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ــان؛                ــم ــکــرد و دو گــفــت دو روي
سرنگوني و استحاله رژيم در دو دهـه  
گذشته مـهـر خـود را بـر رونـدهـاي                 
سياسي کشور زده اند و تا امـروز بـه       
موازات هم به پيش آمـده انـد. بـدون         
مجاهـدات طـيـف اسـتـحـالـه چـي،               
جمهوري اسالمي نمـي تـوانسـت تـا         
امروز دوام بياورد. حـکـومـت ادامـه        
حيات خود در دو دهه گذشـتـه را تـا        
حد زيادي مديون اين رويکرد اسـت.    
ـيـم و خشـن           ـق آنجا که سرکوب مسـت

 ٨٨ و    ٧٨ کارساز نبود مثل مقاطع 
جريان استحاله و اصالحات، رژيم را   
از زير ضرب مستقيم مردم بدر برد و 
ــجــات داد. خــط                 ــي ن ــگــون از ســرن
ـنـگـا قـرار              استحاله اما اکـنـون در ت
ـتـمـان سـرنـگـونـي                گرفته است و گـف
موقعيت بهتر و دسـت بـاالتـري در            
ـتـمـان هـاي جـاري بـدسـت آورده                 گف

 است.
در فاصله ي نسبتا کـوتـاه شـش        
هفت ماهه پس از انتخابات ريـاسـت   
جمهوري تـا امـروز، جـامـعـه ايـران               
بسرعت متحول گشته و وارد مرحلـه  
تازه اي از رويارويي مردم و حکومت 
شده است. مولفه هاي اين وضـعـيـت     
ـتـي عـمـيـق تـر مـردم،               را در نارضاي
ـتـه تـر شـدن                ـيـاف گسترش و سـازمـان
اعــتــراضــات و تــعــرضــي تــر شــدن           
جنبش هاي اجتماعي مي توان ديد. 
دامنه اعتراضات کارگران، معلمان، 
ــاخــتــگــان،          ــگــان، مــالــب بــازنشــســت
دانشجويان و غيره وسـيـع تـر و روز            
بروز اشکال مبارزه و شعارهاي آنـهـا     
راديکال تر شده است.  فشار گـرانـي،    
فقر، بيکـاري و ... از يـکـسـو و از                    
سوي ديگر برمال شدن هر چه بيشتـر  
دزدي هــا، اخــتــالس هــا و رانــت                
خــواريــهــاي مــقــامــات، فــرزانــدان و        

بستگانشان مردم را بسـوي مـقـابلـه         
گسترده با حکومت کشـانـده اسـت.        
خبرنگار منطقه زلزلـه زده در غـرب         
کشور روح حاکم بر اعتراضات مردم 
ـيـان کـرده          را بخوبي مقابل دوربيـن ب

کننـد جـمـهـوري        بود: "مردم آرزو مي  
اسالمي سرنگون بشه! "؛ اعتراضات   

ديماه شهرهاي مشـهـد،      ۷ پنجشنبه 
ـيـه                ـيـرجـنـد عـل کاشمر، نيشابـور و ب
گراني و فقر و بيکاري با شـعـارهـاي؛    
ـلـه                  اسالم رو پلـه کـرديـد مـردم رو ذ
کرديد، دزد غـارت مـيـکـنـد دولـت             
حمايت ميکند، مرگ بر روحـانـي و       
مرگ بر ديکتاتـور هـم تـاکـيـدي بـر             

 همين واقعيت بود. 
نقطه عطف هـاي مـتـعـددي در         
چند ماه اخير منجر به بـهـم ريـخـتـن        
صفوف اسـتـحـالـه چـي هـا و خـط                  
ــي             اصــالحــات شــده اســت؛ روحــان
همينکه از انتـخـابـات فـارق شـد از            
لفاظي هاي دوران انتـخـابـات دسـت       
کشيد و بسرعـت خـود را در دسـت            
خامنه اي قرار داد. اين خط که همـه   
تخم مـرغ هـاي خـود را در جـريـان                
انتخابات در سبد روحـانـي گـذاشـتـه        
بود به اين ترتيـب سـر خـورده شـد و             
خود را ناتوان از تغيير اوضاع يافـت.  
برجام هم که نقطه قـدرتـي بـراي ايـن         
ـيـد بـاز          ـل جريان محسوب ميشد و ک

 جنبش سرنگوني قدرتمند تر ميشود!
 

 خليل کيوان

 ما سلبي هستيم، گورتان را گم کنيد!
 

 مينا احدي

 ٩ صفحه   ادامھ در صفحھ بعد 

مردم شهرهاي خراسان عليه فقر و گراني دست به  
 تظاهرات زدند  

 

ـقـر و                    ـيـه گـرانـي و ف صبح امروز هزاران نفر از مردم شهرهاي مشهد، نيشابور، بيرجند و کاشمـر، عـل
بيکاري و عليه وضعيت فالکتبار خود دست به تظاهرات زدند و با شعارهاي اسالم رو پله کرديد مـردم رو      

ـاتـور،     مـرگ بـر روحـانـي،               ذله کرديد، دزد غارت ميکند دولت حمايت ميکند، و با شعار مرگ بر ديـکـت
ـيـروهـاي        خشم و نفرت خود را عليه حکومت فاسد اسالمي و دزدان حاکم به نمايش گذاشتند. در مشهد ن
ـا شـعـار                  سرکوب جمهوري اسالمي مردم را محاصره کرده و دست به تيراندازي هوايي زدنـد امـا مـردم ب

ـار          نترسيد نترسيد ما همه با هم هستيم، ـب ـن متحد و استوار در مقابل آنها ايستادند. نيروهاي سرکوبگـر اي
ـيـه           ـنـد و عـل با گاز اشک آور و ماشين آب پاش سراغ مردم آمدند و مردم با سنگ به مقابله با آنها برخاست
بيکاري، گراني و دزدي و فسادي که سراپاي حکومت را فراگرفته است، شعار دادند. مردم يزد، شـاهـرود،      

 ٤ صفحه   نوشهر، گناوه و چابهار نيز دست به تظاهرات مشابه زدند.  
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ـقــي                 ـل کـردن قــفـل بســتـه اقــتـصـاد ت
ميشد، بي فرجام ماند. در ماه هـاي     
گذشته فقر و گراني و بيکاري کارد به 
ــده اســت.               ــخــوان مــردم رســان اســت
ــلــکــرد دولــت روحــانــي و نــحــوه           عــم
برخورد آن به مسائل کشور از جـملـه     
فقر و گراني و ارائه اليحه بـودجـه اي       
که فقر بيشـتـر مـردم و ...  جـريـان                   
ـبـي و اسـتـحـالـه را بـي                    اصالح طـل
اعتبارتر و بي آبروتر کرده اسـت. بـي        
اعتباري روحاني شـکـاف در اردوي         
ملي اسالمي ها و خط استـحـالـه را      
تشديد کرده است و به طـنـاب کشـي      
در اين ارودگـاه مـنـجـر شـده اسـت.               
طيفي وسيع کسـانـي کـه تـحـول در              
اوضاع را از طريق اصالح رژيم دنبـال  
ميکردند سر خورده شده اند و بعـضـا   
بطور علني به اين موضوع اعـتـراف     
ميکنند. در ميان اين طيف حتي از    
دو آتشه ترين طرفداران اصـالح رژيـم     
ـيـن" مـن                    هم ديـده مـيـشـونـد. کـمـپ
پشيمان هستم" و در مقابل آن کمپين 
ـيــســتــم" بــوضــوح              " مــن پشــيــمــان ن
ـنـمـايـش                 شکاف در ايـن طـيـف را ب
ميگذارد. اين شکاف بحدي عميق و  
گسترده است که خاتمي ناچار شد بـه  
کمپين من پشيمان نيستم اردو کشي 
کند. بدنبال اين شـرايـط، رويـکـرد و          
ديالوگ اصالح رژيم در مخمصـه اي    
ـتـه اسـت. بـهـم            کم سابقه اي قرار گرف
ريختگي و ريزش نيرو در اين طـيـف     
ـتـه اسـت. ايـن شـرايـط               گسترش ياف
موجب فلج سياسي اصالح طلبـان و    
ـيـشـتـري از               اسباب کشـي شـمـاري ب
مردم به جبهه سـرنـگـونـي مـيـشـود.          
شيب تحوالت بنفع فـراگـيـرتـر شـدن          
ـيـر        تمايالت و حرکت سرنگوني تـغـي

 کرده است.
سرنگوني جمهوري اسالمي يـک  
خواست قلبي و وسيع مردم ايران و به 
قدمت عمر رژيم است که در مقـاطـع   
مختلف و با يک فاصله زماني تقريبا 
ـقـابـل بـا رژيـم                 ده ساله چند بـار بـه ت
منجر شده اسـت. رژيـم کـه در طـي              
دهه اول حکومت موفق شده بـود بـا       
توسل به سرکوب خونين مخالفيـن و    
جنگ هشت ساله، خـود را روي پـا           
نگه دارد با پايان جـنـگ بـا شـورش           
گستـرده مـردم روبـرو شـد؛ در سـال                
شصـت و هـفـت و بـا خـتـم جـنـگ                     
ـتـي مـردم شـکـل               بالفاصله نـارضـاي
ـفــجــار بــخــود گــرفــت، شــورش در           ان
دويست نقطه در سـراسـر کشـور رخ            

داد کــه تــوســط دولــت ســازنــدگــي            
رفسنجاني بشدت سرکـوب شـد. بـه         
اين ترتيب مقابله سـراسـري مـردم و          
حکومت براي يک دهه به محاق رفت 

در تهران و  ٧٨ تا بار ديگر در تيرماه 
هيجده شهر ديگر بـا شـعـار " آزادي           
انديشه با ريش و پشـم نـمـيـشـه " و                 
"مرگ بر ديکـتـارتـور" عـروج کـنـد.             
حرکت سرنگوني طلبانه اين بار هم با 
قهر حکومت روبرو شد و به شکسـت  
کشيده شد اما تاثيرات خود را بـجـا       
گذاشت. باز هم يک دهه ديـگـر وقـت       
الزم بود تا مـردم جـراحـات خـود را             
ترميم کنند و با انرژي و توان بيـشـتـر    
روبروي حکومت قـرار گـيـرنـد. سـال           

جنـبـش سـرنـگـونـي بـا حضـور                ٨٨ 
ميليوني مردم در تهران و شـهـرهـاي      
ديگر ميتوانست و مـمـکـن بـود کـه          
کار رژيم را يکسره کند. اکنون و پس  
از گذشته يک دهه ديگر، نشانه هـا و    
شواهدي بسياري از شروع رويـارويـي     
گسترده مردم با حکومت ديـده مـي       
شود. اينبار جنبش سـرنـگـونـي مـي         
تواند و بايد کار حکومت را يـکـسـره      

 کند. 
اين اوضاع شکـاف هـاي جـنـاح         
ـتـر و جـدال           ـق هاي حکومتي را عمـي
آنها را بيش از پيش به جلـو صـحـنـه       
ـقـه     رانده است. اتهام زني هاي کم سـاب
مســئــولــيــن و مــقــامــات طــراز اول          
مملکت به يکديگر، دهن لقي ها  و     
الت بازي هاي آنها و سلب مسوليـت  
از خود در مقابل مشکالت جـامـعـه    
و مقصر دانستن يکـديـگـر سـيـمـاي         
دزد ساالر و لمـپـن مـاب جـمـهـوري           
اسالمي را بيش از پيش در مـقـابـل        
ديد همگاني قرار داده اسـت. وقـايـع         
ـيـش بـراي         ماه هاي گذشته بيش از پ
همه روشن کرده است کـه حـکـومـت       
راهي براي تخفيف و حل بحران هـمـه   
جانبه خود ندارد. هـمـه جـنـاح هـاي           
رژيم آچمز شده انـد. در ايـن شـرايـط            
طيف هاي وسيعتـري از مـردم عـزم          
شان را براي سرنگوني رژيم جزم کـرده  
ـقـابـل      و يا خواهند کرد. رويارويي و ت
ـنـاب         گسترده مردم با حکـومـت اجـت
ناپذير است. شواهد نشان ميدهد کـه   
حــکــومــت هــم خــود را بــراي ايــن               
رويارويي آماده ميکند. تـالش بـراي      

سـپـاه    »ويـژه «هـاي       تشکيل گشـت 
ـيـت در         پاسداران تحت نام حفظ امـن
واقع کودتاي خـزنـده سـپـاه و جـنـاح               
راست و آمادگي براي مقابله بـا ايـن       
وضعيت است. بايد هوشيار و آمـاده     

 بود.
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بدنبال اعتراضات قدرتمند شـمـا   
در مهرماه امسال، بـجـاي پـرداخـتـن        
حقوق هاي شما، نهادهاي امنيتـي و    
قضايي در تباني آشکار با کارفرماي 
هــپــکــو بــيــســت نــفــر از هــمــکــاران           
معترض تان را به دادگاهـي در اراک      
احضار کرده اند. شما راهي جز عقـب   
راندن آنها از اين تصميـم و پشـيـمـان         
کردن آنها نداريد وگرنه شما را گام بـه    
ــط                 ــد و شــراي ــرانــن ــب مــي گــام عــق
دشوارتري را به همـه شـمـا تـحـمـيـل            

 ميکنند.  
تجربه صـدهـا اعـتـراض ديـگـر             
نشان داده است که حکومت و ارگـان    
هاي سرکوبش در جـريـان اعـتـراض           
کارگران کوتاه ميايند و حتـي تـمـلـق       

را ميگويند، اما همـيـن کـه        کارگران
اعتـراض بـه پـايـان رسـيـد و آب از                   
آســيــاب افــتــاد تــعــدادي را احضــار          
ميکنند و بـراي آنـهـا پـرونـده سـازي             
ـنـد، آنـهـا را             ميکنند، تهديد مـيـکـن
وادار بــه دادن وثــيــقــه مــيــکــنــنــد و            
شمشير زندان و اخـراج را بـاالي سـر          
آنها نگه ميدارند. ولي شما توان اينرا  
داريد که باز هم متحـد و يـکـپـارچـه          
ـتـان بـه مـيـدان              همراه با خانواده هـاي
بياييد. شما ميتوانيد کارگران آذرآب   
و مردم آزاديخواه اراک را خبر کنيد و   
همبستگي شان را جلب کنيد. اعـالم   

ـيـد و ايـن                 کنيد که به دادگـاه نـمـيـاي
ــجــرم                 ــد ب ــاي کــارفــرمــا اســت کــه ب
باالکشيدن حقوق شما محاکمه شـود  
نه شما. اعالم کنيد که اگر اعـتـراض     
به باالکشيدن حقوق شما جـرم اسـت،     
همه شما مجرمـيـد و هـمـه شـمـا و               
ـتـان در مـقـابـل دادگـاه                 خانواده هـاي
حاضر خواهيد شد تـا مـقـامـات بـه            
جمعيت جوابگو باشند. برنامـه آنـهـا       
روشن است ميخـواهـنـد شـمـا را بـه             
ـنـد و                 دادگاه بکشاننـد و تـهـديـد کـن
وثيقه بگيرند تا کارگران کارخانه را از 
ادامه اعتراض بازدارند. اما شمـا بـا      
اتحادي که تا کنون داشـتـه ايـد و بـا           
همراهي خانواده هايتـان و بـا جـلـب           
همبستگي مـردم اراک قـادريـد ايـن             
احضارها را به شکسـت کـارفـرمـا و         

 ارگانهاي همدست او تبديل کنيد. 
ـبـانـه           مبارزه شما بسيار حـق طـل
است. بر اساس قانون آنهـا، شـمـا بـه          
اخالل در نظم و تجمع غـيـر قـانـونـي          
ـنـج         متهم شده ايد و کارفرمايي کـه پ
ماه حـقـوق شـمـا را بـاال کشـيـده و                    
مزدوراني که بر سر شما بـاتـوم فـرود        
ـتـار کـرده انـد.          آوردند، عين قانون رف
اين منطق آنها و قانون آنها است. اين 
منطق را بايد بر سرشان خراب کنيـد.  
اکثريت عظيم مـردم شـريـف اراک و            
هزاران نفر در سراسر کشور که اخـبـار   

ـيـده          اعتراضات قدرتمند شمـا را شـن
اند، با شما هستند و از جهنمي که به 
شما و به هـمـه آنـهـا تـحـمـيـل شـده،                
شديدا معترضند. همراه بـا خـانـواده         
ـيـمـايـي         هايتان در شهر تجمع و راهـپ
کنيد و مردم را از تصميـم نـهـادهـاي       
ـيـد و                امنيتي و قضـايـي مـطـلـع کـن
بخواهيد از شما قـاطـعـانـه حـمـايـت            
کنند. احضار شما بايد لغو شود و هر 
نوع پرونده اي عليه شما به دور ريخته 

 شود. 
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري و        
تلويزيون کانال جديد در کـنـار شـمـا           
است. تماستان را با مـا مـحـکـمـتـر            

 کنيد. 
مـا احضــار شــمــا را قــاطــعــانــه          
محکوم ميکنيم و کـارگـران آذرآب،       
ـلـي           ـب دانشجوياني که در اعـتـراض ق
  شما را مـورد حـمـايـت قـرار دادنـد،              
مردم اراک و کليه مـراکـز کـارگـري و         
تشکل هاي کارگري و آزاديـخـواه را         
فراميخوانيـم کـه بـه هـر شـکـل کـه                  

 ميتوانند از شما حمايت کنند. 
 

 اصغر کريمي 
ــســت             از طــرف حــزب کــمــونــي

 کارگري ايران 
دسـامـبـر       ۲۲ ،   ۱۳۹۶ ديماه  ۱ 

 ۲۰۱۷ 

 صحبتي با کارگران هپکو
 از صفحه ا
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يکي از موضوعات مهـمـي کـه      
ـتـي جـدا                     ما را بـا احـزاب چـپ سـن
ميکند، تبيين از عضويت در حـزب    
و جايگاه آنست.  مباني پايه اي ايـن     
بحث اول بار توسط منصور حکـمـت   

تـحـت عـنـوان" حـزب            ٦٨ در مرداد 
ـيـسـت و عضـويـت کـارگـري"                 کـمـون
تبيين شد. او مينويسد:" هيـچ چـيـز         
مانند چند و چون عضويت کـارگـران     
در احزاب و تشکيالتهاي چپ مبيـن  
خصلت طبقاتي آنها و موقعيت آنهـا  

 در مبارزه بالفعل طبقات نيست.".
منـصـور حـکـمـت از مـوضـوع              
ـيـن            عضوگيري کارگـري بـعـنـوان اول
اختالف بنيادي ميان سنت کمونيسم 
کارگري با چپ راديکال غيرکـارگـري   
ــه او                      ــط ــن راب ــرد. در اي ـب ـيـ ــام مـ ن
ـقـطـه       مينويسد:" عضويت در حزب ن
ـيـسـت.               شروع مبـارز شـدن کـارگـر ن
برعکس، حزب کمونيسـت کـارگـري      
حزب متشکل کننده کسـانـي اسـت        

الحال در يک مبارزه اجتماعـي   که في
ــان کــارگــر و                  در حــال جــريــان مــي

ـيـدا                 سرمايه ـقـش پ دار درگـيـرنـد و ن
اند.". سپس توضيح مـيـدهـد و            کرده

مينويسد:" براي چپ راديکال مبارزه   
با عضويت فـرد در سـازمـان شـروع           
ميشود. وظيفه سازماني موجوديـت   
ـيـن و تـعـريـف                    سياسي فـرد را تـعـي
ميکند. در اين سنت، اين عضـويـت    
و پيوستن به تشکيالت است که قرار 

ـتـي           است به مبارزه جوئـي فـرد خصـل
اجتماعي بدهد.".  او ادامـه داده و               
مينويسد:"در سنـت چـپ راديـکـال،           
سازمان مجراي مـبـارزه اجـتـمـاعـي         
بــراي فــرد اســت. بــراي کــمــونــيــســم           
کارگري، حزب سازمـانـده و هـدايـت         

اي اسـت کـه          کننده مبارزه اجتماعي

در متـن جـامـعـه در جـريـان اسـت،                
ـيـه                  ـفـه نـاپـذيـر کـارگـر عـل مبارزه وق

 دار.". سرمايه و سرمايه
از همين رو در ايـن بـحـث يـک               
ـنـسـت       تاکيد مهم منصور حکمت اي
که سوسياليسم کارگري يـک حـرکـت      
ــع                ــوامـ ــي در جـ ــراضـ ــده اعـــتـ زنـ

داري مـوجـود اسـت. و ايـن               سرمايه
جنبشي است عليه سرمايه داري کـه    
در برابر بورژوازي سنگربندي کـرده و    
در جنگي هـر روزه بـا نـظـام حـاکـم                 
است. اين جرياني است که مـتـحـزب     
نيست و در درون خود هزار و يک خط 
دارد.  و بـراي مـا مـارکسـيـسـتـهـا،              
ـبـش و          حزب تشکل فعالين ايـن جـن
ســنــت هــاي مــبــارزاتــي آن و ابــزار             
ـيـه       گسترش اعتراض اين جنبش عـل
ـتـي     سرمايه داري است.  اما چپ سـن
ـيـسـتـي مـوجـود در             به جنبش کمـون
درون طبقه کاري نداد و اصال آنـرا بـه     
رسميت نمي شناسد  و با مالکهايـي  
که عمدتا عقيدتي و فرقه ايست، اين 
يا آن دسته احزاب و گروههـا را جـزو       
ـيـسـتـي      جنبش سوسياليستي و کمون

 ميداند و يا نميداند. 
بعالوه بحث عضـويـت کـارگـري       
صرفا بـر سـر آوردن آحـاد کـارگـر و                
ـيـسـت.             عضو کردن آنهـا در حـزب ن
ـتـي از حـزب کـارگـري                همچنيـن وق
حرف ميزنيم منظور حزبي نيست که 

هاي کارگر را در خـود جـا      لزوما توده
ـنـسـت       داده باشد. بلکه بحث بر سر اي
که ما بعنـوان يـک حـزب سـيـاسـي،              
خود را سازمانده و دربرگيرنده فعالين 
ـقـه کـارگـر و               جنبش اعتـراضـي طـب
رهبران کارگري و حزب يـک گـرايـش      
ــم. مــا               ــدانــي ــن مــي کــارگــري مــعــي
ميکوشيم حزبي برخاسته از محـيـط   
اعـتـراض کـارگــري و درگـيــر در آن               
ـيـت              باشيم و ساختار اصـلـي و فـعـال
ـيـشـرو و         اصلي ما متکي بر بخش پ
کمونيست خود کـارگـران بـاشـد. در            
ـيـت      همين راستا در طول سالها فـعـال
آمـار عضــويــت کــارگــران در حــزب          
ـيـسـت کـارگـري هـمـواره سـيـر                 کمون
صعودي داشته و اين روندي مثبت و   

 شورانگيز است.
تمايز ديگر ما با چپ سنـتـي در     

مبحث عضويت کارگري اينـجـاسـت    
ـتـي کـارگـر چـه در                که براي چپ سـن
بيرون از سازمان و بعنوان يک طبقه و 
ــوان يــک عضــو و فــعــال                  چــه بــعــن
ــت                 ــک خصــل ــد ي ــاق ــي، ف ســازمــان
اجتماعي است. به اين معنـا کـه در        
ـقـه           بيرون از سازمان در نزد آنـهـا طـب
کارگر صرفا يک صـنـف اسـت و در            
درون سازمان نه بعنوان عـنـصـري از      
يک طبقه اجتماعي ، بلکه يک فـرد و    
سلولي از تشکيالت است. اما بـراي     
ما بحث عضويت کارگري، بحـث بـر     
ســر عضــويــت يــک نــيــروي وســيــع            
ـيـسـت و            متشکل از کارگـران کـمـون
رهبران جنبشهاي اعتراضي است که 
بــدون آنــکــه عضــو حــزب بــاشــنــد،           
سياستهاي حزب را جلو ميبرند و بـه    

اي و ظـاهـرا          اشکال غير اساسنـامـه  
بدون ضبط و ربـط بـا حـزب رابـطـه              
ـنـد. بـحـث عضـويـت                  برقرار مـيـکـن
کارگري براي ما به مـعـنـاي وسـعـت        
دادن دامــنــه مــوجــوديــت حــزب بــه          
نــحــوي اســت کــه فــعــالــيــت کــارگــر          
کمونيست عليه سرمايه داري حـاکـم     
را دربربگيرد و آن را به بخشي از خود 
ـيـن اسـت کـه               تبديل کند. و ايـن چـن
ــراتــيــک کــارگــر                ــه حــزب پ حــزب ب
کمونيست تبديل شده و رودرويـي بـا       
سرمايه به مهمترين بخش پراتيک آن 
تبديل ميشود. و اين جهتي است کـه   

 همواره طي کرده ايم.
به عبارت روشنتر براي ما عضو 

الـحـال      يک انسان و يـک مـبـارز فـي            
الحال درگـيـر مـبـارزه        اجتماعي و في

است که جذب حـزب مـيـشـود. امـا           
چپ غـيـر کـارگـري بـراي عضـويـت              
دنبال افراد مستعد براي قـالـب هـاي      
مبارزه سازماني از پيش تعريف شده 

 خود ميگردد.
طبعا اين تفاوت ها در رابطـه بـا     
مسـالــه عضـويــت ، در ضــوابــط و             

مکانيزم هاي عضوگـيـري در حـزب        
نيز خود را نشان مـيـدهـد. از جـملـه           
شرط پذيرش بـرنـامـه اسـت. روشـن             
است که پذيرش برنامه، اساسنامه، و 
کار کردن در يک ارگان تشـکـيـالتـي،     
شرايط اصولـي عضـويـت در حـزب           
است. امـا مـعـنـاي شـرط پـذيـرش                 
برنامه، براي ما اينسـت کـه  عضـو          
بايد اهداف و آرمانهاي ناظر بر حزب 
را بپذيرد.  و اصول سازمـانـي حـزب       
نيز روش فعاليت و زندگـي سـيـاسـي       
حزب در جامعه را بيان ميکند. و در  
ايــن چــهــارچــوب اســت کــه عضــو             
ـقـشـه     وظايف معيني را که برنامه و ن
فــعــالــيــت ســازمــان جــلــوي پــايــش          
ميگذارد به پيش ميبرد. از نظـر مـا      
عضــويــت در حــزب کــمــونــيــســت            
کارگري صرفـا يـک رابـطـه حـقـوقـي              
ـلـکـه رابـطـه اي واقـعـي و                     نيست. ب
اجتماعي است. همانطور کـه بـارهـا         
اعالم کرده ايـم عضـويـت در حـزب             
کمونيست کارگري ايران ساده اسـت.    
همه کسانيکه خود را در اهداف ايـن    
ـنـد               ـتـوان ـنـد، مـي حزب شريک مـيـدان
عضو حزب شوند. عضويت در حزب 
کمونيست کارگري شرط ايدئولوژيک 

ندارد و اين حزب به سابقه سياسـي و    
ـلـي افـراد کـاري               ـب تعلق سازمـانـي ق
ندارد. از نظر ما هر کس کـه بـرابـري       
ميخواهد، آزادي و رفـاه بـراي هـمـه           
ـبـعـيـض و              ميخواهد و نابـرابـري و ت
بيعدالتي نميـخـواهـد، هـر کـس کـه             
استثمار و زور و سرکوب نميخواهـد،  
ـيـه        هر کس که به تبعيض و ستـم عـل
زن مــعــتــرض اســت، هــر کــس کــه            
حــکـــومــت مــذهـــبــي و خـــرافـــه              
نميخواهد، در جـهـت اهـداف حـزب         
ـيـم           مبارزه ميکند و توصـيـه مـيـکـن
براي فعاليت موثر و متشکل عضـو    
حزب شود. حزب کمونيست کارگري  
ايران حزب همه کارگران است، حـزب  
ــي                   ــائ ــه ره ــي اســت ک ــان ــه زن ــم ه
ميخواهند، حزب جواناني اسـت کـه       
آزادي و عدالت ميخواهنـد، و هـمـه        
مردمي که مـيـخـواهـنـد جـمـهـوري           
ــک                   ــجــاي آن ي ــرود و ب اســالمــي ب
حکومت آزاد و برابر و انساني حـاکـم   

 شود. 
اما سازمـانـهـاي چـپ راديـکـال           
غيرکارگري عمـومـا سـازمـانـهـائـي          
ـقـادات"             ـنـاي "اعـت هستند که بر مـب

اند و شرط پذيرش برنامه  شکل گرفته
به عنوان شرط عضويت به مـعـنـاي      
پذيرش يک سيستم فکري غامـض و    
پيچيده و مجموعه اي از کليشه هاي 

 فرقه و سازماني است.  

 حزب و عضويت کارگري
 

 شهال دانشفر

تمايز ديگر ما با چپ سنتـي  
در مبـحـث عضـويـت کـارگـري           
ـتـي          اينجاست که براي چـپ سـن
کارگر چه در بيرون از سازمـان و    
بعنوان يک طبقه و چـه بـعـنـوان           
يک عضـو و فـعـال سـازمـانـي،             
فاقد يـک خصـلـت  اجـتـمـاعـي              

 است.

الـحـال      به عبارت روشنتر براي ما عضو يک انسان و يک مبارز في
الحال درگير مبارزه است که جذب حزب ميشـود. امـا       اجتماعي و في

ـالـب هـاي         چپ غير کارگري براي عضويت دنبال افراد مستعد براي ق
 مبارزه سازماني از پيش تعريف شده خود ميگردد.

از نظر ما عضويت در حزب کمونيست کارگري صرفا يک رابـطـه   
 حقوقي نيست. بلکه رابطه اي واقعي و اجتماعي است.

عضويت در حزب کمونيست کارگري شرط ايدئولوژيک نـدارد و      
اين حزب به سابقه سياسى و تعلق سازمانى قبلى افراد کـارى نـدارد.       
ـاه بـراي هـمـه                      از نظر ما هر کس که برابري مـيـخـواهـد، آزادي و رف
ميخواهد و نابرابري و تبعيض و بيعدالتي نميخواهد، هـر کـس کـه          
استثمار و زور و سرکوب نميخواهد، هر کس که به تبعـيـض و سـتـم         
عليه زن معترض است، هر کس کـه حـکـومـت مـذهـبـي و خـرافـه                  
ـيـم     نميخواهد، در جهت اهداف حزب مبارزه ميکند و توصيه ميکـن

 براي فعاليت موثر و متشکل عضو حزب شود.
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ــد               در آخــر ضــروري اســت چــن
ـنـه اهـمـيـت و                    ـيـز در زمـي کالمي ن
ـيـن       جايگاه تحزبيابي کارگري کـه اول
گام آن عضويت در حزب است داشته 

 باشم.  
ما هميشه تاکيـد کـرده ايـم کـه           
بايد در برابر جبهه عـظـيـم سـرمـايـه           
داري متحزب بود. رهبر و سازمانـده   
مبارزه عليه تـوحـش سـرمـايـه داري          
حاکم حزب است. و براي رسـيـدن بـه         
ـيـسـم، حـزب مـيـخـواهـيـم.                سوسيال
بنابراين يک تاکيد مهم ما اينست که  
به همان به درجه اي که  نقد سـرمـايـه    
داري و ضرورت سوسياليسم  مهـم و    
ـقـد پـراکـنـدگـي  و                   اساسي اسـت، ن
ــت حــزب و                ــوبــي ضــرورت و مــطــل
عضويت در آن نيز اساسي اسـت. از       

حزب را پلنوم  ٤٧ همين رو يک پلنوم 

جنبش کارگري و  حزب خـوانـديـم و        
ـنـوم در         ـل يک قرار مهم مصوب اين پ
ـيـابـي حـزب بـود. ايـن                 مورد تشـکـل
تاکيد خصوصا در اوضـاع سـيـاسـي       
امروز جامعه، در شرايطي که عـروج    
راديکاليسم و چپ را در راس جنبـش  
ــش              هــاي جــاري خصــوصــا، جــنــب
ــوان ديــد.             کــارگــري بــوضــوع مــيــت
ـتـي کــه هـر روزه خـود را در                     ـق ـي حـق
ـقـر،                  ـيـه ف شعـارهـاي اعـتـراضـي عـل
تبعيض و نابرابري و براي داشتن يـک    
زندگي انساني بيان ميکند، اهمـيـت   
و جــايــگــاه ســيــاســي تــري بــخــود              
ميگيرد.  واقعيت اينست که جنبش  
کارگري، و جنبش هاي اعتراضي در 
جامعه هر روز سازمانيافته تـر جـلـو      
ـيـابـي                مي آيند. تاکيد مـا بـر تـحـزب
جنبش کارگري است. تاکـيـد مـا بـر          

ـيـن کـارگـري در            متشکل شدن فـعـال
حزب طبقاتي خود و عضويت در آن     
است. حزب کمونيست کارگري بـراي    
ــده اســت و                   ــل ش ـي ــن تشــکـ ـي ــمـ ه
فراخوانمان بـه کـارگـران و بـه هـمـه                  
انسانهايي که ميخواهند جـامـعـه را      
ـنــنــد،              از شــر ســرمــايـه داري رهــا ک
ـيـسـت                    اينـسـت کـه بـه حـزب کـمـون
کارگري ايران بپيونديد. اين گفتمانـي   
است که محمد جـراحـي از رهـبـران           
شناخته شده کارگري در روزهاي آخـر  
ـبـش کـارگـري             زندگيش به درون جـن
ـيـروزي     آورد. او با گفتن اينکه براي  پ
سوسياليسم به حزب نياز داريم و  بـا      
اعالم عضويتش در حزب کمونيست 
ـبـش                  کارگـري ايـران در مـقـابـل جـن
کارگري راه نشان داد. و به اين معـنـا    
به ضرورت زمانه پاسخ درستـي داد.    

همانطور که قبال هـم اشـاره کـرده ام          
همانقدر کـه شـاهـد عـروج چـپ در                
جنبش کارگري و در سـطـح جـامـعـه        
ـيـه سـرمـايـه         هستيم، همانقدر که عل
ـيـسـم       داري و براي رسيدن به سوسـيـال
ـتـمـان               گفتمان وجـود دارد، بـايـد گـف
حزبيت نيز به راه افتد. همانطور که از  
حــق داشــتــن ســنــديــکــا و شــورا و              
تشکلهاي توده اي کارگري خود دفاع 
ميکنيم و برايش مي جنگيم، بايد از 

حق داشتن حزب و عضويت در حزب 
دفاع کنيم. حق ماست کـه در حـزب        
ـتـمـانـي        خود متشکل باشيم. اين گـف
است که محمد جراحي در اين مقطع 
مهم تاريخي در جنبش کـارگـري بـه        
ـنـکـارش تـکـانـي بـه             جلو آورد و با اي
جنبش کارگري داد. زنده باد منصور  
حکمت، زنده بـاد مـحـمـد جـراحـي،           

 يادشان گرامي باد.

ـاخـتـه شـده                 اين گفتماني است که محمد جراحي از رهـبـران شـن
ـا        کارگري در روزهاي آخر زندگيش به درون جنبش کارگري آورد. او ب
ـا اعـالم      گفتن اينکه براي  پيروزي سوسياليسم به حزب نياز داريم و ب
ـبـش                   ـابـل جـن عضويتش در حزب کمونيست کـارگـري ايـران در مـق

 کارگري راه نشان داد.  

 

تظاهرات مردم شهرهاي خراسان 
و شهرهاي ديگر عليه فقر و گـرانـي،     
ـيـونـي مـردم در          شروع تظاهرات ميل
ســراســر کشــور خــواهــد بــود. روزي           
نيست که مردم از رسانـه هـاي خـود        
حکومتيان خـبـر دزدي هـاي کـالن             
مقامات و آيت اهللا هـا را نشـنـونـد.         
مردم ميدانند که آستان قدس رضوي 
ـيـارد     ـل در کنار گوششان بر صدها مي
دالر ثــروت و ســرمــايــه نشــســتــه و            
چگونه مردم را سرکيسه مـيـکـنـد و       
فقر و فالکـت را بـه مـردم تـحـمـيـل                
ميکند. مردم بودجه مصوب دولـت     
و مجلس را که خـبـر از اخـتـصـاص          

بــودجــه هــاي کــالن بــه مــوســســات          
مذهبي و سـرکـوبـگـر و گـروهـهـاي              
اسالمي در منطقه و بيت رهـبـري و       
مفتخوران حاکم و عـدم تـخـصـيـص        
بودجه به نيازهاي مردم مـيـدهـد، را      
ـيـت انـگـل         ـل ديده اند و ميدانند که اق
ـنـاکـي            حاکم چه خـواب هـاي وحشـت
براي آنها ديده اند. مردم ميدانند کـه     
گــرانــي نــان و آب و بــرق و ســايــر                  
مايحتاج زندگي شروع شده و زندگـي  
ـيـش دارنـد.               مشقت بـارتـري را در پ
اعــتــراض در ســراســر کشــور زبــانــه          
ميـکـشـد، اعـتـصـابـات قـدرتـمـنـد                
کارگري گسترش مي يابد و مردم بـه  

ستوه آمده، متـحـدتـر و در ابـعـادي            
وسيعتر به ميدان مياينـد تـا بسـاط        
ـتـکـار را در هـم            حاکمان دزد و جناي
ـيـچـنـد. تـظـاهـرات امـروز مـردم                  بپ
مشهد، در آينده اي نزديک در سراسر 

 کشور گسترش خواهد يافت. 
حزب کمونيست کـارگـري هـمـه         
مردم در سراسر کشور را به گستـرش  
اعتراض عليه فقر و گراني و بيکاري 
 و عليه چپاولگران حاکم فراميخواند. 

 
 حزب کمونيست کارگري ايران

دسامبر  ۲۸ ، ۱۳۹۶ ديماه  ۷ 
 ۲۰۱۷ 

 مردم شهرهاي خراسان عليه فقر و گراني دست به تظاهرات زدند  

 

ديــمــاه کــارگــران      ۳ صــبــح روز     
تراورس لرستان و خوزستان همزمـان  
دست به تجمع اعتراضي زدنـد و بـه       
تعويق در پرداخت سه ماه دسـتـمـزد،    
عدم پرداخت حق بيمه آنـهـا تـوسـط         
ـيـت شـغـلـي            کارفرما و نداشتن امـن
اعتراض کـردنـد. کـارگـران تـراورس           
خوزستان در مقابل اداره کل راه آهـن  
زاگرس و کارگران تراورس خـرم آبـاد       
در محل کار خود تجمعات خـود را      
برپا کردند. کارگران شرکـت تـراورس      
ـنـي       که امور نگهداري خط و ابنيـه ف
خط آهن را انجام ميدهند، در سطـح  

نــفــر هســتــنــد کــه           ۷۰۰۰ کشــور   
 معضالت مشابهي دارند. 

کارگران تراورس راه آهن در هفته 
هاي گذشته اعتراضات متعـددي را    
در شهرهاي مختلف سازمان دادنـد،  

ديـمـاه،      ۱۰ و  ۹ از جمله در روزهاي 
کارگران تراورس لرستان در مـقـابـل        
ـتـر                 مجـلـس شـوراي اسـالمـي و دف
مرکـزي شـرکـت راه آهـن دسـت بـه                 
تـجـمـع زدنـد و در روز دوم تـجـمـع                    
کــارگــران تــراورس تــهــران بــه آنــهــا            

ـيـز کـارگـران        ۲۶ پيوستند. روز   آذر ن
تراورس در تبريز مانع حرکـت قـطـار      

 تبريز به مشهد شدند. 
اعتـراض کـارگـران تـراورس راه           

آهــن بــخــشــي از رونــد رو بــه رشــد              
اعتصابات و اعتـراضـات سـراسـري       
ــلــمــان و              کــارگــري اســت کــه از مــع
بازنشستگان شروع شده و در دو سال 
گذشته به کارگران مخابرات و آتـش      
نشاني و تـراورس و بـرخـي مـراکـز                
ديگر کشيده شده است. سازماندهي  
شــبــکــه هــاي کــارگــران در مــديــاي          
اجتماعي، زمينه تجمعات سراسـري  

 و بزرگتر را آماده تر کرده است. 
ـيـسـت کـارگـري، از            حزب کمـون
مطالبات کارگران تراورس قاطـعـانـه    
حــمــايــت مــيــکــنــد و آنــهــا را بــه                
اعتصابات و تجمعات سـراسـري در       
سطـح کشـور فـرامـيـخـوانـد. حـزب                
خـانـواده هـاي کـارگـران تـراورس را               
فراميخواند که مانند خـانـواده هـاي      
ـپـه و فـوالد            کارگران نيشکر هفـت ت
فعـاالنـه در تـجـمـعـات اعـتـراضـي                
کــارگــران تــراورس شــرکــت کــنــنــد.         
حضور خانواده هـا در اعـتـراضـات           
کارگري از هر نظر اين اعتراضات را   

 قدرتمندتر و موثرتر خواهد کرد. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
دسامبر  ۲۴ ، ۱۳۹۶   ديماه  ۳ 

 ۲۰۱۷ 

کارگران تراورس خوزستان و لرستان  

 همزمان دست به تجمع زدند

 تاريخ دو حزب

 مروري بر تاريخ دو حزب کمونيست ايران و حزب کمونيست کارگري ايران
اين نوشته بر مبناي مصاحبه تلويزيون کانال با حميد تقوايي  جديد در سپتامبر 

تدوين شده است و در پنچ شماره انترناسيونال به شکل ضميمه چاپ  ٢٠١٥ 
 .ميشود

 به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد
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بستر اعـتـراضـات مـردم کـردسـتـان            
عــراق چــيــســت؟ وضــعــيــت اقــلــيــم          
کردستان عراق پـس از اعـتـراضـات         
گســتــرده اي کــه در ســلــيــمــانــيــه و             
ـيـوسـت             شهرهاي ديگري بـه وقـوع پ
چگونه است؟ اين تقابل و رويـارويـي       
مردم با حاکمين چه تاثيراتي را به جا 

 گذاشته است؟ 
ـ$ـ#ـ�ان:   ـتـدا الزم     !'�ـ& %� اب

است بگويم مردم دل خوشي از هـيـچ     
کــدام از احــزاب پــارلــمــانــي اقــلــيــم            
کردستان ندارند. بي لياقتي و فسـاد       
همه آنها را ديده و به آن معترض اند. 
اعتراض مردم به حاکمان کـردسـتـان      
عراق ناشي از نفرت و خشم بر حـقـي     
است که شامل همه احزاب پارلمانـي  
و حکومتي اين منطقه ميشود. زيرا  
مردم در بيست و شش سال گذشته با 
ـنـد کـه احـزاب                  ـت تجربـه خـود دريـاف
ناسيوناليستي و اسالمي کـردسـتـان      
عراق فقط به فکر دزدي و چپاول بوده 
اند. مردم در عـمـل بـه ايـن تـجـربـه                 
رسيدند و متوجه شدنـد کـه سـران و          
نزديکان اين احزاب حاکم اکثرا دزد و 
فاسد و چپاولگرند. چند صد نفري از    
مقامات اين احزاب و نزديکانشان به 
ميليونر و ميلياردر تبديل شده انـد و    
ـفـاق شـهـرونـدان              اکثريت قريب بـه ات
کردستان عراق حتي از آب و برق کـه    
ـيـاز زنــدگـي اســت                  ـتـدايـي تـريـن ن اب

محروم هستند. فقر و بيکـاري و بـي        
آيندگي و بـي قـانـونـي و حـاکـمـيـت               
احزاب و نه حـتـي دولـت،  مـردم را             
بيش از پيش در تنگنا قرار داده بود. 
عالوه بـر ايـن فـاکـتـورهـاي اصـلـي                 
ـتـاد کـه            اتفاقات ديگري در عـراق اف
بحران و نارضايتي مردم را وسـيـعـتـر     

 کرد. 
به بعد اختالفـات   ٢٠١٣ از سال 

و سهم خواهي بورژوازي عرب و کـرد  
تنشي را ايجاد کرد که شکاف آنها را 
بيش از پيش برجسته کـرد. در سـال          

بـودجـه ارسـالـي کـردسـتــان              ٢٠١٤ 
درصـد     ١٧ عراق از بغداد که شامل   

از کل بودجه عراق ميـشـد از طـرف        
نوري مالکي قطع شد. داعش بخـش   
وسـيـعـي از عـراق را تصـرف کــرد،                
اوضاع کردستان عراق بحرانـي تـر و       
آينده آن تاريکتر شد. جنگ با داعش 
ـنـش بـغـداد و                براي مدتي مـوقـت ت
ــان را تــخــفــيــف داد، امــا              کــردســت
ـيـروي نـظـامـي           بورژوازي کرد از راه ن
تالش کرد مناطـق مـورد مـنـاقشـه          
حکومت اقليم و بغداد را به نفع خـود  
يکسره کند. در شرايـطـي کـه ارتـش          

به هزيمت افتاده ٢٠١٤ عراق در سال 
ـيـشـروي بـه                بود و داعـش در حـال پ
ـبـا تـمـام            ـقـري دروازه هاي بغداد بود ت
مناطق کـردنشـيـن مـورد مـنـاقشـه            

 ١٤٠ اقليم و بغداد که شامل قـانـون     
ميشد به تصرف نيروهاي پيـشـمـرگ    
ـفـت      در آمد. در چنين شرايطي تمام ن
استخراجي از چاههاي نفت کرکوک و 
ديگـر مـنـاطـق کـردسـتـان بـوسـيلـه                 
حکومت اقليم بفروش ميـرفـت، امـا      
همزمان به بهانه جنگ بـا داعـش و         
قطع بودجه کردستان از طرف بغـداد،  
حقوق کارمندان دولت و همه حـقـوق     
بگيـران چـنـد مـاه پـرداخـت نشـد و                  

ـقـط      درصـد از       ٢٥ تصميم گرفتند ف
حقوقها را پرداخت کنند. اين شرايـط  
زندگي مردم را با فشارهاي غير قابل 

 تحملي مواجه کرد. 
بورژوازي کرد ميدانست که بـعـد   
از داعش اين پيروزي و دسـتـاورد از       
جــانــب بــورژوازي عــرب بــه چــالــش          
طلبيده خواهد شد و اين تحـول بـراي     
ـيـل       او قابل هضم نيست. به همين دل
بــورژوازي کــرد مســئلــه رفــرانــدوم و         
استقالل کردستان کـه يـک خـواسـت           
عمومي مردم بود و سالها آنرا ناديده 
گرفته بودند را به اجرا گذاشت کـه از      
اين طريق بتواند هم صـف بـورژوازي       
کرد را متحد کند و هم بـغـداد را در       

 مقابل عمل انجام شده قرار بدهد. 
اما حسابگري بورژوازي کرد اين 
ـبـاه بـود زيـرا نـه صـف                      بار هـم اشـت
بـورژوازي کـرد در کـردسـتـان عـراق               
چنان متحد بود که شکاف نخـورد و    
نه متحدين منطقه اي و جهاني آن بـا  
استراتژي سياسي استقالل کـردسـتـان    
عراق در اين مرحله رضـايـت دادنـد.      
ـتـي و           اين دو فاکتور بعـالوه نـارضـاي
اعــتــراض مــردم بــاعــث شــد صــف          
بورژواي کرد از درون متالشي بشود. 

ـيـمـانـي                ١٦ اتفاقات    ـبـر (هـمـپ اکـت
خانواده طالباني با بغداد و جمـهـوري   
ـيـم)     ـل اسالمي عليه رقباي خود در اق
ـيـروهـاي حشـد          و تحويل کرکوک به ن
ـبـال آن             شعبي و ارتش عراق و بـه دن
تصرف دوباره تـمـام مـنـاطـق مـورد           
مناقشه بوسيله دولت بـغـداد ضـربـه         
ـيـم       ـل کشنده اي بود که به حکومت اق
وارد آمد. بعد از اين تحوالت احزاب  
ناسيوناليست و اسـالمـي کـردسـتـان        
عراق بيش از پيش متفرق شدند و در 
جبهه هاي متفاوت منطقـه اي قـرار       

 گرفتند. 
بــخــشــي از بــورژوازي کــرد در            
اتحاديه ميـهـنـي و مـنـاطـق تـحـت               
ــان               حــاکــمــيــت ايــن حــزب در اســت
ـبـود و      سليمانيه از سهم خود راضي ن
براي دست رسي به سهم بيشتر امـيـد   
خود را به کمک دولت بغـداد و سـپـاه        
پاسداران گره زده است. اعـتـراضـات       
اخير بدون شک ادامه دار خواهد بـود    
ـقـر و فـالکـت و            و مردم به اين همه ف

 نابرابري رضايت نخواهند داد. 
مهمترين نکته البته اين است که 
اعتراضات اخير با اعتـراضـات دوره     
ـفـاوت اسـت. ايـن بـار                 هاي قبل مـت

ـتـن ايـن           مردم بدون ابهام خـواهـان رف
ـنـد کـردن                ـل حکومت هستنـد و بـا ب
شعار "ارحل" (برويد) ميخواهـنـد از     

 دست همه آنها رها بشوند. 
   :�ـ�ـ ـ� �
دولـت  ���ـ" ر! ـ

کردستان در چه موقعيتي قرار دارد؟ 
ـيـن             رابطه احزاب با مـردم و رابـطـه ب
ـنـاسـب        احزاب در قدرت و از جملـه ت
قدرت در پارلمـان کـردسـتـان بـه چـه             

 ترتيب است؟ 
اکـنـون حـزب      !'�& %�$#�ان:  

گوران و حزب جمعـيـت اسـالمـي از         
حکومت خارج شده و خود را احـزاب  
ـنـد. امـا              اپوزيسيون تعريـف مـيـکـن
ـفـاوت           سياست و برنامه آنهـا هـيـچ ت
ـيـم    جديي با حاکمان قبلي و فعلي اقل
ندارد. حکومت اساسا در دسـت دو         
حــزب بــارزانــي و طــالــبــانــي اســت.          
ـيـم                 ـل مسعود بـارزانـي از ريـاسـت اق
استعفا داده و دو نفر اصلي حکومـت  
ـيـچـروان         از جانب دو حزب نامـبـرده ن
ـنـد.              ـبـانـي هسـت بارزاني و قبـاد طـال
پارلمان کردستان عراق بعد از دوسـال  
تعطيلي به دستور بارزاني، در جريـان  
رفراندوم دوباره دست بـکـار شـد امـا         
بوسيله اين دو حزب قرق شـده اسـت.     
ـلـي آن کـه از گـوران بـود                 رياست قب
استعفا داد و اکنون چيزي که اسمـش  
را پارلمان گذاشته انـد مـتـشـکـل از          
افرادي حلقه بـگـوش از ايـن احـزاب           
ـقـش سـيـاسـي و           حاکم است و هيچ ن
قانوني جـديـي در کـردسـتـان عـراق               
ندارد. مردم کردستان عراق به درست  
ـنـامـنـد.      آنرا يک مجلس کارتوني مي
الزم به تاکيد است کـه خـود ايـن دو          
حزب در حکومت هـم عـمـال در دو          
جبهه متفاوت قدرتهاي مـنـطـقـه اي       
قرار دارند. اتحاديه ميهني بـه چـنـد         
ـتـر    دسته و گروه تبديل شده است و دف
سيـاسـي آن هـم مـنـحـل گـرديـده و                   
خانواده طالباني در اين حزب به دليل 
حمايت جمهوري اسالمي و بغداد از   
ـنـد.            آنها فعال يکه تـاز مـيـدان هسـت

حــزب بــارزانــي عــلــيــرغــم انســجــام          
ـنـي                 درونيـش تـحـت فشـار مـتـحـدي
مانند آمريکـا و تـرکـيـه قـرار دارد.              
هيچ کـدام از ايـن احـزاب سـيـاسـت               
ـنـرا بـا            روشني براي آينده ندارنـد و اي
ـنـد. حـکـومـت            صراحت بيان ميـکـن
ـبـانـي آنـهـا بـا                     منطقه اي آنـهـا بـه ت
قدرتهاي منطقه اي و جهاني مربـوط  
شده است و هيچکدام از اين قـدرتـهـا    
ـنـد.           هم آنها را قابل اعتـمـاد نـمـيـدان
تنها کاري که دولتها بـا ايـن احـزاب        
انـجـام مـيــدهـنـد ايـن اسـت کـه در                   
خدمت سياست و استراتژي خود آنها 
را به عنوان مـزدور يـا مـهـره قـابـل               

 استفاده بکار گيرند. 
در چنين شـرايـطـي بـورژوازي و           
ناسيوناليسم عرب  بيش از پيـش در    
ـيـر          حال تعرض به اين احزاب و تـحـق
آنها است. مردم در چنـيـن شـرايـطـي         
ـيـش      نفرتشان از اين احزاب بيش از پ
گسترده و تعميق شده است. ماهـيـت    
فاسد و سرکوبگرانه آنها را نميپذيرنـد  
و بي لياقتي و بي کفايتي آنها را ديده 

 اند و تحمل نميکنند.  
  :���
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شود که حزب گوران (حزب تغيير) و   
جمعيت اسالمي سـازمـانـدهـنـدگـان       
اعتراضات بودند و بعضا شنيده مي 
شود که اعتراضات خود جوش بـوده    
است و توسط مردم معترض صورت 
گرفته اسـت. مـردم در شـعـاريشـان               
ـيـن شـده       خواهان کناره گيري مسئول

 اند. واقعيت چيست؟ 
واقـعـيـت ايـن       !'�& %�$#�ان:  

است اعتراضات مردم ميليوني و بـه  
وسعت کل جامعه است. اما ايـن دو     
حزب به عنوان احزاب فرصت طـلـب     
تا همين چند روز قبل يک پايشان در   
حکومت بـود و پـاي ديـگـرشـان در              

 وضعيت در کردستان عراق
 

 گفتگوي نسرين رمضانعلي با محمد آسنگران   

ـان         ـيـم کـردسـت مردم دل خوشي از هيچ کدام از احزاب پارلماني اقل
ندارند. بي لياقتي و فساد همه آنها را ديـده و بـه آن مـعـتـرض انـد.                    
ـفـرت و خشـم بـر              اعتراض مردم به حاکمان کردستان عراق ناشي از ن
حقي است که شامل همه احزاب پارلماني و حکومتي ايـن مـنـطـقـه          

 ميشود.

ــه          ــرد مســـئلـ بـــورژوازي کـ
رفراندوم و استقالل کردستان کـه    
يک خواست عمومي مردم بود و 
سالها آنرا ناديده گرفته بـودنـد را     
به اجرا گذاشت که از اين طـريـق     
بتواند هم صف بورژوازي کرد را   
متحد کنـد و هـم بـغـداد را در               
مقابل عـمـل انـجـام شـده قـرار               

 بدهد.

ـاطـق تـحـت                 بخشي از بورژوازي کرد در اتحاديه مـيـهـنـي و مـن
ـبـود و               حاکميت اين حزب در استان سليمانيه از سهـم خـود راضـي ن
براي دست رسي به سهم بيشتر اميد خود را به کمک دولـت بـغـداد و          

 سپاه پاسداران گره زده است.
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ميان معترضين. دليل اعتراض آنها  
و همراهي مرد رندي آنها با مردم نـه    
بــراي تــحــقــق مــطــالــبــات بــر حــق             
شهروندان، بلکه براي سـوار شـدن بـر          
اعتراض مردم بود. تا از ايـن طـريـق       

ـيـجـه        ٢٠١١ بتوانند همانند سال  ـت ن
اعتراض مـردم را دسـتـمـايـه سـهـم                
ـنـد.           ـبـايشـان بـکـن خواهي خود از رق
واقعيت اين است که مردم از همه اين 
ـنـد و خشـم بـي               احزاب متنفر هسـت
پاياني عليه آنها در ميان مردم وجود 
دارد. مردم اعالم کـرده انـد کـه ايـن             
احزاب را نميخواهند. اين حـکـومـت     
را نميخواهند. اين قوانين و سـنـت و      
سياست تا کنوني را نـمـيـخـواهـنـد.           
مردم خواهان يک زندگي آزاد و مرفـه  

 هستند. 
  :�ـ�ـ ـ� �
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ـيـم         ـل جمهوري اسالمي در عراق و اق
کردستان امر شناخته شده اي اسـت.    
اخبـار و شـايـعـاتـي دال بـر حضـور                  
جمهوري اسـالمـي در درگـيـريـهـاي             
اخير و حتي دست داشتن در سرکوب 
اعتراضات در شهر رانيه و اطراف آن   
ـيـروهـاي جـمـهـوري            وجود دارد. آيا ن
اســالمــي نــقــشــي در در ســرکــوب            
اعــتــراضــات داشــتــنــد؟ جــمــهــوري        
ـبـال           اسالمي در کردستـان عـراق بـدن
چيست و چـه سـيـاسـتـي را در ايـن                 

 منطقه دنبال مي کند؟  
ـ$ـ#ـ�ان:   حضـور و    !'ـ�ـ& %�

ــهــوري اســالمــي در               ــت جــم دخــال
کردستان عراق بويژه در مناطق تحت 
حاکميت اتحاديه ميهني امري غـيـر   
قابل انکار است و خـود حـاکـمـان و           
ـنـد و ديـده انـد.            مردم هم اينرا ميدان
اما دخالت جمهوري اسالمي اساسـا  
براي تحکيم حکـومـت بـغـداد اسـت          
زيرا حکومت بغداد متحد اصـلـي و       

ايدئولوژيک جمهوري اسالمي اسـت.  
اما براي اين کار از راههاي مختلفـي  
و با تاکتيکهاي متفـاوتـي تـا کـنـون          
وارد عمل شـده اسـت. يـک دوره اي               
ميخواست اتحاديه ميهني را بوسيله 
اسالميها تضـعـيـف کـنـد. دوره اي             
تالش کرد با کمک به اتحاديه ميهني 
نيروي نظامي بـارزانـي را تضـعـيـف          
کند. دوره اي کـه اخـتـالفـات درونـي          
اتحاديه ميهنـي بـاال گـرفـت تـالش            
کرد آنرا حل کـنـد کـه در رقـابـت بـا               
بارزاني بتوانند وزن بيشـتـري داشـتـه       
باشند. دوره اي گوران را در مـقـابـل           
اتحاديه ميهني تقويت کـرد. اکـنـون       
بخشي از اتحاديه ميهنـي (خـانـواده       
طالباني) را تماما با خود همراه کرده 
و آنها را در کنار حشد شـعـبـي قـرار         
داده است تا بتواند از اين طـريـق هـم      
بارزاني را تضعيف کـنـد و هـم کـل             
مناطق اقليم را چنان متالشـي کـنـد      
که ناچار بشوند حاکـمـيـت بـغـداد را          
بپذيرند. بـراي ايـن کـار در قـدم اول                

اکتبر و تصرف کـرکـوک    ١٦ اتفاقات 
را خلق کردند و در ادامه در تـدارک و    
زمـيــنـه ســازي جــنـگــي داخـلــي در             
ـيـن        کردستان است. حال اين جنـگ ب
بخشهايي از خود اتحاديـه مـيـهـنـي        
باشد يا اتحاديه ميهني بـا بـارزانـي.      
تصور نميکـنـم جـمـهـوري اسـالمـي            
ـيـم در سـرکـوب اعـتـراضـات               مستق
شهرهاي کردستان نيروي سـرکـوبـگـر     

 خودش را بکار گرفته باشد. 
اما يک چيز واضح است و يـکـي   
ـتـر سـيــاسـي اتــحـاديــه                از اعضـا دف
ميهني به اسم شيخ جعفر که فرمانده 

هم هست در مصاحبه اي  ٧٠ لشکر 
ـلـويـزيـون روداو          با صداي آمريکا و ت

 اينرا با صراحت اعالم کرده است.
" گروهي در اتحاديه ميهـنـي بـا       
حکومت عراق و حشد شـعـبـي قـرار       
داد بسته اند: همچنانکه کـرکـوک را        
تــحــويــل آنــهــا دادنــد مــيــخــواهــنــد         
ـيـل و دهـوک را هـم                   سليمانيـه و ارب
تحويل آنها بدهند. حتي خشونت در    
تظاهراتها کار اين گروه بود نـه مـردم     
ـنـد              معترض. از ايـن طـريـق خـواسـت
بهانه اي درست کنند تا ارتـش عـراق     

ـيـت        و حشد شعبي به اسم حفـظ امـن
ـيـه و کـل                      ـيـمـان مردم بـه اسـتـان سـل
ـنـد... ايـن           کردستان لشکر کشي کـن
ـبـود. زيـرا مـا              پالن و برنامه مـردم ن
ميدانيم مردم و جوانـانـي کـه جـيـب          
شان خالي است و مطالبـاتـي دارنـد،      
مطالباتشان بر حق است. مـردم ايـن      
ـنـد. مـردم        سياست خشونت را نداشت

عادي ناراضي نه دو هزار و پنج هـزار  
ـنـابـر         بلکه صدها هزار نفر هستنـد. ب
اين اگر اين برنامه مردم ميبود هـيـچ   
نيرويي نميتوانست در مـقـابـل آنـهـا          
مقاومت کـنـد. در حـزب اتـحـاديـه                
ميهني جهتي و کساني جود دارند و   
چند دولت منطقه هم از اين سياسـت  
حمايت ميکنند که ميخواهند ارتش 
عراق و حشد شعبي را به سليمانيه و   
اربيل و دهوک بياورند و هـمـان طـرح      

 تسليم کرکوک را تکرار کنند." 
اين گفته ها هم واقـعـي اسـت و          
ـيـان          هم نقش جمهوري اسـالمـي را ب

 ميکند.  
  :�ــ�ــ ــ� �
ــ مــردم �ــ��ــ" ر! 

چـگــونــه مــي تـوانــنــد دســت درازي           
حکومت ايران را به ايـن مـنـطـقـه را          

 خنثي کنند؟ 
ــ�ان:   ــ# ــ& %�ــ$ ــ'ــ� مــردم !

کردستان عـراق مـدت کـوتـاهـي در            
اوايل دهه نـود مـيـالدي شـوراهـا و              
حـاکـمـيـت خــودشـان را در ابـعــادي               
محدود تجربه کردند. آن دوره توهم به 
ناسيوناليسم کرد و احزاب آن بـاعـث     
شد که آن تجربه حـاکـمـيـت شـورايـي         
گسـتــرش پــيـدا نـکــنـد و شــکـســت              
بخورد. اکنـون بـا تـجـربـه شـکـسـت                
خورده حکومت فدراليسـتـي احـزاب      
ناسيوناليست و اسالمي کردستـان و    
ـتـکـارانـه آنـهـا            ماهيت فاسد و جـنـاي
هيچ کس از مردم آزاديخواه کردستان 
توهمي به هيچکـدام از آنـهـا نـدارد.           
بنابر اين مردم براي خالصـي از ايـن       
احزاب و براي رسيدن به جـامـعـه اي        
آزاد و مرفه و برابر، تنهـا يـک راه در         
پيش دارند و آن بـرقـراري حـاکـمـيـت         
خود از طـريـق شـوراهـاي مـردمـي               
ـيـم کـردسـتـان و               ـل است. حکومت اق
احزاب تشکيـل دهـنـده آن تـا مـغـز               
ـنـد.     استخوان فاسد و جنايتکار هسـت
اولين سرکرده آنها طالباني بود که بـا  

مشکوک ناميدن شوراهـا و تشـکـل        
ـبـت بـا خـفـت و                  هاي کـارگـري عـاق
سرگرداني سياسي مرد. بارزانـي هـم      
با شکست طـرح و بـرنـامـه هـايـش               

ناچار به استعفـا شـد. اکـنـون نـوبـت              
ـيـم            ـق مردم است که حـاکـمـيـت مسـت
خودشان را بر ويرانه هاي حـاکـمـيـت       

 احزاب "کردي" تجربه کنند. 

 

 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي 
 

کمک مالي خود را ميتوانيد آنالين از هر جـاي دنـيـا بـا مـراجـعـه بـه                   
) ارسال کنيد. لطـفـا قـيـد کـنـيـد کـه                 paypalسايت زير (از طريق 

 کمک ارسالي شما براي کانال جديد است:  
http://www.countmein-iran.com 

 

 : سوئد  
Sweden, Post Giro: 639 60 60-3 

account holder:  IKK 

 
فـواد      براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانـيـد بـا      

تـمـاس بـگـيـريـد، تـا بـا دادن                    ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ روشن با شماره تلفن 
شماره حساب خود اتوماتيک هرمقـدار کـه مـايـل بـاشـيـد از حسـاب                   

 شما برداشته شود.  
 

  :کانادا   
 

Canada, ICRC , Scotiabank 

4900 Dixie Rd, Mississauga, L4W 2R1 

Account #: 84392 00269 13 

 

 هلند:  

 
Bank: RABOBANK, Darande hesab: FVIVN 

Shomare hesab: 15 13 50 248 
Adres: EINDHOVEN 

IBAN No: NL74 RABO 0151 350 248 
 

 آمريکا:  
 

Bank of America 
277 G Street, Blaine, Wa 98230 

phone # 1-360-332-5711, Masoud Azarnoush 
Account number :   99 - 41581083 
wire: ABA routing #  026009593 

swift code : BOFAUS3N 
  

 شماره حساب انگليس ويژه کمک از انگليس  
 و از هر کشور ديگر: 

 
England, Account nr.  45477981 

sort code:    60-24-23 ,account holder: WPI 
branch:  Wood Green , Bank:   NatWest  
IBAN: GB77 NWBK 6024 2345 4779 81  

BIC: NWBK GB 2L 
 

 

  سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد: 
 

 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ از اروپا:  سيامک بهاري:  
  ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧    کانادا و آمريکا: فاتح بهرامي:

 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ مصطفي صابر: 
  ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠   عبدل گلپريان از ايران:

ـان عـراق بـويـژه در             حضور و دخالت جمهوري اسالمي در کردسـت
مناطق تحت حاکميت اتحاديه ميهني امري غير قابل انکار اسـت و    
ـنـد و ديـده انـد. امـا دخـالـت                            ـنـرا مـيـدان خود حاکمان و مردم هم اي
جمهوري اسالمي اساسا براي تحکيـم حـکـومـت بـغـداد اسـت زيـرا                 

 حکومت بغداد متحد اصلي و ايدئولوژيک جمهوري اسالمي است.

مردم براي خـالـصـي از ايـن         
احزاب و براي رسيدن به جـامـعـه    
اي آزاد و مرفه و برابر، تنهـا يـک     
راه در پيش دارند و آن بـرقـراري         
حاکميت خود از طريق شوراهاي 

 مردمي است.

اکنون نوبت مـردم اسـت کـه          
حاکميت مستقيم خودشان را بـر    
ويـرانـه هـاي حــاکـمـيـت احــزاب             

 "کردي" تجربه کنند.
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بنگاه خبرپراکني بـي بـي سـي،          
امسال از ميانه ي آذر مـاه، بـا يـک              
برنامه ي تلويزيوني دو قسـمـتـي، بـا       
آب و تاب و با بزک و دوزک به مولوي 

شــاعــر قــرن هــفــتــم خــورشــيــدي            -
 پرداخت. 

مجري و گزارشگـر ايـن بـرنـامـه          
(بلور بنفش) به قونيه ي ترکيه سـفـر       
ـيـمـان از                کرد و يک برنامه ي پـر و پ
ـيـروان او           زندگي و مرگ و مقبـره و پ
( اهل طريقـت) و مـوزه و نـواده ي                
ـلـخـي ضـبـط کـرد و                 چندم محمـد ب
نمايشي از رابطه ي " مريد و مـرادي"   
ـيـروان مـولـوي را                 شماري انـدک از پ

 پخش کرد. 
در بخش هايي از ايـن بـرنـامـه،           
دوربين  روي قبر و طرح هاي اسليمي 
و نوشته هاي سنگ قبر و در و ديـوار  
و روي پيراهن موريانه خورده و کـاله      
نمدي و کفش و  کشکول منسوب بـه  
مولوي زوم کرد و مجري و نـويسـنـده    
ي برنامه کوشيدند اداهاي موسوم بـه  
طريقت مولوي در جامعه ي ترکيه را 
ــه داري و                   ــحــران ســرمــاي کــه در ب
اسالمزدگـي دسـت و پـا مـي زنـد،                
عمده کنند و بـه عـنـوان سـبـکـي از             
انديشه و رفتار جوانان، به جامـعـه ي     

 پر از تناقض ترکيه حقنه نمايند.
دوربين هـاي بـي بـي سـي ، در               
بسياري از مواقع دريچه هايش را بـر  
روي زندگي و مـبـارزات کـارگـران و           
کارمنـدان و مـردم حـال حـاضـر در                
تـرکــيـه و ايـران و تــاجــيـکــسـتــان و                
افغانستان و خالصـه در کشـورهـاي        
اســالمــزده مــي بــنــدد و آن هــمــه                
ــت                 مشــکــالت و ســوژه هــا و دول

سرمايه داري و سرکوبگر حاکم بر اين 
کشور ها  را ناديده مي گيرد و با ذره 
بين به دنبال موضوعاتي مـي گـردد     
ـنـا بـه                     که وزن زيـادي نـدارنـد امـا ب
ماهيت مـلـي و قـومـي و نـژادي و                
زباني مي توانند تضـادهـاي اصـلـي         
موجود در اين کشورها را الپوشـانـي   
ـيـن          کنند. جالب اين جاست کـه دورب
بي بي سي دنبال سوزنـي مـي گـردد        
ـبـل در             که هفتصد هشتـصـد سـال ق
انبارهاي کاه سرمايه داري در ايران و   
کشورهاي همسايه اش گم شده اسـت  
و بــخــش وســيــعــي از مــردم، آن را              
فراموش کرده اند ولي سرمايـه داري    
و سياست هاي سود محور بنگاه بـي  
بي سي انگشت روي جذابيت هاي رو 
ـيـسـم             به فراموشي نـوعـي نـاسـيـونـال
زباني و فرهنگي مي گـذارد و نـمـي        
گذارد اين خرافات از ذهن مردم پـاک  
شود. چون اگر آن انديشه هـا و فـرقـه         
هاي رو به اضمحالل از ذهن ها پـاک    
ـبـال             شوند، بسياري از جـوانـان بـه دن
ـيـسـتـي       انديشه هاي مدرن و سوسيـال
خواهند رفت و اين به زيـان سـرمـايـه       

 داري است. 
مجري برنامه هنـگـامـي کـه بـا          
يکي از نوادگان چندم مـولـوي ديـدار      
مي کند و نواده ي مولوي با هزار زور 
و ضرب، کـلـمـه ي پـدربـزرگ را بـا                 
فارسي نامفهومي به زبان مـي آورد،    
آنقدر ذوق زده مي شود که برنامـه از    
دستش در مي رود و اشک شوق مـي    

 ريزد!
مجري که به نظر مي رسد تحـت  
ـتـه و کشـکـول          تاثير طريقت قرارگرف
بدوش و جامه ي درويشـي در شـهـر          
مي گردد، از مـعـجـزات مـولـوي و            

مي گويـد   -شمس تبريزي -مرادش 
و دروغ هايـي از غـيـب شـدن هـا و                
غيبگويي هاي مولـوي و شـمـس را          
بيان مي کند که به جوک بيشتر شبيه 

 است. 
نکته ي جالب اين است کـه ايـن       
شخصيـت سـازي هـا و جـايـگـزيـن                 
ـتـي                  آفرينـي هـا درسـت در مـوقـعـي
صورت مي گيرد که جوانان ايـران و      
ترکيه و خـاورمـيـانـه، از خـرافـات و             
مذهب و طريقت و شريعت و بقيـه ي    
خـزعــبـالت آخـونــدهـاي رنـگــارنــگ          
عمامه اي و کراواتي و دشداشه پوش 

ـبـال                    و کـت شـلـواري بـريـده انـد و دن
فضــايــي بــراي نــفــس کشــيــدن مــي          

 گردند. 
بي بي سي از زمان تاسيس و در   
اين سي چهل سـال اخـيـر نشـان داده           
ـبـش               است که عالقـه ي زيـادي بـه ن
قبرکردن شخصيت هـا و جـريـانـات           
ملي اسالمي و فرقه هاي گـمـنـام از        
صــوفــي و شــيــخــي و اهــل حــق و                
يارساني و سني در کردستان و تالـش  
و لرستان و سيستان گرفته تا دياربکر 
و قونيه و کوباني و سوريه و عـراق و        
لبنان و کجا و کجا دارد  و هر وقت و 
هر جا که منافع سرمايه داري جهاني 
اقــتــضــا مــي کــنــد، يــکــي از ايــن              
موضوعات را رونمايي مي کند و بـا  
بزرگ جلوه دادن آن، افکار عمومي را 
بــه نــفــع و يــا ضــرر (بســتــگــي بــه                 
ــه داري دارد)             ــحــت ســرمــاي مصــل

 مهندسي و کاناليزه مي کند. 
بي بي سي را از نظر ماله کشـي    
بر ديوار کج و معوج و رو بـه ويـرانـي      
نظام سـرمـايـه داري، مـي تـوان بـه                 
دلقکي تشبيه کرد که مـعـمـوال پـاي       
معرکه ي بندبازها حاضر مي شـونـد   
و با دلقک بازي، نگاه تماشاگران را به 
ـنـدبـاز و          خود مشغول مي کنند تـا ب
شعبده گر با خيال راحت به تـردسـتـي    

 هايش بپردازد. 
هرچند که شاعر پرآوازه  -مولوي

در زندگي امروز مـردم در       -اي باشد
 ايران و ترکيه چه نقشي دارد؟ 

ـقـاه                ـيـان مـنـزوي و خـان از صـوف
نشين جدا از مـردم قـرون چـهـارم تـا            
هفتم، جز مشتي حکايت و روايـت و    
شطح و کرامات مجعول چيزي باقـي  
نمانده است و بي بي سي عـده اي را        
سر قبـري بـه گـريـه مـي انـدازد کـه                  

 اساسا مرده اي در آن نيست. 

 مولوي در بي بي سي!
 

 آرش دشتي

"رئــيــس پــلــيــس تــهــران بــزرگ           
مردادماه سال جاري اعالم کـرده بـود     
ـيـس در اجـراي طـرح                ـل که رويکـرد پ

ــلـــبـــي و    «،    »گشـــت ارشـــاد   « سـ
نخواهد بود و اساس کـار     »قهرآميز

ايــــن نــــيــــرو در بــــرخــــورد بــــا                  
 است."  »ايجابي«، »ناهنجاري«

رئيس پليس تهـران مـيـگـويـد ،          
ايجابي شده ايم و من ميگويم شما را 
ـتـرس و شـجـاع در                زنان قهرمان و ن
ايران وادار کردند، ايـجـابـي شـويـد و          
چـمـاق و زنـدان و شـالق و وقـاحــت                  
اسالمي اتان را در پستوهـاي ادارات    
سرکوبگرتان قايم کنيد، شما وادار بـه  
عقب نشيني شديد. اين جناب و دم و 
دستگـاه جـهـنـمـي اش هـمـانـهـايـي                 
ـنـد کـه زنـان " بـدحـجـاب " را                       هست
ـيـن مـيـکـردنـد، هـمـان              خونين و مال
هــايــي هســتــنــد کــه بــي احــتــرامــي          
مــيــکــردنــد، مــيــزدنــد و دســتــگــيــر         
ـقـه              ـي ـتـن پـول و وث ميکردند و با گرف
ـيــرشــدگــان را آزاد                      ـتــگـ و ... دسـ
ميکردند، اينها اکنون در روز روشـن      
ـنـد غـلـط                ـنـد مـيـگـوي ـل و با صداي ب

 کرديم! 
ـتـن هـاي روسـاي             غلط کردم گـف
ناجا و خزيدن اينها به فـاز ايـجـابـي،         
نتيجه مبارزات ميليونها زن آزاده در   
ايران است، نه فقط در عرضه مقـابلـه   

 با حجاب بلکه در همه زمينه ها! 
جمهوري اسالمي ايران گفـت زن    
نيـمـه انسـان اسـت، مـرکـز فسـاد و                  
مــوجــودي شــيــطــانــي اســت، گــفــت         
ميتوان به زن امر و نهي کرد، ميتوان 
به او تجـاوز قـانـونـي کـرد، وادار بـه               
ازدواجش کرد و اگر دست از پا خـطـا   
کند ميتوان سنـگـسـارش کـرد. ايـن           
ـيـغـمـبـرشـان بـود کـه              دستور قران و پ
بسيار کارساز بود بـراي تـرسـانـدن و           
پس راندن زنان و مردم در ايران بعد از 

ـيـه حـکـومـت               يک انقالب بـزرگ عـل
ـيـش از سـه دهـه زدنـد و                     پهـلـوي، ب
کشتند و زنداني کردند و شالق زدنـد،  
اما قدم به قدم در آن جامعـه مـبـارزه      
شد، ذره ذره آنـهـا را وادار بـه عـقـب              
نشيـنـي کـرديـم و اکـنـون خـودشـان                 
ميگويند، جرات نـداريـم دسـت روي        
زن بلند کنيم سلبي نيستيـم ايـجـابـي       
شده ايم. بر پيشاني تمام اين عقبگـرد   
و ارتجاع در ايران مهر شـکـسـت زده      
شد. زنـان در بـدتـريـن شـرايـط و بـا                   
تسلط قوانين و فرهنگ عقب مـانـده   
ـنـد                 ـت اسالمي و مـردسـاالرانـه ، گـف
ـيـت       انسانيم و از حرمت خود و انسـان
خــود ، دفــاع کــرده و فــرهــنــگ و                 
اخـالقــيــات و رابــطــه ديـگــري را بــا             
خودشان را در آن جامعه دامن زدنـد.  
ـنــد،                 اکـنـون هــمـه در ايـران مـيــگـوي
موقعيت زنان در خـانـه و مـدرسـه و           
دانشگاه بسيـار بـا آنـچـه حـکـومـت              

 ميخواست متفاوت است . 
اين موقعيت بهتر را با فداکاريها 
ـيـامـدن هـاي           و رزمندگيها و کوتـاه ن
هزاران و هزاران نفر به دست آورده ايم. 
اين دستاورد برگشـت نـاپـذيـر اسـت.          
اين بخشي از فرهنگ آن جامعه شـد    
که زن و مرد انسان اند وبايد برابر بايد 
ـتـوان بـي حـرمـتـي              باشند. به زن نمـي
کرد، نميتوان او را وادار به ازدواج کرد 
و نميتوان او را در خانه حبس کـرد و      
حــقــوق انســانــي اش را بــه گــروگــان            

 گرفت. 
اکــنــون روســاي نــاجــا و ســران             
ـبـي        حکومت اسالمي ميگوينـد سـل
نيستيم و ما پاسخ امان اينـسـت مـا      
سلبي هستيم، شما را نـمـيـخـواهـيـم           

 برويد گورتان را گم کنيد!
 

  از فيسبوک مينا احدي 

 ما سلبي هستيم، گورتان را گم کنيد!

دوربين هاي بي بي سي ، در     
بسياري از مواقع دريچه هـايـش     
ـارزات               را بـر روي زنـدگـي و مـب
کارگران و کارمندان و مردم حـال  
ــه و ايــران و                 حــاضــر در تــرکــي
ـان و                 ـان و افـغـانسـت تاجـيـکـسـت
خالصه در کشورهاي اسـالمـزده   

 مي بندد

بي بي سي را از نـظـر مـالـه           
کشي بر ديوار کج و معوج و رو     
به ويراني نـظـام سـرمـايـه داري،          
ـيـه کـرد       مي توان به دلقکي تشب
کــه مــعــمــوال پــاي مــعــرکــه ي          
ـا         بندبازها حاضر مي شـونـد و ب
دلقک بازي، نگاه تمـاشـاگـران را      
ـا             ـنـد ت ـن به خود مشغول مـي ک
ـال                   ـا خـي بندباز و شـعـبـده گـر ب
ــش              ــي هــاي ــردســت ــه ت راحــت ب

 بپردازد.
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تـجــمــع اعــتــراضــي در مــقــابــل         
وزارت کــار در حــمــايــت از رضــا                
شهابي، ادامه اعتـراضـات کـارگـران       
ـپـه، تـجـمـع جـوانـان                 نيشکر هـفـت ت
بيکار در خرمشهر با شعار مـرگ بـر     
بيکاري، حمله به دستفروشان اهواز و 
درگير شدن دستفروشان با مـامـوران     

 ٢٠ سرکـوبـگـر شـهـرداري، احضـار             
کارگر هپکو به دادگاه و محکوميـت  
ـتـر هـا            ـي اين احضارها از جملـه سـرت
مهم اخـبـار و مسـائـل کـارگـري در               

 هفته گذشته است.

ـنـا بـرفـراخـوانـي از            پنجم ديماه ب
قبل اعالم شده در حـمـايـت از رضـا         
شهابي کارگر زنداني و عضو هـيـات     
مديره سنديکاي واحد بر پا شد. خانم  
ربابه رضايي همـسـر او اعـالم کـرده           
بود که در اين روز بـراي نـجـات جـان         
همسرش بـخـاطـر وضـعـيـت وخـيـم               
جســمــانــي او و در دفــاع از وي در                
مــقــابــل وزارت کــار خــواهــد بــود.            
سنديکاي شرکت واحد، گـروه اتـحـاد      
ـنـد و            بازنشستگان، گروه نـوزده اسـف
ـيـن        جمع هايي از دانشجويان و فـعـال
اجتماعي نيز به اين حرکت اعتراضي 
پــيــوســتــنــد. در ايــن روز از تــرس                
گسترش دامنه اعتراض و بلند شـدن  
دوباره فرياد کارگر زندانـي آزاد بـايـد        
گردد، زنداني سياسي آزاد بايد گردد، 
با همدستي عوامل امنيتي و نيـروي  
ــوامـــل وزرات               ــامـــي و عـ ــظـ انـــتـ
کارجمعيت حاضر در محل وحشيانه 
مورد حمله قرار گرفت و خـانـم ربـابـه       

نفر بـازداشـت و      ٥١ رضايي همراه با 
به اوين انتقال يافتند. اما زيـر فشـار        
کارزار قدرتمندي که در حـمـايـت از          
رضا شهابـي در جـريـان اسـت و در               
ـبـعــات اجــتـمـاعــي ايــن               هـراس از ت
دستگيري ها بـعـد از چـنـد سـاعـت             
تمامي دستگير شدگان آزاد شـدنـد.       
ـيـش از هـر چـيـز             اين عقب نشيني ب
قدرت کارگران را به نمايش گذاشت و 
ـفـاق مـهـمـي بـود و تـجـمـع                     خود ات
کنندگان نيز بـر ادامـه کـارزار بـراي             
ـتـن او         آزادي رضا شهابي و قرار گـرف

تحت درمـان فـوري تـاکـيـد کـردنـد.              
همچنين سنديکاي واحـد و تشـکـل        
هاي مختلف کارگري و اجتماعـي و    
فعالين کارگـري چـون اتـحـاديـه آزاد            
کارگران ايـران، کـانـون نـويسـنـدگـان            
ايران، و محمود صالحـي و عـثـمـان         
اسماعيلي ضمن محکوم کردن حمله 
ـنـجـم ديـمـاه                  به تجـمـع اعـتـراضـي پ
ـيـد و         خواستار آزادي فوري و بـدون ق
ـيـن      شرط رضا شهابي و تمامي فـعـال

 اجتماعي در بند شدند. 
هم اکنون کارزاري قـدرتـمـنـد در       
حمايت از رضا شهابي در ايران و در     
سطح بين المللي در جريان است. اين  
کـارزار نــه تــنــهـا در دفــاع از رضــا                
ـيـه                  ـلـکـه بـطـور واقـعـي عـل شهابي ب
امنيتي کـردن مـبـارزات کـارگـران،            
معلمان و فعالين اجتماعـي اسـت و       
در کــنــار آزادي رضــا شــهــابــي يــک            
خواست مـهـم آن آزادي اسـمـاعـيـل               
عــبــدي، مــخــتــار اســدي، مــحــمــود        
بهشتي، محسن عمراني از معلـمـان   
زنداني و همه زندانيان سياسي اسـت.  
وسيعا به کارزار در حمـايـت از رضـا        
شــهــابــي و عــلــيــه امــنــيــتــي کــردن           

 مبارزات بپيونديم .

ـيـکـار در             ١ روز  ديماه جـوانـان ب
ـيـکـاري              خرمشهر در اعـتـراض بـه ب
مقابل مسجد جـامـع شـهـر تـجـمـع              
کــردنــد. جــوانــان مــعــتــرض شــعــار           

ـيـکـاري         «ميدادند:     ،  »مـرگ بـر ب
مسئول بي لياقت نمي خوايم نـمـي   «

کــار؛ حــق مســلــم مــا        «،   »خــوايــم
اين شـعـارهـا طـاليـه هـاي              .»است

ـيـکـاري               ـيـه ب ـيـونـي عـل جنبشي ميل
ـيـز در آبـادان و                       ـبـل از آن ن اسـت. ق
ـيـه       بوشهر و کنگان جوانان بيکار عـل
بيکاري تجمع کردند. کار حق مسـلـم    
ماست، يا کار يا بيمه بيکاري شـعـار   
ـيـکـار           ـيـونـي ب ـل همه نيروي عظيم مي
ـتـوان بـا ايـن شـعـار ايـن                  است و مـي
نيروي ميليوني بيکاري را به مـيـدان     
ـيـه              آورد و تجمـعـات اعـتـراضـي عـل
ـيـر             بيکاري را در تمام شـهـرهـا تـکـث
کـرد.  خصــوصــا در شــرايــطــي کــه              

مدياي اجتماعي به ابزار مهمي براي 
ــراضــات حــول            ــدهــي اعــت ســازمــان
ـبـديـل شـده                خواستـهـاي سـراسـري ت
است. ميتوان از ايـن امـکـان سـود              
جســت و بــه اســتــقــبــال تــجــمــعــات           
سراسري عليه بيکاري رفت. خـانـواده    
ـبـش              ها يک نيروي مـهـم در ايـن جـن

 اعتراضي هستند. 

روزهاي سوم و چـهـارم دي مـاه؛        
نيروي انتظامي به هـمـراه مـامـوران         
شهرداري به بساط فروشان در خيابان 

كارگر كوي گلسـتـان شـهـر اهـواز           ٥ 
هـجـوم بـرده و اقـدام بـه تـخـريـب و                     
مصادره اموال دستفـروشـان كـردنـد.       
ـيـروهـاي               ـيـسـت کـه ن اين اولين بار ن
ـفـروشـان را            سرکوب شـهـرداري دسـت
مورد حمله و تعرض قرار مـيـدهـنـد.     
ـتـوان گـفـت                    شايـد آنـچـيـزي کـه مـي
متفاوت است، مقاومت و اعـتـراض   
در برابر اين سرکوبـگـري هـاسـت. از          
ــا              جــملــه دســتــفــروشــان در اهــواز ب
ماموران شهرداري درگـيـر شـدنـد و           
مانع مصادره اموالشان ميشدند. در  

ـفـر    ٦٠ جريان اين درگيري نزديک به  ن
از دستفروشان از جمله خانم مـجـيـده      
ـتـــفــروشـــان بـــازار              مــزرعـــه از دسـ
عبدالـحـمـيـد اهـواز بـود دسـتـگـيـر                 

 شدند.  
دستفروشان بخشـي از کـارگـران        
ــاي               بــيــکــار هســتــنــد کــه بــراي بــق
زندگيشان با اندک اندوخته اي به ايـن    
کار مشغولنـد. در مـقـابـل تـعـرض              
سرکوبگران شهرداري از دستفـروشـان   
وسيعا حمايت کنيم. دولـت مسـئـول       
است که شرايط اشتغال آنها را فراهـم  
کند. دولت در قبال تـامـيـن زنـدگـي           
ـيـکـاري،              ـيـمـه ب آنها مسئول اسـت. ب
بيمه درماني، تحصيل رايگان حقـوق  
ـفـروشـان       مسلم همه مردم است. دسـت
دستگير شده در اهواز بايد فـورا آزاد    

 شوند.

کــارگــران هــپــکــو و مــبــارزات          

درخشان آنها در دو سـه سـالـه اخـيـر          
ــاوردهــاي مــهــمــي بــراي ايــن            دســت
کارگران و کل جنبش کارگري داشتـه  
است. از جمله راهپيمايـي بـا شـکـوه         
آنها و سر دادن سرود آزادگي زيـر بـار     
ـيـم زنـدگـي، جـان فـدا                    ستم نـمـيـکـن
ـيـم در ره آزادگـي، امـروز بـه                  ميکـن
ـبـش              سرودي به ياد مـانـدنـي در جـن
ـيـه       کارگري و جنبش براي رهايي عـل
ـبـديـل           توحش سرمايه داري حـاکـم ت
شده است. در شهريور و مهر ماه بـود  

 ٥ که کارگران هپکو در اعتراض بـه      
ـلـي     ماه دستمزد معوقه و خطر تعطـي
ـيـکـار شـدن از کـارخـود              کارخانه و ب
همراه بـا کـارگـران آذر آب اراک کـه               
دردهاي مشترکي داشتند به خيـابـان   
آمدند و دست به تجـمـع و اعـتـراض         
زدند، با سرکوبگران نيروي انتظـامـي   
ـيـجـه          ـت در خيابان درگير شدند و در ن
ايــن اعــتــراضــات آنــچــنــان بــازتــاب        
ـيـدا کـرد کـه                   اجتمـاعـي وسـيـعـي پ
بالفاصـه فـرمـانـده نـظـامـي اسـتـان                
مرکزي به غلط کردن افتاد. در صـدا   
و ســيــمــاي جــمــهــوري اســالمــي از           
کارگران عذرخواهي شـد. بـعـد هـم،          
ـتـي و نـهـادهـاي             ديگر مقامات دول
دسـت سـاز حـکــومــتـي در اشــکــال             
مختلف شروع به عقب نشيني کـرده    
و وعـده و وعـيـد هـا دادنـد. حـتــي                    
ربيعي بطور اضطراري به شـهـر اراک       
سـفـر کـرد و بـا تـجـمـع اعـتـراضـي                     

 کارگران هپکو روبرو شد. 
ـيـان عـقـب        در آن هنگام حکومت
نشستند، چون زمزمـه اعـتـراض در        
ديگر کـارخـانـجـات شـهـر از جـملـه               
آوانگان که با مشـکـالت مشـابـهـي          
دست و پنجه نرم ميکنند، بـاال بـود.     
چون در ادامه اش ميتوانست به وارد 
ميدان شدن خانواده هاي کـارگـران و       
گسترش دامنه اعـتـراضـات بـه کـل          
شهر منتهي شود. به عبارت روشنتر  
اين اعتراضات يک شکست سيـاسـي   
براي حکومت بود. از همين رواکنون  
رژيـم بــا گـذشــت چــنــد مــاه از ايــن                

اتفاقات، شروع به احضـار و پـرونـده          
 ٢٠ سازي عليه اين کارگران کـرده و      

کارگر هپکو را به دادگاه احضار کرده 
اســـت  تـــا دســـتـــاوردهـــاي ايـــن               
اعتراضات را خنثي کند. نبايد اجازه 
دهيم. تعرض بـه کـارگـران هـپـکـو،              
تعرض به کل جنبش کارگري است و   
بايد در برابرش ايستاد. خوشبخـتـانـه     
اين احضارها تا هم اکنون با سدي از   
اعتراض روبرو شده است. از جمله در  
همين مدت اتـحـاديـه آزاد کـارگـران          
ايران و  انجمن صنفي کارگران برق و   
فلزکار کرمانشاه طي بيانيه هايي اين 
احضار ها را محکوم و خواستار لغو 
ـتـي تشـکـيـل شـده             ـي پرونده هاي امن

 براي اين کارگران شده اند. 
اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران در            
بيانيه خـود  خـواسـتـار مـنـع فـوري                
تعقيب کـارگـران هـپـکـو، پـرداخـت               
فوري دستـمـزدهـاي مـعـوقـه آنـان و              
فراخواندن کارفرما به محاکم قضايي 
به جرم عدم پـرداخـت مـزد کـارگـران          
شده و از همه تشکـلـهـا و نـهـادهـاي           
ــري در کشــور و                  ــل کــارگ ـق ـتـ مسـ
سازمانهاي کارگري جهاني خواستـار  
حمايت از کارگران هپکو شده اسـت.    
انجمن برق و فلزکار کرمانشاه نيز در   
ـيـه       بيانيه خود خواستار اعتراض عـل
اتهام زني و پرونـده سـازي و احضـار          

کــارگــر هــپــکــو، بــازداشــت و             ٢٠ 
مجازات کارفرما شرکت هـپـکـو بـه       
جرم نپرداختن به موقع دستمـزدهـا و     
اتهام زني به کارگران شـده اسـت. بـه           
اين حمايت ها بپيونديم و وسـيـعـا از      
کارگران هپکو و مبارزاتشان حمايت 

 و پشتيباني کنيم.  

ديـــمـــاه  دور جـــديـــد               ٦ روز    
ــراض کــارگــران             ــصــاب و اعــت اعــت
بازنشسته نيشکر هفت تپه با بسـتـن     
مسير بهره برداري جهت اعتراض بـه    

 کارگران در هفته اي که گذشت
 

 

 شهال دانشفر
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نــپــرداخــتــن مــطــالــبــاتشــان و وعــده        
دروغين کارگزاران شرکت شروع شد. 
ـپـه                از سوي ديـگـر کـارگـران هـفـت ت
متحد و يکپارچـه قـرار و مـدارشـان           
ايــنــســت کــه اگــر در وعــده بــعــدي              
ـتـه                     پرداخت حـقـوق آنـهـا کـه بـه گـف
مديرعامل اسدبيگي و فرماندار روز 

دي مــاه خــواهــد بــود، وعــده               ١٤ 
هايشان عـمـلـي نشـود، اعـتـصـاب              
ـتـن تـمـام                گسترده خود را بـراي گـرف
طلبهايشان به راه خواهـنـد انـداخـت.       
کارگران نيشکر هفت تپـه خـواسـتـار       
عملي شدن تمامي وعـده هـاي داده         
شده هستند. پرداخت فوري طلبـهـاي    
ـنـدي             ـب کارگران مطـابـق جـدول زمـان
شده، برکناري مديـران ضـد کـارگـر،         
قــراردادي شــدن کــلــيــه قــراردادهــاي        
روزمــزد، پــرداخــت بــرخــي مــزايــاي         
شغلي، افزايش برخي مزاياي شغـلـي   
ــش ســطــح                   ــزاي ــجــه آن اف ـتــي کــه نـ
ـقـر             دستمزدهاي چند بـار زيـر خـط ف
آنانست از جمله خواستهاي فوري اين 
کارگران اسـت. بـعـالوه يـک تـاکـيـد                 
ـپـه در مـبـارزاتشـان             کارگران هفت ت
داشتن حق تشکل و رسميت داشـتـن     
ـپـه بـوده                سنديکاي نيـشـکـر هـفـت ت
است. مبارزات قـدرتـمـنـد کـارگـران            
ــحــاد و                  ــه، ات ــت تــپ ــشــکــر هــف نــي
همبستگي کارگران اين مـجـتـمـع و         

نقش بـرجسـتـه خـانـواده هـا در ايـن                
اعتراضات از نقطه قوتهاي مبارزات 

 کارگران نيشکر هفت تپه است.

پنجـم ديـمـاه کـارگـران راه آهـن               
انديمشک همزمان با ساير نواحـي راه    
ـبـات خـود             آهن براي دريـافـت مـطـال
دست بـه تـجـمـع اعـتـراضـي زدنـد.                 
اعتراض ايـن کـارگـران بـه پـرداخـت             
نشدن سه ماه حقوق، دو ماه حق بيمه 
و قراردادهاي کوتاه مدت يک ماهه و 
نداشتن امنيتي شـغـلـي شـان اسـت.          
روز سوم ديماه نيز کـارگـران تـراورس        
لرستان و خوزستان همزمان دست بـا    
همين دست از مشکالت دسـت  بـه       
ـنـهـا هـمـه           تجمع اعتراضي زدند و اي
معضالت هفت هزار کارگر تـراورس    
ـقـطـه مـهـم                در سطح کشـور اسـت. ن
سازمانيافته تر شـدن مـبـارزات ايـن         
کارگران از طريق تشکيل گـروهـهـاي    
تلگرامي و فراهم شدن زمينه بيشـتـر   
ــراضــات               ــن بســوي اعــت ــراي رفــت ب
ـيـن شـرايـطـي             سراسري است. در چـن
ـقـش          ـيـز ن خانواده هاي اين کارگران ن
مستقيم تري در اعتراضات کارگـران  

 خواهند داشت.
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فرمانده نيروي انتظـامـي تـهـران       
ميگويد "ماموران پليس تهران ديگر 
کسـانـي کـه شــئـونـات اسـالمـي را                
رعايت نميکنند به بازداشتگاه نـمـي     
برند و پرونده تشکيل نمي دهند بلکه 
آنها را به کالـسـهـاي آمـوزشـي مـي           
فرستند. او گفته اسـت کـه رويـکـرد            
پليس در اجراي طرح گشـت ارشـاد،       
سلبي و قـهـرآمـيـز نـخـواهـد بـود و                 
ـيـرو در بـرخـورد بـا               اساس کار اين ن

سـال     ۳۹ ناهنجاري، ايجابي است".     
زدند و کشتند و اسـيـد پـاشـيـدنـد و             
سنگسار کردند و خشونت بارتريـن و    
قهرآميزترين جنايات را عليه زنـان و    
مــردم ســازمــان دادنــد، امــا امــروز          
ـنـد کـه ايـن                  مجبورنـد اعـتـراف کـن
سياست ها کارساز نبوده و شکـسـت   

 خورده است. 
ـتـي        فرمانده نيروي انتظـامـي وق
ميگـويـد ديـگـر زنـان را بـه خـاطـر                   
ـيـم دارد در        حجاب به زندان نميفرست
مقابل جامعه اعتراف مـيـکـنـد کـه        
چند دهه جنايت و زنـدان و بـگـيـر و           
ببند و تعرض به زندگي زنان شکست 
خورده است. اينها لشکر اوباش خود  
را، اسيدپاشان و قـمـه کشـان لـمـپـن           

ـيـام        بـه     ۵۷ شان را از همان فرداي ق
ـبـش ضـد             خيابان فرستادند امـا جـن
اسالمي و جنبش رهايي زن از همان 

ــاد و                ــشــان ايســت ــابــل ــدا در مــق ابــت
جنايتکاران حاکم را متوجه کـرد کـه     
زورشان به زنان و مردم آزاده نميرسد. 
حــاال مــيــخــواهــنــد زنــان را تــحــت           
آموزش همان اوباش اسيدپاش و قمه 
کش ضد زن قرار دهنـد. امـا هـمـان          
زنان شجاع و جنبش آزاديخواهانه اي 
که حکومت اسالمي را به اين حال و 
روز انــداخــتــه اســت، کــالس هــاي             
آموزشي شان را نيز در نـطـفـه خـفـه            

 خواهد کرد. 
جمهوري اسالمي اما به سادگي 
دست از برخورد قهرآميز با زنان و بي 
حـجــابــي بــرنــمـيــدارد. هــمـزمــان بــا            
ـتـظـامـي، عـبـاس             فرمانده نيـروي ان
جعفري، دادستان جمهوري اسالمي، 
دارد شاخ و شانه ميکشـد و بـه ايـن          
نظر برخي حکومتيان که  "مشـکـل        
ـيـسـت" حـملـه             جامعه چند تار مـو ن
کرده و ميگويد مساله حجاب فـراتـر   
از پوشش است و شامل حوزه هـايـي   
مثل سينما و مطبوعات و ادارات و   

در  نحوه رفتار در جامعـه مـيـگـردد.       
واقع مبارزات قدرتـمـنـد و گسـتـرده          
زنــان و مــردم آزاديــخــواه شــکــاف             
عميقي در صفوف حکومـت ايـجـاد      
ـبـش                  کرده و آنـهـا را در مـقـابـل جـن
ـيـزي بـه            قدرتمند مردم عليه زن سـت
زانو درآورده است. اين مبارزه امـروز     

در مقابل حکومتي که از هـر طـرف     
آماج اعتراض مردم قرار گرفته و در   
گـل گـيــر کــرده اســت، بــا قــدرت و               
وسعت بيشـتـري بـه جـلـو مـيـرود و                
سنگر به سنگر ارگان هاي سـرکـوب     

 حکومت را به زانو درخواهد آورد. 
عقب راندن حکومت بايد تـا بـه       
آخر انجام شود. کل قوانين اسـالمـي    
ضد زن بايد دور ريخته شود. آپارتايد 
جنسي بايد از اساس ملغا شود. جدا 
سازيها، قوانين مربوط بـه حـجـاب،        
تــبــعــيــضــات عــلــيــه زنــان، و کــل             
دستگاههاي ضـد زن بـايـد بـرچـيـده             
شوند. و اين به معناي برچـيـده شـدن       
کل بساط جمهوري اسـالمـي اسـت.      
از نظر زنان و هـمـه مـردمـي کـه در            
مقابل آپارتايد اسالمي چنديـن دهـه     
ـنـد،      است ايستادگي و مبارزه ميـکـن
قانون اساسي و کل قوانين اسـالمـي     
حکومت و سنت هاي اسالمي و کل 
ـنـد     نهادهاي اسالميش ضد زن هسـت
و بايد برچيده شوند. انتخاب ديـگـري   
در برابر ما مردم براي دست يافتن بـه  
زندگي انساني و بـرابـر و آزاد وجـود          

 ندارد. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
دسامبر  ۲۸ ، ۱۳۹۶ ديماه  ۷ 

 ۲۰۱۷ 

 جنبش رهايي از حجاب اسالمي قدرتمندتر ميشود

به حزب کمونيست کارگري 
 ايران بپيونديد
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بنا به خبـر درج شـده در رسـانـه             
ديــمــاه کــارگــران        ۶ هــا،در تــاريــخ       

کارخانجات  گـروه فـوالد ارومـيـه و           
ـبـريـز  در                کارگران کمبـايـن سـازي ت
اعتراض به عـدم پـرداخـت حـقـوق و            
مطالبـات مـعـوقـه شـان، دسـت بـه                
تجمع اعتراضي در مقابل استانداري 
اروميه و درب کارخانه کمباين سازي  
زدند. اين کارگران به رسانه ها اعـالم     

 کرده ند که : 
"ديگر از سر دادن وعده هاي پوچ  

 و توخالي مسئوالن خسته شده ايم "
"هــيــچ مــي دانــنــد زمــانــي کــه           
ـنــد            کـودکــانـمــان گــرسـنــه مــي خــواب

 حالمان چگونه است؟" 

ســازمــان (تــوقــيــف) اوقــاف         «
ـيـف و         کارخانه کمباين سازي را تـوق
کارگران مظلوم آن را در به در و راهي 

  .»کوچه و بازار کرد
کارگران گـروه فـوالد ارومـيـه و             

 کمباين سازي تبريز!
همانطور که در طـول مـاهـهـاي         
گذشته تجربه کرده ايد، قول و وعده و 
وعــيــد هــاي مســئــولــيــن دولــتــي و          
کارفرما پوچ و بي پايه است. بايد بـه     
اعــتــصــاب و اعــتــراض خــيــابــانــي          
پيگـيـرانـه ادامـه داد. بـا هـمـراهـي                  
خانواده هايتان و همراهي ساير مـردم  
و کارگران در اين اعتراض، ميتوانيد 
دولت و مسئولين را وادار بـه عـقـب          

ـقـوم       نشيني کرده و حقوقتان را از حـل
ــرون                ســرمــايــه دار و دولــت اش بــي
بکشيد. نفس اعتراض امروز شما از    
زندگيتان برميايد. بـراي کـارفـرمـا و          
دولت حامي سرمايه دار زندگي شمـا  
و خانواده تان اهميتي ندارد. بايـد بـه      

 مبارزه تان با قدرت ادامه دهيد.
ـتـــه اذربــايـــجــان حـــزب            کــمـــيـ
ـيــسـت کــارگـري ايــران ضـمــن              کـمـون
حمايت از مـبـارزات شـمـا، از هـمـه             
کارگران و مـردم مـيـخـواهـد کـه از               
مبارزه و اعـتـراض کـارگـران فـوالد              
اروميه  و کمباين سازي تبريزحمايت 
کنند. در تجمعات اعتراضي شان در  
مقابل ادارات دولتي و کارخانه ها در 

کنار ايـن کـارگـران شـرکـت کـرده و                 
اعتراض کنيد. امـروز دفـاع از ايـن             
کارگران دفاع از زندگـي هـمـه مـردم         

 است. 
حقوق و مطالبات کارگران فوالد 
ـبـريـز بـايـد           اروميه و کمباين سازي ت
فورا پرداخت گـردد. هـمـه کـارگـران             
اخراجي بايد از بيمه بيکاري مـکـفـي    
براي يک زنـدگـي انسـانـي بـرخـوردار           
شوند. براي رسيدن به اين خـواسـتـهـا        

 بايد به مبارزه ادامه داد.
کميته آذربايجان حزب کمونيست 

 کارگري ايران
  ۲۸  برابر با ۱۳۹۶ ديماه ماه  ۷ 

 ۲۰۱۷ دسامبر 

 تجمع اعتراضي کارگران گروه فوالد اروميه و کمباين سازي تبريز 
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 تراكت هاي حزب

 كمونيست كارگري ايران  

 را تكثير و وسيعا پخش كنيد
 

www.wpiran.org 

ـلـي        ـب همانطور که در اطالعيـه ق
ـنـا                 ـنـجـم ديـمـاه ب اطالع داديم روز پ
برفراخواني از قبل اعالم شده از سوي 
خـانـم ربــابـه رضــايـي هـمــسـر رضــا               
ـتـه بـود           شهابي کارگر زنداني کـه گـف
براي نجات جان همسرش در اين روز   
در مقابل وزارت کـار خـواهـد بـود ،           
تجمعي با شرکت اعضاي سنديکـاي  
کارگران شـرکـت واحـد، تـعـدادي از              
کارگران، بازنشستگان، دانشجويان و 
فعالين اجتماعي در حمـايـت از ايـن        
فراخوان برگزار شـد. ايـن تـجـمـع بـا                
ـتـظـامـي         هجوم وحشيانه نيروهـاي ان
روبرو  شد و طبـق آخـريـن خـبـرهـاي           
منتشر شده از سوي سنديکاي واحـد    

تن رسـيـد      ۵۱ تعداد بازداشتي ها به 
نفر از آنان مرد و ده نفر ديگـر   ۴۱ که 

زن بودند که اسامي تـعـدادي از آنـان        
که اعالم شده بود عبارت بـودنـد از:       
ربابه رضايي، مـحـمـد حسـن پـوره،            
حسـن سـعـيـدي، پــويـا جـانـي پــور،                
سياوش امجـدي، مـهـدي تـوپـچـي،           
محمد شباهتـي، ريـحـانـه انصـاري،          
 امير عباس آذروند و تهمينه خسروي

بنا بر آخرين خبر منتشر شـده از    
ســوي ســنــديــکــاي واحــد تــمــامــي           
دستگير شدگان تـجـمـع اعـتـراضـي           

 پنجم ديماه آزاد شدند. 
هــم اکــنــون کــارزاري وســيــع در          
حمايت از رضـا شـهـابـي در جـريـان             
است. تشکل هاي مختلف کـارگـري      
از وضعيت او ابراز نـگـرانـي کـرده و           
خواستار آزادي وي شده اند. در سطـح   

بين المللي نيز اين کارزار با حـمـايـت    
هاي گستـرده اي روبـرو شـده اسـت.             
آخــريــن نــمــونــه آن حــمــايــت يــازده             
کنفدراسيون و سنديکا از کشـورهـاي   
ـيـا و               ـتـال اروپايي فرانسـه، سـوئـد، اي

دسامـبـر بـه اسـامـي           ٢٥ اسپانيا در 
سي اف دي تي، س ژت، اف اس يو، 
ســـولـــيـــدر، اولســـا، از فـــرانســـه،             
کــنــفــدراســيــون ســي جــي آي ال از              
ايتاليا، کنفدراسيون سي سي او او از   
اسپانيا، کنفدراسيون ال او از سـوئـد،   
سنـديـکـاي تـرانسـپـورت از سـوئـد،               
سنديکاي آي اف مـتـال از سـوئـد و             
ـيـه      ـيـان کمونال از سوئد است که طي ب
اي  حمايت خود را از رضـا شـهـابـي         
اعالم کرده و خواستار آزادي فـوري و    

 درمان وي شده اند. 
رضــا شــهــابــي  بــا اتــهــامــاتــي           

سـال     ٥ امنيتي و بخاطر مبارزاتش   
آزاد    ٩٤ حکم زندان داشت و در سال   

مـرداد     ١٨ شد. اما عليرغـم آن در         
ـنـا بـر                   ماه دوبـاره بـازداشـت شـد و ب
آخرين خبر ها و بعد از اعـتـراضـات        
بسيار تاريخ آزادي او هجدهـم ديـمـاه      
ثبت شده است. رضا شهابـي در ايـن       
مدت در زندان دوبـاره دچـار سـکـتـه          
خفيف مغزي شده و پـزشـک مـعـالـج        
وي ماندن رضا در زندان را خـطـرنـاک    
ــت                   اعــالم  کــرده اســت و وضــعــي
جسماني وي وخيم گزارش مـيـشـود.    
جمهوري اسالمي در قبال جان رضـا    
ـتـد    شهابي و هر اتفاقي که براي او بيف

مسئول است. رضا شهابي بايد فـورا     
آزاد و تحت درمان قرار گيرد. پرونـده   
امنيتي او بايد تـمـامـا بسـتـه شـود.           
ـتـي صـادر شـده           ـي تمامي احکام امن
ـيـن کـارگـري، مـعـلـمـان و                براي فعال
فعالين اجتماعي بايد فورا لغو شود. 
وسيعا بـه کـارزار بـراي آزادي رضـا               

ــلــيــه امــنــيــتــي کــردن            شــهــابــي و ع
 مبارزات بپيونديم.

 ٩٦ دي ماه  ٥ 
کــمــپــيــن بــراي آزادي کــارگــران         

 زنداني
Shahla.daneshfar2

@gmail.com 
http://free-them-

now.com/ 
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 ديماه آزاد شدند.  ٥ تمامي دستگير شدگان تجمع 

 رضا شهابي بايد فورا آزاد و تحت درمان قرار گيرد

 

 


