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دولت اردوغان بعد از شکسـتـش   
در انــتــخــابــات مــاه ژوئــن، فضــاي           
فاشيستي اي را در ترکيه دامن زده و 
بويژه تهاجم گسترده اي را بـه احـزاب     
کــردي آغــاز کــرده اســت. ظــاهــرا               
مـوضـوع حـملــه ســازمـان پ ک ک               
است. اما در واقع حزب دموکراتيـک   

ـتـخـابـات          HDPخلقها (  ) که در ان

 ٨٠ در صد راي آورد و بـا       ١٣ حدود 
کرسي امـکـان شـرکـت در پـارلـمـان              
ترکيه را بدست آورد، مورد بيشتريـن  
حمالت دولت اسالمي تـرکـيـه قـرار         
گرفته است. همين امروز چند تـن از     
شــهــرداران وابســتــه بــه ايــن حــزب             
دستگير شدند. دادستان ترکيـه بـراي      
دميرتاش رئيـس ايـن حـزب پـرونـده            
سازي کرده و حتي براي او مـجـازات     
اعدام را مطرح نموده است. اما نـظـر    

سنجي ها نشان ميدهد که در مـيـان   
مردم محبوبيت دميـرتـاش و حـزب        
دموکراتيک خلقـهـا بسـيـار افـزايـش           
يافته و اين حزب به حزب سوم ترکيـه  
صعود کرده است. همزمان حـمـالت      
هواپيماهاي ارتش ترکيه به مـواضـع     
پ ک ک و برخي ديگر نيروهاي کردي 
در عراق و سوريه و ترکيه مدام جريان 
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ـتـي از جـمـعـيـت            بنا بر آمار دول
حدود دوازده ميليوني کارگران تحـت  
پوشش قـانـون کـار در کـل کشـور،                
چهار ميليون نفرآنها در شـرکـتـهـاي         
ــع               ــاي ــه صــن ــکــاري از جــمل ــمــان پــي

ـفـت، گـاز، ذوب آهـن               پتروشيمـي، ن
اصفهان، ايران خودرو و شـرکـتـهـاي         
خصوصي و خدماتي به کار اشتـغـال   

 دارند.  
اينها همه کارگراني هستنـد کـه     
در ازاي کــار يــکــســان بــا کــارگــران            
رسمي، دستمزد و مـزايـايـي نـابـرابـر         

ميگيرند. کارگران به ايـن وضـعـيـت        
 اعتراض دارند. 

زير فشار اعتراضات کارگري در 
ابالغيه اي از    ۹۴ تير ماه  ۳۰ تاريخ 

سوي وزارت کار جمهـوري اسـالمـي      
مبني بـر پـرداخـت مـزد و مـزايـاي               
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 2 ۱۳۹۴مرداد  ۳۰ انترناسيونال 

دارد و تاکنون صدها نفر از مـردم در    
اين مناطق به قتل رسيده اند. بنـا بـه      
گفته نخست وزير ترکـيـه بـمـبـاران و          
موشک باران پايگاههاي پ ک ک در     
اقليم کردستان با حمايت و چراغ سبز 
مسعود بارزاني صورت گرفته اسـت.  
و اين خود ماهيت ناسيوناليسم کـرد    

 را نيز برمال ميکند.
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روشــن اســت کــه در راس ايــن               
سياسـت شـخـص اردوغـان و حـزب               

) AKPاسالمي عدالت و توسعه (   
قرار دارد. ظاهر مساله اينست که پ  
ـه       ک ک دو تن از افراد پليس ترکيه را ب
قتل رسانده و اعـالم کـرده اسـت کـه             
آتش بس غير رسمي اي که ميان ايـن    
ـه پـايـان          حزب و دولت وجود داشـت ب
رسيده اسـت. و ايـن رويـداد بـعـد از                 
انفجار خونين اوت در مـحـل تـجـمـع        
جوانان سوسياليست در شهر سـوروچ    

نفر کشـتـه شـدنـد و          ٣٧ بود که در آن 
دهها تن زخمي شدند. اين تـجـمـع در       
واقع مراسمي بود که پيش از عزيمـت  
ـه کـوبـانـي بـراي                 شماري از جـوانـان ب
کمک به مردم اين شهر برپا شـده بـود.     
ـه را     پ ک ک مسبب و عامل اين حمل
ـلـيـس        داعش با حمايت و همکـاري پ
ترکيه ميداند. دولت اردوغـان از ايـن        
ـقـبـال کـرد و          حرکت پ ک ک فورا است
ـه مـنـاطـق                  ـه لشـکـر کشـي ب دست ب
ـه       کردنشين در ترکيه و حمله هـوايـي ب
پايگاههاي پ ک ک در عراق و سوريه 
زد. از اين پس آنچه شاهديم ايـنـسـت       
که دولت اردوغـان بشـدت بـر طـبـل              
جنگ ميکوبد و سخنگـويـانـش ايـن       
روزها بـا زبـان فـاشـيـسـتـهـا سـخـن                   
ميگويند. اعالم ميکنند که تا پ ک   
ک نابود نشده حمالت ادامـه خـواهـد        
ـقـهـا را             يافت. حزب دموکراتـيـک خـل
مدام زير فشار و تهديد قرار ميدهند. 
مخالفت با حمالت ترکيه به پ ک ک     
را خيانت اعالم ميکـنـنـد. بـر طـبـل            
وطن پرستـي و "خـون تـرک" و عـرق                 
ميهن پرستي ميکوبنـد. و هـواداران        
ـقـهـا را مـورد              حزب دموکراتيـک خـل
تعرض قرار ميدهند. اکنون در ترکيـه   
يک فضاي نگراني و تـرس در مـيـان          
مردم حاکم شده است. بسياري بر ايـن   

باورند که دولـت اردوغـان در تـالش            
است که شرايط دهه نود را که فضـاي  
سرکوب و جنگ و حکومت نـظـامـي    

 حاکم بود را به ترکيه بازگرداند. 
در مورد اهداف دولـت اردوغـان       
ارزيابيهاي متفاوتي وجود دارد. امـا     
بسـيـاري بــر ايـن بـاورنـد کـه اســاس                 
مساله اينست کـه دولـت اردوغـان و          
حــزب عــدالــت و تــوســعــه بــعــد از               
ـه نـتـايـجـي              انتخابات ماه ژوئن کـه ب
بسيار پايين تر از حـد انـتـظـار خـود              
دست يافت، حزب دموکراتيک خلقهـا  
را مــانــع اصــلــي خــود مــيــدانــد و                
ميخواهد اين حزب را از سر راه خـود      
ـه کـه اشـاره شـد              کنار بزند. همانگـون
بخش زيادي از تيليغات فاشيستي و   
ناسيوناليستي روزهاي اخير مـتـوجـه    

hdp        .و  رهبر آن دميـرتـاش اسـت
اکنون با توجه به اينکه حزب عـدالـت     
و توسعه موفق نشده اسـت مـتـحـدي       
براي ائتالف در دولت آتي پيدا کـنـد،     
شـرايـط بسـوي انـتـخـابـات جـديـدي                
حــرکــت مــيــکــنــد. تــالش اردوغــان          
ـه جـو ضـد             اينست که با دامن زدن ب
کردي و ضد دميرتاش در اننـخـابـات    
ــتــن حــزب                    ــانــع راه يــاف ــدي م ــع ب

 دموکراتيک خلقها به پارلمان شود.  
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هدف اصـلـي اردوغـان و حـزب             
اسالمي "عدالت و تـوسـعـه" امـا از               
انتخابات بعدي بسيار فراتـر مـيـرود.      
دولت اردوغان از عقب نشيـنـي هـاي      
داعش و پيشروي نـيـروهـاي کـرد در           
سوريه و ايجاد مناطق خود مديريتي 
و محبوبـيـت پـيـدا کـردن نـيـروهـاي               
مردمي در اين منطقه وحشت دارد و   
نگـران و وحشـت زده اسـت کـه ايـن                  
پيشروي ها بر فضاي آزاديـخـواهـي و      
حـق طــلـبــي در تـرکــيــه و بــويــژه در                 
کردستان ترکيه نيز بيشتر دامن بزنـد.  
به همين دليل انفجار مرکز حمايت از   
کوباني در سوروچ و کشـتـار جـوانـان         
ـه            حزب سوسياليست در ايـن شـهـر ب
ـلـيـس        نحو قابل فهمي ميتواند کـار پ

 اردوغان باشد. 
دولــت اردوغــان ســتــون فــقــرات         
ارتجاع و توحش اسالمي و پيـشـروي   
داعش و شرکا در منطقـه اسـت. کـم         
نبودند نيروها و رسانه هايي نظير بـي    

بي سي و شخصيتهايي که تـا يـکـي        
دوسال پيش در مدح و ثـنـاي "اسـالم       
مدرن و ميانه" اردوغان قلم فـرسـايـي       
ميکردند. کـم نـبـودنـد کسـانـي کـه                 
اســالم اردوغــانــي را نــوعــي اســالم            
پيشرو و اهلي شـده و قـابـل تـحـمـل               
ـه کـه         تحليل ميکردند. اما همانـگـون
ما همان زمان گفتيم "اسالم مـدرن و     
ميانه" چيزي جز همان توحش کثـيـف    
اسالمي در موقعيت عقب رانده شـده  
و شکست خورده نيست. اگر طي يـک   
ســال گــذشــتــه شــاهــد يــکــه تــازي              
خونخوارترين و کثيـف تـريـن جـريـان          
ـه               اسالمي يعـنـي داعـش در مـنـطـق
هستيم که تالش دارد با شنيع ترين و   
غيرقابل وصف ترين جنايات جوامـع  
را به قهقرا بـبـرد، و اگـر ايـن جـريـان               
موفق شده است پـيـشـرويـهـاي قـابـل          
مالحظه اي در عراق و سوريه داشـتـه     
باشد و بخشهاي وسيعي از مناطق را 
زير سيطره خود نـگـه دارد و زنـدگـي           
مردم به جـهـنـمـي غـيـرقـابـل وصـف              
تبديل کـنـد، اسـاسـا بـا حـمـايـت و                    
همراهي دولت ترکيه و مـتـحـديـن آن         
ـه        نظير پادشاهي سعودي است. بـنـا ب
يک گزارش دولت اردوغان رسما اجازه 

هزار نفر براحتي از مرز  ١٥ داده است 
ـه صـفـوف            اين کشور عبور کننـد و ب
جنايتکاران داعش در سوريه و عـراق    
بپـيـونـدنـد. گـزارشـهـاي بسـيـاري از                 
همراهـي دولـت اردوغـان بـا داعـش              
منتشر شده است. اما متاسفانه تمـام   
نفـرت از داعـش بـر سـر اردوغـان و                  
ــت                ــن دول ــخــت. اي ــري ــرون ــش ف حــزب
ـلـي          آنچنانکه بايد در سطح بـيـن الـمـل
مورد تعرض گسـتـرده مـردم شـريـف          
ـه کـه بـايـد             جهان قرار نگرفت. آنـگـون
افشا و رسوا نشد. آنگونه که بايد زيـر     
ضــرب و فشــار تــظــاهــراتــهــا و                   
اعتراضات و اکسيونـهـاي نـيـروهـاي        
چپ و سکوالر و انسـان دوسـت قـرار          
نگرفت. در شرايط کنوني مـبـارزه بـا       
تـــوحــــش اســــالمـــي داعـــش و                
ـه و              تروريستهاي اسـالمـي در سـوري
عراق بدون مبارزه اي قاطع بـا دولـت       

 ترکيه و عربستان معنايي ندارد.  
رها کردن افسار فاشيسـم تـرکـي      
ـه                عليه مردم کـردسـتـان عـمـال عـلـي
نيروهاي ضد داعش و اساسا بـا ايـن       
هدف صورت ميگيرد کـه بـا ايـجـاد         

فضاي جنگي رعب و سرکوب مـانـع     
پيشروي و حق خواهي مردم کردستان 
ترکيـه شـود و کـال جـنـبـش چـپ و                    
سکوالر در تـرکـيـه را عـقـب بـرانـد.                
اردوغان و حزب اسالميش بر خـالف    
آنچه ادعا مـيـکـنـد بـا داعـش وارد               
جنگ نشده است. بنا به يـک گـزارش        
ـه              طي دو سه هفته گذشـتـه کـه بـنـا ب
ادعاي آنها "جنگ با داعش و پ ک        
ـه سـوي            ک" شروع شده تنها يـک بـار ب
داعش شليک شـده و تـمـام حـمـالت              
مــتــوجــه پــايــگــاهــهــاي پ ک ک و              
نيروهاي کردستان سوريه و "يگانهـاي   
ــق" بــوده اســت. حــتــي                 مــدافــع خــل
نيروهاي آمريکائي به اين اذعان کرده 
ـه اش                 ـه بـيـشـتـريـن حـمل اند که ترکـي
مــتــوجــه کــردهــاســت و نــه داعــش.          
مشغله اصلي دولت اردوغـان اکـنـون      
اينست که با ايجاد يک منطقه حـائـل   
در سوريه مانع به هم پيوستن مناطق 
کردنشين کوباني و عـفـريـن شـود و             
نيروهاي کرد سوريه را از بهم پيوستـن  
و ايجاد مناطق خود مـديـريـتـي دور       
کند. درعين حال اردوغان ميخـواهـد    
در اين فضا بر انتخابات جديد و کـل      

 فضاي جامعه تاثير بگذارد.
ــنــســت کــه             اردوغــان شــاهــد اي
حاکميت حـزب اسـالمـي عـدالـت و            
توسعه در ترکيه در حال افـول اسـت و       
با مصافهاي جدي اجتماعي مـواجـه     
است. تالش اين حزب براي اسـالمـي      
کردن قوانين و جو اجتمـاعـي بـا سـد         
مقاومت و مقابله جدي نيروهاي چپ 
و سـکـوالر مـواجـه شـده و تـاکـنـون                 
ـه             موفقيتي نداشته اسـت. چـرخـش ب
سمت يک فضاي حکومت نظـامـي و     
جنگي و تالش براي جلـب نـيـروهـاي       
ارتجاعي و افراطي نـاسـيـونـالـيـسـت          
ترک، در عين حال تقاليي اسـت بـراي     
عــقــب رانــدن ايــن جــو اعــتــراضــي             
اجتماعي و سـرپـا مـانـدن در فـازي                

   طوالني تر.
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ـه          مهلت براي تشکيل دولـت جـديـد ب
ـه قـانـون بـايـد                   پايان ميرسد و بـنـا ب
دولــتــي مــوقــت تشــکــيــل شــود و              
انتخابات جديدي را بـرگـزار کـنـد تـا            
تکليف دولت تعيين شود. احمد داود   

اوغلو نخست وزير ترکيه از تشـکـيـل      
دولت بعدي انصراف داده و ايـن بـدان       
معناسـت کـه مـامـوريـت تشـکـيـل               
ـه جـز                ـه حـزب ديـگـري ب دولت بايد ب
عدالت و توسعه واگذار شـود. دولـت        
اردوغان امـيـدوار بـوده اسـت کـه در              
سايه موج پان تـرکـيـسـتـي و فضـاي           
رعبي که ايجاد کـرده در انـتـخـابـات          
ــاري از                    ــيـــ ــدي آراي بســـ ــعـــ بـــ
ـه خـود               ناسيوناليستهاي تـرکـيـه را ب
جلب کند و بتواند مـانـع ورود حـزب          
دموکراتيک خلقها به پارلمـان شـود و       

درصـدي     ٥٠ به تنهايي به اکـثـريـت        
ـه اهـداف         برسد و بر اساس آن بتوانـد ب
خود که تغييرات اسـاسـي در قـانـون           
اساسي ترکيه به نفع قوانين اسـالمـي      
و حزب "عدالت و توسعه" و افـزايـش         
اختيارات رئيس جمهوري است دست 
يابد. اما آخرين نظر سنجي ها نشـان     
ـه                     ـقـال مـحـکـوم ب ميدهـد کـه ايـن ت

اوت     ١٩ شکست است. همين امروز  
بنيانگذار و مالک شرکت نظرسنـجـي   
متروپل اوزر سنجر در برنامه اي زنـده  

، اعـالم کـرد       CNNturkاز کانال 
که "در تحقيقات ميداني مفصلي کـه   
در چـنـد هـفـتـه گـذشـتـه داشـتـيـم و                    
نظرسنجي هاي مختلفي کـه بـرگـزار        
کرديم افزايش قابل توجـه آراي حـزب       

) را    HDPدموکراتيک خـلـق هـا (          
مشاهده کرديم. ترک ها، حکـومـت و     
دولت ترکيه يک خـطـاي اسـتـراتـژيـک           
کرده و حزب دموکراتيک خـلـق هـا را        
به تنها حزب کـردي تـبـديـل کـرده و              
کردها را از حزب عـدالـت و تـوسـعـه          
دور کرده اند. اگر نظر بنده را بخواهيد  
با توجه به تحوالت موجود در ترکـيـه   
ـقـاتـي کـه شـرکـت             و با توجه به تحقـي
نظرسنجي متروپل انـجـام داده اسـت        
حزب دموکراتيـک خـلـق هـا خـواهـد             
توانسـت جـاي حـزب حـرکـت مـلـي                

تـرکـيـه    ترکيه را گرفته و به حزب سوم   
تبديل شود.".يک نظر سـنـجـي ديـگـر           
گــويــاي ايــنــســت کــه مــحــبــوبــيــت            
دميرتاش در ميـان مـردم کـردسـتـان          
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در ايران هر نوع تشکلـي از     
ــومـــت و                  ــکـ ــه از حـ ــردم کـ مـ
حــکــومــتــيــان مســتــقــل بــاشــد         
مــمــنــوع اســت. چــه در طــول                
ــه در                 ــان و چ ــاه حــکــومــت ش
جمهوري اسالمي  ممنـوع بـوده     
است. به همين دلـيـل عـلـيـرغـم          
ــي وقــفــه مــردم و               مــبــارزات ب
فداکاري ها و جانـفـشـانـي هـاي        
زياد فعالين کارگري، کمونيست 
هــا و آزاديــخــواهــان، تــاريــخــا          
ــرهــنــگ مــتــشــکــل شــدن و               ف
سازمان دادن در ايـران ضـعـيـف       
بوده است. در صد سال گـذشـتـه       
تنها در دوره انـقـالبـات و دوره            
هاي بحراني، انقالب مشروطـه،  

و چـنـد        ۳۰تـا     ۱۳۲۰سالهاي 
 ۵۷سالي در طول دوره انـقـالب     

مردم فرجـه يـافـتـه        ۶۰تا اوايل 
انــد کــه تشــکــل هــايــي ايــجــاد           
کنند. اما اين دوره هـا زودگـذر      
بوده است و به مـجـرد تـحـکـيـم           
قدرت مرکزي، ايـن تشـکـل هـا         
بشدت سرکـوب شـده و از بـيـن             
رفته اند و يا به شدت حاشيه اي 
شده اند و مجال تماس با مـردم    
و جـذب نـيـرو و گـردهـمـايـي و                
ايجاد مکانيزم هايي براي بحـث  
و تبادل نظر و فرهنگ سـازي و      
بروز خالقيت ها نيافته اند. دهه 
گذشته اما دوره سر سخت تريـن  
تالش ها بـراي مـتـشـکـل شـدن           
بوده است و عليـرغـم هـر درجـه         
سرکوب و دستگـيـري فـعـالـيـن،         
تشکل هايي ماندگار شده اند و   
با آمدن مـديـاي اجـتـمـاعـي، و             
روي آوري ميليوني مردم به آن،   
ابزاري جديد و اشکالي جديد از   
ــاي                ــه هـ ــکـ ــبـ ــل، از شـ ــکـ تشـ
مــبــارزاتــي، از کــمــپــيــن هــا و           
آکسيون ها شکل گرفـتـه اسـت.      
ايـن دوره تــاريــخـي مــهــمــي در           

 ايران است. 
در ده سـال گـذشـتـه، دهـهـا             
تشکل و نهاد بزرگ و کـوچـک و     
صدها شبکه تـوسـط کـارگـران،         
معلمان، پرستاران، دانشجويان، 
فعالين حقوق زن، فعالين حقـوق  

کودک، نويسندگـان، مـدافـعـيـن        
ــاع از                 ــا دف ــط زيســت ي مــحــي
حيوانات، علـيـه اعـدام، عـلـيـه           
اعتياد، در زمـيـنـه مـوسـيـقـي،          
فيلم و هنـر و ادبـيـات و دهـهـا              
زمينه ديگر بوجود آمـده اسـت.     
هــزاران نــفــر بــراي ايــجــاد ايــن            
تشکل ها پا به مـيـدان مـبـارزه         
گذاشته اند. بسياري از فعـالـيـن     
اين عرصه ها در طول سـالـهـاي      
گذشته دستگيـر شـده يـا تـحـت            
تعقيب قرار گرفتـه انـد، بـعـضـا          
کشور را تـرک کـرده و بسـيـريـا              
مشمول مـحـرومـيـت شـده انـد.           
عليرغم اين، هم تعداد اين نـوع    
تشکل ها و هم تعداد فعالـيـنـي    
که از هـر فـرصـتـي بـراي جـمـع                
کــردن ديــگــران در يــک ظــرف              
مبارزاتي، سياسي يا فرهنگـي،  
استفاده ميکنند، رو بـه فـزونـي        
گذاشته است. اين نقطه عـطـفـي     
در فـرهـنـگ سـازمـانـگـرانـه در             
ايران است. يک دستاورد مهـم و     
تاريـخـي ايـن تـالش هـا شـکـل                
گيري نسلي از فعالين در عرصه 
هاي مختلـف اسـت کـه تـوان و             
تجربه سازماندهي بااليي را در     
خود جمع کرده است و اين يکـي  
از مــنــابــع تــداوم فــعــالــيــت                 
سازمانگري در ايـران اسـت. بـا         
آمدن مـديـاي اجـتـمـاعـي امـا،            
مردم ابزار و امکان بسيار مـهـم   
و جديدي يافته اند که بـه کـمـک      
آن ابعاد تـالش بـراي مـتـشـکـل           
شـدن بســيـار وســيـع تــر شــده و              
هزاران فعال سياسي پا به ميدان 
مبارزه، متحد کردن و متشکـل  
شدن گذاشته اند و خالقيت هاي 
تازه اي شروع به شـکـفـتـن کـرده        
است. ابتکارات وسيع و جالـبـي    
که توسط معلمان در شـهـرهـاي      
مــخــتــلــف و در شــبــکــه هــاي              
اجتماعي شکل گرفته است، يک 
نمونه مهم از رونـد رو بـه رشـد            

 سازمانيابي در ايران است. 
 

ــا              ــورهــ ــتــ ــاکــ ــن فــ ــا ايــ بــ
ــيــز در             ســازمــانــدهــي حــزبــي ن
موقعيت جديدي قرار گـرفـتـه و        
معنـاي تـازه اي بـخـود گـرفـتـه                

ــاي               ــه هـ ــه عـــرصـ اســـت. هـــمـ
مبارزاتي اقتصادي، فرهـنـگـي،    
محيط زيستي و غـيـره بسـيـار           
ارزشمند و حياتي اند. هر کـدام     
به سـهـم خـود فـرهـنـگ تـازه و                
تــجــارب تــازه اي را ايــجـــاد                 
ميکنند، همبستگي بوجود مي 
آورند، هرکـدام يـک آمـوزشـگـاه          
ميشـونـد و کـادر سـازمـانـده و               
مبلغ تربيت مـيـکـنـنـد، روحـيـه          
مبارزاتي و آمـادگـي فـعـالـيـت           
سياسي را در ميان مردم تقويت 
ميکنند و موقعيـت را بـه نـفـع           
مردم و به زيان حکومت تغـيـيـر    
ميدهند. اما حـتـي قـوي تـريـن           
جنبش ها حتي اگـر مـنـجـر بـه            
دستاورد خاص و ارزشمندي هـم  
بشود، بدون تغييرات بنيادي در 
سيـاسـت و بـدون کسـب قـدرت              
سياسي، نـاپـايـدار و شـکـنـنـده              
است. حزبي الزم است که مـردم     
را در عـرصـه مـبـارزه سـيـاسـي              
بـــراي ســـرنـــگـــونـــي و ايـــجـــاد          
تغييرات اساسي در جامعه اعـم  
از اقــتــصــادي يــا ســيــاســي و              
اجــتــمــاعــي نــمــايــنــدگــي کــنــد.       
نميتوان ميـدان سـيـاسـت را بـه            
انواع و اقسام احزاب و جريانات 
بورژوايي، از نوع ملي اسـالمـي   
يا سلطنت طلب و حقـوق بشـري     
و غــيــره ســپــرد و امــيــدي بــه                
تغـيـيـرات اسـاسـي در جـامـعـه               
داشـت. احــزاب مـلــي اسـالمــي           
عليرغم هر تفـاوتـي بـا هـم، در           
طوالني تر کردن عمر حـکـومـت    
شريکند و قادر به هيـچ تـغـيـيـر        
جدي در زندگي زنان، جـوانـان و     
توده هاي کـارگـر و زحـمـتـکـش           
نيستند. نه چنين رسالتي دارنـد   
و نه حتي چنين ادعايـي. تـنـهـا        
خاصيت آنها وجـود شـکـاف در        
ــرصــت              حــکــومــت اســت کــه ف
بــيــشــتــري بــراي مــبــارزه مــردم         
فراهم ميکند اما همين شکـاف  
هم به دلـيـل مـبـارزات مـردم و            
راديکاليسم جامعه ايجـاد شـده     
است. جريانات سلطنت طـلـب و      
احزاب ناسيونـالـيـسـت ايـرانـي،         
کرد و ترک و عرب و غيره نيز نه 
خواست هاي مردم را نمايندگـي  

ميکنـنـد و نـه تـقـويـت کـنـنـده                  
مبارزه مـردم عـلـيـه حـکـومـت              
هستند. اينها در بهترين حـالـت    
ــبـــــلـــــيـــــغـــــات         مشـــــغـــــول تـــ
ناسيوناليستي، نژادپـرسـتـانـه و       
در انتظار نگهداشتن مردم بـراي  
دخــالــت دولــت هــاي غــربــي                
هستند. افکار ناسيوناليستي و    
قوم پرستانه مـانـنـد سـم عـمـل             
ميکنند و به درد اتـحـاد مـردم          
نميخورند. اين نيروها بـر شـانـه        
هاي هـمـيـن جـنـبـش هـاي حـق               
طلبانه تالش ميکنند به قـدرت    
بــرســنــد و بســاط اســتــثــمــار و            
نابرابري و بيـحـقـوقـي را ادامـه          
بدهند. بيخود نيسـت کـه تـمـام          
تالششان را مـيـکـنـنـد کـه اوال             
جنبش کارگري و سايـر جـنـبـش       
هاي حق طلبانه را در چهارچوب 
محدود و صنفي نـگـاه دارنـد و          
ــردم را از                    ــدام مـ ــا مـ ــيـ ــانـ ثـ
ــيــســم            ــيــســم و کــمــون ســوســيــال
بـتـرسـانــنـد تــا جـلـو رشـد آن و                  
تغييرات بنيادي در جـامـعـه را        
بــگــيــرنــد. بــخــش عــظــيــمــي از          
تبليـغـات دولـت هـا، احـزاب و              
رســانــه هــاي حــاکــم، تــرســانــدن        
مردم از کمونيسم و از احـزابـي         
اســت کــه تــغــيــيــرات بــنــيــادي           
ميخواهند. بخـش عـظـيـمـي از           
تـبـلـيـغـات آنــهـا ايـن اسـت کــه                 
بگويند دنيا هميشـه بـر هـمـيـن          
پاشنه چرخيده است، که بـرابـري     
و رهايي از استثمار و سـرمـايـه      
داري اتوپي است. کـه هـمـيـشـه           
اقليتي بايد صاحـب امـتـيـازات       
فــراوان اقــتــصــادي و ســيــاســي          
باشند و اکثـريـت کـار کـنـنـد و             
استثمار شوند. بخش عـظـيـمـي        
از تــبــلــيــغــات آنــهــا در کــنــار             
نيروهاي سرکـوبشـان ايـن اسـت         
که مردم را از چنين احزابي دور   
کنند. بخش عظـيـمـي از تـالش         
آنــهــا ايــن اســت کــه در قــالــب              
روشنـفـکـر و روزنـامـه نـگـار و                
حتي بعضا در قـالـب بـه ظـاهـر          
فعال يا روشنـفـکـر چـپ تـئـوري           
ببافند که حزب ضرورتي نـدارد.  
اينها همه در هر شکل و قالـبـي   
که صورت گيرد بخش مهمي از 

تبليغات نيروهاي راست جامعه 
بــراي حــفــظ وضــع مــوجــود و             
جلوگيري از روي آوري مـردم بـه     
اين احزاب و انقالب و تغييـرات  
ريشه اي است. متاسفانـه حـتـي       
بعضا در ميان کارگران مبارز و 
يا روشنفکران مخالف حکومـت  
کســانــي هســتــنــد کــه بــداليــل           
مــخــتــلــف يــا بــا انــگــيــزه هــاي          
مختلف، مبلغ همين ايـده هـاي     
دســت راســتــي درمــورد تــحــزب       
هستند. نه به حزبي مي پيوندند 
و نـه قـادرنـد حـزبـي بسـازنـد و                
بــرنــامــه و ســيــاســت هــايــش را          
تدوين کنند و عمـال پشـت ايـده        
هــاي عــقــب مــانــده اي ســنــگــر          
گرفته اند. همه ايـنـهـا را بـايـد             
خــنــثــي کــرد و مــوثــرتــريــن راه           
خنثي کردن اين تالش هـا، روي    
ــپ،                   ــزاب چـــ ــه احـــ   آوري بـــ
 سوسياليسم و کمونيسم است. 

 
/ �3ان 
	ر����	+A  

در دهه گذشـتـه و بـويـژه در           
سه چهار سال اخير اعـتـصـابـات     
زيادي در مراکز بزرگ صنـعـتـي    
سازمان داده شده است. بسياري  
از اين اعتصابات طوالني مدت 
بوده و يا مـکـررا در يـک واحـد             
تولـيـدي رخ داده اسـت. در دل               
اين اعتصابات نسل تـازه اي از      
فعالين و رهبران جوان کـارگـري     
به جلو صـحـنـه آمـده اسـت کـه               
سرمـايـه بـزرگـي بـراي جـنـبـش               
کــارگــري مــحــســوب مــيــشــود.       
ايــنــهــا در حــال کســب تــجــربــه           
هستند تا چم و خم اعـتـصـابـات     
کارگري را بياموزند و به رهبران 
مــجــربــي تــبــديــل شــونــد. امــا            
صرفنظر از اهميت اعـتـصـابـات     
و اعتراضات براي خواست هـاي  
روزمره، آنچه بـراي کـارگـران از        
هــمــه چــيــز حــيــاتــي تــر اســت،            
انتخاب حزب سياسي اسـت. بـا      
انتخاب حزب در ابعـادي وسـيـع      
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يــکــســان بــه کــارگــران شــرکــتــهــاي           
پيمانکاري و رفع تبعيض عليـه آنـان     
خطاب به مديران کل "تعاون، کـار و       

 ها داده شد.  رفاه اجتماعي" استان
اين ابالغيه بطور واقـعـي عـقـب       
نشيني دولت در مقابل اعـتـراضـات      
گسترده کارگـري از جـملـه کـارگـران            
ـتــروشــيــمــي مــاهشــهــر بــه عــنــوان          پ
پيشتاز اين مبارزات و کـارگـران در         
پتروشيمي تبريز و خودروسازي هـا و    
ديــگــر مــراکــز کــرگــري اســت. ايــن            
موفقيت تاثير مستقيمي بر زندگي و 

ميليون کارگر دارد، اگـر     ۴ معيشت 
به اجرا درآيد. يک قدم مهم در تثبيت  
اين پيشروي وادار کردن صاحبان کار 
به اجراي آنست. در اين رابطه اتحاديه 
آزاد کارگران ايران طي فراخواني همه 
کارگران را به مـبـارزه مـتـحـد بـراي             
اجرايي کردن اين حق پايه اي خـود و      
تحقق خواسـت دسـتـمـزد و مـزايـاي             
يکسان در بـرابـر کـار يـکـسـان شـده              
است. روشن است که بايد وسيـعـا بـه       
اين فراخوان پاسخ داد و هر جا که در   
ميزان دستمـزد و مـزايـاي کـارگـران            
ـبـعـيـضـي هسـت،          پيماني و رسمي ت
کارگران پيماني و رسـمـي در کـنـار             
ـيـاورنـد و خـواسـتـار            يکديگر فشار ب
ـنـهـا          اجرايي شدن اين مصوبه و نـه ت
ـلـکـه خـواهـان افـزايـش سـطـح                 اين ب

 دستمزدهايشان شوند. 
اما نکته ديگر در هميـن رابـطـه      

 ۹۲ مصوبه قبلي دولت در مهـرمـاه     
در خصــوص ابــقــاي شــرکــت هــاي            
ـنـا بـر خـبـرهـا                    پيمانـکـاري اسـت. ب
مــحــمــود عســگــري آزاد جــانشــيــن         
معاونت "توسعه مديريت و سـرمـايـه     

 ۹۲ انســانــي" روحــانــي در ســال                  
ـيـت    بخشنامه اي مبني بر تداوم فعال
شرکت هاي پيمـانـکـاري و يـا عـقـد             
ـنـگـونـه شـرکـت هـا را بـه                  قرارداد اي
تمامي دستگاههـاي اجـرايـي ابـالغ         
کرد. اين بخشنامه لغو مصـوبـه اول       

مبني بـر خـاتـمـه        ۹۰ بهمن ماه سال 
کار شرکت هاي پيمانکاري در مراکز 

کــارگــري را کــه آن نــيــز زيــر فشــار               
اعتراضات گسترده کارگران از جملـه  
اعتراضات هزاران کارگر پتروشيـمـي   
ماهشهر بـه تصـويـب رسـيـده بـود،               
اعالم داشت. در اين بـخـشـنـامـه بـر           

قرارداد نکاتي چون ممنوعيت بستن 
ـيـمـانـي        ، غـيـر     مستقيم با کارگـران پ

ـيـر شـغـل و سـمـت              ممکن بودن تغي
"کارگران تغيير وضعيت يافته" حتـي    
ـلـي بـاالتـري ارائـه           اگر مدرک تحصي
دهند و اشتغال آنان صرفا در هـمـان       
ــي کــه در شــرکــت هــاي                مشــاغــل
پيمانکاري به آن اشتغال داشته اند، و 
اينـکـه کـارگـران بـراي احـراز شـغـل                 
ديگري مثل ديگر کارگران از طـريـق     
شرکت در آزمون هاي استخـدامـي و     
قانـون مـديـريـت خـدمـات کشـوري              
ميتوانند اقدام کنند و در قـراردادهـا     

ـيـروي       به هيچ وجه نبايد به موضـوع ن
کارگيري افـراد، حـقـوق و           انساني، به

مزاياي کارکنان شرکت خصـوصـي،     
تعداد آنها و موارد مشابه قيد گردد، 

 اشاره شده است. 
اين بخشنامه بـا لـغـو مصـوبـه            

که به کار شرکـت   ۹۰ بهمن  ماه سال 
هاي پيمانکاري خاتمه مـيـداد و در         
ــخــش هــايــي از                   ــيــجــه آن در ب نــت
پتروشيمي ها و نفت و ايران خودرو و   
ـيـر              ذوب آهن و غـيـره کـارگـران تـغـي
ـيـدا کـردنـد، مـيـکـوشـد                 وضعيـت پ
پــيــشــروي کــارگــران را ســد کــرده و            
اوضاع را به عقب برگـردانـد. بـه ايـن          
معنا که از يـکـسـو، تـحـت عـنـوان              
ـتـه " و              کارگران "تغيير وضعيـت يـاف
آوردن بــنــدهــايــي مــانــع اســتــخــدام          
مستقيم  و حتي هر نوع تغيير سمـت  
"کارگران تغيير وضعيت يافته" فرضا   
در صــنــعــت نــفــت، پــتــروشــيــمــي و          
مجتمع هاي بـزرگ ايـران خـودرو و            
ذوب آهن و غيـره مـيـشـود و اجـازه            
نميدهد که اين کارگران بـه خـواسـت        
اصلي خود کـه هـمـانـا کـوتـاه شـدن              
دست پيمانکاران و استخدام مستقيم 
و رسمي شان در صنايع بزرگي که در 
آن اشتغال دارنـد، بـرسـنـد. از سـوي             
ديگر تالش دارد کـه وجـود شـرکـت           
هاي پيماني و خصوصي را در درون     
اين مراکز کليدي و اصـلـي کـارگـري       

 ابقا کرده و نهادينه کند.  
واقعيت اينست که يك سـيـاسـت    
مهم جمهوري اسالمي از همـان بـدو     
روي كار آمـدنـش شـقـه شـقـه كـردن              
صنعت نفت و صنايع وابسته به آن و     

هاي بزرگي چون ايران خـودرو   مجتمع
هــاي    و ذوب آهــن و ديــگــر بــخــش            

كارگري و سپردن هر بخش آن به يـك    
پيمانكار بود. جمهوري اسالمي ايـن   
ـقـش    سياست را در پيش گرفت چون ن

را ديـده       ٥٧ كارگران نفت در انقالب 
بود و تجربه كرده بود و مـيـخـواسـت       
جــلــوي تــكــرارش را بــگــيــرد. رژيــم            
ـنـهـا در          اسالمي اين سياست را نـه ت
صنعت نفت و پتروشيمي ها و ديـگـر   
صنايع وابسته به آن بلكه در مجتـمـع   
هاي بزرگي چون ايران خـودرو، ذوب      
آهن اصفهان و در بسياري از مـراكـز     
كارگري و حتي در ميان مـعـلـمـان و       
پرستاران بـه اجـرا گـذاشـت. در ايـن               
شكل برده وار كـار، كـارگـران عـمـال          
بطور دوبله توسط دالالن و سـرمـايـه      
داران استثمار ميشوند. دستمزد آنـان  
ـيـز         بسيار نازل است و چماق اخـراج ن
همواره روي سر كارگر قـرار دارد. در       
ـنـد        ميان اين كارگران، كسانـي هسـت
كه سالها با اين شكل از اسـتـخـدام،        
كار کرده و همچنان از هرگونه تامين 
ـنـكـه در           شغلي محرومند. بعـالوه اي
اين جنگل سرمايه، بسياري از حق و   
حقوق كارگران نيز سلب ميشود و ما 
شاهد آنيم كه چند ماه چند ماه مـزد    
او را پرداخت نميكنند و به هر شكلي 
كه ميتوانند از مزاياي شغلي كـارگـر   

 ميزنند و پولش را باال ميكشند. 
جمهوري اسالمي با اتـخـاذ ايـن      
سياست عمال بر پاي بخش عظيـمـي   
از كارگران، آنهم در مـراكـز بـزرگ و          
ــر بســت.             کــلــيــدي کــارگــري زنــجــي
اعتراض کارگران در طول تـمـام ايـن        
ـيـمـانـي و              سالها به استـخـدامـهـاي پ
شرايط نابرابـر کـاري تـحـت عـنـوان             
پيماني و رسـمـي در واقـع تـعـرضـي             
براي پاره كردن اين زنـجـيـر و در هـم           
شكستن كل ايـن سـاخـتـار بـرده وار            
 کاري در محيط هاي کار بوده است. 
ــجــاســت کــه مــوج             ــه ايــن نــکــت
اعـتـراضـات  گسـتـرده کـارگـري بــا                

خواست کوتاه شدن دست پيمانکـاران  
از محيط هاي کار و در صف جـلـوي   

ماه مبارزه متـحـدانـه هـزاران        ۱۵ آن 
کارگر پتروشيمي ماهشـهـر در سـال        

ــوري اســالمــي را در                ۹۰  ــه ــم ، ج
مخمصه جـدي اي انـداخـتـه اسـت.              
ــرش هــر روزه                ــا گســت خصــوصــا ب
اعتراضات کارگري و وزن سـنـگـيـن         
جنبش کارگري در فضـاي سـيـاسـي         
جامعه، خطر براي حکومت جدي تـر  
شده است. تالش دولت روحاني عقب  
ـقـاي شـرکـتـهـاي                 زدن اين مـوج و اب
ـلــيــدي و              ـيــمــانـکــاري در مـراکــز ک پ
ـيـدي کـارگـري        مجتمع هاي بزرگ کل
ـيـن           است. حفظ ساختار کـنـونـي چـن
مراکزي با سپردن هر بخش آن به يـک  
ـيـن           پيمانکار و پاسکـاري کـارگـران ب
دالالن کار و مـديـريـت شـرکـتـهـاي              
ـتـي ابـزار                 متفاوت و مـقـامـات دول
ـفـرق کـردن صـف                  مهـمـي بـراي مـت
اعتـراض کـارگـران و جـلـوگـيـري از                
مبارزات متحدانه آنهاست. در كـنـار    
اين وضـعـيـت جـهـنـمـي كـار، رژيـم                
اسـالمـي تـالش كـرده اسـت كـه بــا                 
ـيـروهـاي       استقرار بسيج و حراست و ن
سركوب خود در محيـط هـاي كـار،        
جلوي هـر حـركـت و اعـتـراضـي را                 
ـيـدي و       خصوصا در صنايع بزرگ كـل

 مجتمع هاي بزرگ كارگري بگيرد.
ـنـکـه امـروز دولـت              اما نفـس اي
بخشنامه صادر ميکند و دسـتـمـزد        
کارگر پيماني و رسـمـي را يـکـسـان            
اعالم ميکند، آنهم بدنبال بخشنـامـه   
قبلي اش مبني بر ابقاي شـرکـتـهـاي       
پيمانکـاري در مـحـيـط هـاي کـار،               
نشــانــگــر فشــار ســنــگــيــن جــنــبــش        
اعتراضي کارگري است. به عـبـارت      
روشنتر فشار اعـتـراضـات گسـتـرده          
کارگري و خصوصا تداوم مـبـارزه بـر      
سر خواست تغيير قراردادهاي کـاري    
به قراردادهاي مستقيم، بـاعـث شـده      
ـيـش    که امروز دولت براي اينکه کار ب
از اين بيخ پيدا نکنـد و بـراي حـفـظ           
ساختار موجود، ناگزير بـه پـرداخـت        
دستمزد و مزاياي يـکـسـان در بـرابـر          

 کار يکسان تن دهد. 
با گسترش مبارزات خـود بـايـد        
اين عقب نشيني را تثبيت کرد و کـل  
بساط برده وار کار پيـمـانـي را جـمـع          

 کرد. 
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همانطور که کارگران پيمـانـي بـا      
ـنـد                مبارزات هـر روزه شـان تـوانسـت

دولت را به عقب برانند کـه ابـالغـيـه         
دهد و دستمـزد يـکـسـان و مـزايـاي             
يکسان براي کارگر پيماني و رسـمـي     
را مصوبه و سراسري اعـالم نـمـايـد.         
ــا تــداوم                  ـنــد ب ـتــوانـ ـيـ ــارگــران مـ ک
ـيـمـانـکـاران         مبارزاتشان کل بساط پ
اين واسطه هاي مفتخور و انگل را از 
سر راه خود کنار بزنند. راه کار در قدم 
اول تثبيت مصوبه دستمزد يـکـسـان      
در برابر کار يـکـسـان بـراي کـارگـران           
پيماني و رسـمـي و تـحـمـيـل آن بـه                  
کارفرمايان و صاحبان کار اسـت. در     
ـيـدن بـر خـواسـت لـغـو                    کنار آن کـوب

ـنـي بـر             ۹۲ مصوبه سـال     دولـت مـب
ـيـمـانـکـاري در              ابقاي شرکت هـاي پ
کارخانجات و پيش کشيدن خـواسـت   
ـيـمـانـکـاران از                  کوتـاه شـدن دسـت پ

 محيط هاي کار است. 
ـيـر       واقعيت اينست که مصوبـه ت
مــاه دولــت در رابــطــه بــا پــرداخــت             

ـيـون کـارگـر            ۴ دستمزد يکسان  ـل مـي
ـتـر و                    پيمانـي را در مـوقـعـيـت قـوي
تعرضي تري قرار مـيـدهـد کـه جـلـو           
بيايند و حقشان را بگيرند. و نه تنـهـا    
اين، بلکه آنها را در موقعيت بهـتـري   
بــراي طــرح  خــواســت افــزايـــش                  
ـقـر          دستمزدها به رقمي بـاالي خـط ف
قرار ميدهد. از جمله هـمـانـطـور کـه         
کارگران پتروشيمي ماهشهر دو سـال  
قبل با خواست حداقـل دسـتـمـزد دو         
ميليون و پانصد هزار پيشتاز جنبش 
بـر سـر خـواسـت افـزايـش دسـتـمـزد                  
شــدنــد، اکــنــون نــيــز ايــن کــارگــران            
مـيــتــوانــنــد در تــداوم مــبــارزه شــان           
همدوش با کارگران رسمي بر خواست 
افزايش دستمزدها بـه رقـمـي بـاالي           

 دستمزدها بکوبند. 
بعالوه يک خواست مهم و کليدي 
اين کـارگـران خـواسـت کـوتـاه شـدن                
دست پيمانکاران از محيط هاي کـار  
ـقـاي       و لغو مصوبه دولت مبني بـر اب
آنها است. دولت بايد مصوبه اش را      

 پس بگيرد. 
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خامنه اي در رجـزخـوانـيـهـاي اخـيـرش عـلـيـه                     
آمريکا يکبار ديگر بر حمايت جمهوري اسالمي از 
دولت اسد، حوثي ها، حزب اهللا و ديگر دارودسـتـه     
ــاکــيــد کــرد. ايــن                      ــتــکــار اســالمــي ت هــاي جــنــاي
رجزخوانيها طبق معمول در پوشش مقابله با نـفـوذ   
آمريکا و سياستهاي استکبار جـهـانـي و دفـاع از             
مستضعفـيـن بـيـان مـيـشـود. امـا دوره ايـن نـوع                        
عوامفريبها مدتهاست به سر رسـيـده اسـت. بـويـژه           
واقعيات سياسي خاورميانه امروز بيش از هميشـه  
پته اين نوع اسالم سياسي ضد آمـريـکـائـي را روي         
آب مي اندازد. سربرآوردن نيروئي نظيـر داعـش بـه        
همـه نشـان داده اسـت کـه اسـالم از چـه ظـرفـيـت                          
جهنمي اي در جنايـت و تـوحـش بـرخـوردار اسـت.               
اکنون همه مردم منطقه و سراسر جـهـان، هـمـچـون        
مردم ايران که بيش از سـه دهـه بـخـتـک جـمـهـوري               
اسالمي را تجربه کرده اند، به معني واقعي قوانين 
و مناسبات و حکومت اسالمي پي ميبرنـد. آنـچـه       

جمهوري اسالمي عليه مردم ايران در کهريزکـهـا و      
زندانها و سياهچالهايش مرتکب ميـشـود، داعـش      
در جلوي دوربينها انـجـام مـيـدهـد! الـگـو و مـدل                    
حکومتي هر دو نيز مبتني بر احکام قرآن و سـنـت     

و حکومت اسالمي در هزار و چهارصـد سـال قـبـل         
است. از طرف ديگر نقش دولت آمريکا و شرکايش  
در ايجاد شرايط فاجعه بار در خـاورمـيـانـه کـه از              
يکسو زمينه دخالتگريهاي جمـهـوري اسـالمـي در         
سوريه و عراق و يمن و از سوي ديـگـر شـرايـط سـر          
بلند کردن نيروئي نظير داعش را فراهم آورده اسـت    
بر همه معلوم شده اسـت. واقـعـيـتـي کـه بـروشـنـي                 
نشاندهنده خدمات متقـابـل تـروريسـم اسـالمـي و             
تروريسم دولتي غرب به يکديـگـر اسـت. ديـگـر بـا              

هيچ ترفند و هياهو و رجزخواني آخوندي نـمـيـتـوان      
چــهــره خــون آلــود اســالم ســيــاســي را زيــر نــقــاب                   
مستضعف پناهي و ضد آمريکائيـگـيـري  پـنـهـان           

 کرد.
اما جواب رجزخواني هاي خامنه اي را  بيشتر و  

قاطع تر از هر واقعيت و تحول سياسي ديگـري مـردم     
عراق داده اند: مردمي که بـا شـعـار "نـه شـيـعـه، نـه                   
سني، حکومت سکوالر!" و "تهران برو بيـرون!" حـکـم           
ــم                        ــروهــاي اســالمــي و خــت ــي ــت و ن ــاري دول ــن ــرک ب
دخالتگريهاي جمهوري اسالمي در عراق را با صـداي  

  بلند اعالم کرده اند.

رسانه هاي رسمي و دولتها 
در منطقه و در غرب، از 

جمهوري اسالمي و روزنامه ها 
و سايتهاي دولتي و جناحي در 
ايران تا العربيه و بي بي سي و 
صداي آمريکا و غيره، تالش 

ميکنند تا تظاهرات مردم عراق 
را در دفاع از اصالحات عبادي 
جلوه بدهند! گوئي عبادي دست 

به اصالحاتي زده است و به 
فراخوان مراجع شيعه نظير آيت 
اهللا سيستاني مردم در دفاع از 

 اصالحات به خيابانها آمده اند!  
اين سناريوي مسخره را حتي        

خود مبلغينش جدي نميگيرند.           
توده  مردم عراق از همان آغاز                
تظاهرات و اعتراضاتشان  با                 
شعارهائي نظير "نه سني، نه                  
شيعي، حکومت سکوالر" و "نان،        
آزادي، حکومت مدني" پاسخ اين        
خزعبالت را داده اند. "اصالح               
طلب" شدن  دولت عبادي، نظير            
اصالح طلب شدن دوخرداديها در         
ايران، تالشي است براي مقابله با         
خواستهاي انساني و راديکال                

مردم و حفظ کل سيستم                           
حکومتي موجود در عراق. اين             
بخشي از تالشهاي عبث دولتها و        
نيروهائي است که خود آماج                  
تظاهرات و اعتراضات توده اي             
مردم عراق قرار گرفته اند. اين               
نوع تبليغات را بايد بحساب                 
دست و پا زدنهاي ارتجاع حاکم             
در عراق و در منطقه و پشتيبانان         
غربي شان در برابر موج                            
اعتراضات مردم عراق گذاشت.           
بايد در برابر اين نوع تبليغات                
ارتجاعي، مضمون و اهداف                  
انساني وسکوالريستي و                         
آزاديخواهانه مبارزات مردم عراق     
را در برابر چشم جهانيان قرار داد          
و با تمام قوا کوشيد تا اين                         
مبارزات عميق تر و گسترده تر             
بشود. اين يکي از وظايف مبرم            
همه نيروهاي کمونيست و انقالبي       
در عراق، در منطقه و در سراسر             
جهان در حمايت از مبارزات توده         

  مردم عراق است.
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هفته گذشته فرمانده انتظامي تهران اعالم کرد 
تـعـداد قـابـل تـوجـهـي از                "در يک عمليات شبانـه     

هنجارشکنان و مزاحميـن نـوامـيـس  در بـوسـتـان                
نرگس محله تهرانسر دستگير شـدنـد". در گـزارش            
خبري مربوطـه دسـتـگـيـرشـدگـان عـده اي اراذل و                   
اوباش خوانده شده اند کـه "بـا انـجـام رفـتـار هـاي                   
نـامـتـعـارف بـاعـث ايــجـاد رعـب و وحشـت بــراي                      

 شهروندان مي شوند".
در ايــن گـزارش در مـورد رفــتـار نــامـتــعــارف                 

هنجار شکنان توضيح بـيـشـتـري داده نشـده اسـت                
اما موضوع هر چه باشد با رفتار نامتعـارف اراذل    
و اوباش حکومتي قابل مقايسه نـيـسـت. در تـمـام           
طول حکومت جمهوري اسالمي گله هاي حزب اهللا   
و خــواهــران زيــنــب و گشــتــهــاي ارشــاد و پــلــيــس                
پيشگيري ناجا و اسيدپاشان و ديـگـر دار و دسـتـه           
هاي مزدور رژيم معني ضد انساني و بويژه ضد زن 
"هنجار شکني" و "حفظ نواميس"  را به همه نشـان   
داده اند. مزاحمين مردم و هنـجـارشـکـنـان واقـعـي           

همين نيروهاي مزدور و اخالقيـات و مـقـدسـات و           
قوانين فـوق ارتـجـاعـي اسـالمـي اسـت کـه زن را                       
ناموس مرد و کاالي جـنـسـي مـتـعـلـق بـه مـردان                  

 خانواده ميداند.
مدتهاست اين نـوع اخـالقـيـات و قـوانـيـن قـرون                 
وسطائي وسيعا از طرف جامعه بچالش کشيده شده و 
حـرکــات اعــتــراضــي نــظــيــر جــنــبــش بــد حــجــابــي و               
بيحجابي، اشاعه ازدواج سفيد در جامعـه، اعـتـراض      
وسيع عليه ديوار آپارتايد جنسي در اسـتـاديـومـهـا و        
دانشگاهها و مـحـيـط هـاي عـمـومـي، و روي آوري                  
جوانان به ارزشها و اخالقيات مـدرن و آزاد انسـانـي            
نافرجام ماندن سياست تحميل اخالقيات پـوسـيـده و        
قوانين زن ستيز اسالمي بـر جـامـعـه را اعـالم کـرده               
است. مهمترين ناهنجاري جامعه ايـران نـفـس وجـود          
جمهوري اسالمي است و مبارزه براي رهائـي زن يـک       
عرصه مهم برطرف کردن اين نـاهـنـجـاري مـحـسـوب          

  ميشود.
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هفته گذشته خـامـنـه اي بـاز         
بــر طــبــل ضــد آمــريــکــائــيــگــري        
کوبيد و اعالم کرد جلوي  نـفـوذ       
اقتصادي و سياسي و فـرهـنـگـي       
آمريکا را خواهد گرفت. از سوي  
ديگر رفسنجانـي اظـهـار داشـت         
که مقاومت به معني فقير کـردن  
کشور نـيـسـت و از کسـانـي کـه                 
ميخواهند در کشـور دعـوا بـراه          
بــيــانــدازنــد انــتــقــاد کــرد. حســن         
شريعتمداري هم نـوشـت خـامـنـه        
اي از تــوافــق هســتــه اي راضــي           
نيست و از مشاور فرهنگي سپاه 
پـاسـداران اخــطـار گـرفــت کـه از              

 جانب آقا موضع نگيريد!  
ظاهرا اين بـحـث و جـدل در            
مــورد تــوافــق هســتــه در مــيــان           

رسانه ها و مقامات و جناحهـاي  
جمهوري اسالمي پايانـي نـدارد.     
اما اين جدال مردم ايران نيـسـت.   
هيچيک از اين موضعگيـريـهـا و      
اظهارنظرها مردم را نـمـايـنـدگـي      

 نميکند. 
ــار             ــگـ ــرنـ ــبـ ــک خـ ــرا يـ ــيـ اخـ
آمريکائي که به ايران سفر  کـرده    
است از جمله نظر مردم در مـورد  
توافق هسـتـه اي را جـويـا شـده                
است. يـک کـارگـر شـصـت سـالـه              
ــن مــورد                ــراز در اي ســاکــن شــي

 ميگويد:
"به طور کلي مردم از توافـق    

[هسته اي] حمايت مي کـنـنـد.        
اما شخصا فکر نمي کنم تغـيـيـر    
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 ترکيه از اوجاالن بيشتر است.  
اين نظر سنجي ها نشان مـيـدهـد کـه         
واقـعـيــت پـيــچـيـده تـر از آنسـت کــه                  
اردوغان تصور ميـکـنـد. هـم اکـنـون            
دولت موقت رسما بايد از نمـايـنـدگـان     
ـات     احزابي تشکيل شود که در انتـخـاب
ـابـنـد و بـه                 قبلي به پارلمان راه مـي ي
نســبــت آرايشــان در دولــت نــمــايــنــده          
داشته باشند. اردوغان حتي ايـن حـق        
را هم ميخواهد از حزب دموکـراتـيـک    
ـا          خلقها بگيرد. اما اين تـقـالهـايـش ب
واکنش احزب مختلف مواجه شـده و      
حتي حزب جمهوريخواه ترکيه  که يـک  
حزب ميانه رو ليبرال تلـقـي مـيـشـود        
ــه اگــر حــزب                  اعــالم کــرده اســت ک
دموکراتيک در دولـت سـهـيـم نشـود              
حزب جمـهـوري خـواه نـيـز در دولـت               
شرکت نخواهد کرد. و اين ميتواند بـه     
ــي او                شــکــســت اردوغــان و رســواي
بينجامد. اين معضل کـنـونـي دولـت        
اردوغان است. تـنـهـا راه بـراي حـزب             
اردوغان اينست که فضا را نظـامـي و     
ـا بـراه انـداخـتـن مـوج              تروريزه کند و ب
گسترده اي از سرکوب و جنگ و دود، 
به حکومت خود ادامه دهد. امـا ايـن       
تــالش حــتــي اگــر در کــوتــاه مــدت              
شانسي داشته باشد در ميان مدت بـه    
شکستي بسيـار سـنـگـيـن بـراي ايـن              
حزب منجر خواهد شد کـه از آن سـر           
بلند نخواهد کرد.  حتي در سطح بـيـن    
المللي اردوغان زيـر فشـارهـاي جـدي         
قرار دارد و هم پيمانانش در اتـحـاديـه        
ـا او                    اروپا و غـرب بـراي هـمـکـاري ب
ـاکـتـور بـيـن              چندان راحت نيستـنـد. ف
المللي چه از جانـب دولـتـهـا و چـه از              
جانب فشارهاي اعتراضـي عـمـومـي       
پــتــانســيــول عــظــيــمــي دارد کــه کــل          
ـاکـامـي                ـا ن سياستهـاي اردوغـان را ب

 مواجه کند.
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دولــت اردوغــان يــک دولــت بشــدت            

ارتجاعي است که ظـرفـيـتـهـاي ضـد           
انساني و جنايتکارانه زيادي در هميـن  
چند ساله از خود نشان داده است و در   
ظرفيت توحش با جمهـوري اسـالمـي      
ايــران و ســايــر بــلــوکــهــاي  ارتــجــاع              
ـا       اسالمي برابري ميکند. اين دولـت ب
تناقضات زيادي مـواجـه اسـت و در            
ـابلـه و                      ـا مـق داخل جـامـعـه تـرکـيـه ب
مخالفت وسيع مـردم مـواجـه اسـت.           
اقدامات اخير اين دولت عـلـيـه مـردم       
کردستان ترکيه و عراق و سوريه مـوج    
نفرت گسترده تري را متوجـه آن کـرده       
است. حاکميت حزب اسالمي عدالـت   
ـاک           و توسعه در منطقه بسـيـار خـطـرن
است و به سرنوشت همه مردم منطـقـه   
از جمله ايران مسـتـقـيـمـا ربـط پـيـدا               
ميکند. مقابله با داعـش و قـهـقـراي          
ـابلـه قـاطـع و                  اسالمي نـيـز بـدون مـق
گسترده با دولت اردوغان امکان پـذيـر   
نيست. با توجـه بـه هـمـه ايـنـهـا ايـن                  
دولت بايد زير ضرب نيروهـاي چـپ و       
سوسياليست و مـردم شـريـف جـهـان            
قرار گيرد. شکست و به زيـر کشـيـدن         
ـايـد             اردوغان و حزب اسـالمـيـش را ب
هدف جدي يک حرکت بين المللي قرار 
ـايـد ايـن        داد. يک کار ما کمونيستها ب
باشد کـه نشـان دهـيـم کـه داعـش از                 
ـاشـيـسـم           ـلـکـه ف توهم مردم زاده نشد ب
اسالمي و داعـش را دولـت آمـريـکـا            
مستقيما خلق کردند، دولت مالکي و 
جمهـوري اسـالمـي بسـتـر رشـد آنـرا                
فــراهــم نــمــودنــد، و دولــت تــرکــيــه و            
عربستان آنرا پـرورش دادنـد و بـزرگ            
ـاکـنـون      کردند. و کليدي ترين نقش را ت
دولت اردوغان ايفا کرده اسـت. دولـت      
ـا گـام گـذاشـتـن در                اردوغان اکنـون ب
ايجاد فضـاي جـنـگـي و ايـجـاد جـو                  
ـازه     حکومت نظامي و سرکوب، دور ت
اي از جدال هاي سياسي را در ترکيه و   
ـايـد بـه             منطقه شعله ور ميکنـد کـه ب
استقبال آن رفت و با دخالتگري فـعـال     
در آن، شکست اين دولت و سرنگـونـي   
ـا              حزب اسالمي عـدالـت و تـوسـعـه ب
حرکت گسترده مردم ترکيه را تـقـويـت    

 و تضمين نمود.

خاصي در زنـدگـي مـردم ايـجـاد          
شود. صاحبان قدرت اجازه نـمـي    

 ".دهند مردم نفعي ببرند
اين بـطـور گـويـا و مـوجـزي               
بيانگرعقيده عمومي مردم ايران 

 در مورد توافق هسته اي است.   
مسـالــه مــردم پــروژه هســتــه        
اي، ضد آمـريـکـائـيـگـري و کـال            
رابطه غرب با جمهوري اسـالمـي   
ــفــس وجــود                ــکــه ن ــل ــيــســت، ب ن
جمهـوري اسـالمـي اسـت. بـراي              
رهائي جامـعـه بـايـد "صـاحـبـان             

 قدرت" را بزير کشيد.  

و توده اي طبقه کارگر چنـد سـر     
و گردن در جامعه بـاال مـيـرود.      
از طــبــقــه اي کــه اســتــثــمــارش           
ميکنند و تکه پاره و بيحقوقش 
کرده اند، به طـبـقـه اي مـدعـي            
کسب قدرت سيـاسـي و تـبـديـل          
شدن به صاحب اصـلـي جـامـعـه        
تبديل ميـشـود. هـويـت هـويـت            
طبقاتي پيدا ميکند. سخنگوي  
سياسي و سراسري پيدا ميکند. 
ــل               ــفــرم خــود را در مــقــاب پــالت
جامعه بلنـد مـيـکـنـد و اقشـار             
مختلف تحت ستم را گـرد خـود     
بسيج مـيـکـنـد، ظـرفـيـت هـاي             
عظـيـم خـود را از جـملـه بـراي                 
اعتصاب عمومي آزاد ميـکـنـد    
و در سطح بين المللي نمايندگي 
ــه                 مــيــشــود. و ايــنــهــا هــمــه ب
مبارزات همين امروز کـارگـران     
نــيــز قــدرت بســيــار بــيــشــتــري           
ميدهد. اما نسل جوان رهـبـران    
کارگري در زمينه انتخاب حزب 
سياسي خود و بسـط نـفـوذ ايـن         
حزب در ميان توده هاي کـارگـر     
بايد نقشي کليدي بـازي کـنـنـد.       

ــد بســرعــت      ــاي ــا گــرايشــات        ب ب
مختلف در جـنـبـش کـارگـري و          
جنبش هاي سياسي مختلف در   
جامـعـه و تـفـاوت عـمـيـق ايـن                 
جنبش ها بـا هـم آشـنـا شـونـد.             
بايد بويژه با کمونيسـم کـارگـري      
و حزب کمونيست کارگري آشنـا  
شوند و تمايزات آن با جنبش ها 
و احــزاب ســيــاســي ديــگــر در             
جـامــعـه را بـيــامـوزنــد. ايـنــهــا             
همانطور که در اعـتـصـابـات و           
اعــتــراضــات روزمــره کــارگــران       
جاي خود را پيدا ميکـنـنـد، در      
زمينه آگاهي طبقـاتـي دادن بـه        
تــوده هــاي وســيــع کــارگــر نــيــز           
نقشي کـلـيـدي دارنـد. مـحـافـل             
مختلف و شبکـه هـاي مـتـعـدد          
ايــن کـــارگـــران در مـــراکـــز و              
شهرهاي مختلف، بايد نه تـنـهـا    
محل بحث درمورد اعتصـاب و    
مطالبات فوري و نحوه مـقـابلـه      
با توطئه هاي کارفرما و دولـت      
و راهـهـاي اتـحـاد و مـتـشـکـل               
ــلــکــه             ــاشــد ب کــردن کــارگــران ب
همچنين بايد کانون گرم بحث و   

ــظــر درمــورد احــزاب              ــادل ن ــب ت
سياسي، افق هاي سياسي چپ و 
راست، راه رهـايـي از سـرمـايـه            
داري و نحوه متشـکـل شـدن در        
حزب سياسي باشد. ايـن طـيـف         
بايد با حزب کمونيست کارگـري  
پيوند عميـقـي بـرقـرار کـنـنـد و              
تنها در ايـن صـورت اسـت کـه               
طبقـه کـارگـر مـيـتـوانـد تـحـول                
عظيمي را به نفع خود و اکثريت 

 جامعه رقم بزند. 
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ــقــطــه قــدرت           مــهــمــتــريــن ن
جنبش کمونيـسـم کـارگـري ايـن          
ــال و آرزوهــاي                ــه امــي اســت ک
اکــثــريــت مــردم را بــدون کــم و            

ميـکـنـد. امـا         نمايندگيکاست 
بـه حــزب    نـيـروي ايـن جــنـبـش،            

کــمــونــيــســت کــارگــري مــحــدود      
ــه                 ــور کـ ــطـ ــانـ ــمـ ــت. هـ ــسـ ــيـ نـ
ناسيوناليسم يا ليبراليسم صرفا 
بـه احـزاب نـاســيـونــالـيــسـت يــا             
ليبرال محدود نيست. کمونيسـم   
ــيــروي وســيــعــي در             کــارگــري ن
جامعه است و حزب کمونـيـسـت    
کارگري يکي از سـرمـايـه هـاي           
مهم آن است. رهـبـران کـارگـري        
نيـز، چـه نسـل جـوان چـه نسـل                 
قــبــلــي و تــوده وســيــع کــارگــر،           
اساسا بـه چـپ جـامـعـه تـعـلـق                  
دارند. موقعيت طبقـاتـي آنـهـا،        
آنها را دائما در نـقـطـه مـقـابـل             
طبقه سرمايه دار و دولـت قـرار       

ساعت کار  ميدهد. مزد بيشتر، 
کمتر، ايمني محيط کار، بـيـمـه    
بيکاري و دهها خواست جاري و 
فوري ديـگـر در کـنـار خـواسـت             

نـابـودي         برابري و رفع تبعـيـض،  
استثمار و فقر و نـابـرابـري جـزو         
تعريف اين طبقه است. مجـبـور    
است هر روز با طـبـقـه سـرمـايـه         
دار، قوانين حامي آن، ارگانهاي 
دولتي حامي آن و رسـانـه هـاي          
حامي آن دست و پنجه نرم کند. 
اين منشاء عظيم قدرت چـپ و      
کمونيـسـم کـارگـري اسـت. امـا              

فعالين جنبش هاي حق طلـبـانـه    
ديگر اعم از جنبـش رهـايـي زن        
يا جنبش دفاع از حقوق کودک و 
فعالين مـبـارزه بـا اعـتـيـاد يـا                
محيط زيست و مدافعين حقوق 
هـمـجـنـســگـرايـان و غــيـره نـيــز               
عمدتا نيروي چپ جـامـعـه انـد.       
فـعــالــيـن جــدي و آگــاهـتــر ايــن            
جنبش هـا مـيـدانـنـد کـه بـدون              
مبارزه با طبـقـه حـاکـم تـغـيـيـر             
جــدي در مــطــالــبــات آنــهــا در            
عرصه اي که فعاليت ميـکـنـنـد     
ايجـاد نـمـيـشـود. در عـمـل بـا                  
گوشت و پوست مـيـبـيـنـنـد کـه            
همه جا منافع جـامـعـه بـا سـد            
سود و موقـعـيـت طـبـقـه حـاکـم             
مواجه ميشود. نـتـيـجـتـا اکـثـر           
اين فعالين نـيـز در قـطـب چـپ              
جامعـه، قـطـب مـقـابـل طـبـقـه                
سرمايه دار، قـرار مـيـگـيـرنـد.             
اينها نيز بالقوه نيروي کمونيسم 
کارگري هستند. به اين مـعـنـي       
ــروي             ــي ــيــســم کــارگــري ن کــمــون
اجتماعي وسـيـعـي دارد و ايـن             
يک نقطه قوت بسيار مـهـم ايـن        
جنبش است. اما مساله کليـدي   
اين است که اين فعالين آگاهانه 
و سيستماتيک تـفـاوت جـنـبـش          
هــاي ســيــاســي در جــامــعــه را            
بشناسند و با انتخاب آگـاهـانـه      
چپ و حزب کمونيست کـارگـري     
پيوند خود را با حزب مستحکم 
کــنــنــد. دســتــشــان را در دســت           
حزب قرار بدهند و توان و نـفـوذ   
خود را پشتوانه گسترش نفوذ و   
قــدرت تشــکــيــالتــي ســازمــانــي      
حزب قرار بدهـنـد. خـط چـپ و            
برنامه کمونيستي را در عـرصـه   
فعاليت خود انتخاب کنند، ايـن  
برنامه و اين حزب را در محافل 
و شبکـه هـاي مـبـارزاتـي خـود             
تبليغ و تقويت کنند و بدانند که 
بدون حزب سـيـاسـي در عـرصـه          
ــنــدگــي            ــمــاي قــدرت ســيــاســي ن
نميشوند و تغييرات اساسـي بـه     
ــا صــورت                ــع خــواســت آنــه ــف ن

 نميگيرد.  
 

در قسمت دوم اين بـحـث بـه      
قـــدم هـــاي مشـــخـــص در راه              

 فعاليت حزبي خواهم پرداخت. 
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در حال حاضر ما شـاهـد تـالش        
همه جانبه اي از سوي هيات حـاکـمـه    
آمريکا و در راس آن بـاراک اوبـامـا                
براي به تصويب رساندن توافق هسـتـه   

و حکومت  ۵+۱ اي ميان کشورهاي 
ـيـم.        اسالمي در کنگره آمريکـا هسـت
واقــعــيــت ايــن اســت کــه اکــثــريــت             
نمايندگان کنگره آمريکا متـعـلـق بـه       
حزب اولترا راست و مـحـافـظـه کـار            
جمهوريخواه است که تماما در مقابله 
با اين توافق صف آرايي کرده اند. اما  
مخالفت با اين توافقنامه به نيروهـاي  
اين حزب محدود نميشود. عناصـري   
ـيـز اعـالم         کليدي از حزب دمکرات ن
کــرده انــد کــه حــاضــر نــيــســتــنــد بــه            
توافقنامه راي مثبت دهند. در حـال       

ـنـده سـنـاي آمـريـکـا             ۱۴ حاضر  نماي
نظرشان را در مورد طرح اعالم نکرده 
اند و چرخش آراي اين افراد به هر سـو  
ميتواند تاثير بسزايـي بـر سـرنـوشـت          
توافقنامه در آمريکـا داشـتـه بـاشـد.          
ـيـش از      چنانچه مخالفين توافقنامه ب
دو سوم آراي کنگره را داشته بـاشـنـد،    
ـيـز    در آن صورت وتوي حتمي اوباما ن
ـنـامـه در کـنـگـره             ـق ملغي شده و تواف
آمريکا به شکـسـت کشـيـده خـواهـد           

ـتـامـبـر      ۱۷ شد. کنگره آمريکا تا   سپ
فرصت دارد تا نظر خود را در مـورد        
طرح اعالم نمايد. ابهـام و نـاروشـنـي          
ـنـده ايـن طـرح در              همچنان بر فراز آي

 گشت و گذار است.
در همين راستا ما شاهـد تـالش     
هيات حاکمه آمريکا براي جمع آوري   
گروههاي متفاوت اجتماعي در دفاع 
از اين طرح هستيم. پيش از ايـن نـام        

تــن از دانشــمــنــدان ســرشــنــاس           ۱۹ 
آمريکايي که نام چند برنده جايزه نوبل 
نيز در ميان شان بود، را در دفـاع از          
اين طرح ديديم. همچنين جـمـعـي از        

فرماندهان نـظـامـي و عـنـاصـري از             
هاليوود دفاع خود را از اين توافققانـه  
اعالم کرده بودند. گرد آوري جمعي از  
ايرانيـ  آمريکايي ها نيز اقـدامـي در     

 همين راستا است. 
اما در اين رابطه بـه چـنـد نـکـتـه           
ـفـوذ           بايد اشاره کرد: اين جمع فـاقـد ن
اجـتــمـاعــي و ســيـاســي خـاصــي در             
جامعه آمريکا است. جمع کـوچـکـي       
است. فاقد هر گونه تاريخچه سياسي  
روشن و قابل تبييني است. موقعيـت   
ـتـي در ارگـانـهـاي               هنري و يا مـديـري
سرمايه الـزامـا بـه خـوش فـکـري و                 
روشن بيني سياسي حـتـي در اردوي         
راست جامعه ترجمه نـمـيـشـود. ايـن           
واقعيت را از البالي خطوط بيانه شان 
ميتوان به روشني ديـد. تـالش کـرده           
اند خود را صلح دوسـت و مـخـالـف           
ـنـد.     جنگ و تقابل نظامي تعريف کـن

ما با اين حال بر سر يـک    « ميگويند:  
و فصـل          چيز توافق داريم: اينکه حل 

مشکالت از طـريـق تـعـامـل، بـراي             
 .«جهان بهتر است تا ستيز و درگيري

و اگر چنين است، بايد پرسيد در کدام 
ـيـن خـط و                   کشمـکـش سـيـاسـي چـن
سياستي را نمايندگي کرده اند؟ کـجـا   
و چه زماني در مقابل ميليتاريسـم و    
قلدري و زورگـويـي هـيـات حـاکـمـه                
آمريکا و کال تروريسم دولتي، چـه در    
گذشته و چه در حال شرايطي کـنـونـي    
موضع گيري کرده و يا خداي نـاکـرده     
آن را محکوم کرده اند؟ مهمتر کـي و    
ــابــل تــروريســم               چــه زمــانــي در مــق
اســالمــي و حــکــومــت اســالمــي و           

جنايت هر روزه اش مـوضـع گـيـري             
کرده اند؟ پاسخ منفي است. اين جمع  
ـبـار و                متناقض فاقد هـر گـونـه اعـت
کارنامه سياسي صلح طلبي است. از  
اين رو نميتوان نسبت صلح دوستي و   
ـبـي    ضد ميليتاريسم و ضد جنگ طل
ـيـجـتـا                     ـت به ايـن جـمـع نسـبـت داد. ن
ـيـات     ميتوان به جرات گفت که اخـالق
ـيـن تـالـشـي            صلح طلبانه مبناي چـن

 نيست.
آيا ناسيوناليستند؟ مسلما داراي 
تمايالت قوي ناسيوناليستي هستند. 
ـيـسـم ايـرانـي داراي دو               اما ناسيـونـال
شاخه متمايز و رو در روي هـم اسـت.     
اين جمع عمدتا اگر خصلت سـيـاسـي    
پايداري عالوه بر منفعت طلبي فردي 
ـنـد، عـمـدتـا                ـيـان کـن و لحظه اي را ب

اسـالمـي انـد. عـدم             -ناسيوناليسم   
موضعگيري روشن در قبال حکومت 
اسالمي اين جمع را علي الـعـمـوم در      
جغرافياي سـيـاسـي ايـن صـف قـرار             
ميدهد. اردويي کـه در اسـاس بـراي             
بقاء و اهلي کردن و اصالح حکـومـت   

 کثيف اسالمي تالش ميکند. 
اما واقعـيـت مـهـمـتـري در ايـن              
دوران در حال شکل گيري است. و آن      
شــکــل گــيــري و تــحــرک جــريــانــات            
البيستي بمنظور پيشبرد سياستـهـاي   
جنـاحـي از حـکـومـت اسـالمـي در                
آمريکا است. و اين يک رکن سياسـت   
جناح روحانيـ  رفسنجاني در شرايـط  
ـيـز روي         کنوني است. جناح روحاني ن
ايــن جــمــع هــا و کــانــونــهــا حســاب             
ميکنـد. در سـفـر سـال گـذشـتـه بـه                    
مجمع سازمان ملل با جـمـاعـتـي از       
اين جنس مالقات و گفـتـگـو کـرد و         
وعده هايي نيز به آنها داده شـد. ايـن          
شرايط و سياست را نيز بايد به تحـرک  
ـنـي           ـي اين جمع و يا جمعهاي ايـن چـن

  افزود.

 (��1 از C5% �3اد�: 
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مبارزات انقالبي و عظـيـم مـردم      
ـابـل                    ـا هـمـيـنـجـا درسـهـاي ق عراق ت
توجهي دارد. يکي از مهمتـريـن آنـهـا       
مساله رهبري و حزب سـيـاسـي بـراي       
رهبري اين اعتـراضـات اسـت. مـردم          
در ابعاد ميليوني در حال اعتـراضـنـد    
جمعه ها در سراسر عـراق تـظـاهـرات       
ميشود و ميليون ها نفر خواهـان يـک     
حکومت سکوالر غير دينـي و غـيـر        
قومي مـيـشـونـد. امـا ايـن مـبـارزه                  
رهبري متمرکز و بابرنامه اي نـدارد و      
به همين دليل علـيـرغـم تـالش هـاي          
عظيمي که صورت ميگيرد ميتوانـد  
شکست بخورد. ممکـن اسـت حـتـي          
موفق به سرنگوني اين حکومت شـود  
ـا     اما از آنجا که فاقد رهبري روشن و ب
برنامه و مدعي کسب قدرت سياسـي  
است حـتـي در صـورت سـرنـگـونـي                
حکومت عراق، حـکـومـت بـه دار و             
دسته هاي ديـگـري سـپـرده مـيـشـود            
مثل مصر، تونس، سوريه و لـيـبـي و      
مردم به خواست هاي خود نـخـواهـنـد     
رسيد. حزب سياسي نمايـنـده واقـعـي        
مردم، حياتي ترين امر يک انـقـالب و     
هر مبارزه اي است. يک رهبري روشـن  
مردم را در امر سرنگوني نـيـز کـمـک         
زيادي ميـکـنـد، مـبـارزات را تـداوم             
ميدهد، در پيچ و خـم هـاي مـبـارزه             
هدايت ميکند، مردم را بـه خـواسـت        
هاي روشني مسلح ميکند، اعـتـمـاد    
مردم را در دل مبارزه جلب مـيـکـنـد،     
طــرف حســاب دولــت مــيــشــود، در           
رسانه ها بعنوان نماينده مـردم ظـاهـر      
ميـشـود و مـردم را در سـطـح بـيـن                    

  المللي هم نمايندگي ميکند.
در ايـران       ۸۸ يک درس مهم سال 

ــود. حــزب                 ــه رهــبــري ب ــيــز مســال ن
کمونيست کارگري حضور داشت امـا    
به نفوذ تـوده اي و سـازمـانـدهـي در                
همين سطح نياز داشت. بويـژه بـخـش       
قابل توجهي از فعاليـن سـيـاسـي کـه          
نبض حرکات را داشتند دستـشـان در     
دست حزب نـبـود. بـه هـمـيـن دلـيـل                
جنبش انقالبي مردم بدون سـر مـانـد.      
بطور روزمره هـدايـت نشـد. و امـروز            
شـاهـد ايـن کـمـبـود مـهـم در عــراق                   
هستيم. هم در عـراق و هـم در ايـران             
بايد حزبي را که نماينده واقعـي مـردم     
است، قاطع و سازش ناپذيـر خـواهـان      

سرنگوني است، با هـيـچ جـنـاحـي از          
حکومت سازش نکرده و نـمـيـکـنـد و        
ـان،         خواست هاي واقعي کـارگـران، زن
جوانان و توده هـاي عـظـيـم مـردم را              
نمايندگي ميکـنـد بسـرعـت تـوسـط           
مردم و بويژه فعالين سياسي، فعالـيـن   
جنبش هاي اعتراضي آزاديخواهـانـه،   
فـعــالــيـن کــارگـري و دانشـجــويــان و             
جوانان سـرنـگـونـي طـلـب، فـعـالـيـن               
جنبش رهـايـي زن، فـعـالـيـن حـقـوق               
کــودک و مــحــيــط زيســت و غــيــره،            
انتخاب شود، در ابعـاد وسـيـع مـردم         
حول آن متحد شوند، عضوش شونـد،  
همه جا حـمـايـتـش کـنـنـد، بـعـنـوان                 
نــمــايــنــده خــود تــقــويــتــش کــنــنــد،            
سازمانش را در هر کارخانه و مدرسـه  
و دانشگاهي و در هر شهر و محله اي 
ايجاد کنند و آنرا طرف حسـاب خـود       
در مقابل دولت قرار بـدهـنـد. ايـنـجـا          
بــطــور مشــخــص مــنــظــورم احــزاب         
کمونيست کارگري در عـراق و ايـران           
است که بعـنـوان احـزابـي انـقـالبـي و              
سرنگوني طلب، خواست هاي عمـيـق   
ــمــايــنــدگــي                 و ريشــه اي مــردم را ن
ميکنند. ايـن بـراي پـيـشـروي مـردم              
حياتي است. اينرا بايد به يک گفتـمـان    
گستدرده در جامعه و بويژه در مـيـان       

 فعالين سياسي تبديل کرد.  
ـلـيـغـات دولـت،            بخش عظيمي از تـب
احزاب و رسانه هاي حاکـم، تـرسـانـدن       
مردم از کمونيسم و از احـزابـي اسـت          
که تغييـرات بـنـيـادي مـيـخـواهـنـد.              
بخش عظيمي از تبليغـات آنـهـا ايـن         
است که بگويند تغـيـيـرات ريشـه اي         
عملي نيست. که تخيل است. بـخـش       
ـار               عظيمي از تبلـيـغـات آنـهـا در کـن
نيروهاي سـرکـوبشـان ايـن اسـت کـه                
مردم را از چنين احزابـي دور کـنـنـد.         
بخش عظيمي از تالش آنها اين اسـت  
ـامـه                  ـالـب روشـنـفـکـر و روزن که در ق
نگادر و حتي بعضا در قالب به ظاهـر  
ـافـنـد      فعال يا روشنفگر چپ تئوري بـب
که حزب ضرورتي ندارد. ايـنـهـا هـمـه        
در هر شکل و قالبي که صورت گيـرد  
براي حفظ وضع موجود و جـلـوگـيـري     
از روي آوري مـردم بـه ايـن احـزاب و             
انقالب و تغييرات بنيادي است. همـه   
اينها را بايد خنثي کرد و مـوثـرتـريـن       
راه خــنــثــي کــردن ايــن تــالش هــاي             
دشــمــنــان مــردم، روي آوري بــه ايــن            

  احزاب است.
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ـبـرئـه               باالخره سعـيـد مـرتضـوي را ت
ـيـم امـا                   ـتـظـارش را داشـت کردنـد. ان
داستان هنوز تمام نشـده اسـت و تـا            
زماني که جمهوري اسالمـي سـرکـار      
ـتـکـار         است و تا زماني که اين جـنـاي
زنده است، پرونده اش باز خواهد بـود    
ـيـر شـود. ايـن را                 و بايد هرروز تـحـق
فشــار اعــتــراضــات مــردم بــر گــرده           
حکومت کثيف اسـالمـي تضـمـيـن          

ســال اســت ايــن          ٦ خــواهــد کــرد.        
حــکــومــت بــجــاي ايــنــکــه ســعــيــد           
مرتضوي را تشويق و ترغيـب کـنـد،      
ناچار شده اسـت او را در داالنـهـاي              
دادگاههاي کذايي اش اين ور و آن ور 
کند. تـمـام کـاري کـه تـوانسـتـه انـد                  
برايش انجام دهند اينستکه در لحظه 
آخر با يک مشت مضحکه و نمـايـش   
مسخره مانع زنداني شدنـش شـونـد.      
ـپــرســيــد چـرا ســعــيــد                اگـر از خــود ب
مرتضوي و شرکاي جنايتکـارش کـه     
ـيـش        نعل بالنعل خط خامنه اي را پ
بردنداينچنين به درد سر افتاده است، 
بــه يــک جــواب ســاده و ســرراســت               
خــواهــيــد رســيــد و آن ايــنــکــه ايــن             
حکومت فشار اعتراضات ما مـردم    
را کــامــال بــر گــرده خــود احســاس             

اسـت     ٨٨ ميکند. اين شبح خيـزش     
که اين جانيان ار بـه ايـن نـمـايشـات            
مســخــره مــيــکــشــانــد کــه ســرکــرده         
قضاتش را به دادگاه ببـرد و بـعـد بـا           
ـتـظـر        ترس و لرز تبرئه کند و بعد مـن

ـنـد. تـا         عکس العمل ما مردم بنشـي
بار سعيـد مـرتضـوي       ٥ کنون حدقال 

حضوري و غيابي در دادگاه محاکمه 
شده و تبرئه شـده اسـت و دوبـاره بـه               
دادگاه فـراخـوانـده شـده اسـت. چـون              
حکومت مرتضوي هـا هـوا را پـس          
ديده است. ما مردم از اين بازي هاي  
مسخره قدرت خود را مي بينيم. مـا   
ـيـر سـعـيـد             مردم در محاکمه و تـحـق
مرتضوي محاکمه و تحقير خـامـنـه      
اي را مي بينيـم. هـم اکـنـون شـمـار              
بسيـاري از کـارگـران و مـعـلـمـان و                  
دانشجويان بـه جـرمـهـاي واهـي در              
زندانند. اما مـا مـردم يـک چـيـز را                 
ـقـدر     ـن بخوبي ميدانيم و آن اينکه همي
ـتـکـار و                که سعيـد مـرتضـوي جـنـاي
برخي آقازاده هاي مفتخور را نـاچـار       
ميشوند در دادگاهـهـاي فـرمـايشـي        
شان به محاکـمـه بـکـشـنـد از تـرس              
همين اعـتـراضـات مـا مـعـلـمـان و               
کارگران و مردم است. درسـت اسـت        
کــه دادگــاهــهــايشــان فــرمــايشــي و          
مسخره است. انتظار دادگاه بهتري از 
ـيـسـت. امـا                  ـي جمـهـوري اسـالمـي ن
تحقير مرتضوي و نزاعـهـاي داخـلـي       
شان و محاکـمـه امـثـال هـاشـمـي و              
آقازاده هاي ديگر، اعتراف حکومـت  
به قدرت ماست. اعتراف حـکـومـت       

و    ٨٨ به وحشتش از شـبـح خـيـزش         
اعتراضات هرروزه ماست. ما اين را  
ـيـشـروي            ميداينم و آنرا بـه سـکـوي پ
ـيـف          خود تا سرنگوني حـکـومـت کـث
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 ۲۱ اوايل بامداد امروز جمعه            
اوت، مردم شهرها و شهرکهاي                  
اطراف بغداد به همراه مردم اين شهر         
براي حضور مجدد و ادامه دار                    
اعتراضات خود عليه فساد حاکم             
بسوي ميدان التحرير به حرکت                  
درآمدند. علي سيستاني و ديگر               
جريانات شيعه و سني در وحشت از          
خشم و اعتراض مردم، از حيدر                  
عبادي خواسته اند فکري بحال فساد       
در دستگاه حکومتي بکند. مردم            
معترض عراق ميگويند واکنش              
جريانات شيعه و سني در حکومت،         
حمايت از حيدر عبادي و وعده هاي          
اصالحاتي او است چرا که انگشت            
اتهام مردم بسوي جريانات مذهبي و       
کل حکومت در عراق است. پافشاري 
سيستاني، صدر و بقيه باندهاي                 
حکومتي و پارلماني براي تسريع              
دراصالحات بخاطر هراس و وحشتي     
است که در شعارهاي مردم عراق               
عليه کل سيستم حکومتي و عليه            

 تجار دين سر داده ميشود.

جمعه هاي اعتراضي در بغداد          
دولت عبادي و ديگر جناحهاي                  
شريک در حکومت عراق را دچار               
سرگيجه کرده است. کل هنر حيدر            
عبادي تشکيل "دسته پاکسازي"             
براي فرونشاندن خشم مردم عراق              

ميليارد دينار از  ۴۴ است که تا کنون 
بودجه اي که در دست مافياي                     
حکومتي قرار داشت مسدود و به             
خزانه دولت واريز شده است. کشف و         
ضبط چندين کاميون و صدها تن آرد 
و شکر تاريخ مصرف گذشته که با             
سودهاي کالن توسط باندها و                    
مافياي حکومتي به خورد مردم بي         
بضاعت داده ميشد، يکي ديگر               
هنرنمايي هاي دولت عبادي بوده  که        
تنها گوشه بسيار کوچکي از فساد            
عظيم تري در کل سيستم حکومتي         
است. مردم از نيروهاي صفوف پايين      
پليس خواسته اند که خود را از                    
اقدامات سرکوبگرانه بدور نگه داشته     
و دست از حمايت از فساد حکومت و 

 دولت بردارند.  
مردم عراق ميتوانند يکبار براي        
هميشه بساط نيروها و جريانات                

مرتجع قومي و مذهبي در عراق را            
کنار زده و خود تعيين کننده و تصميم        
گيرنده بر سرنوشت خود در جامعه              
عراق باشند. طرح مطالبات سه هفته       
اخير مردم با شعار، "نه شيعه نه                    
سني، مدنيت و سکوالريزم"، و ديگر        
خواست ها و آرزوهاي انساني آنان و            
ادامه موفقيت آميز اين جنبش در             
گرو حاکم شدن خواست هاي روشن و          
اساسي مردم در زمينه سياسي،                
اقتصادي و شکل گيري يک مرکز               
رهبري راديکال براي هدايت اين                 
اعتراضات و خنثي کردن توطئه ها و        
تالش هاي باندهاي مختلف                      

 حکومتي، امثال سيستاني است.  
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عامل فقر جمهوري اسالمي و نظام کثيف سرمايه داري است. با سرنگوني اين حکومـت و     

آيت اله ها، رانت خواران و ميلياردرها غـارت کـرده انـد،          با مصادره اموالي که سران رژيم، 
ميتوان بالفاصله آب و برق و گاز و طب و آموزش و پرورش را براي همه جامعه رايگان کرد. 
با ميلياردها دالري که هر ماه صرف زندان و سرکوبگران ميشود ميتوان بـراي هـمـه مـردم         
مسکن مناسب ساخت. با کوتاه کردن دست امام جمعه ها و موسسات مذهبـي از خـزانـه         
مملکت ميتوان زندگي شاد و انساني براي همه کودکان فراهم کرد. نيروي کار و متخصـص   
و منابع و امکانات کافي براي خوشبختي همه مردم وجود دارد. بايد جمهوري اسـالمـي را      

 از سر راه برداشت. 
 براي سرنگوني جمهوري اسالمي و ايجاد جامعه اي انساني،

 براي تحقق رفاه و آزادي و برابري،
 به حزب کمونيست کارگري بپيونديد!

 www.wpiran.orgسايت حزب: 
 ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨ تلفن تماس با حزب کمونيست کارگري ايران 

 کانال جديد را به ديگران معرفي کنيد. 
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