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جنجال سران و بلندگوهاي حکـومـت   
بر سر موشک پراني به داعش از هـر      
نظر که نگاه کنيد مسخره اسـت. بـه        
ـنـده            قول حسين شريـعـتـمـداري نـمـاي
خامنه اي در روزنامه کيـهـان، سـپـاه       
ميخواهد به اسرائيل و عـربسـتـان و        
ـيـن حسـن         امريکا و داعش و همـچـن
روحاني رئيس جمهور خود حکومـت  
ـنـا       پيام بدهد که ما قدرتمنديم. اما ب
ـتـهـا          به گزارشهايي که از هـمـيـن دول
منتشر شده، از هفت مـوشـکـي کـه         
ـيـک کـرده چـنـدتـا             سپاه پاسداران شـل

اصال به سوريه نرسيده اند و در خـاک    
عراق فرود آمده انـد، و چـنـد تـا در               
مناطق ديگري سـقـوط کـرده انـد و             
فقط يکي به منطقه دير الزور رسـيـده   
و در جايي منفـجـر شـده اسـت. يـک             
ـتـه اسـت بـا ايـن                ژنرال اسرائيلي گـف
قدرتنمايي معلوم شد که حتي قدرت 
مــوشــکــي حــزب اهللا از جــمــهــوري          
اسالمي بيشتر است! خوشببـخـتـانـه      
ـفـات غـيـر نـظـامـي                ـل خبري دال بر ت
نــرســيــده اســت. بــطــور واقــعــي اگــر           
موشکهاي شليک شده تـوسـط سـپـاه       
پاسداران به هدف نـظـامـي جـدي اي         
اصابت کرده بود تا کـنـون حـتـمـا از            

جانب گروه داعش يا روسيه يا منابـع  
متعدد ديگري که در منطقه حضـور    
دارند، اخبار و اسناد و عکسهايي از   
تلفات و خسارات آن منتشر ميـشـد.   
تا کنون بجز خود جمهوري اسـالمـي   
ـتـه            و وابستگانش کسي چـيـزي نـگـف

 است.
آنچه روشن است ميتوان بدون تـرديـد   
گفت کـه از نـظـر نـظـامـي ايـن يـک                   
شکست کامل به حساب مـي آيـد و       
هــيــچ کــدام از رقــبــاي حــکــومــت              
اسالمي را مرعـوب نـخـواهـد کـرد.          
قطعا در ميان سران خـود حـکـومـت       
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اعتراضات متـعـدد کـارگـران در         
ـلـف          ـقـاط مـخـت مراکز مختلف و در ن
کشور جريان دارد. اين روندي است که  
همچنان ادامه خواهد يافت و وسيعتـر  

 و تعرضي تر خواهد شد. 
تنها در چند روز گذشته کـارگـران   
شبکه کابل هوايي مخابرات مشـهـد،   

کارگر مجتمع نيشکر  ۱۵۰۰ بيش از 
هفت تپه، کارگران شرکتي شـهـرداري     
زاهدان، کارگران مشهد نخ، کـارگـران     
اخراجي آذر آب اراک، کارگران فضـاي    
ـه دو شـهـرداري اهـواز،                   سـبـز مـنـطـق
کارکنان مترو تهران، کارگران مـعـادن   
زغال سنگ هشوني غربي و کوهبنان 
و  خانواده هاي آنهـا، کـارگـران مـتـرو          
ـه گسـتـرش               تهران، کـارگـران کـارخـان

 ۱۵۰۰ توسعه صنـعـت آذربـايـجـان،          
کارگر پارس قو، کـارگـران شـهـرداري         
نورآباد، کارگران شرکت ماهي کـارون    
شوشتر، خانواده هاي کـارگـري در آق         
دره تکاب، کارگران شاغل در بـخـش       

هاي خدمات شهري شهرداري منطقـه  
آبادان، کـارگـران مـعـدن پـابـدانـاي               ٢ 

ـه      جنوبي زرند کرمان، کارگران مـنـطـق
هشت شهرداري اهواز، کارگران کاغـذ  
ـه      پارس در هفت تپه و کارگران مـنـطـق
سـه وهشـت شـهـرداري اهـواز بـارهــا               
دســت بــه اعــتــصــاب و تــجــمــعــات            
اعتراضي زده تا خواست هاي خـود را    
بــه کــرســي بــنــشــانــنــد. بــيــشــتــر از              
ـه         اعتراضات چندين روز ادامـه داشـت
است. از ناامني شغلـي تـا امـنـيـتـي            
کــردن مــحــيــط کــار، از نــپــرداخــتــن          
دستمزد کارگران تا مشکالت بيمـه و    
بازنشستگي و انواع اجحافات ديـگـر     
 موضوع اعتراض کارگرن بوده است.  

اينها مشکالتي است کـه امـروز       
ميليون ها کارگر در سراسر کشـور بـا     
آن دست و پنجه نرم ميکنند و عـلـيـه        
ـه اعـتـصـاب و اعـتــراض                  آن دسـت ب
ميزنند. تقويت اين مبارزات در گـرو       
اقدامات متـحـد و سـراسـري مـراکـز             

مـخـتــلـف کــارگـري، هــمـاهـنــگـي و              
اقدامات مشترک کارگـران در سـطـح        
ـه مـيـدان          شهر و يا در سطح کشـور، ب
آمدن فعال خـانـواده هـاي کـارگـري و            
جلب حمايت مردم شهـر، حـمـايـت از         
ـه اي کـردن            مبارزات يکديگـر، رسـان
هرچه بيشتر اعتراضات و مشـکـالت   
کارگران و سياست هاي ضد کـارگـري     
ارگان هاي حکومت از طـريـق کـانـال         
جديد و مدياي اجتماعي و تـحـکـيـم         

 شبکه هاي کارگري است.  
ـقـويـت     حزب کمونيست کارگري ت
ـه شـکـل             مبارزات کارگري و کـمـک ب
گيري تشکل هاي کارگري را امر خود 
ميداند و با تمام امکانـات در جـهـت        
رفع موانع آن تالش ميکند و فعـالـيـن    
کارگري را به تماس نزديک تر با حـزب    

 فراميخواند.  
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۷ ژوئن  ۲۰ ، ۱۳۹۶ خرداد  ۳۰ 
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تحت فشار اعتراضات مـکـرر و     
ـه شـمـا کـارگـران شـاغـل و                   پيگـيـران
بازنشسته هفت تپه، يـک مـاه حـقـوق         
کارگران شاغل پرداخت شد و هـزيـنـه      

کارگر بازنشـسـتـه     ۳۴۱ بازنشستگي 
نيز پـرداخـت گـرديـد. خـبـرهـا نشـان                
ميدهـد کـه مـقـامـات اسـتـان بـراي                 
جلوگيري از گسترش اعتراضات شما 
دست به اين عقب نشيني زده اند. اين  

 قدرت اتحاد شما را نشان ميدهد. 
دولت و کارفرما يـک گـام عـقـب         

درصـد     ۴ نشيني کردند و با پرداخت   
هزينه مربوط به بازنشستـگـي و يـک        
ـه خـيـال کـردنـد کـه               ماه حقوق معـوق
کارگران را راضي کرده اند و ميتواننـد  

کــارگــر    ۳۰ بــا جــلــوگــيــري از ورود          
کارخانه تحت عنوان هدايت کنندگـان  
ـه شـمـا          اعتراضات، تعرض ديگـري ب
بکنند و جـلـو تـداوم اعـتـراضـتـان را              
بگـيـرنـد. ادامـه اعـتـصـاب شـمـا و                   

ــعــي از                  ــت دســتــه جــم ــاي  ۳۰ حــم
همکارتان اين نقشه آنها را نيز خنـثـي   

 خواهد کرد. 
ـه پـايـان تـوطـئـه هـاي                 اما اين ن
کارفرما و ارگان هاي حکومتي اسـت  
و نه بسياري از خـواسـت هـاي شـمـا              
هنوز پاسخ گرفته است. بـر ايـن نـيـز            
ـلـتـان را       همه شما واقفيد و طرف مقاب
بخوبي ميشـنـاسـيـد. شـمـا تـجـارب              
مبارزاتي گرانبهايـي داريـد. سـالـهـا           
است مشغول سازماندهي اعتراض و 
اعتصاب هستيد. چم و خم مبارزه را    
ـه ايـد. اتـحـادتـان را                بخوبي فراگـرفـت
حــفــظ کــرده ايــد و تــالش هــرروزه                
کــارفــرمــا و ارگــان هــاي مــخــتــلــف           
ـه و ارعـاب        حکومت براي ايجاد تفرق
را خنثي کرده ايد. اما براي پيـشـروي،   
براي به کرسي نشاندن خـواسـت هـاي        
خود از دريافت حقوق معوقه تـا رفـع       
مشکالت بيمه و بـازنشـسـتـگـي، از          
افزايش حقوق تا کاهش ساعت کـار،    
از پايان دادن به اخراج و پاپوش دوزي   

ـه                  عليه فعاليـن تـان تـا پـايـان دادن ب
دخالت نيروهاي انتظامي و امنـيـتـي    
کردن کارخانه و جـمـع کـردن دوربـيـن          
ـه     هاي مداربسته در کارخانه احتياج ب
راهکارهاي موثرتري داريد. ما بر سه  
مساله کليدي براي پيشروي شـمـا در       

 اين مقطع تاکيد ميکنيم:  
 

حضور فعال و وسيع خـانـواده هـاي       -
شما و راهپيمايي و تجمع و تـحـصـن        
ــردم و                     ــوجــه م ــر ت ــز شــه ــرک در م
ـه جـلـب            همبستگي آنها را بـالفـاصـل
ميکند. خانواده هاي شـمـا ظـرفـيـت           
بسيار بيشتري براي سـازمـانـيـابـي و          
بسيج مردم شهر دارند. از اين نيرو بـا     
تمام قوا استفاده کنيد. اين سـرراسـت      
ترين و مهمترين کليد پيشـروي شـمـا      

 است.  
مـجـمـع عـمـومـي بـويـژه مـجـمـع                   -

عمومي هر روزه در طـول اعـتـصـاب       
کمک مـيـکـنـد کـه بـا هـمـفـکـري و                     
متحدانه تصميم بگيريد و تفرقه ها را 
سريعتر خنثي کنيد. اين پايه تشـکـل     
را نيز که نياز مبرم شما اسـت فـراهـم        

 ميکند. 
ـه مـردم از طـريـق               - اطالع رسانـي ب

ـه اي کـه         مدياي اجتماعي و هر رسـان
صداي شما را منعکـس مـيـکـنـد از          
جمله تلويزيون کانال جـديـد و شـکـل           
دادن به يک گروه تلگرامي براي بـحـث     
و تصميم گيري قـدرت شـمـا را بـراي           
پيشبرد خواست هايتان و رفع مـوانـع     
مبارزاتي تان کـمـک قـابـل تـوجـهـي              

 خواهد کرد. 
حزب کمونيست کارگري با تـمـام   
قوا از خـواسـت هـاي بـحـق شـمـا و                    
مبارزات شمـا حـمـايـت مـيـکـنـد و               
کارگران و مردم آزاده را به حـمـايـت از      

 شما فراميخواند.  
 اصغر کريمي از طرف  

 حزب کمونيست کارگري ايران  
   ۱۳۹۶ تيرماه  ۱ 
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خرداد نيروهاي سرکـوب   ۲۵ روز 
جمهوري اسـالمـي در هـمـراهـي بـا               
مديران معدن طالي آق دره در تکاب 
آذربــايــجــان وحشــيــانــه بــه تــحــصــن         
کارگران بيکار و کارگران اخراجي اين 
معدن و خـانـواده هـاي آنـهـا يـورش               

ـفـر      ۱۳ بردند. در اين يورش حداقل     ن
ـفـر               ـيـهـوش و ده ن مجروح و سه نفر ب

  دستگير شدند.
تجمع اعتراضي کارگران اخراجي 
و بيکار آق دره مـدتـي اسـت ادامـه               
دارد. مديران و مسئوالن حکـومـتـي     
در اين منطقه تالش زيادي کـرده انـد     
که با تفرقه ميان کـارگـران شـاغـل و         
بيکار و به اصـطـالح بـومـي و غـيـر             
بــومــي و هــمــيــنــطــور تــهــديــد آنــهــا          
ـنـد امـا مـوفـق                اعتراض را بـخـوابـان
نشــدنــد و نــهــايــتــا بــه يــک حــملــه                 
جنايتکارانه به تجمع و تحـصـن آنـهـا       
متـوسـل شـدنـد. کـارگـران خـواهـان                
بازگشت به کار، تبـديـل قـراردادهـاي       

ـنـد.        موقت به قراردادهاي دائـم هسـت
جوانان بيکار اين منطقه خواهان کـار  

 و تامين زندگي هستند. 
سايت ايلنا وابسته به خانه کارگـر  
حکومت بيشرمانه طوري خبر حـملـه   
به کارگران را منعکس کرده است کـه  
گويي خانواده هاي کارگري با شـلـوغ     
کاري مانع فعاليت معدن شـده انـد و       
کارفرما مجبور به تعطيـل کـار شـده        
ــلــنــا بــا ايــن گــزارش اقــدام               اسـت. اي
جنايتکارانه حکومت را توجيه کـرده    
کوچکترين اشاره اي به شالق زدن بـه      
ـبـل                    کـارگـران ايـن مـعـدن در سـال ق

 نميکند.  
الزم بــه يــادآوري اســت کــه در              
فروردين سال قبل طبق حکم دستگـاه  
قضايي جمهوري اسالمي با شکايـت  

کارگر معدن را در يـک         ۱۷ کارفرما 
اقدام جنايتکارانـه شـالق زدنـد و بـه             
حبس تعزيري محکوم کردند. خبر در 
سطح کشور پيچيد و موج وسيعي از   

ـيـه شـالق زدن            اعتراض و انزجار عـل
ـتـاد و احـزاب چـپ،                 کارگران بـراه اف
تشکلهاي کارگري، فعالين سيـاسـي،   
ـيـان سـيـاسـي و                  نـويسـنـدگـان، زنـدان
سازمانها و تعدادي از سـازمـانـهـاي         
کارگري در کشورهاي ديگر و بـرخـي     
ـلـي عـمـل جـنـايـي             نهادهاي بين المل
حکومت و سيسـتـم قضـايـي اش را           
محکوم کردند. بطوري که مـقـامـات     

افـکـار   «حکومت اعتراف کردند کـه    
بـا   .»عمومي جريحه دار شـده اسـت    

عجله اعالم کردند که مدير کـل کـار       
استان آذربايجان غربي را بخاطر "بـي     
اطالعي" برکنار ميکنيم و رياکـارانـه    
پـس از چـنـد مـاه از شـالق خـوردن                   
کارگران اظهار بي اطالعي و اظـهـار     

 تاسف کردند! 
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري،         
کارگران و تشکـل هـاي کـارگـري در           
ـلـف              سراسر کشـور، نـهـادهـاي مـخـت

 ۸ صفحه  
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شما از هفته هـاي     ا����	���	ل: 
پـيـش از بـرگـزاري انـتـخـابـات، در                 
نوشته ها و گفتارهـاي تـلـويـزيـونـي         
تان، تاکيد داشتيـد کـه اخـتـالفـات          
جناح هاي رژيم پـس از انـتـخـابـات          
شدت خواهد گرفت. هفته ها پس از  
انتخابات، شاهد تندتـريـن حـمـالت       
جناح ها عليه يـکـديـگـر بـوده ايـم.           

 ريشه اين اختالفات در کجاست ؟
�;�ا�!:    #ما هميشـه گـفـتـه       ��

ايم مبنا و اسـاس نـزاع جـنـاحـهـاي           
حکومتي اعتـراضـات و مـبـارزات         
مــردم اســت. گــاري بــه ســربــاالئــي           
افتاده است و اسبها يکديگر را گـاز    
ميگيرند. موضوع دعـوا بسـتـه بـه          
شرايط تغيير ميکند: زماني  برجام  
و رابطه با آمريکا عمده مـيـشـود و        
زماني رقابتهاي انتخاباتي، زمـانـي   

ــنـــگـــي، زمـــانـــي            مســـائـــل فـــرهـ
کشتارهاي دهه شصت، زماني نقش 
و ســهــم هــر جــنــاح در دزديــهــا و               
اختالسها و غيره و غيره ولـي آنـچـه      
ثابت اسـت اصـل اخـتـالف بـر سـر               
استـراتـژي بـقـا اسـت. يـکـي فـکـر                    
ميکند با تعامل و تسامح در بـرابـر   
غرب ميتواند نـظـام مـتـبـوعـش را           
حفظ کـنـد و ديـگـري بـا آمـريـکـا                   
ســتــيــزي و تــاکــيــد بــر اســالم ضــد            
آمريکائي. اما آنچه نظام را به خطـر  
انداخته رابطه يا عدم رابطه با غـرب  
نيست بلـکـه، نـارضـائـي عـمـيـق و               
وسيع توده مردم و رشد اعتـراضـات   
در ابعاد گستـرده اسـت. حـتـي، در            
تبليعات و جنگ لفظي جناحـهـا بـا      
يکديگر، بازتاب نارضائي تـوده اي      
و نگراني حکومت از خـيـزش مـردم      
را ميتوان مشاهده کـرد. در مـورد          
"خطر فتنه بزرگ" به يکديگر هشدار   
ميدهند و راه جلوگيري از اين خـطـر   
را سياستها و مواضـع جـنـاح خـود         
قلمداد ميکنند. هر يک ديـگـري را        
بعنوان مسئول و عـامـل دزديـهـا و         
جنايات حکـومـتـي و يـا آپـارتـايـد              
جنسي و يا شکاف عظيم بين فقر و   
ثروت در جامعه بمردم نشان ميدهد 
به اين اميد که که کل نظام را از زير 

 تيغ تعرض مردم بدر ببرد. 
اين کشمکش بعد از انتـخـابـات    

تشديد شد و اين کامال قابـل پـيـش      
بيني بود. روشن بود که نتيجـه ايـن      
باصطالح انتخابات هر چه باشد حل 
و فصل دعواهاي درون حکومتي  و 
يا حتي سازش و نزديکي نسبي بين 
جناحها را بدنبال نـخـواهـد داشـت،         
بلکه بر عکس آنرا شديد تر و عميـق  
تر خواهد کرد. آن خـودافشـاگـري و          
ــاي                 ــاظــره ه ــه در مــن ــي ک رســوائ
تلويزيوني کانديداها اتـفـاق افـتـاد،         
بروشني نشان ميداد که ايـن رشـتـه        
سر دراز دارد و بدنبال انتخابات حاد 

 تر و عميق تر خواهد شد.
 

موقعيت جناح هـا    ا����	���	ل:  
و تــوازن قــواي بــيــن آنــهــا پــس از               

 انتخابات به چه شکل است؟
�;�ا�!:    #مـدتـهـاسـت، از       ��

، موقعيت ۸۸ قبل از انتخابات سال 
خامنـه اي و جـنـاح اصـولـگـرا در                 
حکومت تضعيف شده اسـت و هـر         
روز ضعيف تر ميشود. انتخابـاتـهـا     

به ايـن سـو، بـه نـوعـي               ۸۸ از سال 
اعالم علني و صريح  بي اعتباري و 
ناتواني خامنه اي در حکومت و در   
جامعه تبديل شـده اسـت. ايـن بـي              
اعتباري، تا آنجا که به تـوازن قـواي     
جناحها مربوط ميشود، به مـعـنـي      
ناتواني حکومت در توافق و سـازش  
بر سر نتيجه انتـخـابـات اسـت. يـک           

براي حکومتي هـا   ۸۸ نتيجه تجربه 
ايــن بــوده اســت کــه نــمــيــتــوان بــا              
صندوقسـازي و تـقـلـب نـتـيـجـه را                 
تغيير داد و با يک انفجار اجتمـاعـي   
روبـرو نشـد. خـامـنـه اي،عـلـيـرغــم                
موضع گيري صريح اش در دفـاع از    
ــرا در               ــگـ ــولـ ــاي اصـ ــداهـ ــديـ ــانـ کـ
انتـخـابـاتـهـاي مـجـلـس و ريـاسـت                 
جمهوري، بازنده اين انتخاباتها بوده 
است. اين به نظر من، رژيم را با يـک   
تناقض و پارادوکس الينـحـل روبـرو      
کرده است. اين تناقض که جـنـاحـي       

در  ۴۰ از حکومت که عمال بيش از 
صد اقتـصـاد جـامـعـه، زنـدانـهـا و               
نيروهاي سرکوبگر و سپاه و ارتش و   
بسيج، قوه قضائيه، سياست خارجي 
در مـنـطـقـه و در سـطـح جـهـانــي،                   
ــص                ــان و تشــخــي ــب ــگــه شــوراي ن

مصلحت و امکان وتوي مصـوبـات     
مجلس و تصميمات دولتي با "حکم  
حکومتي" و غـيـره را در اخـتـيـار                  
دارد، نميتواند رسما پسـت ريـاسـت      
جمهوري را در دست بگيرد. تقسـيـم    
پستها و مقامات با تـوازن واقـعـي        
قدرت در جمهوري اسالمي منطبـق  
نيست و اين يک عامل و دليل مهـم  
تشديد تنشها و کشمکـشـهـا مـيـان        
جناحـهـاي حـکـومـتـي اسـت. ايـن                 
تناقض به نـظـر مـن راه حـل درون               
حکومتي ندارد  و تنها ميتوانـد بـا     

 سرنگوني حکومت به فرجام برسد.
از ديد جامعه و توده مردم بـي     

اعـتــبـاري ولـي فـقــيـه بـه مـعــنــاي                
تضعيف کل نظام جمهوري اسالمـي  
است. خامنه اي رهـبـر يـک جـنـاح               
حکومتي نيست بلکه رهبر و ستـون  
فقرات و بقول خودشان "عمود خيمـه   
نظام" است و بهمين دليل تضـعـيـف     
موقعيت او به معني تضعـيـف کـل      
نظام است. همانطـور کـه تضـعـيـف           
موقعيت شاه در يک نظام سلطـنـتـي    
معنائي بجز تضعيف کـل آن نـظـام        

 ندارد.
در انتخابات اخير بخش زيادي  

از مـردم راي نـدادنـد چــون بـا کــل                 
حکومت و بـازي انـتـخـابـاتـي اش               
مخالف بودند ولي حتي آن بـخـشـي      
از مردم هم که به روحاني راي دادنـد  
هدف و انگيزه اغلبشان راي سـلـبـي    
به کانديد مطلوب خامـنـه اي و بـه          
اين معني مخالفت با کل حکومـت  

، کـه    ۹۲ بود. در انـتـخـابـات سـال             
جليلي کـانـديـد اصـولـگـراهـا بـود،             
شعار "بدون هيچ دليلي خاک بـر سـر      
جليلي" بـر سـر زبـانـهـا افـتـاد امـا                  
"دليل" مردم در واقع دهـن کـجـي و          
"سيلي زدن" به خامـنـه اي بـود. در            
انتخابات اخير هـم مـنـطـق حـرکـت           

 مردم همين بود.  
اين نکته را هم بايد تاکيد کـرد   

که تعرض مردم نـتـيـجـه تضـعـيـف            
خامنه اي يا جناح اصولگرا نيست، 
عــلــت و عــامــل آنســت. گســتــرش           
نارضائي عـمـومـي و اعـتـراضـات             
مردم قبل از هـرچـيـز در تضـعـيـف             
"اسوه نظام" منعکس ميشود و ايـن      

ــط                 ــه و شــراي ــن ــه خــود زمــي ــوب ــن ب
مســاعــدتــري را بــراي تــعــمــيــق و             
گستـرش بـيـشـتـر مـبـارزات مـردم               

 فراهم ميکند.  
 

آيـا بـا تـوجـه بـه            ا����	�ـ��ـ	ل:  
اينکه در هر حال اهـرمـهـاي اصـلـي        
قدرت در دسـت خـامـنـه اي اسـت                
نميتوان گفـت خـامـنـه اي مشـکـل             
چنداني با رياست جمهوري از جنـاح  
مقابل ندارد؟  حتي برخي انـتـخـاب    
مجدد روحاني را نوعي مـهـنـدسـي       
انــتــخــابــات بــوســيلــه خــامــنــه اي           

 ميدانند. 
�ـ;ـ�ایـ!:   #کشـمـکـش بـيـن        ��

جنـاحـهـا يـک بـازي و يـا نـمـايـش                    
حکومتي نيست بلکه همانطـور کـه     
گفتم از يک اختالف نظر واقـعـي بـر        
سر استراتژي بقاي حکومـت نـاشـي      
ميشود. اگر ميتوانستند حـکـومـت    
را زير پرچم ولي فقيه شان يک کـاسـه   
ميکردند. اما نميتوانند. مردم ايـن      
امکان را از آنـهـا سـلـب کـرده انـد.             
ــه اي و                    ــامــن ــفــت خ ــوان گ ــيــت م
اصولـگـرايـان نـاگـزيـر شـده انـد بـه                  
رياست جمهوري از جنـاح مـخـالـف       
رضايت بدهند. اين نوعي تمکين از  
سر ناچاري است و نه  تـوطـئـه و يـا         
نقشه از پيشي. اما اين تـمـکـيـن و          
رضايت به معني سازش و تسليم بـه  
سياستهاي جناح روحـانـي نـيـسـت.        
هــنــوز چــنــد هــفــتــه از انــتــخــابــات          
نگذشتـه  خـامـنـه اي بـه گلـه سـر                    
بفرمانش فرمان "آتـش بـه اخـتـيـار"           
ميدهد و جناح مـقـابـل هـم جـواب            
ميدهد "اتش به اخـتـيـار" امـر يـک              
طرفـه اي نـيـسـت. دارنـد صـريـحـا                  
قــدرت دار و دســتــه هــاي لــبــاس              
شخصي و حزب اللهي شان را به رخ   
همديگر ميکشند. روشن اسـت کـه        
اين تقابل، که بي ترديد عميق تـر و      
حاد تر خواهد شد، نميتواند ادامه و 
حاصل مهندسي انتخابات و يا هـر    
 نوع توافق و سازش از پيشي باشد.  
الـبـتــه جــنـاحــهـاي حـکــومـتــي           
هميشه بعنوان دو بـال نـظـام عـمـل            
ميکرده اند. يکي عـلـنـا مـيـزنـد و              
ميبندد و ديگري با وعده اصالحات 

نقش ضربه گير را ايفا ميـکـنـد. بـا        
اينهمه اين تقسيم کار دوفاکتو مانع 
تشـديـد تـخــاصـم بـيـن جـنـاحـهــاي                
حــکــومــت نــبــوده اســت. تــخــاصــم          
فرساينده اي که بي اعتباري هـر چـه     
بيشتر "عمود نظام" را بدنبال داشتـه    

 است. 
تا آنجا کـه بـه انـتـخـابـات بـر                 

ميگردد اين واقعيت کـه اهـرمـهـاي       
اصلي قدرت در دست خامـنـه اي و       
اصولگريـان اسـت  تـنـهـا بـه آنـهـا                   
اطمينان خاطر ميدهد که با رياسـت  
جمهوري جناح مخـالـف کـنـتـرل از          
دستشان خارج نخواهد شد. ايـن در     
عين حال به اصولگرايـان امـکـان و        
ميدان مانور بيشتري در مقـابلـه بـا      
جناح روحاني ميدهد. همانطور کـه     
اشغال پسـت ريـاسـت جـمـهـوري و               
تشکيل کابينه  نقطه قـدرت جـنـاح        
روحاني در مقابله بـا اصـولـگـرايـان        
است. اين کشاکش  هـمـانـطـور کـه           
اشاره کردم يک تناقض و پارادوکـس  
تشديد شونده اسـت کـه نـهـايـتـا بـا              
سرنگوني حکومت ميتوانـد حـل و       

 فصل بشود.
 

جـنـاح روحـانـي       ا����ـ	�ــ��ـ	ل:  
چقدر امکان پياده کـردن قـول هـاي          
ــا                 ــي خــود را دارد؟ آي ــات ــخــاب ــت ان
استراتـژي سـيـاسـي او کـه مـانـنـد                  
رفسنجانـي هـمـان راه حـل چـيـنـي                

 دارد؟ است، شانسي 
�;�ای!  #: اين دور دوم رياست  ��

جمهوري روحاني است و اگر ايشـان    
ميتـوانسـت گـره اي از مشـکـالت              
مزمن اقتصادي و سياسي حکومت 
باز کند تا کنون کرده بود. مـيـتـوان       
گفت وعده هاي انتخاباتي روحـانـي     
از پــيــش ســوخــتــه بــود. دوره اول               
رياست جمهوري ايشان نه گشـايـش     
اقتصادي و سياست تعامل با غرب 
و برجام به جائي رسيد و نه بيـکـاري   
و فقر و گراني تخفيفي پيدا کرد. نـه     

 ۴ صفحه  
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تنها اصالحاتي در کار نبود بـلـکـه      
فقر و بي تاميني و حـتـي اعـدام و          

 زندان و سرکوب شدت گرفت. 
ــت                 ــي ــه وضــع ــه ب ــجــا ک ــا آن ت
اقتصادي مربوط ميشود ما بـارهـا   
گــفــتــه ايــم کــه بــن بســت و فــلــج                
اقتصادي رژيم اسـاسـا مسـالـه اي           
سياسي و ناشي از ماهيت جمهوري 
ــاشــي از                  ــه ن اســالمــي اســت و ن
سياستهاي ايـن يـا آن جـنـاح. بـراه               
افتادن چرخهاي اقـتـصـادي اوال بـه         
درجه اي از ثبات سياسي نيـازمـنـد    
است که جمهوري اسالمي بـخـاطـر      
ايدئولوژي و استراتژي سيـاسـي اش     
در ايران و در منطـقـه و نـارضـائـي          
ــران  از آن                       ــود اي ــوده اي در خ ت
برخوردار نيست و ثـانـيـا مسـتـلـزم           
خلع يـد و الاقـل مـهـار بـانـدهـاي                  
مــافــيــائــي حــکــومــت و فســاد و            
اختالس و دزدي و چپاولي است کـه  
سرتاپاي حکومت را فراگرفته اسـت  
کــه ايــن هــم بــه يــک خصــوصــيــت             
نهادينه شده حکومت تـبـديـل شـده       
است. اقتصاد جـمـهـوري اسـالمـي           
ــکــرد                ــل ــم ــي وع ــدون فســاد مــال ب
باندهاي مافيـائـي تـمـامـا خـواهـد            
خوابيد و بـدون دزدي و قـاچـاق و                
غارت منابع ثـروت جـامـعـه  کـل              

 نظام اسالمي فروخواهد ريخت. 
از نظر سياسي هر اندازه تعامل 
با غرب و حتي اشاعه گفتمان آن در 
جامعه، از جانب مردم چراغ سـبـزي   
بــراي روي آوري بــه مــدرنــيــســم و             
زندگي امـروزي و اسـالمـزدائـي از           
نــرمــهــا و اخــالقــيــات و فــرهــنــگ          
پوسيده حاکم تلقي خواهد شد و اين 
بجز تشديد و گسترش تعرض مـردم  
و بچالش کشيـدن مـوجـوديـت کـل          
نظام جمهوري اسـالمـي مـعـنـائـي           

 ندارد.   
اينها ريشه هـاي بـحـران و بـن             

اقتصادي حکومت  -بست سياسي 
است. جمهوري اسـالمـي بـا نـفـس            
مدنيت و جامعه مـدنـي و زنـدگـي           
خصوصي و اجـتـمـاعـي انسـان بـه             
معني قرن بيست و يـکـمـي کـلـمـه           
متناقض است. و بهميـن دلـيـل نـه          
خط چيني و مـجـاهـدتـهـاي سـردار         
سـازنـدگـي بـجـائــي مـيـرســد و نــه                
ادعاهاي دولت تدبير و امـيـد و نـه        
کال خط استحاله و اصالح تدريجـي  

 حکومت.   

وضعيـت مـنـطـقـه        ا����	���	ل:  
بشدت بحراني است. بـحـران قـطـر،        
حضور نظامي جمهوري اسالمي در 
کشمکش هاي منطـقـه اي، جـنـگ         
لفظي بين سران حکومت و حاکمين 
عربستان، اظهارات اخير مقـامـات   

تغييـر حـکـومـت        آمريکا در مورد 
در ايــران و بســيــاري نشــانــه هــاي            

وضعيت پيچيده اي را بوجود   ديگر
آورده اســت. ايــن اوضــاع بــکــجــا             
کشيده مي شود و چـه تـاثـيـري بـر            
جدال جناح ها و روندهاي سـيـاسـي      

  درون ايران دارد؟ 
�ـ;ـ�ا�ـ!:  #ايـن شـرايـط در         ��

تحليل نهائي ناشي از بـن بسـت و           
نافـرجـامـي سـيـاسـت آمـريـکـا در                
منطقه و شکل گيري بلوکبنديـهـاي   
منطقه اي بين دولتهـا و نـيـروهـاي         
اسالمي است. مدتهاست سـيـاسـت     
هژموني طلبانه و ميليتاريستي کـه  
دولت آمريکا پس از فروپاشي بلوک 

و جـنــگ       -شـرق دنـبـال مـيـکـرد             
خليج، حمله به افغانستان و هـجـوم     
نظامي به عراق نمونه هاي بـارز آن      

به بن بست رسيده و نـافـرجـام     -بود 
مانده است. اين سياست نه تنها بـه     
تقويت و تثبيت قدر قـدرتـي دولـت        
آمريکا در دوره بعد از جـنـگ سـرد      
منجر نشد، بلکه حـتـي مـتـحـديـن           

نظير ترکـيـه و      -منطقه اي آمريکا 
از او دور        -عربستان و حتي مصـر 

شدند و هر يک اهداف و سياستهـاي  
مستقلي  را در دستور گذاشتند کـه  
ناظر بر تقويت مـوقـعـيـت خـود در          
شــرايــط  خــآل قــدرت و يــک نــوع               
"فضاي بـاز سـيـاسـي" بـود کـه در                 
خاورميانه ايجاد شده بود. از سـوي     
ديگر روسيه نيز بعد از خانه تکانـي  
داخلي دوبـاره وارد صـحـنـه شـد و              
دوره تقريبا دهساله  فعال مايشائي 

از    -دولت آمريکا و مـتـحـديـنـش        
مقـطـع جـنـگ خـلـيـج تـا بـقـدرت                   

بپايان رسيد. شکل  -رسيدن اوباما 
 -تـرکـيـه         -گيري بلوک عربسـتـان     

امــارات از يــکــســو و جــمــهــوري             
حزب اهللا از    -رژيم اسد  -اسالمي 

سوي ديگر مـحـصـول ايـن شـرايـط           
است. شکل گرفتـن و سـر بـرآوردن           
داعـش نــيــز يــکــي از نــتــايــج ايــن             
قطبندي بين نيروهـاي مـنـطـقـه اي          
است. دولتهاي روسـيـه و آمـريـکـا              
تــالش مــيــکــنــنــد از طــريــق ايــن             
بــلــکــوبــنــدي نــيــروهــا و دولــتــهــاي        

اســالمــي در مــنــطــقــه اهــداف و             
سياستهاي خود را به پيـش بـبـرنـد.       
ديپلماسي "باز کردن مشتهـاي گـره      
کرده" اوباما خود چرخشي از جنگ  
صــلــيــبــي بــوش عــلــيــه تــروريســم          
اسالمي به نوعي يارگيري در ميـان  
نيروهاي اسالمي بود. اين سياسـت   
نـيــز بــويــژه بــه عــلــت دخــالــتــگــري           
مستقيم نظامي روسيه در سوريه و   
بدنبال آن ظهور و پيشرويهاي اولـيـه   
داعش بجائي نرسيد و امروز نـوبـت   
به ترامپ رسـيـده اسـت. سـيـاسـت              

البته بايد گفت فعال و در    -ترامپ 
حال حاضر چون در هيچ زميـنـه اي     
خــط و اســتــراتــژي تــرامــپ روشــن          

تـلـفـيـقـي از بـوشـيـسـم و                  -نيست
ديپلماسي اوباما است. به تروريسـم   
اسالمي تند و صريح حمله ميکـنـد   
اما تنها بلوک جمهوري اسالمـي را    
مصداق ايـن تـروريسـم مـيـدانـد و               
صريحا از بلوک عربستـان حـمـايـت       
ميکند. رقص شمشـيـر تـرامـپ در         
رياض، شـمـشـيـرش را از بـوش و                
رقصش را از اوباما وام گرفته بـود.    
اين سياست البته ناشي از مـيـل و         
اراده ترامپ نيسـت بـلـکـه حـاصـل           
شرايط معين منطقـه اسـت. حـتـي          
اگر کلينتون بـه ريـاسـت جـمـهـوري           
ميرسيد ناگزير بود ديـر يـا زود در         
ســيــاســت خــارجــي آمــريــکــا جــاي        
بيشتري براي بلوکبنديهاي منـطـقـه    

 اي باز کند.  
ــه مــوقــعــيــت               ــجــا کــه ب تــا آن
جمهوري اسالمي مربوط مـيـشـود      
اين به معني اعمال فشار بيشـتـر و     
تضعيف بيـش از پـيـش جـمـهـوري             
اسالمي است. اين شرايط از يکسو  
نيروهاي اپوزيسـيـون راسـت را کـه           
هميشه روي مقابله بـا آمـريـکـا بـا          
جمهوري اسـالمـي و سـنـاريـوهـاي           
رژيم چنجي حسـاب مـيـکـرده انـد،          
اميدوار کرده است و از سوي ديـگـر   
ابزار و بهانه تبـلـيـغـاتـي خـوبـي بـه             
خامنه اي و اصـولـگـرايـان و کـال                
مخالفيـن عـادي سـازي رابـطـه بـا               
آمريکا داده است. اما به نـظـر مـن       
اين شرايط ديرپا نيست. با روي کار  
آمدن ترامپ و سـيـاسـتـهـاي انـزوا             
طلبانه، پروروسي و غـيـر دوسـتـانـه        
اش با نـاتـو و دولـتـهـاي اروپـائـي،              
موقعيت دولت آمريکا در جـهـان و     
بطريق اولي در خاورميانه تضعـيـف   
خواهد شد. بهمين دليل حـتـي اگـر        
فرض کنـيـم هـمـيـن سـيـاسـت پـرو                
عربستاني ترامپ ادامه پيدا کند به 

تــقــويــت مــوقــعــيــت آمــريــکــا در           
خاورميانه منجر نخواهد شد. بويژه  
دولت آمريکا در موقعيتي نـيـسـت      
که حمله نظامي و يا حـتـي جـنـگ         
نيابتي عليه جمهـوري اسـالمـي را        
در دستور بگذارد. از اين رو گفتمان 
تغيير مسالمت آميز رژيم ايـران در      
اين دوره را نبايد با تهديد رژيم چنج 
دوره بـوش اشـتـبـاه گـرفـت. دولـت               
آمريکا نه ميخواهد و نه مـيـتـوانـد       
چنين هدفي را دنبال کـنـد. حـتـي،          
بــرخــالف تــبــلــيــغــات انــتــخــابــاتــي       
ترامپ،  قصـد لـغـو بـرجـام را هـم               
ندارند. به نظر من گفتمان " تـغـيـيـر     
مسالمت آميز رژيم ايـران" را بـايـد         
مانند اعمال تحـريـمـهـاي جـديـد و           
فشارهاي ديپلماتيک، ابـزاري بـراي       
رام کردن جمهوري اسالمي در قالب 
سياستـهـاي مـنـطـقـه اي آمـريـکـا                
بحساب آورد. آنچـه در نـهـايـت بـه             
فضــاي ســيــاســي در ايــران شــکــل           
ميدهد و سرنوشت حکومت را رقـم    
ميزند جـدال و مـبـارزات بـيـوقـفـه              
مردم عليه جـمـهـوري اسـالمـي در          
عرصه هاي مخـتـلـف اسـت  و نـه              
درگيري و کشمکش ميان دولتهـا و    
 يا جناحهاي حکومتي با يکديگر. 

  
اجــازه بـدهــيــد    ا�ـ�ــ��ــ	�ـــ��ــ	ل:  

بعنـوان آخـريـن سـئـوال بـه هـمـيـن                  
موضوع تقابل جامعه و حـکـومـت      
بپردازيم.  بنظر مـي رسـد بـعـد از              
انتخابات رژيم ضعـيـف تـر و بـهـم            
ريخته تر و جامعه متعرض تر و پـر    
توقع تر شده است. به نظر شمـا ايـن      
اوضاع بکـجـا کشـيـده مـي شـود؟             
اعتراضات اجتماعي چه جايگاهـي  
در ايـــن اوضـــاع دارنـــد. چـــه                     

 سناريوهايي متصور است؟
 

�;�ا�!:   #بـه نـظـر مـن دور           ��
تازه اي از تقابل جامعه با حکومـت  
آغاز شده است. همه چيز حـاکـي از      
آنست که  دعواي جـنـاحـهـا و بـهـم           
ريختگي صفوف حکومـت، رونـدي     

 ۸۸ که بالفاصله بـعـد از سـرکـوب           
 آغاز شد، شدت خواهد گرفت.

از سوي ديـگـر مـا هـمـچـنـان               
شاهد گسترش اعتراضات مردم، و   
بويژه فعال شدن و پيـشـرويـهـاي بـي        
سابقه جنبش کارگري که يک ويژگي 
مهم اوضاع سياسي ايـران در چـنـد        
سال اخير بوده است، خواهـيـم بـود.      
اعتراضات و جنبشهاي اجتـمـاعـي    
ــانــنــد                   ــازه م ــاي ت در عــرصــه ه

دادخواهي از کشتار دهـه شـصـت،        
لغو عملي حجاب، مقابله با پرونـده  
سازيهاي امنيتي، عـلـيـه تـخـريـب           
محـيـط زيسـت، عـلـيـه دزديـهـاي               
ــا و              ــتـــي هـ ــکـــومـ نـــجـــومـــي حـ
دستمزدهاي يک چهارم خـط فـقـر و        
غيره که از جمله نمودهـا و بـروزات       
مقابله فعال مردم با نظام موجود و   
دست بکار شدن براي تغيير آنسـت،   
ــهــوري               ــاســت جــم در دوره دوم ري
روحاني ادامه خواهد يافت و عرصه 
هاي تازه اي بـراي چـالـش کشـيـدن            
حکومت باز خواهد شد. چهارشنبـه   
هــاي بــدون حــجــاب يــکــي از ايــن            

 عرصه هاي تازه است. 
اين جدال تـا هـمـيـنـجـا چـنـان               
برجسته و حاکم بر فضاي سـيـاسـي      
ــي                  ــت ــه ح ــوده اســت ک ــه ب ــع جــام
ــان            مــوضــوعــات کشــمــکــش مــي

از جـملـه        -جناحهاي حـکـومـتـي         
سوژه هاي مناظـره و مـوضـوعـات         

را    -مبارزه انتخاباتي کـانـديـداهـا       
تحت تاثير قرار داده است. مارکـس   
ميگفت وقتي در پـارلـمـان ويـلـون            
بزنند مردم در خيابانها ميرقصـنـد.   
ــه             در شــرايــط امــروز ايــران مســال
برعکس است. اين صداي اعتـراض   
مردم در خيابانها است کـه بـاالئـي        
هــا را بــه رقــص واداشــتــه اســت.              
همـانـطـور کـه بـاالتـر اشـاره کـردم                 
مبناي ايـن وضـعـيـت بـن بسـت و               
ــتــصــادي  و ســيــاســي                ــحــران اق ب
حکومت است. بحراني که جمهوري  
اسالمي بخاطر سـاخـتـار و هـويـت          
سياسي و موجوديتش  قادر به حـل  

 آن نيست.
از سوي ديگر در شرايط پس از   
انتخابات تضعيف موقعيت منطقه 
اي جمهوري اسالمي نيز حـکـومـت    
را در خود جامعه ايران در موقعيت 
ضــعــيــف تــري قــرار خــواهــد داد.           
حکومت تالش دارد تا به به بـهـانـه      
مــقــابلــه بــا داعــش ســيــاســتــهــاي          
تروريستي و سرکـوبـگـرنـه خـود در          
منطقه و در ايران را توجيه کند و به 
پيش ببرد ولي اين تالش به سرعـت  
به عـکـس خـود بـدل خـواهـد شـد.                
حکـومـت خـود يـک عـامـل مـهـم                 
اوضاع بي ثبات منطقه، وضـعـيـت    
فاجعه آميز در سوريه و در عـراق و      
کال گسترش تروريسم اسـالمـي در       
کشورهاي منطـقـه اسـت و بـه هـر              
درجه دامنه عمليات تروريستـي بـه     
داخل جامعـه ايـران کشـيـده بشـود            

 ۶ صفحه  

 ۳ از  صفحه  
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اسالمي و بويژه جناح خامنه اي کـه      
از بازيچه بودن ماجرا به خوبـي خـبـر      
ـتـه اسـت.            ـيـن رف دارند روحيه ها پـاي
چون همه طرفهـا و از جـملـه جـنـاح              
روحـانــي کـه قــرار بــوده اسـت پــيــام              
قــدرقــدرتــي ســپــاه را بــگــيــرنــد، از            
ماجراي برباد بـودن مـوشـک کـذايـي          
ـيـل مـوشـک            خبر دارند. به همـيـن دل
سپاه بدون ترديد دعواهاي پشت پرده 
شــان را نــيــز حــادتــر خــواهــد کــرد.             
حکومتـي کـه بـعـد از هشـت سـال                 
درگير شدن در يک جنگ گسـتـرده و       
يک عالمه امتياز به دولتهايـي مـثـل      
ـنـه هـاي گـزاف حـتـي                 روسيه و هـزي
ـيـک يـک مـوشـک عــادي                 قـدرت شـل
ـتـوانـد بـراي خـودش رجـز              ندارد، مي
خواني کند اما در برابر دولتهايي کـه  
مقابلش قـرار دارنـد بـايـد سـرش را              
پايين بيندازد. اين جنبه ها، آن چيزي 
است که بقول معروف بعدا صـدايـش     
بيشتر در خواهد آمـد. فـعـال بـا هـم             
ـلـم        ـي نشسته اند و بقول آن هنرپيشـه ف

ـتـه انـد "مـا            فارسي بين خودشان گـف
خورده ايم اما همه بگوييـد زده!". آن         
قدر سرو صدا و پيام و تبريک و هو و   
جنجال راه انداخته اند که هيچ صداي 

 ديگري بگوش نرسد. 
اما اين تمام مساله نيست. در واقـع       
مخاطب اصلـي مـوشـکـهـاي سـپـاه            
پــاســداران مــردمــنــد. مــردم ايــران.          
کارگران و معلمان و جوانان و زنـان و    
بازنشستـگـان و هـمـه مـردمـي کـه                
سياستها و دزديها و قوانين اسالمـي  
ـتـه        حکومت را مدام به مصـاف گـرف
اند و سرتاپاي حکومت را در کابوس 
شورش گرسنگان فـروبـرده انـد، قـرار         
است از نظر سران حکومت اسـالمـي   
با رجزخواني ها و عربده کشـي هـاي     
اراذل حکومتـي و فضـاي جـنـگـي،            
مرعوب قدرت حـکـومـت شـونـد و            
دست از مبارزه بردارند. اين در واقـع     
هدف اصلي موشک پراني پـاسـداران     

 حکومت است. 
اما بروشني ميتوان ديد که ايـن هـم       
تقـاليـي شـکـسـت خـورده اسـت. از                 

همان زمان که حملـه تـروريسـتـي بـه          
ـنـي                   ـبـر خـمـي مجلـس اسـالمـي و ق
صورت گرفت وسيعا در ميان مـردم    
شايع بود که اين کار خود حـکـومـت      
ـنـسـت کـه         است. دليل اين ارزيابي اي
مردم شاهدند که جمهوري اسـالمـي     
آشـکــارا در فضـاي ايـجــاد شــده در              
تقالي کنترل اوضاع و عـقـب رانـدن          
ـلـف مـردم           مبارزات بخشهاي مـخـت
است. همين ارزيابي عمومي گويـاي   
اينست که مردم دست حـکـومـت را        
خوانده اند و جواب اين تقـالهـا را بـا        
گسترش مبارزاتشان خـواهـنـد داد.        
هر کسي در اين جامعه به عيان مـي  
ـيـن        بيند که جمهوري اسالمي بـه چـن
ـيـاز             حمالتي گويي مثـل نـان شـب ن
حياتـي دارد تـا شـکـافـهـاي درونـي                
خودرا ترميم کـنـد و جـامـعـه را از                
ـتـوانـد                  اعتراض بـاز دارد و شـايـد ب
خودرا چند صباحي بيشتر سرپا نگـه  
دارد. و در اين فضا که گوياي در هـم   
ريختگي صفوف حکومت و بـحـران       
عميق سياسـي حـکـومـت اسـالمـي           
اســت، روشــن اســت کــه جــمــهــوري           
اسالمي نخواهـد تـوانسـت بـا فضـا            

سازي موشـکـي مـردم را مـرعـوب            
کـنــد. زيــرا عــمــال تـرس و وحشــت              
ـنـي    خودرا در برابر مردم معترض عل

 تر ميکند. 
جالب است که در همـيـن روزهـا کـه         
ــهــاي مــوشــکــي             ــده کشــي اوج عــرب
حکومت را شاهد بوده ايم، کارگران و 
مـردم هــمــچــون هــمــيــشــه مشــغــول         
مبـارزات خـود بـودنـد و وقـعـي بـه                  
ـنـد.                  ـيـغـات حـکـومـت نـگـذاشـت ـل تب
چندين اعتراض و تجمع و اعتصـاب  
کارگران و مردم در شهرها و منـاطـق   
مختلف همين يکي دو روز صـورت      
گرفت. نظـيـر اعـتـراضـات کـارگـران            
هــفــت تــپــه، اعــتــصــاب کــارگــران            
مخابرات مشهد، اعتصاب و تجمـع  
کــارکــنــان مــتــروي تــهــران، تــجــمــع         
ـيـن و           اعتراضي مالباختگـان کـاسـپ
امثال اينها. اينها فقط چند نمونه از    
تعداد بسيار بيشتري از تـحـرکـات و        
اعتراضات در همين روزهاي گذشتـه  
است. قطعا فضاي اعتراضي جامعه  

 فعالتر از پيش، ادامه خواهد يافت.
جــمــهــوري اســالمــي دچــار بــحــران          
ـتـصـادي و اسـيـر نـزاع                سياسي و اق

دروني در باالتـريـن سـطـوح رهـبـري           
آنست. بحدي که بقول نماينده خامنـه   
ـيـس             اي ناچار است پيـام خـود بـه رئ
جمهور خودش را بـا مـوشـک پـرانـي          
بدهد. جمهوري اسالمي در منـگـنـه     
اعتراضـات اجـتـمـاعـي مـردم قـرار              
دارد. در اين وضعيت العالج روشـن     
است که تالش جناحهـاي حـکـومـت       
براي ماجراجويي و گـرد و خـاک راه           
انداختن بر سر رقابتهاي منطـقـه اي،     
بيش از اينکه کمکي به اين حکومت 
بکند، تناقضات متـعـدد حـکـومـت        
اسالمي را تشديد خواهد کـرد. ايـن        
آن چيزي است که هـم اکـنـون نشـانـه          

 هايش بوضوح قابل مشاهده است.

 ۱ از صفحه  
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ــه               ــمل ــجــاب از ج مــوضــوع ح
مسائلي است که هر روزه دستخـوش  
تغيير است شايد بشه گفت بـا شـروع     
هر فصل، مـدل تـازه اي از حـجـاب             
ـيـرات بـه        مطرح ميشود. سرعت تغي
اندازه اي است که وقتي به چـنـد سـال      
پيش فکر ميکني باور کردني نيست 
که چطور حد و مرز حجاب متـفـاوت   

 شده است. 
ــهــرهــاي               ــان در ش ــوشــش زن پ
مختـلـف و حـتـي گـاهـي مـنـاطـق                  
مختلف، با هم تفاوت هايي داشـت.    
مثال شمال شهر تهران از بي حـجـاب   
تريـن مـنـاطـق بـه شـمـار مـيـرفـت.                   
بنحوي که تعداد قابل توجهي از زنان 

بي حجـاب بـودنـد و          در اتومبيل ها
در خيابانـهـا هـم، بـا دامـن و بـدون                 
ـلـي نـازک           جوراب و يا با جـوراب خـي
ظاهر مي شدند. بدون روسـري بـراي        

 خريد تا مغازه سرکوچه مي رفتند. 
در جنوب تـهـران  در سـالـهـاي              
ـبـود. امـا،                     گذشتـه بـه ايـن شـکـل ن
امروزه در مناطق جنوب تـهـران هـم        

ــن مشــاهــداتــي وجــود دارد.             چــنــي
همينطور در شـهـرهـاي کـوچـک. از               
طرفي حتي، کسانيکه روسري بر سـر    
دارند اکثرا موهايشان از پشت و جلو 
افشان است. درواقع بيرون ريـخـتـن و       
ـبـديـل شـده           رها کردن موها به مـد ت
ــان                   ــر زن ــل اکــث ــدي قــب اســت. چــن
موهايشان را توسط کليـپـس هـايـي       
بزرگ مي بستند و شال يا روسري هم 
در انتهاي سر به کليپس گير داشت و 
روي سـر مـيـمـانـد. االن رهـا کـردن                 
موها به يک مد عـمـومـي بـدل شـده          
ـنـدي      ـل است. حتي زناني که موهاي ب
ندارند، از موهاي مصنوعـي کـه بـه        
ـفـاده            ادامه مو وصل مـيـشـود، اسـت
ـتـهـاي     ميکنند و از روسري که در من
ـيـرون         سر قرار دارد، موهاي افشـان ب
اسـت و هــمـيــن ســبـب ســر خــوردن              

 روسري و شال ميشود. 
مساله سرخوردن روسري تا چنـد  
ـبـود. گـاهـي              سال پيش آنقدر زيـاد ن
مردم عادي هم ممکن بود براي آگـاه    
کردن وضعيت روسري بـه يـکـديـگـر          

با تذکرات حکومتي   تذکر بدهند که
متفاوت بود. در حـال حـاضـر امـا،              
کمتر کسي چنين تذکراتي مـيـدهـد.      
ـبـديـل شـده              در واقع اين به يـک نـرم ت
است. در متروها بـي حـجـاب بـودن            
ـيـعـي شـده اسـت و                  زنان بسـيـار طـب
مردها هم عـکـس الـعـمـل خـاصـي              

 ندارند. 
مانتوهاي تابستان معموال جـلـو   
باز است و روي بلوز و شـلـوار بـه تـن           
ميکنند. آستين ها يـا چـنـان گشـاد          
است که دست هـاي عـريـان کـامـال            

ـيـمـه آرنـج کـوتـاه             ديده شود و يا تا ن
است به طوريکه دست ها تا نزديکـي  

آرنج عريان اسـت. شـلـوارهـاي مـدل           
اسـت هـم بـه نـرم            پاره که زانو عريـان 

ــت.                 ــده اســــ ــل شــــ ــديــــ  تــــــبــــ
همه ايـن اشـکـال از طـريـق مـديـاي                
اينستاگرام به سرعت به تمام مناطـق  
 و شهرها ميرسد و رواج پيدا ميکند. 

 
دوستي که بي حـجـاب در شـهـر         
قدم ميزند ميگفت، مردها هم به وي 
کمک ميکنند و مکان گشـت ارشـاد     
ـنـد      را به وي ميگويند و سعي ميـکـن
به هر شکل بتوانند به او کمک کننـد.  
در واقع بسياري از مردها هم متوجه 
شده انـد کـه حـجـاب شـيـشـه عـمـر                  

 حکومت است. 
چهارشنبه هاي بدون حجاب هـم    
ادامه دارد. فقط چند روز اول بعـد از     
حوادث چهارشنبه، ماموران به طـور    
جدي تفتيش ميکردند و قيافـه هـاي     
ــد.             ــاک بــه خــود مــيــگــرفــتــن تــرســن
ـنـطـوري        چهارشنبه اين هفته ولـي، اي
نبود. ماموران خسـتـه بـودنـد و بـي             
حس و حال. ماموران واليت حسابـي   
خسته اند و بي انگيزه شده اند. فـکـر      
کنم اونا هم فهميده اند که، اين کارها 

 فايده نداره. 
 ۹۶ خرداد  ۳۱ 
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درهفته گذشـتـه چـنـد اعـتـراض           
ــوع              ــوقــ ــري بــ ــارگــ ــرده کــ گســــتــ
ـيـشـکـر            پيوست.اعتراض کـارگـران ن
هفت تپه براي نقد کردن طلبـهـايشـان    
و به امنيتي کردن مـحـيـط کـارشـان        
يکي از ايـن اعـتـراضـات بـود. يـک                
اتفاق ديگر، حمله وحشيانه نيروهـاي  
انتظامي به کارگران معدن آق بود که 
به همراه خانواده هايشان تجمع کـرده    
بودند. نگاهي به ايـن اخـبـار داشـتـه           

 باشيم.
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ـيـشـکـر      کارگران شاغل و بازنشسته ن
ـتـه خـرداد،                    ـيـن هـف ـپـه از اول هفت ت
ــت            ــرداخـ ــق در پـ ــويـ ــعـ ــرتـ ــاطـ ــخـ بـ

 ٤ دستمزدهايشان و عـدم پـرداخـت            
درصـد ســهـم کـارفــرمـا بــه تــامـيــن              
اجتماعي بطور متوالي در اعـتـراض   
بوده اند. طي ايـن مـدت، مـديـريـت           
مرتبا با وعده و وعـيـد کـارگـران را             
سردوانده اسـت. در ايـن تـجـمـعـات                
کارگـران خـواسـتـار پـرداخـت فـوري              
طلبهايشان شده اند، خواستار کـوتـاه     
شدن ساعت کاري شان بـا تـوجـه بـه           

درجه اين شهر شـده انـد،      ٥٠ گرماي 
ـتـظـامـي از           خواستار خروج نيـروي ان
ـيـن هـاي             کارخانه و جمـع شـدن دورب
ـتـي         ـي مداربسته وخاتمه دادن بـه امـن
کردن مـحـيـط کـارشـان شـده انـد و                

درصد سهم بيمه  ٤ خواستار پرداخت 
 کارفرما به تامين اجتماعي شده اند.

در اين اعتراضات کارگران شاغـل و    
بــازنشــســتــه در کــنــار هــم مــتــحــد            
ايستاده . در اين اعتراضات خـانـواده   
هاي کارگران نيشکر هفت تپـه سـهـم      
مهمي داشته و مشخصا در تـجـمـع        

ـنـد.       ١٧ روز  خرداد ماه شرکت داشـت
در ايـــن اعـــتـــراضـــات کـــارگـــران            
اولتيماتوم مـيـدهـنـد. بـا مـقـامـات              
ـنـد و           ـن ـن مسئول به مذاکره مي نشـي
وقتي عمل نميـشـود قـرار بـعـدي را            
ميگذارند. نيشکر هفت تپه يکـي از     
کانون هاي داغ اعتراضات کـارگـري     
است که همواره الگـوهـاي خـوبـي از         
ـبـش          اتحاد و مبارزه را براي کـل جـن
کارگري بدست داده اند. اين کـارگـران   

 ٨٧ با مبارزات متحدشـان در سـال         

توانستند سنديکاي خود را تشکـيـل   
ـبـش          دهند و با اين کار خود، بـه جـن

 کارگري راه نشان دادند. 
ـپـه       کارگران شاغل در نيشکر هفتـه ت

ماه دستمزد و پاداش و بهـربـرداري    ٤ 
ـنـد        ٩٥ و  ٩٤ سالهاي  را طلـب داشـت

که بدبنال اعتراضات اخيرشـان، يـک     
ماه آن پـرداخـت شـد. ايـن کـارگـران              
همچنين، بعلت عـدم پـرداخـت حـق           
بيمه شان به تامـيـن اجـتـمـاعـي، بـا            

 مشکالت بسياري روبرو شده اند. 
ـپـه بـخـاطـر             کارگران نيشکر هـفـت ت
خلف وعـده هـاي کـارفـرمـا و بـراي               

خـرداد   ٢٨ پيگيري خواستهايشان از 
خـرداد در تـجـمـع و              ٣٠ ماه تا روز   

ـبـات              اعتراض بودند. جـدا از مـطـال
ــه عــدم                 ــن کــارگــران ب ــه؛ اي مــعــوق
برخورداري از مزاياي بدي آب هـوا و    

اي کـه اخـيـرا سـتـاد بـحـران                 مصوبه
استانداري خـوزسـتـان بـراي کـاهـش           

هـاي     ساعت کاري کارکنان دسـتـگـاه   
درجه  ۵۰ اجرايي که در گرماي باالي 

مشغول فعاليت هستند، ابالغ کرده، 
خـرداد بـا        ٣٠ اعتراض داشتند. روز 

ـنـي بـر پـرداخـت               وعده کارفرمـا مـب
يکسـاعـت اضـافـه کـاري  بـه ازاي                 
کــاهــش ســاعــت کــاري کــارگــران و          
پــرداخــت دســتــمــزد فــرورديــن مــاه،         
ــه تــجــمــعــات              ــا ب کــارگــران مــوقــت
اعتراضي خود پايان دادند. اما بـعـد    

 ۳۰ توسط حراست کارخانه از ورود       
کارگر نيشکر هفت تپه تحت عـنـوان   
اينکه آنها اعـتـراضـات کـارگـران را            
هدايت ميکرده اند، مـمـانـعـت شـد.        

ـيـن          سـال  ۲۲ تـا       ۱۸ اين کـارگـران ب
سابقه کار دارند. در عکس العمل بـه    
اين قلدري ها کارگران مـتـحـدانـه در       
دفاع از همکاران اخراجي ايسـتـاده و     
ميگويند دستمزدهايمان را نپرداخته 
اند و در اعتراضات دو مـاه گـذشـتـه       
ـيـدي داشـتـه انـد و             همه آنها نقش کل
کارفرما بايد جواب همه کـارگـران را     
ـيـز در                بدهد. کارگـران بـازنشـسـتـه ن

 ٣١ ادامه اعتراضاتشان صـبـح روز       
خرداد مقابل شرکت تـجـمـع کـردنـد.        
حراست تالش کـرد از ورود آنـان بـه            
کارخانه جلوگيري کند امـا کـارگـران       
با فشار بر درب، وارد کارخانه شدنـد.   
مسئول حسابداري سراسـيـمـه اعـالم       

کرد که تا پايان وقت اداري ايـن روز،      
سـهـم چـهــار درصــدي کــارفـرمــا بــه             
حساب صندوق تـامـيـن اجـتـمـاعـي          
ـنـا             ـيـب ب واريز خواهد شد. بديـن تـرت
ـبـار مشـکـل           برخبرها با تامين اعـت
پرداخت هزينه بازنشـسـتـگـي حـدود        

کارگر مجتمع ني شکـر هـفـت       ۳۴۱ 
تپه مرتفع شد واين کـارگـران مـوفـق         
شـدنــد حــق بـازنشــسـتــگــي خــود را            
تحميل کنند. در اين دور از مبارزات 
اتحاد کارگر شـاغـل و بـازنشـسـتـه،           
وارد شدن خانواده هـاي کـارگـران بـه           
ميدان مبارزه، ايسـتـادن در مـقـابـل          
امــنــيــتــي کــردن فضــاي کــارخــانــه،         
حمايت از کارگران معترض اخراجـي  
و پيش بردن مبارزه اي متحد و عقب 
راند قدم به قدم کارفرما نقطه قوتهاي 
اعتراضات کارگران هفته تپـه اسـت.     

 زنده باد کارگران هفت تپه
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خــرداد، تــجــمــع        ۲۵ پــنــجــشــنــبــه     
اعتراضي کارگـران اخـراجـي مـعـدن          
طالي آقدره به همراه خانواده شـان بـا     
حمله وحشيانه نيروي انتظامي روبـرو  
شــد. تــجــمــع ايــن کــارگــران عــلــيــه             
بيکارسازيها بود، تعدادي از جـوانـان   
ـبـال    جوياي کار روستا نيز که بعضا ق
در همين معدن کار ميکردند، بـا در    
خــواســت کــار در تــجــمــع حضــور              
ــه                 ــان ايــن حــمل ــد. در جــري داشــتــن

نفر مـجـروح      ١٣ جنايتکارانه، حدود 
شدند و سه زن در هـمـانـجـا از حـال              
ـفـر     رفتند. در اين حمله وحشيانه، ده ن
از تجمع کنندگان نيز دستگير شدند. 
کارگران اخراجي معدن از روستاهـاي  
آقدره و انگورد در استـان آذربـايـجـان       
ـنـد. کـارگـران اخـراجـي                 غربي هسـت
معدن آق دره خواهان بازگشت به کار 
و تــبــديــل قــراردادهــاي مــوقــت بــه           
ـنـد. جـوانـان               قراردادهاي دائـم هسـت
بيکار اين منطقه نيز خواهـان کـار و       

 تامين زندگي هستند.
حمله وحشيانـه بـه تـجـمـع کـارگـران              
مــعــدن آق دره گــوشــه ديــگــري از               
جنايات حکومت اسالمي و دستگاه 
قضايي اش در قبال کارگران و مـردم    
ـبـل                ايران است. در فـرورديـن سـال ق
طبق حکم دستگاه قضايي جمهـوري  

 ۱۷ اسالمي و با شکايت کارفـرمـا،     
کارگر ايـن مـعـدن را در يـک اقـدام                  
جنايتکارانه شالق زدند و به جـريـمـه      

 ٩٥ نقدي محکوم کردند و در خرداد   
حکم بربريت شالق آنان اجرا شـد. در       
اين رابطه کمپين براي آزادي کارگـران  
زنداني، طي نامه اي به سـازمـانـهـاي     
کارگري در سراسر جهان و نـهـادهـاي    
انساندوست، اطالع رسـانـي کـرده و          
خواستار محکـوم کـردن ايـن عـمـل            
وحشيانه حکومت اسالمـي و فشـار       
آوردن به جمهوري اسالمي بـراي آزاد    
کردن کارگران بازداشتي شـده اسـت.       
ـيـن    در بخش پاياني  اين اطالعيه چن

 آمده است:
"اعتراض و تـجـمـع و تشـکـل حـق                   
بديهي و پايه اي همه کارگران و مردم 
ـلـي                    ـيـن الـمـل است. مـا از مـراجـع ب
ميخواهيم که پايمال کردن مسـتـمـر      
حقوق کارگران که حمله وحشيانـه بـه     
کارگران آق دره يک نمونه بـارز آنسـت     
را محکوم کنند و جمهوري اسالمـي  
را براي برسميت شناختن حقوق پـايـه   
اي کارگران زير فشـار قـرار دهـنـد و           
بخواهند که ده کارگر بـازداشـتـي در        
ـيـد و             اين اعتراضات فورا و بـدون ق
ـتـي کـردن            ـي شرط آزاد شوند. به امـن
مبارزات کارگران، معلمـان و مـردم       
معترض پايان داده شـود و تـمـامـي           
احکام امنيتي صادر شدن زندان براي 
ـيـد و شـرط آزاد                آنان فورا و بـدون ق
شوند. کـارگـران زنـدانـي و تـمـامـي                 
زنــدانــيــان ســيــاســي بــايــد فــورا آزاد          

 شوند.".  
حمله وحشيانه به تجـمـع اعـتـراضـي        
کــارگــران مــعــدن طــالي آق دره و               
خانواده هايشان، انعکاس بسياري در 
سطح جامعـه داشـتـه اسـت. بـهـنـام               
ابراهيم زاده وبـالگ نـويـس و فـعـال              
کارگري و فعال حقوق کودک و عضـو  
کميته پيگيري ايـجـاد تشـکـل هـاي          
کارگري وجمعيت دفـاع از کـودکـان          
ـيـه اي  ايـن                ـيـان کارو خيابان، طـي ب
ـتـظـامـي                   ـيـروهـاي ان ـيـع ن عمـل شـن
حکومت اسالمي را محکوم کرده و   
خواستار آزادي بازداشت شدگان شـده  
ـيـه           ـيـان اند. دانشجوياني که پيشـتـر ب
ـتـشـر کـردنـد، در                 فراگيرشـان را مـن
عکس الـعـمـل بـه ايـن وحشـيـگـري               

حکومت اسالمي، طوفان تويتري بـه  
راه انداختند. يورش به کارگران معدن 
آق دره، بايد با وسيعتـريـن اعـتـراض       

 کارگران روبرو شود.
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نيروي انتظامي جنايتکار حـکـومـت    
اسالمي، تجمع اعتراضـي کـارگـران      
معدن آق دره و خـانـواده هـايشـان را           
مورد يورش وحشيانه خود قـرار داده    
است. در اين حمله ده کارگر معترض 

ـقـي        «زاده   بازداشت شده اند. رضـا ن
مدير کل اداره کار آذربايجان غربي به 
هذيان گويي افتـاده و کـل مـاجـراي           
ـتـظـامـي بـه تـجـمـع                    ـيـروي ان حمله ن

خرداد  ٢٥ اعتراضي کارگران در روز 
را کتمان ميکند. او مدعي ميـشـود    
که درگيري مـربـوط بـه نـزاع دسـتـه             
جمعي اهالي و کارگران مـعـدن بـوده      
اســت و مســئــولــيــن ضــمــن عــدم              

طرفي تالش در رفـع مـخـاصـمـه             بي
داشته و با هيچ يک از طرفين برخورد 
تندي نداشته اند.(عجبا). پاسخ آخر     
ـيـز بـه خـواسـت جـوانـان                    تقـي زاده ن
جوياي کار و کارگـران اخـراجـي ايـن         
ـيـت     معدن اينست که اين معدن ظـرف
به کارگيري تعداد افراد مدنظر اهالي 
را ندارد  و با اين پاسخ آب پاکي روي 
دســت آنــهــا مــيــريــزد. امــا مــاجــرا            

 چيست؟
ايــن گــفــتــه هــا بــيــش از هــر چــيــز               
استيصال جانيان اسـالمـي را نشـان          
مــيــدهــد. وحشــتــشــان از گســتــرش         
انعکاس بيشتر خـبـر و اعـتـراضـات          
کارگـران در کـل مـنـطـقـه را نشـان                  
ميدهد. براي همين است کـه بـه هـر         
ـنـد                    شکـلـي کـه شـده تـالش مـيـکـن
ـنـد. امـا                موضوع را الپـوشـالـي کـن

 ماجرا چيست؟
ماجرا از اين قرار اسـت کـه از آغـاز          

نفر به  ۴۵۰ سال جاري تا کنون تعداد 
عنوان کارگر فصلي در معدن طـالي   

آق دره به کار گرفته  گرفته شـده انـد.     

 

 �$J� �

	ر��ان در ه��7 ا�  
 $%W دا�.�7 

 ۸ صفحه  



 7 ۷۱۷شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

ــاح              ــت ــت ــه، اف ــت ــذش ــه گ ــب ــن ش
مسجدي در شهر برلين آلـمـان بـا      
سرو صداي زيـادي هـمـراه شـد و             
توجه بسياري را بخـود مـعـطـوف       

گـوتـه در     -کرد. مسجد ابـن رشـد     
واقــع، اتــاقــي اســت کــه در يــک             
کليسا اجاره شده است. پيش نماز 
آن زن اســت. هــمــه فــرقــه هــاي                
مختلف اسالمـي اعـم از سـنـي،           
شيعه و علوي وغيره مي تـوانـنـد      
در آن حضور داشته باشنـد. ورود     
براي گي ها و لزبـيـن هـا در ايـن           
مسجد آزاد و پـيـش نـمـاز آن زن           
است. در اين رابطه با مينا احدي  

 به گفتگو مي نشينيم.
 

هـمـه چـيـز ايـن          ا����	���	ل: 
مسجد  با آنچه کـه تـا کـنـون از             
اسالم و روال کار يک مسجد مـي    
شناختيم، متفاوت است. آيـا مـا      
با يک نـوآوري و جـنـبـش اصـالح            

 گرايانه در اسالم روبرو هستيم؟ 
سازمـان دهـنـدگـان       �G	 ا�#�: 

اين مسجد، فعالين منتقد اسـالم  
سياسي و ترور هستند. آنها خـود   
را مسلمان معرفي کرده و با ايـن    
اقدام سعـي کـردنـد، نـقـدشـان بـه              
اسالم سياسي و تروريسم اسالمي 
را، بيان کنند. سيران آتش وکـيـل    
و فعال مدافع حقوق زنان است. او 
در آلمان در دفـاع از زنـانـي کـه               
مورد آزار و خشـونـت قـرار مـي             
گيرند  و در معرض قتل ناموسي 
هستند،  فعاليت ميکرد و حـتـي     
يکبار از سوي مردي که سـيـروان     
وکيل همسرش بود، تـيـر شـلـيـک          
شــد. ســيــران هــمــچــنــيــن عضــو           
کنفرانس اسالم در آلـمـان بـود و            
همواره مثل شـيـريـن عـبـادي در          
ايران، خود را زن مسلمان معرفي 
ميکرد. اکنون او در مـقـام پـيـش        
نماز و موسس مسجد قصد دارد، 
فعاليت کند. وي کتابي  در مورد  
انــقــالب جــنــســي در کشــورهــاي         
ــر                 ــوشــتــه اســت و ب اســالم زده ن
ضرورت يـک انـقـالب فـکـري در              
اسالم و قرآن تاکيد مي کند. او و  
همفکرانش فکر ميکـنـنـد کـه بـا          
ايــن نــوع بــدعــت گــذاريــهــا مــي          

توانند در اسالم رفرم ايجاد کنند.  
يکي از اهـداف مـوسـسـيـن ايـن               
مسجد ليبرال در برلين، نوآوري و 
رفرم در اسالم است. اين ها دچـار   
اين توهـم انـد کـه اسـالم اصـالح              

 پذير است.
سيران آتش مـي    ا����	���	ل: 

گويد  قصد دارند اين حرکت را به 
تمـام جـوامـع اروپـايـي گسـتـرش              
دهند. آيا زميـنـه هـاي گسـتـرش           

 اين حرکت وجود دارد؟ 
دولتهاي اروپـايـي     �G	 ا�#�:  

تا کنون با احزاب و سـازمـانـهـاي     
اسالمي همکاري کـامـل کـرده و        
سعي داشتـه انـد از ايـن طـريـق،              
روابط حسنـه خـود بـا دولـتـهـاي             

از جـملـه        -حامي اين سازمانها   
دولت هاي تـرکـيـه، عـربسـتـان و             

را،    -جــمــهــوري اســالمــي ايــران      
توجيه و حـفـظ کـنـنـد. در عـيـن               
حال، بـا زدن مـهـر مسـلـمـان بـر                
پيشاني مـيـلـيـونـهـا مـهـاجـر در              
اروپا، تعلق مذهبي را مهمـتـريـن    
هويت آنها قلمداد کرده و بـه ايـن       
واسطه همکاري با احزاب مـدافـع   
تروريسم اسالمي و مرتجعين  را   
توجيه کنند و ميليونها  پناهـنـده   
و مهاجر را کنترل کننـد. بـر ايـن         
اساس، دول اروپايي سازمـانـهـاي    
مــرتــجــع اســالمــي را نــمــايــنــده           
ميليونها مسـلـمـان دانسـتـه، بـه             
آنهـا پـول و امـکـانـات مـادي و                 
سياسي داده که در حاشيه جامعه 
جزايري ايجاد کنند کـه در آنـجـا          
کم کم اسالميها قدرت پيدا کـرده  

 و حتي خيابانها را کنترل کنند. 
اشاعه نسبيت فرهنگـي و از      
جمله تعريف حجاب بـعـنـوان يـک       
پوشش عـادي و تصـامـح بـا زن               
ستيزي اسالمي ها، جزء الينـفـک   
اين سياست بـود. ايـن سـيـاسـت             
اما، به يمن اعتراضات گسترده و 
واقعيات روزمره و عواقب مخرب 
آن در جامعه، به بن بست رسـيـده     
است. اکنون، دولتـهـاي غـربـي و          
حتي برخي از سازمانهاي منتـقـد   
مــذاهــب در اروپــا، دنــده عــوض          
کرده و دوبـاره بـر مـحـور هـمـان                 
تفکر چـنـد فـرهـنـگـي و مـنـافـع                

مادي دولتهاي غربي، اين بـار از    
ــيــزه شــده، حــرف             ــيــبــرال اســالم ل
ميزنند. خبر دارم که با فـعـالـيـن        
اين حرکت، جلساتي گرفته شده و 
چراغ سبز بـه آنـهـا داده شـده کـه              
اکنون نوبت اسالم ليبرال است. با  
اين چراغ سبزها است که فعالـيـن   
اين حرکت از گسترش اين حرکـت  
در جوامع اروپايي حرف ميزننـد.  
ممکنست در سويـس هـم چـنـيـن          
مسجدي ايجادشـود يـا در ويـن.          
ولي نکته اصلي اينسـت کـه ايـن        
حرکت پاسخ معضالتي نيست که 

 ما در مورد آنها حرف ميزنيم. 
 

پيشقراواالن ايـن  ا����	���	ل: 
اقدام مي گويند که  آنـهـا صـداي      
اکثريت مسلمانان اند. مي گويند 
ــان             ــمــان ــراي مســل ــهــادي ب ايــن ن
نوانديش و ليبرال در سراسر اروپـا  
است. آيا واقعيتـي در ايـن ادعـا          

 هست؟ 
اولـيـن نـکـتـه مـن           �G	 ا�#�: 

اينست که مردم را به مسلـمـان و     
مسيحي و غيره تقسيـم نـکـنـنـد.        
مذهب و تعلقات مذهبي، نـبـايـد    
روي پـيـشـانـي افـراد حـک شـود.              
مذهب ظاهرا ارثـي اسـت کـه از            
يک نسل به نسل بـعـدي مـنـتـقـل           
مي شود. کسي تصميم نميگـيـرد    
در کدام خانـواده مـتـولـد شـود و            
بشر مدرن امـروز عـمـال دارد از            
اين الـگـوهـا فـاصـلـه مـيـگـيـرد.               
بسياري بعـد از کـمـي آگـاهـي و              
دانش وبا شناختن دست راسـت و    
چــپ شــان، از مــذهــب فــاصــلــه             
ميگيرند. پس بايد گـفـت کـودک         
مذهب ندارد و هـويـت مـذهـبـي            
نبايد به عنوان مهمتـريـن هـويـت       
افراد روي پيشاني آنها حک شود. 
مــن بــا ايــن مســلــمــان نــامــيــدن           
ميليونها نفر مشکل دارم. اسـالم   
يک جنبـش سـيـاسـي اسـت. ايـن              
جنبش اتيکت "مسـلـمـان" را بـه             
زور بر پيشاني ميليونهـا نـفـر بـا         
 ترور و ايجاد وحشت حک ميکند. 
مـا در ايـران هــمـه ايــن نــوع              
کاراکترها را داريم و تجربه کـرده    
ايم. مسلمانان ليبرال و نوانـديـش    

چيزي شبيه به سـروش و شـيـريـن         
عبادي هستند. کاراکترهايي کـه     
با کل جنبش اسالمـي و دخـالـت        
اسالم در زندگي مردم و تصـمـيـم      
گيري آخوند روي مـقـدرات جـوان      
مدرن در ايران و در هر جا مشکل 
زيادي ندارند. هر جا اين جـنـبـش     
در قدرت باشد و با اينها بسـازد،  
مشــغــول انــقــالب فــرهــنــگــي در         
معيت اسالميها ميشوند. و اگر،  
اوضاع بر وفق مرادشان نباشد، به 
بزک کردن اين جـنـبـش و احـکـام            
شريعه مي پردازند و اداي لوتر را 
ــه                  ــجــري ــا ت ــي ــد. دن در مــي آورن
رنسانس و آگاهگري را پشت سـر    
خود دارد. در اسالم اگـرقـرار بـود       
رفرم شود، پانصد سال قبل وقتش 
بود نه االن. اکنون همه ميتوانـنـد   
سر راست بگويند مذهب از دولت 
جدا و مذهب ارثي نبـايـد بـاشـد.       
مذهب امر خصـوصـي اسـت. در         
خانه و در افکار هـم بـايـد مـورد           
نقد قرار بگيرد و امکان اين نـقـد     
بايد فـراهـم بـاشـد. دنـيـا بسـوي                 
مــذهــب زدايــي مــيــرود. عــلــم و           
فــرهــنــگ انســانــي و پــيــشــرفــت          
مدنيت عواملـي هسـتـنـد عـلـيـه            
مذهب. بايد از اين امکانات بهره 
جست و بشـر را از قـيـد و بـنـد                    

 مذهب آزاد کرد.  
 

عـلـيـرغـم هـمـه         ا����	���ـ	ل: 
اينها، آيا اين حرکـت در خـدمـت        
ــل              ــاب ــدي در مــق حــقــوق شــهــرون
کشمکش هاي فرقه اي دستـجـات   
اسالمـي و بـرسـمـيـت شـنـاخـتـن                
حقوق گي ها و لزبين ها و حـقـوق   
زن نيست؟ و آيـا بـه ايـن خـاطـر                

 نبايد از آن دفاع کرد؟ 
ايـن يـک حـرکـت         �ـGـ	 ا�ـ#�: 

سنت شکنانه و شجاعـانـه اسـت.      
از همان روز اول اعالم اين مسجد 
تا امروز اوال توجه بـه ايـن اقـدام        
زياد است و ثانيا سـيـران آتـش و        
تـعـدادي ديـگـر از فـعـالـيـن ايـن                  
حرکت تهديد بـه قـتـل شـده انـد.              
گويي آب در خوابگـه مـورچـگـان       
انداخته انـد.مـا در مـقـابـل ايـن                
تهديدهـا و لـجـن پـراکـنـي هـاي                 

اسالميهـا کـه بـا فـحـاشـي هـاي                
فراوان در مدياي اجتماعي همـراه  
اســت ايســتــاده و از حــرمــت و               
امنيـت فـراخـوان دهـنـدگـان ايـن              
حرکت دفـاع مـيـکـنـيـم. از ايـن                 

 حرکت اما، نه!
اين حرکـت در زمـيـن بـازي            

است که تـا کـنـون دول غـربـي و                
سازمانهاي اسالمي ايجاد کرده و 
به پيش برده اند. قبال، هـمـکـاري     
با سازمانهاي اسالمي و تقديم دو 
دستي همه مردم " مسـلـمـان" بـه           
اين سازمانها و نسبيت فرهنـگـي   
و ... غيره، سياست رسمـي بـود.        
ــکــســت آن                 ــر ش ــاط ــخ ــون ب ــن اک
سياستها، دفاع از اسالم ليبرال و   
مسجد مختلط. سوال اينست کـه   
چرا اسالم تا اي حد در سياست و   
زندگي مردم نقش دارد و چـگـونـه    
ميتوان اين معضل را حـل کـرد.       
اسالم بخاطر ائتالف و هـمـکـاري      
جريانات اسالمي و دوول غـربـي         
رشد يافته و جا سفت کرده اسـت.  
اسالم و جنبش اسالمي امروز يک 
واقعيت مـهـم سـيـاسـي در دنـيـا              
اســت. ايــن جــنــبــش را بــايــد بــه             
شکست کشاند. حرکـاتـي از ايـن         
نوع در بلبشوي امروز، راه بجايي 
نميبرند. ايـن يـک تـوهـم مـطـلـق               
است که بامسجد ليبرال مـيـتـوان    
پـاســخ جــنـبــشــي را داد کــه ســر             
ميبرد و دهانها را مـي دوزد. و           
اين، توهم بزرگتـري اسـت کـه بـا           
اين نوع حرکات ميتوان اسـالم را    
رفــرمــيــزه کــرد و قــران را بــهــتــر            
تفسير کرد. دوره تفسيرهاي بهتـر   
سپري شده است. اکنون در ايران و 
در کشـورهـاي اسـالم زده، جـوان           
مدرن و وصل به دنياي امروز، از   
طريق آيفون و مدياي اجتـمـاعـي،    
ميخواهد سر به تن اسالم نـبـاشـد    
و ميخواهد به دنياي مـدرن و بـه       
رنسانس و آگاهگري وصل شـود.    
در ايران بويژه، ايـن رنسـانـس در          

 جريان است. 
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مخالفت با سياستهاي مـنـطـقـه اي         
رژيم بيشتر خواهد شد. يـا بـه بـيـان          
دقيق تر شرايط براي باالگرفتـن ايـن     
 اعتراضات بيشتر فراهم خواهد شد.

مي پرسيد سير اين تحوالت بـه   
کـجـا مـي انـجـامـد؟ بــه نـظـر مــن                   
شکلگيري انـقـالب و بـزيـر کشـيـده             
شدن حکومت محتمل ترين سناريـو  
است اما در تحوالت سياسـي هـيـچ      

چيزي تضمين شده نيـسـت. شـرايـط        
هر اندازه هم که به ضـرر رژيـم و بـه            
نفع مردم تغيير کند پـيـروزي مـردم        
در نهايت در گرو گسترش نفـوذ يـک     
حزب چپ، انقالبي و آزاديـخـواه در         
جامعه و تامين رهبري آن در انقالب 
آتي  است. يک ويژگي مثبت شرايـط  
سياسـي ايـران ايـنـسـت کـه چـنـيـن                  
حزبي، حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري،          
وجــود دارد و فــعــال و مــعــتــبــر و               

 شناخته شده است. 
حزب کمونـيـسـت کـارگـري  در            
تمامي سياستها و موضعگيريهـا و    
ــدف               ــش ه ــاي ــارزاره ــا و ک ــرده ــب ن
تصعيف و به عقب راندن و نـهـايـتـا         
سرنگوني حکومت را دنبال ميکـنـد   
و با تـمـام تـوان و امـکـانـات خـود                  
تالش ميکند تا مبـارزات مـردم را       
تا بزير کشيدن جمهوري اسـالمـي و       
پيروزي نهائي سازماندهي و رهبـري  

 کند.    
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دانشجويي، نويسندگان و هنرمـنـدان   
و  کليه نهادهاي پيشـرو در کشـور و         
همينطور سازمان هـاي کـارگـري در          
کشورهاي ديگر را فراميخواند اقـدام    
ـيـروهـاي               جنايتـکـارانـه حـکـومـت، ن
انتظـامـي و سـيـسـتـم قضـايـي آنـرا                  

محکوم کنند و خواهان آزادي فـوري      
کارگران دستگير شده و لغو هـر نـوع       
پرونده اي که عليه آنها تشکـيـل شـده      
است بشوند. حکومتي که اعـتـراض      
مردم براي کار و تـامـيـن زنـدگـي را              
سرکوب ميکند بـايـد گـورش را گـم           

 کند. 

حزب کمونيست کارگري کارگران 
ضمن دفـاع از خـواسـت هـاي بـحـق               
کارگران آق دره، کليه کارگران شـاغـل   
و بــيــکــار در ســراســر کشــور را بــه                
ـيـمـه              گسترش مبارزه بـراي کـار يـا ب

 بيکاري فراميخواند. 
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سايت حکومتي ايلنا اخيرا تحت عنوان "خـبـر خـوش       
براي جويندگان کار" آغاز اجراي طرح کارورزي را  گـزارش       
کرده است. اين طرح گـام ديـگـري در جـهـت ارزان سـازي                  
نيروي کار براي کارفرمايان و به گفته دولت هدفـش ايـجـاد      

را سـال       ٩٦ مشوقه براي صاحبان سـرمـايـه اسـت. سـال               
اقتصاد مقاومتي و اشتغال ناميده انـد، و طـرح کـارورزي          
ـتـصـادي              قدمي در اجرايي کردن آن و تحـمـيـل ريـاضـت اق
ـيـگـاري               بيشتر بر گرده مردم است. طـرح کـارورزي طـرح ب
کشيدن از جوانان بيکار و چماقي بر سـر کـارگـران شـاغـل            

 است. 
بر اساس اين طرح به  کارفرمايان اجازه داده ميشود که 
فارغ التحصيالن با مدرک کارشناسي ارشد را بـا يـکـسـوم         

 ٣١٠ يـعـنـي حـدود            ٩٦ حداقل دستمزد تعيين شده سال   
هزار تومان به کار گيرند. در دو سالي که قرار اسـت دولـت       
بيمه "کارورز" را بدهد، با کارورزان حتي قرارداد موقت هـم    
بسته نميشود و کارفرما هيچ تعهدي در قبال آنها نـدارد و      

 هر وقت خواست ميتواند آنها را اخراج کند. 
گذاشتن نيروي کار جوان بـا يـکـسـوم مـيـزان حـداقـل               
دستمزد تعرض تازه تري است به کل کارگران و کل جامعـه  
که نتيجه مستقيم آن کاهش بيشتر سطح دستمزدهـا بـراي     
همه کارگران است. با طرح کارورزي و زير چماق بيکـاري و     
بي تاميني تعداد هر چه بيشتري از کارگران از شمول همين 
ـنـد. يـک         قانون کار ضد کارگري موجود نيز خارج مي مـان
رانت عظيم مالي براي سـرمـايـه داران و سـرآغـازي بـراي                 
اضمحالل بيمه کارگران توسـط کـارفـرمـايـان و گسـتـرش              

 بيکارسازي ها است. 
طرح کارورزي، طرح جديـدي در حـکـومـت اسـالمـي             
نيست. اين طرح قبال در دولت احمدي نژاد تـحـت عـنـوان          
طرح کارورزي دانش آموختگان دانشـگـاهـي بـه تصـويـب           

رسيده بود که بعد از اعتراضات گسترده عقب زده شـد. در     
بـه تصـويـب         ٩٣ دولت روحاني دوبـاره ايـن طـرح در آذر              

شوراي اشتغال رسيد و از ترس گسترش مجـدد اعـتـراض،      
 آنرا خزنده به جلو آورده اند و فرمان اجرايش را داده اند. 

طرح کارورزي بايد فورا لغو شود. پاسخ کارگران، اعـم     
از کارگران شاغل يا بيکار، به تعرضات حکومت اسالمـي  
و طرح بردگي کارورزي، جلو آمدن با خواستهاي تعرضي و   
روشن از جمله خواست کار يا بيمه بيکاري است. يـک گـام        
ـيـون هـا              ـل مهم در کارزارعليه بيکاري، متشکل شـدن مـي

هزار نيـروي جـديـد       ۸۰۰ بيکار و ميليون ها جوان از جمله 
دانش آموختگان دانشگاهي است که هـر سـال وارد بـازار            
کار ميشوند. بيمه بيکاري مکفي و در گام اول رقمي باالي  

ميليون تومان، بيمه بيکاري بـراي     ۴ خط فقر، يعني باالي 
ـيـکـه                          همه افراد آماده به کـار اعـم از زن و مـرد تـا زمـان
اشتغالي متناسب با توان و تخصص خود پيدا نکـرده انـد،     
برخورداري از بيمه هاي اجتمـاعـي چـون درمـان رايـگـان،             
تحصيل رايگان و تسهيالت الزم براي تامـيـن مسـکـن از         

 جمله خواستهاي مهم در جنبش عليه بيکاري است. 
با ابتکارات مختلف نيروي عظيم بيکاران را گرد آوريم 
ـيـکـاري و                  ـيـه ب و متشکل کنيم. کانونهاي اعـتـراضـي عـل
گروههاي اعـتـراضـي ويـژه در مـديـاي اجـتـمـاعـي و يـا                          
طومارهاي اعتراضي را سازمان دهيـم. خـواسـت کـار يـا             
بيمه بيکاري محوري است که ميتوان حول آن متشکل شد 
ـيـکـاري و طـرح کـارورزي در                   ـيـه ب و جنبش قدرتمندي عل

 سراسر کشور سازمان داد. 
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کارگران اخراجي اين معدن به هـمـراه   
خانواده هايشان و جوانان جوياي کـار  
روستاي آق دره با خواست بازگشت به 
کار، بستن قراردادهاي دائمي کـار و    
اشتغال در معدن در يک ماه گـذشـتـه    
بارها در مـقـابـل در اصـلـي مـعـدن              
ـيـز از                 تجمع برگزار انـد. کـارفـرمـا ن
فضــاي ايــن هــمــه بــيــکــاري و فــقــر            
استفاده کرده، به قيمتي ارزانتر کارگر 

از جاهاي ديگر آورده و با قراردادهاي 
فصلي و موقت شيره جان کارگران را   
ميکشد و بعدهم آس و پاس آنـهـا را     
رها ميکند. و حتي، بعـضـا هـمـيـن         
دستمزدهاي چندرغاز را  هم به آنـهـا     
پرداخت نميکند. کارگران مـعـدن آق      
دره در برابر اين بربريت ايستاده انـد و    

 حق و حقوقشان را ميخواهند. 

حــکــومــت اســالمــي حــجــاب          
اجباري را به زنـان تـحـمـيـل کـرد تـا              
حجاب اختناق را بر سر کل جـامـعـه      

 بکشد.
طي سي و هشـت سـال گـذشـتـه          
اما، مقـاومـت در مـقـابـل حـجـاب              
ـيـش  در جـامـعـه در               اجباري کم و ب
جريان بوده است. اين مقاومت امروز  
شکل گسترده تري بخود گرفته است. 
ـبـه هـاي بـدون حـجـاب کـه                 چهارشن
مدتي است براه افتـاده گـامـي اسـت         
ـيـه              بسوي نافرماني گسـتـرده تـر عـل

 حجاب اجباري. 
پس از نمايش انتخاباتي، زنان و   
فعالين جنبش رهايي زن در تـعـدادي   
از شهرهاي ايران با انتـشـار عـکـس،       
فيلم و تصوير کمپين چهارشنبه هـاي  
بدون حجاب را، رسما اعالم کـردنـد.     
تصاوير و  فيلم هايي که منتشر شـده  
است حاوي يک پيام است. پيامي کـه   

 خواهان لغو حجاب اجباري است. 
طيفي از زنان جوان، ميـانسـال و     
زنان شاغل اين کمپين را آغـاز کـرده     
ـيـد             ـبـه هـاي سـف اند. کمپين چهارشن
صرفا يک حرکت مخفي و در اطـاق        
ـنـي      هاي بسته نيست. اين کمپين عـل
رتـاژ،               است و فعالينـش بـه تـهـيـه رپـ
ـنـد و         عکس و فيلم مبادرت مي کـن
در مدياي اجتماعي قـابـل دسـتـرس         
ـيـام زنـانـي            ميکنند. فيلمها حـاوي پ
است که در خيابان و اماکن عمومـي  
ــلــيــه حــجــاب             و در مــحــيــط کــار ع
ـيـن       اجباري سخن ميگويد  و از کـمـپ

 اعالم حمايت ميکنند.
ـبـه هـاي بـدون               کمپين چـهـارشـن

ـبـه              ـيـن "سـه شـن حجاب، بدنبال کمـپ
هاي بدون خودرو" شکل گرفته اسـت.  
در سه شنبه هاي بدون خودرو زنان در 
ـيـن       آن حضور فعال داشتند. اين کـمـپ
عکس العمل سران حکـومـت رل در       
پي داشت و  با صدور فتواي خـامـنـه    
اي و امام جمعه مريـوان و اصـفـهـان         
براي پايان دادن به آن روبـرو گـرديـد.          
عليرغـم ايـن، حضـور زنـان در ايـن                
کمپين وسيعتر و گسترده تر شد و در   
مدياي اجتماعي اخـبـار آن بـازتـاب           

 وسيعي داشت. 
در چهارشنبه هاي سفيد قرار بود 
ـيـد     زنان با روسري و يا با دستبند سـف
حضور يابند. زنان اما اين چهارشنبه  
ها را تبديل کردند به چهارشنبه هـاي  
بدون حجاب! ايـن حـرکـت امـروز از            
جانب مردان نيز حـمـايـت مـيـشـود.           
ـلـم            ـي مرداني که در خيابان از خـود ف
ميگيرند و از اين کمپين حمايت مي 
ـنـد کـه ؛ مـن                کنند و اعالم مـي کـن
اقدام همسرم، مادرم، خواهرم را حـق    

 طبيعي ميدانم و حمايتش ميکنم. 
چــهــارشــنــبــه هــاي ســفــيــد يــا            
چهارشنبه هاي بدون حجاب شايستـه  

 بيشترين حمايت هاست.  
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بدنبال تماس داود آرام عضـو    
ــراي آزادي کــارگــران             کــمــپــيــن ب
زنداني (فري دم نو) بـا اتـحـاديـه         
پست کانادا ،  مايک پالـک دبـيـر      
کل اتحاديه کارگران پست کانـادا  

کـارگـر      ٥٢٠٠٠به نمايندگي از     
عضو اين اتحاديه طي نامه اي به 
شارون بارو دبير کل کنفدراسيـون  
بين المللي اتحاديه هاي کـارگـري   
خواستار اخراج ايران از سـازمـان       
جهاني کار شد. او اين نامه را در  
پاسخ به نامه اين کمپين خـطـاب     
ــه هــاي کــارگــري و                ــحــادي ــه ات ب
نهادهاي انساندوسـت در سـراسـر        
جهان با خواست اخراج جـمـهـوري    
اسالمي از سازمان جهـانـي کـار،      
بخاطر زير پا گـذاشـتـن پـايـه اي            
ترين حقوق کـارگـران و مـردم در          
ايران و سرکوبگري هايش نـوشـتـه    
است. مايک بالک در بـخـشـي از           
نامه اش چنين مينويسد:" من از   

عضـو اتـحـاديـه          ٥٢٠٠٠جانـب    
کــــارگـــــران پســــت کـــــانـــــادا             

(CUPW)           اين نـامـه را مـي
نويسم تا نگراني هاي شديد خـود  
را در مورد حقوق کـارگـران ايـران      
بيان کنم. اين اولين بار نيست که  
من نامه هايي در مورد وضعيـت  
در ايران مي نويسم. و هيـچ چـيـز       

تغيير نکرده است. وقت آنست که  
فراتر برويم. به همين دلـيـل اسـت      
که من از شـمـا خـواسـتـار اخـراج           
نمايندگان ايران  از سازمان بـيـن     

هستم. مـن      (ILO)المللي کار 
معتقـدم کـه اخـراج نـمـايـنـدگـان                
حکومت ايـران از نشـسـت هـاي              
سازمان بين المللي کار، يک گـام    
مهم در رساندن صـداي کـارگـران        

 ايران به جهان است.".
 

کمپين براي آزادي کارگران 
 زنداني در ايران

Free Them Now 
shahla.Daneshfar2
@gmail.com 

 ٩٦تير  ١، ٢٠١٧ژوئن  ٢٢
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 خانم شارون بورو،

دبير کل کنفدراسيون بين الملـلـي   
ــري             ــارگــ ــاي کــ ــه هــ ــاديــ ــحــ اتــ

(ITUC) 
 

موضوع: اخراج نماينـدگـان ايـران      
در نشــســت هــاي ســازمــان بــيــن          
المللي کار به دليل نـقـض شـديـد         

 حقوق کارگران ايران
 

هـمـانـطـور کـه مـطـمـئـنـا در                 
ــران              ــم اي ــد رژي ــي ــن ــان هســت جــري
هــمــچــنــان آزار و اذيــت فــعــاالن           
کارگري را ادامه مـي دهـد. ايـن           
فعاالن صرفا بخاطر مبـارزاتشـان   
ــد. در ايــران                  ــتــن ــدان هس در زن
ــري و              ــارگ ــاالن ک ــع ــران، ف ــارگ ک
معلمان با اتهامات مبهـم نـظـيـر       

تـوطـئـه و يـا فــعـالـيـت عـلـيــه                  »
عليـه امـنـيـت       »و  «امنيت ملي

به حبسهاي طويل مـدت     «کشور
محکوم شده و در زندان هسـتـنـد.    
ده ها تن از اين فـعـالـيـن احـکـام           
سنگين زندان دارند و خطر زنـدان    
با اتهامات واهي بـاالي سـرشـان        
قـرار دارد. شـرايــط کــارگـران در             
ايران و سرکوب شديد خواستـهـاي   
آنان  غير انسـانـي تـريـن شـرايـط           

 است.
همه اين تـعـديـات در حـالـي            
صورت مـيـگـيـرد کـه هـر سـالـه                 
هيئتي از نمايندگان همين دولـت    
ايران به عنوان نماينده  کـارگـران       
ايران در جلـسـه سـاالنـه سـازمـان           
بين المللي کار شرکت مي کـنـنـد    
و مواضع عميقـا مـتـنـاقضـي بـا           
شرايط واقعي کارگران در ايران را 

مـطـرح مـي کـنـنـد. مـا بـه ايــن                    
موضوع اعتراض داريـم و سـوال         
ما از سازمان جهاني کار اينسـت  
که چـرا در مـقـابـل ايـن شـرايـط                

 سکوت ميکند.
دولت ايران در نـظـر دارد بـا            
ايجاد يـک سـازمـان بشـدت ضـد            
حقوق کارگـري بـه نـام  "مـجـمـع                
عالي کارگران ايران"، ايـرانـيـان و       
سازمان هاي بين المللي را گمـراه  
کند و آنـهـا نـمـايـنـدگـان واقـعـي              
کارگران را تحت فشار و سـرکـوب   

 شديد قرار ميدهند.  
در حـال حـاضــر، اسـمــاعـيــل           
عبدي، معلـم مـعـتـرض، و آتـنـا             
دائمي فعال شناخته شده دفاع از   
حقوق کودکان و زنان و کسـي کـه     
عليه اعدام تالش ميکند بـهـمـراه    
صد ها نفر از فعالين سياسـي در    

 ITUCايران زنداني هستنـد.     
بايد خواستار آزادي همه کارگـران  

 سياسي در ايران شود.
 

 خانم دبير کل!
عضــو    ٥٢٠٠٠مــن از جــانــب         

اتحـاديـه کـارگـران پسـت کـانـادا              
(CUPW)           اين نـامـه را مـي

نويسم تا نگراني هاي شديد خـود  
را در مـورد حـقـوق کـارگـران در              
ايران بيان کـنـم. ايـن اولـيـن بـار                
نيست که من نامه هايي در مورد 
وضعيت در ايران مـي نـويسـم. و         
هيچ چيز تغيير نکرده است. وقـت  
آنست که فراتر برويـم. بـه هـمـيـن           
ــيــل اســت کــه مــن از شــمــا                  دل

خواستار اخراج نماينـدگـان ايـران       
از ســازمــان بــيــن الــمــلــلــي کــار            

(ILO)    هستم. من معتقدم کـه
اخراج نمايندگان حکـومـت ايـران      
از نشــســت هــاي ســازمــان بــيــن           
الملـلـي کـار، يـک گـام مـهـم در                   
رساندن صداي کارگران ايراني بـه    

 جهان است.
 

 در همبستگي
 مايک پالک

دبير کـل اتـحـاديـه کـارگـران             
ــادا           - CUPW)پســت کــان

STTP) 
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بود که  ۹۶ در هفته ي دوم خرداد 
 ۴ در کارخانه بازيافت کاغذ مشـهـد     

کارگر به درون دستگاه خمـيـر کـاغـذ       
 افتادند و جان سپردند.

پس از دو هفتـه کـارشـنـاسـي از          
سوي پزشکي قـانـونـي و اداره کـار،             
هنوز علت مرگ اعالم نشده اسـت و    
ـتـل در دادسـراي         حاال بازپرس ويژه ق
عمومي و انقالب مشهد مي گـويـد     
که علت مرگ اين کـارگـران بـايـد از         
سوي پزشکي قانوني و دايره حـوادث    

 اداره کار بررسي و اعالم شود.
اين مـقـامـات و کـارشـنـاسـان!              

ـقـدر               اساسا کارشان ايـن اسـت کـه آن
مسأله را بپيچانند تا عـلـت حـوادث      

اي از ابـهـام          ناشي از کار را در پـرده       
 پنهان کنند.

علت اصـلـي مـرگ ايـن چـهـار               
کارگر مثل علت مـرگ بسـيـاري از          
کارگران، از روز هم روشن تر است. و    
ـيـت و ايـمـنـي در                  ـبـود امـن آن هم، ن

 کارخانه ها و کارگاه هاست.
سرمايه داران بـراي آنـکـه سـود             
ـنـد بـراي        بيشتري ببرند، حاضر نيسـت
امنيت و ايمني کارگران هزينه کنند. 
اداره کار و نهادهاي زيـر مـجـمـوعـه          
وزارت کــارو دادســتــان و پــزشــکــي           
قانوني هم، در حقيقت عوامل دولـت  

هستند که، خود بزرگترين کـارفـرمـا      
 . ست

سرمايه داري بـه هـمـه عـوامـل            
تــولــيــد و از جــملــه بــه انســان هــا                 
( کارگران) به چشم کاال و ابزار نـگـاه     

کند. آنقدر کارگر بيکار پشـت در      مي
کارخانه ها و کارگاه ها صف کشيـده  
اند که کـارخـانـه دار و کـارفـرمـا بـه                
راحتي مي تواند کارگران ديـگـري را     
جايگزين کارگراني کند که به خـاطـر     
ناامني محيط کار بقتل مي رسانـد.  
ـنـگـونـه مـواقـع،          جالب است که در اي
علت را بي احتياطي کارگران قلمـداد  

 مي کنند.

 "رش د$�! 
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در ايران تحت حاکميت رژيم اسالمي 
ـيـان و حـق                    ـيـده و ب رسما آزادي عـق
تشکل و تـحـزب  وجـود نـدارد. از                  
ابتداي حاكمـيـت رژيـم اسـالمـي در            
ايران دستگيري و شكـنـجـه و اعـدام         
مردم و فعالين معترض و مـخـالـف        
حـکـومـت  بـخـش جـدايــي نـاپـذيــر                 
دستگاه حاكم بوده است. ما هر روزه    
شاهد تهديد و اذيت و آزار، زنـدان و        
شكنجه و صدور حـبـسـهـاي طـويـل           
المدت براي فعالين كارگري، فعاليـن  
مدافع حقوق کودک، حقوق زن و ساير 
ـيـم.    فعالين سياسي و اجتماعي هست
خانواده هاي اين زندانيان مـداومـا از     
سوي رژيم مورد تهـديـد و اهـانـت و           

 بعضا دستگيري قرار ميگيرند. 
ـيـان              عليرغم فشـارهـاي رژيـم، زنـدان
سياسي و خانواده هايشان جسورانه و 
با عزمي راسخ در اشكال مختلف در 
مقابل سياسـت هـاي سـركـوبـگـرانـه            
مبارزه كرده اند. شعار آزادي زندانيان  
سياسي به يكي از شعارهـاي اصـلـي      
اعتـراضـات و تـجـمـعـات در ايـران                
تبديل شده اسـت و مـردم در ابـعـاد               
وسيعتري هر روزه از زندانيان سياسي 
ـنـد.    و خواسته هايشان حمايت ميکن
بويژه مـقـابلـه بـا پـرونـده سـازيـهـاي                  
امنيتي عرصه و جبهه تازه اي را در     
مبارزه براي آزادي زندانيان سـيـاسـي      
گشوده است. رژيم فعالين و زندانيـان   
ـيـه    سياسي را عمدتا با اتهام اقدام عل
امــنــيــت کشــور مــورد پــيــگــيــرد و           

دستگيري قـرار مـيـدهـد و مـبـارزه               
عليه اين پرونـده سـازهـاي يـک جـزء            
ـيـان                 مهـم مـبـارزه بـراي آزادي زنـدان

 سياسي است. 
نــزديــک بــه چــهــار دهــه ســركــوب و            
ـتـوانسـتـه اسـت                 شكنجـه و زنـدان، ن
صداي آزاديخواهي و تالش و مبارزه 
براي يك دنياي بهتر را خاموش كـنـد   
و مبارزه براي آزادي زندانيان سياسـي  
ـبـش بـراي                   به بـخـش مـهـمـي از جـن
ـبـديـل       سرنگوني جمهوري اسالمي ت

 شده است.
حزب كمونيست كارگري ايران ضمن  

ادامــه حــمــايــت فــعــال از زنــدانــيــان          
سياسي و خانواده هايشان بر اهمـيـت   
ـيـان    مبارزه متشكل براي آزادي زندان
سياسي تاكيد ميكند و تـمـام تـالش      
خود را جهت تقويت و پيشبرد هر چه 
بيشتر اين مبارزه و ايجاد كـانـالـهـاي     
همبستگي جـهـانـي در حـمـايـت از               
آزادي زنــدانــيــان ســيــاســي بــه كــار             

 ميگيرد.
 

ـيــســت             ـتــر ســيـاســي حـزب کـمــون دف
 کارگري ايران

خـــرداد     ۲۹ ،    ۲۰۱۷ ژوئـــن        ۱۹ 
 ۱۳۹۶ 

توضيح: اصل اين قرار به کنگره دهم  
حزب ارائه شده بود که به دليل ضيـق  
وقت مورد بررسي قرار نگرفـت و بـه       
ـتـر                   ـتـا بـه دف کميته مـرکـزي و نـهـاي

 سياسي سپرده شد.
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