انـتـخـابـات       
تناسب قوا بين مردم و رژيم را بيش 
از پيش به نفع مردم تغيير ميدهد و   
ايــن بســيــار مــهــم اســت. دفــاع از             
حکـومـت خـونـخـواران اسـالمـي و              
دخيـل بسـتـن بـه جـنـاحـي از ايـن                   
حکومت و فراخوان غيـر مسـتـقـيـم        
شــرکــت در انــتــخــابــات دادن يــک            
ماليخولياي سياسي است کـه بـايـد      

 پاسخ بگيرد. 
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قطعنامه هاي اول ماه مـه آنـهـا بـه           
مناسبت روز جهاني کـارگـر اسـت.        
پالتفرم کـارگـران عـلـيـه مضـحـکـه             
انتخابات رژيـم نـيـز بـطـور واقـعـي              
همين قطعنامه ها ست. همين فضا  
و اعتراضات را بايد گسترش داد و     

 تقويت کرد. 

 ما چه ميگوييم؟ چه بايد کرد؟
ــم اســالمــي،            ــات رژي ــخــاب ــت ان
مضحکه اي بيش نيست. مضحکـه   
است چون انتخابي در کـار نـيـسـت.       
حــکــومــت مــيــخــواهــد در اذهــان           
عمومي به سيستم سرکوب و دزدي   
و چــپــاولـش مشــروعــيـت مــردمــي         
بدهد. مشتي جـنـايـتـکـار و دزد و             
فاسد را جلوي مـردم مـيـگـذارنـد و          
ميخواهند به يکي از ايـن اوبـاشـان        

راي دهند. حرف هـمـيـشـه مـا ايـن              
بوده که بايد ايـن بسـاط مضـحـکـه          
انتخابات را روي سرشان خراب کرد. 
ــي آن گســتــرش                و مــعــنــاي عــمــل
اعتراضاتمان در تمام عـرصـه هـا و        
تصرف کل فضاي سياسي جامعه و   
حاشيه اي کـردن بسـاط مضـحـکـه            
انــتــخــابــات اســت. بــه عــالوه اگــر              
انتخابات رژيم مضحکه است، حتي 
صحبت کردن از تـحـريـم بـه نـوعـي           

جــدي گــرفــتــن نــمــايشــي اســت کــه          
اسمش را انتخـابـات گـذاشـتـه انـد.           
حرف ما صرفا تـحـريـم نـيـسـت کـه            
نظاره گر و پاسيو باشيم. پـاسـخ مـا       
بـه ايــن مســالــه شــرکــت نــکــردن و             
گسترش اعتراضاتمان است. پـاسـخ      
ما کنار زدن هر گونه تبليغاتي است 
که با تشويق مردم به شرکت در راي   
گــيــري مــيــکــوشــد بــراي کــل ايــن            
حکومت مشروعيت بخرد. شاخـص   

موفقيت مـا، کسـاد کـردن هـر چـه              
بيشتر حوزه هاي انـتـخـابـاتـي شـان           
است. از نظر ما هر چه بيشتر مـردم   
در اين نـمـايشـات شـرکـت کـنـنـد،               
دشمن خـود را قـويـتـر کـرده انـد و                 
شرکت در اين مضحکه  بشـدت بـه       

 زيان مردم است.
از هميـن رو بـايـد فـعـاالنـه در               
مباحثي که در مدياي اجتمـاعـي و     

 ۴ از  صفحه  

 ۹ صفحه  
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يک احتمال جدي در انتخابات 
رياست جمهوري اسالمي اينـسـت   
که ابـراهـيـم رئـيـسـي را بـعـنـوان                
رئيس جمهور از صـنـدوق بـيـرون           
بکشند. بعضي ها فکر ميـکـنـنـد     
ايــن احــتــمــال ضــعــيــف اســت و             
روحاني براي دور دوم نـيـز قـطـعـا        
ســرکــار خــواهــد بــود. امــا ايــن              
استدالل کسـانـي اسـت کـه فـکـر               
ميکنند يا تبليغ ميکنند که ايـن    
راي مردم اسـت کـه نـتـيـجـه ايـن                
انــتــخــابــات کــذايــي را تــعــيــيــن           
ميکنـد. امـا کسـي کـه يـک ذره                 
واقعيت سياست در ايران را بفهمد 
ميداند و مي بيند که راي هـايـي       
که به صنـدوق انـداخـتـه مـيـشـود            
اصال نقشي در نتيجه انـتـخـابـات     
ندارد. چند آخوند يعني خامنه اي 
و شــوراي نــگــهــبــان از قــبــل                   
تصميمشان را گرفتـه انـد کـه چـه           
کسي را از صندوق بيرون بکشند. 

به وضوح مردم  ٨٨اين را در سال 
ديــدنــد. و ايــن بــار هــم بــا ايــن                 
محاسبه که کسي جرات نميـکـنـد    

فتنه به پـا کـنـد، بـعـيـد            ٨٨مثل 
نميـدانـم رئـيـسـي را از صـنـدوق                
بيرون بکـشـنـد. حـداقـل ايـن يـک               

 احتمال پنجاه پنجاه است. 
حـقـيـقـت ايـنـسـت کـه جـنـاح                 
غالب در جمهوري اسالمي يعـنـي   
جناح خامنه اي، رئيسي را بـراي      
پستهاي مهمتري نيـاز دارد. يـک        
رئيسـي شـکـسـت خـورده چـنـدان              
اتوريته و آبرويي ندارد که بخواهد 
بعدا جانشين خامنه اي شود. اين  
را به زيان نظام مـيـدانـنـد. سـپـاه            
پاسداران و اصولگرايان و خامـنـه   
اي و بــخــش اعــظــم بــازار پشــت             
رئيسي هستند. تصورم اينست که 

احتماال با اين فرض که رئيسي را 
مــيــخــواهــنــد از صــنــدوق بــيــرون        
بکشند او را وارد گود انتـخـابـات    
 کرده اند. وگرنه وارد گود نميشد.  
جريانات دو خردادي، توده اي 

اکثريتي و طـرفـداران روحـانـي           –
تبلـيـغ مـيـکـنـنـد کـه اگـر مـردم                   
وسيعا در انتخابات شرکت کـنـنـد    
روحاني راي مـي آورد و اوضـاع             
بهتر خواهـد شـد. ايـن يـک دروغ              
محض اسـت. ايـن تـالـشـي بـراي              
تحکيم حکومت اسـالمـي اسـت.        
ــن                  ــي ــم ــه ه ــت ک ــال اس ــل س ــه چ
ــه خــورد مــردم               ــات را ب مــزخــرف
ميدهند و به بقاي حکومت کـمـک   
ميکنند. چـنـد بـار بـايـد ايـن را                 
تجربه کرد که راي مردم مطلقا در 
اينکه چه کسي از صندوق بـيـرون     
بــيــايــد تــاثــيــري نــدارد؟ بــعــالوه          
هرکدام از مهره هاي شناخته شـده  
حکومتي که سرکار بيايد بسته به 
تــوازن قــوا و فضــاي جــامــعــه و             
اوضاع حکومت است که سياسـت  
تعيين ميکند و عـمـل مـيـکـنـد.           
روحانـي و رئـيـسـي از ايـن نـظـر                  
تفاوت اساسي نخـواهـنـد داشـت.       
هردو مرتجـع و جـنـايـتـکـارنـد و              
مفتخورند و بعالوه هرکدام سرکار 
بيايند در هرحال قـوه قضـائـيـه و           
زنــدانــهــا و پــاســداران و نــيــروي            
انتظامي و امام جمعه ها و بسيج 
ــا               ــگــر اســاســا ب ــهــادهــاي دي و ن
انتخابات جابجا نمـيـشـونـد و بـه          
تعرضـات و جـنـايـاتشـان در هـر               
صورت ادامه ميدهند. طي چهـار   
سال گذشته هم اوضاع بـه هـمـيـن       
گونه بوده است. برخالف تبليغات  
پادوهاي حکومتي، يک انتخابات 
پررونق فورا توازن را به زيان مردم 

تغيير ميدهد و زبان حکومتي ها 
را در برابر مردم دراز تر ميکند و 
اوضــاع را در هــر صــورت بــدتــر            

 خواهد کرد.
همانگونه که هميـشـه تـاکـيـد        
ــوازن               ــه مــهــم ت ــم مســال کــرده اي
قواست. اگر وضع حکومت در هم  
ريخته و خراب بـاشـد، اگـر مـردم         
قوي و متشکل باشند، اگر فضاي 
جامعه تعرضي باشد، اگر اوضـاع  
بين المللي حکومت خراب باشـد،  
هرکس که سرکار بيايد حـتـمـا در        
مورد بعضي سياستها بـدرجـه اي     
ــکــي از                 ــنــد. ي عــقــب مــي نشــي
رويدادهايـي کـه مـيـتـوانـد وضـع              
حکومت را به نفع مردم خراب تـر    
و از هم گسيخته تر کند، بايکوت 
وسيع ضحکه انـتـخـابـاتـي و بـي             
رونق بودن آنست. شکست در ايـن   
حوزه فضا را به نفع مردم تـغـيـيـر       
ميدهد، اختالفـاتشـان را تشـديـد         
ميکند، فشارها را روي حکومـت  
افزايش ميدهد، و موقعيت مـردم  
را قوي تـر مـيـکـنـد. ايـن رونـدي               
است که ميـتـوانـد در عـيـن حـال             
جنبش سـرنـگـونـي را زنـده تـر و                 
فعالتر به ميدان بياورد و نـهـايـتـا     
ريشه اين حکومت خبيثت و دزد     
و چپاولگر را بکنـد. ايـن مـنـطـق           
ــت.                ــران اس ــاده اوضــاع در اي س
هرکس که ذره اي خودرا در کـنـار     
مردم ببيند و درک و امانـت داري    
سياسي داشته باشد، اين واقعيـت  
را مي بيند و بر اسـاس آن عـمـل          

 ميکند. 
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کسي انتظار ندارد سـران حـکـومـت         
اسالمي شرم کنند وقـتـي از حـقـوق         
شهروندي دم ميزننـد. وقـتـي هـنـوز           
بدنهاي معدنچيان يورت گـرم اسـت       
از حقوق کارگر صحبت مـيـکـنـنـد.        
کانديداهـاي ريـاسـت جـمـهـوري در             
حکومت اسالمي را ميگويم. همـان   

سال گـذشـتـه     ۳۸ شش شيادي که در 
باهم کشتند، باهم سنگسار کـردنـد،   
باهم قتل عام کردند، باهم دزديدنـد،  
با هم چاپيدند و باهم به هـمـه جـلـوه         
هاي حقوق شهروندي، حقوق انسانـي  
 و حقوق کارگران اعالم جنگ کردند!  
امــا مــا کــارگــران، مــا زنــان، مــا              
جوانان، ما شهروندان شما را خـوب      
ميشناسيم حتي اگـر امـروز بـر سـر           
قدرت و ثروت و بقـاي حـکـومـتـتـان         
خرخره همديگر را نـمـي جـويـديـد و            
گوشه اي از پرونده کثيف همديگر را 

 رو نمي کرديد. 
اما ما مـنـاظـره شـمـا بـراي حـفـظ               
حکومتتان را به فال نيک ميـگـيـريـم     
چون به مبارزه ما عليه حکومـتـتـان    

 کمک ميکند.   
خوشحاليم که بـراي حـفـظ جـايـگـاه           
بانـد خـودتـان در عـمـارت خـونـيـن                 
اسالمي به جان هم افتـاده ايـد و بـه          
زبان خودتان جـنـايـات و دزديـهـاي            

 همديگر را برمال ميکنيد. 

خوشحاليم که مجبور شـده ايـد  در         
روز کارگـر بـه کـارگـران چـاپـلـوسـي               
کنيد و کارنامه نـنـگـيـن هـمـديـگـر             

 عليه کارگران را برمال کنيد!
ــان                   ــه زبـ ــه بـ ــم کـ ــيـ ــالـ ــحـ ــوشـ خـ

ميگوييد همـکـارانـتـان در         خودتان
حکومت اسـالمـي و رقـبـايـتـان در             

 جنگ قدرت:
ميخواستند در خيابانهـا بـراي جـدا        

 کردن زنان و مردان ديوار بکشند!
ميخواستند به دار آويختن مخالفين 

 در نماز جمعه را رايج کنند!
خوشحاليـم چـون بـه زبـان خـودتـان               
مـعــلـوم مـيــکـنــيـد کـه شـرکــت در                
مضحکه انتـخـابـاتـي شـمـا يـعـنـي              
شرکت در انتخاب يک باند جنايتکار 
و دزد در مقابل باند ديـگـر؛ يـعـنـي          
شرکت در بقاي حـکـومـت اسـالمـي        
عليه کارگران، عـلـيـه شـهـرونـدان و             

 عليه اکثريت مردم. 
آري ما حتي خوشحالتريم کـه شـمـا        
اينـچـنـيـن پـرونـده هـمـديـگـر را رو                   
ميکنيد، نه بـه ايـن خـاطـر کـه مـا               
مردم شما را نميشناسيم ، بلـکـه بـه      
اين خاطر که افشاگري متقابل شـمـا   
کار ما مـردم بـراي مـحـاکـمـه تـک                
تکتان در کـنـار هـمـه سـران جـنـاح                

به جرم جنايت عليه بشـريـت    خودتان
 را آسانتر ميکند!
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 محسن ابراهيمي  

هم جناحي هايش بپذيريم که فقط در 
اين چهار سال کارگر بيحقـوق بـوده و       
حقوقش چند بار زير خط فقر بـوده و      
همان را هم نميپرداخته اند و شـرايـط   
کارش ناامن بوده است و در مـقـابـل      
اعتـراض بـه ايـن وضـعـيـت اوبـاش                
حکومت با باتوم به جانش افتاده اند. 

ـيـز سـنـد              همين حد از واقعيـت هـا ن
ورشکستگي کل حکومت اسـالمـي     
ـنـد      است. باالخره دارند رسما ميـگـوي
کــه حــکــومــت اســالمــي و دولــت             
اسالمي ساختاري دارد، ارگان هـا و      
ـنـي دارد کـه                ـي مقاماتـي دارد، قـوان
ميتوان بر اساس آنها اينگونه کـارگـر   
را بيحقوق کرد، ميتوان اينهمه فساد 

به بار آورد، ميتوان اينگونه کارگر را   
قرباني سودجـويـي و نـاامـنـي کـرد،             
اينگونه اعتراضش را با باتوم جـواب  
داد، اينگونه او را از حق اعـتـراض و     

 تشکل محروم کرد. 
 ۴۴ فاجعه يورت که جان حداقل 

ـفـر را        ۷۰ کارگر را گرفت و بيش از  ن
مصدوم کرد، کيفرخواستـي مـحـکـم       
ــه کــل حــکــومــت اســالمــي،             عــلــي
ـنـه و        ـن قوانينش، قواي قضائيه و مـق

مجريه اش، واليت فقيهش و کل تـار  
 و پود اين حکومت است. 

اما اين فاجعه بار ديگر بر حقوق 
ـيـز تــاکـيـد کـرد از                    حـقـه کـارگــران ن
دستمزدي براي يک زندگي انساني تـا  
ايمني محـيـط کـار زيـر نـظـر خـود                
کارگران و نمايندگان منتـخـب شـان،      
ـيــان و                    ـيــد و شـرط ب از آزادي بـي ق
اعتراض و اعـتـصـاب و تشـکـل و                
تحزب تا حق حضور در رسـانـه هـاي      
ــا و                    ــان خــواســت ه رســمــي و بــي
مشــکــالت کــارگــران، از خــواســت          
معرفي و محاکمـه آنـهـا کـه بـجـاي             

رسيدگي به خواست هـاي کـارگـران،        
باتوم تحويل آنها دادند تا مـعـرفـي و      

 ۱۳ مــحــاکــمــه عــامــلــيــن فــاجــعــه         
ارديبهشت و دهها خواست کوچـک و    
بزرگ ديگر. و هيچ کارگري تـرديـدي     
ندارد که تا اين حکومت هست سهـم  
کارگر همين است کـه تـاکـنـون بـوده          
اسـت. خــواســت فـوري و عــمــومــي            
ـفـاق              کارگران و اکثريـت قـريـب بـه ات
مردم سـرنـگـونـي ايـن حـکـومـت و                 
ساختن جامعه اي انسـانـي، بـرابـر و         
آزاد و مـرفـه بـر ويـرانـه هـاي نـظـام                   

 سرمايه داري فاسد اسالمي است. 

 ۲ از  صفحه  
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جمهوري اسالمـي شـش مـهـره         
خود را پس از گـذشـتـن از فـيـلـتـر                
خامنـه اي و شـوراي نـگـهـبـان در                 
مقابل جامعه قرار داده که به عنوان 
رئيس جمهور به آنـهـا راي بـدهـنـد.          
انتخابات هاي حکومت مانند خـود  
حکومت نه مشروعيتـي دارد و نـه         
کوچکترين قـرابـتـي بـا انـتـخـابـات               
دارد. شــش نــفــر را مــقــابــل مــردم             
گذاشته اند که از انگشتـان تـک تـک        
شان خون ميچکد. خودشان دارند به 

 جنايات هم اعتراف ميکنند. 
قــالــيــبــاف از جــانــب روحــانــي         
فرمانده گازانبري نام ميگيـرد چـون     

توطئه پليدي داشـتـه کـه       ۷۸ در تير 
دانشجويـان را از دانشـگـاه بـيـرون              
بکشد و گازانبري آنها را نابود کند. 
طبق گفته روحاني، قاليـبـاف قصـد      
داشته پـيـاده روهـاي تـهـران را هـم               
 ديوار کشي و تفکيک جنسيتي کند. 
رئيسي عضو کميـتـه مـرگ در        
دهه شصـت بـوده و روحـانـي از او               
بعنوان کسي که فقط به فکـر اعـدام     
کردن و زنداني کردن مردم است نـام    
ميبرد. و جناح مقـابـل روحـانـي را          

گفـتـه بـود       ۵۹ افشا ميکند که سال 
توطئه گرها را موقع نماز جمعـه در    
حضور مردم به دار آويزان کـنـنـد تـا       
تاثير بيشتري داشته باشد. ميرسليم 
و جهانگيري و هاشمي طبـا نـيـز از        
همين قماشند و وزراي کابينـه و يـا       
در موقعيت هـاي کـلـيـدي ديـگـري           
بوده اند و در تمام جنـايـاتـي کـه در         
دوره مسئوليت هاي آنها انجام شـده  

مستقيما شـريـکـنـد. فـقـط هـمـيـن               
افشاگري هاي خودي ها از يکديگـر  
براي ده بار محـاکـمـه هـمـه آنـهـا و              

 نظامشان کافي است. 
امــا افشــاگــري کــانــديــداهــا از        
يکديگر گوشه بسـيـار کـوچـکـي از            
پرونده آنها و حکومـتـشـان را بـيـان          
ميکند. اينها چنـد دهـه اسـت يـک            
جهنم واقعي را عليه مردم سـازمـان     
داده اند يک حکـومـت مـذهـبـي بـه           
تمام معني کـثـيـف و ضـد انسـان.            
اينها همـگـي از اصـالح طـلـب تـا               
ــيــن             ــگــرا از جــملــه مســئــول اصــول
مستقيم قتل عام سيـاسـي در دهـه        
شصت و زنداني و شـکـنـجـه کـردن            
صــدهــا هــزار نــفــر از مــخــالــفــيــن            
حکومتند. همين ها در کردستان و    
ترکمن صحرا و اهواز و در سـراسـر         
کشور جناياتي غير قابل تـوصـيـف      
مرتکب شـدنـد. ايـنـهـا سـازمـانـده                
اسيدپاشي بصورت زنان و سنگسـار  
و تحميل حجاب و بي حـقـوق کـردن      
کامل زنـانـنـد و ايـنـهـا تـجـاوز بـه                  
دختربچه ها را تحت عـنـوان ازدواج     
اسالمي قانوني کردند. اينهـا روسـا      
و وزراي دولت هـايـي بـوده انـد کـه              
آپارتايد جنسي را بر جامـعـه حـاکـم       
کرده اند، دستمزدهاي چند بـار زيـر       
خط فقر تصويب کرده اند و پشتوانـه  
کارفرماها در ندادن همين دستـمـزد   
چندرغاز به کارگران، اخراج هر روزه   
کارگران، تحميل قراردادهاي سفـيـد   
امضا به کـارگـران و عـدم تـامـيـن               
حداقل شرايط امن در محيـط هـاي     

کار بوده اند. رودها و درياچه هـا را       
سياست هاي اينها به نابودي کشاند 
و هواي آلوده از ديگـر مـحـصـوالت       
اينها است. اختصاص بـودجـه هـاي       
کالن به تروريسم اسالمي در منطقه 
و مسجد و امامزاده و حـقـوق هـاي        
نجومي مقامات و مديران و انـواع      
گشت هاي سرکوب کـنـنـده زنـان و           
جوانان به دست همين ها تصويب و   
ــا                 ــهـ ــنـ ــت. ايـ ــده اسـ ــي شـ ــرايـ اجـ
ســازمــانــدهــنــدگــان کشــتــار کــوي         
دانشگاه، قتل هاي زنجيره اي، تـرور  
مخالفين در خارج کشور و گسترش 
تروريسم در منطقه بـوده انـد. آيـت           
اهللا هـاي دزد و مـيـلـيـاردر تـحـت                  
قوانين و سياست هاي اينها ساخـتـه   

حـدود     ۸۴ شده اند. اينها در بهـمـن     
هزار کارگر شرکـت واحـد تـهـران را           
ــد و قــبــل از آن                  دســتــگــيــر کــردن
چماقداران شوراي اسالمي را با تيـغ  
ــن                 ــي ــعــال ــه جــان ف ــري ب مــوکــت ب
سنديکاي واحد انـداخـتـنـد، بـه سـر           
معلمان در بهارسـتـان بـاتـوم زدنـد،          
کارگران خـاتـون آبـاد را بـه رگـبـار                 
بستنـد، کـارگـران آق دره را شـالق               
زدند و کارگران معترض معدن بافق 
را زنـدانـي کـردنـد. فـاجـعـه مـعـدن                 
يورت نيز سـنـد آشـکـار ديـگـري از             
جنايت اينها است. ستار بهشتي ها  
و زهرا کاظمي ها را همين هـا زيـر       
شـکـنــجـه نـابــود کــردنـد. نــداهـا و                
فرزادهـا را هـمـيـن هـا کشـتـنـد و                   
جوانان معترض در کهريزک بدستـور  
همين اوباش مورد شکنجه و تجاوز 

قرار گـرفـتـنـد. هـزاران دانشـجـو و                 
استاد دانشگاه را هميـن هـا اخـراج        
کردند، آفتابه را همين هـا بـه گـردن        
جوانان مردم انداخـتـنـد و در شـهـر            
چرخاندند. سيـسـتـم جـنـايـتـکـارانـه             
قضايي را همين ها سـاخـتـنـد و بـه          
جان مردم انداختند، سپاه و بسيج و   
لباس شخصي ها و سربازان گمنام و 
جاني امام زمان را سازمـان دادنـد،     
ــا و                  الجــوردي هــا و ريشــهــري ه
پورمحمدي ها و ديگر جالدان اويـن  
و قزل حصار و سعيد مرتضوي ها و   
قاضي صلواتي هـا و مـقـيـسـه هـا             
محصوالت همين ها هستند. قانون  
کــار و قــوانــيــن قصــاص و قــانــون             
اساسي که اسناد جنايـت و بـردگـي        
مردم است، توسط همين ها نوشـتـه   
و با تيغ و دشنه و اسيد و سنـگـسـار    
و زندان و شکنجه به جامعه تحميـل  
شـده اسـت. ايـنـهـا دسـتـه جـمـعــي                   
سازمانده نظامي هستند که ميليون 
ها نفر را به اعتياد و ميليون ها نفر 
را به تن فروشي کشانده، ميليون هـا  
کودک را از تحصيل محروم کـرده و      
دهها هـزار زن و مـرد و کـودک را                  
کــارتــن خــواب و گــورخــواب کــرده           
است. و در يک کالم اينها سازمانـده   
يک ماشين تـمـام عـيـار جـنـايـت و              
دزدي و سراپا فسادنـد. ايـن گـوشـه          
اي، گــوشــه بســيــار کــوچــکــي، از             
کــارنــامــه نــنــگــيــن کــانــديــداهــاي         
حکومت و ساير مقامات حکومت، 
وزرا و روساي جمهور، قضات شـرع    
و فرماندهان و زندانبانان جـمـهـوري      

 اسالمي است. 
اما اکثريت مردم، کـمـونـيـسـت      
ها و آزاديخواهان، کارگران و زنـان،    
دانشجويان و جوانـان در تـمـام ايـن           

ســال بــه ايــنــهــا نــه گــفــتــنــد،               ۳۸ 
مقـابـلـشـان ايسـتـادنـد، مـقـاومـت               

افشـايشـان         کردند، کوتاه نيامـدنـد،  
کردند، حتي در زندان ها قهرمانـانـه   
ايستادند تا آنها را امروز به جان هم 
انداخته اند و در هـمـه زمـيـنـه هـا                 
مشغول عقب راندن آنـهـا هسـتـنـد.        
ــي             انــتــخــاب ايــن مــردم ســرنــگــون
حــکــومــت اســت و آنــرا ســرنــگــون           

 خواهند کرد. 
بگذار شيادان اصـالح طـلـب و          
رسانه هاي منفوري مانـنـد بـي بـي         
ســي در مــعــيــت جــنــايــتــکــاران و           
تبهکاراني مانند خامنـه اي، بـراي       
انتخابات کذايي شان تبليغ کـنـنـد.      
از نظر اکثريت مردم امـا، ايـنـهـا و         
کـل مــقـامـات و دسـت انـدرکــاران              
حکومت و در راسشـان خـامـنـه اي         
فقط و فقط شايسته محاکمه علنـي  
در پيشگاه جهانيان هستند، تا دنيا 
بداند از اصالح طلب تا ميانـه رو و      

ســال      ۳۸ اصــولــگــرا، در طــول             
حکومت منـحـوسـشـان چـه بـه سـر              

 مردم آورده اند. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
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در کوچه و خيابان و همه جا بپاسـت  
شرکت کنيم و با افشاي تـبـلـيـغـات        
پوچ جريانات اصالح طـلـب و تـوده          
ايستي و راست بسـاط تـبـلـيـغـاتـي            
شان را به هـم زنـيـم. هـر کـجـا کـه                   
کــانــديــدهــاي انــتــخــابــاتــي بــرنــامــه      
تبليغاتـي مـيـگـذارنـد، تـجـمـعـات              
اعتراضي آلترناتيوي خود را بـه پـا         
کنيم و با بدست گرفتن خواستـهـا و     
مـطــالـبــاتـمــان چــون نــه بــه اعــدام،            
زنداني سـيـاسـي آزاد بـايـد گـردد،               
معيشت، منزلت حق مسلم ماست، 

ــم             تشــکــل، اعــتــصــاب حــق مســل
ماست، و ديـگـر خـواسـتـهـايـمـان،               
بساط انتخـابـاتـي شـان را مـخـتـل              

 کنيم. 
بوِيژه در شرايطـي کـه جـنـگ و           
نزاعشان چنين بـاال گـرفـتـه اسـت،            
ــه               ــت کـ ــرصـــت اسـ ــريـــن فـ ــتـ ــهـ بـ
اعتراضاتمان را در تمام عـرصـه هـا      
گسترش دهيم. گسترش اعتراضات  
کــارگــري، پــيــگــيــري خــواســتــهــاي        

مــعــلــمــان و پــرســتــاران، گســتــرش         
اعتراضات بازنشستگان، اعـتـراض   
در دانشگاهها و در مقابل قـوانـيـن      
ارتجاعي اسالمي، گسترش کـارزار    
عليه امنيتي کـردن مـبـارزاتـمـان و          
ايستادن در مقابل سرکوبگري هـاي    
رژيم، حمايت از مبارزات يـکـديـگـر     
همه و همه پاسخ درخور ما بـه ايـن       

 رژيم و مضحکه انتخاباتش است.
بويژه مدياي اجتمـاعـي مـيـدان       

وسيع و مناسبي براي به راه انداختن 
هــمــه ايــن گــفــتــمــان هــا و تــدارک              
اعتراضات گسترده ما مردم اسـت.    
گفتمان هايمان را از ايـن کـانـال هـا         

 وسيعا به ميان مردم ببريم. 
ضمـن ايـنـکـه هـمـه مـيـدانـيـم                 

مقطعـي اسـت گـذرا و          ” انتخابات“
جمهوري اسالمي ممکن است به هر 
شکلي آنرا از سر بگذراند و بـخـشـي    
از مردم هم به اشتباه در آن شـرکـت       

کننـد. مسـالـه ايـنـجـاسـت راه مـا                  
گسترش مبارزاتمان و سرنگوني اين 
حکومت و جمع کردن کل اين بساط 
سرکوب و جنايت و ساختن جـامـعـه    
اي آزاد، بــرابــر و انســانــي اســت.              
ساختن جامعه اي سوسياليستي کـه  

 اساسش انسان است.  *

 اطالعيه حزب کمونيست کارگري ايران
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قــدرت تــمــام از خــواســتــهــاي                
اعتراضي اسماعيل عبدي و آتنـا  
دائمي و کارزار عـلـيـه امـنـيـتـي            
کـــردن مـــبـــارزات حـــمـــايـــت و           
پشتيباني کنيـم. خـواسـتـار لـغـو            
احکام صادر شده زندان براي آنـان  
و همه زندانيان سياسي شويم و در 
عين حال از اين عزيزان بخواهـيـم   

که با اتکا به نيـروي پشـتـيـبـانـي         
وسيع ما به اعتـصـاب غـذايشـان       
خاتمه دهند. ما تالش مـيـکـنـيـم       
که صداي آنها و هـمـه زنـدانـيـان            

 سياسي در سطح جهان باشيم.
خبر ديگر در راستـاي کـارزار     
عليه امنـيـتـي کـردن مـبـارزات،           
پرونده دو چهره سرشناس کارگـري  
جعفر عظيم زاده و شاپور احساني 

راد بخاطر پرونده آنان در دادگـاه      
ساوه مبني بر تبليغ عليه نظـام و    
اقدام عليه امنيت ملي اسـت کـه       

سـال     ١١بر اسـاس آن هـر کـدام            
حکم زندان گرفته انـد. جـرم آنـهـا          
نيز دفاع از خواستـهـاي کـارگـران       
معترض پروفيل ساوه و انعـکـاس   
اخبارش در سايت اتـحـاديـه آزاد        
بوده است. بنا بر خبر محمد علي  
جداري فروغي وکـيـل آنـهـا، روز           

ارديبهـشـت پـرونـده آنـهـا در              ١٩

شعبه هشتم دادگـاه تـجـديـدنـظـر           
استان مرکزي (اراک) مجدد قـرار   
گرفت. گفـتـنـي اسـت کـه جـعـفـر                
عظيم بنا بر پرونده اي ديگر و بـا    
اتهاماتي از همين دست بـخـاطـر      

 ٤٠مبارزاتش از جـملـه کـارزار            
هزار امضا بر سر خواست افزايش 

سـال حـکـم زنـدان            ٦دستمـزدهـا     
ــم زاده و                 دارد. خــواســت عــظــي
احساني راد، خواست اسـمـاعـيـل       
عــبــدي و کــانــون هــاي صــنــفــي            

معلمان، خـواسـت اتـحـاديـه آزاد          
کارگران ايران و خـواسـت کـارزار          
عليه امـنـيـتـي کـردن مـبـارزات               
ــارگــران، مــعــلــمــان و مــردم                 ک
معترض، همه و همه بسـتـه شـدن      
تمامي پرونده هاي امنيتي و لغـو  
احکام زندان صادر شده بر اسـاس  
چنين اتهامـاتـي اسـت. بـا تـمـام              
 قدرت از اين کارزار حمايت کنيم.

* 
  

احتماال از خـبـر فـاجـعـه بـار             
انفجار معدن در ايران و محبـوس  
ماندن کارگران شاغل در آنجا در   

متري زمين مطلـع   ١٨٠٠اعماق 
 ١٣شده ايد. اين اتفاق ناگوار در    

ارديبهشت (سوم ماه مه) در اثـر     
انفجار در معدن زمسـتـان يـورت      
در آزاد شهر واقع در مـنـطـقـه اي       
شـمـالـي در ايــران، روي داد. بــر               
طبق آخرين اخبار تا کـنـون جسـد      

کــارگـر بــيـرون کشــيـده شــده             ۴۳
است. اما شمار تلفات مي توانـد   
باالتر از اين باشد. ضمن ايـنـکـه       

نفر نيز مـجـروح شـده       ۷۰بيش از 
 اند. 

بستگان معدنچيان و مردم از 
اينکه کارفرما و مقامات دولتـي  
از قبل در مورد وضعيـت نـاامـن      
معدن مطلع بوده و اقدامـي بـراي     
جلوگيري از اين فاجعه نکرده اند، 
خشمگين انـد. بـه هـمـيـن دلـيـل               
گــزارشــگــران تــلــويــزيــون رســمــي        
جمهوري اسالمي را که براي تهيه 
گزارش بـه مـعـدن رفـتـه بـودنـد،                
کارگران بيرونش کردند و روحانـي  
هم که براي کمپين انتخاباتي اش   
به نزد معدنچيان رفت با خشـم و      
عصبانيت کارگـران مـواجـه شـد.         
يکي از کارگـران بـه اسـم سـعـيـد             
ــه             ــارســيــان ب رضــا مــحــمــودي پ
خبرگزاري هاي دولتي مـيـگـويـد:     

حتي روز قبل از انفجار بوي گاز »
استشمام ميشد و ما مسئوالن را 
مطلع کرديم. با اين وجود توجهي  
نشــد و در مــحــل کــارگــاه يــک                
دستگاه گاز براي سنجش گـاز در    
معدن وجود نداشت." يکي ديـگـر     

از کارگران ميگويد که سال قـبـل     
اعتراض کرديم نيروي انتظامي با 
باتوم ما را فراري داد و کارفـرمـا   
و پيمانکار هم کارگران مـعـتـرض    
را اخراج ميکردند. طبق صحبـت   
کارگران که در رسانه هاي رسـمـي   
جمهوري اسالمي هم منتشر شـده  
معدن هيـچ تـهـويـه اي نـداشـتـه،              
هـيـچ راه خـروجـي ديـگـري بــراي               
مواقع اضطراري نداشته است. در  
واقع ايـن يـک حـادثـه مـعـمـولـي                 
نبود، بلـکـه فـاجـعـه اي بـود کـه                
نخواستند جلويش را بـگـيـرنـد و           
کارگر معترض را زدنـد و اخـراج         

نفرشان  ۴۳کردند و نهايتا حداقل 
 قتل عام شدند. 

حتي فيلتر ماسک کارگران که 
بايد ماهي يکبار تعويض ميـشـد   
دو سالي يکبار تـعـويـض شـده و           
بسياري از کـارگـران بـه امـراض             
ريوي و سرطان مبـتـال شـده انـد.         
عليرغم اين حتي حق سختي کـار    
هم به آنها نداده انـد و بـيـمـه هـم            
نکرده اند. به کارگران اين مـعـدن      

مـيـلـيـون        ۱هـزار تـا          ۸۰۰بين   
تومان حقوق ميدهند در حاليـکـه   
خط فقر طبق آمار رسمي بيش از 

 ۱۶ميليون تومـان اسـت امـا           ۴
ماه حقوق کارگران را هم پرداخـت  
نــکــرده انــد. ايــن گــوشــه اي از                
وضعيت کـارگـران ايـن مـعـدن و              
بـيــحــقـوقــي تـمــام عـيــار آنـهــا و              
رفتاري است که جمهوري اسالمي 

 با آنها کرده است. 
ناگفته نماند که در تـابسـتـان      

ــافــق در             ۹۳ کــارگــران مــعــدن ب
جنوب ايران دست بـه اعـتـصـاب         

طوالني زدند و جمهوري اسالمـي  
نفر از کارگران را بازداشت کرد  ۹

که همچنان مشغول محاکمه آنها 
(مــارس     ٩٣اســت. در اســفــنــد         

نفر از کـارگـران        ٣١) نيز  ٢٠١٥
معدن چـادرمـلـو در اسـتـان يـزد               
بخاطر مبارزاتشان عـلـيـه سـطـح        
نازل حقوقهايشان مورد محاکـمـه   
قرار گرفتند. همچنين در خـرداد       

کارگـر   ١٧) به ٢٠١٥(ژوئن  ٩٥
ــل                 ــي ــدل ــدن طــالي آق دره ب ــع م
اعتراض به ندادن حـقـوقشـان، بـا       
شکايت کارفرما و بدستور دادگاه 
جمهوري اسالمـي  شـالق زدنـد.          
اين وضعيتي است کـه جـمـهـوري       
اسالمـي بـر کـارگـران مـعـدن در               
ايران و بر کل کارگران حاکم کـرده  

 است. 
ابعاد جنايات سرمايه داران و 
حکومـت آنـهـا در ايـران بسـيـار                
وحشتناک تر از اينـهـا اسـت امـا         
همين مختصـر تصـويـر گـويـايـي           
است از اينکه مسـبـب مسـتـقـيـم         
فاجعـه اي کـه در مـعـدن يـورت                
اتفاق افـتـاد جـمـهـوري اسـالمـي            
است که هـرگـونـه حـق تشـکـل و               
اعتراضي را سلب کرده است اگـر    
اين شرايط نـبـود فـاجـعـه مـعـدن            

 يورت اتفاق نمي افتاد. 
اما فاجعه اي که در معدن     

زمستان يورت روي داده ، تـنـهـا        
نمونه نيست. اين وضعيت تمامي 
معادن و محيط هاي کـار اسـت.       
مــحــيــط هــاي کــار در ايــران بــه            
قتلگاه کارگران تبديل شده اسـت.  
از جمله دبيرکـل بـازرسـي وزارت        
کار جمهوري اسالمـي در آمـاري       

از مـرگ روزانـه      ٢٠١٧در ژانويه 
نفر بر اثر حوادث ناشي از کـار     ٤

خـبـر مـيــدهـد. حسـن هـفــده تــن                
معاون روابط کار وزير کار دولـت  

بـا     ٢٠١٦روحاني در سپتـامـبـر      
بيان اينکه نرخ حوادث در کشـور    
از ميانگين جهاني باالتر است از 

نـفـر در      ۸۴۰مرگ ساالنه هزار و 
اثر حوادث ناشي از کار در کشور 
سخن ميگويند. اين آمـار هـا از        
يــک جــنــگ اعــالم نشــده عــلــيــه           
کارگران در محيط هـاي کـار در         
ايران حکـايـت دارد کـه هـر روزه             
دارد قــربــانــي مــيــگــيــرد. و در              
شرايطي که کارگران از داشتن حق 
تشکل و نظارت و کنترل شـرايـط     
کارشان محرومند و  فسـادي کـه       
سـرتـا پـاي حـکـومـت را گـرفـتــه                 
است، خطر قرباني شدن کـارگـران     
بدليل ساخت و پاخت کارفرمايان 
ــت گــاهــا               ــاظــرانــي کــه دول ــا ن ب
ميفرستد روز بروز بيشتر ميشـود  
و اگر فشـار هـمـه جـانـبـه اي در                 
ايران و در سطح بيـن الـمـلـلـي بـه           
جمهوري اسالمي نيـايـد خـطـرات       
ــهــديــد             بــيــشــتــري کــارگــران را ت

 ميکند. 
از تــمــامــي ســازمــانــهــاي           

کارگري و نهادهـاي انسـانـدوسـت       
در سراسر جهـان انـتـظـار عـکـس           
الــعــمــل در مــقــابــل فــاجــعــه                  
تــکــانــدهــنــده اي کــه در مــعــدن            
زمستان يـورت اتـفـاق افـتـاده را            
داريم. خواست ما حمايت وسـيـع      
بين المللي از اعتراضات کارگران 
معدن زمستان يـورت و خـانـواده        
هايشان است. خواست ما اينست  

اين معدن  مورد بازرسـي هـيـات      
هاي بين المللي قرار گيرد. و ايـن   
هيات ها پاي سخن بـازمـانـدگـان     
ــن مــعــدن و خــانــواده هــاي                  اي
کارگراني که در اين فـاجـعـه جـان       
سپرده اند، بـنـشـيـنـنـد و گـزارش            
خود را انتشار عـلـنـي بـدهـنـد و             
سازمان جهاني کار را زيـر فشـار       
قرار دهند که نسـبـت بـه فـاجـعـه           
معدن زمستـان يـورت و شـرايـط           
اسفناک کارگـران در ايـران و بـي            
حقوقي هـايشـان عـکـس الـعـمـل            

 نشان دهد.  
ــه                 ــد ب ــاي ــهــا ب ــن ــار اي در کــن
دستگيري و احکام سنگين علـيـه   
فعاليـن کـارگـري کـه عـلـيـه ايـن                 
وضعيت اعتراض ميکنند تـحـت     
عنوان اخالل در نـظـم و امـنـيـت            
ملي اشاره کرد. اما در برابر ايـن     
وضعيت اسفناک کارگران در ايران 
ســاکــت نــيــســتــنــد. اعــتــراضــات        
کارگري گسـتـرده اسـت و دامـنـه            
اش هر روز گسترده تـر مـيـشـود.       
ــردن               ــي ک ــت ــي ــن ــه ام ــراض ب اعــت
مبارزات هم اکـنـون بـه کـارزاري         
مهم در ميان کارگران تبديل شـده  
اســت. کــارگــران در ايــران بــه                  
بيشترين حمايت بين المللي نـيـاز   

 دارند. 
کميته همبستگي بين المللي 

 ايران -کارگري
کمپين براي آزادي کارگران 

 زنداني
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بازگشت گلـبـديـن حـکـمـتـيـار،           
ــروز و                 ــگ اف ــل، جــن ــاب قصــاب ک
تروريست شناخـتـه شـده اسـالمـي،          

ترين رهبران  يکي از هارترين و خشن
اي مــنــطــقــي در          جــهــادي، پــديــده   

کشمکش و زد و بندهاي سياسي در 
افغانستان است. پس از طي بيش از 
يکسال معامله بـر سـر چـگـونـگـي             
شرکت در تقسيـم قـدرت سـيـاسـي،          
تحت نام، ايـجـاد فضـاي تـفـاهـم و             
صلح، بـه افـغـانسـتـان بـازگـردانـدن             
گلبديـن بـا مصـونـيـت قضـايـي او                

 عملي شد.
مراسم  بـه       ۲۰۱۷ در سپتامبر 

فرجام رسيدن تـوافـقـات صـلـح، بـه             
صورت زنده از شـبـکـه تـلـويـزيـونـي           
افغانستان پخش گرديد. بخش قابـل   

ــالحــظــه   ــش از              م  ۳۰۰۰ اي، بــي
زنداني اين حـزب شـامـل          تروريست

عفو گرديدند. ميراث شوم و خونيـن   
او، بخشي از سناريوي سياه تحميـل  
شده به مردم افـغـانسـتـان اسـت. او           
براي اين ميليـونـهـا مـردم و بـويـژه             
نسلي که قربانيان مستقيم جنـايـات   
او هستند، فقط يک فرد و حتي يـک    
حزب نيست! اين فـقـط او و حـزب             
اسالمي نيست که مجددا و رسما به 
اريکـه قـدرت سـيـاسـي حـاکـم بـاز                 

گـردنـد! فـراتـر از تـاريـخ پـر از                    مي
فجايع بي شمار حکـمـتـيـار و بـانـد           
تبهـکـارش، ايـن يـک وجـه بـارز از                 
اوضاع سياسي افغانستان و منطقـه  
است که پيوند و اتحادي را ضـروري    

 کند. مي
يکي از مشهورترين جنايات او   

 ۱۹۹۲ راکت باران کـابـل در سـال            
است. جنايت جنـگـي کـه بـيـش از             
هفتاد هزار کشته و مجـروح و آواره      
بجاي گذاشت. او را به همين دليـل،   

 خوانند. گلبدين راکتيار نيز مي
گلبدين حکمتيار در حـکـومـت      

ــا     ۱۹۹۳ مــجــاهــديــن، از ســال           ت
بمدت سه سال نخـسـت وزيـر      ۱۹۹۶ 

افغانستان بود. با جـدايـي از حـزب         
جمعيت اسالمي و تـأسـيـس حـزب           

الـديـن      اسالمي راه خود را از بـرهـان    
جهتـي   رباني جدا کرد. نزديکي و هم 

او با ضياءالحق، نخست وزيـر وقـت     

پــاکســتــان و دســتــگــاه امــنــيــتــي            
اي خـطـرنـاکـتـر           پاکستان از او مهره

ساخت. او با تکيه به امکانات ويـژه   
سازمان سيا، در دوران جنگ سـرد.  
هــمــدســتــي بــا ســازمــان امــنــيــت           

هـاي وافـر           پاکستان و بعدها کـمـک    
جمهوري اسالمي ايران، به يـکـي از     

هاي مهم تروريسـتـي مـنـطـقـه           مهره
بدل گرديد. در تهران بصورت علنـي   
دفتر مرکزي حزبش را دايـر کـرد و           

هايي که  نيروهاي مسلح او از پايگاه
در اختيار داشتند دست به حـمـالت     

 زدند.  گسترده نظامي مي
با سقوط کابل و تسلط طالبان، 
حکمتيار به شمال افغانستان رفت و 
پس از مدتي به جمهـوري اسـالمـي      
ايران پناهنده شد و از همه امکانات 
امنيتي و نظامي جمهوري اسالمـي  
بهره برد. پس از سقـوط طـالـبـان از          

ــم            ــران خــارج شــد. ه ــا        اي جــهــت ب
سياستهاي امـنـيـتـي پـاکسـتـان بـه             
مخالفت با جمهوري اسالمي ايـران    
پـرداخـت. هـنــگـام حـملــه نــظـامــي              
آمريکا به افـغـانسـتـان حـکـمـتـيـار              
اعالم کـرد کـه در بـرابـر نـيـروهـاي                
آمريکاي خواهد ايستاد و چنين نيـز  
کرد. دولت وقت آمريکا براي سر او    

ميليون دالر جايزه تعييـن   ۲۵ مبلغ 
او را بــه عــنــوان تــروريســت          کـرد و   

 المللي تحت تعقيب قرار داد.  بين
مشهور است که حکمتيار پيش 
از بقدرت رسيدن دونالد ترامپ با او 
شروع به مکـاتـبـه و نـامـه نـگـاري              
نـمـود. او خــود را نـمــايـنــده مــردم                
افغانستان معرفي کرد و از تـرامـپ     
خواست که پس از پيروزي، نيروهاي 
امريکايي را از افـغـانسـتـان خـارج            

کـنـد      کند. او دراين نامه تاکيد مـي    
که دولت وحـدت مـلـي دسـت سـاز            
"جان کري" وزير امـورخـارجـه وقـت           

 امريکاست. 
بازگرداندن گلبدين بر بستـر بـن     
بست سياسي حکومت وحدت ملـي  
و رقابت و کشمکـش بـي پـايـان در           

ها و باندهاي حکومتـي،   ميان جناح
بعنوان بخشي از خـود دعـوا و يـک          
ضرورت، بـويـژه بـراي بـانـد اشـرف               
غني و بعنوان يک وزنه تعادل قدرت 

حائز اهميت است. وجه تشابه او بـا     
حاکميت کنوني افغانستـان و نـيـاز        
متقابل آنها به يکديگر اين نزديکـي  

 را ممکن و عملي کرده است.
اگرچه گلبدين علـيـه حـکـومـت        
حامد کرزاي فراخوان جهاد داد و او   

خـوانـد امـا         را دست نشانده امريکا 
پروسه صلح با طالبان کـه در زمـان       
کرزاي مخفـيـانـه شـروع شـده بـود.             
زمينه را براي نزديکي و تـفـاهـم بـا         
حکمتيار فراهم کرد. او بـه درسـتـي       
دريافته بود که دولت افغانستان عزم 

 اي عليه طالبان ندارد.  و برنامه
در عـيـن حـال تشـتـت و چـنــد                 
دستگي و شاخه شاخه شدن صفـوف  
حزب اسالمي، بخشا به سبب تشابه 
منافع سـيـاسـي و ايـدئـولـوژيـک و                
تمايل به همکـاري و مشـارکـت در          
قدرت با دولت کرزاي و اشرف غنـي  
سبب شد که بخشي از رهبري حـزب  
عمال از حکمتـيـار جـدا شـود و بـه              
ساختار قدرت حاکم بپيوندد. از هـم   
گسستگي تشکيالتي از يکطـرف و    

هـاي     قدرت گيري طالبان در بـخـش      
وسيعي از کشـور و بـه مـوازات آن            
رشد و گسترش دامنه نـفـوذ داعـش      

تـري     از طرف ديگـر، مـحـمـل جـدي         
براي به فرجـام رسـيـدن ايـن تـفـاهـم              

 فراهم کرد.
دولت به اصطالح وحـدت مـلـي      
با خارج کردن حکمتيـار از لـيـسـت         
سياه سـازمـان مـلـل، سـبـب مـنـع                 

المللي او شـد و زمـيـنـه            تعقيب بين
حضور علني او را فراهـم کـرد. ايـن         

هـا هـزار نـفـر            در حالي است کـه ده     
ــي             ــروريســت ــمــالت ت ــان ح ــي ــان ــرب ق
حکمتيار از دسترسي به هر عدالتـي  

 اند.  محروم شده
اعمال نفوذ آشـکـار امـريـکـا و          
سازمان امنيت پاکستان در  شوراي 
عالي صلح  عمـال بـه کـمـک حـزب            
اســالمــي حــکــمــتــيــار شــتــافــت و           

اي صـلـح      موافقت نامه هيجده ماده
کــه عــمــال امــتــيــازات ويــژه بــراي            
حکمتيار است. او را در کـنـار ايـن           
شورا قرار داد. در اقدامي مـتـقـابـل      
"امين کـريـم" از مسـئـولـيـن ارشـد                
حزب اسالمي اعالم کرد کـه شـاخـه      

 نظامي اين منحل شده است.
نـامـه بـه         مفاد اصلي اين توافق

دهـد کـه دولـت           صراحت نشان مـي   
افغانستان تمامي امکانـات الزم و      

الـمـلـلـي      هاي ديپلماتيک بين ضمانت
پـذيـرد: در         را براي ايـن تـوافـق مـي        

 توافقنامه چنين تصريح شده است.
تعـهـدهـاي دولـت       � N اول:  (

 جمهوري اسالمي افغانستان:
ماده پـنـجـم: دولـت جـمـهـوري               
اسالمي افغانستان تضمين مي کند 
که با امضاي اين موافقتـنـامـه، در      
تماس با شـوراي امـنـيـت سـازمـان           
ملل متحد و تمامي دول ونهادهـاي  
ذيربط، بخاطر قطع دايمي جنـگ و    
برقراري صلح و امـنـيـت پـايـدار در          
افغانستان روند رفع تمام تحريم هاي 
را کــه در مــورد حــزب اســالمــي               
افغانستان، رهبر واعضاي آن وضـع    
شده با ارايه تقاضاي رسمي مـبـنـي      

 بر رفع تحريم ها آغاز نمايد.
هـمـچــنـيــن دولـت افـغــانسـتــان           
مکلف است تـا در ايـن راسـتـا بـا                
استفاده از تمامي امکـانـات تـالش      
هاي همه جانبه را بکار گيرد تـا هـر     
نوع تحريم بر عليه رهبـر و اعضـاي       
حــزب اســالمــي در اســرع وقــت از            

 ميان برداشته شود.
دولـت جـمـهـوري       �	دF ,%ـ?:  

اسالمـي افـغـانسـتـان هـمـزمـان بـا                
امضاي اين موافقتنامه رسما اعالم 
مي دارد که رهـبـر حـزب اسـالمـي            
افغانستان و ديگر شخـصـيـت هـاي       
برجسته آن مي توانند در هر جاي از 
ايــن کشــور کــه خــواســتــه بــاشــنــد            
مطالبق بـا قـوانـيـن کشـور آزادانـه               
زندگي نمـايـنـد و دولـت جـمـهـوري              
اسالمي افغانستان خود را مـکـلـف    
به تاميـن شـرايـط الزم و مسـاعـد              

 )براي تحقق اين شرايط مي داند.
 

حکمتيار پس از اينکه رسما از   
جانب اشرف غني، عبداهللا، حـامـد     
کرزاي و سياف مورد استقبـال قـرار     
گرفت ـ در حاليکه ميليونـهـا مـردم      
کشورغرق انواع مصائب اجتماعي، 
جنگ، ناامني، گـرانـي، بـيـکـاري،          

انـد و       آوارگي به حال خود رهـا شـده      

رياضت اقتصادي و فساد عـظـيـم و      
، بخش عظيـمـي از      بي مانند دولتي

مـردم کشـور را عـمـال بـه نـابــودي                 
کشانده است. در اوليـن سـخـنـرانـي         

 ۴ رسمي اش که بـا صـرف هـزيـنـه              
ميلـيـون دالري در يـک اسـتـاديـوم                
ورزشي مهيا شده بود ـ قـبـل از هـر        
چيز بر آتش قوميت و قبيلـه گـرايـي      

هاي مدني و فـعـالـيـت        دميد، آزادي
اجتماعي زنان را بشدت مورد حمله 
قــرار داد. ســيــســتــم انــتــخــابــي و              
پارلماني را به باد انـتـقـاد گـرفـت و          
خـواهــان تــعـطــيــلـي هـمــه مــوازيــن           
انــتــخــابــي کشــور گــرديــد. الــگــوي         
حکومتـي پـيـشـنـهـادي او الـگـوي               
امارت اسالمي طالبان بـود. او بـه          
صــراحــت بــر تــفــاهــم مــذهــبــي و             
ايدئولوژيک با طالبان تاکيـد کـرد و       

آنهـا را بـرادران ديـنـي و افـغـان و                    
خـودي خـطــاب کــرد، کـه بـايــد در               
قدرت و حکومـت شـريـک شـونـد و            

 اينگونه به جنگ خاتمه داده شود.
افــغــانســتــان بــر لــبــه پــرتــگــاه          
هولناکي قرار گرفـتـه اسـت. از هـر            

اند. باندهاي  طرف مردم در محاصره
حکومتي در بن بستي فلج کننـده و    
بدون هيچ افـقـي بـراي بـرونـرفـت و               
نــجــات مــردم، بــازيــچــه و عــامــل           

اند. در     المللي هاي بين اجرايي قدرت
اوضــاع نــظــامــي و ژئــوپــولــوتــيــک         
منطقه بيش از هر وقت ديگر مـردم    
و منافع عموم جـامـعـه را قـربـانـي             

 مطامع خود خواهند کرد.
نـيـروي      ۳۰۰۰ اعزام بـيـش از         

تازه نفس امريکا و تـقـويـت مـداوم           
داعش و بازگذاشتن دست طـالـبـان،    

نمايـي   اي روشن از ادامه قدرت نمونه
هاي نيابتي در افـغـانسـتـان        و جنگ
 است. 

درغياب يـک نـيـروي مـتـرقـي،           
چپ و سـوسـيـالسـت کـه بـا کسـب                
اعتماد مردم تناسب قواي کنوني را 
به هم بزند، اميدي به بـرون رفـت از         
وضعيت کنوني متصور نيست. اين  
وضعيت تنـهـا بـا اتـکـا بـه چـنـيـن                  

 نيروي اجتماعي قابل تغيير است. 
* 
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 ۱۹ ارديبهـشـت (      ۲۹ قراراست 
مه) جمهوري اسـالمـي مضـحـکـه           
انتخاباتش را در خـارج کشـور هـم            
برگزار بکند. تعدادي از آدمـکـشـان       
با سابقه حکومت که از فـيـلـتـرهـاي      
شوراي نگهبان و خامـنـه اي عـبـور         
ــمــايــش               ــد ايــن ن ــدي ــد کــان کــرده ان

 انتخاباتي هستند. 
براي همه مردم در داخل و خارج 
کشور روشن است که مردم در ايـران  
حق انتخاب ندارند. نه آزادي بيـان و    
اعتراض و تشکل دارند، نه حـزب و    
سازمان مخـالـفـي آزادي فـعـالـيـت            
دارد و نه مردم امکان راي دادن بـه        
نمايندگان واقعي خود را دارنـد، نـه       
نيمي از جمعيت يعني زنان انسان به 
حساب ميايند. تازه اگر همه ايـنـهـا     

هــم تــامــيــن بــود رئــيــس جــمــهــور           
حکومت اسالمي جـز پـاسـداري از          
جنايت و دزدي و دستگاه تـحـجـر و      
مذهب کاري براي انجام دادن نـدارد    
که نفعي به حال مردم داشته بـاشـد.     
ملي اسالمي هـا و تـوده اي هـا و              
اکثريتي هاي منفور و بـي آبـرو هـر        
چهار سال يکبار تبليغ ميکننـد کـه     
بايد بد را در مقابل بـدتـر انـتـخـاب        
کرد تا اوضـاع بـدتـر نشـود. و هـر                 
چهار سال يکبار بدون يک ذره شرم با 
همين استدالل هـا بـراي حـکـومـت            
عمر ميخرند. اما اين فشار مـبـارزه    
و اعــتــراضــات مــردم و فضــاي                 
ــتــراضــي جــامــعــه اســت کــه                 اع
جنايتکاران حاکم را بـه جـنـاحـهـاي        
مختلف و به اصطالح "بد" و "بـدتـر"      

تقسيم ميکنـد و در صـفـوف آنـهـا              
انشقاق ايجاد ميکند نه همراهي بـا  

 اين يا آن جناح حکومت.
 

مردم شريف ايران نه فقـط بـراي     
ايــن بــه اصــطــالح انــتــخــابــات                  
مشروعيتي قائل نيستند بلکـه کـل     
حکومت و ساختار و قـوانـيـن و در          
يک کالم کل اين نظام را به رسـمـيـت    
نميشناسند. درخارج کشور نيز بايد  
جبهه قدرتمند و هرچه وسيعتري در   
مقابل کل اين حکومت و شيادان و   
پادوهاي ملي اسالمي شکـل داد و      
بر سرنگوني تمام عيار اين حکومت 
پافشاري کرد. مبارزه قـاطـع عـلـيـه         
کل حکومت و رسوا کردن مبلـغـيـن    
شرکت در مضحکه انتخابات تـنـهـا    

راه درستي است کـه مـقـابـل مـردم            
قرار دارد. اين تنها برخورد اصـولـي    
و مردمي در برخورد به انـتـخـابـات       
حکومت اسالمي است. همـه سـران      
اين حـکـومـت کـارنـامـه اي پـر از                  
جنايت و سـرکـوب دارنـد و تـجـربـه             
نشان داده است که به هـر درجـه اي         
که تنور انتـخـابـات حـکـومـت گـرم            
شود بـه هـمـان درجـه تـعـرض ايـن                  
حکومت به مردم بيشتر خواهد شد. 
راي ندادن وسيع مردم اعتماد بنفس 
را از آنــهــا مــيــگــيــرد، قــدرت                   
ســرکــوبشــان را، هــر کــس کــه از                
صندوق بيرون بيايد، کمتر ميکند و 
آنها را بيشتر و بيشتـر بـه جـان هـم           

 مي اندازد. 
در خارج کشور ميتوانيم کـاري    

کنيم که بجز سفارتي ها و پادوهـاي  
توده اي، اکثريتي، يعني همانها کـه    
دهه شصت مخالفان حکومت را بـه  
ــيــدادنــد، و                  ــوردي هــا لــو م الج
مفتخورهاي وابسـتـه بـه حـکـومـت           
کســي بــه صــنــدوق هــايشــان رايــي          

مـه را بـه روز            ۱۹ نيـنـدازد و روز         
رســوايــي بــيــشــتــر اراذل و اوبــاش            
حکومت تبديل کـيـنـم. در مـقـابـل            
ــت در              ــکـــومـ ــاي حـ ــدوق هـ ــنـ صـ
سفارتخانه ها و کـنـسـولـگـري هـاي         
حکومت تجمع مخالفان حـکـومـت      
برپا ميشود. وسيـعـا بـه ايـن صـف            

 بپيونديد. 
تشکيالت خارج کشور حزب 

 کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۷ مه  ۸ 

 اطالعيه تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگري ايران
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قـدرت گـيـريـي نـيـروهـاي راســت              
افـراطـي در انـتـخـابــاتـهـا اســت،              
روشـن اسـت کـه دمـوکـراسـي بـا                
فــاشـــيـــســـم تــنـــاقصـــي نـــدارد.         
بخصوص وقتـي بـورژوازي خـطـر         
قـدرتـگــيـري چــپ را حــس کـنــد،             

دموکراسي پارلماني ميتوانـد بـه      
ابزاري براي بجلو راندن نـيـروهـاي    
فاشيست و راست افراطي تـبـديـل    
شود. اما اگر منظور از فاشيـسـم    
دموکراتـيـک نـاتـوانـي دولـتـهـاي             
راســـت افـــراطـــي در ســـرکـــوب           
آزاديهاي سياسي در جامعه اسـت  
اين نشانه دموکراتيک بـودن ايـن       
نـوع دولـتــهـا، حــتـي بـه مـعــنــي               
مــحــدود دمــوکــراســي بــورژائــي،      
نــيــســت، بــلــکــه امــري اســت کــه          
جامعه به اين نيروها تحميل کرده 

 است. 
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يک بـانـکـدار مـيـلـيـونـر اسـت و                  
برنامه اقتصاديش فشار به طبـقـه   
کارگر و بـخـش مـحـروم جـامـعـه              
است. کاهش مـالـيـات سـرمـايـه            
داران  وکارفرمايان، بـازتـر کـردن      
دست کارفـرمـايـان بـراي شـرايـط           
استخدام و اخراج و افـزايـش سـن        
بــازنشــســتــگــي از جــملــه رئــوس         
برنامه اقـتـصـادي او اسـت. چـرا             

مردم نـاراضـي، حـال بـخـشـي از             
مردم، يک نئولـيـبـرال بـا بـرنـامـه            
ــاضــت کشــي را               ــصــادي ري ــت اق

 انتخاب مي کنند؟
انتخاب مـکـرون   ��# ;�Bا�:: 

اساسا بخاطر راي سلبي به مارين 
ــت از                     ــاي ــم ــه ح ــود و ن ــن ب ــوپ ل
سياستهاي اثباتي او. در دور اول    

 ۲۵انتخابات مکرون  تنها حدود 
درصد آرا را داشت. امـا در دور         
دوم، وقتي تنها آلترناتيو، ماريـن  
لوپن فاشيست  بود، دوسوم آرا را 
بخود اختصاص داد. يعني بـيـش    

درصد آراي مکرون در دور  ۶۰از 
دوم براي مخالفت بـا لـوپـن و از          
ترس بقدرت رسيدن فاشيستها بـه  

 صندوق ريخته شد. 
فاکتور پايه اي تر هـمـانـطـور       
که باالتر اشـاره کـردم نـارضـائـي          
بخش وسيعي از مردم فـرانسـه از     
موضع موجود و بي اعتماديشـان  
بـه دو حــزب اصــلــي حــکــومــتــي           
است. اين عامل تنها بـه فـرانسـه       
محدود نيست بلـکـه يـک ويـژگـي          
مهم شرايـط سـيـاسـي امـروز در            
همه کشورهاي غـربـي اسـت. در           
ــه                  ــم ــا ه ــب ــري ــق ــکــا و در ت آمــري
ــد           ــاهـ ــائـــي شـ ــاي اروپـ ــورهـ کشـ
رويگرداني مردم از اليت سياسـي  
و احزاب سنتي هستيم. مـيـتـوان       

گفت که بحران عميـق اقـتـصـادي       
سياسي ايدئولوژيک بـورژوازي بـه     
يک بحران حکومتي تـبـديـل شـده       
است و بجلو راندن نيروهاي راست 
افراطي تنها پـاسـخ در دسـتـرس           
بورژوازي بـراي بـرونـرفـت از ايـن            
بحران است. اما تـا آنـجـا کـه بـه            
وضع توده مردم و نارضائي نود و 
نه درصديهاي جامعه از سـيـسـتـم     
موجود مربوط مـيـشـود بـقـدرت          
رسيدن احـزاب و بـورژوايـي، چـه             
سنتي و چه غير سنتي آن، مساله 

 اي را حل نخواهد کرد. 
يک عـلـت اصـلـي نـارضـائـي              
مردم از وضعيت موجود سياسـت  
ريــاضــت کشــي اقــتــصــادي و               
نئوليبراليسم اسـت و اکـنـون کـه           
آقاي مکرون با راي سلبي به لوپن 
انتخاب شده اسـت مـقـابلـه تـوده          
مردم با ايـن سـيـاسـتـهـا مـجـددا             
بجلـو صـحـنـه رانـده شـده و اوج                 
خواهد گرفت. راه حل واقـعـي نـه         
ناسيوناليـسـم اقـتـصـادي امـثـال            
لــوپــن و تــرامــپ اســت و نــه                     
گلوباليسم نئوليبرالي نوع مکرون 
و آنگال مـرکـل. راه حـل واقـعـي               
خالصي از شر نظام سرمايه داري 

 است.  
بقدرت رسيدن احزاب و چـهـره   
هـاي غـيــرسـنــتــي در غـرب ايــن             
واقعيت را بيش از پيش بـرجسـتـه    
کرده و در جلوي چشم همگان قرار 

خواهد داد کـه مسـالـه تـنـهـا بـه              
احزاب سنتي محـدود نـمـيـشـود،        
خانه از پاي  بسـت ويـران اسـت.          
بايد اميدوار بود و با تـمـام تـوان        
کوشيد تا ايـن واقـعـيـت بـه درک            
عمومي توده مردم و تبديل بشود 
و احزاب و چپ انـقـالبـي و چـهـره          
هاي  کمونـيـسـت مـنـتـقـد وضـع             
موجود در صحـنـه سـيـاسـت سـر           
بلند کنند. هم اکنون نيـروي چـپ      
اجتماعي به يک فاکتور مـهـم در       
فضاي اعتراضـي جـوامـع غـربـي          

تـبــديـل شــده اســت. ايــن نــيــروي            
راديکال ميتواند و بايد مـتـحـزب    
ــاســت                بشــود و در عــرصــه ســي
نمايندگي بشود. کشـور انـقـالب         

 -کبير، جنبش راديکال کارگـري    
، و يک پايگاه ۶۸دانشجوئي سال 

فعال جـنـبـش اشـغـال عـلـيـه يـک                
درصديها، ميتواند پيـش کسـوت     

 اين حرکت باشد. *

 

 ۳ از صفحه  

 

 ا����	���	ل
 نشريه حزب کمونيست کارگري

 
��وز ���C�	دى� :� ��د�

 ��_�ل *5:: �ی	�T ا�)#�
 :M anternasional@yahoo.comاى �

 
4. ��%�5 �%�د��    ا����	���	ل ه� ه/�. روز 

 ز�5. ه	 و =	�#ه	ى ,>�� ا�� 	�	;: ...


