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 ٩ صفحه 

 کسب قدرت سياسي کليد دست بردن به تغيير در اقتصاد است
 

متن ويرايش شده سخنراني محمد آسنگران در بيست و ششمين سالروز تاسيس حزب 
 کمونيست کارگري ايران

 ٢ صفحه  

 ، عروج چپ اجتماعي در دانشگاه ها١٣٩٦ شانزده آذر 
 

 گفتگو با کيان آذر در مورد اعتراضات دانشجويان

 ٤ صفحه  

 طبقه کارگر با گام هاي استوار به پيش ميرود
 

 اصغر کريمي

 حزب کمونيست کارگري ايران
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 ١٥ صفحه  

 کارگران در هفته اي که گذشت

 شهال دانشفر

 ٦ صفحه  

 اورشليم: کاسه اي پر از عقرب!

 سه عقرب ديگر: دونالد ترامپ، اردوغان و روحاني!
 

 محسن ابراهيمي

 ٧ صفحه  

 كارنامه ناسيوناليسم پرو غرب ايراني در قبال مساله فلسطين
 

 علي جوادي

 ١١ صفحه  

 آذر، فرقه دمکرات و پيشه وري ٢١ 

 جدال ناسيونالسيسم ايراني و ترک و روايت ما!

گفتگوي فراز آزادي، سردبير نشريه "سهند" با محسن ابراهيمي دبير کميته آذربايجان حزب 
 کمونيست کارگري ايران

قـرار اسـت        ۹۷ در بودجـه سـال       
ميليارد تومان صرف  ۳۱۰۰ حداقل 

مساجد و امامزاده ها و تربيـت گلـه     
آخوند و ساير مـوسـسـات مـذهـبـي           

 شود. 
هـاي     بودجه مرکز خدمات حـوزه 

ميليـارد   ۸۹۷ علميه براي سال آينده 
ـيـغـات     تومان، شوراي هماهنگي تبل

مــيــلــيــارد تــومــان،        ۴۸ اســالمــي    
ـيـغـات اسـالمـي            ـل  ۴۳۰ سازمان تب

ميليارد تومان، جامعه الـمـصـطـفـي      
مــيــلــيــارد تــومــان، شــوراي           ۳۰۴ 

سياست گذاري حـوزه هـاي عـلـمـيـه           
ــلــيــارد تــومــان، ســازمــان        ۲۷۲  مــي

 ۳۳۰ فرهنگ و ارتباطات اسالمـي    
مــيــلــيــارد تــومــان، مــوســســه نشــر         
کتابهاي خميني و آموزش و پژوهش 

ميليارد تومان و دهها  ۱۰۰ خميني 
موسسه اسالمي ديگر يعني جـمـعـا    

ـيـش از        ـيـاردتـومـان.          ۳۱۰۰ ب ـل مـي
بودجه همه موسسـات مـذهـبـي در         
سال آينـده چـنـديـن درصـد افـزايـش              
ـنـه     يافته است. به اين ليست بايد هزي
هاي هنگفتي که صـرف مسـجـد و          
ـيـد آخـونـد و سـايـر                   امامزاده و تـول
موسسات مذهبي در عراق و يمن و   
سوريه و غيره ميشود را هـم اضـافـه      
کــرد. بــه ايــن مــبــلــغ بــايــد هــزيــنــه             
هــنــگــفــتــي کــه صــرف گــروهــهــاي          
تروريست در عراق و لبنان و يـمـن و       
سوريه ميشود را هـم اضـافـه کـرد.             
همه اين هزينه هـا بـايـد فـورا قـطـع             

 شود. 

ســهــم مــردم از اليــحــه بــودجــه           
دولت، صندوق ورشـکـسـتـه تـامـيـن          
اجتماعي، حقوقهـاي چـنـد بـار زيـر            
خط فقر، افزايش هزينه آب و بـرق و      
نان، کاهش يـارانـه هـا، خـانـه هـاي               
مخروبه، مـدارس نـاامـن، افـزايـش             
شهريه مدارس و دانشگاه هـا، گـران       
تر شدن طب و درمان، و برنامه ريزي 
ـيـشـتـر بـه زنـدگـي و                   براي تـعـرض ب
معيشت مردم است. بودجه نهادهاي 
مذهبي پولي است کـه از نـان شـب            
ــود و صـــرف                 مـــردم زده مـــيـــشـ
جنايتکاران مفتخور و آيت اهللا هـاي  

 ميلياردر ميشود.
مذهب چماق جمهوري اسالمـي  
است: چماق سرکوب اکثريت عـظـيـم     
مردم! چماق حمايت از غـارتـگـران و       
چـپـاولــگـران امـوال مـردم! زنـدان و                
شالق و اعـدام و تـعـزيـر و قصـاص              
ـتـه انـد تـا از                 اسالمي را بـکـار گـرف
غارت آيت اهللا ها و سـرمـايـه داران          

 مفتخور پاسداري کنند. 
بودجه نهادهـاي مـذهـبـي بـايـد           
فورا قطع شود. هيچ بودجه اي نبـايـد    
صرف مسجد و منبر و حـوزه هـاي         
جهل و خرافه شود. ثروتهايي که ايـن   
نهادها باال کشيده اند، بـايـد صـرف        

 نيازهاي مردم شود.
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۷ ، دسامبر ۱۳۹۷ آذر 

 ١٦ صفحه  

 جمهوري اسالمي عليرضا را فتيله پيچ کرد!
 

 خليل کيوان

افزايش سهم نهادهاي مذهبي از بودجه و 

 تعرض به نان شب مردم
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 ۱۳ اعـتـراضـات      ���� ���ان:  
ـقـت کـه           ـي آذر يکبار ديگر بر اين حـق
دانشگاه در ايـران يـک کـانـون مـهـم               
مـبـارزه سـيـاسـي و يـک عـرصـه از                   
حرکت عدالتخواهانه مردم در ايـران      
ـيـکـه                است، تـاکـيـد گـذاشـت. کسـان
ـبـال    جنبش دانشجويي را از نزديک دن
ـتـي            ـب نميکنند، احتماال بشـکـل مـث
ـتـظـار ايـن            غافلگير شده اند. شمـا ان

 برآمد را داشتيد؟
شايد براي کساني که ��
ن �ذر:  

تنگاتنگ مـبـارزات دانشـجـويـان و          
وقـايـع در دانشـگـاه هـاي کشـور را                 
ـنـد شـانـزده آذر امسـال             دنبال نميکن
غافلگير کننده بوده باشد، امـا بـراي     
ما که بخشي از فعاليت روزانـه مـان     
ـبـل      مربوط به دانشجويان است، از ق
ايـن بــرآورد را داشــتــيــم کــه امســال            
ـنـده،         شانزده آذر ويژه باشد، پـويـا، بـال
ـتـي                ـي طبقاتي و چپ بـاشـد. و فـعـال
سراسري از طرف دانشـجـويـان چـپ،       
سکوالر، پيشرو و سازمانده را شاهـد  
بــاشــيــم کــه بــا نــقــدي طــبــقــاتــي و              
ـيـسـتـي و بـا سـبـک کـاري                    سوسـيـال
اجتماعي سراغ وضعيت ضدانسانـي  
حــاکــم در ايــران بــرونــد و در ادامــه              
فعاليتهاي دور گذشته، مهر شـانـزده     

 آذري سرخ را به اين مناسبت بزنند.
ــ�ان:   ــ� �ــ� ــ� ــراض  �ــ� اعــت

دانشجويـان دانشـگـاهـهـاي ايـران و             
آذر    ۱۳ تجمعات اعتراضي آنها  در    

از جهات بسياري قابل تعـمـق اسـت؛      
سراسري و گستردگي، هـمـبـسـتـگـي       
اين اعتراضات با مبارزات کارگران، 
معلمان و بازنشستگان و ساير بخش 
هاي جامعه، برجسته بودن نقش زنان 
در بـــرگـــزاري و حضـــور در ايـــن                 
ــراضــات و هــمــچــنــيــن طــرح              اعــت
مطالبات راديکال از ويـژه گـي هـاي        
اين اعتراضات بود. آيا ما بعد از يک 
دوره نسبتا طـوالنـي از افـت يـا کـم              
تحرکي در جنبش دانشجويي اکـنـون   
شاهد عروج اين جنبش و دوره نويني 
در محيط هاي دانشگاهي و جنبـش  

 دانشجويان هستيم؟
نقطه عروج مبارزات ��
ن �ذر:  

 ١٦ ايندوره دانشجويان و مشخـصـا     
آذر امسال را بايد در پائيز نود و سـه      

ما شـاهـد    ٩٣ جستجو کرد. از پائيز  
ـفـاقـا             عروج يک چپ اجـتـمـاعـي و ات
ــو آمــدن فــعــالــيــن                ــار بــا جــل ايــنــب
دانشجويي زن در سطح دانشگـاه هـا     
بوديم. بعد از يک سرکوب گسترده در  
ســطــح جــامــعــه و مــخــصــوصــا در          
دانشگاه ها در نيمه دوم دهه هشـتـاد   
شمسي و مشخصا بعد از سـرکـوب       

و دوره بـعـد از آن،              ٨٨ اعتراضات   
شاهد عروج جنبشهاي اعتراضي در   
جامعه با يک نقد طبقـاتـي راديـکـال       
ــم. و در ادامــه در ســطــح                     بــوده اي
دانشگاه ها هم، فعالين چپ به جلوي 

 صف مبارزات رانده ميشوند. 
ما شاهد جنبشي اعتراضـي در    
مقابل سياست خصوصي سازي و در 
برابر پولي سازي آمـوزش و تـجـاري          
ســازي تــحــصــيــل، و طــرح هــايــي             
همچون "کاج و کارورزي" که بدرسـت    
بايد آنرا "بيگاروروزي" ناميد هستيـم    
که فشار زيـادي روي دانشـجـويـان و           
خــانــواده هــايشــان قــرار مــيــدهــد و          
تحصيل را غيرممکـن و يـا بسـيـار           
دشوار ميکـنـد. سـپـردن بـخـشـهـاي              
مختلف آموزش به بخش خصوصـي  
ـنـه دارتـر شـدن تـحـصـيـل از                   و هـزي
تبعات آن است و تبديل دانشـجـويـان    
به نيروي کار ارزان و مجاني و مبـهـم   
بودن آينده براي آنـان و ورود بـه ايـن              
شکل به بازار کار براي دانشجويان، و 
ــراج و                    ــگــر فشــار اخ از طــرف دي
دستمزدهاي پائين و پذيرفتن شرايـط  
ـقـه        کارفرما براي بخشهاي ديگـر طـب
کارگر، از تبعات طـرح هـايـي مـثـل          
کاج و کارورزي سـت. در بـرابـر ايـن              
ـيـه       وضعيت است که بايد جنبش عـل

 بيکاري را متشکل کرد و پيش برد.
ـتـي و        نکته ديگر تفکيک جنـسـي
تحميـل حـجـاب بـه دانشـجـويـان و                 
دخالت قوانين مذهبي در آمـوزش و    
پرورش است که با اعمال سياست تک 
جنسيتي کردن رشـتـه هـاي درسـي،           
ــراي              ــي ب ــاي ـي ــرافـ ــغ ــت ج مــحــدودي
ـنـي،           دانشجويان دختر و بـومـي گـزي
ــف             جــداســازي جــنــســيــتــي در ســل
سرويسها و کتابخانه ها و کالسـهـاي   
درس، در راستاي اسالميزه تر کـردن    
دانشگاه تالش شـده اسـت. مسـئلـه            

ـيـت دانشـجـويـان          امنيتي کردن فعـال
ــان و فــعــالــيــت حــول                 بــخــاطــر بــي
ـنـه هـاي            مطالباتشان از ديـگـر زمـي
اعتراض دانشجويان همانند مطالبـه  
فعالين کارگري بوده اسـت. امـا ايـن         
سياست هاي جـمـهـوري اسـالمـي و          
مشخـصـا دولـت روحـانـي مـدام از               
طرف دانشجويان به چـالـش کشـيـده         
شــده اســت و مــيــبــيــنــيــم هــمــراه و             
دخالتگر با جنبـش هـاي قـدرتـمـنـد           
اعتراضي جاري که در سطح جامـعـه   
وجـــود دارد، عـــلـــيـــه وضـــعـــيـــت           
ضـدانسـانـي کـه ايــن حـکــومـت بــه               
ـفـر و مـنـجـملـه                 زندگي ميليـونـهـا ن
دانشـجــويــان تـحــمــيــل کــرده تــالش         

 ميکنند.
ـ�ان:   ـ� ـ�ـ� � ��ـبـات و        مـطـال

شعـارهـاي دانشـجـويـان راديـکـال و              
ـيـه دانشـجـويـان از                ـيـان فراگير بود. ب

دانشـگـاه    ۳۲ سوي شوراهاي صنفي 
صادر شد. در اين بيانيه دانشجـويـان    
خواهان مطالبـاتـي چـون تـحـصـيـل            
رايــگــان، درمــان رايــگــان و کــار و             
مسکن براي مردم شدند. اين حرکـت   
عليه کااليي کردن دانشگاه و شهـريـه   
ـتـي و         اجباري، عليه تبعيض جـنـسـي
ــه           دانشــگــاهــهــاي پــادگــانــي، عــلــي
ـقـر    احضارها و بيحقوقي ها و عليه ف
ـلـي         و محروميت مردم بود. چـه دالي
باعث فراگير شدن، طبقاتي و چـپ و    
راديکاليسم بـودن ايـن حـرکـت شـده            

 است؟
ـتـصـادي      ��
ن �ذر:   وضعيت اق

از جـملـه        -بخش عظيم مـردم ايـران    
ــاران،           ــمــان، پــرســت کــارگــران، مــعــل

 -بازنشستگان و دانشجـويـان و....           
ـيـش بـدتـر شـده               نسبت به سالـهـاي پ
است. قدرت خريد مردم براي تامـيـن    
نيازهاي اساسي و داشتن زنـدگـي بـا      
حداقل استاندارد زندگي کاهش يافته 
است. تـحـت حـاکـمـيـت جـمـهـوري                 
اســالمــي و مشــخــصــا در ادامــه              
دولتهاي پيشين، دولـت روحـانـي بـا           
ادامه و پيشبرد سياسـت خصـوصـي      
ـنـد               سازي و اعـمـال طـرحـهـايـي مـان
کارورزي و اتخاذ سياستهاي بشـدت    
ضــدانســانــي مــوجــب فــراهــم آمــدن        
وضعيتـي شـده کـه تـورم و گـرانـي،                 

دستمزدهاي چندين بـرابـر زيـر خـط           
فقر، بيکاري و فقر بيشتري به بـخـش   
عظيمي از خانواده ها و شهروندان در 
کشور تحميل شود. حتي با نـگـاهـي     
به آمارهاي منتشر شده از طرف خود 
رسانـه هـاي حـکـومـت کـه بـررسـي                 
"حداقلي و خوشبينانه" بـه وضـعـيـت         
حاضر است ميتوان درک کرد که چـه    
ـيـرحـمـانـه اي بـه              تهاجم سراسري و ب
معيشت مردم در حال انـجـام اسـت.        
مــوقــعــيــت مســتــاصــل و نــاگــزيــر          
حکومت، وضعيتي غير اين نيسـت.  
تمام تبليغات حول پيشبرد بـرجـام و       
نيز داشتن طرح هـا و سـيـاسـتـهـاي             
"کارشناسانه" و رونق اقتصادي که از     
طـرف دولـت روحـانـي در چـنـدســال               
گذشته انجام گرفته بود در ايـن دوره        
بيش از گذشته، پوچ و نتايج آن روشن 
تر از گذشته بر همگان مشخص شده 
است. در پيشبرد استراتژي اقتصادي  
و ســيــاســي فــعــلــي هــر دو جــنــاح               
ـنـد و           ـقـول حکومت شريک و متفـق ال
مسئله بر سر هـژمـونـي سـيـاسـي و             
دست باال داشتن جناحـي در قـدرت       
در حوزه سياست و بردن سهم بيـشـتـر    
از ثروتها و سودهاي ميلياري اسـت.    
همينطور کـه شـاهـديـم درآمـدهـا و             
سودهاي ميلياردي براي طبقه حـاکـم   
و سران حکومت و باندهاي وابسته آن 
براه است و همه بخشهاي حـکـومـت      
ـيـش                  ـيـش از پ در حـال غـارتـگـري ب
ـنـد. بـخـش         ثروتهاي مردم ايران هست
عظيمي از کودکان بخاطر وضـعـيـت    
ـتــصــادي خـانــواده شــان           ضـعــيــف اق
نميتوانند تحصيل کنند و بايد روانـه    
بــازار کــار شــونــد و بــخــش زيــادي              
ـنـه هـاي سـنـگـيـن                    ـنـد هـزي ـتـوان نمي
ـنـد و از ادامـه           تحصيل را تامين کن

در مـقـطـع مـدرسـه و يـا              -تحصيل
محروم ميشوند. کودکاني  -دانشگاه

که خانـواده شـان از کشـور ديـگـري              
مانند افغانستان و... به ايران آمده و      
در حال حاضر جمهوري اسالمي آنان 
را برسميت نميشناسد و براي هـمـيـن    
ـنـهـا              اجازه تحصيل نـدارنـد. هـمـه اي
ــلــف شـرايــط دشــوار و             ابـعــاد مــخـت

 ضدانساني تحصيل در ايران است. 
اما در مقابل ما جـامـعـه اي را        

ـيـحـقـوقـي و              ـيـرغـم ب ميبينيم که عل
ســرکــوب و وضــعــيــت ضــدانســانــي        
فعلي، بشدت فعـال، پـويـا، در حـال           
سازمان يافتن بيشتر و امـيـدوار بـه          
تغيير است. جنـبـشـهـاي مـبـارزاتـي           
بيش از پيش در حال گسترش و قـوام  
يــافــتــن هســتــنــد. خــواســتــه هــا و              
ـبـل،      مطالبات، بيشتر از دوره هاي ق
سياسي، طبقاتي و راديکال هستنـد.  
ـتـخـواه، راديـکـال،          نقد طبقاتي عـدال
سياسي، سکوالر و چپ اجتماعـي و    
پراتيک و انسان محور بشدت در حال 
ـبـشـهـاي               ـيـر در جـن گسترش و تـکـث
مبارزاتي است. بخـش عـظـيـمـي از           
فعاليـن و مـردم در حـال مـبـارزه و                  
تالش متشکل، براي حفـظ حـرمـت      
انساني که توسط جمهوري اسـالمـي   
ـنـد، و       مورد تعرض قرار گرفته هسـت
ميکوشند با جنبش انسان مـحـور و     
ـيـن       عدالتخواهانه شکل گرفته از پـائ
جامعه، مقابل اين وضعيت بايستند 
و شرايط ضدانساني موجود را تغيير 
دهند. تاثير و ادامه اين روند جامعـه   
را ميتوان بخوبي در دانشـگـاه هـا و        
ـيـن            جلو آمدن نسل جـديـدي از فـعـال

 دانشجويي چپ ديد.
ـ�ان:   ـ� درسـت اسـت.     ���ـ� �

حـرکـت دانشـجـويــان انـعـکـاسـي از               
تحرک گسترده در جـامـعـه و بـچـپ              
چـرخـيـدن حـرکـت هـاي اعـتـراضــي               
است. با اين اوصاف موقعـيـت چـپ       
در دانشگاه ها و جنبش دانشـجـويـي    

 چيست؟
در ادامه توضيحـات  ��
ن �ذر:  

بــاال مــا بــا يــک شــرايــط ســيــاســي             
ـيـم.       مشخص و حساسي روبرو هسـت
ـنـده، امـيـدوار و           جامعه اي پويا، بـال
تــالــشــگــر بــراي تــغــيــيــر ريشــه اي            
وضعيت موجود و اين باور عمـومـي   
که خود مردم از طريق همبسته شـدن  
ـنـد       ـتـوان و اتکا به نيروي خودشان مـي
ـيـر                اين شرايـط ضـدانسـانـي را تـغـي
ـبـشـهـاي             دهند. موتور مـحـرکـه جـن
اعتراضي جاري در ايران همراه اسـت  
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ـيـسـتـي کـارگـري،                  ـقـد کـمـون با يک ن
راديکال و طبقاتي که برعليه سرمايه 
داري و نماينده سيـاسـي آن در ايـران          
يعني جمهوري اسالميست. اين خط  
غالب در اکثر جنبشهاي اعـتـراضـي    
جاري در ايران و مشخصا در جنبـش  
ـبـاشـد. در           کارگري و دانشجويي مـي
حال حاضر اين نوع چپ که يـک چـپ     
ـنـي و       ـي اجتماعي و پراتيک با جهان ب
مواضعي که در باال به مختصات آن 
اشاره کردم است که عمال دارد نشـان    
ميدهد که براي عـبـور از وضـعـيـت          
فـعــلــي در ايــران راه حــل واقــعــي و               
انساني دارد. خود را بعنوان آلترناتيو  
ـنـد و در حـال                 ـي ـب و راهکار بـروز مـي
تبديل شدن به يک پديـده اجـتـمـاعـي        
سياسي مهم در صحنه سياست ايران 
ـنـده جـدي جـمـهـوري             و نيز چلنج کـن
اسالمي است. يک بخـش اصـلـي از         
سازمان دهندگان و موتـور مـحـرکـه       
ـبـشـهـاي مـورد          اين مختصات و جـن
ـيـشـرو و                  اشـاره بـاال، دانشـجـويـان پ
سازمانده چپ هستند که بـخـشـا در        
سطح جـامـعـه و بـخـشـا در سـطـح                   
دانشــگــاه مشــغــول بــه فــعــالــيــت و           
بازتکثير نقد طبقاتي و سبک فعاليت 
و گســتــرش يــک مــوج اعــتــراضــي           

 ميباشند.

شما در سـازمـان       ���� ���ان:  
ـيـت    جوانان کمونيست بخشي از فعال
تان معطـوف بـه دانشـگـاه هـاسـت.             

 بنظر شما گام بعدي چه بايد باشد؟ 
در وهلـه اول، بـراي         ��
ن �ذر:  

تثبيت موقعيت فعـلـي بـايـد تـالش          
کرد، و اينکه اجازه نداد اين پيشـروي  
ها توسط حکومت پس گرفته شـود،  
ـنـه        و يا براي فعالين دانشجويـي هـزي
هــاي ســنــگــيــن و مــحــرومــيــتــهــاي        
ـتـصـادي ويـا             تحصيلي سـيـاسـي، اق
اجتماعي دربرداشته بـاشـد. بـعـالوه،        
ـبـش          بايد در جهت گسترش ايـن جـن
اعتراضي در بين بدنه دانشجـويـان و     
در سطحي ديـگـر در بـدنـه جـامـعـه              
تالش کرد و تعداد بيشتري را هـمـراه   
و دخالتگر و فعال نمود، و بـمـوازات       

اجتماعي بيـشـتـري را      -نفوذ سياسي
در بخشهاي مختلف جامعه بـدسـت     
آورد. در ادامه بايد بيشتر بعنوان يک  
آلترناتيو سياسي، هم رو به جامعه، و 
هم رو به جناح هاي مختلف جنـبـش   
ملي اسالمي، و نيز روبـه جـريـانـات         
مختلـف راسـت پـروغـرب و رسـانـه               
هايشان، شناخته شوند. بـايـد فشـار         
اعتراضي و جنبشي بيشتري بـه ايـن     
نيروها و رسانه هـا وارد شـود. و در            
آخر ميخواهم اشاره کنم کـه تشـکـل        

ـقـويـت و       هاي مستقل بايد ايجاد و ت
تثبيت شوند و در ادامه همين رونـد،    
بحث تحزب بايد به يک مقولـه جـدي     
در بين فعالين مطرح باشد. جـامـعـه     
براي رهايي از اين وضعيت و رهـايـي   
از شر اين حکومت و تغيير کيـفـي و     
ـيـاج بـه حـزب          ريشه اين شرايط، احت
سياسي و رهـبـري سـيـاسـي تـوسـط            
حزب طبقه و جنبش خودش را دارد. 
اينها در ادامـه گـامـهـاي تـاکـنـونـي             
تمرکز ما براي دوره آتي خواهد بود و   
سعي در جـا انـداخـتـن ايـن رونـد و                 
مباحث در بين فعاليـن دانشـجـويـي       
پيشرو، سـازمـانـده و چـپ خـواهـيـم              

 داشت.

 

دونالد ترامپ، رئيس جـمـهـور       
آمريكا، در يك اقدام ماجراجويـانـه،   
اورشليم (بيت المقدس) را به عنوان   
پايتخت اسرائيل به رسميت شناخت 
و دستور انتقال سفـارت آمـريـكـا از         
ـيـم را صـادر كـرد.            تل آويو به اورشل
اين اقدامي عليه تـمـام قـطـعـنـامـه          
هاي تاكنوني سازمان ملل مبني بر 
ـيـم شـرقـي        برسميت شناسايي اورشل
بعنوان بخشي از اراضي اشغال شـده  
فلسطينيان است كه هرگونه دخـل و    
تصرف دولت اسرائيل در اين منطقه 
را غير قانوني مي دانـد. ايـن اقـدام         
ترامپ تالشي براي بسـتـن هـر نـوع         
دريچه اي براي صلح در خاورمـيـانـه    
در آينده اي نزديك و از مـيـان بـردن        
هر گـونـه امـيـدي بـراي بـرسـمـيـت                  
شناسايي كشور مستقل و متساوي 
الحقوق فلسطين در مجاورت كشور 

 اسرائيل است.
اقدام دولت آمريكا باعث شعلـه  
ور شـدن دور جـديـدي از جـنـگ و                
كشمكش ارتجاعي در خـاورمـيـانـه     
خـواهــد شــد و بــمـثــابــه مــائــده اي              
آسماني براي جـريـانـات مـرتـجـع و             
تروريست اسـالمـي عـمـل خـواهـد             
كرد. هم اكنون اين جدال آغاز شده و  
ـبـار آورده               تلفات انسـانـي خـود را ب

  است.
بيش از نيم قرن است كه ابتدايي 
ترين حقوق مردم فلسطـيـن، از حـق        
حيات و زنـدگـي تـا بـرخـورداري از            
ضروريات زندگي متعارف انسانـي،  
به خشن ترين شيوه ها توسط دولـت  
ـيـل سـركـوب و پـايـمـال شـده                  اسرائ
است. بخش اعظم اين مردم در اثـر       
ـنـي نشـيـن،           اشغال مناطق فلـسـطـي
كشتـار جـمـعـي، قـهـر و تـروريسـم                 
دولتي از محل سكـونـت و زنـدگـي         
خود رانده شده و بخش ديگـر تـحـت      
شرايط غير انساني به اسارت گرفتـه  
شده يا بمثابـه شـهـرونـدان درجـه دو            

 زندگي ميكنند.
اما زندگي مردم فلسطين تنـهـا   
ـلـدري و زورگـويـي دولـت                بازيچه ق
اسرائيل نبوده است. سرنـوشـت ايـن       
مردم از دو سو بازيچه جنگ قـدرت  
ـتـهـاي فـوق ارتـجـاعـي و               ميان دول
احزاب و گروههاي ناسيوناليـسـت و     
قوم پرست و مـذهـبـي و اسـالمـي              

 –است. در يك سـو دولـت قـومـي            
مذهبي توسعه طـلـب و تـجـاوزگـر            
اسرائيل قرار دارد كه سياستـهـايـش    
عليه مردم فلسطيـن اسـاسـا مـورد         
تاييد دولت آمـريـكـا و دول غـربـي              
اســت. در ســوي ديــگــر دولــتــهــاي            
ــدادي عــرب و                ــجــع و اســتــب مــرت
جريانات ناسيوناليستي و تـروريسـم     
اسالمي قرار دارند كه از بي حقوقـي  
ـفـرت و        مردم فلسطين براي اشاعه ن
ــور                   ــاســت ك ـي ــوزي و سـ ــه ت ـيــن كـ
ـنـد و      يهودستيزي بهره برداري ميكن
تخم نفرت و كينه توزي مي پاشنـد.  
به ايـن وضـعـيـت بـايـد پـايـان داد.                 
خالصي مردم فلسطين و اسرائيل از 
اين دور تسلسل جنگ و کشتار و نا 
امني در گرو استقرار يـک سـيـسـتـم        
سکوالر، غير مذهبي و غير قومـي  
و برچيدن کامل بساط جريانات نژاد 
پـرسـت و اسـالمــي و قــومـپـرســت              

 است.
صلح عادالنه و پايدار خـواسـت     
ــلــســطــيــن و            مــردم آزاديــخــواه در ف
اسرائيل است. اما صلح واقـعـي در      
ـتـوانـد صـلـحـي                ـنـهـا مـي فلسطين ت
مبتني بر انسـانـدوسـتـي و بـرابـري             
ـيـه                  طلبي عـمـيـق و گسـتـرده و عـل
هرگونه نژادپرستي و قوم پـرسـتـي و      
كينه توزيهاي قومي و مـذهـبـي و          
ســيــاســتــهــاي زورگــويــانــه و قــلــدر          
منشانه و با برسميت شناختـه شـدن     

 استقالل فلسطين به نتيجه برسد.
به بي حقوقي و سـتـم بـر مـردم           
فلسطين بايـد پـايـان داد. ايـن كـار               
مـردم آزاديـخــواه و بـرابــري طــلــب،            
بشريت متمدن، در هر دو سوي ايـن    

 تخاصم است.
حــزب كــمــونــيــســت كــارگــري         
دوشادوش همه انسانهاي آزاديـخـواه   
جــهــان ســيــاســت دول آمــريــكــا و             
اسرائيل را بمثابـه اقـدامـي آشـكـار          
عليه حقوق برسميت شنـاخـتـه شـده       
مردم فلـسـطـيـن، مـاجـراجـويـانـه و              
جـنـگ طـلــبـانــه كـه پـي آمـدهــاي                
سياسي فاجعه باري بدنبـال خـواهـد      

  داشت، قويا محكوم ميكند.
 

 حزب كمونيست كارگري
 ۲۰۱۷ دسامبر  ۹ ، ۱۳۹۶ آذر  ۱۸ 

سياست تحريک آميز ترامپ در مورد 

 اورشليم را محکوم ميکنيم!

 

پرستاران با کارزاري با خـواسـت     
اجراي تـعـرفـه خـدمـات پـرسـتـاري،             

 اعتراضاتشان را از سر گرفته اند. 
آذر مــاه در        ٢١ پــرســتــاران در     

شبکه هاي اجتماعي کارزار خـود را    
شروع کرده اند. اين مـبـارزه را بـايـد          

 تقويت کرد. 
تعرفه خدمات پرستاري در سـال  

به تصويب مـجـلـس شـوراي        ۱۳۸۶ 
هـاي     اسالمي رسـيـد امـا بـه بـهـانـه             

مختلف هنوز اجـرايـي نشـده اسـت.         
اجـراي تـعــرفـه خـدمــات پــرسـتــاري            
ـقـر          مبلغي به حقوق هاي زيـر خـط ف
پرستاران اضافه ميکنـد. پـرسـتـاران        
همچنين بخشي از معوقات خود را   
در برخي بيمارستانها دريافت نـکـرده   

 اند. 
پرستاران بارها اعـالم کـرده انـد        
ـقـر      که حقوق آنها بايد باالتر از خط ف

ميليون باشد. اين خواسـت فـوري       ٤ 
کل طبقه کارگر است و به خـواسـتـي      
توده اي و سراسري تبديل شده اسـت.  

اين بار پرستاران در مدياي اجـتـمـاي    
اعتراضشان را سـازمـان داده انـد و            
فصل جديدي از مـبـارزات خـود را            

 شروع کرده اند.  
بعـالوه پـرسـتـاران خـواسـتـهـاي             
ديگري دارند که محورهاي اصلي آن 
عبارتند از لغو اضـافـه کـاري هـاي           
اجباري، استخدام پرستار بـه مـيـزان        
مورد نياز و کاهش فشار بـاالي کـار     
بر آنان، استخدام رسـمـي پـرسـتـاران          
پيماني، باالبردن استاندارد بهداشتـي  
بيمارستانها، و پايان دادن بـه حـقـوق      
هــاي نــجــومــي بــرخــي پــزشــکــان و          
مـديـران. تــحـقـق ايـن خــواسـت هــا                
مستقيما در خدمت باالبردن سـطـح     
ـيـمـارسـتـانـهـا             استاندارد درمان در ب
بـراي هـمـه مـردم اسـت. طـرح ايــن                  
خواستها و خواسـت درمـان رايـگـان         
براي همه، به سطح استاندارد درمـان    
و بهداشت در جامعه مستقيما ربـط    
دارد و خواست هايي مربوط بـه کـل     
جامعه است. خواست ها و مبارزات  

برحق پرستاران الزم اسـت از طـرف           
توده هـاي وسـيـع مـردم، از جـانـب                 
کارگران و دانشجويان، بازنشستگـان  
و اقشار مختلف مـردم زحـمـتـکـش          

 قاطعانه مورد حمايت قرار گيرد. 
حزب کمونيست کارگري حمايت 
قاطع خود را از مـبـارزه پـرسـتـاران              
اعالم ميکند و از کليه تشکـل هـاي     
ـيـه بـازنشـسـتـگـان،                 ـل کارگري، از ک
معلمان و کارگران، از دانشجـويـان و     
کليه مردم آزاديخواه در سراسر کشور 
ـنـد      ـتـوان ميخواهد به هر شکل که مي
ـنـد. امـروز             از پرستاران حمـايـت کـن
ـيــش از هــر زمــان الزم اســت                      بـ
هــمــبــســتــگــي مــان را در مــقــابــل           
مفتخوران حاکم گسـتـرش دهـيـم و           
مبارزات يکديگر را بـا تـمـام تـوان             

 تقويت کنيم.  
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۱۴ ، ۱۳۹۶ ارديبهشت  ۲۳ 

 ۲۰۱۷ دسامبر 

 از مبارزه پرستاران قاطعانه حمايت کنيم!
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طبقه کارگر با گام هاي استوار به 
پيش ميرود و قدرتمندتر و متشـکـل   
تر در مقـابـل کـارفـرمـايـان و دولـت              
اســالمــي ســرمــايــه داران قــد عــلــم           
ميکند. مبارزات وسيـع کـارگـران و         
سنت هاي نويني که در سالهاي اخير 
ـتـه،               در جنبش کـارگـري شـکـل گـرف
طبقه کارگر را در موقـعـيـت کـامـال        

 ويژه اي قرار داده است. 

مارش بـاشـکـوه کـارگـران ايـران           
ـيـپ       ترانسفو در کارخانه و انتشار کـل

روزه در      ۱۷ هاي هرروزه از اعتراض 
، فــراخــوان کــارگــران          ۹۶ آذرمــاه    

آلومينيوم المهدي در هـرمـزگـان بـه         
ــواده هــاي خــود در                   ــان مــردم و خ
ارديبهشت سال قبل و تـجـمـع چـنـد            
هــزار نــفــره، طــومــار ده هــزار نــفــره             
کارگران نفت و فراخوان به تـجـمـع بـا       
خانواده هاي خود در تـهـران، تـجـمـع        
ـتـروشـيـمـي در تـهـران بـه                  کارگران پ

کـارگـر      ۷۰۰۰ نمايندگي از طـرف        
پتروشيمي در سطح کشور، تجمعات 
کارگران فوالد و خانواده هـايشـان در     
اصفهان و کرمان، اعتصاب قدرتمند 
کارگران فوالد اهواز، تجمعات مکرر 
معلمان و بـازنشـسـتـگـان در ابـعـاد              
هزاران نفره، راهپيمايي هاي باشـکـوه   
کارگران هپـکـو و آذرآب و خـانـواده             
ـبـل،                 هاي آنـهـا در زمسـتـان سـال ق
ـپـه در      طغيان کارگران نيشکر هفت ت
آذر امسـال، اعـتــصـاب طــوالنـي و             
قدرتمند کارگران معدن آهن بـافـق و       
تحصن خانواده هاي آنها در تابستـان  

ـتـروشـيـمـي      ۹۳  ، اعتصابات متحد پ
هــاي مــاهشــهــر و اعــتــراضــات و             
اعتصابـات هـر روزه در مـنـاطـقـي               
مانند عسلويه، تنها نمونه هـايـي از       
چند هزار اعتصاب و تجمع کـارگـري   
در سه سال گذشته است که هـر کـدام     
ـيـشـروي هـاي تـازه و             از اين موارد پ
ـنـد.     سنت هايي تازه را به همراه داشـت
اينها نمونه هـاي مـنـحـصـر بـه فـرد              
ـبـش                 نيستنـد، رونـدي ثـابـت در جـن

 کارگري را نشان ميدهند. 
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اعتصابات از نظر کمي بي وقفـه  
در حال افزايش است، اعتصابات بـه    
ــده شــده و                 ــدي کشــي مــراکــز کــلــي
اعتصابات طوالني که نشانـه بـارزي     
از سازمانيافته تـر بـودن آنـهـا اسـت            
بسيار رايـج شـده اسـت. شـعـارهـاي              
راديکـال، خـواسـت هـاي سـراسـري،             
اعتصابات سراسـري تـوسـط بـخـش          
هايي از کارگران، اشکال تعرضي تـر    
حرکت، حضور رو به گسترش و فعال 
ــعــات                   ــجــم ــا در ت ــواده ه ــان ــر خ ت
اعتراضـي، کشـانـدن اعـتـصـاب بـه              
بيرون کـارخـانـه و مـراکـز شـهـرهـا،                 
اســتــفــاده از مــديــاي اجــتــمــاعــي،           
ـبـل، و                   اعـتـصـاب بــا فـراخـوان از ق
سازمان يافته تـر شـدن اعـتـصـاب،            
رسانه اي کـردن اعـتـصـاب، کـوتـاه               
نيامدن و پافشـاري بـر خـواسـتـهـا و             
اعتماد بنفس و رزمندگي اي کـه در      
همه اين اعتصابات ديده ميشود، از   
جـملــه مـولــفــه هـايــي اسـت کــه در               
اعتصابات خـود را بـوضـوح نشـان              
ميدهد. همه اين مولفه هـا در حـال          
تحکيم اسـت و مـبـارزات کـارگـري              
ـبـي        بصورتي پايدار و مداوم و بـا شـي
تند در حال گسـتـرش اسـت. نـکـات           
ـيـز بـايـد بـه ايـن                       مهـم ديـگـري را ن
فاکتورها اضافه کرد اما ابتدا اجـازه    
بدهيد درمورد برخي از اين مولفه ها 

 مکث بيشتري بکنيم.  

صــرفــنــظــر از گســتــرش کــمــي         
مبارزات کارگري، کيفيت هـاي تـازه     
اي در جنبش کارگري شروع به نشو و 
نما کرده کـه بسـيـار حـائـز اهـمـيـت                 
است. حضور خانواده ها در تجمعات 
ـبـش              اعتراضي سنتـي نـويـن در جـن
کارگري است کـه مـيـرود تـا قـدرت            
عظيمي به مبارزات کارگري بـدهـد.     
اين پديده از تـحـصـن خـانـواده هـاي           

 ۹۳ کارگران معدن بافق در تابستـان    
وارد مرحله تازه اي شد و در طول اين 
ـيـت      ـب ـث سه سال به سنتي جاافتاده و ت
شده تبديل شد. حضـور خـانـواده هـا         
ـلـي اسـت کـه            يکي از مهمترين دالي
مبارزات کارگري را از قالب محـدود  

صنفي و کارخانـه اي خـارج کـرده و            
جنبه اي بسيار اجتماعي بـه آن داده        
است. با اينحال عليرغم رشد پيوسته  
حضـور خـانــواده هــا، تــنـهــا گــوشــه            
کوچکي از اين ظرفيت عظـيـم بـکـار       
افتاده است. اما جنبش کـارگـري در      
مســيــري قــرار گــرفــتــه و دورنــمــاي           
اعتراضات کارگري به سمتي مـيـرود   
که اين ظرفيت هرچه بيشـتـر بـه کـار         
ـبـش                      ـنـهـا چـهـره جـن بيفتد کـه نـه ت
کارگري را کامال عـوض مـيـکـنـد،          
بلکه بر کل فضاي سيـاسـي جـامـعـه        

 تاثيرات عميقي خواهد گذاشت. 
اســتــفــاده روزافــزون از مــديــاي         
اجتماعي سنت ديگري است که دارد 
ـبـش              دگرگوني هاي مـهـمـي در جـن
کـارگـري ايـجـاد مـيـکـنـد. مـديــاي                 
اجتماعي ابزاري بـراي خـبـر رسـانـي          
است که تجارب جنبـش کـارگـري را        

مشـوق        بسرعت همه گير ميکنـد و   
اعتراض در مراکز ديـگـر مـيـشـود.          
اما عالوه بر اين ايجاد شـبـکـه هـاي       
مختلف در مدياي اجتماعي ابـزاري    
ـبـادل نـظـر کـارگـران،                براي بحث و ت
همفکري و تصـمـيـم مشـتـرک شـده               
ــان                   ــه در مـــيـ ــزي کـ اســـت، چـــيـ
بازنشستگان و مـعـلـمـان قـويـا جـا                
افــتــاده اســت. مــديــاي اجــتــمــاعــي          
همچنين به کارگران کمک کرده تـا از    
قبل فراخوان اعتـراض بـدهـنـد و بـا            
ـيـشـتـري دسـت بـه              سازمانيافتگي ب
اعتراض بزنند، از همفکري و متـحـد   
شــدن حــول خــواســت هــا و زمــان                
اعتصاب و شکل اعتصاب تا همـراه  
کــردن خــانــواده هــا، درســت کــردن            
ـلـف و          پالکاردها و پوسترهاي مـخـت
جلب همبستـگـي جـامـعـه. در ايـن              
ـيـرغـم        زمينه نيز جنبش کارگري عـل
پيشرفتي قابل توجـه، هـنـوز گـوشـه          
کوچکي از ظرفيتش را بکار انداختـه  

 است. 
اعتصابات سـراسـري در مـيـان           
بخش هايي از جنبش کارگري که در   
شهرها و مراکز مختلفي پراکنده اند، 
ـبـش       يکي ديگر از تحوالت مهم جـن
ـنـهـا مـعـلـمـان و                کارگري است. نه ت
ــکــه کــارگــران            ــگــان، بــل ــازنشــســت ب
مخابرات، شهرداري ها، بـرق، آتـش       

نشاني، نفت، تراورس و برخي رشـتـه     
هاي ديگر در سالهاي گذشتـه دسـت     
ـتــراض ســراســري بشــکــل                 بــه اعـ
اعتصـاب و تـجـمـع يـا جـمـع آوري                  
طومار و غيره زده اند و فصل نوينـي  
در اعتصابات و اعتراضات کارگـري  
ايجاد کرده اند. اين مـبـارزات بـويـژه        
زمينه را براي تشکل هاي سـراسـري     

 کارگران فراهم کرده است. 
ـتـوان            تاثير اين وضـعـيـت را مـي
آشکارا در شبکه هاي اجتماعي و در 
تــجــمــعــات اعــتــراضــي، در تــقــابــل        
گــرايــش راديــکــال عــلــيــه گــرايــش           
محافظه کار که عـمـدتـا خـود را در           
ــلـــمـــان و               مـــيـــان بـــرخـــي از مـــعـ
بــازنشــســتــگــان  نشــان مــيــدهــد،            
مشــاهــده کــرد. خــواســت افــزايــش           
ـقـر، تـحـصـيـل            دستمزد باالي خط ف
ـيـان سـيـاسـي،               رايگـان، آزادي زنـدان
ــردن                  ــي ک ــه امــنــيــت ــان دادن ب ــاي پ
اعتراضات، مـقـابلـه بـا شـعـارهـاي              
اصالح طلبانه و يا مذهبي در جريان 
ـنـد و         برخي اعتراضات، شعارهـاي ت
ـيـه ارگـانـهـا و مـقـامـات                کوبنده عل
ـيـشـتـر دسـت           حکومتي که هر روز ب
باال پيدا مـيـکـنـد، و حـق خـواهـي                
عميقي که در مـيـان کـارگـران ديـده            
ـيـدا کـردن         ميشود، روند دست باال پ
گرايـش راديـکـال را بـخـوبـي نشـان                
ميدهد. تبديل شدن اين خواست هـا     
به خواست هاي سراسري بخش هايي 
از کارگران حاصل کشمکـشـي چـنـد       
ساله است که امروز به خواست هايي 
تثبيت شده تبـديـل شـده اسـت. ايـن             
خواست ها در عـيـن حـال خـواسـت              
هاي کل جامعه است و طبقه کـارگـر   
و رهبران شناخته شده و تشکل هـاي    
کــارگــري را عــمــال بــه پــرچــمــداران            
مطالبات عمومي مردم تبديل کـرده  
اسـت. ايـن دسـتـاوردي بـزرگ بــراي               

 طبقه کارگر و کل جامعه است. 
در کوران اين مـبـارزات آگـاهـي       
ـقـاتـي کـارگـران بـطـور             سياسي و طب
ـقـد                    ـتـه اسـت. ن محـسـوسـي بـاال رف
سوسياليستي جامعه در ميـان آنـهـا      
عميق تر شده و گـرايـش راديـکـال و           
ـتـه    سوسياليستي وسيعا گسترش ياف
ـيـشـمـاري در        است. رهبران کارگري ب

جريان اعتصابات سال هاي گـذشـتـه      
سر برآورده اند که نقش مهمي نه تنها 
در تقويت مبارزات روزمره کارگـران،  
ـلــکـه هـمــچـنــيـن در آگــاه کــردن و                 ب
سازمان دادن کارگران، در به حـرکـت     

در شکل دادن به   درآوردن خانواده ها،
ـلـف در مـديـاي                   شبـکـه هـاي مـخـت
اجتماعي و غيره دارند و هويـت تـازه     
اي به جنبش کارگري داده اند. حال و    
هواي جنبش دانشجويي، بيانيه ها و 
شعارهاي آنان و همبستگي طبقـاتـي   
آنان با جنبش کارگري بخشي از ايـن    
ـبـش     فضا است. همينطور بايد به جـن
ـلـه       وسيع انساني و همبستگي با زلـز
زدگان غرب کشور و يا همبـسـتـگـي     
سراسري با آتـش نشـانـان در جـريـان            
آتش سوزي پالسکو اشـاره کـرد. بـر           
متن اين شرايط است کـه روي آوري        
به سياست و حـزب سـيـاسـي مـورد            
توجه بيشـتـري در مـيـان رهـبـران و               
ـفـوذ           ـتـه و ن فعالين کارگري قرار گـرف
ـيـسـت کـارگـري در حـال              حزب کمون
ـيـن      گسترش است. و اين فاکتور تعـي
کننده اي در تبديل شدن طبقه کارگـر  
به پرچمدار رهايي کل جامعه اسـت،    
در عين حال که امروز تاثيرات عميق 
خود را بر مبارزات روزمره کارگـران،  
بر خواست هـا و شـعـارهـاي آنـان و                
مقابله با گرايش راست و مـحـافـظـه         

 کار باقي گذاشته و باقي ميگذارد. 
اينها مشخصات جنبـش نـويـن      
کارگري است که با جنبـش کـارگـري      
ـفـاوت اسـاسـي               ـبـل ت در دهه هـاي ق
ـتـوان گـفـت         دارد. امروز به جرات مي
گرايش سوسياليـسـتـي بـه گـرايشـي           
ـبـديـل شـده،            غالب در اعتـراضـات ت
بسيار اجتماعـي عـمـل مـيـکـنـد و              
نيروي انساني قابل توجـهـي حـول آن        
ـتـه               در جنبـش کـارگـري پـرورش يـاف
است. دستاوردي که بـا هـيـچ درجـه            
ـيـسـت.       سرکوبي قابل بازپس گيري ن
ـيـحـقـوقـي و               ـيـل ب طبقه کارگر به دل
سرکوب بيرحمانه در حکومـت هـاي     
پهلوي و اسالمي، قادر به شکل دادن 
 

 طبقه کارگر با گام هاي استوار به پيش ميرود
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به تشکل هاي تـوده اي خـود نشـده،          
سنت تحزب در آن ضعيف بوده و بـه      
اين دليل سنتا جنبشي توسعه نيافته 
و قوام نگرفته بوده است، اما در دهـه  
اخير طبقه کارگر قدم هاي بزرگي بـه    
جلو برداشته و شروع به رفـع ضـعـف        
هاي تاريخي خـود کـرده و اعـتـمـاد            

 بنفس بيشتري پيدا کرده است. 

هرچند مشخصاتي که گفته شـد  
امروز بعنوان کيفيتي تازه در جنبـش  
کــارگــري تــثــبــيــت شــده و جــنــبــش           
کـارگــري وزن ســيــاســي ويــژه اي در            
ـقـه           جامعه پيدا کرده اسـت، امـا طـب
کــارگــر هــنــوز گــام هــاي اولــيــه را              
ـبـش           برميدارد. پتانسيل عـظـيـم جـن
کارگري هنوز آزاد نشـده اسـت. روي        
آوري به ايجاد تشکل هاي کارگري و   
شکل گيري جنبش تشکل يـابـي در       
مراحل اوليه خود ميباشـد، مـديـاي      
اجتماعي همچنانکه گفته شـد بـايـد      
ـبـش          تحوالتي زير و رو کننده بـر جـن
کارگري ايجاد کـنـد، خـانـواده هـاي            
کارگري هنوز يک صدم ظرفيت خـود  
را در مبارزات روزمره و تجمـعـات و     
بويژه در زمينه تشکـل و حضـور در         
سطح رهبري اين جنبش ايفـا نـکـرده      
اند، روي آوري به حزب سياسي طبقـه  
کارگر بويژه بايد به رويکردي توده اي   
تبديل شود. بحران عميـق و هـر روز          
عميق شونده اقتصادي و سياسـي در    
ايران و تـعـرض هـرروزه بـه زنـدگـي                 

کارگران، طبقه کارگر را به رويـارويـي   
هاي مهمـتـر و اسـاسـي تـري سـوق               
ميدهد و طبقه کارگر بايد با آمادگي 
بيشتري به استقبال اين شرايط بـرود.  
و اکنون که به يمن فضاي اعتـراضـي   
ـبـل از هـرچـيـز               وسيع در جامعه و ق
بدليل مبارزات گسترده طبقه کارگر، 
ــري بــراي               ــوازن قــواي مســاعــدت ت
ـقـه           پيشروي شکل گرفتـه اسـت، طـب
کارگر بايد همه ظرفيت خود را بـکـار   
ـيـن کـارگـري و           اندازد. رهبران و فعال
کارگران کمونيست که در خط مـقـدم   
ايـن مـبــارزه انـد بــايـد بـا تـعـجـيــل                   
بــيــشــتــري بــراي رفــع ضــعــف هــاي           
تاريخي جنبـش کـارگـري قـدم جـلـو             
بگذارند. طبقه کـارگـر در ايـران يـک            
ــلــيــونــي و            طــبــقــه بــزرگ دهــهــا مــي
قدرتمند است که در صورت غلبه بـر  
ـقـالب             اين ضعف هـا قـادر اسـت، ان
عــظــيــمــي را بــراي پــايــان دادن بــه              

بـراي        وضعيت مشـقـت بـار مـردم،          
پايان دادن به سلطه سرمايه و مذهب 
و هر نوع عقب ماندگي و شکل دادن 
به جامعه اي انساني و سوسياليستي 
که ميتواند الگويي براي بشـريـت در     
سطح منطقه و جهان باشد، سـازمـان   
دهــد. در چــنــيــن شــرايــطــي حــزب             
کمونيست کارگـري، هـم مـوقـعـيـت           
ويژه اي دارد و هم، بايد بـا تـعـجـيـل          
ـبـديـل         بيشتري براي خيزبرداشتن و ت
شدن به حزبي پر نفوذ و توده اي خـود    
را آماده رهبري طبقه کارگر و رهبري 

 انقالبي که در پيش است، نمايد. 
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ـپـه در             کارگران نيشکـر هـفـت ت
دومــيــن روز اعــتــصــاب، حــرکــت           
قدرتمندي را همراه با خـانـواده هـاي        
خود سازمان دادنـد. کـارگـران، بـرق          
کارخانه را قطع کردند، مـديـريـت را        
در دفتر محبوس کردند و هـمـراه بـا        
ـتـهـي بـه           خانواده هاي خود جاده مـن
ـنـد. در اعـتـصـاب                 کارخانه را بسـت
امروز همه بخش هـاي کـارخـانـه از           
جمله رانندگان سرويس هاي ايـاب و      
ذهاب بطور يکپارچـه دسـت از کـار          

 کشيدند.  
ــه آزاد             ــق گــزارش اتــحــادي طــب

آذر کـارگـران      ۱۸ کارگران ايران، روز 
روزمزد و بخش کشاورزي شرکت بـا    
خواباندن کار در اقدامي خشمگينانه 
با در دست داشتن ابزارهاي کار خـود  
ـيـشـکـر        از قبيل بيل و قمه برداشت ن
وارد کارخانه شدند و با بسـتـن درب       
ـلـرهـا، کـوره             اصلي و درب ورود تـري
هاي بخار و آسيابهـا را خـامـوش و          
تعدادي از مسئولين شرکت منجمله 
کريم پور مديـر بـخـش کشـاورزي و           
عباس خنيفر مدير حراست را کـتـک   
ـتـحـيـان پـور              زدند و در پي جـواب ف
ـبـال       رئيس بانک ماشين االت که بـدن
اعتصاب کارگران قسمت پنچرگيري 
بــه آنــان اعــالم کــرده بــود هــمــگــي             

قــرار     اخـراجـيــد او را مـورد حـملــه            
دادند. مومن غريب مديـر صـنـعـت        
شرکت و مديران ديگر قسمتها نيز از 
ترس کارگران خود را مخفي کـردنـد.   
کــارگــران شــيــشــه هــاي ســاخــتــمــان        
مديريت را نيز، که سيامک نصـيـري     
افشار مدير کارخانه در آنجا مخـفـي   
شده بود، شکستنـد و او تـا آخـريـن             
ــکــرد از                ســاعــات اداري جــرات ن

 ساختمان مديريت خارج شود.  
در اعتصاب امروز نيز کـارگـران   
خشمگين از قول و قرارهاي توخالـي  

مديريت، برخي مکانهاي کارخانه از 
جمله آزمايشگاه را مورد حمله قـرار    
داده و گروه ديگري از کارگران شيشه 
هاي دفتر مديريت را شکستند و بـار  
ديگر سيامک نصـيـري افشـار قـائـم          

 مقام کارخانه را محبوس کردند. 
ـنـا بـه گــزارش اتـحــاديـه آزاد،               ب
بدنبال اعتصاب و حرکت قـدرتـمـنـد       
کارگران، ساعت ده صبح فرماندار و   
ـيـس اداره اطـالعـات و            بدنبال آن رئ
فرمانده انتظامي شوش وارد شرکـت  
شدند و ساعتي بعد نيز معاون وزيـر    
اقــتــصــاد و مــعــاون وزيــر کــار در              
کارخانه حاضر شده و ضمن گفـتـگـو    
با کارگران بـا قـائـم مـقـام و ديـگـر                  
مسئولين کارخانه نشـسـتـي بـرگـزار        
کردند. در پي اين نشست، عـالوه بـر      
حقوق مردادماه کارگران روزمزد کـه    
آخر وقت ديـروز پـرداخـت شـده بـود              
حــقــوق مــرداد مــاه کــارگــران و                  
کارمندان ديگر بـخـشـهـا مـنـجـملـه           
تجهيزات، آتش نشاني، بازرگـانـي و     
اموراداري نيز به حسـاب آنـان واريـز        
شد. همچنين به کـارگـران قـول داده           
شد تا پايان اين هفته، يکماه ديگر از 
دستمزد مـعـوقـه آنـان تسـويـه و در               
پايان هر مـاه، يـکـمـاه از دسـتـمـزد                
معـوقـه کـارگـران تـا زمـان تسـويـه                 
کـامـل پـرداخـت خـواهـد شـد. امـا                  
چگونگي پرداخت معوقه هـاي سـال     

ـبـات                  ۹۴  و بـرخـي ديـگـر از مـطـال
کـارگـران مسـکــوت گــذاشـتــه شــد.           
ـتـصـاد بـا               همچنين مـعـاون وزيـر اق
حضور در مـيـان کـارگـران، ضـمـن               
وعده بروز رساني حقوقهاي آنان طبق 
زمان بندي انجـام شـده، اعـالم کـرد           
هيچ کارگري اخراج نـخـواهـد شـد و         
ـيـشـکـر             اگر اسد بيگي کـه شـرکـت ن
هفت تپه را خريداري کـرده اسـت بـه          
تعهداتش پايبند نباشد، قرارداد با او 

فسخ خواهد شـد. امـا کـارگـران در              
مقابل وعده هاي او بطور يـکـپـارچـه     
اعالم کردند اين وعده ها دروغ اسـت  
و حقوقهاي مـعـوقـه مـا بـايـد فـورا              

 پرداخت شود. 
زمزمه ادامه اعتصاب در ميان 
ـيـده مـيـشـود.              کارگران نيشـکـر شـن
کارگران بازنشسته اي کـه چـکـهـاي           
صـادره از ســوي کــارفــرمـا بـه آنــان              
وصول نشده است نيز اعالم کرده انـد    

آذرمــاه جــهــت پــيـگــيــري         ۲۰ فـردا    
دريــافــت چــکــهــاي خــود در مــحــل          
 کارخانه دست به تجمع خواهند زد. 

کليه حقوق هاي معوقه کارگـران  
فورا و بدون هيچ عذر و بهانه اي بايد 
پرداخت شود، حق بيمه آنهـا تـوسـط      
کارفرما نيـز فـورا پـرداخـت شـود و              
مزدوران حراست از کـارخـانـه اخـراج       
شـونــد. شــکــل دادن بــه گــروهــهــاي            
مدياي اجتمـاعـي تـوسـط کـارگـران           
نيشکر هفت تپه و بحث و تبادل نظـر  
جـمــعــي درايـن گــروهــهـا و حضــور            
  خانواده هاي کارگران در تـجـمـعـات،    
دو ابزار مهم کـارگـران بـراي حـرکـت          
يکپارچه و قدرتمند است که ميتواند 
بعنوان الگويي توسط کارگران سـايـر   
ـتـه شـود.              مراکز کارگري بـکـار گـرف
استفاده فعال از مدياي اجتمـاعـي و     
حضـور خـانـواده هـا در تـجـمـعــات                
اعتراضي، تجربه گرانبهايي است که 
از معلمان و بازنشستگان شروع شده 
و از کارگران پيشرو انتظار ميرود کـه  
تالش کنند اين تجارب گرانبها را بـه  
سرعت به ساير مـراکـز کـارگـري در           

 سراسر کشور سرايت دهند. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
دسامبر  ۱۰ ، ۱۳۹۶ آذر  ۱۹ 

 ۲۰۱۷ 

 کارگران نيشکر هفت تپه دست به اعتصاب يکپارچه زدند

 و با خانواده هاي خود جاده را مسدود کردند 

 کارگران همه حقوقشان را ميخواهند 

 به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد
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پــديـده زيــبــاي       ١٠ "خـداونــد از       
ـيـم عـطـا         جهان، نه تايش را به اورشـل
ـيـه                ـق کرده است و يک تـايـش را بـه ب

 جهان"!
مجله اکونوميـسـت در مـقـابـل          
اين تصوير تلمود (تورات شـفـاهـي)      
گفته است که برعـکـس از ده درد و           
رنجي که خداوند به جهان عـطـاکـرده      
است نه تايش به اورشليم و يک تايـش  

 به بقيه جهان رسيده است!
اکونوميست از تصمـيـم دونـالـد       
ـيـم را       ترامپ راضي نيست که اورشـل
پايتخت اسرائيل اعالم ميکنـد و از      
ـيـش سـمـي                 اين تصمـيـم هـمـچـون ن
عقرب در مکان مقدسي ياد ميکنـد  
که به قـول جـغـرافـي دانـي در قـرون               
وسطي شبيه "کاسه اي پر از عـقـرب"    

 است!
ميخواهم فقط چند نکته کـوتـاه     
بـــه ايـــن اســـتـــعـــارات ســـيـــاســـي            
اکونوميست کـه در قـالـب اسـطـوره            

 پيچيده شده است اضافه کنم:
دونالد ترامپ از نظر بـخـش      -١ 

مهمي از سـران دول سـرمـايـه داري             
گزينه سياسي مطلوبي براي رهـبـري     
ســرمــايــه داري آمــريــکــا نــيــســت و          
ـبـات جـهـان                سياستهايش از نـظـر ث
ســـرمـــايـــه داري مـــخـــرب اســـت.          
اکونوميست با اين استعـاره هـا ايـن        

 نارضايتي را منعکس ميکند. 
ـتـوان بـه فـرض                -٢  حتـي اگـر ب

محال اورشليم را از تاريخ و طبقات و 
سياست جدا کرد، همينکه معـابـد و     
مکانـهـاي مـقـدس سـه ديـن بـزرگ                
جهاني در يک مکان قرار دارند خـود    
ـنـاي خصـومـت و           به اندازه کافي مـب
ـبـه کـاري                  کينه و شر و جـنـايـت و ت
است. همينکه ديوار ندبه يـهـوديـت،       
کــلــيــســاي مــقــدس مســيــحــيــت و          
مسجدالقصي و قبة الصـخـره اسـالم      
در يک جا کيپ هـم رديـف شـده انـد           
ماتريال کافي براي حتي بيش از سـه    
ـفـرت و آدمـکـشـي                  ـنـه و ن هزاره کـي

 بدست ميدهد. 
از نظر يهوديت: سنگي که جهان  

ـيـم قـرار          با آن بنا شده است در اورشـل
 دارد!

از نــظــر مســيــحــيــت: داســتــان           
زندگي عيسي از مصلـوب شـدن تـا        
مــرگ و رســتــاخــيــز هــمــيــنــجــا رخ           

 است! داده
از نظر اسالم: پيـامـبـر اسـالم بـا          
ـنـجـا       همه پيامبران قبل از خود هـمـي
ـبـه                   عيادت کـرده اسـت و بـر روي ق
الصخره سوار براق (حيوان بالداري از  
ترکيب خر و اسب) شـده اسـت و بـه            

 آسمان معراج کرده است! 
ـيـت الـمـقـدس"         براستي که اين "ب

 کاسه اي پر از عقرب است!
اما اسطوره ها و افسانـه هـا      -٣ 

ـقـط پـوشـش        و خرافات هر سه دين ف
ـنـي            "مقدس" منافع "نامقـدس" زمـي

 بوده اند و هستند. 
اينجا فقط به آخرين جـلـوه هـاي      
ـنـي اشـاره               سياسي اين مـنـافـع زمـي

 ميکنم:
دونالد ترامپ تجـسـم شـخـصـي        
موقعيت تضعيف شده سرمايه داري 
آمريکا در دنياي پسا جـنـگ سـردي      
است. هارت و پـورت سـيـاسـي ايـن             
ـيـه        ميلياردر طبقه حاکم آمريکـا عـل
تروريسم اسالمي هم هيچ چيزي نبود 

 و نيست جز:
اوال، ايجاد فضاي ترس در داخل 
ـيـش بـردن سـيـاسـتـهـاي                آمريکا و پ
راست تعرض بـه حـقـوق کـارگـران و            
توده هاي تـهـيـدسـت ايـن جـامـعـه.               
ثانيا، توجيه سياسي براي دست بردن 
به سياستهاي ميليتاريستي در سطح 
جــهــان و شــکــل دادن و تــحــکــيــم               
موقعيت برتر در جهان هنـوز شـکـل      

 نگرفته بعد از پايان جنگ سرد.
ـيـم بـه               برسميت شـنـاسـي اورشـل
عنوان پايتـخـت دولـت نـژاد پـرسـت             
اسرائيل گام جديدي است در انسجـام  
بخـشـيـدن بـه جـبـهـه اي کـه مـهـره                     
اصــلــيــش در خــاورمــيــانــه اتــفــاقــا           
عربستان سعودي است کـه مـتـولـي         
تروريسم سني وهابي است و از ايـن        
طريق کسب مقام رهبري سياسي در   

 اين جبهه. 
جالب است کـه در راس شـاخـه            
سني تروريسم اسالمي در رقـابـت بـا      

شــاخــه شــيــعــي آن دونــالــد تــرامــپ           
ـيـامـيـن                ـن مسيحي در حـمـايـت از ب
نتانياهوي يهودي و با حمايت قـاطـع   
محمد بن سلمان مسلمان قـرار دارد!    
اين البته از "عجـايـب" دوران جـديـد           
است که شايد به خوبي نشان ميدهـد  
ـبـه کـار ابـدا            که مساله اين رهبران ت
خود مذهب نيست. خدمات سياسي  
مذهب است. به روشني ميتوان ديـد     
ـقـاتـي اصـل         که منافع سياسي و طـب
است و مذهب فقط ابزار ايـن جـبـهـه       

 بندي طبقاتي و سياسي است.
قابل انتظار بود که با اين تـحـرک   
"عـدالــت طــلــبــانـه" دونــالــد تــرامــپ            
ـيـاهـوي يـهـودي          مسيحي به نفع نتـان
نـژاد پـرســت مـيــدانـي بــراي تـحــرک              
"عدالت طلبانـه" جـبـهـه مـقـابـل در                
اردوي تروريسم شيعي فـراهـم شـود.        
براي خامنه اي و حسن روحاني که تا 
خرخره در درياي اعتراضات کارگـري  
ـنـد چـه فـرجـه               و سياسي غـرق هسـت
ـتـوان تصـور             طاليي بهتر از ايـن مـي

 کرد؟ 
ـنـي        اينجاست که به منافـع زمـي
طرف مقابل بايد تاکيد کرد. شاخص 
تريـن عضـو طـرف مـقـابـل روسـيـه                 
پوتين و جـمـهـوري اسـالمـي اسـت.           
کــنــفــرانــس فــوق الــعــاده "ســازمــان           
همکاريهاي اسالمي" به سـرکـردگـي       
اردوغان تالش کرد به بـهـانـه تـحـرک        
ترامپ مسيحي و نتانياهوي يهـودي  
به اين جبهه مقابل اسـالمـي تـحـرک       

 تازه اي بدهد. 
امـا روشـن اسـت کــه در پشــت              
اتحاد اين شخصيتهاي سـيـاسـي بـا         
ظاهر و چهـره مـذهـبـي و در قـالـب               
مـذهـبــي بــايـد رد پـاي بـحــرانـهــاي               
سياسي داخلي به همراه رقابتهـاي بـه     
فرجام نرسيده در سطح جهان را ديـد.    
مذهب ابزار آگاهانه انتخاب شده اين 
شخصيتهاي سيـاسـي بـراي مـنـافـع           

 سياسي است. 
ـنـــي،              ــان ســ ــه اردوغـ ـنـــکـ ايــ
سرگردانترين شخصيت تقابلـهـاي دو     
جبهه اي در خاورميـانـه و جـهـان بـا            
فراخوان جلسـه اضـطـرري "سـازمـان           
همکاريهاي اسالمي" مبتکر پـاسـخ      
"دندان شکن" به جـبـهـه مـقـابـل شـد            

ـقـت سـيـاسـي کـم              ـي چيزي از اين حـق
نميکند که در حال حاضر مسالـه در    
خاورميانه تقابل و رقابت شاخه سني 
و شيعي تروريسم اسالمي به رهـبـري   
عـربســتــان سـعــودي از يـکــطــرف و            
جمهوري اسـالمـي از طـرف ديـگـر              
ـقـابـل              است. و روشن است کـه ايـن ت
ـقـابـل                  خود وجهـي مـنـطـقـه اي از ت
جهاني تر است که در راسش آمريکـا  

 و روسيه قرار دارند. 
رجزخـوانـي اردوغـان بـه هـمـراه             
حسن روحاني در کنفرانس "سـازمـان    
همکاريهاي اسـالمـي" بـراي هـر دو            
مصرف مشـابـهـي دارد: داخـلـي و               

 جهاني. 
ـنـده         مصرف داخلي: هر دو نـمـاي
رسمي فساد و دزدي و آدمکشـي در    
جامعه اي پـر از تـحـرک اعـتـراضـي             
هستند و مـثـل هـمـه هـمـکـيـشـان                  
جهانيشان دارند از دشـمـن خـارجـي           
ـفـاده       براي ترساندن اهالي داخلي اسـت

 ميکنند.  
مصرف جهاني: سيماي سياسـي   
جهان بعد از پايان جنگ سرد هـنـوز     
شکل نگرفته و تثبيـت نشـده اسـت.        
دولتهاي سرمايـه داري در جـهـان و            
منطقه حاضرند نه تنها منطقه بلـکـه   
کل جهان را به خاک و خون بکشند تا 
قلمرو نفوذ اقتصادي وسياسـي خـود     
در جـهـان در حـال شـکـل گـيـري را                  

 تحميل و تثبيت کنند.  
و بــراي رســيــدن بــه ايــن هــدف             
نامقدس، براي عقربهاي سمي جهـان  
معاصر چه جايي بهتر از "کـاسـه اي        
پر از عقرب" در بيت المقدس ميتوان  

 پيدا کرد؟ 
مســالــه ايــن اســت کــه در             -٤ 

دنياي هنوز شکل نگرفته و هنوز بـه    
فرجام نرسيده پسا جنگ سردي، همه 
ايـن سـران مـرتــجــع کــه بــا مــاســک              
يهوديت و مسيحـيـت و اسـالم وارد          
ميدان شده اند، عليرغم اختـالفـهـا و      
تنشها و رقابتهاييشان تنـهـا اردويـي      
نيستند که قرار است سيماي سياسي 

 جهان را شکل بدهند. 
نيروي ديگر و سومي وجود دارد 
که اصوال اتحادها و اختالفات هـمـه   
اين اردوي ارتجاعي بـراي مـقـابلـه و         

مبارزه مشتـرکشـان بـراي شـکـسـت           
ـتـه              دادن اين نيروي سـوم شـکـل گـرف

 است. 
روشن است کـه در رسـانـه هـاي           
ـتـوان                  طبقات حـاکـم در جـهـان نـمـي
تصوير واقعي از تحرک و پتانسيـل و    
قدرت اين نيروي سـوم بـدسـت آورد.          
ـيـايـي                 ـنـکـه مـا در دن مخصوصا اي
ـنـکـه          ـيـرغـم اي زندگي ميکنيم که عل
انقالبات موسوم به "بهـار عـربـي" بـا          
تعرض خونين جهـان سـرمـايـه داري         
مـواجــه شــد امـا هــنـوز شــبـح ايــن               
 انقالبات همچنان هراس انگيز است. 
همين لحظاتي که اين سـطـور را     
مينويسم يکي از مهمترين قطبهـاي  
اين تقابـل ارتـجـاع جـهـانـي يـعـنـي                
ــاهـــد               ــي شـ ــالمـ ــوري اسـ ــهـ ــمـ جـ
ـقـاتـي و                 ـقـابـل طـب شورانگيزتـريـن ت
سياسي اين نيـروي سـوم بـا ارتـجـاع            
حاکم در ايران است. کارگران نيشکـر   
هفت تپه، کارگران معدن کرمانشـاه،  
کارگران بازنشسته فوالد و کارگران و 
بازنشتستگان دهها مراکز توليدي و   
خدماتي همين لحظه دارنـد مـبـارزه        
اي شکوهمنـد بـا ارتـجـاع سـرمـايـه              
داري حاکم در ايران را پيش مي برنـد  
ــه                   ــد روز گــذشــت ــن چــن و در هــمــي
ـقـه                     شکـسـتـهـاي مـهـمـي را بـه طـب
سرمايه دار حاکم در ايـران تـحـمـيـل          

 کرده اند.  
ميدانيم که سرمـايـه داري ايـران        
تحت سلطه حکومـت اسـالمـي يـک         
قطب مهم در رقابتهاي جهانـي بـراي     
شکـل دادن بـه جـهـان پسـا جـنـگ                  
سـردي اســت. و مــيـدانــيــم کــه ايــن               
مبارزه طبقاتي و سياسي کارگـران و    
نيروهاي پيشرو در ايـران يـک جـلـوه             
مهم از مبارزه اي است که در اشکـال  
ديگر در غرب وشرق، در آمـريـکـا و        
لــنــدن و ســايــر کشــورهــاي اروپــا و             
افغانستان و عراق ساير نقاط منطقـه  

 در جريان است. 
ـيـروهـايــي                ـقـط مــيـدان ن ـيـا ف دن
نيست که با اتکاء به پيامبران عقرب 
صفت يهوديت و مسيحيت و اسـالم    
در اورشليم زندگي ميلياردهـا انسـان     
را به تباهي بکشند. نبردي بـزرگ بـا      
اين ارتجاع طبقـاتـي و مـذهـبـي در            
ـبـردي کـه در راسـش               جريان است. ن
طبقه کارگر آگاه و آزاديخواه و برابـري  
طلب قرار دارد. نبردي که بـي تـرديـد      
ايران تحت سلطه يکي از اين عقربهـا  

 در پيشاپيش آن قرار دارد. 

 اورشليم: کاسه اي پر از عقرب!
 سه عقرب ديگر: دونالد ترامپ، اردوغان و روحاني!

 

 محسن ابراهيمي
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ـيـم               برسمـيـت شـنـاسـايـي اورشـل
ـتـخـت           (بيت المقدس) به عنـوان پـاي
ـقـال سـفـارت                 ـت اسرائيل و دسـتـور ان
آمريكا از تل آويو به اورشليم تـوسـط   
رئيس جمهوري نئوفاشيت آمريكا بـا  
موجي از اعتراضات و واكنشـهـا در     
ــن                  ســطــح جــهــان مــواجــه شــد. اي
اعتراضات از يك مـوضـع و مـنـظـر          
نبود. تماما در دفاع از حقوق پايمـال   
شده مردم فلسطين نبـود. تـمـامـا از          
موضعي آزاديخواهانه و انسانگرايانه 
نبود. بعضا ارتـجـاعـي و بـه هـمـان                
انــدازه ضــد انســانــي بــود. مــوضــع            
حكومت اسالمي و كـل جـريـانـات           
اســالمــي و جــريــانــات مــرتــجــع و            
ناسيوناليست حاكم بـر مـردم عـرب          
زبان در اين زمره اند و اين بخشـي از    
ـنـه بـه نـام           پيچيدگي مساله اي ديـري
مساله فلسطين است كه مرتجعين و 
ناسيوناليسم عراب اسالميستهـا بـر     
آن سرمايه گذاري كـرده انـد. امـا در           
اين ميان مـوضـع گـيـري جـريـانـات            
ناسيوناليستي پرو غربي ايراني خيـره  

 كننده است. يك سكوت كر كننده!
ـيـد. بـه           سري به سايتهايشان بـزن
رسانه هاي خبري و تبليعت جريانـات  
محافظه کار و دست راسـتـي ايـرانـي       
ـنـدازيـد. بـه مـبـاحـث و                     ـي نگـاهـي ب
سياستهايي که در مجموعـه خـبـري      
ايــن جــريــانــات مــورد بــحــث قــرار            
ميگيرد، گوش دهيد. در درجـه اول         
ـنـه       يک خفقان سياسي را در اين زمـي
مشاهده ميکنيد. گويـي بـه لـحـاظ          
سياسي کر و کور و الل شـده انـد. از          
قرار نه ميشنوند، نه مي بيننـد و نـه       

 چيزي ميگويند.
شايد گفته شود چرا بايـد چـيـزي      
ـتـاده                ـفـاقـي اف بگويند؟ مـگـر چـه ات
است؟ مگر چند هزار مردم بي گـنـاه     
در پس بمبارانهاي كـور كشـتـه شـده         
اند؟ مگر چند صد كودك فلسطيـنـي   
در زير آوار مـانـده انـد؟ مـگـر كـدام               
ـنـي در آغـوش پـدر                  ـلـسـطـي كودك ف
زخمي خود به گلوله بسته شده است؟ 
ـيـمـارسـتـانـي              مگر كدام مـدرسـه و ب
بمباران شده اسـت؟ از طـرف ديـگـر             
مگر كدام راكت پراكني كـور و ضـد       
انســانــي تــروريســم اســالمــي مــردم         

اسرائيل را هدف گرفته است؟ مـگـر     
كدام تروريستي با عمليات انتـحـاري   
خود اتوبوس و ديسكو و رسـتـورانـي      
را در اسرائيل به انفجار كشيده است؟ 

 چرا بايد چيزي بگويند؟ 
اما نه! نبايـد بـه ايـن جـريـانـات              
تخفيـف داد. ايـن جـريـانـات حـرف                
ميزنند. كر و كور و الل نيستند. آنجا 
ـنـد، آنـجـا کـه مـي                   که حرفـي مـيـزن
بينند، آنجا که ميشنوند، در دفـاع و    
توجيه از تهاجم وحشـيـانـه مـاشـيـن           
ـلـسـطـيـن            کشتار اسرائيل به مـردم ف
است. در بي حقوقي مردم فلـسـطـيـن     
سخن ميگويند. تمامـا در دفـاع از          
نسل کشي اي که دهه ها در جـريـان       

 است، سخن ميگويند.  
تزهاي پـايـه اي ايـن جـريـانـات               
ـيـغـاتـي کـر                ـل ـب روشن است. هـمـان ت
کننده اي که سخنگويان و مـدافـعـان      
دولت اسرائيل در سطح جـهـان بـه آن        
مشغولند. "اسرائيل مشغول دفاع از   
خود است". "اورشليم و فسـلـطـيـن از          
ديرباز سرزمين يهوديان بوده اسـت".     
ـيـغـات ايـن              ـل ـب اين اساس و جـوهـر ت
جريانات است. اما در خـلـوتشـان بـه        
نوعي ديگر صحبت ميکنند. عـلـي      
العموم هيچ حق و حقوقي براي مـردم  
فلسطين قائل نيستنـد. از قـرار ايـن           
مردم مادون انسان اند. شايستـه يـک      
ـنـد. "بـگـذار                   ـيـسـت زندگي انسـانـي ن
ـنـد و سـركـوب               بکشند"، "بگـذار بـزن
كنند"، بيشـتـر حـرف دلشـان اسـت.             
گويي در تک تک چهره کودکان و زنان 
ـيـان بـه        و سالمنداني که طي اين سـال
خاک و خون افتـاده انـد، چـهـره هـاي            
سران حکـومـت اوبـاش اسـالمـي را            
مي بينند که مستحق مجازات انـد.  
اين جرياني است که مردم فلـسـطـيـن     
را به خاطر حضور هـيـوالي حـمـاس         
شايسته مجازات مي بيند. قاطعيت 
شان در دفاع از بي حقوقي و کشـتـار     
ــه               ــن گــويــي نشــان ــســطــي مــردم فــل
ـيـه رژيـم            "شهامتشان" در مبارزه عـل
اسالمي است. ايـن صـف و اردويـي          
اسـت کــه راه قــدرت گــيــري اش بــا              
فالکت و کشتار مردم بيگناه هـمـوار     
ـيـت، يـک جـو            ميشود. ذره اي انسـان
شــرافــت انســانـــي، ســر ســوزنـــي               

احساسات انساني در وجودشان بـراي  
مردم فلسطين و راستش بـراي مـردم     

 علي العموم نمي توان يافت.
امــا نــه! مــگــر ايــن جــريــانــات            
کارنامه درخشاني در مبارزه انسانـي  
و برابري طلبانه عليه رژيـم اسـالمـي        
ـبـايـد              دارند؟ چنين ادعـايـي را هـم ن
پذيرفت. هر زمان که بخشي از رژيـم     
اسالمي چشمکي زده است، طـرحـي   
رو کرد، به يکباره شـيـرجـه زده انـد.           
تاكنون چند بار اعـالم کـرده انـد کـه           
حاضرند در رکـاب و در کـنـار رژيـم             
آدمکشان اسالمي قرار بگيـرنـد؟ در     
زمان جنگ ارتجاعي ايـران و عـراق       
بارها از شاهزاده شان گرفته تا صفـي  
از رهبرانشان بارها اعالم كـردنـد كـه      
حاضرند در ركاب ارتـش جـمـهـوري         
ـنـد. مـگـر              ـفـه كـن اسالمي اداي وظي
کارنامه شان در دفاع از دوم خرداد را 
فراموش کرده ايم؟ مگر كارنامه شان 
را در همگامي بـا رژيـم اسـالمـي و           
مقابله با "تجزيه طلبان" را فـرامـوش      
كرده ايم؟ براي رسيدن بـه قـدرت، بـه        
هر ذره اي از قـدرت سـيـاسـي آمـاده          
مماشات و كنار آمدن با بخـشـهـايـي     
از رژيــم اســالمــي هســتــنــد. و در               
حاليکه بر سر تقسيم قدرت با بخشي 
از نكبت اسالمي حاضر به مماشات 
ـنـد، در دفـاع از               و کنار آمـدن هسـت
کشتار مردم فلسطين به بهانه حضور 
ـيـف اسـالمـي ذره اي                 جريـانـات کـث
ترديد به خود راه نميدهند. نگاه کنيد  
چگونه الگوهاي سياسي شان، امثال 
ترامپ و بوش، همزمان در دفـاع از        
کشتار مردم بيگناه فلسطين، دسـت    
همکاري به سوي بخشهاي ديگري از 
جريانات اسالميستي دراز ميکننـد.  
بدتر، خود سازندگان و پرورندگان اين 
ـقـط بـه            ـنـد. ف جانوران اسالمي هست

 شرطي که پرو غربي باشند.
از طرف ديـگـر يـك ركـن دفـاع              
ناسيوناليسم پرو غرب ايرانـي از بـي       
حقوقي مردم فلسطين از قرار موضع 
گيري و سرمايه گذاري ارتـجـاعـي و        
ـبـال         اشك تمساح رژيم اسالمـي در ق
مساله فلسطين است. بـراي تـوجـيـه          
ــلــيــغــات مــزورانــه رژيــم           خــود بــه تــب
آدمکشان اسالمي در دفاع ظـاهـري     

ـنـد.            از مردم فلسطين اشـاره مـيـکـن
گويي تقسيم کاري بيان نشـده مـيـان      
اين جريانات و اوبـاش اسـالمـي در            
حــقــنــه کــردن ايــن دروغ بــزرگ کــه             
جريانات اسالمي مدافع حقوق حـقـه     
مردم فلسطين هستند، وجـود دارد.      
اين تبليغات عوامفريبانه را "جـدي"       
ـقـه بـعـد                جلوه گر ميکنند تـا در حـل
ـيـل را             تهاجم وحشيانـه دولـت اسـرائ
موجه جلوه دهند، تـا کشـتـار مـردم         
بيگناه فلسطين را به بهانه مقابلـه بـا     
ــهـــا مشـــروعـــيـــت         اســـالمـــيـــســـتـ

كيست كه نداند كـه رژيـمـي       بخشند. 
ـيـت و      كه در ايران نفس زندگي و مدن
ـتـه اسـت،        انسانيت را به گروگان گـرف
هر روزه مـردم را بـه هـر بـهـانـه اي                     
ـنـا بـه تـعـريـف                ـنـد، ب سركوب ميكن
نميتواند مدافع هيچ بخشي از مـردم    
در هيچ گوشه اي از اين كـره خـاكـي        
باشد. رژيمي كه كارنامه اش جنايـت   
عليـه مـردم ايـران اسـت، حـامـي و                 
ـيـسـت.     مدافع حقوق مردم فلسطين ن
كيسـت كـه نـدانـد سـرمـايـه گـذاري                 
جمهوري اسالمي در فلسطين نـه در      
دفاع از حقوق انساني مردم فلسطيـن  
ـنـه كـردن اسـالم و               بلكه بمنظور حـق
اسالم سياسي بر زندگي و سـرنـوشـت    
اين مردم است. تالشي براي گسترش 
پرو بال سياه اسـالم سـيـاسـي اسـت.            
بعالوه در مقابل بايد تاكيد كـرد كـه       
استقالل و تشكيل كشور مستـقـل و     
متساوي الحقوق در فلسطين ضـربـه     
اي كارا به جريانات اسـالمـي اسـت.        
دست يابي به صلح پايدار و عـادالنـه     
ضربه مهمي بر پيكر ارتجاعي اسالم 

 سياسي و جمهوري اسالمي است. 
ــات                   ــانـ ــريـ ــن جـ ــه! ايـ ــا نـ امـ
ـيـســت انـد و عـدم وجــود                  نـاسـيـونـال
احساس انساني اساس سياست شـان  
ــاس                     ــا اسـ ــراي مـ ــر بـ ــت. اگـ اسـ
سوسياليسم انسان اسـت، بـراي ايـن          
جريانات اساس ناسيوناليسم ضديـت  
با هر چه انساني و احسـاس انسـانـي      
است. مردم بيگناه "كشور ديـگـر" را        
ـتـوان بـه         بسادگي ميتوان کشت. مـي
ـتــوان               خـاک و خـونشــان کشـيــد. مــي
ـتـل عـامشـان کـرد. از                  شکنجه و ق
پيش مجوز چنين كشتاري را صـادر    

ـنـه تـرديـدي                    كرده انـد. در ايـن زمـي
ندارند. بـراي كشـتـار مـردم "كشـور                
خودي" نيز بعـضـا تـرديـدي نـدارنـد،            
مگـر در جـريـان حـمـالت مـرگـبـار                 
آمريکا به عراق فريادهاي شادي شان 
به هوا بلند نميشـد؟ مـگـر خـواهـان          

 تکرار فاجعه عراق در ايران نبودند؟ 

ايــن احســاس ضــد انســانـــي              
ناسيوناليسم را بـا واكـنـش انسـانـي            
ـيـد. چـنـدي          دختر جواني مقايسه كـن
ـيـل در           پيش در جريان جـنـگ اسـرائ
غره خبرنگار سي ان ان بعد از پرتـاب  
ــاطــق                 ــه مــن يــک راکــت حــمــاس ب
مسکوني مردم در جنوب اسرائيل به 
گفتگو با دخـتـر جـوانـي کـه مـحـل                
ـتـه          سکونتش مورد تهاجم قـرار گـرف
بود، پرداخت. هدف خبرنگـار تـهـيـه        
ـنـي بـر جـنـايـت               ويديويي خبري مـب
حماس و حمله به مردم عادي جنـوب  
اسرائيل بود. انتخاب يک دختر جوان  
و زيبايي که منزلش مورد حمله قرار 
گرفته بود ميتوانست بـهـتـريـن نـوع          
تبليغ براي پـوشـش خـبـري دادن بـه              
اهداف سياسي ماشين کشتار دولـت  
اسرائيل در "دفـاع از خـود" بـاشـد.                 
گزارش زنده تهيه مـيـشـد. مـجـالـي            
براي حذف و "انتخاب" سياسي نبود.   
ـتـظـار        بعالوه چه کسي ميتوانسـت ان
ديگري از مردمي داشـتـه بـاشـد کـه          
خانه و زنـدگـي شـان مـورد تـعـرض               
تروريستي حماس قرار گرفتـه اسـت؟     
ــه تــريــن"                ــعــي تــريــن"، "اولــي "طــبــي
ـنـده        انتظارات ميتوانست تاميـن کـن

 اهداف خبرنگار سي ان ان باشد.
ـتـظـار           اما همه چيز بـر خـالف ان
ـيــش رفــت. دخــتــر جــوان بــا نــتــي               پ
متفاوت و به گونه اي ديگر شروع بـه    
صــحــبــت کــرد. از قــطــع جــنــگ و              
بمبارانها، از کشته شـدن انسـانـهـاي         
بيگناه در آنسوي مرز! خبرنـگـار کـه       
دست پاچه شده بود با تعجب پرسـيـد   

 كارنامه ناسيوناليسم پرو غرب ايراني در قبال مساله فلسطين
 

 علي جوادي
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ـيـش                مگر خانه شمـا چـنـد لـحـظـه پ
مورد حمله راکت قرار نگرفت؟ مگـر  
امکان نداشت کشته شـويـد؟ دخـتـر         
جوان با تائيد گفت. آري و ادامه داد،  
اما من زنده ام. وليکن در آن طـرف         
وضعيت به گونه ديگري است. اصرار  
ـيـشـتـر بـه                خبرنگار دختر جـوان را ب
حرف آورد. من دستـگـاه آژيـر خـطـر           
ـنـاهـگـاه بـروم.                   ـتـوانـم بـه پ دارم. مـي
سرپناهي دارم. امـکـانـات وسـيـعـي            
بــراي حــفــظ خــود دارم. امــا مــردم             
آنطرف چنين امکاني نـدارنـد. تـمـام          
ذهن و تـوجـه دخـتـر جـوان مـتـوجـه               
"مردم طرف ديگر" بـود. گـويـي ذره             
اي، بويي، از ناسيوناليسم نبرده بـود.  
خبرنگار امکاني بـراي مـاسـتـمـالـي         
کردن آنچه گفتـه شـده بـود نـداشـت.            
ـتـه ايـن دخـتـر                ـب فقط اضافه کـرد. ال
جوان قبول دارد که چنيـن مـوضـعـي       

در "اقليت" است. و تالش کرد کـه بـا        
اين جمله گريبان خود را خالص کنـد  
و شغل نه چندان شرافتمندانه خود را   
با تاکيد بر اينکه "انسانيت در اقليـت   

 است"، براي آن روز به پايان برساند.
سخنان دختر جوان بيانگر روحيه 
ـيـر                    عميـق انسـانـي بـود. تـحـت تـاث
ـيـل            تبليغات جنگي دسـتـگـاه اسـرائ
قرار نگرفته بود. هر دو سوي جنايـت   
را نقد ميکرد. تـوهـمـي بـه حـمـاس              
نداشت. تـاکـيـدش امـا روشـن بـود.              
دلش پيش مردم بي دفـاع غـزه بـود.        
ـيـت نـمـرده          پيامش روشن بود. انسـان

 است. انسانيت زنده است. 
  :�
�
 -,+ آDم "

كارنامه ناسيوناليسم پـرو غـرب     
در قــبــال مســالــه و حــقــوق مــردم               
فلسطين خصلت نماي مـاهـيـت ايـن       
جريانات است. جايي که دچار خفقان  

سـيـاسـي مـيـشـونـد، از قـرار دارنــد                 
ــد!               "درايــتــشــان" را نشــان مــيــدهــن
عملکرد اين جريانـات ضـربـه اي بـه           
اسالم سياسي نيست. بعضا تـوجـيـه       
گر و مشروعيت دادن به آدمـکـشـان      
اسالمي و شـاخـه هـاي مـتـعـدد آن               
است. تداوم بي حقوقي و جنـايـت در      
فلسطين يکبـار ديـگـر چـهـره سـيـاه              
ـيـسـم      جريانات دست راستي ناسيونـال
پرو غربي را نيز به نمايش ميگـذارد.  
اسالم سياسي يک مرده سـيـاسـي در        
ـيـسـم         آينده ايران است. اما ناسـيـونـال
ـيـت        ـل ايراني هنوز زهري است که قـاب
کشتن و نـاکـار کـردن دارد. مـبـارزه             
عليه اين جريان يک رکن فعاليت مـا    
کمونيـسـتـهـاي کـارگـري در جـريـان               
مبارزه انقالبي براي سرنگـونـي رژيـم      

  اسالمي است.

 

آذر بــازنشــســتــگــان      ۱۹ امــروز   
لشگري و کشوري و تامين اجتماعي 
از تهران و برخي شهـرهـا در مـقـابـل          
مجلس تجمع کردند و عليه دزدي و     
چپاول مقامات جمهوري اسالمـي و    
عليه فقر و تبعـيـض و مـحـرومـيـت           
شعار دادند و خواهان افزايش حـقـوق   
ـيـون تـومـان، رفـع                ـل باالي چهـار مـي
تبعيضات و ايجاد امکانات عادالنه 
ـنـه هـاي       براي همه مردم در تمام زمي
ـتـه                  مادي و مـعـنـوي شـدنـد. بـه گـف

هزار نفر  ۱۵ تا  ۱۰ بازنشستگان بين 
در تظاهرات پـرشـور امـروز حضـور           
داشتند. نيروي انتظامي خـواسـت بـا       
ايجاد ديوار گوشتي مانع حرکت آنها 
بـــه طـــرف مـــجـــلـــس شـــود امـــا              
بازنشستگان بسرعـت ايـن مـانـع را           
پشت سر گذاشتند و نه تنها در پيـاده  
رو بلکه در خيابان مقابل مجلس هـم  
تجمع کردند، اوباش مجلس و نيـروي  
انتظامي را هو کردند و اعالم کـردنـد   
که کوتاه نمياييم. اين بزرگترين تجمع  

 ماه اخير بود.  ۹ بازنشستگان در 
نيروي انتظامي با بلنـدگـو مـدام      
ـفـرق       ميخواست که بازنشستگان مـت

 ۵ شوند امـا بـازنشـسـتـگـان حـدود                
ساعت در مـقـابـل مـجـلـس شـعـار                 
دادند: دولت مجلس بس است فريـب   
ملت، يه اختالس کم بشه مشکل ما 
ـنـهـمـه            حل ميشه، فرياد فـريـاد از اي
بيداد، معيشت منزلـت حـق مسـلـم         
ماست، اينهمه بيعدالتي هرگز نديـده  

ميليون حقوق مـا     ٤ ملتي، خط فقر 
يک ميليون. با پالکاردهاي متعـددي   
نـيـز در دسـت بــازنشـسـتـگـان ديــده                
ميشد: تا حق خود نگيريم از پا نـمـي    
نشينيم و ما خواهان ايجاد امکانات 
ـنـه         عادالنه براي همه و در تـمـام زمـي
هاي مادي و معني هستيم. هر کدام  
از نمايندگان مجلس کـه در مـقـابـل         
بازنشـسـتـگـان عـبـور مـيـکـرد هـو                 
مــيــشــد و مــعــلــمــان بــا اشــاره بــه               
ـيـس بـرو       مجلسيان شعار ميدادند پل
دزد رو بگير و يا حقوق بازنشسته زير 
عــبــا اســت امــروز و بــديــنــوســيلــه             
نمايندگان مفتخور مجلس را تحقيـر  
کردند و بعنوان دزد و اخـتـالس گـر            
عــلــيــه شــان شــعــار دادنــد. نــيــروي             
انتظامي چندين بار به جمعيت حملـه  
کرد و برخي را مورد ضـرب و شـتـم          
قرار داد اما با هو کردن بازنشستگان 

مجبور به عقب نشيني شد. عالوه بر  
ـلـي     نيروي انتظامي که تعدادشان خـي
زياد بـود، تـعـداد زيـادي از اوبـاش                
ـنـد           لباس شخصي نيـز حضـور داشـت
ــع حــرکــت               ــد مــان ــوانســتــن امــا نــت
ـنـد آنـهـا           بازنشستگان و شعارهـاي ت
عليه حکومت و مقامات حـکـومـت    

 شوند. 
در قســمــتــي از تــظــاهــرات کــه          
ـيـز بـه بـازنشـسـتـگـان              مالباختگان ن
ملحق شده بودند، افراد معدودي اهللا 
اکبر سر دادند تا تصوير زننـده اي از      
تظاهرات بدهند که اين شعار کريه بـا  

 شعارهاي ديگر جمعيت خفه شد. 
در تـــجـــمـــع امـــروز تـــهـــران،            
بازنشستگاني از شهرهـاي ديـگـر از        
ــل تــوجــهــي از                ــعــداد قــاب ــه ت جــمل
بــازنشــســتــگــان فــوالد نــيــز حضــور         
داشــتــنــد. هــمــزمــان در هــمــدان و              
اصفهان بازنشستگان دست به تجمـع  
زندند و همبستگي شان را با تـجـمـع      
امروز تهران اعـالم کـردنـد. الزم بـه              
توضيح است که بازنشستگان فـوالد    

آذر دست به تجمع  ۲۰ کرمان نيز روز 
 خواهند زد. 

ــي                 ــي در پـ ــات پـ ــراضـ اعـــتـ
بازنشستگان در تهران و شهرستانهـا،  
اعتصابات وقفه نـاپـذيـر کـارگـري از          
جمله اعتصاب و حرکت تند کارگران 
نيشکر هفت تپه و تجمعات باشـکـوه   
و گســــتــــرده دانشــــجــــويــــان در              
دانشــگــاهــهــاي مــخــتــلــف فضــاي         
سياسي و راديکال جامعه را بـخـوبـي    
ـفـرت و       نشان ميدهد. اعتراضات و ن
نارضايتي و همبستگي ميـان مـردم     
چنـان گسـتـرده و عـمـيـق اسـت کـه                   
جمهوري اسالمي قادر به جلـوگـيـري    
ـيـسـت.       از اعتراضات و اعتصابات ن
وقت آن است کـه از فضـايـي کـه بـه              
قدرت اين اعتراضـات ايـجـاد شـده،         
ـيـم و         براي متشکل شدن استفاده کـن
همه جا تشکل هاي خـود را ايـجـاد          
ـيـشـتـري دزدان و               کنيم و با قـدرت ب
ـنـه        جنايتکاران حاکم را در همـه زمـي

 ها عقب برانيم. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
دسامبر  ۱۰ ، ۱۳۹۶ آذر  ۱۹ 

 ۲۰۱۷ 

هزاران نفر از بازنشستگان دست به 

 تظاهرات زدند

 

کارگران کيان تاير براي پيگـيـري   
ـيـم        خواستهايشان براي ساعت نه و ن

آذر به تـجـمـع در مـقـابـل            ٢٧ صبح 
وزارت صنعت و معدن فراخوان داده   
اند. خطر تعطيلي کارخـانـه شـغـل و          

کارگر اين کارخـانـه    ١٢٠٠ معيشت 
را به خطر انداخته اسـت و کـارگـران          
نــگــران از بــيــکــارشــدن از کــار در              
اعتراض به سر ميبرند. اين کارگـران   
در همين رابطه در بيستم آذر مـاه در    

ـنـد.       مقابل دفتر روحاني تجمع داشـت
ـيـسـت کـه مـقـامـات             اين اولين بار ن
مسئول اين کارخانه به بهانه کـاهـش   
ـلـي کشـانـدن و            توليد قصد به تعـطـي
اخراج کـارگـران را دارنـد و هـر بـار                  
کارگران با اعتراضات متحدانه شـان  

کارگر کيان  ١٢٠٠ آنرا سد کرده اند. 
تاير با خانواده هايشان نيروي بزرگـي  
هستند که ميتوانند جلوي اين خـطـر   
و اين تعرض به زندگي و معيشتشان 

را بگيرند. کيان تاير يکي از مـراکـز       
پر جنب و جوش اعتراضي کـارگـري     
اسـت و کـارگـران در ايـن کـارخـانــه                 
تجربيات خوبي در مبارزه متـحـدانـه    
براي نقد کردن دستمزدهاي پـرداخـت   
ـيـکـارسـازيـهـا دارنـد.             نشده و عليه ب
فراخوان کارگران کيان تاير را وسيـعـا   

 رسانه اي کنيم.

فراخوان کارگران کيان تاير به تجمع در مقابل وزارت 

 صنعت و معدن
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ضمن خوش آمد به شما اين روز   
ــدان و                    ــمـــنـ ــالقـ ــه عـ ــمـ ــه هـ را بـ
ـيـسـتـهـايـي کـه بـه ايـن حـزب                    کمون
توجهي دارند، يا آنرا حزب خـودشـان     
ميدانند، يا يکي از خواسته هايش را 
ـبـريـک          ـنـد، ت خواست خودشان ميـدان
مــيــگــويــم!  بــويــژه بــه کــارگــران و                
انســانــهــاي مــبــارزي کــه بــه داليــل           
سياسي و دفاع از کمونيسم و حـقـوق     
ـنـد و                انساني االن در زنـدانـهـا هسـت
ـنـد و      اميدي دارند و پرچمي را ميبين
خــودشــان را فــعــال ايــن راه و ايــن                

 سياست ميدانند.
وقتي بخواهيـم از پـديـده اي بـه             
اسم حزب کمونيست کـارگـري حـرف      
ـقـوايـي هـم           بزنيم همچنانکه حميـد ت
گفت، نميشود از منصور حکمت بـه    
عنوان معمار اين حـزب حـرف نـزد.        
هنگاميکه به روزهاي اول تشـکـيـل        
حزب برگشتـم و خـاطـراتـم را مـرور              
ـنـکـه در ايـن جـلـسـه                  کردم، بـراي اي
بخواهم چيزي بگويم، توجهم بـه ايـن       
نکته جلب شد که تئوريها، بـحـثـهـا،       
سياستهاي پايه اي اين حزب قبال هم 
ـيـهـا بـه آنـهـا                   ـل بوده و اکنون هـم خـي

 دسترسي دارند.
ولي آنچيزي کـه بـراي خـودم بـه             
عنوان يک امر شخصي مـرور کـردم       
ايـن بــود کــه يــاد روزي افــتــادم کــه               
کنفرانس کادرهاي کمونيسم کارگري 
ـفـرانـس در شـهـر              برگزار شد. اين کـن

بـرگـزار      ١٩٩١ مالمو سوئد در سال   
شد. در اين کنفرانس اکثريت کادرها  
اعضا و رهبري آن دوره کـه از حـزب         

و    -کمونيست ايران جدا شده بودنـد    
اين جدايي بعد از جـدايـي مـنـصـور          

ـتـاده بـود        شـرکـت      -حکمت اتفاق اف
داشتند. خوب بياد دارم بحث بـر سـر      
اين بود چرا از حزب کمونيست ايـران    
که خودمان تشکيلش داده بـوديـم و         
اين خط و اين سياسـت آن را شـکـل          
داده بود جدا شديم؟ هـر کـس داليـل        

 خودش را ميگفت.
ـفـرانـس يـک اسـتـدالل               در آن کـن
عمومي وجود داشت، آنهم ايـن بـود       
که جا براي من و سياست من و ايـن      
سنتهاي مورد نظر من در آن حـزب،      
تنگ بود. زيرا با مانع و مـحـدوديـت    

پراتيک سنتهاي ديگر مواجه ميشد. 
بويژه اينکه آن دوره بلوک شرق در حال 

 فروريختن بود و يا فرو ريخته بود.
ـبـا هـمـه آن                    ـقـري بيـاد دارم کـه ت
رفقايي که در اين کنفـرانـس شـرکـت       
کــرده بــوديــم هــر کــدام مــيــرفــتــنــد            
ســخــنــرانــي مــيــکــردنــد و تــوضــيــح        
ميدادند چرا از آن حزب جـدا شـده و         
اکنون ميخواهند به اين حـزب تـازه،       
که قرار است تشکيل شود، بپيوندند. 
منصور حکمت رو به مـن گـفـت تـو         
نميخواهي چيزي بگويي؟ گفتـم چـرا     
نکاتي براي گفـتـن دارم. يـادداشـتـي           
نوشتم و منصور حکمت آنرا خـوانـد.   
ياداشتم اين بود که جا براي من تنگ 
نبود. شايد جا خيلي هم گشـاد بـود.      
مشکل من اين بود که تو از آن حزب 
بيرون آمدي. من ناچارا بيرون آمـدم.     
اگر تو ميماندي روشن است کـه مـن     

 هم ميماندم.
دليل طرح اين بحث از جانب من 
اين نبود که گويا من دنبال شخصيت 
ـتـادم و هـر جـا                 منصور حـکـمـت اف
ـتـم. نـه،               ميرفت گويا من هـم مـيـرف
ـبـل از                 حقيقتش اين بـود کـه مـن ق
آشنايي با منصور حکمـت خـودم را       
ـيـسـت مـيـدانسـتـم و مـبـارزه                  کمـون
ميکردم. در کوملـه بـه سـهـم خـودم             
نقش داشتم و نقشي که در توانـم بـود     
ايفا ميکردم. اما نوع کمونيسمي که  
ـيـم،         ـت ما از منصور حکمت يـاد گـرف
کمونيسم متفاوتي بود. در ايران قبل  
ـبـود يـا در               از او، اين کمونيسـم يـا ن
دســتــرس مــا نــبــود. تــفــاوت ايــن              
کمونيسم با کمونيسمهاي آن زمان و   
قبل از آن در ايران، اين بود که مـا را    
مجاب کرد اين راه حل درسـت اسـت     
و اين کمونيسم پاسخـگـوي مسـائـل       
است، نه آن کمونيسم رسـمـي کـه در        

 ايران بود.
ـفـاوت ايـن دو           براي نشان دادن ت
کمونيسم کافي است چند مشـخـصـه    
کمونيسم رسمي آن دوره ايران و حتـي  
ـيـسـم               ـيـم. آن کـمـون جهان را نگاه کـن
رسمي سـازمـانـهـايـش حـزب تـوده،            
فدايي، پيکار، رزمندگان ، راه کارگـر  
کومله و دهها گروه و سازمان ديـگـر     
ـيـم چـون           ـيـوسـت بودند. ما به کومله پ

بقيه را قبول نداشتيم. جذابيت کومله  
ـيـر     جنبه پراتيکي کمونيسم براي تغـي
بود، چيزي که کـوملـه را مـحـبـوب            
کرده بود. و براي تغييراتي در جامعه  
موجود و شـرايـط مـوجـود و نسـل                
موجود تالش ميکرد. کـوملـه بـدون       
اينکه تئوري اين کمونيسم پراتيک را   
داشته باشد، گوشه هايـي از آنـرا در         

 عمل بکار گرفته بود. 
امــا ســازمــانــهــاي آن دوره هــر           
تفاوتي که با همديگر داشتند، از يـک  
بســتــر عــمــومــي واحــد ســر بــرآورده          
بودند .کمونيسمشان بشدت خلق گرا  
بود. مـدافـع سـر سـخـت احـتـرام بـه                  
مذهب و مذهب توده ها بودند. ايـن     
ـقـالبـي"      چپ خودش نوعي مذهب "ان
درســـت کـــرده بـــود. بشـــدت بـــه                 
ناسيوناليسم آغشته بود. همه اين در   
آن کمونيسم امري عادي مـحـسـوب      
ميشـد. ظـاهـرا کسـي از ايـن چـپ                  
مشکلـي بـا ايـن مسـائـل نـداشـت.                
ـقـد بـه                   نقدشان بـه سـرمـايـه داري، ن
ـيـسـم          امپرياليسم آمريکا و صـهـيـون
اسرائيل بود. سـرمـايـه داري خـودي          
ــلــکــه              ظــاهــرا نــه تــنــهــا بــد نــبــود، ب
"بورژوازي ملي" در جبـهـه خـلـق هـم            
بود. آزاديخواه بود. و هـمـيـن چـپ و           
ـيـسـم مسـلـط  و                    همين نـوع کـمـون
کمونيسم رسميت يافته، انعکاسي از 

 کمونيسم جهاني بود.
وقتي مـنـصـور حـکـمـت پـا بـه               
ـقـد ايـن            عرصه سياست گذاشت بـا ن
چپ و اين ترمينولوژيها  کل فرهنگ 
و سياست و تئوري و بنيادهاي فکري 

 چپ ايران را متحول کرد.
ميدانم هنوز سنت آن چـپ جـان       
سخت، قويتر از ما است. اما امـروز    
کسي در ميان آن چپ جرات نميکنـد  
ـئـوريـهـاي              که از آن سياستـهـا و آن ت
سابق دفاع کند. در آن سـنـت "اعـدام        
انقالبي" مجاز شمرده ميشـد. در آن        
سنت آزادي فقط بـراي "خـلـق" بـود.             
آزادي بــراي هـمــه انسـانــهــا و هــمــه             
شهروندان جايگاهي نداشت. دفاع از    
آزادي بيان همه شهروندان ليبراليـسـم   
ـتـي روزنـامـه              محسوب مـيـشـد. وق
ميزان را تـعـطـيـل کـردنـد و اتـحـاد                 
ـتـشـار آن                ـيـسـت از ان مبارزان کـمـون
حمايت کرد و عليه تعطيـل کـردنـش      
ـنـد.    حرف زد گفتند اينها ليبرال هست
ليبرال هم در فرهنگ آن چـپ فـحـش      
محسوب ميشد. هنوز کساني به ما  
ميگويند اينها سـوسـيـال دمـکـرات        
ــلـشـان ايـن اســت کــه                 ـي ـنــد. دل هسـت
ميگويند حزب کمونيست کارگري از 
آزادي بيان همه آحاد مـردم بـدون در         
ـقـاتـي     نظر گرفتن جايگاه و پايگاه طب
آنها دفاع ميکند. گناه کبيره ما ايـن   

ـقـه            ـقـط بـراي طـب است که آزادي را ف
کارگـر نـمـيـخـواهـيـم و ايـن حـق را                    

 مربوط به همه شهروندان ميدانيم.
اين سياست و خـطـي کـه حـزب           
ـنـاي آن                 کمونيسـت کـارگـري بـر مـب
ساخته شده است، کـاري کـرده اسـت        
که نه راسـت و نـه چـپ و نـه حـتـي                     
سلطنت طلبان و سازمان مجاهـديـن   
خلق هم جرات نميکنند بگويند، مـا    
طرفدار مجازات اعدام هستيم. تـازه     
ـيـه جـمـهـوري          در خود ايران فشار عـل
اسالمي اينقدر زيـاد شـده اسـت کـه           
ناچار شده انـد از مـحـدوديـت بـراي              
اعدام حرف بزنند و سالهـا اسـت کـه        
ناچار بـه تـوقـف عـمـلـي مـجـازات                  
ـيـد فشـار بـه            ـن سنگسار شده اند. ببي
کجا رسيده است رژيم اسالمي  که با 
طناب دار توانسته سر پا بماند و بعـد  
از انقالب يک نسل کشي راه انـداخـت   
ــه                    ــل شــدن ب ــائ ــد از ق ــاي ــون ب اکــن

 محدوديت اين پديده حرف بزند.
با اين تحوالت پايه هاي فکـري،  
حزب کمونيست کارگري ايران درست 
شد. قبال حزب کمونيست ايـران هـم        
ـتـه         عمدتا بر همين بستر شـکـل گـرف
ـيـسـت       بود. خود تشکيل حزب کمـون
ايران و سنت داشتن برنامه سيـاسـي،   
دو عرصه مهم جدل کمونيسم مـا بـا     
کمونيسم رسمي آن دوره بود. گروهها  

 کسب قدرت سياسي کليد دست بردن به تغيير در اقتصاد است
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و سازمانهاي آن دوره حـزب درسـت           
نميکردند، چون تفکرشان اين بود کـه  
حزب بايد از درون طبقه کارگـر و در      
پيوند با طبقه تشکيل بشود و بعد از 
چهل پنجاه سال فدايـي و راه کـارگـر          
و .... هنوز به آن حد نرسيده انـد کـه           
بتوانند حزب تشکـيـل بـدهـنـد. ايـن            
ـيـونـد بـرقـرار نشـده و                 يعني هنـوز پ
تشکيل حزب به آينـده اي نـامـعـلـوم          

 احاله شده است.
اما حـزب تـوده کـه خـودش را               
رفرميست ميدانست و اسالم برايـش  
مقدس بود و آزاديخواه، در عين حال 
طــرفــدار پــرو پــا قــرص شــوروي و               
استالين بود و ناسيوناليسم ايرانـي از    
خصايص بارزش بود، حـزب درسـت       
کرده بود. جريانات راست و بورژوايي  
ديگر براحتي حزبشان را درست کـرده  
يا ميکردند. اما سازمانهاي چـپ آن     
دوره ميگفتند هنوز وقتـش نـرسـيـده       

 است.
ـتـي     وقتي اين ويژگيهاي چپ سـن
ـنـولـوژيـهـاي        ايران از مد افتاد، ترمـي
ديگري جايش را گرفت. کارگـر، زن،     
کودک و حقوق انساني، درست کـردن    
حزب، داشتن برنامـه و... بـرجسـتـه            
شدند. وقتي اوايل از سکـوالريسـم و      
آتئـيـسـم حـرف زديـم، هـمـيـن چـپ                  
ــهــا خــواســتــه هــاي             مــيــگــفــت ايــن
ـتـي نـدارد.           دمکراتيک است و اهـمـي
هنگاميکه جنبش دفاع از کودک راه   
افتاد، ديديم که همينها که قبـال يـک     
ـنـوشـتـه          کلمه در اين مورد نگفته و ن
بودند، مـتـوجـه شـدنـد کـه ايـن هـم                 
عرصه اي است. چون دفاع از حـقـوق    
کودک، سنتي در گذشته ايـن چـپ و         
در تـاريـخ ايـران نـداشـت. در مـورد                
ـنـطـور بـود.          مجازات اعدام هم هـمـي
ــهــا نــو آوري يــک چــپ تــازه و                   ايــن
کمونيسمي بود که در نقد چپ سنتي 

 ايران پا گرفته بود.
ممکن است نسل جديد و جـوان    
ايران اين مشکالت را نشناسـد و يـا       
نخوانده باشد، اما اينـهـا مشـکـالت       
راه پيشروي ما و کمونيسـم کـارگـري      
بود. اين راه را طـي کـرديـم کـه ايـن               
کمونيسم فعلي تثبيت بشـود. حـزب      
ـنـاي ايـن             کمونيست کارگري بـر مـب

 پيشرويها بنا شد.
ااولين کاري که کمونيسم ما کرد 
و اولين سنتي که جا انداخـت و چـپ       
سنتي ايران را شکست داد، ايـن بـود     
که برنامه سياسـي اعـالم کـرد. يـک            
ـيـسـتـي      دوره جدال بر سر برنامه کمون
نقطه گرهي و نقطـه عـطـف در چـپ           

ايران بود، که شما بتوانيد کمونيسمي 
را که از آن دفاع ميکنيد،  به جامعـه  
معرفي کنيد و بگوييد از کـدام نـوع       
کمونيسم دفاع ميکنيد و چه چـيـزي     
براي گفتن داريد. يک دوره جـدال بـر          
ســر تشــکــيــل حــزب و چــگــونــگــي           
تـاســيـس حـزب بـود کـه حـزب هــم                 
تشکيـل شـد. هـنـگـامـيـکـه حـزب                 
کمونيست ايران تشکيل شـد سـخـت      
ترين شرايط سياسي در ايـران حـاکـم      
بـود. چـپ در حـال هـزيـمــت بـود و                    
شکستش را تجربه ميکرد. امـا ايـن      
خط با تشکيل حزب اميدها را زنـده    
ـنـهـا        کرد و تعرض را سازمان داد. اي
راهها و پلهايي بود که ساخته شـدنـد     
و سنگرهايي بود کـه يـکـي بـعـد از              
ـتـح شـدنـد تـا بـعـدا حـزب                  ديگري ف
ـتـوانـد تـاسـيـس          کمونيست کارگري ب
بشود.اکنون همه ميدانيم کـه امـثـال       
راه کارگر و گروههاي فدايي و ديـگـر     
جريانات چپ بعد از نزديک به نيم قرن 
هنوز نتوانسته اند حزبشان را درسـت  

 کنند.
ـيـسـت     اما با تشکيل حزب کمون
کارگري در اوايل دهـه نـود مـيـالدي         
اتفاقات ديگري هم افتاد کـه آخـريـن      
مقاومت چپ سنتي ايران را کنار زد. 
ـقـد مـذهـب، بـه           نقد ناسيوناليسم و ن
شکل راديکال و افراطي و شکـسـتـن    
تابوهاي چپ سابـق از ويـژه گـيـهـاي            
حزب کمونيست کارگري هستند. بنا  
بر اين سيستم فکري، که جنبه هايـي  
از آنرا اينجا ترسيم کردم، تا کنون دو   
حزب در ايران و يک حـزب در عـراق         
درست کرده است که نه تنها از نـظـر       
ـلـکـه از لـحـاظ             سياسي و تئوريک، ب
پراتيکي هم، با تمام چپ ماقبل خود 

 و دوره حاضر هم متفاوت است.
با اين حال بعد از تشکيل حـزب    
کمونيست کارگري ايران يک موضوع 
مهم ديگري مطرح شـد و هـنـوز بـا             
ـيـم     چپ سنتي بر سر آن در جدل هسـت
آنهم بحث حـزب و قـدرت سـيـاسـي              
است. ما با تثبيت يک نوع کمونيسـم   
ـيـم اعـالم            ـتـوان به جايي رسيديم کـه ب
ـلـسـفـه                  کنيم که تشـکـيـل حـزب و ف
ـتـن قـدرت                وجودي حـزب بـراي گـرف
ـيـد     سياسي است. اگر حزبي را ميبين
که خود را چپ و کمونيست مينـامـد   
و هدفش و استراتژيش کسب قـدرت    
ـيـد آن حـزب نـه            سياسي نيست، بدان
ـيـسـت،        تنها کمونيستي و کارگـري ن

 بلکه جدي هم نيست.
ـيـر           زيرا کليد دست بردن بـه تـغـي
ـتـصـادي کسـب          اقتصاد و انقالب اق

قدرت سياسي است. کمونيستي کـه     
قدرت سيـاسـي را نـگـيـرد، مـعـلـوم               
نيست چگونه ميخواهد مـنـاسـبـات       
ـيـسـتـي را        توليدي و اقتصاد سوسيال
ـنـهـا           ـنـد اي عملي کند. به ما ميگـوي
ميخواهند حزبشان قدرت را بگيـرد،  
نميخواهند طبقه قـدرت را بـگـيـرد!         
متوجه نيستند در هيچ تـاريـخـي نـه       
قبال و نه در تاريخ معـاصـر و نـه در          
انقالب اکتبـر و کـمـون پـاريـس هـم               
ـقـه کـارگـر         اينطور نبوده است که طـب
ـقـه قـدرت را              کشوري به عـنـوان طـب
ــي                ــتــدا کســب کــرده بــاشــد. حــت اب
بورژوازي هم در هيبت طبقه، قـدرت    
ـقـه         را کسب نکرده بلکه حزب آن طـب
قدرت را تصرف کرده است.حزبي کـه   
اين مسئله ساده و ابتدايي را، يـعـنـي    
کســب قــدرت ســيــاســي را، هــدف            
خودش تعريف نکرده باشد، هر دليـل  
و توجيهي که داشته بـاشـد و بـا هـر           
تئوري و استداللي که بيـان کـنـد، آن        
ـيـسـتـي      حزب نه تنها کارگري و کمون
نيست، بلکه حزب سياسي جدي هـم    
مــحــســوب نــمــيــشــود. حــتــي اگــر            
سوسياليسم آرزوي قلبي چنين حزبـي  
هم باشد اجراي آن برايش غير ممکن 
است، چون نميتواند و مکانيسم آنـرا    
ـبـول            نميشناسد و يا ميـشـنـاسـد و ق

 ندارد.
اما قدم بعدي و استنتاج از ايـن      
بحث در اين دوره و در خاورمـيـانـه و      
ايران مهم است. هر حزبي بخواهد بـه   
قدرت برسد ناچار است جنبش اسالم 
ـنـابـرايـن،       سياسي را شکست بدهد. ب
چپي که نقد اسالم و اسالم سياسي را 
جدي نـگـيـرد و بـراي جـنـگ بـا آن                    
ـنـده        آمادگي الزم را نداشته بـاشـد، آي
اي نخواهد داشت، و بجايي نميرسـد.  
ـيـدي بـحـث        يکي از نقاط گرهي و کل
کــمــونــيــســم کــارگــري و جــدلــش بــا          
جريانات ديگر ايران اين است که مـا    
شکست جنـبـش اسـالم سـيـاسـي و             
حکومتش را جز اولويتهاي خودمـان  
قرار داده ايـم. زيـرا در هـر کشـوري                
ــکــي از                    ــه ي ــکــا ب ــا ات ــورژوازي ب ب
جــنــبــشــهــاي دم دســتــش قــدرت و            
حاکميت خودش را توجيه مـيـکـنـد.     
ـبـش اسـالم          در ايران اين جنبش، جـن
سيـاسـي اسـت. ابـزار ايـدئـولـوژيـک                 
بورژوازي حاکم بر ايران اسالم سياسي 
ـقـش ثـانـوي              ـيـسـم ن است و ناسيونـال
دارد. در حــکــومــت پــادشــاهــي                
ـقـش    ناسيوناليسم حاکم بود و اسالم ن
ثانوي داشت. چپ ايران نتوانسته اين  
ـفـهـمـد کـه                 حقيقت را بپذيـرد و يـا ب

جنبـشـهـاي بـورژوايـي در حـيـات و                
ـقـش       تثبيت حکومتها ي بورژوايـي ن
ـيـن               تعيين کننده دارنـد. اسـاسـا چـن
موضوعي در سيـسـتـم فـکـري چـپ           
سنتي غايب اسـت.هـر کسـي و هـر            
ـيـسـتـي يـا غـيـر              جرياني، حال کمـون
کمونيستي که بخـواهـد در ايـران بـه           
قدرت برسد و تغييري حـاصـل کـنـد         
ناچار است با جنبش اسالم سـيـاسـي      
درگير بشود و آنرا شکست بدهد. اين 
يــکــي از مــحــورهــاي جــدل مــا بــا             

 جريانات ديگر است.
با ايـن تـوضـيـحـات اگـر حـزب              
کمونيست کـارگـري ايـران را در دل              
ـيـم،        فضاي سياسي ايران ارزيابـي کـن
يک حزب سيـاسـي مـطـرح اسـت در            
قامت و جايگاه معين. ما کمبـود و     
اشکال کم نداريم، اما مشکل اصلـي  
مــا هــيــچــکــدام از آن مشــکــالتــي           
نيستند که مخالفـيـن مـا تـا کـنـون             
گفته اند. ما مشکل خودمان را بهتر 
از هر کسي ميدانيم و ميـشـنـاسـيـم.      
مشکل امروز مـا تـا کسـب قـدرت           
ـيـدا        سياسي موانع قدرتمند شدن و پ

 کردن راه براي قوي شدن است.
زيرا ما ميدانيم تنها با سيـاسـت   
ـتـوان بـه         و برنامه و تئوري خوب نـمـي
ـيـري در زنـدگـي              قدرت رسيد و تـغـي
مردم ايجاد کرد. پـس مـا نـاچـاريـم             
براي کسب نيروي بيشتر و قـدرتـمـنـد     
ـلـف را           شدن همچنان راههـاي مـخـت
ـتـن قـدرت            طي کنيم. زيرا بـراي گـرف
ـيـرو داشـتـه بـاشـيـد.                 سياسي بـايـد ن
ـيـرو و          بنابراين، سياست جمع آوري ن
ســيــاســت کســب قــدرت رابــطــه اي           
مستقيم با هـم دارنـد. کسـي کـه از              
قدرت سياسي حرف بزند و راه قـوي        
شدن خودش را طي نکنـد در کسـب       
قدرت سياسي هم جدي نيست. حزب 

ما تالش زيادي کرده اسـت کـه ايـن          
سياست را اجـرا کـنـد، امـا مـوانـع                 
زيادي هم جلو روي ما هست. توقعي 
که من ميتوانم مطرح کنم اين اسـت    
که آن بخش از جامعه که اهميت ايـن  
حزب و اين سياستها را ميداند بـايـد     
بيايد اين حزب را تقويت کند و مـال      

 خودش کند.
فراخوان من به کسـانـي کـه ايـن         
بحث را ميشنوند اين اسـت کـه ايـن        
حزب يک حزب کمونيـسـتـي مـعـيـن         
است در تاريخ معيـن و در جـامـعـه           
معين با محدوديتهاي مـعـيـن. امـا        
در ايران امروز تنها نقطه اميـد بـراي     
رهايـي و خـالص شـدن جـامـعـه از                 
تنگناهايي فعلي، تقويت ايـن حـزب     
است. براي رسـيـدن بـه درجـه اي از                
خوشبختـي و سـعـادت و رفـاه ايـن                

 حزب ابزار مهمي است.
نبايد اجازه داد اين سيکل بيمـار  
گونه دست بـه دسـت شـدن قـدرت و             
ـقـر و مـحـرومـيـت و              ديکتاتوري و ف
زندان و اعدام و... باز هم تکرار بشود 
از ناسيوناليسم به اسـالمـيـسـم و از           
اسالميسم به ناسيوناليسـم. بـاالخـره       
بايد کاري کرد تا نوبت مـردم تـحـت        
ستم، برسد و به امري واقـع و مـادي         
تبديل بشود. در هـم شـکـسـتـن ايـن            
ـقـط بـا بـه              سيکل بيمار تا کنـونـي ف
ميدان آمدن تـوده هـاي مـردم بـراي             
ـقـويـت          تعيين سرنوشت خودشـان و ت

 حزب خودشان ممکن است. 
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آذر سالگرد دو   ١ ٢ ;�از �زاد�:  
اتفاق است. هم تاسـيـس "حـکـومـت          
ـتـن             ملي آذربايجان" و هـم پـايـان يـاف

 ٢١ حيات سياسي اين حکومت. در   
حکومت ملي اذربايجـان   ١٣٢٤ آذر 

ـيـشـه وري اعـالم شـد.                    به رهـبـري پ
  ١٣٢٥ آذر         ٢١ يکـسـال بـعـد در           

ارتش شـاهـنـشـاهـي بـه آذربـايـجـان              
يورش برد و حکومت مرکزي اوضاع 

سـال از ايـن          ٧٢ را بدسـت گـرفـت.         
اتفاق گذشته است. ضرورت پرداختن  

ـيـش از           ٧٠ به اين موضوع بعد از ب
سال از طرف کميته آذربايجان حـزب    

 چيست؟
ـ�ـ::   ـ� 1 ا6ـ�اهG' سـال     ٧٠
سـال   ٧٠٠ سهل است، حتي اتفاقات 

پيش هم به  امروز و جنبشهاي امروز 
مربوط است. تـاريـخ مـحـل دائـمـي            
کشمکش ميان جنبشهاي سـيـاسـي      
است که هر کدام منافع اقتـصـادي و     
سياسي طبقات معيني را پيش بـرده  
اند. جنبشهاي سياسي همين امـروز     
هم دقيقا همين نقش را ايفا ميکننـد  
ـقـاتـي اسـت        و تا زمانيکه جامعه طب

 در بر همين پاشنه خواهد چرخيد.
ـفـاقـات قـرنـهـا            يک خط قرمز ات
پيش را با اتفاقات قرن بيست و يـک      
به هم ربط  ميدهنـد. بـخـش اعـظـم           
گذشـتـه انسـان تـاريـخ تـالش بشـر،                
تالش طبقات و توده هاي تحت ستـم  
ــراي              ــراي آزادي، ب بــراي عــدالــت، ب
رهــايــي از تــنــگــدســتــي و فــقــر و                
محروميت بوده است. طبقات حاکـم   

ـتـه بـا        ٧٠٠ و محکوم  ـب سال پيش ال
طبقات حاکم و محکوم امـروز فـرق       
ـفـاوت نـافـي ايـن             ميکنند اما اين ت
ـيـرغـم ايـن                    ـيـسـت کـه عـل حقيقـت ن
تمايزات مساله هميشه بر سر مبارزه 
توده هاي تحت ستم عليه ستـمـگـران    
ـتـصـادي و                حاکم و بـراي عـدالـت اق

 اجتماعي بوده است. 
ـيــاســي و                 ـبــارزه سـ تــاريــخ مـ
ــات ســرشــار از               کشــمــکــش طــبــق
ـقـات                تجربيات ارزنـده هـم بـراي طـب
حاکم و جنبشهـا و احـزابشـان و هـم             
براي طبقات محروم و ستمديده مثـل  
کارگران و سـايـر اقشـار  تـهـيـدسـت              
مردم است. بي دليل نيست که هـمـه      

ـيـرغـم      -جنبشهاي سياسي امروز عـل
ـيـطـرفـي        ـتـي      -ادعاي رياکارانه ب وق

دست به انبان تاريخ ميبرند، معموال 
مــيــخــواهــنــد در خــدمــت مــنــافــع          
ـنـد.            امروزشان چيزي دست و پـا کـن
حتي اگر يک واقعه تاريخي ماتريالي 
براي حقانيتشان نداشتـه بـاشـد، آنـرا         
تحريف ميکنند، روايت وارونه از آن     
اتفاق تاريخي ميدهند تـا تصـويـر و        
تعبير خود ساختـه امـروزشـان را بـه           
ـنـد. در       جاي واقعيات تاريخي جا بزن

آذر هم هميـن صـادق      ٢١ مورد واقع 
آذر يــکــي از اتــفــاقــات           ٢١ اســت.    

مهمي است کـه در هـر سـالـگـردش            
جنبشهاي سياسي سراغش مـيـرونـد    
تا بـراي مـقـاصـد امـروزشـان مـورد              

 استفاده قرار دهند.  
اين تبيين شمـا در    ;�از �زاد�:  

باره استفـاده سـيـاسـي از تـاريـخ در               
رابطه با موضوع فـرقـه دمـکـرات و           
"حکومت ملي آذربايـجـان" چـگـونـه          

 صدق ميکند؟ 
1 ا�6اه��::  G' در باره پيشه

وري، فرقـه دمـکـرات و "حـکـومـت              
ـنـوع و        ملي آذربايجان" روايتهاي مـت
مختلف و در اغلب موارد متضاد و   
مخالف وجود دارند. اين البته بسيار  
طبيعي است. پيشه وري و "حکومت   
ملي آذربايجان" در مقطـع حسـاسـي       
ـفـا              ـقـش حسـاسـي اي از تاريخ ايران ن
کردند و قابل درک است که حساسيت 
جريانات سياسي مختلف و متـضـاد   
را برانگيختـه اسـت. امـا يـک چـيـز                
روشن است. تـاريـخ  "فـراز و فـرود"                 
فرقه دمکرات آذربايجان را مـعـمـوال    
کساني نوشته اند کـه بـه نـحـوي در             
ـيـه فـرقـه                 صف فاتحـيـن جـنـگ عـل
دمکرات و توده هاي تحت ستم قـرار  
داشته اند. منظورم اساسا مورخينـي   
ـيـسـم       هستند که در خدمت ناسيـونـال
ـنـد    عظمت طلب ايراني سخن ميگوي
و هنوز هم ادامه ميدهند. کافيـسـت    
مثال سري به بي بي سي و راديو فردا 
و رسانه هاي مشابه بزنيد، خـواهـيـد      
ــا و                  ــرفســوره ــه پ ــه چــگــون ــد ک دي
پژوهشگران مورد عالقه ايـن رسـانـه      
ـنـد    ها حقايق تاريخي را وارونه ميکن
تا سرکوب خونين حق طلبي طبقـات  

محروم جامعه توسط نظام سلطنـتـي   
ـنـد و بـراي ايـدئـولـوژي               را توجيه کـن
ارتجاعي ناسيوناليسم ايراني اعتبـار  

 تاريخي کسب کنند.
ـيـسـم عـظـمـت             از نظر ناسـيـونـال

يـک     ١٣٢٤ آذر      ٢١ طلب ايـرانـي،     
غائله بود که تـوسـط وابسـتـگـان بـه           
شوروي اجـرا شـد و بـايـد سـرکـوب                 

آذر    ٢١ مـيـشـد. بـه ايــن اعـتــبـار،                
هم روز "نـجـات آذربـايـجـان"          ١٣٢٥ 

محسوب ميشود. در نقطه مـقـابـل،      
روايت ناسيوناليسم قوم پرست ترک را 
ـيـشـه     داريم که تالشش اين است از  پ
ــاســي                 ـي ـيــت سـ ــک شــخــصـ وري ي
ناسيوناليست قوم پرست ترسيم کـنـد   
که گويا تمام هدفش جدا کـردن "قـوم      
ترک" و آذربايجان و احتماال يکپارچـه   
کــردنــش بــا آذربــايــجــان شــمــالــي و           
تشکيل يک آذربايجان بـزرگ بـود. و        
هدف هر دو بـراي تـوجـيـه تـاريـخـي            
تراشيدن براي ايدئولوژيهاي ارتجاعي  
امروزشان است. ميخواهم بگويم کـه   
جدا از محتواي طبقاتي و سـيـاسـي        
ـبـشـهـاي سـيـاسـي از              اين اتفاق، جـن
ـيـل      عينک خودشان اين واقعه را تـحـل
ميکنند و خود واقعيات را هم دقيقا 
بر اساس نياز امروزشان رنگ آميـزي  
ميکنند. از نظر من هر دو روايت بـه     
يک اندازه از حقيقت دور هستند. هـر     
دو در بــاره مضــمــون تــاريــخــي و                
ـقـش و آرمـان              سياسي اين اتفـاق و ن
سياسي پيشه وري حقـايـق را وارونـه        

 ميکنند.
ـتـهـا          ;�از �زاد�:   اگـر ايـن رواي

حقايق را وارونه کرده اند، پس روايـت    
ـيـشـه وري يـک          حقيقي چيست؟ آيا پ
ميهن پرست تماميت ارضي چي بود 
يا يک استقالل طلب که رهايي مـردم  
را در استقالل جستجو مـيـکـرد؟ يـا         
هيچکدام؟ تبيين شما از شخـصـيـت    

 سياسي پيشه وري چيست؟  
1 ا�6اه��::  G'      به نـظـر مـن

هر شخصيت سياسي که جامعه را از 
ـيـل نـکـنـد،                 نگاه نقد مـارکـس تـحـل
رهايي جامعه را در زيـر و رو کـردن           
ـنـد،              ـي ـب بنيانهاي طبقاتـي جـامـعـه ن
نــمــيــتــوانــد خــود را از ايــدئــولــوژي           
ناسيوناليستي رها کند. به اين معنـا   

قطعا ته تفکر سياسي پيشه وري هـم    
ـتـوان درجـاتـي از          بسته به شرايط مي
ـقـدس                تقدس تـمـامـيـت ارضـي يـا ت

 استقالل را يافت. 
بااين توضيح پايه اي، به نظر من 

در کــاتــگــوري      ١٣٢٥ پــيــشــه وري     
ـقـدس        ناسيوناليسم عظمت طلب و ت
ـيـسـم           تماميت ارضي و يا نـاسـيـونـال
استقالل طلب و تقدس استقالل جـاي  
نـمـي گـيـرد. در ايـن مــقـطـع او نــه                     
ناسيوناليست عظمت طـلـب آريـايـي       
است که برايش تماميت ارضـي کـل       
ايران مقدس باشد و نه استقالل طلـب  
ــه             ــانــــکــ قــــوم پــــرســــت آنــــچــــنــ
ناسيوناليستهاي پان ترکيست مطرح 
ميکنند. (همينجا در پرانتز بـگـويـم      
که محمد امين رسولزاده رهبر حـزب  
مساوات و رئيس "دولت مساواتيها"  

به اهداف و آرمانهاي  ١٩١٨ در سال 
ناسيوناليسم پان تـرکـيـسـت نـزديـک           
است که ميتوان در فرصت ديگر ايـن  

 موضوع را بازکرد).
برعکس، پيشه وري يک اصـالح    
طـلـب سـيــاسـي اسـت کـه خـواهــان                
ـتـصـادي، اجـتـمـاعـي،           اصالحات اق
سياسي و فرهنگي به نفع تـوده هـاي     
وسيع مـردم (دهـقـانـان، زارعـيـن و              
کــارگــران و مــردم مــحــروم شــهــر و            
روستا) در چهارچوب قانون اسـاسـي      
و در کل ايران است. وقتي او از تبريز  
به عنوان نماينده اول بـراي مـجـلـس           

انتخاب شد و اعتبار نـامـه اش        ١٤ 
راي    ٥٠ توسط مرتجعين مجلس با 

راي رد مــيــشــود،         ٤٧ در مــقــابــل     
خشمگين از اين اتفاق تهديد ميکند 
که پاسخ مردم در اين مورد "مرگبار" 
خواهد بود و به آذربايجان برميگـردد  
و با تاسيس فرقه دمکـرات و اعـالم       
"حکومت مـلـي آذربـايـجـان" هـدف               
ـيـاي          اصالحات را اين بار در جـغـراف

 آذربايجان دنبال ميکند.  
در مـورد مـوضـع        ;�از �زاد�:  

ـيـسـم يـا         پيشه وري در قبال ناسيونـال
ـيـسـتـي در        حضور رگه هاي ناسيونال
ـيـشـتـر           ديدگاه و گرايش پيشـه وري ب

 توضيح دهيد. 
1 ا�6اه��::  G'  اجازه بدهيـد

ـيـشـتـر            اين موضوع را با دو مـثـال ب

ـيـشـه        روشن کنيم. همچنانکه گفتم پ
ـبـارنـامـه اش در             وري بعد از رد اعـت
مجلس چهاردهم، هـمـان مـوقـع در           
مقابل  اتحاد ارتجاعي دار و دسـتـه       
سيد ضياء طرفدار انگليس و احـمـد       
قوام طرفدار آمريکا بـا خشـم اعـالم          
مـيـکــنـد کـه: "آذربــايـجــان تــرجـيــح               

دهد به جاي اينکه با بقيه ايران به  مي
شکل هندوستان اسـيـر درآيـد، بـراي         
ـيـن           خود ايرلندي آزاد باشد". هـمـچـن
اعالم ميکند: "چـنـانـچـه تـهـران راه               
ارتجاع را انتخاب کند، خـداحـافـظ.      
راه در پيش. بدون آذربـايـجـان بـه راه            
خود ادامه دهد. اينست آخرين حرف  

 ما". 
مي بينيم که که همان پيشه وري 
که در تمام مقاالتش از اصالحات در 
چهارچـوب تـمـامـيـت ارضـي ايـران              
صحبت کرده است به طـور ضـمـنـي         
تهديد به جـدايـي مـيـکـنـد. امـا در               
همين  تهديد هم از صرف جـدايـي و       
اســتــقــالل تــئــوري رهــايــي درســت           
نميکند بلکه به نحوي اعالم ميکـنـد   
که اين جدايي را ارتـجـاع حـاکـم در             
ايران ممکن است تحميل کند و ايـن    
جدايي احتمالـي بـراي رهـا شـدن از             
ـتـوان بـه        ارتجاع سياسي است. يا مي
مقاله اي اشاره کرد تحت عنوان "آري 
ـبـا دو            ـقـري ما پاتريوت هستيم" کـه ت

ـيـه مشـهـور                 ـيـان  ١٢ سال پيـش از ب
 ٣٩ در آژيـر شـمـاره         ١٣٢٤ شهريور 

ـتـي در ايـن                   منتشـر شـده اسـت. وق
ـيـم کـه           ـن ـي مقاله دقت ميکنيم مي ب
حتي وقتي خودش را ميـهـن پـرسـت       
مينامد تالش سياسي براي  عـدالـت   
و آزادي در چهارچوب نظم موجود را   
برجسته ميکند و دغدغه اش اساس 
حقوق مـردم تـهـيـدسـت در مـقـابـل               
حکومت و طبقات مورد حمايت اين 
حــکــومــت اســت. در ايــن مــقــالــه              
ـفـر         ميگويد: "يک نفر پاتريوت، يـک ن
ـقـي نـاچـار اسـت               ـي ميهن پرست حـق
سوسياليست باشد. طـرف اکـثـريـت          

که توده دهـقـان و زارع و            -ملت را 
و پيشه ور و ساير عنـاصـر     روشنفکر

نگهدارد". جـالـب        -زحمتکش است 
ـيـن را         ـن است که در همين مقاله او ل
ــهــا و               ــســت ــوتــي ــري ــات ــن پ ــري ــزرگــت "ب

 آذر، فرقه دمکرات و پيشه وري ٢١ 

 جدال ناسيونالسيسم ايراني و ترک و روايت ما!
 گفتگوي فراز آزادي، سردبير نشريه "سهند" با محسن ابراهيمي دبير کميته آذربايجان حزب کمونيست کارگري ايران
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روشنفکرترين ميهن پرستان روسـيـه"   
ـيـن؟ "زيـرا از            ـن قلمداد ميکند. چرا ل
ـپـهـاي بـزرگ او بـود کـه                روي پرنسي
باالخره ملل شـوروي پـارازيـت هـا و           
انگلهاي اجتماعي را از بين برده يـک    
دولت نيرومند و يک مـلـت جـديـد و           

و يـک مـرکـز بسـيـار             يک رژيم سالم   
 متشکل بوجود آوردند." 

ـيـن بـا           ـن جالب است که تفـاوت ل
ميهن پرستان بورژوا را مورد تـاکـيـد    
قرار ميدهد و ميگـويـد: "فـرقـي کـه            
لنين و ساير رهبران انقالب اکتبر، بـا  
پاتريوتهاي دروغي داشتند ايـن بـود       
که آنها بـا دوسـت داشـتـن مـلـت و                 
ميهن خود به ملل و کشورهاي ديگر 
ـنـد             دشمني نورزيدند و مـي خـواسـت
ملل ديگر را هم در مبارزه با انگلـهـا   
و پارازيتهاي اجتماعي خود يـاري و      

 مساعدت کرده باشند." 
ـيـن از             ـي ـب و باالخره از اين نـوع ت
ـتـاج        ـن ميهن پرستي خودش اين اسـت
سياسي را ميکند که "وظيفه ماسـت   
که بـا ايـن پـاتـريـوتـهـاي دروغـي و                   
مالکين و متنفذين و پارازيتهـا جـدا     
مبارزه نموده نگذاريم بنـام مـيـهـن و         
ملت، آقايي و غارتگري خـود را کـه       
خود يکنوع ميـهـن فـروشـي و ضـد            

 ميهن پرستي است، ادامه بدهند."
ـنـد آزاد            خوب وقتـي آرزوي ايـرل
شدن در مقابل هندوستان اسير را در   
متن اين تببين از ميهن پرستي قـرار  
ميدهيد به چه نتيجه اي مـيـرسـيـد؟       
ـيـشـه           من به اين نتيجه ميرسـم کـه پ
وري يــک اصــالح طــلــب اســت کــه              
ميخواهد در چهارچوب نظم طبقاتـي  
ـقـات           ـفـع طـب موجود اصالحاتي به ن

 محروم جامعه انجام دهد. 
ـيــشــه وري       بــر خــالف      ١٣٢٤ پ

پيشه وري دو دهه قبلتر که در حـزب    
ـيـت مـيـکـرد،           کمونيست ايران فـعـال
آرمانهاي سيـاسـي اش را در چـهـار             
چوب نظم موجود تعريف ميکـنـد و     
به اين اعتبار نميتواند منتـقـد جـدي      
ناسيوناليسم در هر شکـل آن بـاشـد.        
راديکالترين اصالحات در چهارچوب 
نظم موجود هم مستلزم نقد طبقـاتـي   
از ناسيوناليسم نيست. ناسيوناليـسـم    
البته نه در در شکل صلب و منجـمـد   
بلکه در اشکال مختلف و متغير يـک  
وجه ايدئولـوژيـک جـدانشـدنـي هـمـه            
نــظــامــهــايــي اســت کــه بــنــيــادشــان         
استثمار طبقاتي در چـهـارچـوب يـک       
کشور است. در مقطـع مـورد بـحـث          
ما پيشـه وري طـرفـدار خـلـع يـد از                 

ــات حــاکــم          ــهــا و        -طــبــق ــودال فــئ

زمينداران و اربابان صنايع و سرمايـه  
نيـسـت. خـواهـان مـحـدود کـردن                -

قدرت اين طبقات، خـواهـان "تـوزيـع        
ـقـات و                  ـفـع طـب عادالنه ثـروت" بـه ن
اقشار محـروم و مـحـکـوم جـامـعـه              
است. اجازه بدهيد اينجا به دو مـثـال    

ـيـه            ـيـان  ۱۲ ديگر هم اشاره کنم. در ب
شهريور کـه در واقـع مـرامـنـامـه و                 
پالتفرم فرقه دمکرات است تصـريـح     

 شده است که:
"ضمن حفظ استقالل و تماميـت   
ارضي ايران، بايد به موازات آن بـراي    
خــلــق آذربــايــجــان آزادي داخــلــي و            
خودمختـاري مـدنـي داده شـود کـه              
بتواند در راه احياي فرهـنـگ خـود و        
آباداني آذربايجان و همسو بـا حـفـظ        
قوانين عادالنه براي کـل مـمـکـلـت،        
ـيـن کـنـد".                   سـرنـوشــت خـود را تـعــي
ـتـوان بـه قـطـعـنـامـه                    همچـنـيـن مـي

فـرقـه      ۱۳۲۴ شهريور    ۲۹ کنفرانس 
ـبـر     دموکرات اشاره کرد که سند معـت
ديگري است که تصـويـر روشـنـي از           
اهداف سياسي فرقه دمکرات بدست 

خـواهـيـم کـه ضـمـن              ميـدهـد: "مـي       
برقراري اصول دموکراسي در سراسـر  
ايران به مردم آذربايجان آزادي داخلي 
و خودمختـاري مـلّـي داده شـود تـا              
بتواند سرنوشت خود را به دست خود 
تعيين نمايند". به اينها بايد مقـاالت    
و سخنرانيهاي متعدد پيشـه وري را      
اضافـه کـرد کـه  در تـمـام آنـهـا بـا                       
ـبـال             صراحت تمام همـيـن خـط را دن
ميکند. و مهمتر از اينها اصالحـات  
و اقداماتي را بايد در نظر گرفـت کـه     
در يکسال حاکميت فـرقـه دمـکـرات       
 در دستور گذاشتند و اجرايش کردند. 

مـــنـــظـــورتـــان  ;ـــ�از �زاد�:  
 مشخصا کدام اقدامات هستند؟

1 ا�6اه��ـ::  G'   اصـالحـات
ـتـصــادي،                فـرقـه دمـکـرات ابـعـاد اق
اجـتـمـاعـي، سـيـاسـي و فـرهـنـگـي                  
وسيعي را در بر ميگـرفـت. بـه طـور          
خالصله به اين موارد ميتـوان اشـاره     

 کرد:
ـقـسـيـم              ـتـصـادي؛ ت در زمينـه اق
امالک خالصه دولتي ميان دهـقـانـان    

روسـتـا       ۸۱۰ (براي مثـال در حـدود       
ـيـن       ۳۸۰ قريب  هزار هکتار زميـن ب

ـقـسـيـم شـد)، مصـادره                کشاورزان ت
امالک اربـابـان فـراري، مـلـي کـردن               
بانکها و کاهش بهره بانکي، افزايـش  
سهم مردم در آذربايجان از مالياتهـا،  

درصدي قيمتها،   ۴۰ کنترل و کاهش 
ـتـي بـه          تاسيس خواروبار فروشـي دول
ـيـات از              ـيـر، حـذف مـال نفع مردم فق

مواد غذايي و اقالم ضروري زندگـي،  
اخـتــصـاص مـالــيـات بـه سـودهــاي             
تــجــاري، ثــروتــهــاي مســتــغــالتــي و        

 درآمدهاي حرفه اي. 
در زمينه خواستـهـاي کـارگـري؛       
تعيين حد اقل دسـتـمـزد و حـداکـثـر           
سـاعــات کــار، حــق مـذاکــره دســتــه           
جمعي، رفع بيکاري، حق بيـمـه بـراي      

 اولين بار. 
ـنـه مسـائـل فـرهـنـگـي؛              در زمي
اعالم زبـان تـرکـي بـه عـنـوان زبـان                  
آموزشي و اداري. اجباري بودن زبـان     
ترکي تا سوم ابتدايي و فارسي بعد از 
سوم ابتدايي، تاسيس دانشگاه تبـريـز   
و طرح ريزي تاسـيـس مـدارس بـراي         

مـدرسـه).        ۲۰۰۰ تمام روسـتـاهـا (      
ــلــف،         انــتــشــار روزنــامــه هــاي مــخــت

 تاسيس تئاترها و ... 
در زمــيــنــه ســيــاســي؛ نــظــارت         
شوراهاي محلي بر کار حکام نواحـي  

 و شهرداران و ادارات. 
در مينه مسـايـل اجـتـمـاعـي و           
عرصه قانوني؛ حـق راي بـراي زنـان،          
ـيـن،              برابري زن و مـرد در تـمـام قـوان
ممنوعيت تنبه بدنـي در مـدارس و         
منازل،  جلوگيري از رشوه خـواري و      

 اعالم آن به مثابه يک جرم جنايي.
و ســايــر اصــالحــات؛ از قــبــيــل          
ـنـکـهـاي          ـي ـل تاسيس بيمارستانها و ک
ـيـان و           پزشکي مجاني بـراي روسـتـاي
مردم فقير، حفر چاهـهـاي عـمـيـق و          

 آسفالت جاده ها و غيره. 
نــاســيــونــالــيــســم  ;ــ�از �زاد�:  

ايراني بسيار روي اين تاکيد ميـکـنـد    
ـفـافـات آذربـايـجـان درايـن             که همه ات
مقطع در مسکو برنـامـه ريـزي شـده         
بود و پيشه وري هم تماما وابسته بـه    
شوروي بود. اين تاکيدات چه هـدفـي      

 را دنبال ميکند؟ 
ـ�ـ::   ـ� 1 ا�6اهG'     از جـانـب

ناسيوناليسم ايراني ايـن تـاکـيـد يـک          
ـنـه هـاي                   ـتـن زمـي ـلـم گـرف جانبه و ق
اجتماعي و سياسي داخلي در شـکـل   
گــرفــتــن فــرقــه دمــکــرات و اعــالم            
"حــکــومــت مــلــي آذربــايــجــان" يــک          
تصميم سياسي آگاهانه بـراي تـوسـل      
به "جرم" تجزيه طلبي بـراي تـخـطـئـه          

 تالش فرقه دمکرات است.  
به اين برميـگـرديـم کـه فـاکـتـور            
ــن مــاجــرا چــه                  شــوروي در کــل اي
ـنـجـا الزم               جايگاهي دارد. امـاهـمـي
است بگويم که کسي بايد در مـقـابـل    
ناسيوناليسم ايراني "وطن پـرسـت" و         
پروفسورهاي "وطن پرست" نان به نرخ 
روزش در دانشگاههاي جهان بگويـد  

کــه شــمــا کــه شــب و روز در بــاب                 
ـيـشـه وري بـه مسـکـو                   وابسـتـگـي پ
صفحه سياه ميکنيد و در بي بي سي 
ـيـد،       و راديو فردا دروغ به هم مي بـاف
ـيـسـت چـرا در بـاره "وطـن                    معلـوم ن
فروشي" رضـا خـان و سـيـد ضـيـاء                  
دست نشانده انگليس و قوام السطنـه  

 پرو آمريکا سکوت ميکنيد؟
آيا روشن نيـسـت کـه ايـن وطـن            
ـنـهـا يـک پـروپـاگـانــد                   وطـن کـردن اي
سياسي است که براي تـوجـيـه نـظـام          
ـنـدگـان"             سرکوبگر سلطنتـي و "نـمـاي
مجلسش که اساسا شامـل مـالک و       
ـتـخـور بـودنـد               صاحبان صـنـايـع مـف
ـيـسـت کـه ايـن                   هست؟ آيـا روشـن ن
وارونه سازيهاي تاريخي اساسـا بـراي     
توجيه سرکوب خونين نظام سلطنتـي  
در آن مقطع و آبـروخـري بـراي نـظـام            
حاکم در اين مقطع است؟ آيـا روشـن     
نيست که اينها به عنوان مورخيـن و    
ـنـه نـوکـر         ژورناليستهاي دست به سـي
ـيـسـم      صفت طبقات حاکم و ناسيونـال
ايــرانــي دارنــد تــاريــخ ديــروز را در              
خدمـت مـنـافـع امـروز بـه خـدمـت                 
ـنـهـا را در نـظـر                ميگيرند؟ وقتـي اي
داشته باشيد، آنگاه ميتوان به جايگاه 
واقعي نقش شوروي در کل مـاجـراي     

اذر و فرقه دمکرات پرداخت. در   ٢١ 
ضمن اينجا بايد به يک نـکـتـه مـهـم          

 ديگر هم اشاره کرد:
در مــقــطــع مــورد بــحــث مــا،            
شوروي يک قطب سياسي قابل اتکاء 
براي مردم تحت ستم در آفريقا و آسيا 
و اقصــي نــقــاط دنــيــا در مــقــابــل              
امپرياليسم و استعمار جهانـي اسـت     
که سالهاست به کمک اين مردم تحت 
ستم آمده است و پشـتـوانـه مـهـمـي             
براي رهايي اين مردم از استـعـمـار و      
ـبـر و            ـقـالب اکـت امپرياليسم است. ان
حکومت ناشي از آن در مـيـان مـردم      
تحت ستم جهان معتبر و مـحـبـوب        
است که در مـقـابـل سـرمـايـه داري               
ـقـالب    جهاني مخصوصا در مقطع ان

ـيـه               ١٩١٧  نشان داده اسـت کـه عـل
 اسارت "ملل" تحت ستم است. 

ـبـشـي را          در اين مقطع هيچ جـن
نميتوان پيدا کرد کـه مـيـخـواهـد از            
ستم امپرياليستي و استعمـاري رهـا     
شود و بـه نـحـوي روي پشـتـگـرمـي              
ـنـــوي، ســـيــاســـي، مـــالــي و               مــعـ
لجستيگـي شـوروي بـه مـثـابـه يـک                
حکومت ناشي از يک انقـالب بـزرگ     
تاريخي حساب نکند. در اين مقـطـع    
ـقـت      ـي هنوز تصوير روشني از اين حـق
ـيـن             ـن وجود ندارد که بعـد از مـرگ ل

ــت               ــه دسـ ــوروي بـ ــت شـ ــومـ ــکـ حـ
ناسيوناليسم عظمت طلب روسـي بـه     
رهبري استالين افتـاده اسـت. هـنـوز          
کسي از تصفيه هاي خونين سرمـايـه   
داري دولتي به رهبري استاليـن خـبـر      
ـيـشـه وري هـم مـثـل هـمـه                     ندارد. پ
شخصيتهاي سياسي آن مقطع که بـه  
ـقـد نـظـم حـاکـم و                  ـت هر معنايي مـن
خواهان اصالحات به نفع تـوده هـاي       
تحت ستم است طـبـعـا روي اتـحـاد            
جماهير شـوروي حسـاب مـيـکـنـد.             
ـقـطـه مـقـابـل، تـمـام              همچنانکه در ن
مرتجعين خواهان حفظ موجود روي 
ـيـسـم       امپرياليسم انگليس و امپـريـال

 تازه پاي آمريکا حساب ميکنند.  
با تـوجـه بـه هـمـه            ;�از �زاد�:  

اينها نقش شوروي در اين مـاجـرا را       
 چگونه توضيح ميدهيد؟ 
1 ا�6اه��::  G'      مسـالـه ايـن

است که در مقطع تشکيل "حکومت  
ملي آذربايجان"، کل ايران هـنـوز در        
اشغال ارتشهاي شوروي در شـمـال و         
انگلستان و آمريکا در جـنـوب بـود.         
ـيـروز در جــنـگ جـهـانـي دوم                  دول پ
داشتند جغرافياي سياسـي جـهـان را        
ترسيم ميکردند و به معنايي غـنـايـم    
 جنگي را بين خود تقسيم ميکردند. 

شوروي که يـک فـاکـتـور بسـيـار           
مهم و حياتي در شکست فـاشـيـسـم       
ـبـال غـنـايـم            هيتلري بود همانقـدر دن
جهانيش بود که انگلستان و آمريکا. 
بي ترديد شوروي که شمال ايـران  در      
اشغـالـش بـود مـيـخـواسـت از ايـن                 
موقعيت بيشترين استفاده سـيـاسـي      
را ببرد. به اين معنا در حاليکه دولت 
مرکزي و مجلسش محل جـوالنـگـاه    
ـيـس يـا             سياستمداران طـرفـدار انـگـل
آمـــريـــکـــا بـــود، شـــوروي هـــم                  
سياستمداران نزديک به خود و حضور 
سياسي و نظامي اش در شمال ايـران    
و مشخصا در آذربايجان را امکـانـي   
براي خود در کشمکش و معـامـالت   
ـقـي             ـل سياسي پسا  جنـگ جـهـانـي ت
ميکرد. از اين نقطه نظـر وجـود يـک         
دولت طرفدار شوروي در آذربـايـجـان      
يک امکان سياسـي بسـيـار مـهـمـي           
تلقي ميشد. يک کارت سياسي بـراي   

 امتيازگيري از رقبا بود. 
حتي اگر آرشيوهـاي مـحـرمـانـه        
بــعــد از فــروپــاشــي شــوروي هــم در             
دسترس نبود، تحليال ميتـوان گـفـت      
که شوروي در اين مـقـطـع در سـطـح          
جهاني دنبال بيشترين امتيازگيري از 
رقباي جهانيش (آمريکا و انگليس)  
در جهان بود و روشـن اسـت حضـور          
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شوروي در شمال ايران براي رسيدن بـه  
اين هدف براي شوروي جايگاه حياتي 
ـيـس و              داشت همچنانکه بـراي انـگـل
آمريکا هم حضور در جـنـوب ايـران          
همين نقش را ايفا ميکرد. کنفرانـس   
ـيـش از            مشهور يالتا که چنـد مـاه پ
پايان جنگ جهاني دوم در شبه جزيره 
کريمه با حضور استالين، چـرچـيـل و      
روزولت برگزار شد اساسا براي ترسيـم  
نقشه جهـان بـعـد از پـايـان جـنـگ،                
ـتـصـادي و       روشن کردن قلمرو نفوذ اق
ـقـسـيـم               ـيـروز و ت سياسي قدرتهـاي پ
غنايم جنگي بود. اساسا ايجاد بلوک  
شــرق و غــرب در ايــن کــنــفــرانــس              
ـيـدا         رسميت ديپلماتيک و سـيـاسـي پ

 کرد. 
ـيـن             ١٣ فرمان    مـاده اي اسـتـال

مورد تاييد دولت وقت شـوروي بـراي     
ـبـشـي در آذربـايـجـان و               کمک به جـن
تشکيل حکومت خودمختار توسـط  
ـنـي        فرقه دمکرات و بعدا عقـب نشـي
کامل از اين تصميم را بايد در مـتـن     
ـيـل           اين تحوالت جهاني مـورد تـحـل
قرار داد.  منظورم ماجراي مذاکره و    
معامله قوام و با دولت شوروي و قول 
امتياز نفت شمال به شـوروي تـوسـط      
قوام و قول خروج نيروهاي شـوروي از    
شمال ايران است کـه اسـنـادش بـراي         
همه قابل دسترس است و الزم نيست 

 اينجا مفصل به آن بپردازيم. 
همينجا کوتاه بگويم که بـه نـظـر      
ـيـاز    من تالش شوري براي گرفتن امت
نفت شمال اگر چه به خودي خود مهم 
بود اما در مـقـايسـه بـا مـعـامـالت            
جهاني ميان شوروي از يـکـطـرف و          
انگليس و آمـريـکـا از طـرف ديـگـر             
ـفـوذ در جـهـان               ـلـمـرو ن براي تقسيم ق
فــرعــي بــود. بــراي شــوروي حــتــي              

 -مــوضــوع امــتــيــاز نــفــت شــمــال           
همچنانکه موضـوع يـک حـکـومـت          
خــودمــخــتــار طــرفــدار شــوروي در           

اساسا کـارت سـيـاسـي          -آذربايجان 
ـيـازگـيـريـهـاي         براي معامالت و امـت
بزرگتر و جهاني تر بود. براي شـوروي   
تحت حاکميت استالين اين مهم بـود  
ـيـن بـر                    ـق ـف ـيـروزي مـت که در مـتـن پ
ـفـوذش در           ـلـمـرو ن نيروهاي محور، ق
جهان مشـخـصـا در اروپـاي شـرقـي             
تضمين شود و بعد از تضـمـيـن ايـن         
قلمرو ديگر نفت شمال و آذربـايـجـان        

 ابدا مهم نبود. 
بــي دلــيــل نــيــســت کــه هــمــان            
حــکــومــتــي کــه قــاطــعــانــه پشــت            
حکومت خودمختار آذربايجـان بـود     
يکدفعـه بـعـد از مـعـاملـه بـا قـوام                   

نـخــســت وزيـر وقــت و قــول قــالبــي             
ـبـال      امتياز نفت شمال، اين خط را دن
ـقـالبـي        ميکند که در ايران شرايـط ان
ـيـن هـر               وجود ندارد و بـه قـول اسـتـال
انقالبي فراز و نشيب دارد و االن در         
ايران شرايط نشيب است و بايد فـرقـه   
ـبـول کـنـد و بـا             دمکرات نشيب را ق
قوام راه بيـايـد و خـود را بـراي فـراز                
ـقـط يـک وجـه                آماده کند! اما ايـن ف

آذربايجان است که آگاهانـه   ٢١ اتفاق 
هيـچ تـوجـهـي بـه شـرايـط داخـلـي،                  
ـقـاتـي و سـيـاسـي               کشمکشهاي طـب
داخل ايران در اين مقطع نميکند. بـه   
اين توجه نميکند که جـامـعـه اي بـه         
بزرگي آذربايجان که از لحاظ سياسي 
نقش مهمي در جنبش مشـروطـيـت      
ـتـي        داشت چرا پذيراي سازمان و دول
مــيــشــود کــه گــويــا دســت نشــانــده           
همسايه شمالي بود و اين سازمـان و    
ـيـرات         دولت در فاصله کوتاهـي تـغـي
مهمي در زندگي مردم مـخـصـوصـا       
ـيـر       ـق کارگران و دهقانان و توده هاي ف
بوجـود مـيـاورد و مـحـبـوب مـردم                

 ميشود!
مـــنـــظـــورتـــان  ;ـــ�از �زاد�:  

مشخصا از ايـن شـرايـط داخـلـي و              
کشمشکها چيست و همه اينـهـا چـه      
ـيـشـه          حقانيتي به فرقه دمکـرات و پ

 وري ميدهد؟ 
ـ�ـ::   ـ� در ايـن    'Gــ1 ا6ـ�اه

مقطع اوال، ميليونها دهـقـان و زارع       
زحمـتـکـش در مـنـگـنـه يـک نـظـام                   
فئودالي و ارباب و رعيتي له و لـورده  
ميشـدنـد. ظـلـم و سـتـم بـي حـد و                      
حصري بر اين جمعيت وسيع تحميـل  
ـقـط       ميشد. بر طبق اسناد تاريخي ف
يک قسمت از چهار قسمت محصـول  
رنج و زحمت کشاورزان بـه خـودشـان      
برميگشت و بقيه بـه اربـابـان زمـيـن          
ـنـدگـانشـان در             تعلق داشت کـه نـمـاي
مجلس و دولت قوانين مملکت را بـه  
نفع چپاول بيشتر توده هـاي مـحـروم        
تصويبت ميکردند و اجرا ميکردنـد.  
وثانيا يک طبقه کارگر در حـال رشـد         
ـيـد           در بيحقوقي کامل مشـغـول تـول
ثروت اجتماعي بودند اما از ابتدايـي  
ـتـصـادي و سـيـاسـي                ترين حـقـوق اق

 محروم بودند.
کـه ايـران      ١٣٢٠ بعد از شهريور 

توسط ارتش متفقين اشـغـال شـد و          
رضاشاه تبعيد شد و وارثش مـحـمـد      
رضــا شــاه را بــر تــخــت ســلــطــنــت              
ـنـاق دوران                 گمـاردنـد، ديـگـر از اخـت
رضاشاهي خبري نبود و فضـا بـراي         
اعــتــراض و فــعــالــيــت ســيــاســي و            

سازماني باز شده بود. در اين مقـطـع    
در آذربـــايـــجـــان اعـــتـــراضـــات و            
شـــورشـــهـــاي مـــردم تـــهـــيـــدســـت         
مخصوصا "رعـيـت" تـحـت سـتـم و               
کارگران تـحـت سـتـم گسـتـرده بـود.              
ـقـه    فعاليتهاي سياسي براي حقوق طب
کارگر رشد ميکرد. احزاب سـيـاسـي     
چپ علي العموم امکان شکل گرفتن 
ـيـدا              و گسترش و نفـوذ تـوده اي را پ

 کردند. 
همانطور که شوروي و انگليس و 
آمريکا در متن پيروزيشان در جنـگ  
جهاني دوم و در شرايطـي کـه هـنـوز         
ايران تحت اشغالشان بود از هر فرجه 
و امکاني استفاده ميکردند تا قلمـرو  
نفوذ سياسيشان درجهان و از جـملـه       
ـيـروهـاي چـپ        ايران را بسط بدهند، ن
علي العموم هم از اين فـرصـت بـراي        
شکـل دادن بـه خـودشـان و حضـور                
ـفـاده مـيـکـردنـد.                  سـيـاسـيـشـان اسـت
تشکلهاي کارگري شکل گرفته بودند 
و رشد ميکردند. حـزب تـوده شـکـل          
گرفته بود و داشت جا بـاز مـيـکـرد.         
فرقه دمکـرات هـم در ايـن شـرايـط              
شکل گرفت. پيشه وري همـراهـانـش     
اختالفات ميان شوروي و انگليـس و    
آمريکا را مورد استفاده قرار دادند تا 
در مقابل دولت مرکزي امتيازاتي را   
براي اهدافشان بگيرند. همانطور کـه     
شـوروي تــالش مـيــکـرد از امـکــان             
تشکيل يک دولـت طـرفـدار شـوروي           
بيشترين استفاده سياسي را بـکـنـد،        
ــشــه وري هــم از مــوقــعــيــت و                 پــي
امکانات و قدرت جهاني شوري براي 
پيش بردن اهدافش که ظاهر شدن بـه  
مثابه يک قدرت سياسي بود استفـاده  

 ميکرد.
جالب است که در جنوب هم ايـن  
نوع رابطـه مـيـان رهـبـران ايـالت و               
عشاير با انگليس در جريان بود. هـر     
دو طرف سعي ميکردند از امکانات 
ـيـس سـران               ـنـد. انـگـل هم استفاده کـن
ـيـه دولـت قـوام بسـيـج               عشاير را عـل
ميکرد که ظاهرا با شـوروي نـزديـک        
شده بود و عشاير هم از امکانات اين 
کشور براي مسلح تـر کـردن خـود و            
ابراز وجود سياسي قدرتمنـد و سـهـم        
خواهي و سهم گيري از اوضاع بعد از 
 پايان جنک جهاني استفاده ميکردند. 
مورخين و ژورناليستهاي راسـت  
آگاهانه چرغ قوه شان را روي يک وجـه  
تمام اين اتفاقات مي اندازند تا وجـوه  
ديگر را در تاريـکـي نـگـه دارنـد. آن             
وجــه هــم رابــطــه شــوروي و فــرقــه                
ـيـشـه           دمکرات و رابطه بـاقـراوف و پ

ـتـه در ايـن مـيـان                    ـب وري اسـت. و ال
بيشرمانه به تنـشـهـا و درگـيـريـهـاي            
پيشه وري و نمايندگان دولت شـوروي  
ـيـشـه           در کل اين ماجرا، اعـتـراض پ
وري به "خيانت" شوروي و استاليـن و      
باقراوف اشاره نميکنند. به اين اشـاره   
ـتـي          نميکنند که پيشه وري حـتـي وق
بعـد از مـقـاومـت بـراي تـرک ايـران                  
مجبور ميشود به باکو برود همانـجـا   
هم با سران دولت آذربايجان و شوروي 
درگير ميشود که بـه خـاطـر مـنـافـع           
ـبـانـه      جهاني ناسيوناليسم عظمت طـل
شوروي به رهبري استالين به جنـبـش   
عدالت طلبانه در آذربـايـجـان پشـت           

 کردند.  
بـا ايـن حسـاب از          ;�از �زاد�:  

نظر شما پيشه وري و فرقه دمـکـرات   
آذر به چه جنبشي تعلق دارنـد؟   ٢١ و 

اگـر بــه هـيــچـکـدام از جـنــبـشـهــاي                
ناسيوناليستي تعلق نـدارنـد پـس بـه           
ـقـد         کدام جنبش مربوط ميـشـونـد؟ ن

 شما به پيشه وري چيست؟ 
1 ا�6اه��::  G'      بـراي پـاسـخ

به اين سئوال مهم است که بگوييم که 
ما چه تمايزي با تبيينها و روايتـهـاي   
جريانات راست و ناسيوناليست داريم  

 که مشخصاتش اينها هستند:
ناسيوناليسم عظمـت طـلـب       -١ 

ايراني پيـشـه وري را تـجـزيـه طـلـب                
معرفي ميکند که خوب روشن اسـت  
از نظر اين ناسيوناليسم يـک گـنـاه و          
جرم قابل سرکوب است. از نـظـر ايـن       
جنبش "جرم" او اين بـود کـه تـجـزيـه            
ـيـشـه وري           طلب بود. جدا از اينکـه پ
ـبـود    اساسا دنبال استقالل آذربايجان ن
اما بـراي مـا کـه تـمـامـيـت ارضـي                 
مقدس نيست، اين نقـد در بـهـتـريـن          
حــالــت نــقــد يــک شــاخــه جــنــبــش              
ناسيوناليـسـتـي از شـاخـه ديـگـرش              
است. هيچ ربطي به نقد ما به عنـوان   
کمونيست طـرفـدار زيـر و رو کـردن               
بنيادهاي طبقاتي نظام سرمايه داري 
حاکم و به اين اعتبار ايدئـولـوژيـهـاي     
ـيـسـم         حاکم مثل مذهب و نـاسـيـونـال
ندارد. ايدئولوژي ناسيوناليستي يـک     
ـيـاد                   ـن وجه جـدايـي نـاپـذيـر هـمـيـن ب
طبقاتي سرمايه داري اسـت و مـثـل        
بنيادهاي اقتصادي نظم موجود و در 
کنار و به موازات آن موضوع مبارزه 

 ما است. 
ـيـسـم قـوم پـرسـت             -٢  ناسيونـال

استقالل طلب سعي ميکند از پيـشـه   
وري يک قهرمان جدايي طلب درسـت  
کند که ميخواست آذربايجان را جـدا    
کند و از هويت "قوم تـرک" پـاسـداري        

ـبـي از       کند و گويا همين استقالل طـل
 کسي قهرمان ميسازد. 

ـيـشـه وري قـوم            عليرغم اينکه پ
پرست به معـنـايـي کـه امـروز از آن              
استنباط ميشود و دنبال جـدا کـردن     
جغرافيايي بـراي بـه اصـطـالح "قـوم             
ترک" نبود، اما روشن است که ما اين 
نوع قهرمان سازي از شخصيتـهـا بـه      
عنوان "نماينده ملت مظلـوم" را يـک         
ترفند ارتجاعي قوم پرستانه ميدانيـم  
که تنها "دستـاوردش" بـراي بشـريـت          
کينه و نفرت و خصومت ميان مـردم   
و خونريزي از مردم به نام قوم و نژاد و 

 ملت است. 
براي ما صرف استقالل و جدايي 
نــه تــنــهــا مــقــدس نــيــســت بــلــکــه             
مخصوصا در دهه هاي اخير محمل 
ارتجاعي تريـن تـمـايـالت سـيـاسـي            
جـنــبــشــهــاي ارتــجــاعــي اســت. مــا          
طرفدار حق مـردم بـراي تصـمـيـم بـر             
ـنـاي يـک رفـرانـدم آزاد              جدايي بر مـب
هستيم در صورتيکه ناسيوناليستـهـا   
توانسته باشند ستم ملي در جـامـعـه      
اي را به مساله ملي تبديل کنند. بـه     
اين معنا که با جناياتشان به نام يـک    
"ملت" يا يک "قوم" ميان بـخـشـهـاي           
مختلف مردم آنچـنـان خصـومـت و         
ـيـاورنـد کـه                    ـفـرت بـوجـود ب کينه و ن
امکان همزيستي آن مردم با هم و در 

 کنار هم امکانپذير نباشد. 
در رابـــطــــه بـــا ادعـــاهــــاي                
ـيـن           ناسيوناليسم قوم پـرسـت هـمـچـن
الزم است به سخنراني پيشه وري در     
سالن شير و خورشيد تبريز در جريـان  
تشکيل فرقه دموکرات اشاره کنم که 
صريحا ميگويد: "حرف ما و خوسته   
هاي ما در خارج از اين نقشه نيست. 
بحث ما درون مرزهاي ايـران اسـت".      
يا ميتوان به برخـورد او بـه سـخـنـان            
ميزرا کوچک خان اشاره کرد که گفتـه  
بود "براي آباد کردن تهران، همه ايـران   
را ويران کـرده انـد. بـراي آبـاد کـردن               
ايران بايـد تـهـران را ويـران کـرد." و                  
پيشه وري در مـقـابـل ايـن مـوضـع               
گيري اعالم ميکند کـه "مـن قصـد           
تاييد اين حرف را ندارم و ويران کـردن  

 تهران را توصيه نميکنم. ..." 
اينجا مايلم به يک مسالـه مـهـم      
تـاريــخــي هــم اشــاره کــنــم کــه بــراي            

فاشيسم ترک يـک مسـالـه       -ناسيونال
 "ناموسي" است. 

ميدانيم که تـاريـخ تـخـاصـمـات         
ميان ناسيوناليسم ارمني و ترک پر از 
مقاطع بسيار خونيني است. هـر دو       
طرف پرونده جنايات دهشتنـاکـي را     
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زير بغل دارند. و ميدانيم که يکـي از     
مشخصات مشـتـرک هـر دو طـرف           
برجسته کردن جنايات طرف مقابل و 
انــکــار جــنــايــات خــودشــان اســت.           
ـيـسـت     همانطور که براي يک ناسيونال
ارمني داشناک کـودکـان مـثلـه شـده          
"ترک" توسط آدمکشـان ايـن جـريـان           
احساسي را بر نمي انگيزد، کـودکـان   
مثله شده "ارمني" هم هيچ احساسي   
از ناسيوناليستهاي تـرک را بـر نـمـي           

 انگيزد. 
براي مثال، بعد از انقالب اکتبر، 
در مـدت زمـانـي کـوتـاه کـه هـنـوز                 
ـتـوانسـتـه اسـت در                  ـبـر ن انقالب اکـت
ـقـر    آذربايجان حکومت شورايي مست
کند و حکومت ارتجاعي مساواتيها 
به رهبري محمد امين رسول زاده در     
آذربايجان مستقر هسـت، از هـر دو         
طرف ناسيوناليسم ارمني به رهـبـري   
داشـنــاکــهـا و نــاسـيــونــالــيـســم تــرک            
جنايات وسيعي عليه مردم ترک زبان 
و ارمني مرتکب ميشوند. هنوز هـم   
مورخين و پژوهشگران دو طـرف بـه       
هر ترفنـدي مـتـوسـل مـيـشـونـد تـا                
جنايات طرف خودشان را زيـر خـاک       
کنند و جـنـايـات طـرف مـقـابـل را                  

 برجسته کنند. 
در اين ميان، پيشه وري هـم بـه         
مثابه يکي از شخصيتهاي ترک زبـان  

شـمـسـي     ١٤ کمونيست دهه اول قرن 
ـقـش    وقتي در حزب کمونيست ايران ن
رهبري داشت و هـم بـه مـثـابـه يـک                 
اصالح طلب دهه دوم همين قـرن در      
فرقه دمکرات صريحا جنايات هر دو 
طرف را محکوم ميکند.اين يک تابو  
شکني ضد ناسيوناليسم تـرک اسـت       
که بايد به آن ارج گذاشت. پيشه وري    
در مقاله اي در در جريـان  دسـت بـه          
دست شدن قدرت در آذربـايـجـان در          

که در جريان آن يـک بـار        ١٩١٨ سال 
مردم  ترک زبان آذربايـجـان از جـملـه         
کارگران مهاجر اهل آذربايجان ايـران    
توسط داشناکها قتل عام شدند و بار 
ديگر ارامنه تـوسـط سـربـازان نـوري          
پاشا قتل عام شدند، هر دو را به يـک    
اندازه محکوم ميکند.  او در مـقـالـه     
اي تحت عنوان "مقصر کيسـت" کـه        

 ١٩٢٠ اوريـل       ٦٧ در حريت شماره   
منتشر شده است به تحليل "مسـئلـه      
ميان ارمني و مسلمان" ميپـردازد و     

سال پيش رهبران هـر دو طـرف          ٧٢ 
يعني حزب داشـنـاک و مسـاوات را          
مسبب اين کشتارها ميداند و هر دو 

 طرف را شديدا محکوم ميکند. 
پيشه وري در اين رابطـه راه حـل       

خودش براي حل "مسـالـه قـومـي و            
ملي" ميان "ترکها و ارمنيهـا" را بـه          
اين صورت مطرح ميکند که "فقراي  
کاسبه هر ممکـلـت (ارمـنـسـتـان و            
آذربايجـان) را اسـت کـه بـه خـاطـر                  
استقرار حاکميت خـود داشـنـاکـهـاي        
مبلغ هاسستان بزرگ و مساواتيهاي 
ستايشگر تـوران بـزرگ را از مـيـان             
بردارند. زيرا که براي انسانهاي امروز  
نه هاسستان (ارمنـسـتـان) بـزرگ و           
توران بزرگ، بلکه دولتهاي آذربايجان 
و ارمنستان کوچک شوروي الزم است 
که ساکنان قلمرو خود را به جنگهـاي  

 ملي و ديني سوق ندهند ..."
در برخورد پيشه وري به مذاهـب  
ـتـوان    مختلف هم همين نگرش را مي
ديد. براي مثال در سخنراني تاريخـي   
پيشه وري در مجلـس شـوراي مـلـي         
وقت او صريحا ميگويد که: "يک نفـر    
ارمني، يک نفر تبعه ي خارجه، وقتي 
که رجوع مي کند، شما بايد حق او را 
حفظ کنيد. شما با عقيده ي او چکار  
داريد. شما بايد حق او را بدهيـد...."       
و در جــايــي ديــگــر پــيــشــه وري از               
شـهـرونـد مـتـسـاوي الـحـقـوق بــودن                
ارمــنــيــهــا، آســوريــهــا و کــردهــا در          
"حکومت ملي آذربايجان" صـحـبـت        
ميکند. و حتي او در جريـان کشـتـار       

در حکومت  ١٩١٨ ارمنيها در سال 
ارتـجــاعــي مســاواتــيـه شــخـصــا دو          

 شهروند ارمني را نجات ميدهد. 
با توجه به همه اينها بايد تـاکـيـد    

يک اصالح  ١٣٢٤ کنم که پيشه وري 
طلب بود. خودش هم اين را صريـحـا    
گفته است و در دوره اي کـه در راس        
"حکومت ملي آذربايجان" بود همين   
اصالحات را عملي کـرد. اقـدامـات         
حکومت آذربايجان در ايـن مـقـطـع           
تماما شاهد اين مدعاسـت و حـتـي        
جريانات ناسيوناليست راست ايـرانـي   
ـنـد. در        هم اين را نميتوانند انکار کـن
آخر مايلم به يک نکته هم اشاره کـنـم     
که مربوط به گذشته اي است کـه در      
آن مقطع پيشه وري يکي از رهـبـران       
صف کمونيسم در حال شکـل گـيـري      

 در ايران بود. 
ميدانيم که پيـشـه وري دو دهـه          
جلوتر از تشکيل فرقـه دمـکـرات از        
بنيانگذاران حزب عدالت در بـاکـو و       
بعدا حزب کمونيست در انـزلـي بـود.      
اتفاقا در اين حزب هم در صف جناح 
راديــکــال ايــن حــزب يــعــنــي خــط             
سلطانزاده قرار داشـت. جـنـاحـي کـه           
ـقـالب             معتقد بود ايـران بـراي يـک ان
سوسياليستي آماده است و تـوهـمـي      

به مترقي بودن بورژازي مـلـي ايـران        
 نداشت.  

اما پيشه وري بـعـد از آزادي از           
زندان رضا شـاه ديـگـر در آن صـف               
نيست و در بهترين حالت يک اصـالح  
ـيـرات و            طلب راديکال طـرفـدار تـغـي
اصــالحــات در چــهــارچــوب قــانــون          
اساسي مشروطه است. پيشه وري در  
اين مقطع ديگر پيـشـه وري مـقـطـع          
ـيــســت ايــران           تشـکــيــل حـزب کــمــون
ـيـشـه وري                     نيست. بـه ايـن مـعـنـا پ

شمسـي بـا      ١٣٠٠ کمونيست مقطع 
اسـاسـا      ١٣٢٤ پيشه وري مـقـطـع         

متفـاوت بـود.  او ديـگـر در صـف                   
 جنبش کمونيستي نبود. 

نقد من به عنوان يک کمونيـسـت   
ـقـاتـي     خواهان زير و رو کردن نظام طب
سرمايه داري به پيشه وري اين نيست 
که گويا او به کمونيسم و مبارزه براي 
ـقـر و      زير و رو کردن بنياد اقتصادي ف
نابرابري يعني سرمايه داري و مبارزه 
بـراي رهــايــي از نــظــام طــبــقــاتــي و             
ـئـودال و سـرمــايـه دار و                   ـقـات ف طـب
استقرار يک جامعه آزاد و برابر پشـت  
ـيـشـه             کرد و يا مثال خيانت کـرد.  پ

شــخــصــيــتــي از يــک           ١٣٢٤ وري   
جنبش کمونيستي حي و حاضر نبود 
که به آن پشت کند. او هـمـچـنـانـکـه          
گفتم يک اصالح طـلـب راديـکـال در         
چهارچوب نظم حاکم بود. شايد بتوان  
گـفــت او در ايــن مـقــطــع در نــقــش               
شــخــصــيــت ســيــاســي جــنــاح چــپ          
بورژوازي ظاهر شد که ميخواست از   
جناح چپ در مدرن کردن جامعـه بـه     
 نفع اقشار تحت ستم نقش ايفا کند.   
ـيـشـه وري يـک                در چند جـملـه پ
شخصيـت بـرجسـتـه اصـالح طـلـب              

رفرميست در -سياسي، يک ناسيونال
ـبـشـهـا و               مقابل طبقات حـاکـم، جـن
احزاب و شخصيتهاي اين طبقـات و    
ـبـي                 اين جنبـشـهـا بـود. اصـالح طـل
راديکال و طـرفـدار رفـاه تـوده هـاي                
وسيع مـردم تـهـيـدسـت در ايـران و                  
آذربايجان در چهارچوب نظم موجـود  
بود و همـه زنـدگـيـش را در ايـن راه                

 گذاشت.

 

اعــتــصــاب قــدرتــمــنــد هــزاران       
کــارگــر نــيــشــکــر هــفــت تــپــه وارد           
پنجمين روز خود شد. سهامداران و    
ـيـشـکـر هـمـراه بـا                مديران شرکـت ن
ــد              ــروي انــتــظــامــي در تــالــشــن نــي
اعتصاب کارگران را بشکننـد. امـا      
کارگران همچنان متحد در مـقـابـل      

 آنها ايستاده اند. 
آذر اعتصاب يکپارچـه   ٢٢ روز 

ـيـرغـم      کارگران نيشکر هفته تپه، عـل
فشارها و تالشهاي تفرقـه افـکـنـانـه        
کارفرما ادامه يافت. بنا بـر گـزارش     
کارگران نيشکر هفت تپه و اتحـاديـه   

شـب     ۸ آزاد کارگران ايران، سـاعـت     
گذشته اسد بيگي سهامدار اصلي و 
مدير عامل کارخـانـه بـا هـمـراهـي           
ـتـظـامـي وارد        تعدادي از نيروهاي ان
کارخانه شد و تالش کـرد بـا روشـن        
کردن کوره بخار، اعتصاب کارگـران  
را در هم بشکند امـا بـا مـقـاومـت            
کـارگـران روبــرو شـد. سـپــس او بــا                
مالقات با کارگران شيفت عصـر و      
ـيـل          ـب شب با بکار بردن الفاظـي از ق
"شما سربازان من هستيـد و جـلـوي        
ـيـد"                نقابداران بـايـد ايسـتـادگـي کـن
تالش کرد با ايجاد دو دسـتـگـي در      
ميان کارگران، اعتصاب را در هـم        
بشکند. از سوي ديـگـر کـارفـرمـاي         
شرکت نيشکر هفت تپه براي ايـجـاد   
ابهام و در هم شکستن اعتصاب، از 

آذر اقـدام بـه          ٢٢ صـبـح      ٧ ساعت 
توزيع فيشهاي حقوقي شهريور مـاه    
در مــيــان کــارگــران کــرد. امــا بــا               
شعارهاي مرگ بر کريم پور و مـرگ  
ــران                  ــر از مــدي بــر آصــفــي (دو نــف
کارخانه) از سوي کارگران و تـجـمـع      
اعتراضي آنان در محوطه ساختمان 
مديـريـت مـواجـه شـد. مـامـوريـن                
انتظامي تالش کردند کـه رضـايـت        
کارگـران را بـراي بـرگـزاري جـلـسـه                

مشترک نمايندگان کارگارن بـا اسـد     
ـنـده اداره           بيگي مدير عامـل، نـمـاي
اطالعات و ديگر مسئولين محـلـي   
حکومت جلب کنند. امـا کـارگـران       
ميگويند اين جلسه بايد در محوطه 
صنعتي و با حضور همه کارگـران و    
بطور علني برگزار شود تا نمايندگان 
از پشتوانه مستقيم توده هاي کارگر 
برخوردار باشند تا اراده توده کارگران 

 عملي شود. 
مـاه اسـت        ٥ کارگران هفت تپه 

ـيـمـه آنـهـا              حقوق نگرفته اند، حـق ب
ـيـمـه        پرداخت نشده و دفترچه هـاي ب
آنها با مشکـل تـمـديـد روبـروسـت.           
ـبـهـايشـان را فـورا            کارگران همه طـل
ميخواهند. وعده و وعيـد دروغـيـن       

 نميخواهند. 
ـنـج روز        اعتصاب و تجمعات پ
ـيـشـکـر و                 اخير توسـط  کـارگـران ن
خــانــواده هــاي آنــهــا، يــک حــرکــت           
قـدرتـمـنـد در مـقـابـل کـارفـرمـا و                   
مديران و نيروهاي سرکوب و ارگانها 
و مقامات مختـلـف حـکـومـت در          
خوزستان است. رسانه هاي محلي و  
سراسري  حکومتي از صدا و سيـمـا   
تا راديوها و روزنامه هاي سـراسـري     
و محلي حکومت، طـبـق مـعـمـول          
کوچکترين خـبـري از اعـتـصـاب و            
خواسـت هـاي چـهـار هـزار کـارگـر                
ـنـد. امـا               نيشکر منعکـس نـمـيـکـن
کارگران محکم و استوار ايستاده اند 
و اعالم کرده اند چنانچه يک کـارگـر     
دستگير يا اخراج شود به اعتـصـاب   

 ادامه خواهند داد. 
زنـده بــاد اعـتــراض مـتــحـدانــه           
کارگران نيشکر هفت تپه و خـانـواد       

 هاي آنها
 حزب کمونيست کارگري ايران

دسامبر  ۱۳ ، ۱۳۹۶ آذر  ۲۲ 
 ۲۰۱۷   

اعتصاب هزاران کارگران هفت تپه به 

 پنجمين روز رسيد 
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هفته گـذشـتـه شـاهـد تـحـرکـي                
بيسابقه در جنبش کـارگـري بـوديـم.         
تجمع پانزده هزاره بازنشـسـتـگـان در       
مقابل مجلس، اعتصاب قدرتمند و   

هزار کارگر نيشکر هـفـت    ٤ يکپارچه 
تپه و شرکت فعال خانواده ها در ايـن    
اعتراضات، تجمع همزمان کـارگـران   
فــوالد و ذغــال ســنــگ کــرمــان در             
مقابـل صـنـدوق بـازنشـسـتـگـان بـا                
شرکت خانواده ها، کارزار  پرسـتـاران   
براي دريافت حق کارانه شان از جملـه  
سر تيتر هاي مهم اين اعتراضات در 

 هفته گذشته هستند.

ـنـا بـر فـراخـوان از             ١٩ روز  آذر ب
قبل اعالم شده، تجـمـع پـانـزده هـزار          
نفري بازنشستگان در مقابل مجلـس  
اسالمي بر پـا شـد. بـازنشـسـتـگـان               
تجمع اين روز را مهمترين تجمع سال 

ـنـد. در ايـن روز            ٩٦  خود نام گذاشت
معلمان بازنشسـتـه، بـازنشـسـتـگـان          
کشوري، لشگري، تامين اجتـمـاعـي    
با شعارهاي يک اخـتـالس کـم بشـه،         
مشکل ما حل ميشه، فرياد، فريـاد،  
از اينهمه بيداد، معيشت، مـنـزلـت،      
حق مسلم ماسـت، اتـحـاد، اتـحـاد،          

ميليون، حـقـوق مـا يـک            ٤ خط فقر 
ميليون، دولت، مجلـس، بـس اسـت        
فريب ملت، عـزا عـزا اسـت امـروز،           
روز عـــزا اســـت امـــروز، حـــقـــوق              
بازنشسـتـه زيـر عـبـا اسـت امـروز،                 
ـبـعـيـض و          اعتراض خود را به فقر، ت
ـنـد.  حضـور              بيحقوقي اعـالم داشـت
بازنشستگان صنايع فوالد نيز در اين 
تجمـع بـرجسـتـه بـود. پـالکـارد مـا                  

 ٤ خواهان افزايش حقوق بـه مـيـزان          
ميليون تومان خط فقر مي بـاشـيـم،      
يکي از پـالکـاردهـاي بـرجسـتـه ايـن            
ـتـي      ـي تجمع بود. در اين روز گارد امن
اجازه رفتن به جلـوي مـجـلـس را بـه            
تجمع کنندگان نميداد و يـک لـحـظـه         
شورانگيـر ايـن تـجـمـع اعـتـراضـي،               
شکستن سد نيروي گار ويژه با هجـوم  
ازدحام وسيع جمعيـت و عـزم راسـخ          
بازنشستگـان بـراي بـرپـايـي تـجـمـع               
اعتراضي شان بود. اين چنين بود که  

ـفـره       ١٩ در  آذر جمعيت پانزده هـزار ن
سـاعـت در خـيـابـان           ٥ بازنشستگان 

ايستادند و شعار دادنـد و در پـايـان             
نيز با شعار تا حق خود نگيريم از پـا      
نمي نشينيم بر تداوم مبارزاتشان پاي 

 فشردند.  
آذرتـوسـط افـرادي       ١٩ در تجمع 

شعار اهللا اکبر سر داده شـد و تـعـداد        
کمي هم همراهي کـرد. ايـن هشـدار         
دهنده اسـت. ايـن شـعـار هـا را بـه                     
تجمعات اعتراضي ما مي آورنـد تـا     
ـنـد و      صف اعتراض ما را متفرق کن
حرکت مـا را در چـهـارچـوب نـظـام                 

 قلمداد کنند. اجازه ندهيم.
در لحظاتي از اين تجـمـع تـالش      
هاي از سوي افراد معيني که هميشه 
ـتـرل و مـحـدود کـردن                 تالششان کـن
دامنه اعتراضات است، سخناني در   
وصف مقامات و غيره ارائه شد، اما 
اين تالش ها با شعارهاي اعتـراضـي   
جمعيت عظيمي که در اعـتـراض بـه      
فقر و تبعيض به خيـابـان آمـده بـود،         
عقب زده ميشد. از جـملـه از مـيـان           
افرادي از همين دست در آخر تـجـمـع    
بزرگ اين روز، هياتـي خـود گـمـارده         
تحت عنوان نمايندگان بازنشستگـان  
به مذاکره با مجلسيان نشستند، امـا  
بعد بدنـه مـعـتـرض بـازنشـسـتـگـان              
اعالم کردند کـه آنـهـا هـيـاتـي بـراي              
ـتـي بـه                   مذاکره نداشـتـه انـد و تـا وق
خواست هايشان پـاسـخ داده نشـود،          

 اين اعتراضات ادامه خواهد يافت.
نکته قابل توجه ديگر قطعنـامـه   

 ١٩ اي بود که تحت عنوان قطعنامه 
آذر ارائه شد. قـطـعـنـامـه اي کـه بـه               
هــيــچــوجــه بــيــانــگــر خــواســتــهــاي          
اعــتــراضــي بــازنشــســتــگــان کــه در         
شعارهايشان آنها را فـريـاد مـيـزدنـد        
نبود. قطعنامه اي که تـالش داشـت        
کل اين حرکت اعتراضي قدرتمند را   
در چند عبارت اجراي قانون خدمات 
کشوري و همطرازي و غيره مـحـدود     
کند، که اين نيز از موضوعات ديگر 
نارضايتي بازنشستـگـان در بـعـد از           

 اين حرکت بزرگ اعتراضي بود. 
ـنـجـاسـت بـعـد از ايـن                  جالب اي
حرکت عظيم اعتـراضـي، جـريـانـات        
راستي که دست را بـاخـتـه بـودنـد و              

ـيـش از        عروج چپ و راديکاليسم را ب
هــر وقــت در اعــتــراضــات هــزاران             
بازنشسته شـاهـد بـودنـد، بـا اعـالم               
اينکه حرکت ما سياسي نيـسـت، بـه      
قول خودشان سعي کردند از حـرکـت       

ـنـد. امـا             ١٩  آذر "اعاده حيثيت" کـن
آذر و شـعـارهـاي           ١٩ حرکت بـزرگ    

کوبنده اش يک اتفاق سـيـاسـي مـهـم        
است که در مبارزات بـازنشـسـتـگـان      
ـيـن               ثبت شد و نميتـوان آن را بـا چـن

 تشبثاتي مخدوش کرد. 
خالصه کالم اينکـه تـجـمـع روز         

آذر بــازنشــســتــگــان درســهــاي           ١٩ 
گرانبهايي براي ما بـه جـا گـذاشـت.           
ـبـل،              اعالم فراخوان ايـن تـجـمـع از ق
خطاب آن عالوه به بازنشسـتـگـان بـه       
ــلــيــن و خــانــواده هــا و بســيــج             شــاغ
اجــتــمــاعــي وســيــعــش، شــعــارهــاي       
راديــکــال و تــعــرضــي آن از جــملــه              
ــاوردهــاي مــهــم ايــن حــرکــت            دســت
اعتراضي بـزرگ اسـت کـه مـديـاي              
اجتماعي ابزار مهم سازماندهي اش   

آذر بازنشسـتـگـان را       ١٩ بود. تجمع  
ـنـد تـري          امروز در موقعيت قـدرتـمـن
قرار داده است، با اتکاء به اين قدرت 
و اين دستاوردهاست که ميتوان براي 
پــيــگــيــري خــواســتــهــا کــه اســاســا           
خواستهاي همه مردم اسـت بـه جـلـو         

 گام برداشت. زنده باد بازنشستگان
آذر بازنشستگان فـوالد     ٢٠ روز 

ـبـل              در کرمان بنا بـر فـراخـوانـي از ق
اعالم شده  همراه بـا کـارگـران ذغـال         
سنگ و خانواده هايشان در مـقـابـل        
صندوق بازنشستگي اين شهر تجمـع  
کردند و با شعارهاي حقوقهاي بموقع 
حق مسلم ماست و يک اختـالس کـم     
بشــه، مشــکــل مــا حــل مــيــشــه،             

 ١٨٣ اعتراضشان را اعالم کـردنـد.        
کارگر بازنشسته ذغال سنگ کرمـان  

تـاکـنـون بـابـت           ٩٢ از نيمه دوم سال   
ســنــوات پــايــان کــار خــود بصــورت          

ـيـون        ١٥٠ تـا     ٩٠ ميانگين از  ـل مـي
ـيـز        تومان طلبکارند. حق بيمه آنهـا ن
پرداخت نشده است. در همين رابـطـه      

آبانماه در مـيـدان    ٢٧ اين کارگران در 
بهمن کرمان تجمع داشتند و بـه       ٢٢ 

آنها قـول داده شـده بـود کـه حـقـوق                   
آذرماه آنان فوري و حقوق آبانماه شـان  

 تا پنجم آذرماه  پرداخت شود. 
کارگر بازنشـسـتـه  فـوالد          ٥٠٠ 

کرمان نيز به تاخير دومـاهـه حـقـوق         
آبان و آذر ماه آنان و وعده هـاي پـوچ       
مسئولين و مشخص نبـودن اوضـاع     
حقوق و درمان پايـدارشـان اعـتـراض       
دارند.  اين کارگران در رابطه بـا ايـن        

ـيـز در            ـبـال ن آبـانـمـاه       ٢٢ موضوع ق
 تجمع داشتند.

بازنشستگان فوالد مـدتـهـاسـت       
که در شهرهاي مختلف در اعتـراض  
به سطح نازل حقوقها، وضع نـاروشـن     
ـيـمـه درمـانـي ، تـعـويـق پـرداخــت                   ب
ـنـد. ايـن             حقوقها در اعـتـراض هسـت
کارگران در تجمع اعـتـراضـي بـزرگ         

آذر بازنشستگان در مـقـابـل       ١٩ روز 
مـجـلــس نــيـز حضـور چشـمــگـيــري             

 داشتند.  
هزار بـازنشـسـتـه فـوالد بـا              ٨٥ 

معضالت بسياري چون عدم پرداخت 
بموقع حقوقها، هزينه باالي درمـان،    
ـنـي بـه        سطح نازل حقوقها و بي تامـي
ــد.               ـنـ ــرويــ ــن روبـ ــکـ ــاظ مسـ ــحـ لـ
بازنشستگان فوالد در تجـمـعـاتشـان     
ــه                  ــود را بـ ــراض خـ ــا اعـــتـ ــارهـ بـ
ـقـر             دستمزدهاي چند بـار زيـر خـط ف
اعالم داشته و بر خواستهاي افـزايـش   

ـيـون     ٤ حقوقها به باالي خط فقر  ـل مي
تومان، پرداخت بموقع دستمزدها، و   
درمــان رايــگــان تــاکــيــد کــرده انــد.           
خواست فوري بـازنشـسـتـگـان فـوالد         
پــرداخــت طــلــبــهــايشــان اســت. در            
اعتراضات اين کارگران نيـز مـديـاي      
ـقـش مـهـمـي در اطـالع              اجتماعي ن
رساني، اعالم فراخوانهاي اعتراضـي  
ـتـه بـراي           ـيـاف از قبل و تدارک سـازمـان
ـيـن              برپاي آنها داشتـه اسـت. هـمـچـن
نقش خانواده ها در اعتـراضـات ايـن      
کارگران يک نقـطـه قـوت مـهـم بـوده             

 است. اين اعتراضات ادامه دارد. 
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هفته گذشته، هفته اعـتـراضـات      
متحدانه و قدرتمند کارگران نيـشـکـر    

هزار کارگر هفت تپه از بخش  ٤ بود.  
ـنـد و                هاي مختلـف آن در اعـتـصـاب
ـيـز هـمـدوش کـارگـران در                 خانـواده ن
ـتـه         تجمعات شرکت داند. در ايـن هـف
کارگران جاده بستنـد. بـا  خـامـوش            
کردن کوره بخارکارخانه، کل توليد را 
خواباندند. با هجـوم بـه مـديـريـت و             
حراست، در مقابل قلدري هـاي آنـهـا      
ايستادند. اعالم کردند مديريت بايـد   
بــرکــنــار شــود. و مــدتــهــاســت کــه              
خواستار بيرون رفتن حراست و ديگـر  
نــيــروهــاي ســرکــوبــگــر از کــارخــانــه         
هستند. در اين اعتراضات کـارگـران     
ـپـه بـا قـدرت اتـحـادشـان در                 هفته ت
مقابل توطئه گري هـاي کـارفـرمـا و         
ـفـرقـه افـکـنـي              مقامات مسئول و ت
هايش ايستاده اند و ميگويند وعـده    
بــس اســت، بــايــد هــر پــاســخ داده               
ميشود، کتبا و رسما به آنـهـا اعـالم        

ـپـه             ٥ شود. کارگران نيشکر هـفـت ت
ـيـمـه        ماه دستمزد طلب دارند و حـق ب
ـيـز پـرداخـت نشـده اسـت. در                   شان ن

آذر مـاه       ٢٢ تجمع اعـتـراضـي روز        
ــه،                 ــت تــپ ــشــکــر هــف ــران نــي کــارگ
ـتـطـامـي بـا           هنگاميکه مامورين ان
حضور در ميان کـارگـران در مـحـل           
تجمع آنهـا در مـقـابـل درب ورودي             
ـنـد تـا          محوطه صنعتي تالش داشـت
رضايت کـارگـران را بـراي بـرگـزاري              
ـيـگـي مـديـر           جلسه مشترک با اسد ب
عــامــل کــارخــانــه و نــمــايــنــده اداره           
اطالعات و ديگر مسئولين مـحـلـي    
جلب کند، کارگـران يـکـصـدا اعـالم          
کردند اين جلسه بـايـد در مـحـوطـه            
درب ورودي محوطه صنـعـتـي و بـا         
ـنـي         حضور همه کارگران و بـطـور عـل
برگزار شود.  بدين ترتيب کارگران بـه   
تصميم گيري در مـجـمـع عـمـومـي             

 کارگران در هفته اي که گذشت
 

 

 شهال دانشفر
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 شان تاکيد گذاشتند. 
بـــديـــن تـــرتـــيـــب زيـــر فشـــار            
اعتراضات کارگران مديريت گـام بـه     
ـيـش             گام عقب نشسته و تـا کـنـون ف
هاي حقوقي مرداد و شهريور آنهـا را    
داده اند. اعالم شده بود کـه پـرداخـت       
حقوق شهريور ماه مشروط به پـايـان     
دادن به اعـتـصـاب کـارگـران اسـت.             
کارگران نيز اعالم کرده اند ديـگـر بـه      
اين وعده ها باور ندارند. ديگر حاضر  
به قبول گرو گرفتن دستمزدهايشان به 
ــمــام                 ــد. و ت ــســتــن ايــن صــورت نــي
طلبهايشان را ميخواهنـد. کـارگـران       
خواستار برکناري مديريت هستنـد و    
در اعتراضاتشان بر حق تشکل خـود    
و رسميت شناختن سنديکاي نيشکـر  
ـيـن         هفت تپه تاکيد کرده اند. هـمـچـن
ــگــر کــارگــران در                  ــد دي ــاکــي ــک ت ي
اعتراضاتشان اين بوده است کـه اگـر     
به خاطر ايـن اعـتـراضـات کـارگـري             
دستگير، يا اخراج شود، اعتـراضـات   
ـيـشـتـري ادامـه                    خـود را بـا قـدرت ب
خواهند داد. سازمانيابي در مـديـاي     
اجتماعي و اطالع رساني هر روزه  از 
نقطه قدرت هاي مـهـم اعـتـراضـات          
ـپـه اسـت.                کارگران نيـشـکـر هـفـت ت
درسهاي مهم اين اعتراضات را بايـد  

 آموخت.
ـيـشـکـر              اعتـراضـات کـارگـران ن
ـيـن              هفت تپه در داخل و در سـطـح ب
الملي انعکاس بسياري داشته اسـت.     
يکي از مـوضـوعـات مـهـم کـنـگـره             
فدراسـيـون اتـحـاديـه هـاي کـارگـري               
بخشهاي صـنـايـع کشـاورزي، مـواد          
غذايي، هتلداري، رسـتـوران، تـوزيـع         
مواد غذايي و تنباکو که در روزهـاي  

اوت و اول سپتامبر برگـزار شـد،      ٢٩ 
حمايت از خواستهاي کارگران نيشکر 
ـيـز سـايـت           هفت تپه بود. هم اکنون ن
ـبـراسـتـارت بـا              ـي ـلـي ل خبري بين المل
گذاشتن نامه اي حمايتي از مبارزات 
کارگران نيشکر هفت تپـه خـواسـتـار       
همبستگي همگـان بـا خـواسـتـهـاي           
اعتراضي اين کارگران شده است. اين 
 نامه حمايتي را وسيعا حمايت کنيم.

باخت تحميلي عليرضا کـريـمـي      
در مقابل حريف روسي کـه بـا هـدف        
اجتناب از مواجهه بـا کشـتـي گـيـر            
اســرائــيــلــي صــورت گــرفــت، هــنــوز        
موضوع بحث اسـت. در ايـن مـورد           
نظرات مختلفي طـرح اسـت. بـرخـي          
عــالوه بــر مــقــصــر دانســتــن ســران            
جــمــهــوري اســالمــي و مســئــولــيــن         
ـيـرضـا را هـم             فدراسيون کشتي، عـل
نکوهش ميکنند. بعضـا جـمـهـوري        
اسالمي را زير تيغ انتقاد گرفته اند و   
بـا نـظــر اغـمــاض بــه تسـلــيـم شــدن                
ـپـردازنـد. آيـا رويـکـرد                 عليرضـا مـي

 ديگري هم متصور هست؟
ـتـدا بـه       باخت عليرضا از همان اب
موضوع داغ خبري بـدل شـد. تـوجـه          
رسانه هاي بين المللي و بويژه رسـانـه     
هاي ايران و اسرائيل را برانـگـيـخـت،     
ـتـي     مقامات ورزشي و کاربران اينتـرن
را به اظهار نظر گستـرده  واداشـت و         
مــقــامــات اســرائــيــلــي و جــمــهــوري        
اسالمي را وادار کـرد در بـاالتـريـن               
ســطــح کشــتــي ســيــاســي بــگــيــرنــد.        
نتانياهو براي عليرضا کريـمـي اشـک      
تمساح ريخت و پيام ويديويي فرستاد 
و گفت: "زورگوياني که تو را وادار بـه      
باخت کردند، خود خواهنـد بـاخـت".       
خامنه اي هم اگر چه دير، اما باالخره 
ناچار شد روي تشک کشتي سـيـاسـت    

آذر طــي      ١٩ بــرود. او يــکــشــنــبــه          
تشريفاتي عليرضا را مالقات و از او 
دلجويي و تجليل کرد و انگشتر خود 
 را به جاي مدال طال به وي هديه داد. 
عــلــيــرضــا از بــدشــانــس تــريــن          
ـيـاد     هاست. اوال، در جامعه تحت انق
جمهوري اسالمي زندگي ميکند و از 
شانس بد براي بـار دوم بـراي بـدسـت           
آوردن مــدال قــهــرمــانــي نــاچــار بــه            
ـلـي             ـي رويارويي با کشتـي گـيـر اسـرائ
ـيـب دو بـار                     ميشود. او بـه ايـن تـرت
ـتـن بـر             شانس خود را براي قـرار گـرف
سکوي قـهـرمـانـي جـهـان از دسـت                
ميدهد. او قربانـي اهـداف سـيـاسـي           

 جمهوري اسالمي شد. 
آرزوي هر ورزشکار حرفه اي کـه      
زندگيش را وقف ورزش کـرده اسـت،       
قرار گرفتن بر سکوي قهرماني است. 
به همين خاطر، بيش از هر چيـز ايـن     
مـوضـوع ضـربـه اي ويـرانـگـر بــراي                
عليرضا بوده است. لطمه اي که به او    

وارد شد، بي اندازه بزرگ و غير قـابـل   
جبران است. بايد بـراي او مـتـاسـف            
بود! خود او مي گويد: دنيا روي سـرم    
خراب شد. در يک آن تمام زحـمـات و      

ها در تمرينـات و     هايي که ماه سختي
دور از خانواده به اميـد کسـب مـدال        
طالي جهان متـحـمـل شـده بـودم از            
جلوي چشمانم گذشـت. شـوکـه شـده          
بودم و انگار سطل آب يخ را روي سرم 
ريختند. ديگر قـدرت ايسـتـادن روي        
ـفـر                 پاهايم را هم نـداشـتـم. ديـدم ده ن

زنند بايد ببازي بايد  همگي فرياد مي
او در مصــاحــبــه بــا         .  «بــبــازي...   

کند که در مـقـابـل       ايسنا تعريف مي
حريف روس فقط ايستاد تا در خـاک      
ـيـچ شـود: خـودش               ـيلـه پ نشانده و فت

در ده ثانيه کـار را تـمـام          »ميگويد:  
  «کرد و کار من هم تمام شد.

از همين اظهارات عليرضا مـي    
توان فهميد که اين تصميم بـر خـالف     
ميـل او بـوده اسـت. ايـن بـاخـت را                    
همچون باخت چهار سال قبـل، بـه او       
تحميل کردند. اين تصمـيـم از سـوي         
مقـامـات فـدراسـيـون کشـتـي و بـه                 
ـيـم سـران جـمـهـوري                  ـق دسـتـور مسـت
اسالمي اتخاذ شده است. ورود سـران   
حکومت و از جمله خود خامنه اي به 
اين موضوع هم، بر اين مساله صحه 
ميگـذارد. واقـعـيـت ايـن اسـت کـه                  
ـيلـه       ـت جمهوري اسالمي عليرضا را ف
پيچ کرد. او قرباني سيادت سـيـاسـت     
کثيف جمهـوري اسـالمـي بـر حـوزه            
ورزش شد. جمهوري اسـالمـي هـمـه        
عرصه هاي زندگي و از جملـه ورزش    
را، با زهر سـيـاسـت اسـالمـي آلـوده             
کرده است. سيـاسـي کـردن ورزش و           
ممانعت از رويارويي ورزشـکـاران بـا      
يکديگر رويکردي ارتجـاعـي و ضـد        
انساني است. اين سياست مردم ايران  
نيست. اين تصميم عليرضا کـريـمـي     
هم نبود. از واکـنـش هـاي او روشـن            

 است که او چنين رويکردي نداشت. 
عملکرد جمهـوري اسـالمـي در        
حوزه ورزش همچـون ديـگـر عـرصـه          
هاي جامعه و زندگي، ضد انسـانـي،     
مشمئزکننده و محکوم است. گـردن     
ـيـن    نهادن عليرضا به خواست مسئول
کشتي و سران حکومت هـم، تـاسـف      
انگير اسـت. کـاش او زيـر بـار ايـن                   
تصميم و زورگويي نمي رفـت. کـاش      

او مي توانست انتخاب ديگري کنـد.  
ـيـم     سرپيچي کند، اعتراض کند. تسل
نشود. کار ديگري کـنـد و .... ايـن                  
ـبـود، امـا غـيـر               البته کار ساده اي ن
مـمــکــن هــم نــبــود. هــمــانــطــور کــه            

صفي  مسعود شجاعي و احسان حاج
دو بازيکن ايراني تيم فوتبال يـونـانـي      
ــوس زيــر بــار فشــارهــاي             ــونــي پــانــي
جمهوري اسالمي براي عـدم حضـور       
ـنـد و              ـت ـلـي نـرف ـي در مقابل تيم اسـرائ
ـنـد و           ـت بخاطر آن زير فشار قـرار گـرف
هزينه کـردنـد. مسـعـود شـجـاعـي،               
ـبـال ايـران،                    ـيـم مـلـي فـوت کاپيتـان ت
بخاطر اين مساله از تيم مـلـي کـنـار       
گذاشتـه شـد. هـمـانـطـور کـه درسـا                  
درخشاني عضو تيـم مـلـي شـطـرنـج           

 ۲۰۱۶ و      ۲۰۱۵ هاي    ايران در سال
ـلـي زيـر بـار              در چند رقابت بيـن  الـمـل

رعايت حجاب اسالمي نـرفـت و بـه          
 اين دليل از تيم ملي ايران اخراج شد.

ـفـک          ورزش و سياست از هـم مـن
هستند. ورزشکار مشعلدار سياسـت   
ـيـسـت در مـيـاديــن                    ـيـسـت. قـرار ن ن
ورزشي عـمـلـکـرد سـيـاسـي داشـتـه                
باشد. امـا اگـر سـيـاسـت بـه ورزش                
تـحـمـيـل شـد، ورزشـکـار نـاچـار بـه                   

انتخاب است؛ يا بايد تسليم شود و يا 
ـتـه               ـب مقاومت و سرپيـچـي کـنـد و ال
ـتـخـاب                    ـپـردازد. ان ـنـه آنـرا هـم ب هزي
ـتـي،           ممکن است. در چنـيـن وضـعـي
ورزشــکــاري کــه در جــهــت درســت            
سياست بايستاد، از حيثيـت خـود و       
منافع مردم پاسداري کند، قلب ها را 
تسخير ميکند و پـاداش خـود را بـا          
محبت جامعه دريافـت مـيـکـنـد. و           
اما، اگر ورزشکار به هر دليلي چنيـن  
ـيـسـت و               راهي را نرفـت، مـحـکـوم ن
نبايد سرزنش شود. همانطور که تاب  
نياردن زنداني سيـاسـي زيـر فشـار و           
شکنـجـه و در هـم شـکـسـتـه شـدن                   
مقاومتش توسط حکومت محـکـوم   
نيست و در عين حـال ايسـتـادگـي و         
مقاومت زنداني در مقابل شـکـنـجـه     
ـقـديـرهـا             ـيـشـتـريـن ت گران، شايسته ب

 هست. 
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در خبرها آمده بود که فـرمـانـدار    
تهران در جلسـه مشـتـرک مسـئـوالن          
استاني و شوراي شهر تـهـران گـفـت:"        
بايد يک پارک يا مکان مـخـصـوصـي     
را بــراي تــجــمــعــات و اعــتــراضــات           

 مردمي ساخت!"
اين که فرماندار در پايتخت،  -۱ 

مقامي نمايشي است و فقط در زمان 
مضحکه ي انتخابات سر و کلـه اش      

 پيدا مي شود، شکي نيست!   
جنبش اجتماعي سـرنـگـونـي     -۲ 

طلبي چنان ترسـي در دل حـکـومـت           
انداخته که از نيروهاي علني سرکوب 
اش نااميد شده و براي احتياط دسـت  
ـنـد           به دامن دم و دستگاه هـايـي مـان
شوراي شهر شده است و مي خـواهـد     
به کمک آن ها فکري براي ماندن خود 

 بکند.
سال ها پيش هم طـراحـان و        -۳ 

کــارشــنــاســان حــاکــمــيــت پــروژه ي           
شکست خورده ي " پارک بانوان" را بـه    
ــد کــه                  ــا ايــن امــي ــد ب راه انــداخــتــن

اعتراضات رو بـه گسـتـرش زنـان را             
مهار کنند، اما نمي دانستند که زنان 
و مردان جوان، کمپين آب پـاشـان در     
پارک ها برگزار مي کنند و چندي بعد 
ـيـت مـردانـه ي                 با دوچرخـه هـا، امـن
حاکمان را به خطر مي اندازند. حـتـي    
قبل از اين ها بود که جوانان پر شـور،  
از يک ماه مانده بـه نـوروز و  تـا دو                
هــفــتــه پــس از آن، بــه يــاد جشــن                  
ـبـه سـوري، شـهـر و خـلـوت                 چهارشن
حاکمان را بـه آتـش و تـرقـه کشـيـده               
بودند، آن سـال هـا هـم کـارشـنـاسـان              
ـتـي، تـز       اصالحاتچي و توده اي اکثري
ـيـرون از          داده بودند که شهرداري در ب
شهر و پاي کوه، مکاني را براي آتـش    

 بازي جوانان در نظر بگيرند. 
اعتراضات اجـتـمـاعـي روز          -۴ 

بروز دامنه اش گسترده تر شده اسـت.  
روزي نيست که کارگران و معلمـان و    
ــگــان و غــارت شــدگــان             بــازنشــســت
موسسات مالي و بانکي و پرستـاران  
در شهر به راه نيفتند و مقابل مجلس 

و وزارت کار و آمـوزش و پـرورش و           
صنايع و معادن و بانک مرکزي تجمع 
و تحصن نکنند. به همين دليل اسـت   
که  فرماندار و نمايندگـان حـکـومـت       
گمارده شده در شوراي شـهـر تـهـران،         
اين خـيـال خـام را در سـرشـان مـي                   
ـنـد تـا        پرورند که مکاني را تعيين کـن
مردم معترض به آنجا بروند و شـعـار     
ـنـد و بـه خـانـه              بدهند و اعتراض کـن

 هايشان بر گردند!
ـبـاهـيـد.        نه آقايان! سخت در اشـت
ـتـه انـد کـل                   اين مـردم تصـمـيـم گـرف
حکومـت سـراسـر ظـلـم و چـپـاول و                  
سرکوب تان را براندازنـد. ديـگـر ديـر          

 شده است.

 پارکي براي اعتراضات!
 

 آرش دشتي  

ـيـسـبـوکـي                 در يـک صـفـحـه ي ف
خواندم که يکي از کاربران در پاسخ به 
مطلبي، با خشمي عـجـيـب نـوشـتـه           

جامعه اي کـه بـزرگ      . . . "：بود
ــراضــات             تــريــن جــنــبــش اش، اعــت

 مالباختگان است " !
ـنـــت               ـنـــده ي ايــن کـــامـ نــويسـ
خشمگينانه، اعتراضات مـردمـي را     
که تمام هستي چندين و چـنـد سـالـه           
شان را بانک هاي آقازاده ها و سپـاه و    
نيروي انتظامي و دزدان آستان قـدس    
رضوي به غـارت بـرده انـد، مسـخـره            

 مي کند و به هيچ مي پندارد. 
ـتــان                 ـفــکــر و دوسـ ـنـ ايــن روشـ
همفـکـرش، بـه مـبـارزه اي غـيـر از                  
مبارزه ي مسلحانه ي " هم استراتـژي  

 هم تاکتيک" رضايت نمي دهند.  -
اين ديدگاه، اساسا به مبارزات و   
اعـتـراضـات تـوده اي و اجـتـمـاعــي                
اعتقادي ندارد. اين نگرش، در انفعال  
خود، در نهايت به اين مشي رضايـت  
خواهد داد که شرايط ذهني و عيـنـي   

براي انقالب اجتماعي فراهم نيست و 
بايد رفت نشست کتاب خواند و صبر 
کرد تا وقتش برسد و جوجه ها سر از   

 تخم در آورند! 
اين ديدگاه فرامـوش کـرده اسـت        
ـتـش کـه بـهـمـن                   که در بـهـتـريـن حـال

بود، خط مشي اين  نخبگان  ۱۳۵۷ 
و انقالبيون جدا از تـوده( بـا هـمـه ي            
جان فشاني ها و فداکـاري هـايشـان)      
در ميان درياي مواج اعتراضات توده 
اي مردم، به خاطر نداشتن يک برنامـه  

 ي روشن کاري، عقيم ماند.
ـقـش             ـفـکـران دوآتشـه ن اين روشـن
جنبش هاي بهم پيوسته ي اجتماعـي  
نظير کارگـران و زنـان و مـعـلـمـان و                 
ــگــان و غــارت شــدگــان            بــازنشــســت
(مالباختگان) و جوانان و بيکـاران و      
کودکان و پرستـاران و خـانـواده هـاي           
زندانيان و همه مـردم نـاراضـي و بـه             
جان آمده براي سرنگوني را، دست کم 

 مي گيرند. 
 

 فقط حکومت عصباني نيست!
 

 آرش دشتي  

ـپـه بـا               کارگران نيشـکـر هـفـت ت
قدرت به اعتصاب و تجمع همراه بـا    

 خانواده هاي خود ادامه ميدهند. 
ــخــش هــاي            ۴۰۰۰  کــارگــر ب

ـپـه سـومـيـن         مختلف نيشکر هفت ت
روز تجمع متحدانه خود را پشت سـر  
ـيـشـکـر       گذاشتند. همسران کارگران ن
نقـش فـعـالـي در ايـن اعـتـراضـات                 
دارند. يکي از زنان شرکت کننـده در     
تجمع امروز حيـن سـخـنـرانـي خـود           
اعالم کرد چنانجه فورا بـه خـواسـت        
هاي کارگران رسيدگي نشود تـجـمـع      
به مقابل فرمانداري کشيده ميشود. 
او اعالم کرد که افشـار بـايـد اخـراج           
شود و تا زماني که به خواسـت هـاي     
کارگران و خانواده هايشان پاسخ داده 
نشود اعتصاب ادامه خواهد يافـت.  

ما ديروز پنج زن بوديـم کـه جـاده را          
اشغال کرديم و کاري کرديم کـه خـبـر      
اعتراض ما به همه جا برسد. کارگـر   
ديگري ضـمـن اعـتـراض بـه رسـانـه              
هايي که اعتراض کارگران هفت تپـه  
را منعکس نميکنند، اعالم کرد کـه  
تا مطالبات مـا پـرداخـت نشـود بـه            
اعتصاب ادامه ميدهيم و از اخراج و 
دستگيري ترسـي نـداريـم. او اعـالم            
ـيـشـکـر         کرد که سنديکاي کارگـران ن
ـبـات      بايد آزاد شود و اگر تمام مـطـال
ـفـر از         ما عملي شود اما حتي يـک ن
کــارگــران اخــراج يــا زنــدانــي شــود             
اعــتــصــاب ادامــه خــواهــد يــافــت.         
صحبت هاي اين دو نفر با کـف زدن      
و هورا کشيدن کارگـران و بـا شـعـار           
ـبـال      ـق اعتصاب اعتصاب مورد اسـت

 توده هاي کارگر قرار گرفت. 
تجمع کارگران بازنشستـه فـوالد     
و کارگران ذغال سنگ کرمان همـراه  

 با خانواده ها: 
آذر    ٢٠ صبـح روز       ٩ از ساعت 

بازنشستگان فوالد در کرمان بنـا بـر     
فراخوان قبلي همراه با کارگران ذغال 
ــدوق              ســـنـــگ در مـــقـــابـــل صـــنـ
بازنشستگي اين شهر تجمع کردند و   
با شعارهاي حقوقهـاي بـمـوقـع حـق          
مسلم ماست و يک اختالس کم بشه، 
مشکل ما حل ميشه، اعتراضشـان  
را اعالم کردند. خـانـواده هـاي آنـهـا           
فعاالنه در اين تجمع شرکت داشتند. 
اعتراض کارگران بـازنشـسـتـه ذغـال        
سنگ کرمان و کـارگـران فـوالد بـه             
عدم پرداخت دستمزد و وعـده هـاي         
پوچي است که به آنها داده مـيـشـود.    

 ٢٧ بازنشستگان ذغال سـنـگ  در         
آبانماه نيز دست به تجمع زده بـودنـد.     
ـيـز بـه تـاخـيـر               بازنشستگان فـوالد ن
دوماهه حـقـوق و وعـده هـاي پـوچ                
مسئولين و مشخص نبـودن درمـان     

اعتراض  ٩٦ پايدارشان تا پايان سال 
هزار بازنشسته فـوالد در     ٨٥ دارند.  

سطح کشور با مشکالت مشـابـهـي      

سر و کار دارند و مدام در حال تجمـع  
ـبــرنــد.                    ـيـ ــر مـ و اعــتــراض بــه س

 ۱۹ بازنشستگان فوالد که در تجمع   
ــطــور                 ــس ب ــل مــجــل ــاب آذر در مــق
چشمگيري حضور داشتند، همراه بـا  
ساير بازنشستگان خواهـان افـزايـش      

ـيـون        ٤ حقوق به باالي خط فقر  ـل مـي
تومان، پرداخت بموقع دستمزدهـا و    

 درمان رايگان هستند. 
کارگـران کـيـان تـايـر دسـت بـه                

 تجمع زدند:  
ـيـز امـروز              کارگران کيـان تـايـر ن
دست در مقابل دفتر روحانـي دسـت     

کـارگـر ايـن         ۱۲۰۰ به تجمع زدنـد.     
کارخانه نـگـران از دسـت دادن کـار               
خود هستند. کـارگـران بـازنشـسـتـه            
کيان تاير نيز بابت سنـوات پـرداخـت      
نشده خود، دست به تجمع مشابـهـي   
در مقابل وزارت صنعت و معدن زده 

 بودند. 
عالوه بر اين اعتصابات، بايد به 

روزه کارگران کمبـايـن    ۵۶ اعتصاب 
سازي تبريز، اعتراض پرسنل قرارداد 
موقت نفت، تـجـمـع کـارگـران چـنـد            

کارگران الوان   منطقه شهرداري کرج،
ـقـل             تابلو کرمان، کارگران حـمـل و ن

خــلــيــج فــارس و کــارگــران مــعــدن            
سنگرود نيز اشاره کرد. اينها گـوشـه      
اي از اعتصابات وسيعي است که در 
نقاط مختلف عليه ظلم و ستم دولت 

 و کارفرمايان جريان دارد. 
به خواست هـاي کـارگـران بـايـد          
فورا و بـدون بـرو بـرگـرد پـاسـخ داده               
ـنـد بـا قـدرت             ـتـوان شود. کارگران مي
ـيـه                  ـل ـنـد. در ک بيشتري به مـيـدان آي
اعتراضات الزم است خـانـواده هـاي      
کارگران فعاالنه شرکت کنند و مـردم  
شهر و مراکز ديـگـر کـارگـري را بـه              
ـيـه              ـل ـنـد. ک حمايت از خود جلـب کـن
مــراکــز کــارگــري بــايــد از مــديــاي            
اجتماعي بعنـوان ابـزاري در جـهـت           
بحث و تبادل نظر و سـازمـانـدهـي و         
ـيـه       ـل برنامه ريزي براي متحد کردن ک
کارگران اعتصابـي و حضـور فـعـال           
ـنـد.             ـفـاده کـن خانواده هاي شـان اسـت
کــارفــرمــاهــاي مــفــتــخــور و دولــت         
اسالمي شان را ميتوان وادار کرد بـه  
خواست هاي کـارگـران فـورا پـاسـخ            

 دهند. 
 حزب کمونيست کارگري ايران

دسامبر  ۱۱ ، ۱۳۹۶ آذر  ۲۰ 
 ۲۰۱۷ 

اعتراض متحدانه کارگران نيشکر هفته و 
 خانواده هايشان ادامه دارد 

کارگران فوالد و ذغال سنگ کرمان و 
 خانواده هايشان دست به تجمع زدند 

 کارگران کيان تاير نيز دست به تجمع زدند

fb.com/
wpiran/ 
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بنا بر خبر منتشر شـده از سـوي       
سنديکاي شرکت واحد در مـالقـاتـي    

آذر خانواده رضا شـهـابـي     ٢٢ که روز 
ـيـمـه چـپ          با او در زندان داشته اند، ن
صورت رضا افتادگي داشـتـه و زيـر          
چشمش نيز فرو رفتگي خاص داشتـه  
است. به گفته رضا شهابي پزشک وي  
گفته است که او سکته خفيفي داشته 
است. پزشک متخصص پيش از ايـن     
اعالم کرده بود که وضعيت جسمانـي  
وي بد و نبايد در زندان بـمـانـد. رضـا        
در زندان بطور مکرر دچار فشار خون 
و خون دماغ شده بود  و عليرغم همه 
اينها جنايتکاران اسـالمـي او را در         
زندان نگاهداشتنـد و بـرايـش کـاري           
ـيـز بـعـد از                 انجام نداده اند. اکـنـون ن
سکته اي که داشته او هـمـچـنـان در           
بــازداشــت اســت. وضــعــيــت رضــا            
ـنـده اسـت. بـه ايـن               شهابي نگران کـن
عمل جنايتکارانه حکومت اسالمـي  

 وسيعا اعتراض کنيم.  
رضــا شــهــابــي از چــهــره هــاي             
سرشناس کـارگـري و عضـو هـيـات            
مـديـره سـنــديـکـاي واحــد اسـت. او                 
بــخــاطــر مــبــارزاتــش بــا اتــهــامــات        
امنيتي و تحت عنوان "اخالل در نظم  
و امنيت ملي" سالها عمر خود را در  
زندان گذرانده است. تاريخ آزادي وي      
را هجدهم ديماه ثبت کـرده انـد. ايـن         
ــي               ــســت کــه رضــا شــهــاب درحــالــي

 ٢٤ سالـه اش را در           ٥ محکوميت 
به پايان رسانده اسـت. و      ٩٤ شهريور 

با فشار دادستاني تهران و بـا بـهـانـه           
ـيـد    اينکه سه ماه از مرخصي اش تاي
نشده، براي گذراندن سه مـاه حـبـس،      
خود را به زندان رجايي شهر مـعـرفـي    
کرد. اما پس از ورود به زندان اجـراي   
احکام زندان به رضـا شـهـابـي ابـالغ            

روز از مــرخصــي          ۹۶۸ کــرد کــه       
پــزشــکــي تــايــيــد نشــده و غــيــبــت             
محسوب ميشود و بايد معادل ايـام    
غيبت، در زندان باشد. در اعـتـراض        
بـه ايــن حــکــم شــهــابـي پــنـجــاه روز              
اعتصاب غذا بود و در حمايت از وي 
کارزاري جهاني به راه افتاد. زير فشار 
اين اعتراضات به او وعده رسـيـدگـي    
به پرونده اش را دادند. عليرغم هـمـه      
اينها رضا شهـابـي را هـمـچـنـان در             

 بازداشت نگاهداشته اند. 
سنديکاي شـرکـت واحـد ضـمـن          
اعالم اين خبر خواستار آزادي فـوري    
و بــدون قــيــد و شــرط وي شــده و                   
نهادهاي امنيتي و دادستاني تهران و 
مستولين زندان را مسئول حفظ جان 

 وي دانسته است.  
همصدا بـا سـنـديـکـاي واحـد و             
خانواده وي خواستـار آزادي فـوري و         
بــدون قــيــد و شــرط رضــا شــهــابــي             
خواستار آزادي فوري وي شوند. رضا  
بايد فورا تحت درمان و معالجه قرار 

 گيرد. 
همچنين اخبار از تشديد احضار 
هـا و تــهــديــد فــعــالــيــن کــارگــري و             
ـنـدج     اجتماعي خصوصا در شهر سـن
ـنـا بـر خـبـر               حکايت دارد. از جملـه ب
ــه                مــنــتــشــر شــده از ســوي کــمــيــت
هماهنگي براي ايجاد تشـکـل هـاي        
کــارگــري در رورهــاي اخــيــر احــمــد           
عزيزي، جمال يوسفي، احمد قمري به 
اداره اطالعات شهر سنندج احضار و 
مورد بازجويي قرار گرفتند. پيشتر و  
در هفته هاي گذشته نيز مظفر صالح 
ـيـب چـتـانـي،            نيا، فرهاد چتاني، حـب
لطف اله احمدي، حيدر آخته، افشيـن  
ــد              ــاســچــي، خــال ادب، احــمــد کــرب
ـنـي، شـريـف             حسيني، غـالـب حسـي
ساعد پناه، حبيب کريمـي و ...، بـه            
اين نهاد امنيتي احضار شده بـودنـد.   
اتهام اين احضـار شـدگـان عـمـومـا"           

در سالـن   ٩٦ شرکت در مراسم نوروز 
پرديس سنندج و يا جمع آوري کـمـک     
و امداد رساني به زلزله زدگان اسـتـان   

 کرمانشاه بوده است.
اين احضار ها در حالي صـورت    
ميگيرد، که اعتراضـات کـارگـري و        
کــل جــامــعــه هــر روز گســتــرده تــر             
ـفـره          ميشود. از اعتراضات هـزاران ن
بازنشستـگـان در مـقـابـل مـجـلـس                
ـيـت           ـق اسالمي، تا اعـتـراضـات مـوف
ـپـه،      آميز قدرتمند کارگران در هفته ت
از اعتراضات وسيع در دانشـگـاه در       
آستانه روز دانشـجـو و تـداوم آن تـا                 
اعتراضات هر روزه مالباختـگـان در     
ـيـه بسـاط دزدسـاالري              خيابانهـا عـل
حکومت، نمـونـه هـاي بـارز آنسـت.            
سخن بازنشستگان دراعتراضاتشان، 

ــه در                  ــت تــپ ــران هــف ــارگ ســخــن ک
ــه از                ــســت ک ــراضــاتشــان ايــن ـت اعـ
ـتـرسـيـم. اگـر            دستگيري و زندان نـمـي
احدي دستـگـيـر شـود، اعـتـراضـات            
گسترده تـر خـواهـد شـد. و تـاکـيـد                   
ـپـه در                    ـيـشـکـر هـفـت ت سنديـکـاي ن
پــيــامــش خــطــاب بــه کــارگــران و              
ـقـويـت       تشکلهاي کارگري، ايجاد و ت
تشـکـلـهـاي کـارگـري و اتـحـاد ايــن                 
تشکلها در برابر تعرضات هر روزه به 
زندگي و معيشـت کـارگـران و  کـل             

 جامعه است. 
کــمــپــيــن بــراي آزادي کــارگــران         
زنداني ضمن محکوم کـردن تشـديـد      
فشــار بــر روي رهــبــران کــارگــري و             
فعالين اجتماعي، خـواسـتـار تـوقـف        
فــوري ايــن احضــارهــا و بــازجــويــي          
هاست. ما نيز همصدا با سنديـکـاي    
نيشکر هفت تپه  و تـاکـيـد بـر امـر                
ــت                ــوي ــاري و تــق ــي ک ــاب ســازمــانــي
تشکلهاي کارگري بـر اتـحـاد عـمـل            
تشکلهاي کارگري در برابر تعرضـات  
حـکــومــت بــه فــعــالــيــن کــارگــري و           

 اجتماعي هستيم. 
ـيـه                 ما بار ديـگـر بـر کـارزار عـل
امنيتي کردن مبارزات تاکيد کرده و   
خواستار لغو تمامي احکام امنيـتـي   
ـيـن کـارگـري،          صادر شدن براي فـعـال
ـيـم.    معلمان و فعالين اجتماعي هست
رضا شهابـي،  اسـمـاعـيـل عـبـدي،              
محسن عـمـرانـي، مـخـتـار اسـدي،              
محمود بهشتي از معلمان معـتـرض   
و آتنا دائمـي فـعـال دفـاع از حـقـوق               
ـيـه اعـدام             کودک و حقوق زنـان و عـل
ـيـن                درکنار شـمـار بسـيـاري از فـعـال
ـنـي        معترض اجتماعي تحت عـنـاوي
چون اخالل در نظم و امنيت ملـي در    
زندانند. رضـا شـهـابـي، اسـمـاعـيـل              
عبدي، محمود بـهـشـتـي، مـحـسـن          

عمراني، مختار اسدي، آتنا دائمي و   
تمامي زندانيان سياسي بايد فـورا از    
زندان آزاد شوند.  تمامي پرونده هـاي   
امنيتي تشکيل شده براي کـارگـران،     
معلمان و فعالين اجتماعي بايد لغـو  
شود. وسيعا به کارزار عليه امنيـتـي    

 کردن مبارزات بپيونديم.
 ٩٦ آذر  ٢٤ 

کــمــپــيــن بــراي آزادي کــارگــران         
 زنداني

Shahla.daneshfar2
@gmail.com 

http://free-them-
now.com/  

 

ـيـشـکـر            هزاران کارگر شـرکـت ن
ـقـاتـي کـه در               ـبـال تـواف هفت تپه بدن
ــا             حضــور کــارگــران اعــتــصــابــي ب
ـيـگـي مـديـر            فرماندار شوش، اسـدب
ـيـن            عامل شرکت و بـرخـي مسـئـول

آذر    ۲۳ حکومت برگزار شد، امروز   
به اعتصاب شش روزه و تـجـمـعـات       
قدرتمند خود کـه بـا حضـور فـعـال              
خانواده هايشان هـمـراه بـود، پـايـان          

 دادند. 
در طول اين شش روز کارفرما و 
مديران شرکت تالش زيـادي کـردنـد      
تا با تفرقه ميان کارگران، اعتصـاب  
را به ناکامي بکشانند. نهايتا تالش  
کردند در پشت پـرده بـا تـعـدادي از           
کارگران جلسه بگيرند و سر کارگـران  
شيره بمالند اما کارگران و خـانـواده       
هــايشــان مــتــحــد و يــکــپــارچــه بــر           
خواست هاي خود پافشاري کردند و   
اعالم کردند که حـاضـر بـه مـذاکـره          
پشــت پــرده نــيــســتــنــد و ســرانــجــام          
مــقــامــات جــمــهــوري اســالمــي و          
مديران شـرکـت را وادار کـردنـد در             
جــمــع کــارگــران حــاضــر شــونــد و              

 توافقات را اعالم کنند. 
به گزارش اتحاديه آزاد کـارگـران   
ايران، صبح امروز فرماندار شوش به 
ـيـن                همراه بـرخـي ديـگـر از مسـئـول
جمهوري اسالمي و اسد بيگي مدير 
عامل کارخانه در جمع کـارگـران در     
محوطه کـارخـانـه حـاضـر شـدنـد و              

 توافقات زير انجام گرفت: 
ــاه            -۱  ــورم ــري ــزد شــه ــم دســت

ـنـده پـرداخـت        کارگران از اول هفته آي
 شود. 
باقيمانده دستمـزد مـعـوقـه        -۲ 

هر ماه و    ۱۴ سال جاري در روزهاي 
هر ماه پرداخت  ۲۸ حقوق ماهانه از 

شود. مطالبات ماهـهـاي بـهـمـن و           
و پاداشهاي قطـع شـده و        ۹۴ اسفند 

 حق کشت دو ساله نيز پرداخت شود. 
سيامک نصيري افشار قائـم   -۳ 

مقام مديرعامل و بـرخـي ديـگـر از         
 مديران شرکت اخراج شوند. 

کارگران روزمزد و کـارگـران    -۴ 
ـيــمـانــکــاري اقــبــالـي بــه کــارگــران           پ

 قراردادي تبديل وضعيت شوند. 
قرارداد کارگـران بـر اسـاس         -۵ 

 فرم قرارداد وزارت کار تنظيم شود. 
تــوافــقــات انــجــام شــده بــه           -۶ 

ـبـديـل شـود و تـوسـط                  بخشنـامـه ت
 شوراي تامين شهر تضمين شود. 

ــن             ــعــي اجــراي اي ضــامــن واق
توافقات هوشياري و حفظ اتـحـاد و     
يکپارچگي کارگران، خبررسـانـي بـه      
ـيـق و            مردم، پافشاري بـر اجـراي دق
ـقـات و آمـادگـي              موبموي ايـن تـواف
براي دست زدن به اعتصاب و تجمـع  
در صــورت خــلــف وعــده تــوســط             

 کارفرما و مقامات است. 
اعتصاب کارگران نيشکر هفـت  
تــپــه تــا هــمــيــنــجــا دســتــاوردهــاي          
مـبـارزاتـي مـهــمـي بـراي کـارگــران              
ـقـه کـارگـر در بـر                 نيشکر و کـل طـب
داشته اسـت. شـرکـت بـخـش هـاي                
مختـلـف کـارگـران در اعـتـصـاب،              
اتحـاد و يـکـپـارچـگـي در مـقـابـل                  
تهديدات و توطئـه هـاي ارگـانـهـاي          
حکـومـتـي و کـارفـرمـا و مـديـران                 
شرکت، حضور فعـال خـانـواده هـاي         
کارگري در تجمعات و بسـتـن جـاده      
ـفـاده از مـديـاي                  توسـط آنـهـا، اسـت
اجتماعي و بحث و گفتگوي جمعي، 
پشتيباني سنديکاي کارگران نيشکر 
از اين اعتصاب و تاکيد بر خـواسـت   
آزادي سنديـکـا تـوسـط کـارگـران و             
اعالم اينکه حتي يک مورد اخراج يا 
دسـتـگـيــري بـا اعـتـصــاب مـجــدد              
کارگران مواجه خواهد شد، اينها از   
جمله نکات مهم اين اعتصاب است 
ـقـه              که بعنوان درسـي بـراي کـل طـب

 کارگر بکار گرفته خواهد شد. 
زنده باد کارگران نيشـکـر هـفـت       

 تپه و خانواده هايشان
 حزب کمونيست کارگري ايران

دسامبر  ۱۴ ، ۱۳۹۶ آذر  ۲۳ 
 ۲۰۱۷ 

اعتصاب کارگران شرکت نيشکر هفت تپه با 

 موفقيت پايان يافت 

 وضعيت رضا شهابي نگران کننده است

 تشديد احضار فعالين کارگري و اجتماعي در سنندج

 رضا شهابي بايد فورا آزاد شود، احضارها بايد فورا متوقف شوند 


