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ژوئـــيـــه،     ۹ روز يـــکـــشـــنـــبـــه       
راهپيمايي "عدالت" که توسط کـمـال     
قليچداراقلو رهبر حزب جمهوريخـواه  

ـبـل از آنـکـارا بـه               ۲۵ خلق، از  روز ق
سوي استانبول آغاز شده بود، بـا يـک     
ــلــيــونــي در مــيــدان         مــيــتــيــنــگ مــي
"ميتينگ مالتپه" استانبول، به پايان   
رسيد. خبر گذاريهاي گوناگون تعـداد   
شرکت کنندگان در اين ميتينگ را،   
ـفـر،                 ـيـون ن ـل بين يک و نيم تـا دو مـي
ـبـول      گزارش کردند. اداره پليس استـان
تعداد شرکت کنندگان را يک ميليـون  
ـفـر اعـالن       و هفت صد و پنجاه هزار ن
کرد. اين در حالي است که خبرگزاري  

"بيطرف" بي بـي سـي، هـمـصـدا بـا                 
اردوغان و ديـگـر سـردمـداران حـزب          

کـه قصـد کـوچـک          -عدالت و توسعه
ــلــوه دادن             نــمــايــي و کــم اهــمــيــت ج

ـنـگ             ۲۵ راهپيمايـي     ـي ـت روزه و مـي
ـنـد   تـعـداد شـرکـت          -عدالت را داشت

ـفـر           کنندگان را، صد و پنـجـاه هـزار ن
 گزارش کرد.

ـبـال                 ـيـمـايـي عـدالـت بـه دن راهپ
ـنـده پـارلـمـان حـزب              دستگيري نـمـاي
ـلـو، بـه       جمهوريخواه خلق انيس بربراق
ـيـت     اتهام جاسوسي و اقدام عليه امـن
ــض                   ــه نــق ــراض ب ــي و در اعــت مــل
سيستماتيک حقوق پايه اي شهروندان 
توسط حکومت اردوغان آغـاز شـد.       

اتهام انيس بربراوغلو ايـن اسـت کـه،        
اسناد محرمانه دولت ترکيه مبني بر 
کمک تسليحاتي به گروه هاي جهادي 

از    -مخالف رژيـم اسـد در سـوريـه             
ـيـارجـان              -جمله داعش را،  در اخـت

 -دوندار سردبير روزنامه جـمـهـوريـت      
که او اکنون  به عـنـوان پـنـاهـنـده در             

قرار داده اسـت.        -آلمان به سر ميبرد
آقاي بربراوقلو، به بيست و پـنـج سـال        
زنـدان مـحــکـوم شـد. او، عــلـيــرغــم               
مصونيت سياسي،  و پيش از صـدور    
 راي دادگاه استيناف، روانه زندان شد.

البته آقاي بربراوقلو تنها نمـايـنـده    
تن از نمـايـنـدگـان      ۱۱ زنداني نيست.  

ـقـهـا، از       پارلمان حزب دموکراتيک خل
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جوالي حيدر عـبـادي    ٩ روز يکشنبه 
نخست وزير عـراق در کـنـار ويـرانـه            
هاي موصل آزادي اين شهراز چنـگ  
داعش را به مردم عراق تبريک گفت. 
سئوال اين است که آيا مردم عراق از   
چنگ تروريسـم اسـالمـي آزاد شـده           

 اند؟ 
)�A@ 8زاد �� و %	��  

�<	ل %�د!  �* 
اينکه باالخره آخـريـن مـقـاومـتـهـاي          
داعش در کـوچـه پـس کـوچـه هـاي               
تنگ و پرجمعيت غرب مـوصـل در     
هم شکسـتـه شـد و رسـمـا خـالفـت                
اسالمي ابوبکر البغدادي در موصـل  
به پايان رسيد مايه خـوشـحـالـي هـر          
ـقـط چـنـد                   انساني بـايـد بـاشـد کـه ف
صحنه از جنايات اين گلـه درنـدگـان      

 اسالمي را ديده است. 
درســت ســه ســال پــيــش در آخــريــن            

مـردم     ٢٠١٤ ژوئـن       ٩ ساعات روز 
بــي خــبــر مــوصــل بــا ورود مــردان            
سياهپوش ريشوي تا دندان مسلح با 
پرچمهاي ال اله اال اهللا در شـهـرشـان        
مواجه شدند کـه آمـده بـودنـد در آن             

 شهر خالفت اسالمي اعالم کنند. 
همان چند روز اول خالفـت اسـالمـي      

نشان داد که چه شرايط هولناکـي بـر     
جان و زندگي مردم حاکم خواهد شد. 
زنــان را از خــانــه هــايشــان بــيــرون               
کشـيـدنـد و بـازار بـرده جـنـسـي راه                   
انداختند؛ کودکان هـراسـان مـجـبـور        
شدند شاهد صحنه هاي فـجـيـع سـر         
بريدن ها باشنـد؛ مـردم بـهـت زده و             
هراسان شاهد صحنه هاي سوزاندن و 
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�ان:   @اعـتـراضـات کـارگـري        */
گسترده است. از جمله روزهاي دهم و    
ــرمــاه شــاهــد حــرکــت               ــي ــازدهــم ت ي
سازمـانـيـافـتـه و گسـتـرده کـارگـران                
شرکـتـي مـخـابـرات در بسـيـاري از                
شــهــرهــاي اســتــان هــاي لــرســتــان،            
خوزستان، فارس، مازندران، کـرمـان،   
ـلـوچسـتـان، آذربـايـجـان               سيستان و ب
شرقي و هـمـدان، بـوديـم.  کـارگـران                  
مخابـرات بـا يـک اقـدام سـراسـري و                 
همزمان دست به تجمعات اعتراضـي  
در مقابل ساختمان هـاي مـخـابـرات         
زدند و خواهان عقد قرارداد مستقـيـم   
و تامين امنيت شغلـي خـود شـدنـد.         
عالوه بر اين، طبقه بندي مشاغل نيز 
از خــواســت هــاي ديــگــر کــارگــران             
مخابرات ميبـاشـد. بـعـد از آن نـيـز                 
کارگران جواب تهديدات مسئوالن را   
با ادامه اعـتـراضـاتشـان دادنـد. يـک            
حـرکــت ســراســري و ســازمــانــيــافــتــه         
عليرغم محدوديت هـا و فشـارهـاي          
امنيتي. چطور ممکن است عليـرغـم    
محدويت ها و فشارهاي امنيتي کـه    
بر فعالـيـن کـارگـري و حـرکـت هـاي                
اجتـمـاعـي وارد مـي شـود، چـنـيـن                 

 حرکت هايي را سازمان داد؟ 
علت آن بـيـش از هـر        ��- دا�>&�:  

چيز به اوضاع سياسي کـنـونـي و در          
نتيجه آن تحرک اعتراضي گسترده در   
جــنــبــش کــارگــري و کــل جــامــعــه             
برميگردد. اجازه بدهيد مـخـتـصـري        
ـفـاق مـهـم در                   توضيح دهـم.  يـک ات
مضــحــکــه انــتــخــابــاتــي حــکــومــت       
تضعيف آشکار موقعيت خامـنـه اي     
بود و  تضعـيـف خـامـنـه اي يـعـنـي               
تضــعــيــف کــل حــکــومــت و تــمــام             
جناحهايش در برابر مردم. به عبـارت   
روشــنــتــر از درون ايــن مضــحــکــه              
حـکـومـت اسـالمـي ضـعـيـف تـر و                  
متشتت تر بيرون آمد. از جمله بعد از  
انـتـخـابـات مـوضــوعـات بـيـشـتــري               
مــورد نــزاع و کشــمــکــش در درون             
حکومت شده و نزاعهايشان آنـچـنـان      
باال گرفت که خامنه اي فرمان "آتـش     
به اخـتـيـار" را صـادر کـرد و طـرف                    
مقابل نيز ساکت ننشت و گفت "آتش  
به اخيتار دو طرفه است".  بعد هـم در      
روز قـدس تـنـدتـريـن شـعـارهـا چـون                

"روحاني بني صدر پيوندتان مـبـارک"     
، "مرگ بر آخوند آمريکائي" و "مـرگ   
بر منافق" عليـه حسـن روحـانـي سـر             
ـفـاقـات نشـان از ايـن              داده شد. اين ات
ـه امــروز نــزاعــهــاي درون                  دارد کـ
حکومتي وارد فار جديدي شده اسـت    
و ريشه آن نيز در بن بست سـيـاسـي و      
اقتصادي جمهـوري اسـالمـي اسـت.         
اين وضعيت، جمهوري اسالمي را از   
درون خرد ميکند و طبعا يک  نتيـجـه   
ـه تـر              آن شکننده تر شدن و بـي روحـي
شدن نيروي سرکوبش است. خصوصا  
ـه           کشيده شدن نزاعهاي حـکـومـتـي ب
ـه           خيابان، فرصت تعرض بـيـشـتـري ب
مـردم مــيــدهـد کــه بــا خــواســتــهــاي            
ـه            اعتراضي شان جلو بيايـنـد و ايـن ب
نوبه خود جنبش کـارگـري و جـنـبـش          
هـاي اجـتـمـاعـي  را در مـوقـعـيـت                    
قويتري قرار مـيـدهـد. از هـمـيـن رو                
است که ميتوان گفت امروز جـنـبـش      
اعتراضي کـارگـري و جـنـبـش هـاي             
اعتراضي ديگر در سطح جامعه وارد   
فاز جديدي شده است و ما شاهد ايـن    
هستيم که  مردم هر روز متعـرض تـر     
و سازمانيافته تر به جلو مـي آيـنـد و        

 خواستهايشان را طلب ميکنند. 
در مقابل جمهوري اسالمي نـيـز     
فضاي پر جنب و جوش اعتراضي در   
جامعه را مي بيند. سـنـگـيـنـي وزن           
اعتراضات کارگري را در اين اوضـاع    
مي بيند، به وضع اسـفـبـار خـودشـان        
نــيــز اذعــان دارد و بشــدت نــگــران              
اوضاع است و مرتبـا دارنـد از خـطـر           
ـه يـکـديـگـر هشـدار                 شورش مـردم ب
ميدهند. در چنين شرايطي حکومـت   
اسالمي تالش ميکند با روشـهـايـي      
مثل برخ کشيدن قدرت سرکوب خود 
اوضاع را در کنترل نگه دارد و هر جـا  
ـه          زورش رسيد سرکوب کنـد. از جـمل
ـه مـجـلـس اسـالمـي و قـبـر                     ـه ب حمل
خميني بهانه اي شد براي عملي کردن 
اين سياست و امنيتي کردن بـيـشـتـر       
جامعه و يا بـطـور مـثـال مـخـاطـب              
اصلي حمله موشکي سپاه پـاسـداران     
به سوريه نيـز در واقـع مـردم بـودنـد.              
نــيــروي انــتــظــامــي خــود را مــقــابــل          
ـقـر     مجلس و مراکز مهم دولتي مسـت
کردند و گفتند به دليل امنيت ديـگـر     

تجمع کردن مقابل مجـلـس مـمـنـوع        
اســت. امــا مــعــلــمــان شــاغــل آزاد             
تجمعي سراسري مقابل مجلس بـرپـا     
کــردنــد و در جــواب ســرکــوبــگــران              
حکومت اسالمي گفتند، پـاسـخ مـا      
را بدهيد تا تجمع نـکـنـيـم. بـعـد هـم             
مالباختگـان کـاسـپـيـن و نـيـروهـاي               
معترض ديگر مقابل مجلس تـجـمـع    
گذاشتند و دوباره اين محل به مـکـان   
اعتراضات اجتماعـي مـردم تـبـديـل          
شد. و در کوران تقـالهـاي حـکـومـت         
بــراي ســرکــوب جــامــعــه مــا شــاهــد          
اعــتــراضــات هــر روزه کــارگــران در            
مــحــيــط هــاي کــار، بــه راه افــتــادن             
کارزارهايي چون چهارشنبه هاي بدون 
حــجــاب، اعــتــراضــات هــر روزه و              
خياباني مالباخـتـگـان در شـهـرهـاي           
مختلف عليه دزدان حکومتي  بـوده      
ايم. تمامي اينها نشان دهنده اينسـت   
که تقالهاي حکومت  براي سـرکـوب     
جامعه ديگر باروتي ندارد. براي مثال  
در برابر اعتراضات کارگران معدن آق   
ـه             دره از يکسو نيروي انـتـظـامـي را ب
ميدان آوردند و به صف کارگران حمله 
کردند، از سوي ديگر در برابـر فضـاي     
ـلـنـد شـد، بـطـور                   اعتراضي اي کـه ب
مسخره اي اين حمله را منکر شدند و   
گفتند درگيري بخاطر دعواي بخشـي  
از مردم روستا و کارگران معـدن بـوده     
است. يا در همين دو ماه اخير نيز مـا   
ـقـيـت هـايـي چـون آزادي               شاهد مـوف
بـهــنــام ابــراهــيــم زاده از چــهــره هــاي             
شناختـه شـده کـارگـري در اول مـه،                 
مرخصي اسماعيل عبدي از رهـبـران     
اعتراضات معلمان در چهارم تيـرمـاه   
از زندان بدنبال اعـتـراضـات گسـتـرده        
اي که صورت گرفت، لغو حکم يـازده    
سال زندان جعفر عظيم زاده و شـاپـور       
احسـانـي از رهـبـران شـنـاخـتـه شــده                 
کارگري و رفع اتهامـات از خـواهـران        
آتنا دائمي بوديم. در نيشکر هفت تپه  

 ٣٠ ، در همين اعتراضات اخيـرشـان     
نفر از کارگران را تحت عنوان رهـبـري   
اعتراضـات کـارگـري از کـار اخـراج               
کردند، اما کارگران ايستادند و موفق 
ـه کـار              به بازگرداندن هـمـکـارانشـان ب
شدند. در چـنـيـن فضـايـي اسـت کـه               
اعتصابات سراسري کارگران پيمـانـي   

مخابرات شکل ميگـيـرد و مـمـکـن          
بودن آنرا مقابل چشم کل جامعه قـرار  

 داده است.  
 


�ان:   @با توجه به توضيحاتـي  */
که داديد، مشخصا چه ارزيابي اي از   
اعتراضات سراسري کارکنان پيمـانـي   

 مخابرات داريد؟
اعتراضات کـارکـنـان    ��- دا�>&�:  

ـه اعـتـصـاب          مخابرات  و تبديل آن ب
سراسري از يکسو نشانـدهـنـده تـوازن       
ـفـع    قواي سياسي جديدي است که به ن
ما مردم تغيير کرده است و از سـوي        
ديگر فضاي پر تحرک جنبش کارگري 
ـه نـمـايـش                   در چنيـن اوضـاعـي را  ب
مــيــگــذارد. بــه ايــن اعــتــبــار اتــفــاق           
جديدي است و  بايـد روي آن مـکـث          

 بيشتري کرد.
اعتراضـات کـارکـنـان شـرکـتـي            
مخابرات از مشهد شروع شد. بعد از  
آن کارکـنـان مـخـابـرات در لـرسـتـان               
فراخوان به اعتصاب  دادند و مـوفـق       
به برپايي اين اعتصابات شدند. بـعـد      
نيز دامنه اين اعـتـراضـات سـراسـري        
ــن اعــتــراضــات                 شــد. در کــوران اي
مديريت کارکنان مخابرات را تهـديـد   
به اخراج کرد. اما کارگران ايسـتـادنـد     
و پاسخ دادند ما را از اخراج نترسانيد 
و در ابعاد سراسري تري در استانـهـاي   
مــخــتــلــف تــحــت عــنــوان دفــاع از            
همکارانشان در مشهد و در اعتراض 
ـه                  به تـوهـيـن مـديـريـت مـخـابـرات ب

 اعتراضاتشان ادامه دادند.  
ـفـس جـلـو              اين اعتراضـات، بـا ن
آمــدن گــفــتــمــان بــر ســر اعــتــصــاب           
سراسري، اين ابزار قدرت نمايي طبقـه  
کارگر و تحـقـق يـافـتـن آن، آنـهـم در                
اوضاع سياسي امروز، جايگاه مهمي 
دارد و  بطور واقعـي در مـقـابـل کـل            
کــارگــران و کــل جــامــعــه راه نشــان              
ـفـاقـات           ميدهد. تبيين درست ايـن ات
گـام مــهــمــي در پـيــشــروي بــيــشــتــر            

 مبارزات کارگري و کل مردم است.

جنبه مـهـم ديـگـر اعـتـراضـات              
کارکنان پيماني مخابرات، تاکيـد بـر     
ـقـيـم          خواست مهم قـراردادهـاي مسـت
ـفـت،           است. و اين خواست کـارگـران ن
پــتــروشــيــمــي هــا، شــهــرداري هــا،            
معلمان، پرستاران و بخش عـظـيـمـي       
از کارگران است که با اين مـعـضـل و      
قراردادهاي برده وار پيماني درگيـرنـد.   
اين اعتراضات ميتواند سرنخي بـراي  
شروع اعتراضات گسترده کارگري بـا    
خواست کوتاه شدن دست پيمانـکـاران   
از محيط هاي کار و انعقـاد قـرارداده     
ـه ايـن                 هاي مستقيـم کـاري بـاشـد. ب
لــحــاظ نــيــز اعــتــراضــات ســراســري         
ـه        کارکنان پيماني مخابـرات شـايسـت
بيشتري حمايت هاست و بايد اخـبـار     
ايـن اعـتـراضـات را وسـيـعـا اطــالع                

 رساني کرد.
 


�ان:   @در ادامه اعـتـراضـات      */
سراسري در سال هـاي اخـيـر تـوسـط            
معلمان و بـازنشـسـتـگـان آمـوزش و           
ــي،              ــش نشــان ــارگــران آت ــرورش، ک پ
کارگران فشار قوي برق، بـازنشـتـگـان     
ـه         ـق فوالد و بخش هاي ديگري از طـب
کارگر و تهيه طومارهاي اعـتـراضـي      
ســراســري تــوســط بــخــش هــاي از              
کارگران از جمله کارگران نفت، تجـمـع   
ســراســري و هــمــزمــان کــارگــران                 
ـلــف                مـخـابـرات در شـهــرهـاي مـخـت
کشــور، گــام بــزرگــي در گســتــرش             
مبارزات کارگران سراسر ايران اسـت.    
با توجه به اين شـواهـد آيـا مـي تـوان            
گفت ما بـا يـک تـحـول در جـنـبـش                  
کــارگــري و ارتــقــاء ســطــح مــبــارزه            

 هستيم؟
مـا در کـنـگـره دهـم            ��- دا�>&�:  

حزب کمونيست کارگري ايران  از يـک  
تحول عظيم در جنـبـش کـارگـري در         
سالهاي اخير سخن گفتيم. تحولي که  
ــانــه                 ــبــش کــارگــري را در آســت جــن

 ۳ صفحه  
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سازمانيابي توده اي قـرار داده اسـت.       
اعتصابات سراسري کارکنان پيمـانـي   
ـقـت    مخابرات نه تنها صحت اين حقي
را روشنتـر و شـفـاف تـر در مـقـابـل                  
ـلـکـه بـطـور              کارگران قرار مـيـدهـد، ب
واقعي گوياي ارتقاي سطح مـبـارزات   
کارگري و کل جامعه و قـرار گـرفـتـن         
ـه            ـه رفـتـن ب جنبش کارگري در آسـتـان
ـه          سوي اعتصابات سراسـري اسـت. ب

کـه     ٩٥ عبارت روشنـتـر از اسـفـنـد            
کنگـره حـزب بـرگـزار شـد تـا کـنـون                   
ـه             اوضاع سياسي به قـدري جـلـو رفـت
است که هـمـانـطـور کـه اشـاره کـردم                
امروز جنبش کارگري و جنبـش هـاي     
اجتماعي در سطح جامعه  به لـحـاظ     
تــوازن قــوا در مــوقــعــيــت بســيــار               
ـه انـد  و ايـن               مساعدتري قرار گـرفـت
ـه اعـتـراضـات          خود کيفيت جديدي ب
ــن رو                      ــي ــم جــاري داده اســت. از ه
ميتوانم بگويم که تحوالت ايـن چـنـد      
ـه         ماهه، جنبش کارگري را در آسـتـان
رفتن بسوي اعتصابات سراسري قـرار  
داده است. هـمـانـطـور کـه در سـطـح                
جامعه نيز امروز ديگر بـحـث بـر سـر         
نفي عملي حجاب و چهارشنبـه هـاي     
بدون حجاب است. اين اتفاقات هـمـه      
جديدند و بيانگر کيفـيـت جـديـدي از         
اعتراض و مبارزه در اوضاع پـرجـنـب    
و جوش اعتراضي جامعه هسـتـنـد و      
ديدن آن مهم است. به اين معنا پاسخ  
ـه                     من به سـوال شـمـا ايـنـسـت کـه بل
اتفاقاتي چون اعـتـصـابـات سـراسـري         
کارگران مخابرات در تمام استانـهـا و     
اعــتــصــاب مــحــلــي کــارکــنــان ايــن         
ســازمــان در يــک روز مــعــيــن در                 
ـلـف اسـتـان لـرسـتـان،             شهرهاي مخت
اعتراضات قدرتمند کارگران شاغل و 
بازنشسته نيشکر هفت تپـه و عـقـب        
زدن قدم به قدم مديريت، جـلـو آمـدن        
دوباره کارگران هـپـکـو بـا مـارش بـا             
شـکـوهشـان در وسـط شــهـر اراک و                
اولتيماتوم آنها در بـرابـر وعـده هـاي             
مديريت به اينکه اگر اقدامي صـورت  
نگيرد، اعتراضاتشان را گسـتـرده تـر        
از سر خواهند گرفت، گـويـاي فضـاي      
پر تحرک جنبش اعتراضي کارگري و   

 ارتقاي سطح اين مبارزات است.   
 


�ان  @اعتراضات سراسري و   :  */
حضــور خــانــواده هــاي کــارگــري در           
تجمعات اعتراضي، دو اقـدام مـهـم          

جـنـبـش کـارگـري در جـهـت اتـحــاد                 
ـه کـارگـر اسـت.            ـق بيشتر صفوف طـب
طبعا به ميدان آوردن نيروي بيشتر در 
ـه مـعـنـي        مقابل دولت و کارفرماها ب
درجه باالتري از سازمانيابي در ميـان  
کارگران است. چگونه مـي تـوان ايـن         
حرکت را گسترده تر، سازمانيافته تـر    
و موثرتر به پيش بـرد و صـف واحـد            

 سراسري طبقه کارگر را شکل داد؟
همـانـطـور کـه اشـاره          ��- دا�>&�:  

کرده ايد، شرکت فعـال خـانـواده هـاي         
کــارگــري در اعــتــراضــات جــاري و            
سراسري تر شدن اعتراضات کارگري، 
اتفاقات مهمي در جنبش کـارگـري و     
ـه             در اوضاع سياسـي امـروز اسـت. ب
عبارتي حضور خانواده هـا خـود يـک        
فاکتور مـهـم در بـاالتـربـردن قـدرت               
طبقاتي کارگـران در مـبـارزاتشـان و           
اجتماعي شدن اعتـراضـات کـارگـري       
ـه        است که ميتواند بيشترين نيـرو را ب
ميدان آورد. از همين روسـت کـه ايـن         
ـه جـنـبـش           اتفاقات کيفيت جديـدي ب
کارگري داده و به آن اجازه ميدهـد کـه     
سازمانيافته تر و قدرتمند جلو بيايـد.  
در نتيجه چنين تـحـوالتـي اسـت کـه            
جنبش کارگري هر روز وزن سـنـگـيـن     
تري در فضاي سياسي جامـعـه پـيـدا       
مـيــکــنــد.  بــراي جــلــوتــر بــردن ايــن              
پــيــشــروي هــا کــه مــوضــوع ســوال             
شماست، قبل از هـر چـيـز بـايـد ايـن             
ـقـطـه       اتفاقات شورانگيز را به عنوان ن
ـه              قدرتهاي جنبش کـارگـري ديـد و ب
رسميت شناخت و براي تثبـيـت آنـهـا       
تـالش کــرد. بــراي مــثــال بــه جــرات              
ميتوان گفت کـه هـم اکـنـون حضـور            
ـه                 خانواده هـا در جـنـبـش کـارگـري ب
سنت رايجي تـبـديـل شـده اسـت. از               
جمله نمونه هاي اخير آن حضور فـعـال   
خانواده ها در تجمـع اعـتـراضـي روز         

خرداد کارگران نيشکر هفت تـپـه      ١٧ 
ــران        در شــوش،    ــارگ ــراضــات ک ــت اع

اخراجي و جوياي کـار مـعـدن آق دره          
همراه با خانواده هايشان، اعتراضـات  
کارگران معادن زغال سنگ هشـونـي   
غربي و کوهبنان و  خانواده هاي آنـهـا   
بـــخـــاطـــر تــــعـــويـــق پـــرداخــــت               
دستمزدهايشان است. در اعتراضـات   
کارکنان مخابـرات نـيـز خـانـواده هـا             
ـه در      جايگاه مهمي داشته اند. از جمل
پانزدهم تيـرمـاه، ايـن کـارگـران بـراي             
ـه هـمـراه                 پيگيـري خـواسـتـهـايشـان ب
خـانـواده هـايشــان تـجـمــع داشـتـنــد.              
همچنين در سومين روز از تجمـعـات   

سراسري آنان در  آبان سال گذشته نـيـز   
ـفـر از آنـهـا از                     که بيش از دو هـزار ن
شهرهاي مختلف در مقابل مـجـلـس    
تجمع داشتنـد، خـانـواده هـا شـرکـت             
فعالي داشتند. ديدن اين پديـده مـهـم       
ـه              فاکتور مهـمـي در گسـتـرش دامـن
اعتراضات کارگري و مـتـحـد کـردن         
کل جامعه حول خواستهاي سـراسـري     
ـقـر و بـراي                   عليه زنـدگـي زيـر خـط ف
داشتـن يـک زنـدگـي انسـانـي اسـت.                
حضور خـانـواده هـا در اعـتـراضـات             
کارگري و در تمام عرصه هاي مبارزه 
در سطح جامعه را بايد به امري هـمـه   

 گير تبديل کرد.  
طبقه کارگر هنوز با کـل نـيـروي        
طبقاتي اش به ميدان نـيـامـده اسـت.       
حضور خانواده ها فاکتور مـهـمـي در      
به ميدان آمدن کل اين نيـرو و بسـيـج        
کل جامعه پشت خواستهاي سراسري 
کارگري است و اين يک تـاکـيـد مـهـم        

 ماست.  
تاکيد ديـگـر ديـدن تـوازن قـواي            
موجود و جلو آمـدن بـا خـواسـتـهـاي           
سراسري است. همانطور که کـارکـنـان    
ــار               ــت ــواس ــرات خ ــخــاب ــي م ــان ــم ــي پ
قراردادهاي مستقيم کاري هستنـد و    
اين يک خـواسـت سـراسـري کـارگـري             

 است.
تاکيد ديگر، دامن زدن به جنبش 
براي سازمانيابي توده اي کارگـري در    
سطحي سراسري است. تـاکـيـدي کـه          
موضوع يکي از قـرار هـاي کـنـگـره              

 دهم حزب بود.  
اعتراضـات کـارکـنـان پـيـمـانـي             
مخابرات  در سال گذشته و دور اخـيـر   
مبارزاتشان از وجود شبکـه گسـتـرده      
اي از ارتباط در ميان اين کارگران در   
سطح سراسري حکايت دارد. شـبـکـه       
هايي که اساسا در مدياي اجتمـاعـي   
شکل گرفته اند. و در واقـع در بسـتـر         
اين شبکه هـاسـت کـه اعـتـصـابـات              
سراسـري شـکـل گـرفـتـه اسـت و در                  
همين بستر نيز کـارگـران مـخـابـرات           
ميتوانند و حياتي اسـت کـه تشـکـل         
سراسـري و تـوده اي خـود را شـکـل                  

 دهند. 
طبعا اينجا بـحـث مـن بـر روي             
جنبش کارگري به معناي اخص کلمه 
است. وگرنه طبقه کارگر براي ايـنـکـه       
خود را رها کند، بايد کل جـامـعـه را        
رها کند. بـراي ايـن کـار بـايـد پـرچـم                
ـلـيـت     اعتراضي و نقد عميق خود به ک
نظام سرمايه داري را در برابر جـامـعـه    
ـه            ـقـش ب بلند کند و براي  ايفاي ايـن ن
حزب نيازمند است. ايـنـجـاسـت کـه           

ـه                   يک تاکيـد و فـراخـوان مـهـم مـن ب
کارگران عضويت در حزب کمونيست 

 کارگري است.  
 


�ان:   @شما بر اين بـاوريـد کـه      */
گرايشات و محافل مختلف کارگـري  
مي توانند متحدانه در جهـت اتـحـاد      
صــفــوف مــبــارزاتــي طــبــقــه کــارگــر        
همکاري کنند. قدري در ايـن مـورد          

 توضيح دهيد. 
ــ�:   ــ- دا�>ــ& درســت اســت.    �ــ�

گرايشات مختلف در جنبش کارگري 
و جنبـش هـاي اجـتـمـاعـي مـوجـود               
فعالند. به نظرمـن ايـن گـرايشـات و            
محافل مختلف کارگري مـيـتـوانـنـد      
حول خواستهاي سراسـري کـارگـري و        
عليه تعـرضـات هـر روزه حـکـومـت             
اسالمي متحد عمـل کـنـنـد. بـطـور            
ـفـاق افـتـاده اسـت.                عملي نيز ايـن ات
نمونه اش قطعنامه هاي تشـکـلـهـاي       
مختلف کارگري در مـنـاسـبـت هـاي        
مختلفي چون روز جـهـانـي کـارگـر و            
عليه تعرضات حـکـومـت اسـالمـي          
چون اعتراض عليه طرح ضد کارگري 
اصالح قانون کار و يا بيانيه هايـي بـا     
امضاي فعالين و رهبران کـارگـري از       
طيف ها و گرايشات مختلف عـلـيـه      
ــارزات و در                 ــتــي کــردن مــب ــي امــن
کارزارهاي مختلف  را شـاهـد بـوده            
ايم. اقداماتي از اين دست، ميـتـوانـد     
صفي قدرتمند از رهبران اعتـراضـات   
کارگري و تشکلهـاي کـارگـري را در          
ـقــابــل حــکــومــت اســالمــي و                 مـ
ـفـع                    ـه ن تعرضاتـش قـرار دهـد. ايـن ب
جنبش کارگري اسـت و در راسـتـاي            
تقويت آنست. طبعا در اقـدامـاتـي از       
اين دست نيز هر گرايشي تالش دارد، 
گفتمان خود را به جـلـو بـرد. گـرايـش           
ـه درجـه اي کـه               چپ و راديکال نـيـز ب
بتواند بر خواستهاي اعتـراضـي خـود      
ـه هـمـان             صراحت و شفافيـت دهـد، ب
درجه  ميتواند مهر خود را بـکـوبـد و      
ـه اعـتـراضـات جـاري               رنگ خود را ب
ـه        کارگري بدهد. خوشبختانه وقـتـي ب
جنبش اعتراضي کارگري و جـنـبـش      
هاي اعتراضي در کل جـامـعـه نـگـاه        
ميکنيد، دفاع از آزاديخواهي، انسان 
ـه مصـاف           دوستي، برابري طلبـي و ب
گرفتن تمام فجايع و تبعيضات حاکـم  
در جامعه و ضديت با فساد و دزدي     
نشاندهنده غالـب بـودن ايـده آلـهـا و              

 آرمانهاي چپ در جامعه است.
اما در عين حال خط قرمزهـايـي   
هــم وجــود دارد. خــط قــرمــزهــا                   
گرايشات و جرياناتي هستند از نـوع      

مــلــي اســالمــي هــا و طــيــف هــاي            
رنگارنگ آن که يک تالش دائـم آنـهـا        
کشـانـدن مــبـارزات کـارگــران و کــل             
جامعه بدنبال اين جـنـاح و آن جـنـاح           
حکومتي، نگاهداشتن و مـنـحـصـر         
کردن ايـن مـبـارزات در چـهـارچـوب             
هاي قـوانـيـن جـمـهـوري اسـالمـي و               
ساختارهاي آن است. گـرايشـاتـي کـه        
عمال براي حکومت وقت ميخـرنـد و     
مبارزات مـردم را بـا سـردوانـدن در               
کريدورهاي قـانـون و دسـتـگـاهـهـاي            
حکومتي به فرسودگي ميکـشـانـنـد.     
ـه              بطور مشخص عـمـلـکـرد ايـنـگـون
ـفـي               گرايشات را در کـانـونـهـاي صـن
ـلـمـان، پـرسـتـاران و در جـنـبـش                   مع
ـه          کارگري به روشني ديده ايـم و تـجـرب
کرده ايم که در مقاطعي به ترمزي در   
مقابل رشد اين مبارزات تبديل شـده    
ـه    اند. و يا گرايشاتي که با دامن زدن ب
قومگرايي، خرافه و عـقـب مـانـدگـي         
عمال در صفوف اعتراضات جـامـعـه    
تفرقه ايجاد ميکنند و آنرا به بـيـراهـه      

 ميکشند. 
نقد و افشـاي ايـن گـرايشـات و               
ـقـد و افشـاي                   منـزوي کـردن آنـهـا، ن
تشکلهاي دست ساز حکومتـي، ايـن     
ارگانهـاي جـاسـوسـي حـکـومـت در               
محيط هاي کار که همواره تالششـان  
بر کشاندن مبارزات کارگران بـدنـبـال      
جناحهاي حـکـومـتـي و مـهـار ايـن                
مبارزات بوده است و کنار زدن آنها به 
عنوان يک مانع از مقـابـل مـبـارزات       
کارگري، يک گام مـهـم در پـيـشـروي          
جنبش کارگري و قرار دادن افق روشن 
در مقابل مـبـارزات کـارگـران و کـل            

 جامعه است.   
 


�ان:   @برخي بر اين باورند کـه    */
ـه فشـار      در وضعيت فعلي و با توجه ب
امنيتـي کـه بـر رهـبـران و فـعـالـيـن                    
کارگري وارد مي شود امکان تشکـل  
يــابــي ســراســري ضــعــيــف و حــتــي            
ناممکن است. شما در اين مـورد چـه      

 نظري داريد؟
ما پاسخ اين نابـاوري  ��- دا�>&�:  

را در هــمــان قــطــعــنــامــه در مــورد             
موقعيت ويژه جـنـبـش کـارگـري  در            
ايران در کنـگـره دهـم داديـم. در سـر               
سخن اين قطعنامه اعالم کـرديـم کـه        
در فضاي متحول اجتمـاعـي و مـوج        
هـم سـرنــوشـتـي و هـمـبـســتـگـي بــا                  
مبارزات کارگري، اين جنبش اکـنـون   
ثقل سياسي مهمي در جامـعـه پـيـدا       
کرده  و به آستانه ايـجـاد تشـکـلـهـاي           

 ۷ صفحه  

 ۲ از  صفحه  
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جمله دو دبـيـر مشـتـرک ايـن حـزب،               
صــالح الــديــن دمــيــرتــاش وفــيــگــن         
يوکسک داغ، بيش از هشت ماه است 
که به اتهام همکاري با پ. ک. ک در         
زنــدان بســر مــيــبــرنــد. دســتــگــيــري           
ـه حـکـومـت            بربراوقلو تازه تريـن حـمل
اردوغان به نيروهاي اپوزيسيون است. 
بنابر اين، زمينه ها و داليـل حضـور         
گســتــرده مــردم در راهــپــيــمــايــي و            
ميتينگ،  بسيار فراتر از دستگـيـري   

 بربراوقلو است.
اردوغان به دنبال کودتاي نافرجام 

تـوسـط هـواداران         ۲۰۱۶ ژوئيه    ۱۵ 
کـه بـيـشـتـر يـک              -فتـح اهللا گـولـن          

ـه بـيـن دو جـنـاح             رودررويي مسلحان
اسالم سياسي "ميانه رو" بـود کـه تـا            
ـه سـر                 چندي پيش در يـک ائـتـالف ب

با استفاده از بـي تـحـرکـي          -ميبردند
نــيــروهــاي اپــوزيســيــون و بــا وجــود            
تضعيف موقيعت سياسي اش بعد از  
کودتا، با هدف تثبيـت قـدرت خـود،        
ـه        وضعيت فوق العاده اعالم نمـود و ب
دنبال آن به تصفيه نيروهاي مـخـالـف      
پرداخت. موج تصفيه در ابتدا ظـاهـرا    
معطوف به اعضا و هـواداران گـولـن        
بود اما، دامنـه تـعـرض اردوغـان بـا            
مرور زمان و تا حدود زيـادي بـعـلـت         
پاسيفيزم نيروهاي چپ و سنديکاهاي 
کارگري، به تمامي نيروهاي مخـالـف   
و چپ گسترش يافت.  اما، علـيـرغـم     
سرکوب هاي لجام گسيخـتـه تـوسـط       
اردوغان، او قادر به تثبيت موقـعـيـت    
متزلـزل سـيـاسـي خـويـش نـگـرديـده                
 است. در زير به دالئل آن مي پردازيم.

رودررويي نظامي ميان متفقـيـن    -۱ 
سابق رعدي در آسمان بـي ابـر نـبـود.         
ـه رودرويـي        اين حلقه اي از يک سلـسـل
سياسـي بـود کـه ريشـه درگسـتـرش               

مبارزه طبقاتي و اجتماعي در ترکـيـه   
که به قـيـام      ۲۰۱۳ داشت. قيام ژوئن  

پارک گزي مشهور است، نـمـود رشـد        
نــارضــايــتــي اجــتــمــاعــي عــمــيــق از        
ـه         سياستهاي اسالم سياسي در تـرکـي
است. اين قيام، پايه هـاي حـکـومـت        
اردوغان را لرزاند، بنحوي که شبح آن   
ـه وحشـت اردوغـان و                همچـنـان مـاي
حــزب عــدالــت و تــوســعــه اوســت.              
کودتاي نافرجام خود، برآمده از بحران 
سيـاسـي و حـکـومـتـي، تشـتـت در                 
صفوف جـنـبـش اسـالم سـيـاسـي، و              
ناتواني آن در کنتـرل، فـرو نشـانـدن و           
سرکوب مبارزات اجتماعي در ترکيه 
بود. به اين معني، اسالم سياسـي در     
ترکيه مطلوبيت سياسي خود را حتي 
براي بخش بزرگي از بورژوازي تـرکـيـه     

 نيز از دست داده است.      
  

اعالم و اعـمـال وضـعـيـت فـوق                -۲ 
العاده در جامعـه، خـود نشـانـدهـنـده           
ناتـوانـي هـيـئـت حـاکـمـه در مـهـار                   
اعتراضات اجتماعي و نشانـگـر يـک      
بحران عميق اجـتـمـاعـي اسـت. ايـن              
وضعيت  در کشوري که بـورژوازي آن    
در پي ادغـام هـمـه جـانـبـه در بـازار                  
جهاني است و بويژه، خواستار انتـگـره   
شــدن در ســرمــايــه اروپــا اســت، و               
ـه اروپـا      مذاکرات عضويت در اتحادي
را به پيش ميـبـرد، يـک زنـگ خـطـر             
است. اين، عاملي است کـه مـوجـب        
ـه     فرار سرمايه از اين کشور ميشود. ب
ـه    بن بست رسيدن مذاکرات با اتحـادي
اروپا، تـنـش مـيـان اردوغـان و دول                
اروپــايــي، رجــز خــوانــي حــکــومــت           
اسـالمـي تـرکـيـه عـلـيـه کشـورهـاي                 
ـه سـيـاسـتـهـا و            غربي، و چنگ زدن ب
ــيــســتــي و              ــال ــون ــاســي شــعــارهــاي ن
ـلـف                   شونـيـسـتـي،  نـمـادهـاي مـخـت

سياسي اين ناتواني اسـت. بـورژوازي        
ترکيه در اين مدت به کـرات خـواهـان      
لغو وضعيت فوق العـاده شـده اسـت.        
ـه دفـعـات               جالب ايـنـکـه، اردوغـان ب
متعدد سعي در مطلوب جـلـوه دادن       
وضعيت فوق الـعـاده بـراي بـورژوازي         
داشته است. اردوغان روز چهارشـنـبـه     

ژوئيه، در يک گردهمايي، خطاب  ۱۲ 
به کارفرمايان گفت که؛ هدف اصـلـي     
وضعيت فوق الـعـاده، جـلـوگـيـري از             
اعتصابـات کـارگـري اسـت. بـا ايـن                
حال، اردوغان قادر به مـجـاب کـردن        
بورژوازي بزرگ در ترکيه نشده اسـت.    
به اين ترتيب، اسالم سياسـي، چـه بـا        
وضعيت فوق العـاده و چـه بـدون آن،            
خود عاملي در تعميق بحران سياسي 

 و اجتماعي در ترکيه است.
 
بــا وجــود حــمــالت گســتـرده بــه             -۳ 

حقوق اجتماعي، تعقيب و دستگيـري  
مخالفان و منتقدان و اکـتـويسـتـهـاي      
چپ، تروريزه کردن جامعـه، سـرکـوب      
نيروهـاي اپـوزيسـون کـرد، سـانسـور             
مــطــبــوعــات و ديــگــر رســانــه هــا،            
حکومت اردوغان موفق به مـرعـوب     
کردن جامعـه نشـده اسـت. يـکـي از               
مــهــمــتــريــن نشــانــه هــاي شــکــســت        
سياست مرعوب کردن جامعه، نتايج 

 ۱۶ رفراندم براي تغيير قانون اساسـي    
آپريل است. اردوغان، عليرغـم فشـار      
بر اپوزيسيون و جلوگيري از فـعـالـيـت     
سياسي و تبليغاتـي ايـن نـيـروهـا بـا             
ـه وضـعـيـت فـوق الـعـاده و                   استناد ب
ايجاد فضاي جنگي در مناطـق کـرد     
نشين و همچنين، استفاده انحـصـاري   
ـه        از تمامي امکانات دولتي، از جـمل
تلويزيون و راديوي دولتي، و تقلب در   

درصـد آرا را،         ۵۱ انتخابات، تـنـهـا      
ـه ايـن داليـل، نـتـايـج                     کسب کـرد. ب
ـه وجـاهـت و                    رفرانـدم فـاقـد هـر گـون
مشـروعــيــت در انــظــار عـمــومــي و           

جهاني و موقعيت اردوغان را بسـيـار   
شـکـنـنــده تـر از پـيـش کـرده اســت.                  
اردوغان در تمامي شهرهاي بزرگ از   
جمله استانبول، آنکارا، ازمير، آدانا و   
ـقـل اقـتـصـادي و               آنتاليا که مـراکـز ث
سياسي ترکيه را تشکيل مـيـدهـنـد،       
در رفراندم شکسـت خـورد. اکـثـريـت           

سـال،     ۲۵ تا    ۱۸ راي دهندگان جوان 
در رفراندم عليه اردوغـان راي دادنـد.       
به قـول ارطـغـرل کـرکـچـي نـمـايـنـده                   
ـقـهـا،      کمونيست حزب دمکراتيک خـل
اردوغــان بــا ايــن رفــرانــدم، تــمــامــي          
راههاي فرار خويش را بست و خود را   

 در محاصره قرار داد.  
 
ـه رو"،       -٤  شکست پروژه "اسالم ميان

اردوغان، مطلوبيت او و حـزبـش نـزد        
دول غربـي را  از دسـت داده اسـت.                
حمايت اردوغان از نيروهاي متوحـش  
تــروريســتــي اســالمــي در ســوريــه،           
حمالت رژيم او به  نيـروهـاي کـرد در        
سوريه کـه عـلـيـه داعـش در جـنـگ                
بودند، فقدان يک استراتژي مـنـسـجـم       
در سياست خارجي و شکـسـت پـروژه      
"عمق استراتژيک" در سوريه  و عـراق        
و شکست روياي احياي امپراتوري نو

عثماني، همگي موجب تضـعـيـف      -
موقعيت سياسي اردوغان شده است. 
رجــز خــوانــي هــاي اردوغــان عــلــيــه           

همانند غرولندهاي  -کشوهاي غربي
، اساسـا  -سال گذشته وي عليه پوتين

استفاده داخلي دارد، اگر چه در داخـل  
ترکيه نيز براي اين گنده گويي ها نـيـز     

 خريدار چنداني باقي نمانده است.
راهپيمايي و ميتينگ عدالت را   
بــايــد در مــتــن ايــن شــرايــط مــورد             
ارزيابي قرار داد. واکنـش اردوغـان و        
حزب حاکم در ابتدا تحقير و استهـزاي  
اين راهپيمايي بود. اردوغان و ديـگـر      
سردمداران حزب عدالت و توسعـه بـا     
لحني لمپن مابانه ادعا ميکردند کـه    
راهپيمايي به فرجام نخـواهـد رسـيـد.       
چندي بعد با تروريسـت و کـودتـاچـي         
خواندن راهپيمايان، تالش به تحـريـک   
مردم عليه اين راهپـيـمـايـي نـمـودنـد          
اما، اين حربه نيز نگرفت. پس از آن،      
با تهـديـد و شـانـتـاژ خـواهـان قـطـع                  
راهپيمايي شدند که به نتيجه نرسـيـد.   
حتي در يـک گـردهـمـايـي افـطـار بـا                 
روساي رسانه هاي عمومي، اردوغـان  
خـــواهـــان عـــدم پـــوشـــش خـــبـــري           

راهــپــيــمــايــي شــد. ايــن تــالش هــم             
شکست خـورد. بـا نـزديـکـتـر شـدن                  
ـه       راهپيمايان به استانبول، همچـنـان ب
تعداد شرکت کنـنـدگـان افـزوده شـد.          
ــون،             ــوزيســي ــروهــاي اپ ــي ــمــامــي ن ت
سنديکاها، احـزاب چـپ راديـکـال و           
ـه حـزب           طيف هاي مختلف، از جـمل
دمکراتيک خلقها پشتيبانـي خـود از       
ـه آن                    راهپيـمـايـي را اعـالم کـرده و ب
پيوستند. راهپيمـايـي و مـيـتـيـنـگ             
تنها با يک شعار؛ "عدالت براي همه"،    
و بدون حمل بنر و پرچم احزاب انـجـام     
گــرفــت. در انــتــهــا، در مــيــتــيــنــگ            
عــدالــت،  کــمــال قــلــيــچــداراوقــلــو،           

ماده اي را قرائت کرد  ۱۰ مانيفستي 
کــه از جــملــه مــطــالــبــات آن؛ آزادي            
تمامي روزنامه نگاران و نمـايـنـدگـان     
زنداني، الغاي وضعيت فـوق الـعـاده،        
اعاده حيثيت و بازگشت کليـه اخـراج     
ـه   شدگان از جمله اساتيد دانشگاه ها ب
مشـــاغـــلـــشـــان، پـــايـــان دادن بـــه            
دســتــگــيــريــهــاي بــدون مــدرک جــرم،        
احياي حق محاکمـه در دادگـاه هـاي          
ـه حـقـوق           صالح و مستقل و احـتـرام ب

 پايه اي انسانها بود.
راهپيمايي و ميتينگ ميليوني،  
ـه         ـه شـدت ب فضاي سياسي ترکيه را ب
سود اپوزيسيون و عـلـيـه حـکـومـت             
ــاي                ــروه ــي ــر داد. ن ــي ــغــي اردوغــان ت
ـفـس تـازه اي            ـه ن اپوزيسيون اعتماد ب
يافتنـد و رونـد مـتـشـکـل تـر شـدن                   
اپوزيسون که از دوره رفراندم آغاز شده 
بود، شتاب بيشتري به خـود گـرفـت.        
اين راهپيمايي نشان داد که، جـامـعـه    
ــهــاي                ــت ــاس ــي ــرعــوب س ـه م ــيـ ــرک ت
اسالميستها و دار و دسـتـه اردوغـان      
نگرديده است و اپوزيسيون قابليتهـاي  
بسيار بيشتري از اردوغان و حکومت 
و حزبش در تعيين شرايط آينده ترکيـه  
ــيــروهــاي                دارد. پــيــروزي مــردم و ن
آزاديخواه محتـوم نـيـسـت امـا، ايـن             
راهپيمايي و ميتينگ عـظـيـم نشـان       
ـه بـر سـر يـک دوراهـي                    داد کـه تـرکـي
سـرنــوشــت ســاز قــرار دارد. شــرايــط           
برزخي فعلي قابل ادامه نيست. بـعـد      
از اين حرکت، نيروهاي اپـوزيسـيـون،      
مردم و جريانات آزاديخـواه و بـرابـري        
طلب، با روحيـه اي بـاالتـر، نـيـرويـي             
بيشتر و متشکل تر، بسـوي بـزنـگـاه         

 تاريخي حرکت خواهند کرد.
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غرق کردن انسـانـهـاي مـحـبـوس در           
ـنـهـا ارمـغـان                قفسها شدند. هـمـه اي
جهان گنديده و بـحـران زده سـرمـايـه          
داري است که رهبـر "جـهـان آزادش"         

سال پيش با يکـي از بـزرگـتـريـن          ١٤ 
کشـور     ۲۱ تهاجم ميليتاريستي قرن 

عراق را به ويرانه اي کامل و به حـفـره   
اي سياه تبـديـل کـرد کـه از درونـش              
ـنـاک     انواع  و اقسام هيوالهاي دهشـت
سربلند کردند کـه يـکـي هـم داعـش            

 است. 
قبال مردم ايران ظرفيت باالي جنبش 
اسالمي در سـبـعـيـت را در شـاخـه               
شيعي آن در قالب حکومت اسالمـي  
تحت رهبري خميني ديده بودند. ايـن   
ـبـش تـحـت               بار شاخه سنـي ايـن جـن
ــغــدادي، هــم              ــوبــکــر الــب ــري اب رهــب
ـيـرحـمـي و                   ابتـکـارات تـازه اي در ب
توحش به ميدان آورد و هـم تـوحـش          
عنان گسيـخـتـه اش را بـه نـمـايـش                

 گذاشت و به آن علنا افتخار کرد.  
حتي ما که از کـنـج خـانـه هـايـمـان              
اخبار اين اتفاقات هولناک و جنايات 
را شنيده ايم، جنـايـاتـي کـه آنـچـنـان            
فجيع است که حتي جرئت نکرده ايـم    
ـيـم،    تصاوير و ويديوهايش را نگاه کن
بايد از بيرون راندن داعش از موصـل  
عميقا خوشحال باشيم، چه بـرسـد بـه      
ـيـم    انسانهايي که خود قربانيان مستق
يا شاهدان مستقيم اين جنايات بـوده  
ـنـکـه شـهـري بـا              اند. به هر حال همـي
جمعيت اوليه دو ميليوني، که نصف 
ـنـد،    بيشترش آواره و بي خانمان هست
و دهها هزار نفرش کشتار شده اند، از 
چنگال خالفت اسالمي داعـش آزاد      
شده اند، مايه خوشحالي هر انسـانـي   
بايد باشد. اين ابتدايي ترين احسـاس   
هر انساني بايد باشد که از درد و رنـج  

 همنوعانش متاثر است. 
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داعش در موصـل عـراق بـه لـحـاظ            
نظامي در هم شکسته شـد. در رقـه          
سوريه هم در حال شکست است. امـا   
مطلقا نبايد توهم داشت که شکسـت  
نظامي داعش در موصل و رقه پايان 
کار داعش و به طريق اولي، پايان کار 

تروريسم اسالمي در منطقه و جـهـان   
 است. 

اوال، هنوز داعش جدا از مناطقي در 
سوريه، در خود عراق در مـنـاطـقـي         
مثل تلعفر و اطراف موصـل حضـور     
دارد و حتما هنوز تعدادي در ويـرانـه     
هاي موصل باقي مانده اند و شـايـد       
حتي در شهرها و روستاهاي اطـراف    
پخش شده اند تا پرچم خون آلـودشـان   
را در جايي به اهتـزار درآورنـد و اگـر          
دستشان برسد همچنان سرببرند و آدم 
ـقـام خـالفـت در هـم                  ـت بسوزانند و ان
شکسته شده شان را بگيرند. فراتر از    
اين، دار و دسته هاي اسالمي زيـادي  
در ازبکستان، افغانستان، پاکسـتـان،   
ليبي، نيجريه، سـومـالـي، سـودان و           
ـقـا    تعداد زيادي کشورهاي شمال آفري
و خاورميانه، مخصوصا کشورهايي 
کـه ســاخـتــار ســيـاســيـشــان بــعـد از              
فروپاشي جهان دوقطبي به هم ريخته 
ـنـد بـه            ـتـوان است، هنوز فعالند و مـي
مثابه بخشي از اسالم سياسي سـنـي     

 زندگي مردم را به خون بکشند. 
تا آنجا که به عراق مربـوط اسـت نـه        
داعش و نه انواع دسـتـجـات مسـلـح        
اسالمي رقيب شيعـي کـه در عـراق          
جوالن ميدهند يکباره از آسمان فرود 
نيامده بودند که يک باره بخار شوند و 
محو شوند. دستجات ترور اسـالمـي    
سني وشيعه فقـط بـازيـگـران جـلـوي           
صحنه هستند. همه اين دار و دسـتـه    
هـا صــاحـبــي دارنــد کــه بــه مــثـابــه               
بـازيــگــران اصـلــي، ســالـهــاســت کــه          
مــنــطــقــه را بــه خــون کشــيــده انــد.             
عربستان سعودي، جمهوري اسالمي 
و ترکيه در راس دول مرتجع منـطـقـه    
هستند که بر روي ويرانه هاي عراق و 
سوريه و باالي سر صدها هزار کشتـه  
ـلـونـهـا آواره دارنـد مـوقـعـيـت                  و مـي
ـبـا را                     سـيـاسـي خـود در مـقـابـل رق
ـنـد. و در سـطـح                   مستحکـم مـيـکـن
ـنـد     جهاني اين آمريکا و روسيه هسـت
که در جهان در هم ريخته بعد از پايان 
جهان دو قطبي دارند نقش و جايـگـاه   
آتي خود را به قيمت جـان و زنـدگـي          
ميليونها انسان در سوريه و عراق رقم 

 ميزنند. 
داعش فقط بخشي از شـبـکـه سـنـي        
تروريسم اسالمي است و يـک بـخـش      
مساله است. در کنار بقاياي داعـش     
دهها بـانـد مسـلـح شـيـعـي سـر بـه                    
جمهوري اسالمي در عراق و منطـقـه   
جوالن ميدهند. اينها به خاطر نجات 
مردم از تروريسم داعش وارد جـنـگ     

نشــده بــودنــد کــه بــا رفــتــن داعــش             
ــد و بــه                 بســاطشــان را جــمــع کــنــن
ـيـروهـايـي          پايگاههايشان برگردنـد. ن
مثل حشد الشعبي (نسـخـه عـراقـي       
بسيج اسالمي در ايران) که سـالح و     
ايدولـوژيـش را جـمـهـوري اسـالمـي              
ـتـي                    ـيـاب تامـيـن مـيـکـنـد، جـنـگ ن
ـيـش        جمهوري اسالمي در عراق را پ
ميبرند. اينها تا جمهـوري اسـالمـي       
هست نقش خواهند داشت. اين همـه   
جانفشاني بسيج اسالمي قرار نيست 
حرمها را حفظ کند. اينها قرار اسـت   
کريدور آزادي باز کننـد کـه تـهـران و           
ـنـان وصـل                ـب بغداد را بـه دمشـق و ل
کنند و کل اين هـالل شـيـعـي را بـه              
درياي مديترانه برساند و در نـهـايـت        
دست حکومت اسالمي براي حمايت 
از بشار اسد و حزب اهللا لبنـان بـازتـر      
باشد و "مـحـور مـقـاومـت" شـيـعـي               
موقعيت بهتري در منطقه پيدا کنـد.  
تا بساط اين نيروهـا از عـراق جـارو          
نشــود، مــردم عـــراق روز خـــوش               
نخواهند ديد و روشن اسـت کـه ايـن          
ـيــن کشـيــدن خــود                امـر در گـرو پــاي

 حکومت اسالمي در ايران است. 
تا زمانيکه عراق صحنه رقـابـت دول     
مــنــطــقــه و جــهــان بــراي پــيــشــبــرد            
ـيـکـه               سياستـهـايشـان اسـت؛ تـازمـان
آمريکا و روسيه و جمهوري اسالمـي  
و تــرکــيــه و عــربســتــان ســعــودي و             
ـنـد           ـتـوان ـتـشـان ب نيروهاي تحت حماي
صحنه سياسي عـراق را بـر مـحـور             
ـفـرت قـومـي و          قوميت و مذهب و ن
مذهبي سازمان دهند؛ مـردم عـراق       
 روي آرامش را به خود نخواهند  ديد.  
و در سطح پايه اي تر بايد تاکيد کـرد    
که جهان سرمايه داري تا خـرخـره در       
ـبـش اسـالمـي            بحران فرورفته بـه جـن
نياز دارد. اگر امروز با يکي از شاخـه  
هاي اين جنبش شاخ به شاخ ميشود 
مطمئن باشيد که در همان حال شاخه 
ديگري را زير بالش پرورش ميـدهـد.   
ـيـا، هـيـواليـي                 بايد يک جـايـي از دن
خوفناک وجود داشته بـاشـد کـه دول          
غرب و متحدين مـنـطـقـه اي اش و           
همچنين رقيب روسي و متحدينـش،  
آن را نشـان مـردم بـدهـنـد و بـه نـام                  
مـــقـــابلـــه بـــا آن، ســـيـــاســـتـــهـــاي           
ارتجاعيشان را، هم در سطح داخـلـي   
ـيـش       و هم در سطح منطقه و جهـان پ

 ببرند.   
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قبل از چيز بايد اين روش بـاشـد کـه          
آنهايي که مردم سوريه و عراق را بـه      
اين روز انداخته اند نميتواننـد نـاجـي      
مردم از اين وضعيت شـونـد. حـکـام          
آمريکا و روسيه و عربستان و ايران و   
ترکيه عليرغم رقابت و اختالفـاتشـان   
ـنـد و              خود پاي اصلـي مسـالـه هسـت
کساني که خود پاي اصـلـي مسـالـه         
هستند نميتوانند بخشي از راه حـل        
باشند. نبايد تخاصم ميان آمريکا و    
جمهوري اسالمي و داعش، کسي را 
فريب دهد. اين اولين بار نيـسـت کـه       
خــالــقــيــن مــوجــودات اســالمــي در         
منطقه، با مخلوق خود، شاخ به شاخ 
ميشوند. تقابل ائتالف عليه داعـش     
با داعش هـم، يـکـي از ايـن مـوارد              

 است. 
براي مثال کسي نبايد ائتالف ترامپ 
و شيخ سلمان عليه ترويسم اسـالمـي   
را جدي بگـيـرد. يـکـي مـيـراث دار              
بوش پدر و پسر است. پـدر و پسـري         
ـيـن             که عراق را بـه آزمـايشـگـاه خـون
ميليتاريسم آمريکا تبديل کـردنـد و       

که از هر  کل يک کشور را شخم زدند 
ـفـهـاي هـرز اسـالمـي               گوشه اش عـل
ـبـع اصـلـي         سربرآوردند. و ديگري مـن
همه دسـتـجـات آدمـکـش اسـالمـي            
سني است که از اندونزي تا نيجريه تا 
پاکستان تا عراق و سـوريـه و سـايـر             
نقاط جهان پخش و پال هستند. اگـر     
ـنـهـا هـمـه         دادگاه عادالنه اي باشد اي
ـيـد و                بايد به خاطر مـعـمـاري و تـول
گسيختن افسار تبه کـاران اسـالمـي      
در دنــيــا، بــه خــاطــر تــحــمــيــل رنــج            
غيرقابل توصيف بر بشر، بـه خـاطـر        
نسل کشي در عراق و سوريه و سـايـر   
نقاط جهان در صندليهاي رديـف اول    

 يک محاکمه عادالنه قرار گيرند. 
درجه بااليي از بيشرمي مـيـخـواهـد       
که فروش حجم عظيمي از مدرنتريـن  
سالحها با قدرت تخـريـب و کشـتـار         
وسيع به پادشاه عربستان سعـودي را    
که منبـع اصـلـي تـروريسـم  شـاخـه                

سني است به مثابه اقـدامـي      -سلفي
براي مقابله با تـروريسـم بـه مـعـرض          
ـتـالف و مـعـاملـه            فروش گذاشت. ائ
دونالـد تـرامـپ و شـيـخ سـلـمـان از                   
يکطرف قرار است کار و بار سرمـايـه   
داران صنايع اسلحه سازي آمريکا را   
رونق ببخشد و ميليـاردهـا دالر پـول        
نفت را به جيب سرمايه داران اسلـحـه   
ساز آمريکا بريزد و از طـرف ديـگـر          
يــکــي از مــنــابــع اصــلــي تــروريســم           
ـتـريـن سـالحـهـا           اسالمي را به مخـرب

مجهز کند و زير پـايـش را مـحـکـم            
 کند. 

از ســوي ديــگــر، آيــا واقــعــا کســي             
ميتواند اتحاد پوتين و خامنـه اي و      

تروريسم اسالمـي را      بشار اسد عليه
جـدي بــگــيــرد کــه فــقــط بــه خــاطــر             
تالششان بـراي سـرپـا نـگـه داشـتـن                
جنايتکاري مثل بشار اسد، جايشـان  
در همان دادگاه عادالنـه و در کـنـار          

 جنايتکاران طرف ديگر است؟
همزمان که نمايش مسخره آمريکا و 
عربستان و متحدينشان عليه قطر به 
نام مقابلـه بـا تـروريسـم  در جـريـان                 
است، موسسه هـنـري جـکـسـون در          
انگلستان، گزارش مفصـلـي در بـاره        
حمايت گسترده و سابقه دارعربستـان  
سعودي از گروههاي تروريست سلفي 
منتشر کرد و در آن حتي، بـا اسـم و         
رسم به ارتباط مستقيم مـقـامـات و        
ـقـر در عـربسـتـان بـا              بنيادهاي مست
گروههاي جهادي در بريتانيا و سـايـر     

 نقاط جهان اشاره شده است.  
تــازه ايــن گــزارش از دســت حــکــام             
انگلستان در رفته اسـت. تـرزا مـي،           
نخست وزير انگلستان که در سفر بـه    
عربستـان تـاکـيـد کـرده بـود روابـط                
سياسي و اقتصادي لنـدن بـا ريـاض        
ــار ضــروري و             بــراي کشــورش بســي
ـتـشـار                    حياتـي اسـت تـا کـنـون از ان
ـنـي گـزارش مـفـصـل             عمومي و عـل
ـقـش عـربسـتـان             ـنـه ن ديگري در زمي
سعودي در حمايت معنوي و مالي و 
ـيـکـي از تـروريسـم اسـالمـي                لجسـت

 شاخه سني، ممانعت کرده است.
يک شرط مهم رهايي منطقه و عـراق  
از چرخه خشونت تروريسـم اسـالمـي      
قطع کـردن پـاي هـمـه دول مـرتـجـع                
ـيـشـان از                   منطقـه و حـامـيـان جـهـان
ـتـهـايـي کـه               زندگي مردم اسـت. دول
جنبش اسالمي علي العموم و انـواع    
دسته هاي تروريست را نيـاز دارنـد و       
ـيـد خـواهـنـد          همچنان توليد و بازتـول

 کرد. 
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اخبار همـچـنـان از اعـتـراضـات           
گســتــرده کــارگــري حــکــايــت دارد.           
کـارفـرمــا تــهـديـد مـيــکـنــد. اخــراج              
ميکند. اما کارگران مي ايسـتـنـد و         
ـقـيـت         حقشان را طلب ميکنند. مـوف
کارگران بازنشسته نيشکر هفـت تـپـه      
ـه                    ـه تــحــمــيــل پــرداخــت هــزيــنـ بـ
بازنشستگـي شـان، عـقـب نشـيـنـي              
مخـابـرات و وعـده مسـئـوالن بـراي               
ـه کـار کـارکـنـان اخـراجـي               بازگشت ب
مخابرات لرستان و سـه هـفـتـه اخـيـر           
اعتصاب يکپارچه کـارگـران مـيـدان         
نفتي آذر ايالم است که از اول تـيـرمـاه    
شروع شـد و هـمـچـنـان ادامـه دارد.               
ـه ايـن خـبـرهـا و مـاجـراي                    نگاهـي ب
ـفـتـي آذر              اعتصاب متحـد مـيـدان ن
ايــالم بــيــش از بــيــش حــال و هــواي              
جـنــبـش اعـتــراضـي کـارگــري را بــه              

 نمايش ميگذارد. 
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ــدنــد،             ١٥٠  ــراج ش ــر اخ ــارگ ک
کــارگــران بــه اعــتــصــابشــان ادامــه            

 ميدهند.
ـفـتـي           اعتصاب کارگران مـرکـز ن
ـه                   آذر ايالم از اول تـيـر مـاه آغـاز و ب
مرور تعداد بيشتري از کارگران و نـيـز   
کارکنان دفاتر فني ومهندسي شرکت 
ــر مــي شــدنــد، بــه آن                    کــه صــد نــف
پيوستند. در اين حـرکـت اعـتـراضـي         
عليرغم  تـهـديـدات روسـاي شـرکـت           
(رحــيــم پــور، بــابــک شــمــشــيــري و              
امثالهم)، کارگران به اعـتـراضـتـشـان       
ادامه داده و دسـتـمـزدهـاي پـرداخـت           
نشده خود را طلب کردند. هـمـچـنـيـن       
يک موضوع ديگر اعتراض کارگـران،  
خطـر بـيـکـارسـازيـهـا بـود. از قـبـل                    
صــحــبــت از تــعــطــيــلــي کــارگــاه و             
بيکارسازي کارگران و واگذاري کار به 
پيمانـکـاران در مـيـان بـود و حـتـي                  
ـه : پـايـپـيـنـگ،                   قسمتهايـي از جـمل
ـه          سويل و قسمتهايي از کار بـرق را ب
 بخش پيمانکاري واگذار کرده بودند.   

در روزهـــاي اول اعـــتـــصـــاب            
کارکنان دفاتر فـنـي ومـهـنـدسـي بـا              
وعــده پــرداخــت حــقــوقشــان در روز            
ـه سـر کـار خـود            دوازدهم ماه جاري ب
برگشتند. اما هـمـه کـارگـران وفـنـي              
کــاران هــمــچــنــان در دمــاي شــديــد           
وسوزان بدون هيچ امکان سرمـايشـي   

و بــه عــلــت وعــده هــاي دروغــيــن                
مسئولين در اعتراضات قبلي شـان،    
ـه اعـتـصـاب خـود ادامـه                 همچنـان ب
دادند. در ادامه اعتصاب ودر تـاريـخ      
تعيين شده دوازدهم تـيـرمـاه کـارگـاه          
توسـط شـرکـت کـارفـرمـا( سـروک)               
وروساي شرکت به حالـت تـعـلـيـق در          
آمد وبه خاطر تجمع نکـردن کـارگـران      
در داخل کارگاه ومحوطه کار، اعـالم  

 ٧ داشتند که براي چنـد روز سـاعـت          
صبـح کـارگـران بـعـد از کـارت زدن                 
واعالم حضور به خوابگاه وخانه هـاي    
خود برگردند. البته از قبل صحبت از    
تعطيلي کارگاه و بيکارسازي کارگران 
و واگذاري کار به پيمانکاران در ميـان  
ـه :                 بود و حتي قسـمـتـهـايـي از جـمل
پايپينگ، سويل و قسمتهايي از کـار    
برق را به بخش پـيـمـانـکـاري واگـذار           

  .کرده بودند
تير اعتـصـاب کـارگـران        ۱۴ روز 

سنگين تر از روزهاي قبل در جـريـان       
بود تا جايي که کارگران معترض بـرق  
اصلي دفاتر شرکت توسعـه آب وگـاز       
وشرکت کارفرمـا (سـروک) را قـطـع              
کردند و بقيه نـيـروهـاي دفـاتـر فـنـي              
مــهــنــدســي نــيــر بــراي بــار دوم بــه               
اعتصاب پيوستند و تعداد اعتصاب 

نفـر   ٤٠٠ تا  ٣٥٠ کنندگان  حدودا به 
رسيد. در ايـن روز از طـرف شـرکـت              
کارفرما اقداماتي بـراي وصـل کـردن        
بــرق شــرکــت صــورت گــرفــت، امــا            
کــارگــران جــلــوي ايــن کــار آنــهــا را              
گــرفــتــنــد. در ادامــه کــارگــران درب           
شرکتهاي ذکر شده را بسـتـنـد واجـازه       
تردد هيـچ يـک از مـاشـيـنـهـاي ايـن                 

 شرکتها را ندادند.  
ــکــي از                  ــر ي ــي ــم ت ــزده ــان روز پ
ـه   سهامداران شرکت توسعه آب وگاز ب
ـه ايـن                   ـفـي از تـهـران ب اسم خانم شـري
منطقه آمد و براي فرستادن کـارگـران     
به سر کارشان اعـالم کـرد، تـا پـايـان            
هفته حقوق معوقه سـال جـاري و تـا            

تير طلب همه کارگران بـابـت      ١٧ روز 
عيدي پرداخت خواهد شد. او سـپـس      
اطــالع داد کــه شــرکــت از هــفــدهــم             
تيرماه تقريبا تعطيـل خـواهـد شـد و           

تن از کارکنـان بـاقـي       ۶۰ تا  ۵۰ تنها 
ـه         خواهند ماند و با تهديد کـارگـران ب
اخراج، اعالم کرد که اگـر کسـي کـار        
ميخواهد بايد فوري سر کار خود بـاز    
گردد!. اما اين تهديدات با مقـاومـت     

تعدادي زيادي از کارگران روبرو شد و   
ـه      کارگران اعالم کردند که اعتمـادي ب
اين وعده ها ندارند و به اعتـصـابشـان    

 ۱۵۰ ادامه ميدهند. در ايـن مـيـان           
تن از کارگران که حقوقشـان پـرداخـت      
شــده اســت، اخــراج شــدنــد، امــا                  
اعتصاب کـارگـران هـمـچـنـان ادامـه            

 دارد.  
گفتني است که ميدان نفـتـي آذر     
ايالم که ميان ايران و عـراق مشـتـرک      

کيلومتري شهر مـهـران    ۲۵ است، در 
قرار دارد. فاز اول برداشت نفت از ايـن   

با شـرکـت    ۹۵ ميدان نفتي اواخر سال 
بيژن نامدار زنگنه وزير نفت آغاز شـد  

ـه     ۹۷ و قرار بـود فـاز دوم آن سـال                 ب
 برداري برسد. بهره
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بعد از گذشـت حـدود دو مـاه از            

 ٣٤١ برپايي اجتماعات اعـتـراضـي        
بازنشسته نيشکر هفـت تـپـه کـه هـر            

شد، سر انجام کـارفـرمـا       روزه برپا مي
هزينه بازنشستگي آنـان را پـرداخـت          
کرد. اين کارگران از اسفنـد مـاه سـال         

مشمول قانون بازنشستگي پيش  ۹۵ 
از موعد مشاغل سخـت و زيـان آور         
ـه دلـيـل عـدم واريـز                شده بودند امـا ب

درصد حق بيمه تـوسـط کـارفـرمـا،        ۴ 
صـدور احـکـام بـازنشـسـتــگـي آنـهــا               
ـه تـاخـيـر افـتـاده بـود. امـا                   تاکنون ب
سرانجام کارفرما ناگزير شد ترک کـار    

، ٩٥ اسفند سـال       ٢٥ آنها را از تاريخ 
مورد تاييد قرار دهد و طبق قانـون از    
مرداد ماه مستـمـري بـازنشـسـتـگـي          

 آنها پرداخت خواهد شد.  
ـه        بدين ترتيب کارگران بـازنشـسـت
نيشکر هفت تپه با مبارزات مـتـحـد      
خود و عليرغم تهديدات و فشـارهـاي   
مقامات مسئول توانستنـد خـواسـت      

 خود را به کرسي بنشانند.
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بدنبال تجمعات مکرر نـيـروهـاي    
شرکتي مخابرات لرستان در حمـايـت   
از همکاران اخراجي خود، محمدرضا 
ملکشاهي راد، معاون وزير وعده داد 
ــان اخــراجــي                 ــن ــارک کــه بــه زودي ک
ـه سـر کـار بـاز خـواهـنـد                   مخابرات ب
گشت. کارکنان مخابرات اعالم کرده  
اند که تا زماني که تکليف همـکـاران   
ـه                   ــراجــي آنــهــا روشــن نشــود بـ اخ
اعتراضاتشـان ادامـه خـواهـنـد داد.            

هـاي     گفتني است در روزهـا و هـفـتـه        
گذشته کارکنان شـرکـتـي مـخـابـرات         

هـا     لرستان همزمان بـا ديـگـر اسـتـان         
اعتصـابـي سـراسـري بـر پـا کـردنـد.                 
خواسته آنها عالوه بر بازگشت به کـار  
هــمــکــاران اخــراجــي، اجــراي طــرح           

بندي مشاغـل و عـقـد قـرارداد            طبقه
 مستقيم با شرکت مخابرات است.
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تيرماه، بـرابـر    ۱۴ روز چهارشنبه 
الـمـلـل سـتـاد           جوالي، امور بين ۵ با 

حقوق بشر قوه قضاييه در نـمـايشـي        
مضحک و مشمئز کننده، تعدادي از   
سفراي کشـورهـاي خـارجـي را بـراي            
بازديدي مهندسي شده از زندان اويـن  

 گرد آورد.
اين اقدام بيش از هـر چـيـز گـواه         
اين است که جـمـهـوري اسـالمـي بـه           
ـتـار فـوق                 دليل بيش از سـه دهـه رف
ـفـان              خشن و جنايتـکـارانـه بـا مـخـال
سياسي خـود، در افـکـار عـمـومـي               
جهان بشـدت رسـوا و تـحـت فشـار                

آور چيزي بجز  است. اين نمايش تهوع 
استيصال جمهوري اسالمي در بـرابـر   
ـيـدار جـهـان مـتـمـدن               وجدان آگاه و ب

تـوانـد      نيست. جمهوري اسالمي نمي 
ـيـک       ـلـمـات در پس اين بازي کثيف ديپ

 دستان خونين خود را پنهان سازد.
محکوميت مستـمـر جـمـهـوري        

ـيـن        ـلـي،        اسالمي در مـجـامـع ب الـمـل
المـلـل، و سـازمـان          سازمان عفو بين

ملل متحد بـر هـيـچ کـس پـوشـيـده              
نيست. کمتر نهاد و مـجـمـع مـدافـع         

هاي کـارگـري    حقوق انسانها، اتحاديه
و نهادهاي معتبر حقوقي در جـهـان       

شود که جمهوري اسـالمـي      يافت مي
ـيـن در            را به دليل سرکوب هـاي خـون

زندانهاي حکومت و از جـملـه در بـد        
زنـدان     -ترين آنـهـا       ترين و مخوف نام

محکوم نکرده باشد. بنـدهـاي     -اوين
و بند الف ايـن زنـدان،        ۲۰۹ و  ۳۵۰ 

سياهچالها و حسينيه وهمه سلـولـهـا    
گاههاي اين زندان، بخـشـي    و شکنجه

از کارنامه سراسر جنايت و فرامـوش  
نکردني از تاريخ خونبار و ضد بشري 

 جمهوري اسالمي است.
ـيـحـانـه در        تمامي سفرايي که وق
اين فريبـکـاري چـنـدش آور شـرکـت             

آور  کردند و خود را به اين بالهت بهت

زدند، چيزي جز منافع پليد سياسي و 
کننـد.   اقتصادي خود را در دنبال نمي

ـيـن در                اين ديپلمـاسـي رسـوا و خـون
خاطره تـاريـخـي مـردم ايـران بـاقـي                

 خواهد ماند.  
حزب کمونيست کارگـري ايـران،     
اين اقدام وقيحانه براي فريـب افـکـار      
عمومي جهـان را شـديـدا مـحـکـوم             

ـيـان            مي کند. ما در کنار هـمـه زنـدان
هاي داغديده آنها از  سياسي و خانواده

ــوقــي جــهــان               هــمــه مــجــامــع حــق
خواهيم جمهوري اسالمـي را بـه        مي

ـيـه         جرم  بيش ار سه دهه جنـايـت عـل
بشريت و فريب افکار عمومي جهان، 

ـيـن   ـلـي اخـراج           از کليه مجامع ب الـمـل
 نمايند.

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۱۳۹۶ تيرماه  ۱۷ 
 ۲۰۱۷ جوالي  ۷ 
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تــوده اي کــارگــري رســيــده اســت و               
مهمترين مولفـه هـاي ايـن تـحـول و              
پيشروي را بر شمرديم. قبل از هر چيـز   
خــوانــنــدگــان ايــن نــوشــتــه را بــه آن              
قطعنامه رجوع ميدهيم. امـا نـکـتـه        
اينجاست که اتفاقات همين چند مـاه    
نيز همانطور که اشاره کردم بر صحـت  
گفته ما مهر تاکيد گذاشته اسـت. از     
جــملــه ابــعــاد گســتــرده اعــتــراضــات        
ـقـش            کارگري در چند ماهه اخـيـر و ن
بيـش از پـيـش خـانـواده هـا در ايـن                    
مـــبـــارزات، ســـراســـري تـــر شـــدن            
اعتراضات کارگري و بـوجـود آمـدن          
بستر آمـاده تـري بـراي اعـتـصـابـات              
سراسري از نوع اعتصابات سـراسـري     

ــرات کــه خــود از                کــارگــران مــخــاب
سازمانيافتگي باالي اين اعتراضـات  
حکايت دارد، نقش مدياي اجتماعـي  
در ارتباط گيري اجتمـاعـي و شـکـل         
ـفـتـمـان سـازي و             دادن به بستري از گ
تصميم گيري سريع و سراسري همـه و    
همه معناي عمـلـي مـهـيـا تـر شـدن              
ــهــاي             شــرايــط بــراي ايــجــاد تشــکــل
سراسري توده اي را توضيـح مـيـدهـد       
که تحقق آن خود مـيـتـوانـد مـنـشـاء            
تحول عظيمي در جنبـش کـارگـري و        
ـه نـظـر مـن              در سطح جامعه باشـد. ب
نديدن ايـن پـيـشـروي هـا و تـرديـد و                  
ناباوري براي برداشتن گام عـمـلـي در        
اين جهت، تـرمـزي در بـرابـر حـرکـت             
تحول ساز جنبش کارگري و يک لطمه 

بزرگ سياسي به مبارزات کل جامعه 
است. اما در اين رابطه نـيـز خـوبسـت        
ـه جـنـبـش             اشاره کنم که خـوشـبـخـتـان
ــر روز                ــري هـ ــارگـ ــي کـ ــراضـ ــتـ اعـ
سازمانيافته تر به جلو گام بر مـيـدارد   
و در هر قدمش، بخش زيادي از ايـن      
ناباوري ها را کنار ميزند و ايـن خـود       
نشان ديگري از رشد گـرايـش چـپ و          
رايکال در راس جنبش کارگري است. 
اين وظيفه رهبران چپ و کـمـونـيـسـت      
در جنبش کـارگـري اسـت کـه پـرچـم               
جنبش براي سازمانيابي را قدرتـمـنـد    
به دست بگيـرنـد و تـحـقـق آنـرا امـر                

 فوري خود بدانند.  
خالصه کالم اينکه به اعتقاد من 
در تـوازن قـواي سـيـاسـي امـروز، بـا                
اتکاء به پـيـشـروي هـاي تـا کـنـونـي               
جنبش کارگري از جمله ابعاد گسترده 

جنبش کارگري و سـراسـري تـر شـدن           
ابعاد آن، تثبيت امر حضـور خـانـواده        
هــاي کــارگــري در ايــن مــبــارزات و            
اجتماعي تر شدن دامنه آن، بـا وجـود     
صفي از رهبران سرشناس کارگري در 
سطح جامعه و افزون شدن شـمـار هـر        
روزه آنان، متحد شدن صفوف بـخـش     
ـه کـارگـر حـول                  ـق ـلـف طـب هاي مـخـت
خواستهاي سراسري تـر، و بـا وجـود            
ابزار سازمـانـيـابـي اي چـون مـديـاي              
اجـتــمــاعــي مــيـتــوان بســوي ايــجــاد          
ــهــاي تــوده اي کــارگــري در              تشــکــل
ـه        سطحي سراسري گام برداشت و پـاي
ـه         هاي آنرا بنا گذاشت و بايـد دسـت ب

 کارش شويم.  
به عبارت روشنتر وقتي کارگـران  
ميتـوانـنـد ظـرف يـک هـفـتـه اعـالم                  
ـه آن                   اعتصـاب سـراسـري کـنـنـد و ب

تحقق بخشند، با اتکاء به همان نـيـرو   
و شبکه ارتباطي اي که پشت چـنـيـن      
مبارزاتي شکل گرفته و سازمانيافتـه   
است، مي توانند براي ايجاد تشـکـل     
ـه در                 توده اي سـراسـري خـود از جـمل
ـفـت، پـتـروشـيـمـي           بخش هايي چون ن
ــي، مــخــابــرات،                ــا، آتــش نشــان ه
شهرداري ها، بـرق، بـازنشـسـتـگـان،           
پرستاران، معلمان و غيره دست بکـار  
ـه            شوند. و ميتوان براي گـذاشـتـن پـاي
ـه              هاي مجامع عـمـومـي کـارگـري ب
عنوان ظرف سـازمـانـيـابـي تـوده اي             
کارگري در محيط هاي کار، دست به 

 کار شد. 
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ـيـن روزهـايـي             ۱۸  سال پيش در چـن
جامعه ايـران شـاهـد يـک اعـتـراض               
ـبـدادي         عمومي عليه حاکمـيـت اسـت

اولين اعـتـراض    ۱۳۷۸ تير  ۱۸ بود. 
از نوع اعـتـراضـات عـمـومـي ضـد              
ـنـگـيـن                حکومتي در دوره حـيـات ن
حاکميت اسالمي بود. اعتراضي کـه   
به بهانه بسته شدن روزنامـه سـالم از       
کوي دانشـگـاه تـهـران شـروع شـد و               
بالفاصلـه بـه اعـتـراضـي عـمـومـي               
تبديل شد. روزنامه سالم با مديريـت   
ـتـري       ـي موسوي خوئيني ها به دليل ت
که درباره قانون مطبوعات زده بود و   
مدعي شده بود اصـالح ايـن قـانـون           
پيشنهاد سعيد امامي بوده، توقيـف  
شد. دانشجويان به بهانه بسـتـه شـدن       
اين روزنامه و در اعتراض به سرکوب 
آزاديها در کوي دانشگاه اعتراضاتـي  
را سازمان دادند که به بيرون دانشگاه 
کشيده شد. شوراي امنيت مـلـي بـه         
مديريت روحاني و رياسـت خـاتـمـي،       
ـيـت          ـيـه امـن اعتراضات را تهديد عـل
نظام ناميدند و براي سرکـوب آن هـر       
آنچه در توان داشتند، بکار بردند. بـه     
سپاه و بسيج و نيروي انتظامي اجـازه   
حضــور در دانشــگــاه و ســرکــوب               
دانشـجــويـان را دادنــد و قـمــه کــش              
هايشان را هم به خـيـابـان آوردنـد تـا            
ـبـداد را،               مردم به جـان آمـده از اسـت

 سرکوب کنند.

تير گرچه از کوي دانشگاه شـروع   ۱۸ 
ـلـف                شد ولي بـه زودي اقشـار مـخـت
مردم به آن پيوستند و آن را گسـتـرش   
دادند. از جمله مشخصه هـاي مـهـم       

ـتــراضــات        ـيــر، حضــور           ۱۸ اعـ تـ
شجاعانه و پر رنگ زنان در آن بـود.        
ـيـن بـار بـود کـه حـکـومـت                  براي اول

سـال سـرکـوب         ۲۰ اسالمي بعـد از      
خونين با چنين چالشي مـواجـه مـي      
شد. جبهه آزايـخـواهـي زنـان کـه بـا                
ســرکــوب مضــاعــف حــکــومــتــي و        
اسالمي تا آن روز بيشترين فشـار را      
ـفـجـر        روي خود داشت، به يکباره مـن
شد. زنان در خيابان ها عليه استبـداد  
و خفقان حکومتي شعار مي دادنـد.    
اين، سرآغازي براي حضور شجاعانـه  
و پر رنگ زنان در اعتراضات بـعـدي     

 ۱۸ شد. مشخصه دوم اعـتـراضـات       
تير،  زدن زير برنامه هاي خـاتـمـي و        
جبهه اصالحـات بـود. مـعـلـوم شـد              
مردم ادعاي خاتمي مبني بر دفاع از 
آزادي انديشه و بيان را باور نـدارنـد و       
با شعار "آزادي انديشه با ريـش پشـم        

نشـان دادنـد فـريــب ايــن          ”  نـمـي شـه     
شارالتان بازي را نخورده اند. و بـراي       
جامعه جهاني معلوم شد که خاتـمـي   
ـتـگـوي              اين سردار اصـالحـات و گـف
تـمــدن هـا  و روحـانــي، بـا دســتــور                 
سرکوب اعتـراضـات دانشـجـويـان و          
مردم، در راس حکومتي هستند کـه    
ـيـت نـدارد.                   نشاني از تـمـدن و مـدن

معلوم شد که خاتمي، عليرغم عباي 
شکالتيش ، ابايـي از خـون ريـزي و            

ـيـر،      ۱۸ سرکوب و شکنجه نـدارد.      ت
تير خالصي به برنامه گفتگوي تمـدن  
ها بود. برنامه اي کـه تـالش داشـت          
ـلـي بـراي جـمـهـوري                وجهه بين الـمـل
اسالمي دسـت و پـا کـنـد و چـهـره                   
متمدني از آن نشان بدهد و بگويد که 
حــکــومــت اســالمــي هــم، نــوعــي            
حکومت متعارف و قابل فـروش بـه       

 جامعه بين المللي ست.
، مردم  و بـويـژه   ۷۸ تا سال ها بعد از 

ـيـر،      ۱۸ دانشجويان، در سـالـگـرد         ت
اعــتــراضــاتــي را عــلــيــه حــکــومــت         
اسالمي برپا مي کردند و حـکـومـت      
هـم بـا تــمـام تــوانـش بـه مــقـابلــه و                   
ســرکــوب مــردم بــر مــي خــاســت.             
نيروهاي ضد شورش خـيـابـان هـا را         
قرق مي کردند و ترتيبي مـي دادنـد       

ـبـل از          ـيـر بـه         ۱۸ تا دانشگاه ها ق ت
تعطيالت تابسـتـانـي بـرونـد. گـرچـه             

 ۱۸ ديگر، از اعتراضات در سالگرد   
تير خبري نيست اما، جامعه تـجـربـه    
و توان برپايي اعتـراضـات عـمـومـي        

تير به مثابه نقـطـه عـطـف        ۱۸ را، از 
جنبش سرنگوني طلبي، به ارث بـرد.  
راه هاي مبارزه با حکومت اسـالمـي   
را با توسل به هر بهانه اي پيدا کرد و   
در کــنــار اعــتــراضــات کــارگــري و            
دانشجويي و زنان و معلمان و غـيـره،   
ــه آشــکــارا ضــد                ــي ک ــراضــات اعــت

ـنـد بـه جـزء ثـابـت                   حکومـتـي هسـت
مبارزه مردم عليه حکومت اسالمـي  

 تبديل شد.
روحــانــي بــه       ۱۳۷۸ تــيــر       ۲۳ در   

ـيـت        سخنگويي از طرف شـوراي امـن
ملي و مجموعه حاکميت،  در ادامه 
دفـاع شـداد وغـالظـي کـه از اصـل                 
واليــت فــقــيــه کــرد، اعــالم کــرد بــا            
معترضـيـن بـه شـديـدتـريـن وجـهـي                
برخورد شده و امت اسالمي مطمئـن  
باشند حکومت کنترل اوضـاع را در      
ـيـس         دست دارد. جناب روحاني و رئ
اش خاتمي کـه از وحشـت از دسـت            
دادن کنترل جامعـه بـه خـود لـرزيـده            
ـنـان     بودند به همپالکي هايشان اطمـي
مي دادند بر اوضاع مسلط هستند و 
ـيـمـتـي                بنا دارند جامعه را بـه هـر ق
سرکوب کنند. نماينـدگـان "جـامـعـه          

در کـنـار هـم، بـه         ”  رسالت“ مدني" و  
سرکوب آزادي بيان و اعتراضـات بـه     

 حق مردم پرداختند.
امروز همان ها که دسـتـور سـرکـوب       

ـيـر را دادنـد، شـده انـد               ۱۸ خونين  ت
پيشقـراوالن دمـوکـراسـي و تـحـمـل              

منتقد و مخالف! خاتمي و روحـانـي      
که روزي دست در دسـت هـم و زيـر              
عباي خامنه اي، دانشـگـاه و مـردم          
معترض را سرکـوب کـردنـد، امـروز         
توسط امثال بي بي سي و راديو فـردا  
به عنوان مناديان دموکراسي و تکثر 
گرايي به جامعه معرفي مي شـونـد.      

تير نشان داد مردم دل در گـروي       ۱۸ 
هيچ جناحي از حـاکـمـيـت اسـالمـي         
ندارند و آنجـا کـه اعـتـراضـات شـان             
حتي، حـمـايـت از يـک جـنـاح مـي                   
ـبـال بـهـانـه اي                   نمايد، در واقـع، بـدن
هستنـد تـا سـتـون هـاي جـمـهـوري                  

 اسالمي را نشانه بروند.
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ـيـسـم               تالش چندين سـالـه نـاسـيـونـال
ايراني و محافل ساده لوح آن در لـس    
آنجلس و حـمـايـت مـحـافـل دسـت                 
راستي آمريکا از آنها، بالخره ثمر داد 
و به نصب کپي لوح بابلي موسوم بـه    
"مــنــشــور کــوروش" در روز چــهــارم            
جوالي سال جاري در شهـر سـنـچـري       

 سيتي، منجر شد.
سـالـهــاسـت کــه سـيــاسـت مــحـافــل             
متعدد سرمايه داري آمريکا تقـويـت   
ـيـسـتـي در مـيـان             تمايالت ناسيونـال
اپــوزســيــون راســت خــارج کشــور و           
محافل نـاراضـي حـکـومـت، بـويـژه            
ناراضيان نـظـامـي آن بـوده انـد. در                 
ـيـو       ـتـرنـات سوداي شکل دهي به يک آل
جايگزين حکومت اسالمـي، تـالش     
مي کنند اپـوزسـيـون راسـت را زيـر              
لواي ناسيوناليسم ايـرانـي بـا بـخـش            
هاي ناراضي حکومت نزديک و بـهـم     
جوش دهند. سناريو مورد نظر اينهـا  
بـرپـايـي دوره اي از هـرج و مـرج و                    
نهايتا انجام يک کودتـاسـت. در ايـن         
سناريـو، بـخـشـي از حـکـومـت کـه                  
ـبـال نـجـات "ديـن                   ديگر چـنـدان بـدن
مردم" نيست، و پـاسـدار و فـرمـانـده           
ـنـد،       اش "تروريست و آدمکش" نيسـت
ناجي مـمـلـکـت از هـرج و مـرج و                   
قهرمانان حفظ مرزهاي آن از خـطـر       
تــجــزيــه، خــواهــنــد بــود. "مــنــشــور           
کوروش" قرار است در خـدمـت ايـن           

 سياست قرار گيرد.
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مسخره بازيها احمدي نژاد و مشائـي  
با "منشور کورش" نيز دقيقاً با همين 
هدف و به منظور جلب توجه و کسب 
حـمـايـت مــحـافـل راســت ايـرانـي و                
محافل سـرمـايـه داري در غـرب و               
بويژه در آمريکا، صورت ميـگـرفـت.    
نصب کپي "منـشـور کـورش" ادامـه           
همان سياستي است که احمدي نژاد و 
مشائي پرچمداران آن بـودنـد. حـاال،         
گـويــا  احــمــدي نــژاد و امــام زمــان              
ـيـسـت و هـمـه کـار                 حالشان خـوب ن

ـيـر" و         افتاده بعهده "طفلک کورش کـب
نــاســيــونــالــيــســت هــاي مــقــيــم لــس        

 آنجلس. 
ـبــيـر" قــرار اســت مــحــور               "کـورش ک
ـيـسـم           ايدئولوژيک و اتحاد نـاسـيـونـال
ايراني بشود و بخشهاي وسـيـعـي از        
اپــوزيســون جــمــهــوري اســالمــي تــا        
ارگانهاي متعدد سياسي و نـظـامـي        
درون رژيم را با همديگر روي يک خط 

 سياسي بخط کند.
برنامه ريزان اين شعبده بازي سياسـي  

 -و البته خيلي هم "حقـوق بشـري"       -
ادعا مي کنند که محتواي آنچـه کـه     
در لوح بازمانده از زمان فرمانـروايـي   

ـلـي    -کوروش  ـبـت شـده         -بزبان بـاب ث
است، "مـحـور اتّـحـاد خـرد و کـالن                
ايرانيان و پولدارترين خارجيان" است، 

 و نه صرفا نام کوروش.
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لوح بابلي که به غلط  "منشور حقوق  
بشر کورش" نام گرفته است، تـوسـط      
کاهـنـان مـردوکـي بـابـل سـاخـتـه و                  
پرداخته شده است و تهيه آن ربطي بـه  
شخص کورش نـدارد. ايـن لـوح کـه              
شکستگيهايي هم در آن وجـود دارد       
در سي و نه سطرنگاشته شـده اسـت.       
نــوزده ســطــر اول آن در مــعــرفــي و               
ستايش مردوک بت اعظم بابل اسـت.  
در سطور بعدي، کاهنان بنـحـوي کـه      
گويا کورش سخن مي گـويـد، او را         
ـنـد.  بـه هـر حـال در                   معرفي ميکـن
بـرخـي از ايــن ســطـور کــه کــاهـنــان               
نگاشته اند، کـوروش خـود و بـرخـي           
اقداماتش  را معرفـي مـيـکـنـد. در           
بيشتر سطـوري کـه کـورش خـود را             
معرفي مي کند، او عبد و عبيد، زار 
و ذليل و کمربسته مردوک خداي بابل 
است و در پي بـدسـت آوردن دل ايـن            
بت اعظم. او در ايـن سـطـور هـدف                
ديگري که بويژه، ربـطـي بـه "حـقـوق             

 بشر" داشته باشد را، دنبال نميکند!  
جا دارد اشاره شود که در تـورات هـم     
از کورش تمجيد شده است. تورات از 
او بعنوان ناجي و فرستـاده يـهـوه نـام         
مـي بــرد. بــه ايــن تــرتــيــب، تــورات              

حرمت بيشتري بـراي کـورش قـائـل           
شده و مانند مردوک بت اعظم بـابـل،   
او را عليل و ذليل خود نکرده اسـت.    
با اين حال، نه تورات و نه لوح کاهنان 
مردوکي کوروش را بدرستي معرفـي  
نمي کنند و هيچگونه ربطي به افکار 
و اعتقادات او ندارند. در ايـن مـورد        

 مي توان بحث مستقلي داشت.
بنابراين، چسـبـانـدن حـقـوق بشـر بـه              
کوروش و دادار دودور براي "منـشـور    
حـقـوق بشـر کـوروش"، اگــر از روي                
فريبکاري نباشد، از روي ناداني و بي 
اطالعي از آنچه بر لوح نگاشته شـده    

 است، هست.
و بايد اضـافـه کـرد کـه حـقـوق بشـر                
ــن                  ــد از آخــري ــاي انســان امــروز را ب
دستاورهاي بشر در همه جوامع  و در 
همه سطوح آن درک و طـرح کـرد. بـه         
ـيـدن بـه کـوروش و            اين معني، چسب
منشور منتسب به او، مـفـري بـراي          
فرار همه راست ها از حقـوق بشـر در       

 قرن بيست و يکم است. 
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شايد شما، فيلم "ده فـرمـان" را ديـده          
ايد. در صحنه اي از فيلم، موسي بـا     
الــواحــي کــه در دســت دارد از کــوه              
سرازير ميشود و به  سمت شهر مـي    
رود. مــردم کــه مشــغــول پــرســتــش            
گوساله طاليي هستند به او و الواحي 
ـنـد.    که در دست دارد، توجهي نميکن
ايــن گــوســالــه طــاليــي در تــورات،            
گوساله سامري (سـومـري) نـامـيـده          
مي شود. گـوسـالـه سـامـري هـمـان               
مردوک است که در بارگاه انليل خداي 
سومري پيش از خود متولد شد و بـه  
شکل گوساله در روي زمـيـن ظـهـور       
کرد و با حضور مـمـتـد در زمـيـن و            
مــمــارســت بــا انســان، رفــتــه رفــتــه            

نيمه گـوسـالـه       -بصورت نيمه انسان 
 درآمد.

بعدها که عبريها از مـردوک دسـت          
کشيدند و شروع به پـرسـتـش "يـهـوه"         
ـنـصـر (نـام               مصري کردند، بـخـت ال
ديــگــر وي نــبــوکــد نســار اســت کــه            
فـرمـانــرواي قـدرتــمـنـد بـابـل بـود و                 
خـــودش را نـــظـــر کـــرده مـــردوک               

ميدانست) به جرم ارتداد از مـردوک،   
ـيـج       به جنوب اردن و نواحي شمال خـل
عقبه حمله کرد و حدود سـي هـزار و       
بقولي شصت هزار نفر از اين مردم را 
به اسارت گرفت و براي بيگاري آنـهـا     

 را به بابل آورد. 
 

 �	د$ .�ح �	 N:��L	ر! 
مسخره است. فقط يک ساده لوح کـه     
در تاريخ کند و کاوي نکـرده اسـت و       
ـيـشـداوري                   انبـاشـتـه از تـعـصـب و پ
ايدولوژيک و تا حدي کودکانـه اسـت،     
مــي تــوانــد بــاور کــنــد کــه کــورش              
مردمي را آزاد کرد که درقيد اسـارت  
ـبـکـار          مردوک بودند. و فقط يـک فـري
مي تـوانـد "مـنـشـورکـورشِ" را کـه                  
ـيـاش    تماماً در ستايش از مردوک و ن
 بدرگاه اوست، سند حقوق بشر بنامد. 

بــرپــا دارنــدگــان بســاط "مــنــشــور             
کورش" خودشـان را دسـت انـداخـتـه            
اند. آيا واقعاً اين اعجوبه ها  زحمـت   

کـه در       -خواندن محـتـواي لـوح را          
، -اينترنت هم قـابـل دسـتـرس اسـت         

بخود نداده اند تا معني نگاشته هاي 
ـنـد!؟           لوح را خود، مستقـال درک کـن
شـنـديـده ايـم کـه کـتـاب خـوانـدن و                    
ـيـان جـايـگـاه                  مطالعه نـزد مـا ايـران
ضعيفي دارد اما، انتظار نداشتيم که 
پيشقراواالن يک حرکت سيـاسـي، تـا      
اين حد به کـنـکـاش و جسـتـجـو در             

مورد باورهاي  پايه اي خـود راغـب         
 نباشند. دريغ!

شايد انتظار تعقل، تحقيق و تجسـس  
در مورد مضمون لوح بابلي منـشـور   
کوروش از ناسيوناليسم، بجا نبـاشـد.   
چــه بســا هــم، بــعــضــا ســران و                      
پيشاهنگان شان به مـوضـوع واقـف        
بـاشـنـد امـا، بــراي اتـحــاد صـفــوف               
ناسيوناليسم ايرانـي، در کـار فـريـب           

 ديگرانند. 
در يک نمايش خودستايي مـلـي امـا      
پوچ، که تهي از واقعيت تاريخي هـم    
ـيـسـت. بـا             باشد، جايي براي تعـقـل ن
تامين دو ميليون و نيم دالر، بـعـالوه   
قدري زرق و برق و هـيـاهـو، بـالخـره            
زيارتنامه مردوک، بـت اعـظـم بـابـل           
وسط ميدان سنچري سيتـي در لـس       
آنجلس نصب شد. حاال ناسيوناليسـم   
مشنگ ايراني سمبل و قبله اي دارد   
کــه آنــجــا مــي تــوانــد زيــر "شــکــوه              
مردوک" کـلّـي "غـرور آفـريـن" لـذت                  

 ببرد!
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شما مي توانستيد و ميتوانيد بـا    
تصويري حقيقي و نه نـمـايشـي و        
نمـاديـن از زنـدانـهـاي جـمـهـوري               
ــهــبــودي در               ــران ، ب اســالمــي اي

 شرايط آن حاصل فرماييد.
حال ما امضـاکـنـنـدگـان ايـن         
نامه از شما دعوت مي کنيـم کـه     
از سازمان زندان هـاي جـمـهـوري         

اســالمــي ايــران و نــهــاد حــقــوق            
بشــراســالمــي بــخــواهــيــد تــا بــه          
گزارشگر ويژه سازمان ملل خـانـم   
عاصمه جهانگير اجـازه ورود بـه         
ــدان هــا و                 ــد از زن ــازدي ــران، ب اي
مالقات با زنـدانـيـان سـيـاسـي و             

 فعاالن اجتماعي را صادر کنند.
 آتنا دائمي، گلرخ ايرايي

 بند زنان زندان اوين
 ۱۳۹۶هفدهم تيرماه 

 � 	ی� را از ��	 ���	ن 
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بــا خــبــر شــديــم چــهــارشــنــبــه        
جـوالي     ۵بـرابـر بـا           ٩۶تـيـر     ١۴

 ۴۵، هيئتي متشـکـل از       ٢٠١٧
سفير مقيم تهران از سوي سازمان 
زندان هاي ايران و نهاد حقوق بشر 
اسالمي دعوت به بازديد از زندان 
اوين شدند. طبيعي است که حتي  
اگر در منازلـمـان مـهـمـانـانـي را            
دعوت نماييم خانه را به بـهـتـريـن     
شکل ممکن زيبا خواهيم کـرد و      
طبـيـعـي سـت کـه هـمـان فضـاي                 
روبروي اجراي احکام کنوني زندان 
اوين که جايگـاه اعـدام و جـوخـه           
آتش زندانـيـان سـيـاسـي در دهـه             
شـــصـــت بـــوده حـــاال در ســـال               

تبديل به محـفـل پـذيـرايـي از          ٩۶
 سفير شده است. ۴۵

خطابمان بـا شـمـاسـت، شـمـا           
سفراي محترمي که دعوت شديـد  
تا از بخش هاي دلخواه آقايان در   
زندان اوين ديدن کنيد. همه شـمـا    
و ما ميدانيم که مدتها اسـت بـه       
دليل نقص فـاحـش حـقـوق بشـر،            
ايران و خصوصـاً سـازمـان زنـدان         
هاي ايران دستخوش تحـريـم شـده      
اند. سالهاست که از سوي ايران به 
نمايـنـدگـان ويـژه سـازمـان مـلـل              

(آقاي احمد شهيد و خـانـم اسـمـا        
جهانگير) اجازه ورود بـه ايـران و        
بازديد داده نشده است و حال شما 
سفراي مقيم تـهـران خـواسـتـه يـا             
ناخواسته بلندگوي وارونه نـمـايـي    
 ايران از وضع حقوق بشرش شديد.

آيا آگاه هستيد که به راسـتـي     
زندان اوين شامل چند بند و چنـد  
بازداشتگاه مي باشد؟ آيا مـوفـق     

مـربـوط بـه         ٢٠٩شديد بندهـاي    
الــــف -وزارت اطــــالعــــات، دو        

ــپــاه                ــات س ــه اطــالع ــوط ب ــرب م
ــه        ٢۴١پــاســداران و        ــوط ب مــرب

اطــالعــات قــوه قضــايــيــه ديــدن          
کنيد؟ آيـا سـلـول هـاي انـفـرادي               
بدون پنجره و تـهـويـه و سـرويـس            
بهداشتي آنها را ديديد؟ آيا سـيـاه   
چالها و اتاق هاي تنگ و تـاريـک     
بازجويي هـاشـان را ديـديـد؟ آيـا            
سلولهاي معروف قبر را بـه شـمـا        
نشان دادند؟ هواخـوري هـاي سـر        
بسته و چشم بـنـد و دسـتـبـنـد را             

چطور؟ طبق اظـهـارات روزنـامـه         
هاي داخل ايران شما بزرگواران از 
حسن شرايط زنـدانـيـان و فضـاي         
زندان شگفت زده بوديد. بـا چـنـد       
زنداني هم صحبت شديد؟ آيا شما 
را از تـعـداد بـازداشـتـهـا، مـدت              
انفرادي ها، نحوه بازجويـي هـا و       
انـواع شـکــنـجـه هــاي جسـمـي و               
رواني مطلع کردند؟ راسـتـي چـرا        
شما را به تنها بند زنان سـيـاسـي      
زندان اوين يعني همين جايي کـه    
مــا بــه اجــبــار در آن ســاکــنــيــم               
نياوردند؟ حتماً به شما هم گـفـتـه    

 اند که اوين بند زنان ندارد.
آري دروغي به بـزرگـي هـمـان       
دروغ که گفتند زنـدانـي سـيـاسـي        
ــمــي                 ــيــم کــه ن ــد. مــي دان ــدارن ن
توانستيد و نمي توانيد چون نـمـي   
خواستند و نمي خـواهـنـد کـه بـه            
پــرونــده هــاي حــتــي تــعــدادي از           
زندانيان دسترسي داشته باشيد تا 
متوجه عمق فاجعـه در خصـوص       
زندانيان شويـد. پـس مـا هـم بـه               
همان فضايي مي پردازيم که شما 
را شگفت زده کرده اسـت. آيـا بـه         

اين زندان که  ۴شما گفتند که بند 
از آن بــازديـد کــرديـد چــگـونــه و              
تـوسـط چــه کسـانـي بـازسـازي و               
مجهـز شـده؟ الزم اسـت بـدانـيـد               
همان زندانياني که براي آن بنـد و    
ساخت آن هزينه هـاي مـيـلـيـونـي         
پرداختند را روز حضـور شـمـا در        
زنـدان بــه بـهــانــه هـاي دادگــاه و              
بيمارستان از بند خارج کرده و بـه  

الف بردند و تـا      -انفرادي هاي دو
خروج شما از زنـدان در آنـجـا بـه             
اجبار ماندند که نه آنهـا شـمـا را        
ببينند و نه شما آنـهـا را. آيـا بـه            
شما گفتند کـه آن بـنـد هـم بـنـد                 
زندانيان مالي ست هـم زنـدانـيـان       

 سياسي و هم اراذل و اوباش؟
يک روز قبل از حضـورتـان در     
زندان اوين، ورود تمام روزنامه ها 
به بنـدهـاي زنـدان مـمـنـوع شـد.              
نخواستند از وجود هم آگاه شـويـم   
تا مبادا پرده نمـايشـشـان بـه هـر          
طريقي بر زمين افتد و حـقـيـقـت         
نمايان شود. از بهداشت گفتنـد و     
گفتيد و از بـهـداشـت زنـان مـي                

گويـيـم. از وضـعـيـت بـهـداري و                 
داروهاي اشتبـاه، از نـبـود مـواد           
ضدعفوني کنـنـده و شـويـنـده بـه             

 بهانه تحريم و کسري بودجه.
آيــا مــيــدانــيــد چــنــد زنــدانــي        
مبتال به ايدز و هپاتيت همراه بـا    
زندانيان ديگر گذران حـبـس مـي        
کنند؟ آيا به شمـا گـفـتـه انـد کـه             
براي زنان زنداني در اين زندان بـه    
دليل معذوريت شرعـي مـعـايـنـه        
توسط پزشک مرد، تزريـق دارو و      
تست نوار قلب انجام نمـي شـود؟     
آيا گفتند که حتي يک پرستـار زن    
براي انجام اين امور براي ما زنان 
در اين زندان وجود ندارد؟ آيا مي 
دانيد چند صد يا هزار نفر زنداني 
به دلـيـل آشـامـيـدن آب نـاسـالـم               
زنــدان از بــيــمــاري کــلــيــوي رنــج          
ميبرند؟ آيا شما را با پزشکي بـا    
نــام مســتــعــار شــهــريــاري آشــنــا         
کردند؟ پزشکي که بدون معاينه و 
تنها از طريق نگاه، پي به بيماري 
زنداني ميبرد و هـرگـز بـه دلـيـل            
ترس از عواقـب تشـخـيـص هـا و            
تجويزهاي اشتباهش و بـه دلـيـل        
جلوگيري از افشاي هويت حقيقي 
اش، مهري که گوياي هـويـت وي       
است، بر نسخه هايش ديـده نـمـي      
شود. کـاش در حـيـن بـازديـد از               
زندان سوار بر آمبوالنس بـهـداري     
اوين نيز مي شـديـد و از فـقـدان             
امکانـات الزم در آن ديـدن مـي              
ــان               ــت ــان ــزب ــد. کــاش از مــي کــردي
ميخواستيد که فيلمهاي مـربـوط     

روز قــبــل از حضــورتــان در         ٢بـه    
زندان را که از طريق دوربين هـاي  
زندان ضبط شده اسـت، بـرايـتـان         
پخش کنند تا ببيـنـيـد وضـعـيـت         
زندان و بهداشتش را، تا بـبـيـنـيـد      
لباس هاي فرم زندانيان را کـه در      
داخل زندان به رنگ زرد و خـارج      
از آن به رنگ آبي راه راه است، تـا  
ببينيد درهايي که پشت سر هم به 
روي زندانيان و حتي زندانبانـهـاي   
هر شيفت توسط سربازان پلمپ و   
قفل مي شود و ببينيد کـه حـتـي        
براي خروج فوري و انتقال بيمار با 
وضعيت اورژانس به بـيـمـارسـتـان      
بايد منتظر باز شدن و فک پـلـمـپ    

 چند درب ماند.
برايتان از بند زنان زندان اوين 
مــثــال مــي زنــيــم کــه راه خــروج             

قـفـل   ٣در و     ٣اضطراري آن هم با 
روي آن بستـه اسـت و مـحـاسـبـه             
کنيد زمان باز شـدن هـر درب را         
پس از تماس ها و هماهنگي هاي 
الزم بــراي حضــور ســربــاز و فــک           
پلمپ. کاش مي ديديد که چندين  
و چند زنداني به دليل نبود تـخـت   
روي زمين و موکتهاي حسـيـنـيـه       
بندها و با کمترين فاصلـه از هـم       
ميـخـوابـنـد. کـاش کـمـي هـم از                  
غذايي که بين زندانيان پخش مي 
کنند، ميل مي کرديـد. آيـا مـي         
دانيد که ما زندانيان مي بـايسـت   
حتي لبنيات و سبزيجات و ميـوه  
و پروتئين را با هزينـه خـود و بـا          
قيمت هاي چند برابر از فروشـگـاه   
زندان خـريـداري کـنـيـم؟ چـرا کـه              
اندک جيره ماهانـه مـواد غـذايـي         
زندان فاسد و تـاريـخ مصـرفشـان         

 مدتها گذشته است.
کاش برايتان شرح مـي دادنـد     
که چـه مـاهـرانـه از ايـن طـريـق،                
تجارتي کالن راه انـدازي کـرده و           
ماهانه ميليونها سود مي برند. و 
با ايـن حـال، آيـا بـه اطـالعـتـان                  
رســانــدنــد کــه يــک روز پــيــش از            

اين بزرگترين -بازديدتان از زندان 
خـالـي از هـر نـوع              -زندان ايـران   

وسيله نقليه بوده است؟، چـرا کـه       
رانـنـده هـاي تـاکســي هــاي ويــژه             
انتقال زندانيان به مراکز درمـانـي   
و دادگاهها، به دليل عدم دريافت 
چند ماه حقوق خود، در اعتـراض  
و اعتصاب بودند و در محل کـار    

 خود حاضر نشدند.
آيا شما را از وجـود بـنـدهـاي       

(بــنــد ســيــاســي        ٣۵٠مــتــروکــه    
آقايان) يـا بـنـد روحـانـيـت آگـاه                 
کردند؟ آيا برايتان گفتـه شـده کـه        
چند زنداني تمام مدت حبـسـشـان    
ــرادي                ــفـ ــاي انـ ــهـ ــولـ ــلـ را در سـ
بازداشـتـگـاه هـا مـي گـذرانـنـد؟               
افــرادي هــمــچــون مــحــمــد عــلــي         

سـال اسـت        ۵طاهري که بيش از   
الـف  -که در سلولهاي انفـرادي دو   

سپاه پاسداران بـه سـر مـي بـرد.             
الزم است بدانيد ما زندانيان ايـن    
ــيــس            ــرخــالف ادعــاي ري ــدان ب زن
ســازمــان زنــدان هــا (مصــطــفــي          
محبي) نه هر هفته بلکه، مـاهـي    
يک بـار مـي تـوانـيـم بـه صـورت                

ــمــان             ــواده هــاي ــا خــان حضــوري ب
 مالقات داشته باشيم.

شما بزرگواران به راحتي مـي    
ــر             تــوانســتــيــد از طــريــق تصــاوي
ماهواره اي از جـغـرافـيـاي دقـيـق         
اوين مطلع شويد. مي توانسـتـيـد     
از طريق منابع موثق به گزارشات 
مختلف از بندهاي اوين و زنـدان      
هاي ايران دسترسي يابيد و حـتـي   
مي توانستيد با ذکر نام زندانيـان  
سياسي، سراغي از آنها گرفـتـه و     
درخـواسـت مـالقـات بـا آنــهـا را               
دهيد و بـا آگـاهـي قـدم در ايـن                  

 زندان و بازديد از آن گذاريد.
حال که مي بايست اين مـهـم     

از شــمــا      -و نـداد   -رخ مــي داد       
سفراي محترم  مي خواهيم که در 
خوش نمايي ها از وضعيت زنـدان  
و زندانيان آن، شريک نشويد و بـه      
صورت کامالً سـرزده بـه اويـن و            
قرچک و فشافويه و رجايي شهر و   
ســـايـــر زنـــدان هـــاي تـــهـــران و              
شهرستان هاي ايران برويد، تـا از      
آنها تصويري حـقـيـقـي بـه دسـت             
آوريد. مـا تـعـداد بـيـشـمـاري از                 
زندانيان سياسي در زنـدان، چـون       
خواستـيـم تصـويـري حـقـيـقـي از               
وضعيت نا بسامان حقوق بشر در 
جــمــهــوري اســالمــي ايــران ارائــه         
دهيم، در اين راه،  متحمل هزينه 
هاي سنگين شده ايـم و خـانـواده          
هايمان نيز به طرق مختلف مورد 
آزار و اذيت قرار گرفتند و حـتـي       
ما را از شما پنهان مي کـنـنـد .        
ما که خواستيم حداقـل بـهـبـودي       
ــراي                  ــدان هــا و ب ــط زن در شــراي
زنـدانـيـان حـاصـل شــود حـال در               
زندانيم و شما سفراي گـرامـي بـه        
واسطه برنامه اي هـدفـمـنـد و از             
پيش تعيين شده خواسته ما را به 
تعويق انداختيد چرا که از شمـا و    
حضورتان در اين بزرگترين زنـدان    
ايران، يعني اوين، استفاده ابزاري 
شد تا در روزنامه هايشـان تـيـتـر       

برخي کشورها و رسانه ها “بزنند: 
تصويري دروغين و نا صحـيـح از     
ــاي ايــران نشــان مــي                 ــدان ه زن

از شما دعوت کـردنـد تـا      ”.  دهند
از شما استفاده کنند و بتوانند بـا  
ــزارشــهــاي              ــب گ ــري ــش و ف ــاي ــم ن
نــهــادهــاي حــقــوق بشــري و بــيــن          
المللي از زندانـهـاي ايـران را بـي           
پايه و اساس نام نهند. حال آنکه،  

 ۸ صفحه  
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هنوز صدها هزار آواره به خـانـه هـاي      
ويران شده شان برنگشته اند که سـهـم     
خواهي "آزاد کنندگان" موصل شروع   
شده است. الشخورهاي اقتـصـادي و      
سياسي بـر فـراز ويـرانـه هـاي پـر از                 
جنازه موصل به پرواز در آمـده انـد.         
ميگويند بازسازي موصـل تـخـريـب       

ـنـه         ٤ شده، قريب .  ميليارد دالر هـزي
خواهد داشت. کمپانيهاي آمريکايـي   
از االن براي به کام کشيدن اين ثـروت  

 عظيم کيسه هاي بزرگ دوخته اند. 
از طرف ديگر در مـيـان جـنـاحـهـاي           
رقيب جمـهـوري اسـالمـي دعـوا در            
ـنـد سـهـم                  گرفته است کـه ثـابـت کـن
کــدامشــان در مســلــح کــردن حشــد          
الشــعــبــي (شــعــبــه عــراقــي بســيــج          
اسالمي)  بيشتر بـوده اسـت. قـاسـم           
سليماني گفت صنايع اسلـحـه سـازي      
ايران براي مسلح کردن حشد الشعبي 
سه شيفته کار ميکـرده انـد و اصـال          
ــو مــهــدي                  ــرادر اب ــده ب ــد زن "شــهــي
المهندس" فرمانـده حشـد الشـعـبـي           
ـبـارهـاي اسـلـحـه جـمـهـوري                 کليد ان
اسالمي را در اختيـار داشـتـه اسـت!         
ـنـکـه عـقـب نـمـانـد                   روحاني بـراي اي
جواب داد که فقط جانفشاني کـافـي     
نيست. توليد و هزينـه سـالحـهـا هـم           
مهم است که افتـخـارش مـال دولـت         

 ايشان است. 
از جدال و رقابتهاي درون حـکـومـتـي     
جــمــهــوري اســالمــي بــگــذريــم کــه           
ـيـسـت. امـا                   موضوع ايـن مـقـالـه ن
معلوم اسـت کـه جـنـگ جـمـهـوري                
اسالمي و حشد الشعبـي بـا داعـش        
تــمــامــا در چــهــارچــوب تــخــاصــم و          
رقــابــتــهــاي مــنــطــقــه اي جــمــهــوري        
اســالمــي بــا رقــبــا قــابــل تــحــلــيــل            
است.اظهارات سران حکومت هم بـه     
خوبي نشان ميدهد که براي جمهوري 
اسالمي هم حضـور در عـراق و هـم            
تضعيف شاخه هاي رقيب تـروريسـم     
اسالمي حـيـاتـي اسـت. ايـن سـطـح               
ـيـغـات در بـاره سـهـم جـمـهـوري                   تبل
اسالمي در آزادسـازي مـوصـل، هـم         
اعــالم ســهــم خــواهــي عــلــنــي در               
معادالت و معامالت بعد از سقـوط  
موصل در عراق است و، هم به خاطر 
درجه باالي منفـور بـودن داعـش در          
جهان، چهره سازي از شـاخـه شـيـعـي        

تروريسم اسالمي بـه مـثـابـه نـجـات           
 دهنده است.

ترديد نبايد داشت که نه دول غـرب و    
متحدينش و نه جمهوري اسالمـي و    
حاميانش حتي ذره اي به فکر صدها 
هزار بيخانمان، مـخـصـوصـا هـزاران        
کودک پـدر مـادر از دسـت داده بـي               
سرپرست با زخمهاي عميق روحـي و      
ـنـد و نـخـواهـنـد بـود.                جسمي نيسـت
مساله هيچکدام از طرفهـاي درگـيـر      
ـيـن ايـن انسـانـهـا             در اين رقابت خـون
ـنـد. مسـالـه شـان جـايـگـاه و                     نيسـت
ـبـش خـودشـان         موقعيت دولت و جـن
ــي                  ــي ايــن ب ــي اصــل ــان اســت کــه ب
خانمانيها و اين همه  زخمهاي روحي 
ـنـد کـه بـر جـمـعـيـت                و جسمي هست
عظيمي از انسانها در عراق و منطقه 

 و جهان تحميل شده است. 
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دقيقا دو سال پيش در مـاه اگـوسـت        
درعراق اتفاقي افتاد که شور و شـوق    
زيادي در ميان مردم منطقه و جهـان  

اتفاقي که کـمـتـر کسـي         برانگيخت. 
شايد تصورش را ميکرد. يکـبـاره از      
ميان جنگ و کشتار و بمب و خون و 
خونريري و جوالن دسته هاي مسـلـح     
ـيـونـهـا مـردم          ـل اسالمي و قومي، مي

بــغــداد، بصــره،    عــراق در شــهــرهــاي    
ــه،             نــاصــريــه، ســمــاوه، عــمــاره، حل

کربال، بعقوبـه    ديوانيه، کوفه، شطره،
ـنـد و فـريـاد           … و  به خيابانها ريـخـت

مـدنـي،       زدند "نه شيعي، نـه سـنـي،      
ـنـد               ـل ـنـر ب مدني"! هزاران پالکارد و ب
کردند که در آنـهـا اعـالم شـده بـود:              
"نــان، آزادي، حــکــومــت مــدنــي و             
سکوالر"، "به اسم دين مـا را غـارت         
کــرديــد"، "دولــت مــدنــي، عــدالــت             
اجــتــمــاعــي"، "جــدائــي مــذهــب از            
دولــت"، "آزادي امــنــيــت بــرابــري"،              
ــن" و                   ــدي ــاس ــه ف ـلــي ــه کـ ــم "مــحــاک

 "سکوالريسم راه حل ما است"!
مـردم شـريــف و رنـج ديـده و درهــم                 
شکسته عراق و پيشاپيش آنهـا زنـان     
در اين اعـتـراضـهـاي بـاشـکـوهشـان           
عکس سران حـکـومـت مـثـل نـوري           

و حسين شهرستانـي را بـه         المالکي
دست گرفتند و خواهان محاکمه آنها 
به جرم فساد شدند. در مقـابـل خـانـه        
آيت اهللا حکيم با شعار "گورت را گـم   
کن" تجمع کردند؛ خطاب به جمهوري  

دادند "برو گـم شـو" و            اسالمي شعار
چشم در چشم مقامات فاسد دوختند 
و فرياد زدند: "داعش از درون فسـاد        

 شما سر برآورد." 
حقيقت سياسي اين اعتراض را امـام  
ـتـي    جمعه نجف به خوبي بيان کرد وق
گفت اينها ميخواهنـد حـکـومـت را         
غير ديني کنند. دقيقا همين بود کـه   
سران حکومت اسالمي راه به هـراس    
انداخته بـود. خصـومـت حـکـومـت              
اسالمي با اين جنبش را رئيس ستاد 
کــل نــيــروهــاي مســلــح جــمــهــوري           
اسالمي با انتساب مردم معترض به 
ـيـان               "شياطين و غيـر مسـلـمـانـان" ب

 کرد. 
دقيقا اين مضمون سياسي انسـانـي،     
سکوالر و راديـکـال در کـنـار ابـعـاد             
بسيار وسيع و باشکوه اين حرکت بود 
کـه هـمـه سـران حـکــومـت عـراق و                  
همچنين جمـهـوري اسـالمـي و دول           
غرب و  رسانه هايي مثل بي بي سي 

 و صداي امريکا را نگران کرده بود. 
زير فشار سنگين اين تعرض سياسي 
انساني و سکوالر و آزاديخواهانه بود 
که ميان مقامـات حـکـومـت عـراق          
ـلـف                ـتـاد. بـانـدهـاي مـخـت شکاف اف
شــيــعــي و ســنــي حــاکــم شــروع بــه              
ـنـد.        افشاگري عليه همديگر پـرداخـت
حيدر العبادي نخست وزيـر مـجـبـور       
شد اعـالم کـنـد بـزودي اصـالحـات               
انجام خواهد شد. اعـالم کـردنـد کـه            
کميته اي به نـام "از کـجـا آورده اي"             
تشکيل خواهـد شـد. اعـالم شـد بـا               
ـتـي مـقـابلـه                  فساد در دسـتـگـاه دول
ـيـازات مـالـي ويـژه           خواهد شد و امت
مقامات لـغـو و حـتـي بسـيـاري از                 

 مقامات دولتي لغو خواهد شد. 
رسانه هاي غـرب يـا بـا سـکـوت از              
کنار اين حرکت بزرگ گذشتنـد و يـا       
تصوير وارونه از آن دادنـد. هـمـراه بـا          
اين رسانه ها بي بـي سـي فـارسـي و           
صــداي آمــريــکــاي فــارســي طــوري         
وانمود کردند که گويـا اصـال آخـونـد         
مورد عالقه شان سيستاني و حـيـدر     
ـنـدگـي                  عبادي ايـن حـرکـت را نـمـاي
ميکنند. و البته در کنار اين تحريف  
ـتـه رسـانـه اي، دسـتـه هـاي                 سازنياف
فــاشــيــســت اســالمــي هــم بــيــکــار            
ننشستند و قمه بدست هايشان را در   
خيابانها رها کردند تا مردم معترض 

 را مرعوب کنند، که نتوانستند. 
راه نجات مردم عراق در دست هميـن  
مردم است. اگر چه آن اعتراض در آن   
ـيـافـت امـا،        ابعاد وسيع اوليه ادامه ن
انگيزه و نيروي انساني و خـواسـت و         
آروزي همان مردم هـمـچـنـان زنـده و            
ـبـش                  قوي است. ديـر يـا زود آن جـن

اعتراضي باز خواهد گشت. اما ايـن     
بار بايد از تجربه گذشته درس گرفت. 
درس مهم آن جنبش اعتـراضـي ايـن      
ـيـاز بـه شـکـل             بود که براي پيروزي ن
دادن به يک رهبري راديکال و روشن و 
آگاه و سازمانيافته است. رهـبـري اي     
که بتواند تاکتيکها و حقـه بـازيـهـاي       
حکومت را قدم به قدم خنـثـي کـنـد.       
ـتـوانـد اعـتـراض و                   رهبـري اي کـه ب
مقاومت و جسارت مردم مـعـتـرض      
را به تشـکـيـالت سـيـاسـي و پـرچـم                 
سياسي  تبديل کند و مردم معتـرض  
را در قدرت سياسي نمايندگي کـنـد.   
رهبـري کـه بـراي کـنـار زدن قـدرت                 
سياسي و بـه قـدرت رسـانـدن مـردم              
ـفـه هـر                 حرکت کنـد. بـزرگـتـري وظـي
نيروي راديکال و چپ و کمونيـسـت و     
سکوالر در شرايط عراق اين است که 
براي شکل دادن به چنين رهبريـي اي    

 تالش کنند.  
همچنين بايد به جايگاه همبسـتـگـي    

حمايت جهانـي از     جهاني اشاره کرد. 
چنين جنبشي يک فاکتور بسيار مهم 
ــش اســت.                ــر شــدن ــدت ــمــن ــدرت در ق
ـتـا        همچنانکه گفتم اين جنبـش مـوق
عقب نشسته است اما بي ترديـد بـاز     
ميگردد. همانقدر کـه اعـتـراض دو           
سال پيش توانست حکومت را ناگزير 
به عقب نشينيهايي بکند، حـامـيـان      
ـنـد          ـتـوان جهاني اين اعتراض هـم مـي

مـذهـبـي       -حاميان دولـت قـومـي          
عراق زير فشـار قـرار دهـنـد. مـردم               
معترض عراق نيازمند کـوتـاه شـدن        
دست انواع و اقسام قدرتهاي منطـقـه   
اي و جهاني از مهندسي سياسـت در    
عــراق بــر مــحــور ديــنــي و قــومــي             
هستند. و در اين عرصه يک جنـبـش    

اعتراضي  جـهـانـي بسـيـار حـيـاتـي             
  است.  

همانگونه که عوامل اصلي دخيل در 
ويران کردن زندگي مردم در عـراق و        
کل منطقه  در کار شکل دادن و رهـا  
ــح              ــجــات مســل کــردن افســار دســت
ـنـد،          اسالمي و قومي جـهـانـي هسـت
مقابلـه قـدرتـمـنـد و مـوفـق بـا ايـن                    
وضعيت هم، نيازمند جنبشي اسـت    
که ابعاد آن جهاني باشد. جنبشي کـه   
دست طبقه قـدرتـمـنـد کـارگـر را در             
مصر و ايران و عراق و کل منطقه در 
دست هم بگذارد؛ جنبشي که بتـوانـد   
جواناني که با مانيفست غـزه اعـالم       
وجود کردند، زناني که در افغانسـتـان   
طالبان زده امام جمعه را با اردنـگـي     
ـيـرون         از صف تشيع جنازه فـرخـنـده ب

در ايران  ٨٨ انداختند، جواناني که در 
به ميدان آمدند، زنان و مرداني که در 
ـنـي سـر             عراق فرياد جامـعـه غـيـردي
ـيـونـهـا انسـانـي کـه در                 ـل دادند و مـي
منطقه در سطح جهان تعطيل ناپـذيـر   
در مقابل ارتـجـاع سـرمـايـه داري و            
ـنـد       نيروهاي هارش در مصاف هسـت

 را، بهم وصل کند. 
 *** 

تــوضــيــح نــويســنــده: در رابــطــه بــا             
 ٢٠١٥ اعـتــراضـات اگــوسـت ســال          

ــه                ــه مصــاحــب ــان ب ــوجــهــت عــراق ت
روشنگرانه اي با اصغر کريمي جـلـب     
ميکنم که تحت عـنـوان "رهـبـري و            
سازماندهي، مساله گرهي در عراق" 

ـتـرنـاسـيـونـال در تـاريـخ               در نشريه ان
 منتشر شد.۱۳۹۴ ام مرداد۲۴ شنبه 

 ۵ از  صفحه  
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