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فرمان "آتش به اختيار" خامنه اي   
در ادامه بگومگو بر سر موضوعـات  
متعدد ميان خـامـنـه اي و روحـانـي            
ـه بـر سـر           ـل صورت ميگيرد. از مجاد

يـونسـکـو گـرفـتـه، تـا               ٢٠٣٠ سنـد    
کشاکش بر سر برجام و بحثهـايـي کـه      
در رقابتهاي انتخاباتـي و بـعـد از آن            
بين خامنه اي و روحاني ردوبدل شـد.    
در همه اين موارد خامنه اي يک چـيـز   

گفت و روحاني جوابش را داد و بـعـد       
ـه و                 ـه حـمل دوباره خامنـه اي دسـت ب
انتقاد زد. اکنون او دارد حرف آخـرش     
را ميزند که دستور حمله "به اخـتـيـار"     
ـه اي        ـل است. و اين فرمان تشنج و ولـو
را در ميان حکومتي ها ايجـاد کـرده     

 است.  
ـه      طرف مقابل فورا دست به حـمل
ـه          متقابل زد و مطهري گفـت "آتـش ب
اخيتار دو طرفه است". يعني اگر شما   
مهار اراذل را رها کنيد اين طرف هـم    

سـاکــت نــمــي نشــيــنــد. بــعــضــي دو            
خرداديها هم گفتند "آتش به اخـتـيـار"     
گوياي از هـم گسـيـخـتـگـي نـظـام و               
ناتواني فـرمـانـده اصـلـي در کـنـتـرل               
اوضاع است. خامنه اي که اين سخـن   

خرداد در ميـان جـمـعـي از          ١٧ را در 
دانشجويان اسالمي بيـان کـرده بـود،        
نـاچـار شـد از طـريـق نشـريـاتــي کــه                  
نمايندگيش ميکنند توضيح دهد کـه  
ـقـط       نبايد کج فهمي شود و منظـور ف
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ـبـه قـطـر در              محاصره همـه جـان
هفته گـذشـتـه تـوسـط عـربسـتـان و                 
متحدينش، موضوعي فراتر از دعوا 
ـيـج و يـا حـتـي                هاي دول حاشيه خـل
ـنـهـا           رقابت هاي منطقه اي اسـت. اي
همه البته هست؛ ولـي مـهـمـتـر ايـن           
واقعه نمايشي مضحـک و در عـيـن          

حــال مــخــوف از بــن بســت هــا و                 
تناقضات بورژوازي زمان ما و تاکيد 
ـنـده و خـطـيـر بـودن               ديگري بر شکـن

بويژه در منطقه خـاورمـيـانـه        اوضاع 
است. از اين جهت ايـن مـوضـوعـي          

کـارگـران و      است که بايد مورد توجه 
 مردم، خصوصا در ايران، قرار گيرد. 
اولين وجه متناقـض و مسـخـره        
ــلــي، صــورت ظــاهــر آن           دعــواي فــع

اســت. عــربســتــان و مــتــحــديــنــش           
ميگويند قطر را مورد محاصره قرار 
داده اند چون اين کشـور از تـروريسـم        
حمايت ميکند و به آنها پول ميدهـد!  
اما مگر خود عـربسـتـان، هـمـچـون           
قطر و همينطور ديگر طرفهاي دخيل 
در اين دعوا از تـرکـيـه و جـمـهـوري             
ـتـه تـا روسـيـه و                 اسالمي ايـران گـرف
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خـرداد     ۱۷ صبح روز چهارشنبه   
مجلس شوراي اسالمي و محل دفـن  
ـه تـروريسـت هـاي          خميني مورد حمل
اســـالمـــي قـــرار گـــرفـــت. داعـــش            
ـه عـهـده                    ـه را ب مسئولـيـت ايـن حـمل
گرفت. به گزارش مقامات حکـومـت    
اســالمــي در ايــن واقــعــه، تــاکــنــون            

ـفـر کشـتـه و              ۱۲ دستکم  ـفـر      ۴۲ ن ن
ـه          ۶ زخمي شده اند،  تروريسـتـي کـه ب

اين دو محل حمله کرده اند نيز طـبـق     
گفته مقـامـات جـمـهـوري اسـالمـي            
کشته شده اند. در اين زمينه با اصغـر   

 کريمي گفتگو ميکنيم:  
 

حـزب کـمـونـيـسـت         
	�	ل *�7ـ7:  
کــارگــري ايــن حــملــه تــروريســتــي را          

 محکوم کرده چرا؟  
  :%���
روشن اسـت. اعـمـال       ا<=� 

تروريستي پشت سـر خـودش اعـمـال         
تروريستي ديگري را مياورد و مطلقا 
به نفع مبارزات مردم نيست. ما براي  
سرنگوني جمهوري اسالمـي مـبـارزه      
ـقـط             ميکنيم و اعـمـال تـروريسـتـي ف
کمک ميکند به جمهوري اسالمي کـه  
ســرکــوب بــيــشــتــري را در دســتــور            
بگذارد، اگر بـتـوانـد بـگـيـر و بـبـنـد                  
ـه              بيشتري راه بـيـنـدازد دسـتـش عـلـي
مردم بازتر شود، فشار را بيشتر کـنـد   
و فضاي ترس و پليسي را دامن بزنـد.  
بعالوه به جـمـهـوري اسـالمـي کـمـک            
ميکند که اعمال تروريستـي خـودش     
را در کشورهاي منطقه کـه در چـنـد          
سال گذشته هم داشتـه دامـنـه اش را          
وسيعتر کند و رقيب مقابل آن يـعـنـي    
بلوک عـربسـتـان هـم طـبـعـا اعـمـال                  
متقابلي انجام ميدهـد و ايـن چـرخـه           
ـه گسـتـرش                 ادامه پيدا مـيـکـنـد و ب
تروريسم دامن ميزند و فضاي نـاامـن   
تري ايـجـاد مـيـکـنـد. بـا اقـدامـات                 
تــروريســتــي هــيــچــوقــت فضــا بــراي        
مبارزات توده اي، براي اعـتـصـابـات       
کارگران و معلمان و اعتراض زنـان و      
غيره ايجاد نميشود برعکس ميتواند 
مبارزه مردم را عـقـب بـرانـد. مـردم               
البته جـمـهـوري خـبـيـث اسـالمـي و               
ســيــاســت هــايــش را مــيــشــنــاســنــد         
ميدانند که در مقطع جـنـگ ايـران و        
عراق هم خميني گفت جـنـگ بـرکـت       

است چون ميتوانسـتـنـد بـراي عـقـب           
ـفـاده         راندن و سرکوب مردم از آن اسـت
کنند و کردنـد. امـروز مـردم بـا ايـن               
سياست آشنا هستند و بعيد مـيـدانـم    
مرعـوب سـيـاسـت هـاي جـمـهـوري               
اســالمــي بشــونــد. ولــي جــمــهــوري           
اسالمي نهايت تالشش را ميکند که 
ـفـاده             از اين فرصت عـلـيـه مـردم اسـت
کند. مردم هم بايد اينرا خنثي کـنـنـد     
و مبارازت حق طلبانه و عادالنه شـان  

 را گسترش بدهند.  
 

عـلـت گسـتـردگـي        
	�	ل *ـ�7ـ7:  
تروريسم در خاور ميانه و شمال آفريقا 

 در اين دوره چيست؟  
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ـفـي         ا<=�  ـل داليـل مـخـت

ــي                ــروريســم اســالم ــتــه ت ــب دارد. ال
ـه فـعـالـيـت           چهاردهه است در منـطـق
دارد. اولين آن خود جمهوري اسالمي  

سال است مشغـول تـرور      ۳۸ است که 
ـه صـورت زنـان                 عليه مـردم اسـت، ب
اسيد ميپاشد، قتل عام هـاي دهـهـا        
ـلـي از افـراد            هزار نفره انجام داده، خـي
اپوزيسيون را در خـارج از مـرزهـاي            

فتواي قتل کساني را     ايران ترور کرده،
داده که عليه اسالم حرفـي زده انـد از         
جمله عليه سلمان رشدي، اينهـا هـمـه      
ـقـيـل             ـه جـرث تروريسم است. اعدام و ب
ـه        آويزان کردن مردم و حمله نـظـامـي ب
مردم کردستـان و تـرکـمـن صـحـرا و               
سراسر کشـور بـخـشـي از اقـدامـات             
تروريستي جمهـوري اسـالمـي بـوده،         
قتل هاي زنجيره اي جزيي از کارنامـه  
تــروريســم جــمــهــوري اســالمــي بــوده        
است. همينطور سيـاسـت هـايـش در          
دفاع از بشار اسد و حوثي ها در يـمـن   
و جيش الشعبي در عراق و نـيـروهـاي    
تــروريســت در فــلــســطــيــن و اکــنــون          
حمايت فعال از طالبان در افغانسـتـان   
بعنوان يـکـي ديـگـر از شـاخـه هـاي                
اسالم سياسي و تروريست، که بعنوان 
يـک جــريــان فــوق مــرتــجـع در دنــيــا              
مشهور اسـت بـخـشـي از کـارنـامـه                

 تروريسم جمهوري اسالمي است.  
با اينهـمـه سـه چـهـار واقـعـه در                
سالهاي اخـيـردر گسـتـرش تـروريسـم           
ـقـش       اسالمي در منطقه و در غـرب ن
ـه اشـغـال               مهمي دارد. اولـيـن مسـال

ـلـنـد           عراق است که فضا را بـراي سـرب
کــردن جــريــان اســالمــي از جــيــش             
ـقـش      الشعبي تا داعش فراهم کرد و ن
ـه               بسيار مـهـمـي در گسـتـرش دامـن
تروريسم داشت و عالوه بر جـريـانـات      
تروريست اسالمي در عراق، نـهـايـتـا       
زمينه را بـراي اشـغـال بـخـش قـابـل                
توجهي از عـراق تـوسـط داعـش هـم            
فراهم کرد. دوم سرکوب انقالب مـردم   
سوريه توسط دولت بشار اسـد کـه بـا        
حمايت جمهـوري اسـالمـي و دولـت           
روسيه صورت گرفت يک منشاء مهم 
رشد تروريسم و شـکـل گـيـري دار و             
ـلـف تـروريسـتـي در            دسته هاي مخـت
ســوريــه و در مــنــطــقــه بــود. دولــت              
عربستان که در اين دوره بـعـنـوان يـک       
قطب منطقه اي سر بلنـد کـرده اسـت        
نيز يک فاکتور گسترش تـروريسـم در       
منطقه است. دولت عـربسـتـان قـبـال         
داشت زندگي خودش را ميکرد! البته  
ـه           با شمشير سر مردم را مـيـبـريـد و ب
اين معـنـي يـک دولـت تـروريسـت و               
جنايتکار بود، اما در اين دوره به يـک  
نيروي منطقه اي تبديل شده و بويژه با 
حــمــايــت قــاطــع تــرامــپ از دولــت             
ـه آن و          عربستان و کمک تسليحاتـي ب
پشــتــيــبــانــي ســيــاســي از آن ابــعــاد           
ـه افـزايـش          جنايات خود را در مـنـطـق
ـه دسـت هـم            داده است. اينها دسـت ب
ـلـف اسـالم               داده و شاخـه هـاي مـخـت
سياسي هرکدام در رقابت با يکديگر، 
دارنـد تــروريسـم را دامـن مــيـزنـنــد.              
جمهـوري اسـالمـي در چـنـد کشـور               
مشغول توطئه و ترور است و آنها هـم    
در ايران و نقاط ديگر. به اين مـعـنـي       
منشاء ترور در تهران يک پايش خـود    
ـه                 جمهـوري اسـالمـي اسـت و زمـيـن
هايي که فراهم کرده است. مردم بـايـد    
در مقابل هر دو شاخه اسالم سيـاسـي   
بايستند و دول غربي و در راس آنـهـا       
دولت آمريکا را که به اين فضا دامـن    

 ميزنند شديدا محکوم کنند. 
 

تاکنون واکنش مـردم  
	�	ل *7�7:  
 منطقه به تروريسم چه بوده است؟  

ـ�ـ%:   روشـن اسـت کـه        ا<=ـ� 
ـ��
قرباني اصلي تروريسم مردم هسـتـنـد    
نه دولت ها. قرباني جـنـايـات اسـد و          

ـه    روسيه و جمهوري اسالمي در سـوري
مردم اين کشورند، قربـانـي تـروريسـم       
در عراق و افغانستـان هـم مـردم ايـن           
کشـورهــا هســتــنــد و در ســال هــاي             
گذشته مبارزاتشان را عليه دولت هـا    
و جريانات تروريستي در اين کشورها 
گســتــرش داده انــد. در افــغــانســتــان           
بــعــنــوان مــثــال شــاهــد تــظــاهــرات           
روشنايي بوديم کـه در ابـعـاد دهـهـا              
هزار نفره عليه دولـت ايـن کشـور کـه           
يک دستش هـم در دسـتـش طـالـبـان             
است به ميدان آمدند، در عراق شاهـد  
تظاهرات هاي دامنه دار و سـراسـري       
ــيــه دولــت ايــن کشــور و                مــردم عــل
جريانات اسالمي مثل مقتدا صدر و 
جيش الشعبي بوديم که مردم آنهـا را    
بعنوان تجار دين مـيـشـنـاسـنـد و بـا            
شعار نه قومي نه ديني جامعه مدنـي  
و يا شعار نان، آزادي، دولت مـدنـي و     
عدالت اجتماعي عليه آن صف آرايـي  
کردند. سنگر اصلي مبارزه بـا اسـالم      
سياسي در ايران اسـت و مـردم ايـران          
عـلـيــه آن کــه پـيــشـقـراول دولـتـهــاي                
اسالمي در منطقه و پيشقـراول خـود     
داعش و بنيانگذار يک شـاخـه اسـالم        

سال اسـت   ۳۸ سياسي در منطقه بود 
دارند ميجنگند و حکومت اسالمـي  
را که تفـاوت اسـاسـي بـا داعـش يـا               
ـلـف     طالبان ندارد در جبهه هاي مخـت
ــب رانــده انــد و اگــر امــروز                   بــه عــق
جمهـوري اسـالمـي عـيـن داعـش و               
طالبان عمل نميکند بخاطر اين است 
که مردم مبارزات مستمر و وسيـعـي   
داشته اند. زنـان، جـوانـان، کـارگـران،           
دانشجويان و اقشار مختلف مـردم و      
جمهوري اسالمي را بدرجاتـي مـهـار      
کرده اند اما ماهيـت سـيـاسـت هـاي          
جمهوري اسالمي تفاوتي با داعش و   
طالبان ندارد. عليه زنان، عليـه آزادي     
ها، براي تحـمـيـل قـوانـيـن مـذهـبـي              
ـه ايـن          تفاوت چنداني با هم ندارند و ب
معني مردم ايران الگوي مـهـمـي در        
مقابـل اسـالم سـيـاسـي و تـروريسـم                
اسـالمــي هســتــنـد. مـردم مــنـطــقــه            
ميتوانند درسهاي زيـادي از مـبـارزه        
مردم ايران بگيرند و کم و بيش گرفـتـه   
ـه       اند. در سطح بين المللي هم مـردم ب
هر شکل توانسته اند عليـه تـروريسـم      

اسالمي ايستاده اند. بعنوان مثال در    
فرانسه مـوقـعـي کـه چـارلـي ابـدو را                
مورد ترور قرار دادند مردم در ابـعـاد       
ميليوني به خيابان آمـدنـد در سـايـر           
کشورها هم هر اقدام تـروريسـتـي کـه       
اتفاق مي افتد مردم ياد قربانيان آنـرا    
گرامي ميدارند، به احـتـرام آنـهـا يـک          
دقيقـه سـکـوت مـيـکـنـنـد، تـجـمـع                  
مــيــکــنــنــد. بــهــررو قــربــانــيــان تــرور          
ـه    مردمند و دولت ها هم از اين مسـال
بعنوان فرصتي بـراي مـحـدود کـردن           
آزادي ها و پيـشـبـرد سـيـاسـت هـاي            
 ارتجاعي خودشان استفاده ميکنند. 

 
ـقـش   
	�	ل *7�7:   ارزيابي شما از ن

مردم ايران عليـه تـروريسـم اسـالمـي          
 چيست؟ 

  :%���
مردم ايـران کـه بـراي        ا<=� 
سرنگوني جمهوري اسالمـي مـبـارزه      
ميکنند، عليـه سـنـگـسـار و اعـدام             
اعتراض ميکنند، سنگسار را عقـب  
ـقـش مـهـم                 ـه ن راندند که البته بـايـد ب
حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري در ايـن               
مورد اشاره کرد، اينها سياسـت هـاي     
تـروريسـم اسـالمـي اسـت کــه مــردم              
عليهش اعتراض ميکنند. داعش بـا   
شـمــشــيــر سـر مــيــبــرد و جــمــهــوري            
اسالمي در ميدانهاي شهرها مردم را 
به جرثقيل آويزان ميکند تـا مـردم را       
مرعوب کند. داعش زنان را بـعـنـوان     
ـفـروشـد، جـمـهـوري                  کنيز و بـرده مـي
اسالمـي جـواز شـرعـي و اسـالمـي               

 ۱۰ -۱۲ تجاوز به دخـتـربـچـه هـاي            
ساله را تـحـت عـنـوان ازدواج صـادر            
مــيــکــنــد، جــمــهــوري اســالمــي بــا          
اسيدپاشي و پونز به سر زنـان حـجـاب      
ـه نـوع                 را تحميل مـيـکـنـد داعـش ب
ديگري. مردم ايران عليه همـه ايـنـهـا        
مبارزه کرده اند، عليه اختناق و سلـب  
ـقـر و مـحـرومـيـت و              آزاديها، عليه ف
عليه همه قوانين داعشـي جـمـهـوري       
ــگــونــي جــمــهــوري            اســالمــي. ســرن
اسالمي کمک بزرگي به مردم منطقـه  
است که از دست کل اسـالم سـيـاسـي       
رها شوند. بـا سـرنـگـونـي جـمـهـوري              

 ۷ صفحه  
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	م:  A همانطور که ميـدانـيـد    راد��
ــان، حــزب                 شــش حــزب و ســازم
دموکـرات کـردسـتـان ايـران، حـزب             
کومله زحمکتشان کردستان، حـزب    
ــران، حــزب              ــان اي ــردســت ــه ک ــومل ک
دموکرات کردستان، سازمان خبـات  
کردستان ايـران و کـوملـه سـازمـان              
کردستان حزب کمونيسـت ايـران در       
يک نشست بيانيه مشترکي را امضا 
کردند و انتخابات رياست جمـهـوري   
و شوراي شهر و روسـتـا را تـحـريـم              
کردند. سئوال اول من اينست که  بـا   
توجه به ايـنـکـه حـزب کـمـونـيـسـت              
کارگري ايران هم در کردستان فـعـال     
است چرا در ايـن نشـسـت و اتـحـاد            

 شرکت نکرديد؟
بـراي مـا دعـوت        ��7 :@ـ�ایـ%:  

نامه اي نفرستادند بخاطر اينکه يک 
ــان              ــازمـ ــرد، يـــک سـ ــان کـ ســـازمـ
ناسيوناليستي کرد، نيستيـم! ريشـه      
مساله اينجاست. همين سئوال شما  
نشان ميدهد که اين ائتالف اسـاسـا     
بر سـر مسـالـه تـحـريـم انـتـخـابـات                  
نيست. حزب ما و خيلي از نيروهاي 
کمونيست در سـراسـر ايـران خـيـلـي           
قاطع تر، پيگيرتر و فعـالـتـر از ايـن         
موتلفين انتخابات را تحريم کردند و 
مردم را از شرکت در اين مضـحـکـه    
باز داشتند ولي اين نيروهـا در ايـن       
ائتالف نبودنـد بسـادگـي چـون يـک            
پسوند کـردسـتـان پشـت اسـمـشـان               
نبود. اين نشان ميدهد سياستي کـه   
متاسفانه کومله در اين انـتـخـابـات       
پيش گرفت صرفا يک اتـحـاد عـمـل       
ساده در برخورد به انتـخـابـات و يـا         
تحريم انتخابات در کردستان نـبـود.   
اين يک ائتالفي بود، يک نزديکـي و    
گردهمائي بـود بـيـن سـازمـانـهـاي              

 ناسيوناليستي کرد.  
 

	م:  A الـبـتـه آقـاي ابـراهـيـم            راد��
عليزاده در گفتگوئي کـه اخـيـرا در          
همين رابطه با ايشـان داشـتـم نـظـر            
متفاوتي دارند. نظر ايشان ايـنـسـت     
که جنبشي در کـردسـتـان هسـت و             
الزم بود که ما پاسخي به ضروريات 

 اين جنبش بدهيم. 
ــــ7 :ــ@ــ�ایــ%:   ــه مــن آن       �ــ� بل

مصاحبه را شنيدم و خيلي متاسـف  
شدم. بخاطـر ايـنـکـه آن مصـاحـبـه              
دقيقا همين نکته را نشـان مـيـدهـد       
که مبنا و نقطه عزيمت اين ائـتـالف   
نزديکي و همراهي بـا سـازمـانـهـاي        
کــرد بــوده اســت. تــاکــيــد ابــراهــيــم           
عليزاده در اين مصاحبه وجـود يـک       
جنبش واحد در کـرسـتـان اسـت. او          
صريحا ميگويد اين ائـتـالفـي بـيـن        
گرايشات مختلف در ايـن جـنـبـش           
بوده است. اين به نظر من با ابتدائي  
تـريــن تـحــلــيـلــهــا و تــبـيــيــن هــا و                
ــي و                ــت ــس ــي ــون ــم ــاي ک ــه ــت ــاس ــي س

 مارکسيستي مغاير است. 
 

	م:  A ميتوانيد کمي بيشـتـر   راد��
 توصيح بدهيد که چرا مغاير است؟

از مقطـع تشـکـيـل       ��7 :@�ای%:  
حزب کمونـيـسـت ايـران يـک بـحـث              
هميشگـي مـا ايـن بـود کـه حـزب                 
دموکرات و کومله دو گـرايـش يـک          
جنبش واحد نيستـنـد بـلـکـه بـه دو             
جنبش متفاوت مـتـعـلـقـنـد. حـزب           
کمونيست ايران و سازمان کردستـان  
آن کــوملــه گــرايشــي در جــنــبــش              
سوسياليستي طبـقـه کـارگـر عـلـيـه            
سرمايه داري است که مشخصا يـک  
عرصه فعاليتش را مبارزه براي رفـع  
ستم ملي و حل مساله ملي از زاويه 
منافع طبقه کارگر تشکيل ميدهـد.  
در مقابل، حزب دموکرات جـنـبـش      
ناسـيـونـالـيـسـتـي در کـردسـتـان را                 
نمايندگي ميکند. حزب دمـوکـرات    
البته هيچ زمان اين تـبـيـيـن مـا را            
قبول نداشت و جنگي که در آن زمان 
بــيــن کــوملــه و حــزب دمــوکــرات             
درگرفت يک پايه اش هميـن مسـالـه      
بود. حزب دموکرات هميشه خصلت 
طبقاتـي مـبـارزات مـردم و تضـاد              
منافع بين کارگر و سرمـايـه دار در       
کردستان را انکار کرده است. گـويـا      
"خلق کرد" همه متحد و هم منفعـت    
هستند و در کردسـتـان نـه کـارگـري          
هســت و نــه ســرمــايــه داري و نــه                
استثماري. گـويـا ايـن دوطـبـقـه در              
کــردســتــان مــتــحــزب نــيــســتــنــد و         
خواستها و اهداف متضادي ندارند. 
گويا همه در يک جنبش واحـد بـراي       

رهائي و رستگاري خلق کرد در برابر 
دولت مـرکـزي و فـارسـهـا مـبـارزه                
ميکنند. اين تبيين و ديدگاهي بـود  
که حزب دموکرات کردستان هميشه 
در برابر کومله و حزب کـمـونـيـسـت        
ايران علم ميکرد و بـر آن پـافشـاري        
ميکرد. در مـقـابـل، يـک مضـمـون             
هميشگي افشاگري و تـبـلـيـغـات و          
آگاهگري ما تاکيد برايـن حـقـيـقـت        
بود که جامعه کردستان هم مثل هر 
جامعه ديگري طبقاتي است، طبقـه  
کارگر و طبقه سـرمـايـه دار دارد و            
اينها اهـداف و مـنـافـع مـتـضـادي              
دارند. حتي مساله مـلـي بـراي ايـن          
دوطبقه دو جـايـگـاه و دو راه حـل                 
دارد. از ديد ناسيوناليسم کـرد حـل        
مساله کرد يعـنـي سـهـيـم شـدن در             
قدرت مرکزي و برخورداري از بـازار    
کار و سرمايـه  خـودي و اسـتـقـالل              
قوانيـن مـالـيـاتـي و تـعـرفـه هـا و                    
سرمايه گذاري ها و غيره و از ديـد        
طبقه کـارگـر رفـع سـتـم مـلـي گـام                 
مهمي است در فائق آمدن بر تـفـرقـه    
افکني هاي ملي در ميان کارگران و 
کال در جامعه و براي ايجاد شـرايـط   
مســاعــد بــراي مــبــارزه شــفــاف و            
ــورژوازي در               ــه ب ــي ــل ــالواســطــه ع ب
کردستان. بنابر اين حتي به مسـالـه      
ــوع                   ــه و دو ن ــي هــم از دوزاوي مــل
متفاوت برخورد مـيـشـود. آن دوره           
حزب کمونيست ايران بيانيه حـقـوق     
مردم زحـمـتـکـش در کـردسـتـان را              
نوشت کـه کـامـال در بـرابـر تـلـقـي                 
ناسيوناليستي از حل مساله کـرد و    
از خود مختاري و سـازشـکـاريـهـاي      
ناسيوناليستها با دولـت مـرکـزي و          
کال چشم اندازي قرارمـيـگـرفـت کـه        
حزب دموکرات و امثال او در بـرابـر     

 جامعه قرار ميدادند. 
  

	م:  A شما اشاره بـه آن دوره      راد��
ميکنيد. استناد ميشود به ايـنـکـه       
در آن زمان هم منصور حکمت بحث 
مذاکره با حزب دموکرات را مـطـرح   
کرد و هياتي از حـزب کـمـونـيـسـت           
ايران با حزب دمکرات وارد مذاکـره  
ميشوند. تفاوت آن شرايط با شرايط 
امروز چه هست که آن موقع مـجـاز     

 بوده است و االن نيست؟  
ــ@ــ�ایــ%:   ــــ7 : ــا     �ــ� مــذاکــره ب

هيچکس در هيچ دوره اي مـمـنـوع        
نيست. با شيطان بزرگ هم ميـشـود    
مـذاکـره کـرد. هـمـان مـوقـع حـزب                  
کمونيست ايران با حکـومـت صـدام      
حسين ارتباط داشت. صدام حسيـن   
در آن دوره با جمهوري اسـالمـي در       
حال جنگ بود و ما از ايـن شـرايـط      
اسـتــفـاده مــيـکــرديــم بــراي ايـنــکــه           
سياستهاي مستقل خـودمـان را بـه        
پيش ببريم. اين تنزل مساله به رابطه 
و مذاکره با احزاب ديـگـر مـغـلـطـه           
است. اين را نپذيريـد. شـمـا بـا هـر              
حزبي بر سر هـر مسـالـه اي کـه بـا                
اهداف و سياستهاي حزبتان خوانائي 
داشته باشد ميتوانيد مذاکره و حتي 
اتحاد عمل داشته باشيد. مساله از    
آنجا شروع مـيـشـود کـه بـا هـمـان                
ديدگاه، با همان تبيينات، و با همان 
تلقي به مردم و مبارزات آنها نـگـاه     
کنيد که بورژوازي کرد نگاه ميکند. 
ابراهيم عليـزاده طـوري از جـنـبـش            
کردستان صحبت ميکند کـه گـويـا        
هويت طبقاتي ندارد، گويا دو طبقـه  
مختلـف بـا دو سـيـاسـت و افـق و                   
اهداف مـخـتـلـف در کـردسـتـان در              
مقابل هم نيستند، گويا خلق کرد و   
ملت کرد همه يک هدف دارند، گويا 
کمونيستها و ناسيـونـالـيـسـتـهـا دو          
گرايش از يک جنبش واحد هستند و 
غيره و غيره. وقتي اينطور صحـبـت    
ميکنيد اين ديگـر اتـحـاد عـمـل و            
ائتالف نيست، بلکه به ايـن مـعـنـي       
است که ديدگاه و افـق و هـژمـونـي             
بورژوازي کرد را خواه ناخواه پذيرفته 

 ايد.
ببينيد بورژوازي در هـمـه جـاي        

و نه فقط در کشورهائـي کـه      -دنيا 
تـمـام      -مساله ملي مـطـرح اسـت          

تالشش اينست که بگويد ما نماينده 
ملـت هسـتـيـم و ايـن مـلـت گـويـا                    
يکپـارچـه و داراي مـنـافـع واحـدي               
است. گويا آقاي ترامپ نماينده کـل   
مردم آمريکا است. گويا خانـم تـرزا      
مي نماينده کل مردم انگليس است. 
دروغ و فريبي از اين فاحش تر وجود 

ندارد. يک وجه هميشگي فعاليتهاي 
مــا کــمــونــيــســتــهــا ايــن اســت کــه           
واقعيات طبقاتي جامعه را برجسته 
کنيم. و نشان بدهيم که مافع مـلـي،    
امنيت ملي، اهداف ملي پوچ است. 
اينها ادعاهاي بورژوازي است بـراي    
ــي" خــودش و                  ــازار مــل ــنــکــه "ب اي
"سودآوري ملي" خودش و "استثمـار     
ملي" خودش را سازمـان بـدهـد. از          
ديد طبقه کارگر اين طبقات هستند 
که به تحوالت و شرايط سيـاسـي بـا      
جدال و کشمکش و مقابله خـودشـان   
شکل ميدهند. کمونيستها نمايـنـده    
طبقه کارگر در اين جدال هستنـد. و     
اين جدال وسيـع و هـمـه جـانـبـه اي               
است. کمونيستها فـقـط بـراي لـغـو             
استثمار مبارزه نميکنند. مـا هـمـه       
مصائب جوامع امروزي را ناشي از   
سلطه سرمايه مـيـدانـيـم و مـبـارزه             
عليه هر نوع تبعيض و نـابـرابـري را      
امرمستقيم  خودمان ميدانيم. براي  
رفع ستم مـلـي، بـراي بـرابـري زن و              
مرد، بـراي جـارو کـردن مـذهـب از              
دولت و جامعه، در دفـاع از حـقـوق        
کودک، عليه آلودگي محيط زيست، 
در برابر اعدام و قصاص و قـوانـيـن        
فوق ارتجاعي اسـالمـي و غـيـره و             
غيره. ما کمونيستها براي همه ايـن     
مسائل راه حل داريم. بورژوازي هـم     
"راه حل" هـاي خـودش را دارد. در              
کردستان هم همه اين مسائل مطرح 
است و مقابله با ناسيوناليـسـم کـرد      
يک وجه اصلي مبارزه مـا در هـمـه          

 اين عرصه ها بوده است.    
از هــمــان بــدو تشــکــيــل حــزب          
کمونيست ايران يک بحث اساسي ما 
اين بود که کومله نمايـنـده جـنـبـش        
سوسياليستي طبقه کارگر هست در 
شرايط ويژه کردستان که در آن زمان 
جنبش مقاومـت نـامـيـده مـيـشـد.            
جنبـش مـقـاومـت در بـرابـر دولـت                

که در تحليل هايمـان آنـرا      -مرکزي 
در کــردســتــان      ۵۷ ادامــه انــقــالب      

ميدانستيم. کومله خود را نمـايـنـده     
ــبــش                 ــن جــن ــه کــارگــر در اي ــق طــب
ميدانست ولي حزب دموکرات ايـن    

 ۴ صفحه  
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وتـا     -را نمي پذيرفـت و آن زمـان           
ديدگاه و نظـراتـي را      -همين امروز 

مطرح ميکرد که متاسفـانـه امـروز      
از زبــان ابــراهــيــم عــلــيــزاده جــاري          
ميشود. بورژوازي کرد هـمـيـشـه از        
يک جنبش واحد بعنوان جنبش ملي 
کرد صحبت کرده است و هـمـيـشـه         
مدعي بوده است که همه احـزاب و      
نيروهاي سـيـاسـي کـرد گـرايشـات             
 مختلف يک جنبش واحد هستند.    
بورژوازي در اپوزيسيون خود را 
نماينده جنبش ملي و در حـکـومـت    
خود را نماينده ملت ميدانـد. هـمـه       
جاي دنيا اينطور است. هـمـيـشـه و        
همه جا بورژوازي وجود طـبـقـات و        
تضاد منافع طبقاتي در جنبشها و   
تحوالت سياسي را انکار ميـکـنـد.    
مدتها  حزب دمـکـرات کـردسـتـان          
مدعي بود اصال طـبـقـه کـارگـر در          
کردستان وجـود نـدارد و احـزاب و            
نــيــروهــاي ســيــاســي کــردســتــان را         
گرايشات مختلفي در يـک جـنـبـش       
واحد و همگاني"بـراي حـل مسـالـه          
کرد" ميدانست.  امروز متـاسـفـانـه       
ــا                 ــبــيــيــن را ب هــمــان ديــدگــاه و ت
فرمولبنديهـاي مـتـفـاوت و "چـپ"             
ــيــزاده               ــراهــيــم عــل ــان اب تــري از زب

 ميشنويم. 
يــک بــحــث اســاســي مــنــصــور         
ــزب                 ــري ح ــب ــال ره ــت و ک حــکــم
کمونيست ايران در آن دوره اين بـود    
که کوملـه حـزب دمـکـرات رقـيـب             
يــکــديــگــر در يــک جــنــبــش واحــد            
نيستند، بلکه به دو جنبش متفاوت 
متعلقند. از ديد دو طبقه متـفـاوت    
دنيا را تبيين و تفسير ميـکـنـنـد و       
سياست تعيين  ميکنند و مـوضـع     
ميگيرند و حتي مي جنـگـنـد. يـک        
بحـث مـا ايـن بـود کـه سـنـتـهـاي                    
ناسيوناليستي مبارزه پـيـشـمـرگـان        
سنتهاي ما نيست. مبارزه نظـامـي    
کومله مبارزه شـاخـه نـظـامـي يـک           
حزب کمونيست در کردستـان اسـت     
که رکـن و مـبـنـاي فـعـالـيـتـش را                  
ــبــش کــارگــري در شــهــرهــاي             جــن
کردسـتـان تشـکـيـل مـيـدهـد. يـک                 
تالش ما اين بود که نشـان بـدهـيـم         
مبارزه نظامي کومله ادامـه سـنـت      
پيشمرگايتي نيست و حتي در ايـن      
عرصه نظامي هـم مـا تـفـاوتـهـاي             
اساسي با حـزب دمـوکـرات داريـم.         
اينها ابعاد مختلف تـقـابـل مـا بـا            
ناسيوناليسـم کـرد بـود و ابـراهـيـم               

عليزاده بهتر از من در جريـان هـمـه      
اين مباحث بوده اسـت. اگـر امـروز         
مواضع ديگري مـيـگـيـرد بـخـاطـر            
اينست که شرايطي در منطقه ايجاد 
شده که ابراهيم عليـزاده تشـخـيـص       
ميدهد بايد بعنوان يک نيـروي کـرد     
موضع بگيـرد و عـمـل کـنـد و در                
چهارچوب جنبش کرد سخن بگويـد  
و در راهي پا بگذارد که چـنـد سـال        
قبل عـبـداهللا مـهـتـدي آغـاز کـرد.              
متاسفانه امروز کومله به اين سمت 

 حرکت ميکند. 
	م:  A بـه شـرايـط مـنـطـقـه            راد��

 شاره کرديد. اين شرايط چيست؟ 
شـرايـط امـروز      ��ــ7 :ـ@ـ�ایـ%:  

منطقه ادامه و مـرحلـه تـازه اي از            
وضعيت عمومي است که با جنـگ  

شروع شد. در آن       ۹۱ خليج در سال 
مقطع بود که کـمـونـيـسـم کـارگـري            
بحثها و نظراتش را مـطـرح کـرد و          
بــخــشــي از تشــکــيــالت حــزب                
کمونيست ايران با منصور حکـمـت   
و کمونيسم کارگري نيامدند بخاطـر  
ايــنــکــه مــيــخــواســتــنــد در هــمــان         
چارچوب سياسـتـهـاي مـنـطـقـه اي            
ــنــد. در آن دوره اگــر                 بــاقــي بــمــان
بــخــاطــرداشــتــه بــاشــيــد نــيــروهــاي       
ناسيوناليست کرد در عراق تـمـامـا      
در کنار آمريکا قرار گرفتنـد و زيـر       
حريم هوائي نيروي نظامي آمـريـکـا    
در منطقه کـردسـتـان عـراق دولـت            
اقليمي خود را برپا کردنـد. دولـتـي       

 که تا همين امروز مستقر است. 
به اين ترتيب جنگ خليج باعث 
شد که ناسيوناليسم کرد بجلو رانـده  
بشود و سربلند کند و مدعي بشود. 
ــه در حــزب               ــفــاق مــتــاســفــان آن ات
ــاد.                ــت ــم اف ــران ه ــســت اي ــي ــون ــم ک
ناسيوناليسم خفته در کومله کـه بـه     
تشکيل حزب کمونيـسـت تـمـکـيـن         
کرده و رضايت داده بود جان تازه اي 
گرفت. نهايتا مقاومت اين گـرايـش    
در برابر نظرات و تحليلهاي راديکال 
و کمونيستي منصور حـکـمـت، بـه         
جدائي منصور حکمت و تشـکـيـل        
حزب کمونيست کارگري منجر شد. 
البته نظرات و مباحـث کـمـونـيـسـم         
کارگري صرفا بر سر مسائل منطقه 
نبود. شوروي در حال فروپاشي بـود     
و منصور حکمت در پاسـخ بـه ايـن        
شرايط نوين پرچم کمونيسم ديگري، 
کمونيسم کارگري را بـرافـراشـت. او       
اعالم کرد که بايد کمونـيـسـم را نـه         

 -تنها در پاسخ به مسائل منطـقـه     

که در آن مقطع به گـرهـگـاه اعـمـال        
هژموني آمـريـکـا در دوره بـعـد از              

بـلـکـه       -جنگ سرد تبديل شده بـود 
در سراسر دنـيـا از زيـر آوار ديـوار               
بـرلــيــن و "کــمــونـيــســمــهـاي" غــيــر             
کارگري که با فروپاشي بـلـوک شـرق      
دوره آنها نيز بـه اتـمـام مـيـرسـيـد،              
بيرون کشيد و روي پـاي خـودش و           
جنبش طبقاتـي خـودش قـرار داد.          
گرايش ديگري در حزب  بود کـه بـا     
توجه به موقعيتي که ناسيوناليـسـم   
کرد در عراق بدست آورده بود چشـم  
انداز و افق ديگري پيـدا کـرده بـود.        
امروز هم شاهد نوعي تکرار هـمـان     

 سناريو هستيم.  
امروز بـعـد از سـربـلـنـد کـردن                
داعــش و فــعــال شــدن نــيــروهــاي             
ناسيوناليست کرد در سـوريـه و در         
عراق در کنار و بـهـمـراه نـيـروهـاي             
آمريکائي و بلوک متحد آمريکا در   
منطقه، به نوعي مساله کرد دوبـاره  
در چـــارچـــوب کشـــمــکـــشـــهـــا و           
مناقشات منطقـه اي بـجـلـو رانـده            
شده است و نيروهاي ناسيونـالـيـسـم     
کــرد مــيــدان عــمــل تــازه اي بــراي            
ــاي               ــهـ ــريـ ــيـ ــارگـ ــا و يـ ــورهـ ــانـ مـ
هــمــيــشــگــيــشــان بــيــن دولــتــهــا و          

ــي            ــومـ ــاي قـ ــدي هـ ــنـ ــوبـ ــکـ ــلـ  -بـ
مذهبي در منطقـه   -ناسيوناليستي

يافته اند. هميشه ناسيوناليسم کـرد   
تالش کرده است  بـقـول خـودش در        
"شکافهاي منطقه" راهي بجلـو بـاز       
کند و امروز بلکوبندي هـاي اخـيـر        
منطقه حول بحران سوريه و جنگ با 
داعش شرايط تازه اي بـراي ايـفـاي        
نقش ناسيوناليسم کرد بوجود آورده   
است. "شکافهاي منطقه اي" مـورد     
نظر ناسيوناليسم کرد امروز شـکـل     
يک جنگ وحشيانه بين دار و دستـه  
ــي،                 ــومــي و اســالم ــار ق ــاي ه ه

بـويـژه      -دولتهاي ارتجاعي منطقه   
عــربســتــان و تــرکــيــه و جــمــهــوري           

و دخالـتـگـريـهـاي دولـت          -اسالمي
آمريکا  و روسيه  را بـخـود گـرفـتـه        
است و نيروهاي ناسيوناليست کـرد    
بخيال خود بدنبال اسـتـفـاده از ايـن         
شرايط براي به بازي گرفـتـه شـدن و        
سهيم شـدن در قـدرت سـيـاسـي و                
بنوعي تکرار تجربه دولت اقـلـيـمـي     
در عراق هستند. در نـقـد مـواضـع          
اخير کـوملـه نـوشـتـه اي ديـدم کـه                
ميگفت کوملـه بـه سـمـت راه حـل              
آمريکائي مساله کـرد سـوق پـيـدا           

بـا تـوجـه بـه هـمـراهـي                 -ميکنـد    
احزاب کرد با نيروهاي آمريکائي و   
در قالب استراتژي آمريکا براي حـل  

و فصل مسائل منطقه.  اما به نظر  
من اين راه حل آمريـکـائـي مسـالـه        
کرد نيست، راه حـل کـردي مسـالـه         
آمريکا است. دولت آمريکا راه حلي 

و ادعـائـي    -براي مساله کرد ندارد 
بلکه براي تثـبـيـت     -هم نکرده است

ــرد                 هـــژمـــونـــي اش و  پـــيـــشـــبـ
سياسـتـهـايـش در بـلـوکـبـنـديـهـاي                
منطقه نيروهاي ناسيوناليست کـرد    
را بــه بــازي گــرفــتــه اســت. دولــت              
آمريـکـا بـعـد از بـه گـل نشـسـتـن                    
ماشين جنگي اش در منطقه در پي 
آنست که به کمک نيروهاي محلي از 
جمله نـيـروهـاي کـرد امـرش را در              
منطقه به پيش ببرد. اسم درست تـر   
اين سياست راه حل کـردي مسـالـه        

 آمريکا است. 
البته منظور مـن ايـن نـيـسـت کـه               
سياست و استراتژي دولت آمـريـکـا      
مستقيما در مـوضـعـگـيـري اخـيـر            
کومله تاثير داشته است. بلکه کـال     
فضاي سياسي و زمينه و وضعيتـي  
که امروز در منـطـقـه بـوجـود آمـده           
متاسفانه شرايطي ايجاد کـرده  کـه       
کمونيستي مثل ابراهيم عليـزاده را    
بــه ســمــت راه حــل کــردي مســالــه            

 آمريکا سوق ميدهد. 
	م:  A در گفتگوئي که ما با راد��

اقاي عليزاده  داشتـيـم نـظـر ايشـان          
اين بود که فـعـالـيـتـهـاي کـوملـه و             
حزب کمونيست ايران  صرفا به ايـن  
ائتالف ختم نميـشـود و بـا احـزاب           
چپ هم حزب کمونيست ايران همين 
رابطه را داشته است. و هدفشان در    
واقع جوابـگـوئـي بـه مـعـضـلـي در               

 جامعه هست. 
بله ابراهيم عليـزاده  ��7 :@�ای%:  

اصرار دارد کـه ايـن يـک تـاکـتـيـک              
عملي هسـت در پـاسـخـگـوئـي بـه              
مسائل واقعي و عملي در جـنـبـش      
کردستان و غيره. روشن است که هر  
حزب و نيروئي که در جامعه دخيـل  
است و ميخواهد تاثيرگذار باشد در 
مقاطع مختـلـف الزمسـت چـنـيـن           
تاکتيکهائي هم اتخاذ کـنـد. حـزب       
ما هم در عرصه هاي مختلفي مثل 
مبارزه عليه اعدام و سنگسار، براي 
آزادي زنــدانــيــان ســيــاســي، عــلــيــه        
دولتها و نيروهاي اسالمي و غـيـره       
در موارد متعددي با سـازمـانـهـا و       
گروهـهـاي ديـگـر حـتـي نـيـروهـاي                
غيرکمونيست کمپينهاي مشترکـي  
داشته است. مسـالـه ايـن نـيـسـت.            
مساله اينست که در تـوضـيـح ايـن         
حرکت مشترک بجاي اينکه آنرا يـک  
اتحاد عمل مقطعي بين يـک حـزب     

کمونيستي و ناسيوناليستي بدانـيـد   
و معرفي کنيد و بـگـوئـيـد بـا يـک             
حزب ناسيوناليستي، کـه اهـداف و       
استراتژي و سياستهايش مورد نـقـد   
هميشگي ما است، برسر انتخابات 

کـه     -يک بيانيه مشتـرک داده ايـد         
بـه    -ميشد همين را گفت و گذشت

يک تبيين و توضيح و توجيه ماوراء 
طبقاتي و نادرست و توهم برانـگـيـز    
متوسل ميشويد. ابراهيم عـلـيـزاده       
ميگويد مردم ميـخـواهـنـد مـا در          
کنار هم ظاهر شـويـم. ايـن وحـدت            
طلبي مردم را نميشود غير انتقادي 
پذيرفت و بـر مـبـنـايـش سـيـاسـت               
تعيين کرد. پس نقش پيشرو شـمـا،      

 نقش آگاهگرانه شما چه ميشود؟ 
ــر مــردم             ــط ب ــرهــنــگ مســل ف
فرهنگ طبقه حاکمه است. ايـنـکـه       
ما خلق کرد هستيم و بايد در بـرابـر   
دشمن اصليمان که فارسها هستـنـد   
متحد باشيم و منافع و خواستـهـاي   
ملت کرد يکسان است و غيره اينها 
را بورژوازي کرد در ذهـن جـامـعـه           
فروکرده است. يک وظيفـه تـعـطـيـل         
ناپذير ما کمونيستها نقد و افشـاي    
اين دروغ و فـريـب اسـت. اگـر هـم                 
جائي وحدت عمل تاکتيکي با يـک    
حـــزب راســـت بـــورژوائـــي داريـــم           
تبليغات و آگـاهـگـري خـودمـان را          
تعطيل نميکنيم. ابراهيـم عـلـيـزاده         
ماسفانه کامال برخالف اين حـرکـت   
ميکند. پاسـخ بـه "وحـدت طـلـبـي              
مردم" در واقع تـوجـيـه و مـحـمـلـي             
است براي تمکين به توهم پـراکـنـي      

 هاي ناسيوناليستي در جامعه.  
ــم کــه ايــن                ــگــوي ايــن را هــم ب
موضعگيري ناسيوناليستي کوملـه  
ابتدا بسـاکـن نـبـود. دوسـال قـبـل                 
ابراهيم عليـزاده روايـتـي از تـاريـخ            
تشکـيـل حـزب کـمـونـيـسـت ايـران                
بدست داد که بطور عجيـبـي نـقـش       
اتــحــاد مــبــارزان و مــارکســيــســم          
انقالبي و منصور حکمت در آن خط 
خورده بود. من ياد آن عکسهائي از 
انقالب اکتبر افتادم که استاليـن بـا     
رتــوش کــردن تصــويــر تــروتســکــي         
منتشر ميکرد. اين روايت جعلي از  
تاريخ آنقدر شور بـود کـه حـتـي در           
صفوف خود حزب کمونيست ايـران    
مــورد اعـــتــراض قــرار گــرفـــت.              
کادرهاي قديمي تـر کـه در تـجـربـه            
ــد                ــودن ــل ب ــي ــل حــزب دخ تشــکــي
نميتوانستند اين درجه از تحريف و   
مسخ و انکار حقيـقـت را بـراحـتـي          

 ۹ صفحه  

 ۳ از  صفحه  
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آمريکا، همه و همه دستشان تا آرنـج  
حمايت از ايـن و         آلوده به تروريسم و 

ـتـي        آن جناح تروريسم اسالمي و دول
نيست؟ ظـاهـرا "جـنـگ تـروريسـت               
ها"ي قديم، که بعداز جـنـايـت يـازده          
ـيـه               سپتامبر و با اعـالم "جـنـگ عـل
ترور" بوش به راه افتاد، اينک بـه يـک        
بلبشوي تمام عيار تبديل شده اسـت.    
ديگر طرفين ايـن جـنـگ، تـروريسـم          
ـتـي غـرب                اسالمي و تـروريسـم دول
ـنـدي هـاي                     ـلـوک ب ـلـکـه ب نيستـنـد. ب
ـنـد    مختلف منطقه اي و جهاني هست
که خـود بـه جـد مشـغـول تـدارک و                   
تجهيز تروريسم اند و در عـيـن حـال          
هريک ديگري را حـامـي و طـرفـدار             
تروريسم قلمداد ميکنند و دعواها و   
جنگ قدرت و رقابـت هـا و تسـويـه           
حسابهاي سياسي و اقتـصـادي خـود      
را تحت نام "مقابله بـا تـروريسـم" بـه             
پيش ميبرند. قديم تـر هـا در زمـان           
بوش "محور شرارت" محدود به چنـد  
کشور (مثال ايران و کـره و سـوريـه)         
ميشد، اما حاال نه فقـط آمـريـکـا و         
ـقـابـال هـريـک ديـگـري را                روسيه مـت
ـتـه              ـب ـنـد (و ال مدافع تروريسم مـيـدان
ـلـکـه             ـنـد) ب هردو هم درست مـيـگـوي
حاال مي بينم عربستان سعـودي هـم     
(که همه کس ميدانند منشاء انـواع     
جريانات تروريستي اسالمـي اسـت)     
براي کشيدن گوش همسـايـه کـوچـک       
نـافـرمــانـش او را مـدافــع تـروريســم              
قلمداد ميکند که صد البتـه هسـت.     

هدف اصلـي   نياز به تاکيد نيست که 
اين بلبشوي تروريسم همچون جـنـگ   
تــروريســت هــاي ســابــق، کــمــاکــان           
ـبـايـد          مردمند. براي مثال تـرديـدي ن
کرد که يـکـي از اهـداف عـربسـتـان             
سعودي در چنين قدرتنـمـايـي خشـن       
ـتـن بـا مـردم           در برابر قطر، سخن گـف
ـنـد ايـن                  ـي ـب خود عربسـتـان اسـت: "ب
شمشير آخته من را عليه اميـر قـطـر      
که گوش به فرمان نيست! شما ديگـر   
حسـاب کــار خــودتــان را بــکــنــيـد".             
چنانکه امير قطر هم کم نمي آورد تـا    
در مقابل شمشير چرخاني عربسـتـان   
و يارانش بل بگيرد و مثال عکـسـش   

ـيـم مـلـي           را بر تي شرت  بازيکنـان ت
قطر حک کند و "محبوبيت" خـود را        
باال ببرد... ميخواهم از اين مختصر    
نتيجه بگيرم که ترور و بـه اصـطـالح        
مقابله با ترور که خودش هم باز تـرور  

است، ديگر روشي بـراي سـيـاسـت و         
و کشـورداري بـورژوازي        موجوديت   

دوره ما تبديل شده اسـت. الاقـل در          
منطقه خاورميانه و دنياي اسالم زده   
از عربستان سعودي و ترکيه تا ايـران    

ايـن   و پاکستان و افغانستان و غيـره    
حــکــايــت مــخــوف بــرقــرار اســت.            
ماجراي محاصره قطر هـر آدم جـدي       
را بايد مصم تر کـنـد کـه الزم اسـت           

اوضاع وحشتناک  هرچه زودتر به اين 
و عــمــيــقــا جــنــايــتــکــارانــه و ســرپــا          

 تروريستي پايان داد. 
وجه ديگـر و بـازهـم مسـخـره و              
متنـاقـض و تـرسـنـاک در مـاجـراي                
عــجــيــب مــحــاصــره قــطــر بــرخــورد         
آمريکا يا دقيقتر دونالـد تـرامـپ بـه         
اين موضوع و نتـايـج و عـوارض آن          
ـيـن                    است. رقـابـت و نـاهـمـخـوانـي ب
ـقـه    عربستان سعودي و قطر البته ساب

تـرامـپ    بسيار طوالني تري از دوره       
به  اخير باالخص  دارد. ريشه دعواي 

ـقـالبـات          "بهار عربي" يا صحيح تـر ان
ـقـا در شـش            خاورميانه و شمال آفـري
هفت سال پيش برميگردد که قطر بـر  
اسب تغيير وضع موجود شرط بنـدي  
کرد و عربستان سعودي با تـمـام قـوا      
براي حفظ وضع موجود خـرج کـرد.       
قطر از مرسي و اخـوان الـمـسـلـمـيـن          

کـنـار    حمايت کرد. عربستان تمامـا     
ارتش مصر و کودتا و ژنرال سـيـسـي    
ـبـال جـمـهـوري                   ايستـاد. حـتـي در ق
اسالمي، با وجود همه رقـابـت هـا و        
اخــتــالفــات بــا رژيــم تــهــران، قــطــر            
ـيـش             سياستي متـفـاوت از ريـاض پ
برده است. همه اين نافرمـانـي هـا از         

مـورد   جانب عـربسـتـان و امـارات             
ـيـه" واقـع شـده             ـب اعتراض و حتي "تن

 ۲۰۱۴ است. (براي مـثـال در سـال            
تحريم هاي وسيعي عليه قطر اعـمـال   
شد) اما محاصره وسيع ايندفعه کـه     
يک ميلمتر با جنگ و اقدام نـظـامـي    
فاصله دارد، بدون ترديد بـا حـمـايـت         
تـرامـپ و چـراغ سـبـز او و بـعـد از                      
ــجــام                  ــان و ان ــه عــربســت ــرش ب ســف
ـلـي صـورت               معامالت چـرب و چـي
گرفت. اين در حالي است که قطر يک  
متحد مهم و معتبر آمريکا و غـرب    
در منطقه است. بـزرگـتـريـن پـايـگـاه           
نظامي فعال آمريکا در مـنـطـقـه در         
ـبـودنـد            قطر مستقر است. (که اگـر ن
عربستات تا حـاال بـه آنـجـا لشـکـر               
ـتـر                کشي کرده بـود!) بـرخـي در تـوي

گفته اند که جناب پـرزيـدنـت ايـالـت          
موضوع وجود پـايـگـاه       متحده را از 

ها مطلع نکرده بودند! بـرخـي ديـگـر        
ـقـام     هم  ـت ميگويند که ترامپ دارد ان

ـيـش              يک عدم همکـاري چـنـد سـال پ
ـيـاردر و                  ـل امير قطـر بـا تـرامـپ مـي
دخترش براي سرمايه گذاري در قـطـر   
ـنـهـا درسـت              را ميگيرد. نمـيـدانـم اي
ـنـد کـه         ـن ـي باشد، اما همه دارند مي ب
بين هيات حاکمه آمريکا يعـنـي "دو      
حزب وال استريت" و حـتـي در خـود           
ـقـي در              کابينه ترامپ شـکـاف عـمـي
مورد برخـورد بـا قـطـر وجـود دارد.              
مثال ريکس تيلرسون وزير خـارجـه و     
همينطور پنتاگون موضعـي کـامـال      
متفاوت از ترامپ دارنـد و خـواهـان        
مصالحه و برداشتن فشارها بر قـطـر     
هستند. در اين ميان اروپا هم شديـدا   
از وضع بحراني که بعد از تحريم قطر 
ـيـش آمـده            در منطقه خليج فـارس پ
نگران است و آلماني ها حتي از خطر 
احتمال جنگ صحبت کـرده انـد. از          
آنسو اردوغـان و تـرکـيـه کـه روابـط               
نــزديــکــي بــا قــطــر داشــتــه و مــثــل            
عربستـان و جـمـهـوري اسـالمـي از               
مدعيـان پـر کـردن خـالء نـاشـي از                 
خروج آمريکا از عـراق در مـنـطـقـه              
است، چهارنعل به مـيـدان تـاخـتـه و            
حتي مجوز اعزام نيروي نـظـامـي بـه       
قطر را در مـجـلـس کـذايـي اش بـه                 
تصويب رسانده است ... همه اينها از 
يکسو به معني اين است که سياست 
ـنـمـايـي و نشـان            عربستان براي قـدرت
دادن مشت آهنين به رقبا در منطقـه  
ـقـاء           و براي مصارف داخلـي جـهـت ب
خويش تا چه حد با مانع روبروست و   
به يک معني تا چه حد گز نکرده، تـو    
خالي، شکننده و از سر استـيـصـال و      
سردرگمي است. از سوي ديگر هـيـچ     
تضميني نيست که در پيـچ بـعـدي و        
در مورد بعدي تکرار اينگونه رقـابـت   
ها و تسويه حسابها کل مـنـطـقـه در       
چشم بهم زدني به آتش کشيده نشود. 
آنهم با اينهمه سالحي که در منـطـقـه    
ـتـهـاي                 ريخته شـده و يـا تـوسـط دول
مربوطـه سـاخـتـه مـيـشـود و وفـور                  
اينهمه جک و جانور اسالمي و قومي 
و ناسيوناليستي کـه تـوسـط قـدرت           
هاي مختلف تغذيه مـيـشـونـد. ايـن         
وضعيت را البتـه بـايـد ضـربـدر ايـن             
وقعيت کنيد که سرمايه داري جهاني 
دچار يک بـحـران عـمـيـق سـاخـتـاري             
است که نشاني از بهبود جدي نـدارد،  
پشم و پيله پليس قبلي حفظ نظم اين 

دنيا يعني آمريکا بسـرعـت در حـال        
فروريختن است و در نتيجه جهـان در    
ـقـي و                  يک فاز نـامـعـلـومـي و بـي اف
تعريف معادالت جـديـد سـيـاسـي و          
اقتصادي بسر ميبرد. اوضاع بلبشـو   
خاورميانه که محاصره قـطـر گـوشـه       
اي از آن را به نـمـايـش گـذاشـتـه يـک            
وضعيت زودگذر و يـا خـودويـژه ايـن         
منطقه نيست. تنها بروز مشخـص و    

ـقـا      منطقه اي يـک وضـعـيـت              عـمـي
  بحراني جهاني است. 

  
ميشود در مورد ديـگـر جـوانـب       
متناقض و مسخره اي که محـاصـره   
قطر جلويمان گذاشته بيشـتـر از ايـن        

در عصــر    صــحــبــت کــرد. مــثــال            
گلوباليزاسيون و پيروزي بازار آزاد که 
گوشمان را با رجز خواني در بـاره اش    
ـنـک تـحـريـم         کر کرده بودند، ظاهرا اي
کردن و قطع روابط اقتصادي و تنبيـه  
و مجازات رقبا و حـتـي شـرکـا دارد         
ـتـه مـاجـراي             ـب حرف اول را ميزنـد! ال
تحـريـم و در واقـع مـحـاصـره قـطـر                   
توسط "برادران عرب هـمـسـايـه" اش         
ـيـسـت. در روابـط                شروع اين رونـد ن
آمريکا و روسيه و يا آمريکا و اروپـا      
و ژاپن پر است از اينگونه تحريم ها و 
مجازات ها و کشيدن گوش بـرادران    
است. اينجا هم کمدي تـراژدي قـطـر         
انعکاس يک وضعيت وخيم جـهـانـي      
است. يا شبيه همين تنـاقـض را هـم         
ميتوان در مورد يکي ديگر از ارکـان  
نظم بورژوايي فعلي در ماجراي قـطـر   
ـقـول خـودشـان                   ديد. آنـهـم رعـايـت ب
"اصل استقالل دولت هـا"سـت. مـي           
بينيد کـه چـطـور عـربسـتـان در روز               
روشن دارد حکم ميـکـنـد کـه دولـت          
قطر چه سياستي را بايد اتخاذ کـنـد.   

ـتـه     انگار به نوکرش امر ميکند.     ـب ال
اين هم بدعت گذاري تازه اي نيـسـت.   
مثال عين همين قلدري و بدتر از آنـرا  
ـيـن کـرده          روسيه قبال در قبال اوکـرائ
ـنــهــا دارد کــفــش              بـود. عــربسـتــان ت

 بزرگترها را بپا ميکند... 
  

در پــايــان الزم اســت اشــاره اي            
به موقعيت جمهوري اسالمـي   کنيم 

ـنـطـور           در قبال  ماجراي قطر و هـمـي
ـنـد          به  ـتـوان نقشي که مردم ايـران مـي

ايــفــاء کــنــنــد. بــي شــک جــمــهــوري            
اسالمي ايران از وضعيتـي کـه بـراي        
قطر بوجود آمده از ته دل خـوشـحـال        
است، هـرچـنـد کـه در ظـاهـر بـا او                    
همدري و همبستگي ميکند. چرا که  

مي بيند رقبـاي مـنـطـقـه اي مـثـل              
عربستان و امارات از يکسو و ترکيـه  
و قطر از سوي ديگر به جان همديـگـر   
افتاده اند و يا دستکم در مقـابـل هـم      
ـنـهـا از                قرار گرفته انـد. دور شـدن اي
همديگر و جويدن خـرخـره يـکـديـگـر         
آنچيزي است که جمهوري اسالمي با 
ــظــاره              ــودي و خــونســردي ن خــوشــن
ميکند. بعالوه دقت کنيـم کـه هـمـه          
طرفهاي اين درگيري متحد آمـريـکـا    
ــرامــپ حــاال                ــکــه ت ــد. ايــن هســتــن

قطر و کمک هايش به تروريسـم   عليه 
صـادر مـيـکـنـد مـوجـب             هم تويت   

ــم              ــاطــر مضــاعــف رژي مســرت خ
اسالمي ايران است. از لحاظ داخلـي   
هم رژيم اسالمي ايران ميتواند بـراي    
خود کسب اعتبار کند که در مقـابلـه   
و سرشاخ شدن با قلـدرمـنـشـي هـاي        
عربستان کامال محق است. البته در  
ــغ                    ــدري ــن راه از کــمــک هــاي بــي اي
ناسيوناليـسـم ايـرانـي و ضـد عـرب               

اما در اين مـيـان   …  برخوردار است
ـبـاه تـر بـراي مـردم ايـران                 چيزي اشـت
ـيـا را از چشـم رژيـم                     نيـسـت اگـر دن
اسالمي و يا ناسيوناليسـم ايـرانـي و        
شيعي ببينند. واقعيت اين اسـت کـه      
جمـهـوري اسـالمـي ايـران يـک پـاي                
اصلي ايجاد وضعيت مخاطره آمـيـز   

بـوده و هسـت.        منطقه خاورمـيـانـه      
جمهوري اسالمي مدافع و نگهدارنده 
يکي از جنايتکارترين رژيم هاي ايـن    
منطقه يعني رژيم اسد است و تجهيز 
انواع و اقسام جنايتـکـاران اسـالمـي       
در لبنان و عراق و فلسطـيـن و يـمـن         

ـقـاي خـود         و  غيره را يکي از ارکان ب
قــرار داده اســت. يــکــي از اهــداف               
عربستان سعودي در محاصـره قـطـر      
هم تالش براي منزوي کردن جمهوري 
اسالمي و در اساس بمنظور رقابت و 
صف آرايي بـا رژيـم اسـالمـي ايـران            
است. وضعيت مخاطره آمـيـزي کـه         
اکنون در کل منطقـه بـرقـرار شـده و           
نقش مخـربـي کـه جـريـانـات و دول               
اسالمي ايفا ميکنند، ابتدا از ايـران      

ـقـرار         ۵۷ و با سرکوب انقالب  و اسـت
جمهوري اسالمي البته با حمـايـت و     
ـنـرا مـردم             کمک غرب شروع شـد. اي
ايران سي و اندي سال است که تجـربـه   
کرده اند و کار مهمي که از دستـشـان   
برميايد نشان دادن راهي براي خـروج    
از اين بلبشو و بحران پيچيده و بسيار 
مخاطره انگيز در خاورميـانـه اسـت.      
مردم ايـران بـايـد آشـکـارا هـرگـونـه                 
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يک اتفاق قابل توجه در هفته گذشته، 
برگـزاري صـد و شـشـمـيـن اجـالس                
سازمان جهانـي کـار بـود. سـازمـان             
جهاني کار در ايـن اجـالس بـعـنـوان            
يکي از زير مجموعه هـاي سـازمـان      
ملل و در ادامه سياست هاي آن  در     
مماشات با جمهوري اسالمي سنگ 
تمام گذاشت و بيش از بيش ماهـيـت   
سرمايه دارانه اين نهاد را کـه مـحـل        
بـحــث و تصــمــيـم گــيــري در مــورد              
مقاوله نامه هاي جهاني کـار اسـت،       
مقابل چشم جهانيان قرار داد. در اين  
اجالس از يکسو سازمان جهاني کار 
و دسـت انـدر کــارانـش را در کـنــار                 
ـتـکـار       دولتهايي چون حکومت جـنـاي
جــمــهــوري اســالمــي را ديــديــم کــه           
عليرغم زير پا گذاشته شدن پـايـه اي     
ترين حقوق کـارگـران و انسـانـهـا در            
ايران و نقض حتي همان مقاوله نامـه  
هاي خود اين سـازمـان کـه ايـران بـه            
عــنــوان عضــوي از آن مــوظــف بــه            
اجرايش است، جمهوري اسـالمـي را     
براي سومين دور به عنوان عضوي از 
هيات مديره خـود بـرگـزيـد و عـلـي               
ربيعي وزير کار دولـت روحـانـي و از          
چهره هاي منفور حکـومـت بـعـنـوان        
رئيـس اجـالس وزراي کـار آسـيـا و                
اقيانـوسـيـه شـد. در هـمـيـن راسـتـا                   
ممانعت از سفر رضا شهابـي و داود      

 ٥ رضوي به ژنو که از طرف کلکتيـو    
تشکل بزرگ فرانسه بـه ژنـو، تـحـت           
عنوان ممنوع الخروج، نمونه ديگـري  
از مماشات سازمان جهانـي کـار  و         
سکوت آن در برابر سرکوبگـري هـاي     

 حکومت اسالمي  است. 
اما در مـقـابـل ايـن مـمـاشـات هـا،               
صحنه ديگر، صحنه پرشور اعتراض 
عليه جمهوري اسالمي و همبستگي 
با کارگران در ايران در مقابـل مـحـل      
اجــالس ايــن ســازمــان بــورژوايــي و          
بوروکراتيک است. صحـنـه هـايـي از          
تــظــاهــرات مــخــالــفــيــن حــکــومــت        
اسالمي با شعارهاي اعـتـراضـي  و          
بلند شدن بنرهايي با خواسـت اخـراج     
سازمان جهاني کار از ايـن سـازمـان        
کــه بــطــور واقــعــي تــجــلــي قــدرت             
مبـارزات کـارگـران در ايـران اسـت.              
صحنه هايي  که  بيـش از هـر چـيـز           

نشانگر قدرت ما در تحقق سـيـاسـت    
به انزوا کشـانـدن رژيـم اسـالمـي در              
سطح جهاني و بطور مشخص اخـراج  

 از سازمان جهاني کار است.
ژوئـن بـه فـراخـوان            ١٣ از جمله روز   

ـيـو    » سـنـديـکـاي بـزرگ           ۵  «کلـکـت
، (CGT)فــــرانســـــه ث.ژ.ت               

، اف.اس.او     (CFDT)ث.اف.د.      
(FSU)        ــا و (UNSA)، اونسـ

سوليدر  در حمايت از کارگـران ايـران     
مقابل دفتر اروپايـي سـازمـان مـلـل          

 ۱۹ تظاهراتي بر پا شد. در ايـن روز       
تشکل و نهاد مدافع جنبش کارگـري  
در ايران از اين فراخوان حمايت کردند 
و نمايندگان آنها و فعالين اجتمـاعـي   
ديگري براي شرکت در اين تظاهـرات  
به ژنو رفته بودند. جليل جليلي نيز از  
ـيـن بـراي آزادي کـارگـران              سوي کمـپ
زنداني از سخنرانان آن بـود. مـحـور           
مشترک سخنراني هـاي مـتـعـدد از           
ــده              ســوي نــهــادهــاي شــرکــت کــنــن
ـقـض        همبستگي با کارگران ايران و ن
حقوق پـايـه اي از سـوي جـمـهـوري                 
اســالمــي بــود. جــمــعــي از جــوانــان           
الجزايري و فعالين چند گروه اتحاديـه  
اي از کشور ترکيه نيز حمايت خود را 
ـنـگ            ـي ـت از کارگران ايران در ايـن مـي
ـيـل                  ـنـد. جـل اعتراضـي اعـالم داشـت
ـنـکـه جـاي          جليلي در سخنانش بر اي
حکومت زندان و شـالق در آي ال او          
نيست و بايد از اين سـازمـان اخـراج        
شود و لغو احکام امنيتي صادر شده 
براي فعاليـن کـارگـري، مـعـلـمـان و              
مردم مـعـتـرض تـاکـيـد داشـت. در               
تظاهرات اين روز جمعـي از جـوانـان        
الجزايري و فعالين چند گروه اتحاديـه  
اي از کشور ترکيه نيز حمايت خود را 

 از کارگران ايران اعالم کردند.
مســئــول بــخــش      «فــيــلــيــپ ريــو    »

يــکــي از    CFDTالــمــلــلــي       بــيــن
ســنــديــکــاهــاي کــارگــري فــرانســه و         

ژوئـن   ١٣ هماهنگ کننده تظاهرات 
در ژنو در رابطه با اين تـظـاهـرات بـه       
راديو زمانه ميگـويـد: "دولـت ايـران           
فعاالنه در کنفراس سازمان جـهـانـي      

کند در حـالـي کـه بـه          کار شرکت مي
هاي اساسي اين سـازمـان    کنوانسيون
گذارد و حق کارگران ايـران   احترام نمي

ـقـل          براي ايـجـاد تشـکـل         هـاي مسـت
شناسد. ما  کارگري را به رسميت نمي

اينجا مقابل مقر سازمان جهاني کار 

ـيـم تـا بـه               تظاهرات مي  ILOکـن
بگوئيم به اين امر مـعـتـرضـيـم". در            
ادامه اين سخنان او مـيـگـويـد: "بـه              

دهيم تا رژيم ايـران     فشارها ادامه مي
به خواست کارگران ايـران بـويـژه حـق         

 تشکل احترام بگذارد".
اتـحـاديـه     ٥ يک اقدام نمادين کلکتيو 

کارگران فرانسه دعوت رضا شهابـي،  
داود رضــوي و حســن ســعــيــدي از             
ـنـدگـان     سنديکاي واحد به عنوان نماي
مستقل کارگران به اجـالس جـهـانـي       
بود که بـا مـمـانـعـت از خـروج آنـان                
توسط نيروي انتـظـامـي روبـرو شـد.           
ـتـظـامـي در فـرودگـاه                ـيـروي ان اما  ن
تحت عنوان ممنوع الـخـروج، مـانـع       
سفـر رضـا شـهـابـي و داود رضـوي                 
بخاطر مبارزاتشان تحـت اتـهـامـات       
امنيتي احکام زندان داشته و تـحـت       
ـيـگــرد هسـتــنـد، شـد. امــا حســن                پ

ژوئن عازم ژنـو شـد.        ١٢ سعيدي در 
ژوئـن، روز     ١٣ قبل از تظاهرات روز 

نهم ژوئن نيز تظاهرات مشـابـهـي از        
ـيـروهـاي          سوي نهادهاي کارگـري و ن
مختلف مخالف جمهوري اسـالمـي     
در محل ميدان ملل اين سازمان در   
اعتراض به حضور جمهوري اسالمي 
در اين اجالس بـرگـزار شـد و در آن              
ـيـسـت               هياتي از سـوي حـزب کـمـون
ـيـن بـراي آزادي          کارگري ايران و کمـپ
کارگران زنـدانـي مـرکـب از نسـريـن               
ـيـال         رمضانعلي، ناصر کشـکـولـي، ل
شعباني و آسو عبدي نژاد نيز شرکـت  
کردند. سخنرانـي هـاي پـرشـور ايـن             
روز، سخنراني نسرين رمضانعلي بـا    
پالکارد بزرگي که بر روي آن نـوشـتـه        
شده بود جاي رژيم شـالق و زنـدان و           
اعــدام در آي ال او نــيــســت، پــيــام                
کارگران و مـردم ايـران را بـه گـوش               

 ٥ جهانيان رساند. ضمن اينـکـه روز        
ژوئن، روز اول اجالس ساالنه سازمان 
ـيـن             جهاني کار اطالعـيـه هـاي کـمـپ
براي آزادي کارگران زنداني با سرتيتـر  
جمهوري اسالمي بـايـد از سـازمـان           
جهاني کار اخراج شود و بـا خـواسـت      
آزادي فوري اسماعيل عبدي و هـمـه     
زندانيان سياسي همراه بـا پـوسـتـر از         
کــارگــران و مــعــلــمــانــي کــه تــحــت            
اتهامات امنيتي يا در زنداننـد و يـا       

 احکام زندان دارند پخش شد. 
ـيـکـه طـي             جالب اينجاست، در حـال
هفته گذشته شاهد تجمعـات پـي در       

پي مخالفين حکومت اسالمي عليه 
حضور جمهوري اسالمي در اجـالس  
ـقـض حـقـوق            سازمان جهاني کار و ن
پـــايـــه اي کـــارگـــران در ايـــران و                  
سرکوبـگـري هـاي رژيـم در مـقـابـل                
ـيـکـه شـاهـد                اجالس بوديـم. در حـال
ـبــران                ـتــگــي پــرشــور رهـ ـبــسـ ــمـ ه
سنديکاهاي کـارگـري در فـرانسـه و             
اقــدام مشــتــرک آنــهــا بــه بــرگــزاري             
مــيــتــيــنــگ هــاي ايســتــاده عــلــيــه          
جمهوري اسالمي بوديم، سيد حسـن    
ـيـن             ـتـر امـور ب هفده تن مدير کل دف
المللي وزارت کار بـا وقـاحـت تـمـام            
خوشحالي خود را از اينکه در صـدو      
ششمين اجالس بين المللي کار هيـچ  
ــلــيــه ايــران در           مــوضــوع جــديــدي ع

ـتــه،        ILOدسـتـور کـار         قـرار نـگـرف
 اعالم ميکند.  

آنچه در جريان صدو ششمين اجالس 
سازمان جهاني کار گذشت، بار ديگر 
بر اين نکته مهم تاکيـد گـذاشـت کـه         
بايد با جلب حمايت وسيع بين المللي 
اين سازمان را زير بيشترين فشار هـا  
قرار داد تا بـه مـمـاشـاتـش بـا رژيـم                
جنايتکار جمهوري اسالمي خـاتـمـه      
دهـد. جـمــهـوري اسـالمــي بــايـد از               

 سازمان جهاني کار اخراج شود. 
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ــورت              ــان ي فــاجــعــه مــعــدن زمســت
ـيـجـه ايـن                ـت فراموش نميـشـود. در ن
فاجعه انساني و انفجاري که در سـوم    

کــارگــر    ٤٣ ارديــبــهــشــت روي داد،       
ـفـر صـدمـه و                  جانباختند و دهـهـا ن
آسيب ديدند. اتفاقي که به موجـي از    
اعتراض در ميان کارگران اين معدن 
و خانواه هاي جانباختگـان مـعـدن و        
در ســطــح ســراســري تــبــديــل شــد.             
کــارگــران، خــانــواده هــاي کــارگــران          
جانباخته همه و همـه بـا سـخـنـان و            
گفته هايشان انگشت اتـهـام خـود را        
مستقميا بسوي حکومت اسالمي و 
ـبـن       صاحبان سرمايه به عنوان مسـب

 اصلي اين جنايت نشانه رفتند. 
فشار اين اعتراضات بدانجا کشـيـده     
شده که در نزاعهاي درون حـکـومـت        

ـتـه اسـت. از جـملـه               نيز انعکاس يـاف
ديــديــم کــه روحــانــي در بــحــبــوحــه            
مضحکه انتخاباتشان به اين مـعـدن     
ـفـرت و اعـتـراض            رفت و با خشم و ن
ــل                ــاب ــرو شــد. در مــق کــارگــران روب
اصولگرايان حکومتي  نيز کوشيدنـد  
ـيـغـي       ـل ـب اين فاجعه را به موضوعي ت
عليه دولت روحاني تبديل کنند. بعـد  
هم موضوع براي بررسي و تحقيق بـه    
مجلس رفت. در ادامه اين ماجـراهـا    
ـتـاده             ـتـه گـذشـتـه اف اتفاقي که در هف
است، انتشار گزارش کميته "حقيقـت   
ياب" مجلس اسالمي (متشـکـل از       
معاونت معدني و صـنـايـع مـعـدنـي         
وزارت صنعـت، مـعـدن و تـجـارت،            

وزارت صـنـعـت،     HSEEمديرکل 
مــعــدن و تــجــارت، رئــيــس مــرکــز            
تحقيقات وزارت تعاون، کـار و رفـاه         
اجتماعي، رئيـس نـظـام مـهـنـدسـي            
مـعـدن، مـديـر کـل نــظـارت وزارت               
ـنـده          صنعت، معدن و تـجـارت، نـمـاي
وزارت تــعــاون، کــار و رفــاه امــور               
ــمــاعــي، يــک نــفــر از اعضــاء               اجــت
کميسيون صنايع و معادن مـجـلـس      
شــوراي اســالمــي، نــمــايــنــده مــرکــز        
پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمـي،  
دو نفر از اساتيد خبره دانشگاهـي در    
رشــتــه زغــال ســنــگ، نــمــايــنــدگــان         

ـيـن       بردار و سرمايه بهره گذار و هـمـچـن
سرتيم عمليات امـداد و نـجـات) و             
بررسي هاي هيات اعزامـي آنـهـا بـه         

 اين معدن است. 
گزارش "کميته حقيقت ياب" مجلـس   
اســالمــي از عــدم کــفــايــت تــهــويــه           
طبيعي موجود سخن مـيـگـويـد، از       
فقدان سيستم تهويه مکانيزه در ايـن      
ـيـعـي           معدن و انجام آن بصـورت طـب
ميگويد، از نامعـلـوم بـودن  تـعـداد            

هـاي مـوجـود در         دستگاه خودنجات
معدن ميگويد، از استفاده گاز سـنـج   
هاي قديمي در معدن و ناکارايي آنها 
ـنـکـه هـواسـاز              سخن ميگويـد، از اي
موجود در معدن که در دهانـه تـونـل      
ــودر                  ــکــه ل ــود و ايــن نصــب شــده ب
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اسـالمـي شـاخــه هـاي ديـگــر اســالم              
سياسي هم بشدت ضعيف ميشوند و 
موضوعيت شان را به درجه زيـادي از    
دست ميدهند. و به اين معنـي مـردم      
دنيا که ميخواهـنـد از شـر تـروريسـم            
اسالمي خالص شوند بايد از مـبـارزه     
مردم ايران عليه جمهوري اسـالمـي و     
همينطـور از مـبـارزه مـردم عـراق و                
افغانستان و ديگر کشـورهـاي اسـالم        
زده در دفاع از سکوالريسم، در دفـاع      
از حقـوق زن، در دفـاع از آزاديـهـا و                 

حقوق مردم و عليه قوانـيـن اسـالمـي       
مثل سـنـگـسـار و اعـدام و شـالق و                 
شکنجه حمايت کنـنـد و يـک جـبـهـه             
جهاني بزرگي عليه کل اسالم سياسي 
و تروريسم اسالمـي و دولـتـي کـه از             
اينها حـمـايـت مـيـکـنـنـد تشـکـيـل                  

 بدهند.  
مبارزه با تروريسم کار مردم است 
کار مردم ايران و انگليس و افغانستان 
و عــراق و فــرانســه. کــار دولــت هــا                
نيست. دولت ها چه دول منطقه و چـه     
ـه کـل دنـيـا                ـه و ب دول غربي به منطـق
واقعا گـنـد زده انـد. ايـن کـار مـردم                    
متمدن و جهان متـمـدن اسـت کـه بـا            
ـه و               ــواهـــانــ ــارهـــاي آزاديـــخـ ــعـ شـ

سکوالريستي و غـيـر مـذهـبـي و بـا             
خــواســت رفــاه و عــدالــت و حــرمــت            
انساني به ميدان بيايند و دست شاخـه  
هاي مختلف اسالم سياسـي را قـطـع        
کنند و در مقابل دولت هـايـي کـه بـا         
ــيــحــاتــي و ســيــاســي و              کــمــک تســل
ديپلماتيک به دولـت هـا و جـريـانـات            
اسالمي تروريسم را دامـن مـيـزنـنـد            
ـقـش             قاطعانه بايستند. مـردم ايـران ن
بسيار مهمي عليه يکي از مهمتـريـن   
سنگرهـاي اسـالم سـيـاسـي دارنـد و               

 شايسته بيشترين پشتيباني هستند.

 ۲ از  صفحه  

حوزه فرهنگي و سياسي بوده است! با  
کمي دقت در ايـن تـوضـيـح مـيـتـوان            
متوجه شد که اوضـاع بسـيـار خـراب         
است و عده اي از درون حکومـت ايـن     
ــوان فــرمــان جــنــگ                ــعــن حــرف را ب
مسلحانه و يا حداقل فيزيکـي عـلـيـه       
دولـــت فـــهـــمـــيـــده انـــد و او دارد                 
تصحيحشان ميکند که فقط بحث بـر  
سر "سـيـاسـت" و "فـرهـنـگ" اسـت.                    
يعني در حوزه فرهـنـگـي و سـيـاسـي           
هرکار دلـتـان خـواسـت عـلـيـه دولـت               
روحاني انجام دهيد. اين نوع حـمـالت    
"فرهنگي" براي همه مردم ايران بسيار   
آشناست. در سالهـاي قـبـل حـمـالت           
ـه                "فرهنگي" طـرفـداران خـامـنـه اي ب
خاتمي و مهاجراني و رفسـنـجـانـي و         
خاتمي و بقيه را ديده ايم که بـا لـنـگـه       
کفش و آجر و تـخـم مـرغ و چـمـاق و              
چاقـو و بـهـم زدن سـخـنـرانـي طـرف                   
مقابل، و حتـي تـرور دوروبـري هـا و             
امثال اينها حمالت "فرهنگي" شان را   

 انجام داده اند.  
ـقـط    اما اعالن جنگ خامنه اي ف
ـه اخـتـيـار" مـحـدود                 به گفتن "آتـش ب
نميـشـود. هـمـيـن روزهـا وقـتـي کـه                   
خامنه اي در حضور سران سه قـوه کـه     
روحاني را هم در بر ميگرفت صحبـت  
ـه رخ          ميکرد سرنوشت بني صـدر را ب
ـه او                    ـقـيـمـا ب روحاني کشـيـد و مسـت

 ٥٩ هشـدار داد. او گـفــت "در سـال                  
رئيس جـمـهـور وقـت جـامـعـه را دو                
قطبي، و مردم را به دو دسته مخالـف  
و موافق تقسيم کـرد کـه نـبـايـد ايـن               
تــجــربــه تــکــرار شــود." جــنــاحــهــاي             
ـه     حکومت فورا اين جمله را در اشاره ب
ـفـتـه        حرف روحاني تفسير کردند کـه گ

بود "مردم در انتخابات اخير يک خـط     
ـه يـک خـط                 سياسي را رد کـردنـد و ب

 سياسي ديگر راي دادند".
ـه               روشن است کـه اعـالم "آتـش ب
اختيار" و يـادآوري فـرار بـنـي صـدر                 
نشان از حاد شدن کشـاکشـهـاي درون      
حکومت دارد. بويژه با بيماري خامنـه  
اي و امکان حذف از صحنه، ميـتـوان   
حدس زد که اين فرمان چـه جـنـگ و          
کشاکش حاد و بي پاياني را کليد زده   

 است.  
نکته اصلي که ما مـردم در ايـن         
ميان بايد به آن توجه کنيم اينست کـه    
جــنــگ و کشــاکــش هــمــيــشــه درون           
حکومت وجود داشته است و بارها بـا  
ورود مردم اين تنشها حکومت را تـا      
لبه سقوط عقب رانـده اسـت. امـا در           
ـه جـنـاحـهـاي           عين حال توهم نسبت ب
حکومت يا همراهـي مصـلـحـتـي بـا           
آنها به زيـان مـردم تـمـام شـده اسـت.               
توهم نسبت به جناحهاي حکومت کـه  
معموال يا از امکان گـرايـي مـردم يـا         
تحت تاثير تبليغات ملي اسالمي ها 
و دوخرداديها و حاشيه هـايشـان رواج     
پيدا ميکند، باعث عقب راندن مـردم    
و فضـاي سـرخـوردگـي و تـعـرضـات              
بــعــدي حــکــومــت بــه جــنــبــشــهــاي           
اعتراضي شده است. بعد از اين هـمـه      
سال هيچ تـرديـدي نـبـايـد داشـت کـه              
جناحهاي حکومت چه اصولگرا و چـه  
معتدل و چه دوخردادي همـه شـان در       
پي حفظ نظام کثيـف اسـالمـي شـان         
هستند. موسوي ميخواست جـامـعـه     
را به دوره امام خميني اش بازگـردانـد،   
خاتمي ميخواسـت قـانـونـي اسـاسـي           
اسالمي پيـاده شـود و "نـظـام حـفـظ                

سال اسـت کـه      ٤٠ شود" و روحاني هم 

سکان همين حکـومـت بـوده اسـت و           
مسير ديگري را دنبال نميکند. اينـهـا    
همه ميدانند که عمر سياسي شـان بـا     
ـه سـر                   سـقـوط حـکـومـت اسـالمـي ب
ميرسد. اساس مساله اينست که مـا     
مردم بدانيم که اين فشار اعـتـراضـات    
و مبارزات و خشم و نارضايتـي هـاي     
ما مردم است که در درون حـکـومـت      
ـه بـرعـکـس.        شکاف ايجاد ميکند، ن
اين ها از ترس انقـالب و سـرنـگـونـي          
است که يکي "مـعـتـدل" مـيـشـود و               
يــکــي "اصــالح طــلــب" و ديــگــري                

 "اصولگرا" و "تندرو" و آهسته رو.   
مـا بـايـد بـا عـزم جـزم بـا طــرح                    
خــواســتــهــاي روشــن ســيــاســي ايــن           
ـه چـالـش بـکـشـيـم و                      حـکـومـت را ب
ـقـالب سـراسـري بـاز           راهمان را براي ان
کنيم. مـا بـايـد از شـکـافـهـاي درون                 
ــراي تــحــکــيــم اتــحــاد              حــکــومــت ب
صفوفمان استفاده کنيم. ما بايـد کـل      
جناحهاي حکومت را مـورد تـعـرض        
قرار دهيم و يک ذره از هيچ خـواسـتـي      
ـه روحـانـي و                 به دليل فـرصـت دادن ب
امثالهم کوتاه نياييم. ايـن حـکـومـت          
بايد سرنگون شود و بن بست و بـحـران   
و شکستهايش مـدام آنـرا بـيـشـتـر و               
بيشتر به سرنگوني نزديـک مـيـکـنـد.        
تنـهـا مـردم مـتـحـد و مـردمـي کـه                    
ـه     خواستهاي روشني دارند ميتوانند ب

 يک جامعه انساني دست يابند. 
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ـلـدرمـنـشـي و تـجـهـيـز                    دخالـت و ق
تروريست هاي رنگارنگ اسـالمـي و     

توسط دولت هاي مـنـطـقـه و        قومي 
بخصوص توسط جمهوري اسـالمـي     
ــران                را مــحــکــوم کــنــنــد. مــردم اي
ميتوانند به مردم منطقه نشان دهنـد  
ـبـشـوي             ـل که راه برونرفت از اوضـاع ب
خاورميانه ايـن اسـت کـه مـردم هـر              
کشور و منطقه اي به ميدان بيايند و   
عليه دولت ها و جريانات اسالمـي و    
قومي و ارتـجـاعـي بـا هـم مـتـحـد                 
شوند. مردم ايران بايد با صدايي رسا  
ـنـد        که همه جا شنيده شود اعـالم کـن
که عليه هرگونه تـمـايـز انسـانـهـا بـر            
اساس مسلـمـان و غـيـر مسـلـمـان،              
شيعه و سني، کرد و عرب و فارس و   

ترک هستند. راه نـجـات خـاورمـيـانـه         
تنها از اين مسير عبور ميـکـنـد کـه       
ـيـان حـاکـم           کارگران و مردم همه جـان
کــنــونــي کــه بــر انــواع خــرافــه هــاي            
ـيـسـتـي         مذهبي و قومي و ناسـيـونـال
ـنـد و خـود          تکيه ميکنند را کنار بـزن
ـيـار زنـدگـي خـويـش را بـدسـت                  اخت
ـنـد بـا                     ـتـوان گيـرنـد. مـردم ايـران مـي
سرنگون کردن جمهـوري اسـالمـي و        
ـيـم خـود                 ـق برقراري حـاکـمـيـت مسـت
ــاي جــامــعــه اي                 ــدان و بــن شــهــرون
غيرقومي، غيرمذهبي، آزاد و بـرابـر   
پيشتاز پايان دادن بـه ايـن کـابـوسـي          
باشند که بورژوازي و بحران آن بر مـا    

 ۲۰۱۷ جون  ۱۵   حاکم کرده است. 

 
 

مخصوص تونل در مـعـدن مـوجـود       
نبوده و پس از حادثه به مـحـل آورده       
شده است، ميگويد. از ضد و نقيـض   
بودن گزارشات بازرسي هاي محـيـط   
کار به لحاظ ايمني که به طور واقعي 
از رشوه گيري و رد کـردن گـزارشـات        
ــت دارد، ســخــن              ــن حــکــاي دروغــي
ميگويد. و همين حد از گـزارش کـه        
آنهم زير فشار جنبش اعـتـراضـي در      
ـتـه اسـت، بــه                 جـامـعـه صـورت گــرف
راستي گزارشي از يک جنايت اسـت.    
ـبـن     اما در اين گزارش حرفي از مسـب
اصلي ايـن جـنـايـت زده نـمـيـشـود.                 
دليلش نيز اينست کـه مسـبـب ايـن           
جنايت عالوه بر صاحبان و سـرمـايـه      
داران مفتخـور مـعـدن، حـکـومـتـي            
اســت کــه قــانــون اســاســي و قــانــون            
کارضد کارگري شان است کـه دسـت     
کارفرماها را به تبديل محيـط هـاي     
کــار بــه چــنــيــن جــهــنــمــي تــمــامــا             
بازگذاشته است. مسبب حـکـومـتـي      
است که در آن کـارگـران از پـايـه اي             
ترين خـود چـون حـق تشـکـل، حـق                 
اعتصاب، حـق تـجـمـع و اعـتـراض             
کـردن مـحـرومـنـد، تـا بـراي حـق و                   
ــب              ــد. مســب ــگــن ــجــن ــوقشــان ب حــق
حکومتي است که سيستم قضايي آن 
ـتـخـور               با شکايـت کـارفـرمـايـان مـف
کارگران معـتـرض را تـحـت عـنـوان             
اخالل در نظم و امنيت ملي به دادگاه 
و زندان مي کشد و به اخراج و شـالق    
محکوم ميکند. مسبب حکـومـتـي     

ـيــاردهــا پــول صــرف             ــل اسـت کــه مــي
مسجد و امامزاده ها و آيت اهللا ها و 
تروريسم اسالمي در منطقه ميکـنـد   
ــلــيــت يــک           و تــحــت حــاکــمــيــتــش اق
ـتـخـور از حـقـوق هـاي                 درصدي مـف
نجومي برخوردارند و دستمزد کارگـر  
چند بار زير خط فقر اسـت. مسـبـب         
حکومتي است که مجـلـس آن جـاي        
تصويب قوانين ضد کارگـري و ضـد       
انساني است. در چنـيـن سـيـسـتـمـي           
است که محيط هاي کار به قتل گـاه    
کارگران تبديل ميشود و از کـارگـران   
قرباني ميگـيـرد. فـاجـعـه زمسـتـان             
يورت سندي است براي کيفرخواسـت  
از کل توحش سرمايه داري حاکـم. و     
ـتـه           اين نکته ايست که گـزارش کـمـي
"حقيقت ياب مجلس" بخـوبـي از آن         
ـنـدي    مطلع است و با گزارشي سرهم ب
شده تحت عنوان اينکه ميزان قصـور  
ــمــانــکــار، ســازمــان           کــارفــرمــا، پــي
صنعت، معدن و تـجـارت اسـتـان و           
اداره تعاون، کـار و رفـاه اجـتـمـاعـي             
استان قابل بررسي و امري فني اسـت  
که مـنـوط بـه نـظـريـه کـارشـنـاسـان                 
ـيـق             رسمي دادگستـري و بـررسـي دق
قضايي است، ميکوشد روي جنايتي 
که در چنين ابعادي به وقوع پيـوسـتـه    
سرپوش بگذارد و مـوضـوع را تـمـام         

 شده اعالم کند. 
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�NوA ل و	راد�4  
ــا شــروع بــازي هــاي لــيــگ              ب

و    ۹۶جهاني والـيـبـال در خـرداد             
مــيــزبــانــي ايــران، يــک بــار ديــگــر          
ــه                ــان ب گــفــتــمــان بــر ســر ورود زن
استاديـوم هـا داغ شـد و واکـنـش                
هاي اعتراضي به ممنوعيـت زنـان     
ــه امــاکــن             از حضــور در ايــنــگــون

 عمومي از سر گرفته شد.
سـايـت    اوليـن واکـنـش هـا بـه           

خريد بليت براي اين مسابقات بـود  
که نشان ميداد اين بار هـم عـمـال        
امکان خريد بليت براي زنان وجـود  
نــدارد. هشــدارهــايــي هــمــچــون             

ها و آقـايـان بـه طـور            "سهميه خانم
کامل از هم جـدا اسـت" و هشـدار           
فريبکارانه اي همچون "متـاسـفـانـه     
سهميه خانمهـا بـه اتـمـام رسـيـده"             
خشــم  کــاربــران در شــبــکــه هــاي            

 اجتماعي را بوضوح نشان ميداد.
در بازي ليگ جهاني والـيـبـال      

 ۱۹به ميزباني ايران که روز جمعه   
خرداد برگزار شد، تعدادي بسيـاري  
از زنان موفق بـه خـريـد بـلـيـت از               
طـريـق سـايـت رسـمـي فـدراسـيـون                
واليبال جمهوري اسالمي نشـدنـد،     
و نــيــز زنــان مــراجـعــه کــنـنــده بــه              
استاديوم آزادي در هـمـان روز، بـا        
درب هـاي بسـتـه مـواجـه شـدنــد،               
تحت اين عنوان که بايد اسـمـشـان      
در ليست از پيش تعيين شـده مـي     
بوده. با اين حال تعدادي انـگـشـت       
شماري از زنان تحت عنوان حضـور  

نفره، با نشـان دادن     ۳۰۰گزينشي 
کــارت شــنــاســايــي در ورزشــگــاه          

نفري آزادي حاضر شدنـد.   ۱۲۰۰۰
ســهــمــيــه اي کــه حــتــي در عــيــن             
گزينشي بودن نسبت به دوره هـاي      
قبل کاهش يافتـه بـود. امـا ورود           
تعداد محدودي از زنـان ايـرانـي و          
ــنــگ هــاي                ــري ــت ــل ــي رد شــدن از ف
موجود، تنها به اين دليل بوده کـه    
ــوري            ــال جــمــه ــب ــي ــون وال ــدراســي ف
اسالمـي در يـک عـقـب نشـيـنـي،                
ــه قــوانــيــن              تــعــهــد کــاذب خــود ب

فدراسيون بين الملـلـي والـيـبـال را          
تحت عنوان رفـع تـبـعـيـض نشـان             
دهد تا از ميزباني بازي هاي ليگ 
جهاني واليبال حذف نشود. رونـدي  
کـــه فـــدراســـيـــون هـــاي ورزشـــي           
جــمــهــوري اســالمــي در دو ســال            
گذشته بکار گرفته اند اينـسـت کـه       

هـا و       تعدادي از بازيکنان، خانواده
کارمندان فـدراسـيـون در جـايـگـاه           
اخـــتـــصـــاص يـــافـــتـــه بـــه زنـــان            

نشينند تا نشان دهند در ايـران   مي
محـرومـيـتـي وجـود نـدارد و ايـن                
حرکت رياکارانه در رسانه ها تحت 
عنوان حضـور زنـان در ورزشـگـاه             
بازتاب مي يابد تـا از حسـاسـيـت         
افکار عمومي هـم کـاسـتـه شـود.            
چرا که مطابق قوانـيـن فـدراسـيـون        
جــهــانــي، اعــمــال مــحــدوديــت              
جــنــســيــتــي بــراي تــمــاشــاي ايــن           

ــابــت ــي اســت.            رق ــون ــان هــا غــيــرق
محمدرضا داورزني معاون توسـعـه   
ورزش قهرماني و حرفه اي وزارت     
ــون             ــدراســي ــرســت ف ورزش و ســرپ
واليبال جمهوري اسالمي و نـايـب       
رئيس کنفدراسيون والـيـبـال آسـيـا        
دو سال پيـش  در يـک جـلـسـه اي                
ــود:              ــه بـــــــــ ــتـــــــــ ــفـــــــــ  گـــــــــ
"بعد از تهديد فـدراسـيـون جـهـانـي          
واليبال که در صورت اجـازه نـدادن     
به زنـان بـراي ورود بـه ورزشـگـاه،              
واليبال ايران با محروميت مـواجـه   

شــود، قــرار بــر ايــن شــد کــه                مــي
شماري از زنان بـه صـورت کـامـال         

 گزينشي وارد ورزشگاه شوند."  
در ايـن بـيـن فـايـل ويـدئـويـي               
اظهارات علم الهدي، امام جـمـعـه      
مشهد که در اظهارات ارتجاعي و   
ضد زن، شهره خاص و عـام اسـت،       
در مورد حضـور زنـان ايـرانـي در             
ــه دســت                ــوم هــا دســت ب ــادي اســت
چــرخــيــد. وي بــه حضــور تــعــداد              
انگشت شمار زنـان در ورزشـگـاه،          
اينگـونـه واکـنـش نشـان داه بـود:               

رمضان يه عده زن و دختـر را      "ماه 
برن تماشاي والـيـبـال بـا مـردا             مي

باال و پـايـيـن بـپـرن، جـايشـان تـه                 
جـــهـــنـــم اســـت". بـــازنشـــر ايـــن              
اظهارنظردر جهت يادآوري ضديـت  
نــظــام جــمــهــوري اســالمــي بــا                

ــود کــه  خشــم                 مــوجــوديــت زن ب
ــران شــبــک هــاي            مضــاعــف کــارب

 اجتماعي را برانگيخت.
ــه         ــبـ ــنـ ــرداد     ۲۲روز دوشـ خـ

بازي مقدماتي جام جهاني  ۱۳۹۶
روسيه، بـيـن تـيـم فـوتـبـال             ۲۰۱۸

ايران و ازبـکـسـتـان بـرگـزار شـد و              
همچنان زنان از ورود به اسـتـاديـوم    
ــحــروم              ــري آزادي م ــف ــزار ن صــده
ماندنـد. امـا تـعـدادي از زنـان و                  
مردان تصميم گرفتند در اعـتـراض   
به اين ممنوعيـت دسـت از تـالش          
نکشند و در يـک هـمـبـسـتـگـي و                
براي ابراز وجود و حق خـواهـي در       
خيابانها بـمـانـنـد و بـنـرهـايـي بـا                
شعار "ورود به استاديـوم حـق مـن         
ــان                  ــاب ــي ــه خ ــان ب ــاب ــي اســت" را خ

 بگردانند.
 

$�Jو$� و $ـ�ـFـ�+ــ� ورود 
� ورز;.	ه)ـ	 و �ز�	ن ا��ا�% 
$ــ!ــ	رز3 �ــ�ا� �ــ	ز 
ــ�دن در 

���� ه	� 
ــرانــي از حضــور در                ــان اي زن
ورزشــگــاهــهــاي ايــران از ابــتــداي         
شکل گيري حـاکـمـيـت جـمـهـوري            

هـاي     اسالمي و در راستاي سياست
زن ســتــيــز حــاکــمــيــت مــبــنــي بــر           
جداسازي جنسي، و حذف زنـان از      
سطح جامعه، محدود و در اوايـل        
دهه نود مـمـنـوع شـدنـد. در سـال              
هاي دهه هفتاد و هشتاد، زنـان و      
فعالين دفاع از حـقـوق زنـان بـراي           
حضور در استاديـوم هـاي ورزشـي        
بخصوص ورزش فوتبال، اقـدام بـه       
تحرکات اعتـراضـي و اجـتـمـاعـي           
زدند و مطالـبـه بـر سـر حـق ورود              
زنان به اسـتـاديـوم هـا بـه عـنـوان                
يکي از مطـالـبـات جـدي جـنـبـش            
نوين رهايي زن در جامعـه تـبـديـل       

 شد.
در اوايل دهه نـود و بـا حـکـم             
ممنوعيـت ورود زنـان ايـرانـي بـه              
استاديوم، مطالبه براي ورود زنـان    
به اينگونه اماکن عـمـومـي رنـگ         
اجــتــمــاعــي تــر، اعــتــراضــي تــر،          
پيشروتر، راديکالتر و بين المـلـلـي    
ــت. در طــي                   ــرف ــه خــود گ ــري ب ت
سالهاي گذشـتـه تـعـدادي از زنـان            

ايراني با پوشش مردانه توانسـتـنـد    
وارد ورزشگاه صدهزار نفري آزادي   
شوند و به گفته خود مي خواستنـد  
سد ممانعت از ورود زنان را به ايـن  
ورزشگاه که تحت عنوان ورزشگـاه  
صد هزار پسري هم از آن يـاد مـي       
شود، بشکـنـنـد. در شـبـکـه هـاي               
اجتماعي سلفي هاي زنان دفـاع از    
حق ورود زنان بـه اسـتـاديـوم هـاي            
ايراني برجستـه شـد. حضـور زنـان            
ايراني در ورزشگاه ها به عـنـاويـن      
مختـلـف، بـراي نـمـونـه در آمـاده                
سازي و تمرينات تيم هاي ورزشـي    
بيشـتـر شـد. اعـالم هـمـبـسـتـگـي                  
بازيکنان مرد با زنان ايراني کـلـيـد    
خورد؛ در بازي بسکتبال دانشکـده  
مـکــانــيــک و کشــاورزي دانشــگــاه        
صنعتي اصـفـهـان، بـعـد از شـروع             
مسابقه فينال بسکتبـال دانشـگـاه      
صنعتي اصفهان، بازيکنان دو تيـم  
خبردار شدند که از ورود زنـان بـه           
ورزشگاه مـمـانـعـت بـعـمـل آمـده،             
ــراســت                ــن ح ــي ــول ــدا از مســئ ــت اب
دانشگـاه خـواسـتـنـد کـه بـه زنـان                 
اجــازه ورود بــه ورزشــگــاه دهــنــد،          
وقتي رئيس مـرکـز تـربـيـت بـدنـي            
دانشگاه مـخـالـفـت کـرد، در يـک             
اقدام همبسته مسابقه را مـتـوقـف    
کردند و فينال برگزار نشد. مـردان     
و اعضاء خانواده ها بـا بـاال بـردن        
شعارهايي در داخل ورزشـگـاهـهـا       
حمايت خود را از حق ورود زنان بـه  
ــد.             ورزشــگــاهــهــا اعــالم کــرده ان
مردان در نوشهر پشـت درب هـاي       
بسته ورزشگاه از زبان زنـان شـعـار      
براي باز شدن درب هـا سـر دادنـد.        
هنرمندان و شاعران در کنار مـردم  
اقدام به تحرکات مختلفي در ايـن      
زمينه زده انـد. مسـتـنـدهـايـي از              
ورود زنان به استاديوم و فيلمهايـي  
ــان از               در مــورد مــحــرومــيــت زن
ورزشگاه ها ساخته شده اسـت. در       
آخرين اقدام عملي مدافعـيـن ورود     
زنان به استاديوم با بردن بـنـري کـه      
روي آن نوشته شـده بـود "سـالم بـر            
استاديوم"، "نه به تبعيض"  و "بعـد     
از انتخابات هم مي توانيـم بـيـايـم       
استاديوم" درمراسمهاي تـبـلـيـغـي         
ــوري              ــه ــم ــات ج ــاب ــخ ــت در دوره ان

اسالمي که غالبا در ورزشگـاه هـا     
برگزار ميشد، نماينده حکومـت را    
بــه چــالــش کشــيــدنــد. اقــدامــات           
ديگري در سطح بـيـن الـمـلـلـي در           
هــمــبــســتــگــي بــا زنــان ايــرانــي و           
اعتراض به اين نوع از ممنـوعـيـت    
براي زنان ايـرانـي صـورت گـرفـتـه             
است. بازيکنان تيـم هـاي ورزشـي         
زنان سوئد و آلمان و مـردان سـوئـد      
در مصاحبه ها با رسانـه هـا و در         
اينستاگرام هاي خود از حـق ورود      
زنان ايرانـي بـه اسـتـاديـوم هـا در               
ايران دفاع کرده اند. مطـالـبـه حـق        
ورود زنان ايراني به ورزشگاه هـا و    
اصرار و پافشاري زنان و فـعـالـيـن         
حوزه دفاع از حقوق زنـان در ايـران       
و خارج، چنان به مطالبه اي مـهـم       
و جــدي تــبــديــل شــده کــه حــتــي               
کنفدراسيونهاي ورزشي آسيـايـي و     
جهاني هم براي پايان دادن بـه ايـن       
ممنوعيت پا به عـرصـه اعـتـراض         
به فدراسيون هاي ورزشي جمهـوري  
اســالمــي، تــحــت عــنــوان زيــر پــا           
گذاشتن تعهـد ايـن حـاکـمـيـت بـه              
ــن               ــي ــي ب ــاي ورزش ــون ه ــي ــدراس ف
المللي، گذاشته اند. اين مـطـالـبـه        
چنان بـه مـطـالـبـه اي راديـکـال و                
پيشرو تبديل شده که حتي مـوجـب   
تشديد اختالف بـيـن جـنـاح هـا و              
بخش هاي مختلف نظام جمـهـوري   

 اسالمي شده است.
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 ا��ان
ــه اقــدامــات صــورت            از جــمل
گرفته، فـراخـوان هـاي اجـتـمـاعـي            
انقالب زنانه در کنش هاي عـلـنـي      
و اجتماعي در داخـل و خـارج از             
ايــران بــوده اســت. انــقــالب زنــانــه           
همواره از همه انسانهاي آزاديخـواه  
و برابري طلب خواسته است کـه بـا     
ــط و               ــات، رواب ــه امــکــان ــوجــه ب ت
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بپذيرند. اين امـري اتـفـاقـي نـبـود،            
تاريخ و سابقه کمونيستي کوملـه را    
بازسـازي مـيـکـردنـد کـه بـه مـذاق                 

 ناسيوناليستها خوش بيايد.
مورد ديگر شرکت کومه لـه در      
کنگره ملي کرد بود که گرچه بجائي 
ــه ديــگــري از                ــرســيــد ولــي نشــان ن

مـنـطـقـه اي ايـن             -جهتگيري ملـي 
 سازمان بود. 

ميخواهم بگويم موضـعـگـيـري     
اخير کـوملـه در مـورد انـتـخـابـات              
آخرين مورد از يک حرکت به راسـت    
است که نشانه ها و جوانه هايـش از    
چند سال قبل قابل مشاهده بود. بـا     
اين همه من شخصا تصور نميکـردم  
که زماني مصاحبه اي از ابـراهـيـم          
عليـزاده بشـنـوم کـه "در پـاسـخ بـه                   
وحدت طلبي مردم" کومله و خبـات   
و حزب دمکرات را متعـلـق بـه يـک         

 جنبش بداند.  
جالب اينجاست که خود ابراهيم 
عليزاده ميگويد خبات به تـعـهـدش      

پايبند نماند و از انتخابات شـوراهـا   
دفاع کرد. خوب سئوال من اينـسـت    
که اگر واقعا ميخواستيد در هـمـان       
کردستان يک موضع راديکال شفاف 
و پيگير عليه انتخابات اتخاذ کنيـد  
بهتر نـبـود بـا احـزاب و نـيـروهـاي                  
کمونيست در کردستان اتحاد عـمـل   
داشته باشيد؟ شما با کساني ائتالف 
کرده ايد که حتي بر سـر انـتـخـابـات        
موضع پيگير و قاطعي نداشته انـد.  
توجيه ابراهيم عليزاده اينست که بـه  
اين ترتيب مردم متوجه ناپـيـگـيـري     
نيروهاي ديگر ميشوند! بايـد گـفـت       
مردم نيازي به اين نوع تجربه سـازي  
ها ندارند. مردم منتظر ائتالف شما  
نبودند تا سازماني مثـل خـبـات را        
بشـــنـــاســـنـــد. نـــاپـــيـــگـــيـــريـــهـــا،        
سازشکاريها، و مواضع ارتـجـاعـي      
نيروهاي ناسيوناليست و مذهبي در 
کردستان که در دوره اي با بني صدر 
ساختند و در دوره ديگري با خاتمـي  
و امـروز هــم بـا روحــانـي، مـعــرف               
حضور همه هست. ايـنـهـا را هـمـه             

مردم تجـربـه کـرده انـد و نـقـد ايـن                  
مــواضــع جــزئــي از آگــاهــگــري                
هميشگي ما کمونيستها بوده است. 
ائتالف شما نـاپـيـگـيـري ايـنـهـا را               
برمال نميکنـد، بـرعـکـس بـه آنـهـا              
اعتبار ميدهد. خيلي ها حتـي اسـم     
سازمان خـبـات را فـرامـوش کـرده              
بودند امـا بـا ايـن ائـتـالف دوبـاره                 

 مطرح شد و اسمش سر زبانها افتاد.   
نکته مهم ديگر اينست که براي 
يک حزب سياسي ائتالف فـقـط يـک      
عمل مقطعي و دوره اي نيست بلکه 
بر متن يک اسـتـراتـژي و سـيـاسـت             
عمومي تري قرار ميگيرد. هر حزب 
سياسي چپ و راديکالي کـه واقـعـا        
بفکر مردم است اگـر بـبـيـنـد عـمـل            
تاکتيکي اش با وجود دستاوردهـاي  
مقطعي که ممکن است دربر داشتـه  
باشد، پيامدهاي و نتـايـج سـيـاسـي        
منفي اي بدنـبـال خـواهـد داشـت و            
نهايتا به تقويت موقعيت نـيـروهـاي    
راست منجر خواهد شـد عـطـاي آن        
عمل مشخص را به لقايـش خـواهـد      

 بخشيد. 
مــيــخــواهــم بــگــويــم جــواب بــه        

وحدت طلبي مردم و يا مقابله فعال 
بــا انــتــخــابــات چــيــزي را تــوجــيــه            
نميکند. به نظر من اسـاس مسـالـه         
اينجاست که ابراهيم عـلـيـزاده دارد        
کومله و حزب کمونـيـسـت ايـران را         
بزير چتر ناسيوناليسم مـيـبـرد و در        
ميدان نـاسـيـونـالـيـسـم کـرد ظـاهـر               
ميشود. روايت و تبييني که عليزاده 
از تاريخ تشکيل حزب کـمـونـيـسـت        
ايران داد به نظر من اولين نشانه اين 
بود که دارد از حقـيـقـت و از آنـچـه            
واقعا اتفاق افتاد و از راديکاليسمي 
که روزي موجب افـتـخـار کـوملـه و          
حـزب کــمــونــيــســت ايــران بــود دور           

 ميشود.  
تا آنجا که به رابطه با نـيـروهـاي    
چپ و کمونيست مربوط ميشود در   
همين انتخابات يک طومار چند صد 
نفره امضا شد از چهره ها و فعالـيـن   
عـمـدتــا چـپ در کـردســتـان عــلـيــه               
انتخابات و از يک موضع راديکال و 
قاطع و شـفـاف. کـوملـه پـاي ايـن                  
ــيــامــد. در خــارج کشــور هــم از                 ن
همکاري بـا سـازمـانـهـاي چـپ کـه              
امري معمول بـود، خـودداري کـرد.        

چون از نيروهـاي نـاسـيـونـالـيـسـتـي            
يــارگــيــري کــرده بــود. اگــر مســالــه           
مــقــابلــه بــا انــتــخــابــات جــمــهــوري        
اسالمي است شمـا بـايـد در خـارج           
ــر از                  کشــور و در شــهــرهــاي غــي
کـردسـتـان هـم در کـنـار نـيـروهــاي                 
کمونيست که خيلـي پـيـگـيـر تـر از             
نــيــروهــاي انــتــالفــي شــمــا عــلــيــه           
ــرار                 ــد ق ــودن ــال ب ــع ــات ف ــخــاب ــت ان

 ميگرفتيد. 
هـمــه چــيـز نشـان مـيــدهـد کــه              
موضعگيري اخير کومله متاسفـانـه   
يک انتالف مـقـطـعـي نـيـسـت، يـک             
انتخـاب سـيـاسـي اسـت. ابـراهـيـم                 
عليزاده انتخابش را کـرده اسـت. او        
تصميم گرفته است کومله را ببرد در 
ميدان ناسيونالـيـسـم کـرد و آيـنـده             
تشکيالت خود را در بلوکبنديـهـا و     
مناسبات و معادالت مـنـطـقـه اي         
جسـتـجــو کــنـد. امــيـدوارم کـوملــه              
بخودش بيايد و ايـن حـرکـت ادامـه         
پيدا نکند. اين راهي که آغـاز شـده        

 سرانجام خوبي نخواهد داشت.

 ۴ از  صفحه  
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خــالقــيــت هــاي خــود در داخــل و            
خارج ايران، دست بـه تـحـرکـات و           
ابتکارهاي اجتماعي و عـلـنـي در        
ــه                  ــان ب ــت از حــق ورود زن حــمــاي
استاديوم ها بزنند و بـه تـالـشـهـاي        
خــود بــراي شــکــســتــن ديــوارهــاي         
مـمـنـوعــيـت ورزشـگــاهـهـا ادامــه            
دهند تا حـق زنـان ايـرانـي از ايـن              

 بخش جامعه را تحقق بخشند.  
انقالب زنانه در خارج کشور با 
انتشار فراخوان هـاي عـمـومـي در         
ــي،             ــران ــان اي ــا زن هــمــبــســتــگــي ب
توانسته در شـهـرهـاي اسـتـکـهـلـم             
سوئد در بـازي دوسـتـانـه فـوتـبـال              
ايران و سوئد، در ونـکـوور کـانـادا         
در خالل بازيهاي فينال جام جهانـي  
فوتبال زنان و در گـوتـبـرگ سـوئـد          
در بازي فوتبال زنان ايران و سوئـد،  
عليرغم ممنوعيت حمل شـعـار بـه      
داخل ورزشگاه، با بـردن بـنـرهـا و           
شعارهايي در حـمـايـت از حـقـوق              
زنان ايراني توسط تـمـاشـاگـران بـه        
ــک                  ــاه، در يــ ــگــ ــل ورزشــ داخــ
سازماندهي اجـتـمـاعـي اعـتـراض         
خود به جمهوري اسالمي را نشـان      
دهد و هـمـبـسـتـگـي ايـرانـي هـاي              
خارج از کشور جـلـب کـرده و نـيـز            

جامعه جهاني را از بيحقوقي زنـان  
در ايـران مـطـلـع سـازد. فـعـالـيـن                 
انــقــالب زنــانــه بــا بــراه انــداخــتــن           
گفتمان هايي در سطح رسانه هـاي    
محلي خارج از کشور تـالش کـرده     
انــد کــه چــهــره واقــعــي جــمــهــوري          
اسالمي به عـنـوان يـک حـکـومـت           
ضد زن را به مخـاطـبـيـن مـعـرفـي          
کرده و از اينکه عوامل جـمـهـوري      
اسالمي بخواهند فضاي ورزشـگـاه   
را بدست بگيرند و بـا پـرچـم هـاي           
اين حکومت مزين کنند جلوگيـري  
بعمـل بـيـاورد. انـقـالب زنـانـه بـا                  
ارسال نامـه هـايـي بـه فـدراسـيـون              
هاي بين المللي واليبال و فـوتـبـال      
از آنها خواسته که اين حکومـت را    
به خاطر نقض آشکار حـقـوق زنـان        
محکوم کنند و تا زمانـيـکـه زنـان       
ــق              ــوم حـ ــمـ ــورت عـ ايـــرانـــي بصـ
بــــرخــــورداري از حضــــور در                  
ورزشگاهها را نداشته باشنـد، حـق     

 ميزباني را از آن بگيرند.  
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ــاي                  ــدن درب هـ ــاز شـ راه بـ
ورزشگاهها و شکـسـت ديـوارهـاي       

ارتجاع و ممنوعيـت زنـان ايـرانـي         
اينست که همه فعالين حـوزه زنـان     
مطالبه براي ورود زنان ايـرانـي بـه        
ورزشگاهها را تحت اين عنوان کـه  

هــا بــخــشــي از امــاکــن           ورزشــگــاه
عمومي جـامـعـه هسـتـنـد و زنـان              
بايد از آن سهم داشته باشند را، بـه    
عنوان يکي از فعاليت هاي اصـلـي   
خود در دسـتـور کـار قـرار دهـنـد.             
ممنوعيت حضور زنـان در هـريـک        
از اماکـن عـمـومـي جـامـعـه مـي               
تواند بستري براي ممنوعيت هـاي    
بيشتر و بيحـقـوقـي هـاي بـيـشـتـر             
باشد. زنان بايد بيـش از پـيـش بـا            
ايجاد جمع ها و تشکل هاي مـردم  
نهاد و هدفمند حول اين مطالبه بـه  
فعاليت هاي مختلف بپردازند؛ در   
مراکز فرهنگي، در فرهنـگـسـراهـا     
و خانـه هـاي فـرهـنـگ، حـتـي در                
کتابخانه هاي محل زنـدگـي خـود        
سمينار و کنفرانس ترتيـب دهـنـد،      
با توجه به اينکه مطالبه براي لـغـو   
تفکيک جنسيتي در دانشـگـاه هـا        
بسيار قوي اسـت دانشـجـويـان در           
دانشگاههـاي سـراسـر کشـور ايـن            
موضوع را به بحث بگذارند، بـايـد     
در محل زيست و کار و تـحـصـيـل       
با براه انـداخـتـن گـفـتـمـان بـر سـر                  
چگونگي رفع تبعيض عليـه زنـان،     
ــه                ــکــار عــمــومــي را نســبــت ب اف

بيحقوقي زنان حسـاس کـرد. مـي           
بايستي در شبکه هاي اجـتـمـاعـي       
بيش از گـذشـتـه فـعـال بـود و بـا                    
ايجاد گروه هايي هدفمند سعي در   
ــراي           ــدهــي اجــتــمــاعــي ب ســازمــان
اقدامات توده اي و سراسـري کـرد.     
همه تالشها چـه در سـطـح شـبـکـه             
هاي اجتماعي در ايـنـتـرنـت و چـه          
در سطح جامعه بـايـد در راسـتـاي         
بســتــر ســازي بــراي ســازمــانــدهــي        
قويتر و فراگير تر صورت بـگـيـرد.      
ــاي               ــهـ ــانـ ــه انسـ ــمـ ــت هـ الزم اسـ
آزاديخواه، برابري طلب و سـکـوالر     
به اين ميدان مبارزه گام بگـذارنـد،   
بازيکنان مرد از هـمـه ورزشـهـا و           
همه تيم ها با زنـان ايـرانـي اعـالم           
همبستگي کـنـنـد، هـنـرمـنـدان و              
شاعران بيشتري پا به عرصه دفـاع    
از مطالبات بحق زنـان بـگـذارنـد،         

روزنــامــه نــگــاران و خــبــرنــگــاران         
ــن مــحــرومــيــت و                ــه اي نســبــت ب
ممنوعـيـت حسـاسـيـت بـيـشـتـري              
نشان دهند و فعالين ديـگـر حـوزه        
هاي اجتماعي بـراي پـيـوسـتـن بـه           
جنبش نويـن رهـايـي زن در ايـران             
بشتابند و فشارها و اعتراض هـاي  
بين المللي بر جمهوري اسالمي بـه  
عنوان حکومتي با قوانيـن نـاقـض      
حقوق زنان و حکومتي ريـاکـار کـه      
با گرفتن چـنـد عـکـس از حضـور              
ــگـــاه                 ــعـــدود زنـــان در ورزشـ مـ
ميخواهد بر تبعيض هـاي آشـکـار      
بر زنان سرپوش نهد، افزايش يابـد.  
فـقـط بـا هـمـبـسـتـگـي و مـبـارزه                    
مستمر است کـه مـيـتـوان مـوفـق             

 شد.
 ، ۲۰۱۷ژوئن  ۱۳
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ــوعــد در                 ــش از م ــي ــي پ ــوم عــم
انــگــلــســتــان بــرگــزار شــد. حــزب            
محافظه کار تـوري بـرهـبـري تـرزا          
مي نخست وزير عـلـيـرغـم ايـنـکـه          
اکــثــريــت را در پــارلــمــان داشــت            
تصميم به برگزاري انتخابات پـيـش   
از مــوعــد گــرفــت. امــا نــتــيــجــه             
انتخابات آنـطـور کـه تـرزا مـي و                
حزبش انتظار داشتند پيـش نـرفـت      
و اين حزب موقعيتـش نسـبـت بـه         
قبل تضعيف شد. ليـبـر کـه حـزب          
اصلي مـخـالـف مـحـافـظـه کـاران             
مـحـسـوب مـيـشـود در ايـن دوره                
کرسي هاي بيشتري به دست آورد.   
در اين مورد هـمـراه مـيـشـويـم بـا            

 کاظم نيکخواه.  
همانطور که اشاره کـردم حـزب     
مــحــافــظــه کــار بــا وجــود ايــنــکــه          
اکــثــريــت را در پــارلــمــان داشــت            
تصميم به برگزاري انتخابات پـيـش   
از موعد گرفت. کـاظـم نـيـکـخـواه          
چرا ايـن حـزب چـنـيـن تصـمـيـمـي                

 گرفت؟
6' ��04ا3: 	
بنظرم بـه دلـيـل        

يک اشتباه محاسبه اين تصميـم را    
گرفتند. ببينيد انتخابات انگليـس   
ميبايست بروال معـمـول سـه سـال         

ــي در ســال                ــن ــع ــگــر ي  ٢٠٢٠دي
ميالدي برگزار شود. حزب کـارگـر      
که اپوزيسيون اصلـي دولـت اسـت        
دردرون خــود داراي اخــتـالفــات و          
شــکــافــهــاي جــدي بــود. دلــيــلــش          
اينست که جرمـي کـوربـيـن رهـبـر           
چــپــگــراي ايــن حــزب کــه از ســال            
گذشته انتخاب شد، مورد تـمـايـل      
جريانات يا جـنـاح راسـت حـزبـش            
نيسـت و تـالش مـيـکـردنـد او را                 
کنار بزنند. جناح متمايل به تونـي   
بلر و کـال راسـتـهـا کـه بـا چـپ و                    
ــوع ســيــاســتــهــا               ــن ن کــارگــر و اي
مخالفند مدام پا توي پاي کوربيـن  
مــيــدادنــد، در مــقــابــلــش ســنــگ         
اندازي ميکردند و وسيعا عليـه او    
تبليغ ميکردند. و هـمـيـن بـاعـث             
شده بود که آمـار حـزب لـيـبـر در              
نظر سنجي ها بسيار پايين بـاشـد.   
يعني ظاهرا خيلـي از مـردم فـکـر           

ميکردند که اگر حزب ليبر اينـقـدر   
شـکـاف در آن هسـت و رهـبـر آن                  
نـمـيــتـوانــد آنــهـا را مـتــحـد کـنــد                
بنابرين اميدي به آن نـيـسـت. يـک          
نکته مهمتر هم اين بود که جـنـاح     
چپ آنچنان درگير دفاع از خود در   
مقابل حـمـالت راسـتـهـا بـود کـه                
فرصت ابراز وجود پيدا نکـرده بـود     
که مردم بـفـهـمـنـد چـه بـرنـامـه و                  
پـالتــفــرمــي خــواهــد داشـت و چــه           

 تحوالتي را نويد ميدهد.  
با توجه به همين وضـعـيـت نـا       
مناسب در حزب ليبر، ترزا مـي و      
حـزبـش تصـمــيـم گــرفـتــنـد کــه بــا               
فرصت طلبي انتـخـابـات پـيـش از          
موعد را برگزار کنند و حزب ليـبـر   
و کــال اپــوزيســيــون چــپ خــود را            
کامال از صحنه سياسي دور کنـنـد   
يا بشدت حاشيه اي کند. بعـبـارت    
ديگر حزب توري اکثريت را داشـت  
امــا مــيــخــواســت حــزب لــيــبــر را          
کامال خرد و حاشيه اي کـنـد.  بـا         
اين ارزيابي و محـاسـبـه تـرزا مـي          
همينکه بهانه اي پيدا کرد، اعـالم    
انتخابات پيـش از مـوعـد نـمـود.            
بهانـه اش هـم ايـن بـود کـه چـون                   
خودش بعنوان رهبر حزب ليبـر در    
انــتــخــابــات پــيــروز نشــده و بــراي          
مذاکره براي برگسيت احـتـيـاج بـه         
پشتيباني محکم تر توده اي دارد،   
اين انتخابات را برگزار ميکنـد تـا     
بقول خـودش "مـنـديـت" يـا حـکـم                
مردم را بگيرد. اين بهانـه اي بـود        
که وارد انتخابات شود چـون فـکـر        
ميکـرد آراي بسـيـار بـااليـي مـي               
آورد و حـزب لـيـبـر را بـا رهـبـري                

 چپگرايش ناک اوت ميکند.
  

�)	ر�:  	�شـمـا گـفـتـيـد کـه            �
اختالفاتي در حـزب لـيـبـر بـود.              
کوربين مخالفين زيادي در حـزب  
خودش داشت. اما درون جـامـعـه       
انگار بـنـظـر مـي آيـد کـه مـردم                  
وسيعا بهش راي دادنـد و کـرسـي        
هاي بيشتري را بدست آورد. يـک       
جوري اين تناقض بنظر مـي آيـد.     
اين تناقض را شما چطور توضيـح  

 ميدهيد؟ 
تـنـاقـض کـه       
	6' �ــ4ـ0ـ�ا3: 

نــيــســت. واقــعــيــت ايــنــســت کــه          

گرايشاتـي کـه در درون جـامـعـه              
وجود دارند در درون احـزاب هـم           
وجود دارند و تاثيـر مـيـگـذارنـد.        
حزب ليبر در درونش جناح راستي 
دارد که با بقيه راستها در بـيـرون     
فرقي ندارد. براي مثال توني بـلـر      
وقــتــي کــه ســرکــار آمــد کــامــال            
پالتـفـرم مـارگـارت تـاچـر را کـه                
راست ترين جناح حزب محـافـظـه    
کار است پياده کرد و دنبال کرد و 
در سطح بين المللي هم در پيـونـد   
و اتحاد بـا جـرج بـوش پسـر کـه                
رئيس جمهور آمريکا بود دست به 
سياستـهـاي بسـيـار مـخـربـي در              
عراق و جاهاي ديگر زد کـه هـمـه      
از ان خبر دارند. خب توني بلر هم  
در حزب ليبر است و يکي از سران 

 آنست. 
ــات           ــي اخــتــالف عــامــل اصــل
کشاکش بـيـن گـرايشـات چـپ و               
راست در درون اين حزب است کـه  
هرکدام اهداف متفاوتي را دنـبـال   
ميکنند. و اين طبيعي است. ولي 
اين انتخابات و افزايش کرسهـا و    
آراي حــزب لــيــبــر نشــان داد کــه            
جامعه چپ را ميخواهد. اکثريـت   
مردم خواستها و انتظاراتي دارنـد  
که بر اساس آن نـظـر مـيـدهـنـد و           
عمل ميکنند. جالب همـيـن بـود       
که با اينکه حـزب لـيـبـر از نـظـر               
ــت              ــي ــيــش از وضــع ــحــاد درون ات
مناسبي برخوردار نـبـود بـا ايـن           
وجود بـا اسـتـقـبـال وسـيـع مـردم               
مواجه شـد. گـرچـه هـنـوز بـه آن                  
اکثريت نرسيد که بتواند بـعـنـوان      
بزرگترين حزب دولت را تشـکـيـل    
دهد. ولي به ايـن مـوقـعـيـت هـم              
بنظرم خواهد رسيد. شايد به ايـن     
دليل که انتخابات سريع و بدرجـه  
اي غـيــر مــنـتــظـره اعـالم شـد و                
فرصت زيادي براي تبليغات نبود. 
اما با وجود اين افکـار عـمـومـي       
سريعا به طرف مانيفـسـت جـديـد       
کوربين و حزب ليبر که اصالحات 
جــدي اي را در جــامــعــه مــطــرح            
ميکرد چرخيد و در نتيجـه حـزب     
تــرزا مــي حــزب مــحــافــظــه کــار          
اکثريتش را در پارلمـان از دسـت       
ــوز                ــنــکــه هــن ــيــرغــم اي داد. عــل

بيشترين راي را دارد و مـامـور             
 تشکيل کابينه شده است. 

 

�)	ر�:  	�اکنون بر ميگرديـم  �
به مانـيـفـسـت جـرمـي کـوربـيـن.              
گفتيد که جامعه خواستهايي دارد 
که همين باعث شد کـه تـوجـه بـه         
مانيفست کوربين وسيع شود. چه  

 چيزهايي را مطرح کرده بود؟ 
6' ��04ا3: 	
حدود سه هفـتـه   

ــســت                 ــف ــي ــان ــه م ــي ک ــع ــوق از م
انتخاباتي حزب ليبر منتشـر شـد     
تا موقع انتخابات فاصله بود. در  
اين مانيفسـت خـواسـتـهـايـي کـه            
اکثريت مردم عـادي، کـارگـران و        
دانشجويان و بازنشستگان دارنـد    

 مطرح شده است. 
براي نمونه آنها را که من االن 
به ذهنم مي آيد ايـنـهـا هسـتـنـد.         
خصوصي سازيهايي که در بـخـش   
ــي در دوره              ــمـــومـ خـــدمـــات عـ
حکومتهاي محافظـه کـار پـيـاده         
شده است در اين مانيفست اعالم 
شــده کــه مــا لــغــو مــيــکــنــيــم و             
ترانسپورت و برق و آب و پست و   
راه آهن و امثال اينها را به بخـش  
عمومي بـرمـيـگـردانـيـم و بـقـول               
خــودشــان "مــلــي کــردن" بــخــش             
خـــدمـــات عـــمـــومـــي. بـــعـــالوه          
تغييراتي در قوانـيـن مـربـوط بـه          
مالکيت اين بخشها انجام خواهد 
شد که به مردم اجازه دهد کـه در      
مالکيت اين بخشها بطور تعاوني 
سهيم شوند. يک مورد ديگر حذف 
شهريه دانشگاه ها بـود. شـهـريـه          
عظيم و چند هـزار پـونـدي اي در          
سالهاي اخـيـر تـوسـط حـکـومـت            
ــرون روي               ــام ــار ک ــه ک ــظ ــحــاف م
دانشگاهها گذاشته شده کـه ورود    
به دانشگاهـهـا را بـراي فـرزنـدان            
خانواده هاي مردم عـادي بسـيـار      
مشکل ميکند. مانيفست لـيـبـر       
ميگويد شهريه را حذف ميکنـيـم   
و کال تحصيل را براي همه مـردم    
در تمام سطوح و در تمـام سـنـيـن       
رايگان ميکنيم. کـه هـرکسـي از         
مــوقــعــي کــه دنــيــا مــي آيــد تــا             
ميميرد رايگان امکان تحصيل و   
آموزش داشته باشد. االن چنـديـن    
هزار پوند هر دانشجو هر ترم بايد 
بپردازد که بـتـوانـد در دانشـگـاه            
تحصيل کند. اين از دستاوردهاي 
حزب محافظه کار است. که مورد 
ــان و             اعــتــراضــات وســيــع جــوان
دانشجويان بوده است. حزب ليبـر   

ــال حــذف                 ــن را ک ــد اي ــگــوي مــي
ميکنيم. و اين با استقبال وسـيـع    
جوانان مواجه شده اسـت کـه االن       
يک مانع جدي شان براي ورود بـه      
دانشــگــاه هــمــيــن شــهــريــه هــاي          
سنگيـن اسـت. از نـکـات ديـگـر                
مانيفست ليبر ماليات سنگين و 
تصاعدي روي در آمدهـاي بـاالي     
صد و پنجاه هزار پوند و بـيـشـتـر       
اســت کــه کــمــتــر از يــک درصــد             
ثروتمندان را در بـر مـيـگـيـرد و              
درآمدهاي مـيـلـيـاردي عـظـيـمـي           
دارند. جالب اينست که مانيفست 
حزب ليبر از نظر رياضـي هـزيـنـه       
هايش با در آمدهايي کـه ايـجـاد        
ميکند هماهنگ اسـت و از ايـن         
نظر هم مخالفينش نتوانسته انـد    
ايرادي اساسي از آن بگيرند. يـک     
جنبه ديگر از مانيفست ليـبـر در     
مورد تامينات اجتمـاعـي اسـت.      
در مورد حقوق بـازنشـسـتـگـان و          
افزايش قطعي آن بـتـنـاسـب تـورم        
نکاتي را مطرح ميکند که به سـه  
قفله کردن مشهور است که اجـازه    
نميدهد حقوق بـازنشـسـتـگـي بـه           
بهانه اقتصاد و امـثـال ايـنـهـا از          
شمول افزايش خارج شود. بـعـالوه    
تغييراتي در محيط و شرايط کار 
به نفع کـارگـران را مـطـرح کـرده              
است که آنها هم قابل توجه است. 
تسهيالت مسکن و مسکن سازي 
براي بي مسکنان نيز يـک جـنـبـه         
ديگر از مانيفـسـت لـيـبـر اسـت.           
تسهيالتي براي رشد سرمايه هاي 
کوچک و متوسط نيز مطـرح شـده     
است. اقداماتي براي جلوگيري از  
يکه تازي بانکها و بـخـش مـالـي       
مطرح شده. همچنين براي کنـتـرل   

 سرمايه هاي بزرگ. 
ايــنــهــا بــرخــي تــغــيــيــرات و          
اصالحاتي است که حزب ليبر در   
مانيفستش مـطـرح کـرده کـه در             
واقع خواستهاي ملموس اکـثـريـت    
مردمي اسـت کـه از يـکـه تـازي              
سرمايه داران بـزرگ خسـتـه شـده         
اند. مردم از هـزيـنـه هـاي بـاالي             
ترانسپورت  و راه آهن خسته شده 
اند، از هزينه هاي باالي مسـکـن     
خسته شـده انـد. نـکـاتـي هـم در                
مورد پـنـاهـنـدگـان و مـهـاجـريـن              
دارند که آنـهـا هـم جـالـب اسـت.             
برخورد بـرابـر بـا پـنـاهـنـدگـان و               
مهاجرين و پذيرش پناهندگان بـا    
معيارهـا و مـقـيـاس مـعـقـول و                

 12، را�� و ا��0	�	ت ا�.-��	ن  
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انساني يک جنبه ديگر از پالتفـرم  
ليبر است. در مورد برگسيت نيـز   
بر ماندن در بـازار واحـد اروپـا و          
برسميت شناختن حقوق شهروندان 
اروپايي و امـثـال ايـنـهـا تـاکـيـد               

 ميشود.
ترزا مي سـيـاسـتـش مـعـلـق             

گــذاشــتــن وضــعــيــت شــهــرونــدان        
اروپايي در بريتانيا است و اينـهـم   
يک موضوع بحث و جدل است کـه  
خيلي ها ميگـويـنـد االن دو سـه           
ميليون نفر شهروندان اروپايي در   
انگلـيـس زنـدگـي مـيـکـنـنـد کـه                 
حقوقشان بايد فورا تضمين شـود    
که از نگراني و بالتکليفي بـيـرون     
آيند. اما ترزا مي ميـگـويـد ايـن        
مــوضــوع مــعــاملــه اســت و االن          
وضعـيـت آنـهـا در مـذاکـرات نـا                

 معلوم و معلق است. 
همه خواستهايـي کـه در ايـن          
پالتفرم آمده در واقع اصـالحـاتـي      
به نفع مردم، به نفع سرمايه هـاي    
کوچک و مـتـوسـط و عـلـيـه يـک                
اقليت از سـرمـايـه داران بسـيـار              
بزرگ را در بر ميگيرد. و هـمـيـن     
بــاعــث اســتــقــبــال مــردم از ايــن           

 پالتفرم شده است.
 

ارزيـابـي اي کـه        :  ���ـ	 �ـ)ـ	ر
ميشود اينست که اين انتخـابـات   
براي حزب محافظه کار يک فاجعه 
بود و براي حزب موقعيت بسـيـار   
بهتري را ايجاد کرد. دوسـت دارم     
ارزيابي مشخص تر شمـا در ايـن       

 مورد را بشنويم. 
6' ��04ا3: 	
در واقـع تضـاد       

جدي اي که نتيجه انـتـخـابـات بـا        
انتظارات حزب محافظه کار قبـل  
از انتخابـات داشـت آنـرا بـه يـک              
شکست خـيـلـي جـدي بـراي ايـن               
حزب تبديل کـرد. و از آن طـرف            
اين انتخابات براي حزب ليبر يـک  
مائده آسمـانـي بـود. فشـاري کـه             
جــنــاح راســت روي رهــبــر حــزب           
کارگر گذاشته بودند بسيار جـدي    
بود. حرف اصلي شان هم اين بـود  
که تو چون چپ هسـتـي نـخـواهـي        
توانست مردم را پشت سر خـودت  
بسيج کني و حزب کـارگـر را يـک        
بار ديگر به حـکـومـت بـرسـانـي.           
فشارها روي کوربين بسيـار زيـاد     
بود و عليرغم اينکه در انتخابات 

حـزب لــيـبــر بــر سـر رهـبــري هــم               
اکثريت بسيار بااليي اورده بـود،      
مخالفينش ميگفتند بايد استعفا 
دهي. کوربين محکم و صـادقـانـه     

 روي موضع چپش ايستاد.
اتفاقي که در انتخابات قبلـي  

افتاد اين بـود کـه      ٢٠١٥در سال 
آن زمان هم اد ميليبند رهـبـر آن       
زمان ليبر به جـنـاح چـپ حـزبـش          
تعلق داشت. او بـراي ايـنـکـه در              
انتخابات پـيـروز شـود عـمـال در            
آستانه انـتـخـابـات يـک مـقـداري              
سعي کرد زير همين نوع فشـارهـا   
خودرا ميانه رو نشـان دهـد و بـه          
سانتر نزديک شد. و همين بـاعـث      
شکست جديش شد و استعفا داد. 
کوربين امـا يـک ذره از مـواضـع             
خود کوتاه نيامد و ايستاد. گفـت   
مــن حــرفــم ايــنــســت کــه در ايــن            
جامعه  سرمايه داران بزرگ دارند 
يکه تازي مـيـکـنـنـد. خصـوصـي           
سازيها و سـيـاسـتـهـاي ريـاضـت              
اقتصادي زنـدگـي مـردم را دارد            
نابود ميکند. و ما بـايـد بـه ايـن          
وضعيت خاتمه بدهيم و اين يـکـه     
تازي را تمام کـنـيـم. ضـديـت بـا              
رياضت اقتصادي و اصالحاتي به 
نفع مردم عادي و به نفع کارگـران  
و بازنشستگان و جوانان. هـمـيـن       
باعث شد که فضا بچرخد و مـردم  
وسيعا در انتخابات شرکت کنـنـد   
و به حزب ليبر راي دهند. در واقع 
همين وضعيت بحران حزب لـيـبـر      
را به نفع جناح چپ تمام کرد. االن 
حزب ليبر خيلي متـحـدانـه پشـت       
سر کوربين ايستاده و راسـتـهـا و        
 توني بلر و اينها هم خفه شده اند. 
کوربين طرفداران و اتـوريـتـه        
بسيار وسيعي در جـامـعـه پـيـدا            
کرده. و حزب لـيـبـر هـم اعضـاي             
بسار بيشتـري را بـه خـود جـذب             
کــرده اســت کــه اکــثــرا از مــيــان            

 جوانان هستند. 
 

�)	ر�:  	�طبق صحبـتـي کـه      �
شما ميکنيد جامعه و مـردم بـه         
چپ روي آورده اند. تحوالت بعدي 
بـه چـه سـمـتـي خـواهـد رفـت؟ و                   

 منتظر چه تحوالتي بايد باشيم؟
بـنـظـرم يــک      
ـ	6ـ' �ــ4ـ0ــ�ا3: 

احتمال جدي اينست که ترزا مـي    
مجبور به استعفا خـواهـد شـد و          
يک انتخابات عمومـي جـديـد در        

راه خواهد بود. االن بطور واقـعـي      
هنوز حزب محافظه کار يا تـوري    
بيشترين کرسي ها را در پارلـمـان   
دارد. ولي اکثريت خـودش را در         
پارلمان از دست داده و در نتيـجـه   
بايد با يک حـزب ديـگـر ائـتـالف            
کند تا بتواند دولـت را تشـکـيـل           
دهد. حزب کارگر کـه حـاضـر بـه            
ائتالف با کنسرواتيوهـا نـيـسـت.       
در نتيجه رفته اند سـراغ "دي يـو        

يـا حـزب اتـحـاد          (DUP)پي"  
دموکراتيک ايرلند. که يـک حـزب      
سنتي و مذهبي و ناسيوناليـسـت   
است. مخالف سقط جنين اسـت،     
مخالف حقـوق هـمـجـنـسـگـرايـان           
است. بعالوه در فضاي اختالفـات   
و کشاکش هـايـي کـه در ايـرلـنـد             
وجــود دارد مــتــحــد شــدن حــزب          
محافظه کار با دي يو پي فضـاي    
سياسي ايرلند را به هم مـيـريـزد.      
چون قرار بوده که احزب حاکـم بـه     
اصطالح بيطرف در ايرلنـد عـمـل      
کنند. ولي با شرکت دي يو پي در 
دولت اين بيطرفي از بين ميـرود.  
بعالوه چون حزب ليبر بـيـشـتـر از       
سي کرسي در مجلس اضافه کرده 
و در موضع تعـرضـي قـرار دارد،        
اين موقعيـت مـحـکـمـتـري بـراي            
تعرض به محافظه کاران به لـيـبـر    

 ميدهد. 
کال اعتبار تـرزا مـي بشـدت        
زير سـوال اسـت. يـکـي از سـران               
حزب گفته بود که تـرزا مـي "دد          
وومن واکينگ" است که اشاره بـه   
فيلم "دد من واکيـنـگ" يـا مـرده           
متحرک داشت و گفته بود که ترزا 
مي االن مرده متحرک است! مرده 
اي که راه ميرود. يعني وضعيتـي   
پيدا کرده که سران حـزب خـودش       
ميگويند ترزا مي مرده مـتـحـرک    
است. و از آن طرف جرمي کوربين 
با مانيفستش به عنوان کسي کـه    
اتوريته دارد، امکان و توان اداره   
جامعه را دارد خـود را مـعـرفـي             

 کرده است. 
روشن اسـت کـه از نـظـر مـا                
جرمي کوربين نماينده يک جـنـاح     
يک حزب بورژوايي يـا يـک حـزب          
سرمايه داري در اين جامعه است 
و چــپ کــارگــري را نــمــايــنــدگــي           
نميکند. يعني اينطور نيسـت کـه      
پالتفرم کوربين همانست کـه اگـر       
ما هم به قدرت برسـيـم هـمـان را         
ميگوييم. چون هنـوز اصـالحـات       
ساده اي است در سيستم موجود. 

اصالحاتي است به ضرر سـرمـايـه    
ــزرگ و بــه نــفــع                داران بســيــار ب
سرمايه داران کوچک تر. منظـورم   
اينست که خيلي کارهاي اسـاسـي   
تري در اين جامعه مـيـشـود کـرد       
که کوربـيـن آنـهـا را نـمـايـنـدگـي                
نميکند. ولي بهرحال در سيـسـتـم     
ــگــاه کــنــيــم ايــن               مــوجــود کــه ن
انتخابات نشان داد کـه جـامـعـه           
چپ را ميخواهد. جامعه نگاهش  
به چپ است. جـامـعـه تشـنـه يـک           
نيروي چپ است. االن تنهـا چـپـي       
که از نظر مردم شانس بـه قـدرت       
رسـيــدن را دارد حــزب لــيــبــر بــه             
رهبري کوربين و جناح چپ اسـت    
و به آن راي ميدهد. در نتيجه در    
ــعــد از                 هــمــيــن هــفــتــه اي کــه ب
انتـخـابـات گـذشـتـه بـنـا بـه يـک                   

هزار نفر عضو جديد  ١٥٠گزارش 
به حزب ليبـر پـيـوسـتـنـد. هـمـان              
موقعي کـه کـوربـيـن بـه رهـبـري                
حزب ليبر رسيد در عـرض يـکـي        

هزار نفر به اعضاي  ٢٠٠دو هفته 
حزبش اضافه شد. و کـال در ايـن          
مــدت هــم اعضــاي لــيــبــر مــدام           
افزايش پيـدا کـرده اسـت. و االن             
حزب ليبر بزرگترين حزب سياسي 
اروپاي غربي است. نـمـيـدانـم در          
اروپاي شرقي هـم حـزبـي بـه ايـن            

 بزرگي هست  يا نه. 
چرا ايـنـطـور شـده اسـت؟ بـه               
دليل اينکه کسي در رهبري حزب 
است که دارد با زبان چپ و کارگر 
و اصالحات و اينها حرف ميزنـد.  
مهم نيست که من و شما چقدر او 
را چپ ميدانيم يا نميدانيـم. امـا      
همين که بعنوان چپ حرف ميزنـد  
بويژه طيف جوان وسيعا به سـمـت   
حزب ليبر جدب شده اند. و حـزب   
محافظه کار االن تعداد اعضايش 
به زير صد هزار کاهش پيدا کـرده  
است. ولي در عين حال در دولـت     
است. منظورم اينست که واقعيت  
جامعه را در ايـن ارقـام مـيـشـود          
ديد. و اينـهـا نشـان مـيـدهـد کـه              
جامعه چپ را ميخواهد، جامـعـه   
از يــکــه تــازي ســرمــايــه داران و            
بانکداران خسته شده است. کارگر 
صبح تا شب کار ميکند و حقوقي 
که ميگيرد يـک پـنـجـاهـم و يـک             
صدم يک بانکدار يا يک سـرمـايـه      

 دار ساده است. 
اينها فضاي جامعه را نشـان      
مــيــدهــد کــه نشــان دهــنــده يــک            
چرخشي در جامعـه اسـت کـه نـه           

فــقــط در انــگــلــســتــان بــلــکــه در           
کشورهاي ديگري مثل اسپـانـيـا،    
يونان، فرانسه، ايتاليا هم ميشود 
آنرا ديد. ولي احزاب کمونيست و    
سوسياليسـت جـدي کـه عـمـيـقـا              
مردم را نمايندگي کنند متاسفانه 
هنوز وجود ندارند. االن اگـر هـم          
کوربين به حکومت برسد مطمئن 
ــشــود                ــق مــي ــه مــوف ــم ک ــســت ــي ن
اصالحاتي را که ميگويـد مـوفـق      
به پياده کردن آن خواهد شد. چون  
هزار مانع و سد در مـقـابـلـش در       
اين سيستم قـرار دارد کـه سـعـي           
ميکنند او را شکست دهند. امـا   
مستقل از اينکه آينده چه خواهـد  
شد من فکر ميکنم تـرزا مـي در       
آيــنــده نــه چــنــدان دوري ســقــوط           
خواهد کرد و حزب ليبر بـرهـبـري      
کوربين ايـن شـانـس را دارد کـه               

 دولت جديدي تشکيل دهد. 
 

�)	ر�:  	�فرصت کمي بـاقـي   �
مانده سوالي که خودم برايم مطرح 
است اينست که با اتـفـاقـاتـي کـه        
افتاده آيا بطور محسوس ميشـود  
اين تحوالت را در فضاي جامـعـه   
و برخوردهـاي مـردم مشـاهـده و           

 لمس کرد؟
6' ��04ا3: 	
بله بشدت هـمـه   

جا مـحـسـوس اسـت. االن شـمـا                
هرجا برويد و هر روزنـامـه را کـه        
سر بزنيد و هر گفتگوي چند نـفـره   
اي را که گوش کنيد خيلي هـا از      
حماقت، اپورتونيسـم و فضـاحـت        
ترزا مي صحبت ميکنند. حـتـي      
در بـحــثـهـاي تـلــويـزيـونــي حــزب             
محافظه کار را "کازيـنـو پـارتـي"        
خطاب ميکـردنـد کـه هـي قـمـار             
ميکند و هي مي بـازد! بـهـرحـال        
وضعيت اينطوري است کـه شـمـا        
هرجا برويد بحثها از همين دسـت  
است که کوربيـن رهـبـر سـيـاسـي           
قابل اعتماد تري اسـت و شـانـس        
دارد. و ترزا مي تحقير مـيـشـود.     
همانطور که گفتم نه فـقـط بـنـظـر        
من بلکه به نظر هـرکسـي کـه در          
مورد اوضاع انگليس اظهار نـظـر   
ميکند ترزا مي در چند روز آينده 
و يا چند هفته و چنـد مـاه آيـنـده         
مجبور به استعفا خـواهـد شـد و          
انتخابات ديگـري در راه خـواهـد          

 بود. 
�)	ر�:  	�با تشکر از شرکـت  �

 شما در اين گفتگو

 ۱۰ از  صفحه  
 را�� و ا��0	�	ت ا�.-��	ن  
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به دنبال پيروزي تيم فوتبـال ايـران     
ـابـي            بر تيم فوتبال ازبکـسـتـان و راهـي
ايران به مسابقات جام جهاني فـوتـبـال    

روســيــه، مــوجــي از شــادي            ۲۰۱۸ 
 خياباني، شهرهاي ايران را فراگرفت.  

در ايران اسالمزده نزديک به چـهـار   
دهه است که حاکمان از گور برخاسـتـه   
همواره سعي کرده اند سايه سانسـور و    
سوگ و سکوت را مـانـنـد شـمـشـيـر            
داموکلس باالي سر جامعه نگه دارنـد  
و مردم ـ بويژه جوانان ـ هميـشـه گـوش      

اند تا از کوچک تريـن روزنـه      بزنگ بوده
اي بــراي شــکــســتــن پــوســتــه هــاي             
ديکتاتوري و خـفـقـان و ابـراز شـادي              
هاي دسته جمعي و اجتماعي استفاده 
ـانـه     کنند. از مهماني هاي روزانه و شب

 گرفته  
تا گلگشت ها و پارک نشيني هـا    

و آب پاشي ها و ساختن آدم برفـي هـا     
ـادک         ـادب ـا جشـن ب هـا و خـوردن و            و ت

آشاميدن علني در مـاه رمضـان و ده         
ها کاري که به زعم مرتجعان و تاريـک  
انديشان حـاکـم، رفـتـارهـاي هـنـجـار               

 شود. شکنانه قلمداد مي
کــافــي اســت در يــک مســابــقــه            
ــرنــده شــود و                ورزشــي، تــيــم ايــران ب
امتيازي بدست آيد؛ شـهـرهـا پـر مـي          
شود از رقص و آواز و شادماني و بـوق  
و روشن کردن چراغ مـاشـيـن هـا .در            
ـانـي، هـمـه ي               ـاب اين نمايش هـاي خـي
قوانين و مقررات حـکـومـت تـوسـط          
جوانان زير پا له مـي شـود، دخـتـر و             
پسر، زن و مـرد در هـر سـاعـتـي از                  
شبانه روز که باشد، درکـنـار هـم مـي         
خوانند و مي رقصـنـد و شـعـار مـي              

 دهند و خيابان ها و ميدان هاي  
مـعـروف شـهـر را بـه اسـتـاديــوم                

ورزشي تبديل مـي کـنـنـد کـه در آن                
هيچ منع و مـمـنـوعـيـتـي پـذيـرفـتـه               
نيست. باشد تا روز ريشـه کـن شـدن             
بيکاري و بي مسکني و بي سوادي و   
فـقـر و اعـتــيـاد و گـرســنـگـي و تــن                    
فروشي، همه ي مردم به خيابان بريزنـد  
و پايکوبي کنـنـد. چـرا کـه مـردم بـه                
ـان و     شادي نياز دارند همانطور که به ن
مسکن و آزادي نـيـاز دارنـد. ورزش               
ـاشـد بـراي بـه                  مي تواند وسـيلـه اي ب
ميدان آمدن و مطالبه ي سرزنـدگـي و     
ـام شـادي      نشاط و يک حق طبيعي به ن
و شادابـي کـه سـال هـاسـت از ايـران                 
تحت حاکمـيـت جـمـهـوري اسـالمـي            

 رخت بر بسته است.
مردم، اين نشاط را براي مبارزه و 
مخالفت با غم و اندوهي که دسـتـگـاه    
ـات ارتـجـاعـي            ـان هاي مذهبي و جـري
حاکم سال هاست به جامعه پمپاژ مي 

کنـنـد، نـيـاز دارنـد. ايـن کـه امـروزه                    
ـلـي،      ورزش به عنوان يک نهاد بين ـل الـم

ابزاري در دست سرمايه داري اسـت و      
کـنـنـد بـه وسـيلـه              دولت ها سعي مي

ـانـه را         ورزش، انرژي هاي مطالبه گـراي
در جوانان کاهش دهند و شور و شـوق  
ها را به سوي عقده هايش تيم پرستانه 
ـازل مـنـطـقـه اي و                  و خواسته هـاي ن
ـالـيـزه کـنـنـد و                    ـان ـالـيـسـتـي ک ناسيون

ـانـه شـان را           بهره برداري هاي سـودجـوي
ـايـد در           بکنند، موضوعي است کـه ب
نوشتارهاي ديگري بـه آن پـرداخـت و          
نشان داد که ورزش، يک صنعت و يـک  
تجارت عظيم و سودآور است و بسيار 
بيشتر از آن که در خدمت سـالمـت و       
همبستگي مردم دنيا باشد، در دسـت  
سياست بازان و بنگاه هاي غارتگـر و    
استثماري است، بـه گـونـه اي کـه در             

ـا و در           باشگاه هاي ورزشي بـزرگ دنـي
دستگاه هاي ورزشي، ميلياردها دالر 
پول جا به جا مي شود. از سوي ديـگـر   
اهميت ورزش به عنوان يـک تـجـارت        

سودبخش و سياست تا آنـجـاسـت کـه       
ــيــشــتــر                  در دوســه دهــه اخــيــر در ب
کشورهاي دنيا و از جمله در جمهـوري  

 »اسالمي، وزارتخانه اي با عـنـوان       
ـا           «ورزش و جوانان راه انـدازي شـده ت

اين بيـزيـنـس سـودآور و ايـن بـنـگـاه                 
سياسي ـ اقتصادي را در جهت کنـتـرل   
احساسات و عواطف و شور و هيجـان  

و هدايت انرژي فوران کننده را     جوانان
سـمـت و سـو            به طرف ناسيوناليـسـم  

بدهد. چراکـه ورزش هـنـوز ظـرفـيـت              
هاي اجتماعي و مهيجانـه اش را بـه         
منظور ايجاد همـبـسـتـگـي هـا و بـه              
ـاوال              ـايـي کـارن خيابان آمدن هـا و بـرپ
هاي شادي و درهم شکـسـتـن نـظـم و          
نظام سرکوبگرانه دولـت هـا و نـقـض             

ـار    »آشکار هـا را در       «آتش به اخـتـي
خــود ذخــيــره و نــهــفــتــه دارد کــه در              
مواقعي چونان آتشفشان مـي غـرد و       
در صورتي که درست شکل بگـيـرد و     
سمتدهي و ارگانيزه شود، مـي تـوانـد        
 تا شورشي براي سرنگوني پيش برود.

 �E:!	ل، ;	د� و �	LI %I	ی	 
 Dرش د;�% 

 اوتاوا -کانادا 
 ۱۴ -۱۲ ژوين ساعت  ۲۰ زمان: 

 مکان: مقابل پارلمان شهر اتاوا
برگزارکننده: برگزاركننده: كميته 

 زادي زندانيان سياسيآمبارزه براي 
 6138504929شماره تماس 
 :سهيال دالوند

soheila_d@hotmail.c
om 

....................................... 
 تورنتو -کانادا 
 ۱۷ ژوين ساعت  ۲۰ زمان: 

مکان: خيابان يونگ جنب پاالزاي 
 ايرانيان

يرگزار کننده: کميته ميارزه براي 
 آزادي زندانيان سياسي

 9059629638شماره تماس:
....................................... 

 اسلو -نروژ 
 ۱۷ -۲۲ ژوين ساعت  ۲۲ زمان :

 مکان: مرکز گفتگوي آزاد ايرانيان
برگزاركننده: كميته مبارزه براي 

 آزادي زندانيان سياسي
  41333268شماره تماس : 

 سرور کاردار
زوبن به همراه  ۲۰ بزرگداشت 

 سخنراني + موزيک زنده
....................................... 

 تينگول -نروژ
 ۱۶ -۱۲ ژوين ساعت  ۲۰ زمان: 

 مکان: مرکز شهر تينگول

برگزار کننده: کميته مبارزه براي 
 آزادي زندانيان سياسي

تماس: امير مهدي 
 ۰۰۴۷۹۱۲۸۲۸۴۱ پور

....................................... 
 استكهلم -سويد

زمان: روز جمعه شانزدهم ژوين 
 ۱۸:۰۰ ساعت 
 Torkel :مکان

Knutssonsgatan 39 
برگزاركننده: كميته مبارزه براي 

آزادي زندانيان سياسي ، کميته عليه 
 اعدام

سخرانان: : شيوا محبوبي : 
سخنگوي کميته مبارزه براي آزادي 

 . زندانيان سياسي
 امير نيلو: کانون زندانيان سياسي

شهال دانشفر: کمپين بين المللي براي 
 آزادي کارگران زنداني
 امجد حسين پناهي

چند سخنران از ايران از طريق 
 اسکايپ

اسامي ديگر سخنرانان تا اطالع 
 ثانوي

شماره تماس: 
+ ودا 46762742081

 ايلکا
کنفرانس به مناسبت بيستم ژوين 

ام خرداد روز جهاني  برابر با سي
 حمايت از زندانيان سياسي در ايران

در همين روز هيئتي از سوي کميته 
مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي 
در ايران با وزارت امور خارجه سويد 

 مالقات خواهد کرد
....................................... 

 گوتنبرگ -سويد 
 ۱۷  -۱۸ ژوئن ساعت   ۱۹ زمان: 

 مکان: برونس پارکن
برگزارکننده: برگزاركننده: كميته 
 مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي

شماره تماس: 
+ مهسا 46760907107

 فعال زاده
....................................... 

 ليورپول -انگلستان 
 : زمان
 : مکان

برگزار کننده : کميته مبارزه براي 
 ازادي زندانيان سياسي

تماس : مهدي رحماني 
447479229223 + 

....................................... 
 نيوکاسل -انگلستان 

 :زمان
 مکان

برگزارکننده: کميته مبارزه براي 
 آزادي زندانيان سياسي

تماس: 
00447455007500  

 شيرزاد چوپاني

 هلسينکي -فنالند
 ژوين ۱۷ زمان: 

 Aleksanterinkatu :مکان
00100 Helsinki 
(kolmen Sepän 

patsas ) 
 ۱۲  -۱۵ ساعت:  

برگزارکننده: کميته مبارزه براي 
 آزادي زندانيان سياسي

تماس: 
+ عزيزه 358504054443

 لطف الهي
Azizeh849@gmail.co

m 
....................................... 

 هانوور-آلمان
 ۲۰۱۷ ژوين  ۱۷ زمان: 

 ۱۵  -۱۸:۳۰ ساعت:  
 مکان: مرکزشهر

  01778348592تماس: 
 ناصر کشکولي

....................................... 

 آلمان _ فرانکفورت
 :زمان
 :ساعت

 تماس: نويد محمديان 
يرگزار کننده: کميته مبارزه براي 

 آزادي زندانيان سياسي
....................................... 

 آلمان _ کلن
 ۱۷ -۱۹ ژوئن ساعت  ۲۰ زمان: 

   Domplatte :مکان 
يرگزار کننده: کميته مبارزه براي 

 آزادي زندانيان سياسي
 ۲۰   	� ����ا ,V۳۰ ژو  
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