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کارگران نيرومند ترازهميشه 
 خواهندآمد

  يوسف لنگرودی
 را در حالی به پايان رسانديم که جنبش کارگری ايران، با ١٣٨٨سال 

ر برابر تعرضات دولت اسالمی و سرمايه داران مقاومت گسترده ای د
از حقوق خود دفاع کرد، هر چند اين دفاع همواره نتايج مورد نظر را 

اما رشد و گسترش مبارزات ضداستبدادی مردم . نيز در بر نداشت
ايران که به  بهانه ی تقلب انتخاباتی آغاز شد، امکانات جنبش 

و حال  . ندان کرده استکارگری برای سازماندهی مقاومت را صد چ
 می شويم و به استقبال اول ماه مه می ١٣٨٩در شرايطی وارد سال 

رويم که جنبش مطالباتی مزد و حقوق بگيران و تهيدستان شهری در 
نتيجه ی بحرانی تر شدن وضعيت اقتصاد و حذف يارانه ها روزبه 

جنبشی که ترس در ميان . روز ابعاد گسترده تری به خود می گيرد
کومتيان را دامن زده و اختالفات ميان مجلس شورای اسالمی و ح

  .دولت احمدی نژاد را بيش از پيش گسترش داده است
نبايد از ياد برد که تعرض به مزد و حقوق بگيران تنها محدود به سال 

طبقه کارگرايران درسی سال گذشته، همواره مورد . گذشته نبوده است
رژيم اسالمی  با توحشی بی . ستتعرض حکومت اسالمی قرارداشته ا

نظير، در تمامی اين سال ها،  همه توان خود را به کار بسته تا 
دستآوردهای جنبش کارگری را يکی بعد از ديگری بازپس گرفته و 
. مخصوصا تشکل های کارگری  را زيرضرب برده  ومتالشی سازد

 کشورو افزون براين ، رژيم واليت فقيه با به ويرانی کشانيدن اقتصاد
به وجود آوردن بحران اقتصادی و تورم شديد، کارگران را به لحاظ 

فشار بر کارگران . معيشتی، دروضعيت فلج کننده ای قرار داده است
تنها به اين ها محدود نشده ؛ بلکه درتمام اين سال های سياه، بخش 
قابل توجهی ازآگاه ترين وفداکارترين کارگران ايران توسط رژيم 

يه، به خاک و خون کشيده شدند ويا به زندان افتادند و يا در واليت فق
نبردی نابرابر برای حفظ کار خود وتالش برای به دست آوردن حداقل 
شرايط انسانی درمحيط کار، شغل خود را ازدست داده واخراج می 

  .شوند
 سرمايه داری -تاريخ سی ساله گذشته، تنها به تعرض رژيم فاشيستی 

اين تاريخ سی . ه جنبش کارگری خالصه نمی شودواليت فقيه علي
ساله هم چنين صحنه ی  مبارزات درخشان و مقاومت سنگر به سنگر 

کارگران ايران نه تنها هيچگاه در . طبقه کارگرايران نيزبوده است
برابر تعرضات رژيم حافظ نظام سرمايه داری به حقوق کارگران تسليم 

اگرمبارزات . دربرابرآن ايستادندنشدند، بلکه تا آن جا که توانستند 
طبقه کارگر نبود، قانون کار عقب مانده و ارتجاعی امروز، يک قانون 
کارمتعلق به عصر حجرو برده داری دوران خالفت اسالمی بود که در 

درهمه ی  اين . آن حتی از کاربرد کلمه ی کارگر نيز پرهيز شده بود
رگری به وقوع پيوسته سال ها حداقل هزاران مورد حرکت ومبازره کا

  . است
اما درسالی که گذشت، جهان شاهد اوج گيری مبارزات دليرانه مردم 

مبارزاتی که کارگران، زنان، .  ايران عليه استبداد واليت فقيه بود
دانشجويان ، مليت های تحت ستم، زحمتکشان وآزادی خواهان، شانه 

 توانست جنبش ضد استبدادی. به شانه يگديگردرآن شرکت داشتند
دربرابر تهاجمات رژيم بايستد واراده متحد خود را در 
ابرازانزجاروتنفرازرژيم، روشن وشفاف به نمايش بگذارد 

نقش طبقه کارگردر پيش زمينه ی . ودستاوردهای خود را افزايش دهد
اين جنبش، انکارناپذيربوده ومبارزات شجاعانه سنديکای شرکت واحد 

کر هفت تپه اهوازوکارگران کارخانه تهران، کارگران کارخانه نيش
که دومورد اول انعکاس بين المللی داشته و ( فوالد مبارکه اصفهان

توجه زيادی را در محافل جهانی و مخصوصا نهادهای دفاع از حقوق 
تنها نمونه هايی ازمبارزات کارگری در اين ) کارگری به خودجلب کرده

  )١.(دوره بوده اند
ز می کنيم که هم رژيم واليت فقيه وهم راآغا١٣٨٩ در حالی سال 

جنبش ضد استبدادی مردم ، خود  را برای رويايی تعيين کننده ای 
همه می دانند سالی که پشت سرگذاشته شد، . آماده می کنند

ديکتاتورواعوان وانصارش بازنده بزرگ آن بوده اند ودر مقابل، 
ائی جنبش مردمی دستآوردهای درخشانی داشته و تجارب گرانبه

رژيم اسالمی درشرايطی سال جديد را آغازمی کند که با . اندوخته است
از واکنش . دشواری های کمرشکن داخلی و بين المللی روبروست

مردم نسبت به اجرائی شدن حذف يارانه ها وحشت زده شده وجناح 
بيش ازهردوره ی ديگر نسبت به آينده . هايش به جان هم افتاده اند

روحيه واعتماد به نفس خود را از دست داده . خود بيمناک است
وبيش ازهميشه خود را درمعرض اوج گيری جنبش دمکراتيک وضد 

  .استبدادی مردم ايران می بيند که آشکارا قصد سرنگونی اش را دارد 
دراين ميان کارگران ديگرتنها به مقاومت در آخرين خاک ريزها ی 

ام  و پيوسته شروع به خود عليه رژيم اکتفا نخواهند کرد، بلکه آر
کارگران . تعرض وبازپس گيری سنگرهای از دست رفته خواهند نمود

توان آن را دارند که نيروی هرچه بيشتری را مخصوصا دربخش های 
کليدی واستراتژيک اقتصادی مانند صنعت نفت و حمل ونقل ، به 
ميدان آورند وهمگام با سايربخش های جنبش ضد استبدادی مردم 

اما . رژيم واليت فقيه را درآخرين سنگرهايش محاصره کنندايران، 
 برای رسيدن به چنين وضعيتی، طبقه کارگر ايران بدان نياز دارد که

روشن است که تشکل های . خود را هر چه بيشتر متشکل سازد
کارگری در واحدهای توليدی و خدماتی، و يا هم آهنگی تشکل های 

ی و ايجاد تشکل های سراسری رشته های گوناگون توليدی و خدمات
روشن . کارگری، می تواند قدرت طبقه کارگر را از قوه به فعل درآورد

است حضور متشکل و يک پارچه طبقه کارگر نه تنها  به رشد و 
گسترش جنبش مطالباتی توده های کار و زحمت و بِويژه تهيدستان 
شهری  کمک شايانی خواهد کرد بلکه می تواند به کمک جنبش 

. مومی ـ سياسی ضداستبدادی، کمر استبداد دينی را در هم بشکندع
نبايد از ياد برد که طبقه کارگرايران دارای تجربيات ارزنده ای در 
زمينه ی سازماندهی کار درواحد های توليدی و يا خدماتی بزرگ 
وکارگاهی است وآمادگی آن را دارد در زمانی که ضروری باشد و يا 

 که با دردست داشتن – حکومت اسالمی درصورت زمين گيرشدن
بخش عمده اقتصاد کشور، بزرگترين سرمايه داروکارفرما محسوب 

 وارد ميدان شده و با اعمال کنترل توليد، اداره اقتصاد را -می شود 
به ويژه در بخش دولتی برعهده گيرد و از فلج شدن چرخ های اقتصاد 

ان داده که اگر طبقه تجربه انقالب بهمن به خوبی نش. جلوگيری کند
کارگربا اراده متحد و محکم، قدم به ميدان بگذارد هيچ نيرويی به 

گفتن ندارد که طبقه کارگر . سادگی توان ايستادگی دربرابرآن را ندارد
مانند اتحاديه (ايران تنها وتنها با سازماندهی تشکل های صنفی خود

 سياسی و و سازماندهی تشکل های...) ها، سنديکا ها وشوراها و
معطوف به قدرت وتالش برای برقرای حکومتی متکی به ارگان های 
قدرت توده ای و وفاداری ترديد ناپذيربه آزادی های بی قيد وشرط 
سياسی واحترام کامل به حقوق شهروندی همه اهالی کشورونيزدرهم 
شکستن ماشين سرکوب دولتی است که می تواند پيروزی انقالب 

  . ساخته وآن را بازگشت ناپذيرسازدمردمی راامکان پذير
  ١٣٨٩پنجم فروردين

  :زيرنويس
دراينجا به آماروارقام مبارزات واعتصابات کارگری درطول يک ) ١(

سال گذشته نمی پردازم وخوانندگان اين نوشته را رجوع می دهم به 
نوشته جامعی که ازسوی اميرجواهری دراين رابطه تهيه شده و 

ديده واين کاری است ارزشمند ومستند که درسايت راه کارگردرج گر
  می تواند به درک بهترازموقعيت جنبش کارگری ياری برساند

…………………………………… 
   وضعيت وخيم بهداشتی بند زنان اوينوضعيت وخيم بهداشتی بند زنان اوينوضعيت وخيم بهداشتی بند زنان اوين

طی تماسی که امروز مهديه گلرو با خانواده اش داشت از وجود 
حيوانات موذی در بند نسوان زندان اوين خبر داد که حتی موجب 

 .  شدن بدن يکی از زندانيان شده استخورده
اين گزارش حاکی است که علی رغم سرد شدن هوا زندانيان اين بند 

 از داشتن آب گرم محرومند و مجبورند با آب ١٣٨٩از آغاز سال 
سرد حمام کنند که اين مشکل موجب سرما خوردگی مهديه گلرو و 

انا مهديه به گزارش ره. تعدادی ديگر از زندانيان ديگر شده است
گلرو فعال دانشجويی در حالی با صدای گرفته صحبت می کرد که پيش 

ای در زندان در شرايط بدی به سر  از اين نيز به علت عفونت روده
 . برد مي

عدم توجه مسئوالن زندان اوين به مسايل بهداشتی و نظافتی زندانيان 
الت و از طرف ديگر محدوديت زندانيان برای رفتن به بهداری مشک

 .عديده ای را برای زندانيان ايجاد کرده است 
  ١٣٨٩ فروردين ١١

…………………………………… 
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  )ويکلی ورکر(مصاحبه کارگرهفتگی 
  ارگان حزب کمونيست بريتانيا

  با محمد رضا شالگونی
  رفقای عزيز ،

قبل از پاسخ به سؤاالت ، وظيفه خودم می دانم که از حزب شما و 
به خاطر توجه دائمی " يکلی ورکرو"مخصوصًا از رفقای گرداننده 

. شان به مسائل جنبش مردم ايران و طبقه کارگر ما ، تشکر کنم
اميدوارم تالش های رفقايی مانند شما بتواند بدفهمی آشکاری را که 
در ميان بخش بزرگی از جريان های چپ در کشورهای غربی نسبت 

 .به مسائل ايران وجود دارد ، از بين ببرد
 مورد سازمان  اگر ممکن است توضيحی در  : ويکلی ورکر
  .چپ ايران دارد به ما بدهيد که در  ايران و جايگاهی کارگران انقالبی

به صورت يک سازمان در اوائل " راه کارگر " :محمد رضا شالگونی
شکل گرفت و کسانی که آن را به وجود  ) ١٣۵٨ (١٩٧٩تابستان 

 بودند که در ١٩٧٠ه آوردند ، غالبًا از فعاالن جنبش چريکی ده
زندان های رژيم شاه به اين نتيجه رسيده بودند که مبارزه مسلحانه 
نه تنها در ضربه زدن به ديکتاتوری حاکم موفق نبوده ، بلکه به 

اولين " راه کارگر. "ارتباط جنبش چپ با طبقه کارگر لطمه زده است
 و يا يکی از اولين سازمان های چپ بود که روی خصلت ارتجاعی
جمهوری اسالمی دست گذاشت و مهم تر از همه ، از آن نتيجه گرفت 

زيرا .  که انقالب ايران با قدرت گيری روحانيت شکست خورده است
روحانيت نيرويی است که حتمًا به سرکوب جنبش چپ و تشکل های 

که ( مستقل کارگری و همچنين همه تجليات فرهنگ و زندگی مدرن 
. خواهد پرداخت) اند معنايی داشته باشدسوسياليسم بدون آن نمی تو

" راه کارگر"با اين ارزيابی و نگرانی از جهت تحوالت کشور بود که 
را " حضور مردم در خيابان ها"در ميان خوش خيالی وسيعی که 

نشانه قطعی پيروزی انقالب تلقی می کرد ، خطر فاشيسم را پيش 
از نظر ما ، . دکشيد و ضرورت مقابله با شکل گيری آن را مطرح کر

توجه به مشخصات و ويژگی های ديکتاتوری تازه ای که در حال 
ما بر . شکل گيری بود، برای مقابله با خطر پيش رو اهميت داشت

خالف بخش اعظم چپ ، خطر اصلی را در نفوذ و حکومِت خوِد 
روحانيت می ديديم و با الهام از تحليل مارکس در باره آرايش طبقات 

 ، مطرح کرديم که روحانيِت ١٨۵٠يس و فرانسه دهه حاکم در انگل
در قدرت هر چند مدافع منافع بورژوازی در مقابل کارگران و 
زحمتکشان است ، ولی خود منافع ويژه ای دارد و به عنوان يک 

 عمل می کند و خواهد (governing caste)" کاست حکومتی"
رويارويی و و اين محصول يک تعادل بناپارتيستی است که از . کرد

در عين حال ضعف طبقه کارگر و بورژوازی ناشی می شود ، تعادلی 
که در آن هيچ يک از دو طبقه اصلی جامعه نمی توانند قدرت سياسی 

  . را در دست بگيرند
موجوديت خود را در ضديت با جمهوری اسالمی شروع " راه کارگر"

ما هميشه . کرد و هميشه عليه موجوديت اين رژيم مبارزه کرده است
موضع ضد امپرياليستی روشن و محکم داشته ايم و با هر نوع 
مداخله قدرت های امپرياليستی در امور ايران و نيز منطقه 

و مخالف هر . خاورميانه به طور مشخص و صريح مخالفت کرده ايم
. نوع وابستگی نيروهای اپوزيسيون به قدرت های خارجی بوده ايم

مرحله " در سنت چپ ايران در باره ما از آغاز با نظريه مسلط
مخالف بوده ايم "   دموکراتيک–انقالب بورژوا "يا دفاع از " انقالب

و تأکيد کرده ايم که بدون قدرت کارگری ، شکل گيری هر نوع 
دموکراسی پايدار در شرايط مشخص کشوری مانند ايران ناممکن 

مستقل و شکل گيری قدرت کارگری به سازمان يابی توده ای . است
طبقه کارگر در سطوح سياسی ، اقتصادی و اجتماعی نياز دارد که 
چنين چيزی فقط در سطح سازمان های حزبی شدنی نيست ، بلکه 
سازمان های توده ای غير حزبی کارگران و زحمتکشان نقش بسيار 

بعالوه ، سازمان يابی در سطح حزبی نيز . مهمی در اين زمينه دارند
 يک حزب واحد ، بلکه به وسيله مجموعه ای از احتماًال نه از طريق

احزاب سوسياليستی و کارگری عملی می شود که بتوانند در شکلی 
را از " راه کارگر"دو نکته ديگر نيز . از جبهه کارگری همراه بشوند

 توجه به –يک : بسياری از جريان های چپ ايران متمايز می کند
و دفاع ) چند مليتی استکه يک کشور (اهميت مسأله ملی در ايران 

از حق تعيين سرنوشت مليت های کشور و در عين حال تأکيد بر 
 –دو . ضرورت و اهميت حياتی اتحاد داوطلبانه و دمو کراتيک آنها

که در صد ساله اخير کشور (مقابله با تقابل مخرب سنت و مدرنيته 

و تأکيد بر اهميت ) ما به صورت يک اسکيزوفرنی فرهنگی در آمده 
ارتباط با جريان های چپ مذهبی که بر روايتی دموکراتيک و طبقاتی 
از مذهب تکيه دارند و برای پيوندهای طبقاتی کارگران و زحمتکشان 

به نظر ما ، اينها جزو شرايط  الزم برای اتحاد طبقاتی . می کوشند
  .پرولتاريا در شرايط مشخص کشور ماست

 در ايران  از اوضاع کنونیميخواستيم بدانيم ارزيابی شما : ٢سئوال
  بينيد؟ را چگونه می` اصالحطلبان`چيست؟نقش 

  بينيد؟  را چگونه می پروسه راديکليزه شدن جنبش کنونی
 هژمنيک رٔا  های دستيابی طبقه به موقعيتی نقش طبقه کارگر و زمينه

  کنيد؟ چگونه ارزيابی می
 نسبت به اياالت متحده،) تظاهر کنندگان(سياست توده مردم 

  کنيد؟ های اقتصادی و خاطر حمله نظامی را چگونه ارزيابی می تحريم
برای درک روشنی از ديناميک جنبش ضد   : ويکلی ورکر

  :ديکتاتوری کنونی توجه به چند نکته اهميت دارد
 اين جنبش هر چند با اعتراض به تقلب انتخاباتی صراحت يافت – ١

 يعنی قبل از انتخابات ،  ،٨٨، اما تاريخ شروع آن به  اوايل  خرداد 
به عبارت ديگر ، برای فهم مسأله بايد توجه داشت که . می رسد

گردآمدن اکثريت مردم از اوائل خرداد به حمايت از اصالح طلبان ، 
ناشی از توهم مردم به انتخابات يا برنامه های اصالح طلبان نبود ، 

ه واليت فقيه بلکه عمدتًا ناشی از بر انگيختگی آنها در مقابل دستگا
در واقع اين انتخابات نيز شباهتی به انتخابات دوم خرداد . بود

 داشت که مردم برای به هم ريختن طرح دستگاه واليت فقيه ١٣٧۶
که می خواست ناطق نوری را به رياست جمهوری برساند ، به 

 دوازده سال –و دست کم در ده . حمايت از خاتمی برانگيخته شدند
 عدم شرکت در انتخابات برای اکثريت مردم ايران گذشته ، شرکت يا

  . وسيله ای َدم دست برای اعتراض به ديکتاتوری حاکم بوده است
 جمهوری اسالمی هر چند يک نظام  :محمد رضا شالگونی

ديکتاتوری است ، ولی با بسياری از ديکتاتوری های معمولی جهان 
 کار داريم که ما با رژيمی سر و. سومی تفاوت های چشم گيری دارد

از بطن يک انقالب توده ای سر برآورده و مانند همه رژيم های 
برآمده از انقالب ، مدتها از نفوذ توده ای گسترده ای برخوردار بوده 

بعالوه ، . و می کوشيده پايه توده ای خود را در حالت بسيج نگهدارد
جنگ ايران و عراق ، يعنی يکی از طوالنی ترين جنگ های قرن 

ستم  ، و نيز فشار امريکا و متحدان آن تقريبًا در تمام سه دهه بي
گذشته ، ضرورت بسيج پايه توده ای رژيم را مضاعف می کرده 

 اما جمهوری اسالمی در عين حال يکی از نادر حکومت های  .است
جهان است که روحانيِت مذهِب مسلط کشور را در رأس دستگاه 

 حتی در سطح تئوريک و در دولت نشانده و حق حاکميت مردم را
گذشته از اين ، جمهوری . قانون اساسی خود رسمًا نفی می کند

اسالمی به دالئل متعدد يک ديکتاتوری پلورال يا چند مرکزی است و 
دست کم تاکنون نتوانسته جناح های درونی خود را کامًال از بين ببرد 

 ، انتخابات به دالئل گفته شده. و به يک ديکتاتوری فردی تبديل شود
در اين سيستم نقشی متفاوت با غالب ديکتاتوری های جهان سوم 

اوًال در اينجا نهادهای اصلی قدرت . داشته و مهم تلقی می شده است
انتخابی نيستند و انتخابات فقط برای نهادهايی است که در رده پايئن 
ساختار قدرت قرار دارند و به وسيله نهادهای منصوب از طرف ولی 

و انتخابات قبل از هر چيز وسيله ای است . ه کنترل می شوندفقي
برای پوشاندن استبداد مطلقه ای که در قانون اساسی جمهوری 
اسالمی است و برای بسيج مردم و باوراندن به آنها که رأی شان 

ثانيًا انتخابات وسيله ای . تعيين کننده سياست های حکومت است
". خودی ها"درونی حکومت يا است برای تنظيم رابطه جناح های 

. بنابراين ، رژيم سعی می کند و ناگزير است انتخابات را جدی بگيرد
به اين ترتيب که بعد از غربال شدن کانديداها توسط شورای نگهبان 

در . ، دستکاری آراء در مقايسه با غالب ديکتاتوری های کمتر است
ه هم می زند و نه نتيجه تقلب انتخاباتی عريان تعادل اين رژيم را ب

تنها استبداد مطلقه جاسازی شده در قانون اساسی رژيم را لخت و 
عريان در مقابل چشمان مردم قرار می دهد ، بلکه تنظيم رابطه جناح 

  .های درونی حکومت را هم دشوارتر می سازد
در اين رژيم .  جمهوری اسالمی يک ديکتاتوری مذهبی است– ٣

اين رژيم .  سياسی را تکميل می کندسرکوب مدنی گسترده ، سرکوب
کنترل و سرکوب روزمره و دائمی زندگی عرفی مردم را يکی از 

و اين سرکوب ، مقاومت توده ای . دالئل وجودی خود تلقی می کند
در تمام سه دهه گذشته مقاومت . وسيعی در مقابل رژيم ايجاد می کند

خش قابل توده ای فرساينده ای در مقابل رژيم وجود داشته و ب
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توجهی از مردم به طور روزمره و دائمی در مقابل تالش های رژيم 
برای پياده کردن مقررات شريعت ، به صورت غير مستقيم و گاهی 
هم مستقيم ايستادگی کرده و در شتاب دادن به ريزش پايه توده ای 

در اين رويارويی مدنی طبعًا نقش اقشار . رژيم نقش مهمی داشته اند
و همين . صوصًا در شهرهای بزرگ فعال تر بوده استميانی ، مخ

) به اشتباه ( مسأله است که باعث شده بعضی از ناظران خارجی 
  . جنبش کنونی را شورش طبقه متوسط بنامند

 رهبری روحانيت در انقالب هر چند در آغاز نفوذ توده ای - ۴
يل نيرومندی برای حکومت برآمده از انقالب فراهم هم آورد ولی تحم

اصل واليت فقيه تناقضات عظيمی ايجاد کرد که نه تنها حکومت را در 
رويارويی دائمی با زندگی عرفی جامعه و بنابراين بخش بزرگی از مردم 
قرار داد ، بلکه در سلسله مراتب خوِد روحانيت و دستگاه مذهب شيعه 

اينها باعث شد که جمهوری اسالمی . نيز اختالالت بزرگی به وجود آورد
هم در حوزه ( دست کم بعد از مرگ خمينی با بحران مشروعيت عميق 

روبرو شود که ريزش پايه حمايتی آن ) مذهبی و هم در حوزه سياسی 
در واقع ظهور اصالح طلبان حکومتی در دوره بعد از . را شتاب داد

"  خط امامی های"حکومتيان يا " چپ"که غالبًا از ميان جناح ( خمينی 
و پيروزی آنها ) يت جمهوری اسالمی برخاسته بودند دهه اول موجود

 رياست جمهوری ، جز حادتر شدن اين ١٣٧٦در انتخابات خرداد 
تالش دستگاه واليت برای . بحران مشروعيت معنای ديگری نداشت

مهار نفوذ اصالح طلبان حکومتی در دوازده سال گذشته ، که عمدتًا از 
 کنترل مستقيم ولی فقيه و بی طريق تقويت هر چه بيشتر نهادهای زير

معنا کردن هر چه بيشتر نهادهای انتخابی صورت گرفته است ، ابعاد بی 
سابقه ای به بحران مشروعيت رژيم داده و تعادل تاکنونی آن را برهم 

تصادفی نيست که اکنون بحران مشروعيت سياسی و بحران . زده است
 واليت فقيه نه تنها و دستگاه. مشروعيت مذهبی رژيم همزمان شده اند

در رويارويی همه جانبه با مردم قرار گرفته ، بلکه اکثر مراجع تقليد 
حقيقت اين است که دستگاه . نيز سعی می کنند از آن فاصله بگيرند

به همان تعبيری که انگلس ( سنتی مذهب شيعه نوعی جمهوری است 
اتوليک می ناميد و کليسای ک" کليسای جمهوری"کليسای پروتستان را 

در حالی که واليت فقيه اکنون دارد آن را به " ) کليسای سلطنتی"را 
يک سيستم سلطنتی تبديل می کند و استقالل مراجع تقليد را ناممکن می 

همزمانی اين دو بحران مشروعيت است که اکنون به رهبران . سازد
  .اصالح طلب جرأت می دهد که علنًا در مقابل ولی فقيه بيايستند

يستم واليت فقيه همه اهرم های واقعی قدرت را مستقيمًا در زير  س- ۵
در واقع طبق قانون اساسی موجود . کنترل ولی فقيه قرار می دهد

جمهوری اسالمی ، ولی فقيه اختياراتی دارد که حتی در مقايسه با 
زيرا آنها الاقل . اختيارات پادشاهان دوران استبداد مطلقه بی سابقه است

هبی عمًال ناگزير بودند اقتدار دستگاه مذهب رسمی را در مسائل مذ
بپذيرند ، در حالی که در اينجا همه اقتدارهای دستگاه مذهب و دستگاه 

خمينی با توجه به ضرورت . دولت در دست ولی فقيه متمرکز شده است
های دوره انقالب و بعدها ضرورت بسيج توده ای برای جنگ ، سعی 

را پيش برنده اراده مردم نشان بدهد ، اما در می کرد تا حد امکان خود 
دو دهه گذشته ، همراه با گسترش بحران مشروعيت رژيم ، خامنه ای 
ناگزير شده از اهرم های تحت کنترل خود برای خنثی کردن تمايالت 
. عمومی و بديهی مردم و درهم شکستن اراده آنها فعاالنه استفاده کند

 شده در قانون اساسی رژيم با شتابی در نتيجه ، سلطنت مطلقه جاسازی
فزاينده به سلطنت مطلقه عريان و فعال در برابر چشمان مردم تبديل شد 

اکنون تمام نيروهای مسلح زير کنترل مستقيم ولی فقيه قرار . ه است
دارند و رئيس جمهور بدون اجازه رهبر ، نمی تواند حتی يک پاسبان به 

ان نه تنها مسائل امنيتی ، بلکه سپاه پاسدار. در خانه کسی بفرستد
اقتصاد . بسياری از فعاليت های بزرگ اقتصادی کشور را هدايت می کند

ايران امروز فقط به بخش خصوصی و عمومی تقسيم نمی شود ، بخش 
است و " بنيادها"ديگر بسيار نيرومندی هم وجود دارد که در دست 

ديوان "ن که اينها زير نظارت دستگاه واليت قرار دارند ، بی آ
بنا . پارلمان حق رسيدگی به فعاليت های شان را داشته باشد" محاسبات

به يک " بنيادها"به بعضی ارزيابی ها ، منابع تحت کنترل بعضی از اين 
راديو و تلويزيون .  چهارم توليد ناخالص داخلی کشور بالغ می شود

قرار کشور يک انحصار دولتی است که زير نظارت مستقيم ولی فقيه 
ظاهرًا طبق قوانين شريعت اسالمی ، به ( يک پنجم درآمد نفت . دارد

  .مستقيمًا در اختيار ولی فقيه قرار می گيرد" ) انفال"عنوان 
 همزمانی بحران اقتصادی با جنبش ضد ديکتاتوری نشانه ای است - ٦

اقتصاد ايران در دوره . از ظرفيت انفجاری عظيم موقعيت کنونی ايران
مستضعف "هوری احمدی نژاد ، علی رغم گرد و خاک رياست جم

بيکاری با شتابی . رژيم ، وضع بحرانی تری پيدا کرده است" پناهی
حيرت آور گسترش يافته و طبق بعضی ارزيابی ها ، بيکاری در ميان 

الزم است .  در صد می رسد٧٠به حدود )  ساله ها ٣٠ تا ١۵( جوانان 
 در صد جمعيت کشور را ٣۵ود يادآوری کنم که اين گروه سنی حد

تورم قبل از انتخابات حتی طبق آمار بانک مرکزی . تشکيل می دهند
 در صد می رسيد ٢۵به باالی ) که مسلمًا دستکاری شده است ( ايران 

در . و حاال علی رغم انکار دولت احمدی نژاد ، قطعًا افزايش يافته است
کن در غالب سه سال اول رياست جمهوری احمدی نژاد قيمت مس

در اين شهرها هزينه .  در صد افزايش يافت١۵٠٠شهرهای بزرگ 
 در صد درآمد بسياری از خانوارهای کارگری را می ٧۵مسکن حدود 

برخالف تصور بعضی جريان های چپ در کشورهای غربی ، خوِد . بلعد
سياست های مستضعف پناهی احمدی نژاد در بدتر شدن بحران 

کافی است به ياد . نقش بزرگی داشته استساختاری اقتصاد ايران 
داشته باشيم که در سه سال اول دوره احمدی نژاد حجم نقدينگی حدود 

)  ميليارد دالر ٦٠معادل (  هزار ميليارد تومان ٦٠سه برابر شد و از 
دوره اول رياست جمهوری .  هزار ميليارد تومان افزايش يافت١٨٠به 

بی سابقه بهای نفت در بازارهای احمدی نژاد مصادف بود با افزايش 
جهانی و او نه تنها بخش اعظم در آمد نفت کشور ، بلکه بخش اعظم 
ذخاير ارزی کشور را صرف تحکيم موقعيت اجتماعی دستگاه واليت 
کرد و با تزريق همه اين منابع به طرح هايی که ارزش اقتصادی 

، تورم بی نداشتند و بدتر از همه به وابستگان رژيم داده می شدند 
سابقه ای در کشور ايجاد کرد که بار تحمل ناپذير آن را کارگران و 

کافی است به ياد داشته باشيم که . زحمتکشان ايران بر دوش می کشند
رئيس مرکز پژوهش های مجلس شورای ( طبق گفته احمد توکلی 

است " اصول گرايان"اسالمی که خود يکی از هارترين نمايندگان جناح 
دولت احمدی نژاد که برای " طرح های زود بازده" صد تمام  در۴٦) 

به عبارت . مقابله با بيکاری َعلم شده اند ، اصًال وجود خارجی ندارند
ديگر ، اينها پوششی بوده اند برای اعطای وام های کم بهره و حتی بی 

. و البته اگر جز اين بود عجيب بود. بهره به وابستگان دستگاه واليت
فراموش نبايد کرد که .  در جمهوری اسالمی بی داد می کندزيرا فساد

اين رژيم همه شرايط الزم برای فساد نهادی شده و مزمن شده را 
زيرا هم يک دولت رانتير نفتی است ، هم يک سيستم . داراست

ديکتاتوری هار است و هم يک دولت خشن مذهبی است که غير مؤمنان 
اآلن طبق آمار خوِد بانک مرکزی همين . را اصًال صاحب حق نمی داند

ايران ، سيستم بانکی کشور عمًال در حالت ورشکستگی است ، زيرا 
طلب )  ميليارد دالر ۵٠تقريبًا معادل (  هزار ميليارد تومان ۵٠بيش از 

در . غير قابل وصول دارد که غالبًا هم به وابستگان رژيم داده شده اند
ی تشنه اعتبار هستند ، سيستم نتيجه ، در شرايطی که واحدهای توليد

بانکی نمی تواند حتی به واحدهای توليدی کوچک اعتبار بدهد و کامًال 
 در صد ٣۵اکنون طبق بعضی ارزيابی ها ، حدود . فلج شده است

يعنی در آستانه . جمعيت کشور زير خط فقر مطلق به سر می برند
مه اينها ، عالوه بر ه. گرسنگی و با سوء تغذيه مزمن زندگی می کنند
ناشی از بحران اقتصاد ( رژيم به خاطر کمبود منابع و کاهش درآمدنفت 

ناگزير شده طرحی ضربتی برای حذف سوبسيد کاالهای مصرفی ) جهانی
اساسی و در وهله اول ، حامل های انرژی تهيه کند که در صورت اجرا 
 ، تورم را باز به صورت جهشی باال خواهد برد و بيش از پيش فقر و

  . فالکت کارگران و زحمتکشان کشور را تحمل ناپذيرتر خواهد ساخت
با توجه به نکات ياد شده ، به نظر من ، اکنون شرايط مساعدی برای  •

زيرا اصالحات معموًال هنگامی می تواند به . اصالحات وجود ندارد
اجراء درآيد که حکومت وضع نسبتًا محکمی داشته باشد و مردم نسبتًا 

در حالی که در شرايط .  و به شرايط حاکميت گردن بگذارندآرام باشند
کنونی ايران نه تنها مردم وضع خود را تحمل ناپذير می يابند و جنبش 
اعتراضی پرنفسی وجود دارد ، بلکه حکومت نيز وضع شکننده ای 

در اين شرايط هر نوع عقب نشينی از طرف حکومت ، مردم را . دارد
ين دليل اصالح طلبان شانس موفقيت به هم. جری تر خواهد ساخت

در واقع ، تقلب در انتخابات و کنار گذاشته شدن اصالح . چندانی ندارند
طلبان و دستگيری بخش بزرگی از کادرهای اصلی آنها ، جز 

اصالح . ورشکستگی آشکار گفتمان اصالح طلبی معنای ديگری نداشت
 واليت بود که آنها طلبان نبودند که عليه واليت فقيه شوريدند ، دستگاه

در اين ميان شکل گيری . بيرون کرد" خودی ها"را عمًال از جرگه 
خود انگيختۀ اعتراض توده ای عليه تقلب انتخاباتی بود که ) عمًال(

يعنی در . اصالح طلبان را در رأس يک جنبش اعتراضی توده ای نشاند
الح طلبان موقعيت متناقضی که در نتيجه تقلب انتخاباتی ايجاد شد ، اص

درست در لحظه ای که ورشکستگی برنامه اصالح طلبی آشکارا قطعيت 
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مسلم . می يافت ، در رهبری يک جنبش توده ای سراسری قرار گرفتند
ما هم اکنون در . است که اين وضع نمی تواند مدت زيادی دوام بياورد

و بهترين دليل اين حقيقت دور . دوره بعد از اصالح طلبی قرار داريم
. دن شتابان شعارهای جنبش اعتراضی از گفتمان اصالح طلبی استش

شروع " رأی من کجاست؟"جنبشی که در اواخر خرداد با شعار محوری 
مرگ بر "و " مرگ بر ديکتاتور"شد ، اکنون با شعارهای محوری 

جنبش . پيش می رود" مرگ بر اصل واليت فقيه"و حتی " خامنه ای
اول به :  رهبری اصالح طلبان آغاز شداعتراضی مردم به دو دليل زير

اين دليل که اين جنبش با اعتراض به تقلب انتخاباتی شروع شد و 
طبيعی بود که در آغاز کانديداهای اصالح طلب را به پرچم خود تبديل 

دوم به اين دليل که در شرايط سرکوب خشن ، مردم معموًال برای . کند
وشش استفاده کنند ، پوششی بيان اعتراضات شان ناگزيرند از نوعی پ

در واقع در اين جور . که بتواند فشار سرکوب را اندکی تخفيف بدهد
يعنی . موقعيت های اجتماعی ، نوعی قانون صرفه جويی عمل می کند

مردم می کوشند اعتراضات شان را تا حد امکان با هزينه کمتری پيش 
 به ورشکستگی در هر حال ، هر چند برنامه اصالح طلبی آشکارا. ببرند

کشانده شده ، ولی پيوستن اصالح طلبان به صفوف مردم نشان دهنده 
همزمانی بحران درونی حکومتی ها با خيزش ضد ديکتاتوری مردم 
است ، يعنی چيزی که معموًال يکی از عناصر الزم برای شکل گيری 

اکنون ، حضور اصالح طلبان در کنار جنبش . موقعيت انقالبی است
در جايی که رژيم . ه غير قابل تحمل شدن رژيم حاکم استمردمی نشان

حتی اصالح طلبان متعهد به قانون اساسی واليت فقيه را تحمل نمی کند 
، قبل از هر چيز زورگويی و استبداد مطلقه ای را به نمايش می گذارد 
که هر چه عريان تر می شود ، بيشتر شانس بقای رژيم را از بين می 

اما خود . مًا نمی تواند برای مدت زيادی دوام بياورداين وضع مسل. برد
اصالح طلبان ، به عنوان يک جريان سياسی ، قطعًا به پايان خط رسيده 
اند ، زيرا بين جنبش ضد ديکتاتوری مردم و دستگاه واليت فقيه چنان 

  . منگنه شده اند که فرصت هر نوع ابتکار عمل را از دست داده اند
 سرکوب گرانه رژيم در مقابل مردم مهم ترين و برخورد بسيار تند و •

بی واسطه ترين عامل مؤثر در راديکاليزه شدن جنبش اعتراضی مردم 
همان طور که قبًال اشاره کردم ، . در هشت ماه گذشته بوده است

برانگيخته شدن مردم به حمايت از کانديداهای اصالح طلب در جريان 
 غير مستقيم به دستگاه واليت که نوعی اعتراض( تبليغات انتخاباتی 

آنها که انتظار استقبال . محاسبات دستگاه واليت را به هم زد) فقيه بود 
وسيع از انتخابات را نداشتند ، سعی کردند از طريق سازمان دادن 

که در جمهوری اسالمی ( مناظره های تلويزيونی زنده ميان کانديداها 
اما همين تالش ها عمًال .  بدهندانتخابات را واقعی نشان) بی سابقه بود 

به ضررشان شد و مردم را بيش از پيش متوجه کثافت کاری های اينها 
و در سه هفته پيش از انتخابات طرفداری از کانديداهای اصالح . کرد

طلب چنان دامنه گسترده ای پيدا کرد که شکست احمدی نژاد برای 
يت که می ديد در چنان فضايی دستگاه وال. همگان قطعی می نمود
 بارديگر تکرار می شود ، ناگهان با يک ١٣٧٦تجربه انتخابات خرداد 

از طريق سپاه (  درجه ای ، دو روز مانده به انتخابات ١٨٠چرخش 
از طرف قدرت های " کودتای مخملی"اعالم کرد که طرح ) پاسداران 

غربی در کار است و سپاه آن را در نطفه خفه خواهد کرد و در روز 
در تهران به " مانوور اقتدار"خابات ، سپاه يک مانوور نظامی به نام انت

راه انداخت و ستاد انتخاباتی موسوی به وسيله نيروهای امنيتی لباس 
و بعد از اعالم نتايج شوکه کننده و باور نکردنی در . شخصی غارت شد

 ٢۴شب انتخابات ، با مشاهده واکنش مردم ، نيروهای نظامی در شب 
به کوی دانشگاه تهران ريختند و چند نفر را کشته و بيش از صد خرداد 

 خرداد که راه پيمايی کامًال ٢۵و باز در روز . نفر را زخمی کردند
مسالمت آميز سه ميليون نفری مردم در تهران در اعتراض به تقلب 
انتخاباتی راه افتاد ، به روی مردم بی دفاع آتش گشودند و چندين نفر 

و بعد ماجرای شکنجه های . دها نفر را دستگير کردندرا کشتند و ص
وحشتناک و تجاوز به دختران و پسران جوان در زندان ها و کشته شدن 
بيش از صد نفر در زندان ها چنان فضايی در سراسر کشور ايجاد کرد 
که هر نوع توهم اصالح طلبی يک شبه از سر مردم پريد و شعارها با 

در تمام . با ارکان اصلی نظام پيش رفتشتابی آشکار به طرف ضديت 
هشت ماه گذشته ، دروغ های بی شرمانه گوبلزی جنايات رژيم را 

مثًال آنها ادعا کردند که ندا آقا سلطان دختر . تکميل می کرده است
جوانی که در خيابان با تير ماموران امنيتی کشته شد ، با نقشه و تؤطئه 

ر حالی که مردم در محل جنايت خبرنگار بی بی سی کشته شده است ، د
يا مسعود . قاتل او را دستگير کردند و کارت شناسايی اش را گرفتند

علی محمدی را که استاد فيزيک در يکی از دانشگاه های تهران بوده و 

از موسوی طرفداری می کرده ، کشتند و مدعی شدند که او يکی از 
ل موساد اسرائيل دانشمندان پروژه هسته ای بوده که به وسيله عوام

مجموعه اين جنايت ها و سرکوب های خشن به . ترور شده است
سرعت ، اصالح طلبی را به جريانی فراموش شده تبديل کرد و جنبش 
اعتراضی را با شتابی فزاينده برعليه دستگاه واليت فقيه و شخص ولی 

که موتور ( فقيه برانگيخت و مخصوصًا در راديکاليزه کردن نسل جوان 
 .نقش تعيين کننده ای داشت) لی جنبش ضد ديکتاتوری کنونی است اص
بر خالف ادعای کسانی که اين جنبش را متعلق به طبقه متوسط می  •

دانند ، ترديدی نمی توان داشت که کارگران و زحمتکشان در جنبش 
 خرداد تهران را که به اعتراف ٢۵مثًال راه پيمايی . شرکت فعالی دارند
در شهری که ( ، سه ميليون نفر در آن شرکت داشتند شهردار اين شهر 

چگونه می توان فقط به طبقه متوسط )  ميليون جمعيت دارد ١٢حد اکثر 
البته کارگران با شعارهای خود در تظاهرات سياسی شرکت . نسبت داد

نيز که در ) مثًال زنان و جوانان (نمی کنند ، همان طور که ديگران 
دارد ، فقط با شعارهای ضد استبدادی شرکت شرکت شان ترديدی وجود ن

فراموش نبايد کرد که ما اکنون با يک جنبش ضداستبدادی سر . می کنند
در چنين جنبش . و کار داريم که در شرايط سرکوب خشن جريان دارد

هايی تا زمانی که توازن نيرو به طور کيفی به نفع مردم به هم نخورده 
ت تظاهرات سياسی پراکنده ، از ، تظاهرات سياسی معموًال به صور

طريق ضربه و گريز ادامه می يابد و بنابراين کارگران نمی توانند در 
اين . مراکز کار و زندگی شان به اقدامات مستقل سياسی دست بزنند

نکته ای است که مثًال روزا لوگزامبورگ نيز در جمع بندی اش از 
اعتصاب "ان در نوشته معروف اش با عنو(  روسيه ١٩٠۵انقالب 
 ايران نيز تأييد ۵٧تجربه انقالب . به آن توجه کرده است") عمومی

(  شهريور ١٧ تا کشتار ۵٧در انقالب . کننده اين قانونمندی است
. در تهران از حرکت های کارگری مستقل خبری نبود) ١٩٧٨سپتامبر 

بعد از آن کشتار که مردم ادامه تظاهرات خيابانی را دشوار و پرمخاطره 
يافتند ، نزديک به دو ماه حرکت خيلی مهمی اتفاق نيفتاد و بعد حرکت 
های اعتراضی از خيابان ها به مراکز کار انتقال يافت و به تدريج 

و البته همان موقع نيز تا نزديکی . اعتصابات کارگری مهم راه افتادند
 بهمن ، غالب اعتصابات کارگری زير پوشش مطالبات ٢٢های قيام 
در حال حاضر نيز ، علی رغم .  صنفی سازمان داده می شدنداقتصادی و

همه بگير و ببندهايی که رژيم عليه فعاالن کارگری راه انداخته ، حرکت 
نگاهی به اخبار حرکت ها و . مطالباتی کارگران آشکارا افزايش يافته اند

اعتراضات کارگران در هشت ماه گذشته و مقايسه آنها با هشت ماه 
بل جای ترديدی باقی نمی گذارد که جنبش کارگری در حال مشابه سال ق
قدر مسلم اين است که بدون حرکت های کارگران و . عروج است

زحمتکشان و تهيدستان ،  که اکثريت قاطع جمعيت کشور را تشکيل می 
دهند ، جنبش ضد استبدادی کنونی به جايی نخواهد رسيد و حتی ادامه 

 البته حذف سوبسيد بر کاالهای اساسی .آن نيز بسيار دشوار خواهد شد
 ، يعنی کمتر از يک ماه ديگر ١٣٨٩که ظاهرًا قرار است از اول سال ( 

به احتمال بسيار زياد حرکت های بزرگ کارگران و ) صورت بگيرد 
و اين می تواند شرايط مساعدی . زحمتکشان را به دنبال خوادهد آورد

 . رگران به وجود بياوردبرای شکل گيری آگاهی و اراده طبقاتی گا
بايد توجه داشت که در نظام های ديکتاتوری قانون آهنينی عمل می  •

کند که مردم هر آنچه را که حکومت تبليغ می کند ، با بدبينی می نگرند 
و معموًال دشمن حکومت را اگر هم دوست خود ندانند ، دشمن خود تلقی 

دشمنِ  دشمنِ  من "به عبارت ديگر ، آن گفته معروف که . نمی کنند
در ايران امروز نيز اين قاعده . تا حدی مقبوليت دارد" دوست من است

عمل می کند و از آنجا که تبليغات رژيم هميشه متوجه ضديت با 
. امريکاست ، افکار عمومی نسبت به اين شعارها بدبينی نشان می دهد

ته در الب(در واقع ضديت با امريکا در افکار عمومی ايرانيان امروز 
حتی چند ماه . کم رنگ تر از غالب کشورهای اسالمی است) داخل کشور

پيش که ظاهرًا دولت اوباما در پی اين بود که بر سر مسأله هسته ای 
ايران با رژيم مذاکره کند ، در يکی از تظاهرات اعتراضی شعاری راه 

عنای بی اما اين به م" ! اوباما ، اوباما ، يا با آنها يا با ما"افتاد که 
. تفاوتی مردم نسبت به خطر حمله نظامی يا تحريم های اقتصادی نيست

و با قطعيت می توان گفت که اکثريت قاطع ايرانيان مخالف هر نوع 
مخصوصًا . تحريم اقتصادی و البته حمله نظامی به کشورشان هستند

حمله امريکا به عراق و افغانستان و کشتار عمومی و ويرانی 
در اين دو کشور همسايه به بار آمد ، تحول بزرگی در وحشتناکی که 

و حتی قرائن زيادی وجود . افکار عمومی مردم ايران به وجود آورد
از پروژه هسته ای رژيم حمايت ) متأسفانه ( دارد که اکثريت ايرانيان 

می کنند و حتی بدشان نمی آيد که کشورشان از سالح هسته ای 
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ه دردناک بمباران شهرهای ايران در در واقع تجرب. برخوردار باشد
جنگ ايران و عراق و مخصوصًا بی تفاوتی کشورهای غربی به استفاده 
رژيم صدام حسين از سالح های شميايی در آن جنگ ، ناسيوناليسم 
جريحه دار شده ای در ذهنيت بسياری از ايرانيان به وجود آورده که 

 که همين اآلن رژيم تصادفی نيست. رژيم از آن بهره برداری می کند
سعی می کند برای ايجاد شکاف در ميان مردم مسأله هسته ای را داغ 

 .نگهدارد
تا چه حد نسبت به آينده اين جنبش خوشبين هستيد ؟   : ويکلی ورکر

کنيد تا کجا ميتواند  با در نظر گرفتن توازن قوا در سطح جهان فکر می
  پيش برود؟

 خود را بر نظام جايگزين حکومت زمينه برای اينکه طبقه کارگر مهر
 بينيد؟ مذهبی بگذارد را چگونه می

 دالئل زيادی برای خوش بينی به چشم انداز اين  :محمد رضا شالگونی
در واقع حتی اگر اين جنبش همين امروز فروکش . جنبش وجود دارد

بکند و ادامه اش ناممکن گردد ، بازهم دست آوردهايی که تاکنون 
حوادث هشت . هميت تاريخی دارند و ماندگار خواهند بودداشته ، قطعًا ا

 نه ماه گذشته جمهوری اسالمی را بی آينده کرده است و رژيم حتی -
اگر مدتی هم دوام بياورد ، نخواهد توانست ضربه مهلکی را که از اين 

نسل جوان ايران امروز که . خيزش توده ای مردم خورده ، ترميم کند
است و دوره انقالب را نديده و سرکوب های موتور اصلی اين جنبش 

خونين دهه اول حيات جمهوری اسالمی را شاهد نبوده و تا همين اواخر 
بيش از آن که به افق های انقالب اجتماعی فکر کند در مدار تحوالت 
کوچک سر می کرد ، به نحو برگشت ناپذيری به ضديت با موجوديت 

اين است که ادامه موجوديت حقيقت . جمهوری اسالمی کشيده شده است
اين رژيم مردم ايران و مخصوصًا کارگران و زحمتکشان ما را به فالکت 

ترديدی نمی توان داشت که در سه دهه . فلج کننده ای گرفتار می سازد
گذشته اقتصاد ايران آشکارا در مقايسه با کشورهای منطقه عمل کرِد 

يک سال پيش از شروع  ، يعنی ١٩٧٧مثًال در سال . بدتری داشته است
 در صد بيشتر از ترکيه ۶٠انقالب ايران ، توليد ناخالص سرانه ايران 

اما اکنون با . بود ، سه برابر مال مصر بود و پنج برابر مال پاکستان
 در صد از ترکيه جلوتر است ، فقط دو ١۴همين شاخص ، ايران فقط 
نامه اقتصادی يعنی کار.  برابر پاکستان٩/۴برابر مال مصر است ، و 

حتی در مقايسه با پاکستان که ) با درآمد نفتی باال ( جمهوری اسالمی 
يکی از فاجعه بارترين حکومت های سه دهه گذشته جهان را داشته ، 

سرکوب مدنی گسترده ای که الزمه موجوديت جمهوری . تعريفی ندارد
 دهه اسالمی است ، ضرباتی به جامعه ايرانی وارد می سازد که آثار آن

فقط کافی است توجه داشته باشيد که در تمام سه . ها با ما خواهد بود
دهه گذشته دختران ما عمًال از ورزش محروم بوده اند و در هيچ يک 
ازرشته های مهم ورزش های دو و ميدانی و شنا هيچ دختر ايرانی در 

آسيب بر سالمت جسمانی . هيچ مسابقه بين المللی ظاهر نشده است
نوجوان ما فاجعه ای است که گاه به گاه حتی از البالی اخبار دختران 

و علت آن هم . رسمی نظام آموزشی خوِد رژيم هم به بيرون درز می کند
اين است که آخوندهای حاکم معتقدند که مدارس دخترانه بايد طوری 
! ساخته بشوند که ورزش دختران از ساختمان های دور و بر ديده نشود

ق به محال کردن ورزش دختران نوجوان در تمام واين يعنی تعوي
بی حقی تحميل شده بر زنان ، نيمی از جمعيت کشور ما . مدارس کشور

. را از لحاظ حقوقی رسمًا به انسان های درجه دوم تبديل کرده است
 درصد جمعيت ايران را مسلمانان سنی مذهب تشکيل می دهند ١۵حدود 

محروميت مضاعفی . چ ها و ترکمن هاکه عمدتًا عبارتند از کردها ، بلو
که براين مليت های ايران به دليل مذهب شان وارد می آيد ، خطری 
است که موجوديت کشور را تهديد می کند و وسيله ای به دست امريکا 

جمهوری . و متحدان آن می دهد که با يک پارچگی ايران بازی کنند
ی است بسيار اسالمی علی رغم گرد و خاک مستضعف پناهی ، رژيم

. فاسد ، انگلی و پر خرج که سياست ضد کارگری بسيار خشنی دارد
 هزار ٨٠٠طبق بسياری از ارزيابی ها ، اکنون خط فقر در کشور حدود 

که (تومان است، در حالی که رقم رسمًا تعيين شده برای حداقل دستمزد 
دی بی غالبًا هم اجراء نمی شود و در زندگی واقعی کارگران تا حدود زيا

 در صد کارگران به ٨٠بيش از .  هزار تومان است٣٢۵) معناست
 نفر به ١٠صورت استخدام موقت کار می کنند و کارگران کارگاه های 

رسمًا از شمول ) که اکثريت کارگران ايران را تشکيل ميدهند( پائين 
فعاالن کارگری که . قانون خارج هستند و به قانون جنگل سپرده شده اند

يجاد تشکل مستقل صنفی يا حتی برای برای وصول دستمزدهای برای ا
. عقب افتاده شان اقدام کرده اند ، زندانی می شوند و شکنجه می بينند

مقايسه برخورد رژيم با کارگران و سرمايه داران به حد کافی آموزنده 

هر نوع تشکل مستقل صنفی کارگران بی رحمانه سرکوب می : است
کل های صنفی بخش های مختلف کارفرمايان و شود ، در حالی که تش

سرمايه داران از حمايت دولت برخوردار است و سال گذشته ، تالش 
 در صدی برای تجار ، با ٢دولت برای وضع ماليات بر ارزش افزوده 

با ! اعتصاب بازار تهران روبرو شد ، و دولت بالفاصله عقب نشينی کرد
توری کنونی تنها شانس موجود توجه به آن چه گفتم ، جنبش ضد ديکتا

ادامه . برای بهبود شرايط طبقه کارگر و به طور کلی مردم ايران است
اين جنبش و گسترش دامنه آن فضای مساعدی برای باال رفتن آگاهی 
طبقاتی و شکل گيری تشکل های مستقل کارگری ايجاد کند و گسترش 

ران تغيير خواهد مبارزات کارگران مسلمًا شرايط سياسی را به نفع کارگ
البته اگر رژيم چنان فضای . داد و يک شبه می تواند ره صد ساله برود

سرکوب خشن تری ايجاد کند که مشارکت کارگران و زحمتکشان در 
مبارزات سياسی و اقتصادی کنونی پر هزينه تر و دشوارتر گردد ، خطر 
 اين وجود دارد که مبارزه شکل خشن تری پيدا کند و مخصوصًا در
بعضی مناطق اقليت های ملی شکل مسلحانه پيدا کند ونقش جريان های 
وابسته به قدرت های خارجی بيشتر شود که در آن صورت به احتمال 
قوی ، ابتکارات از پائين کارگران و زحمتکشان کم رنگ  تر خواهد شد 
و جريان های سياسی غير دموکراتيک و حتی ارتجاعی وزن بااليی پيدا 

 فراموش نبايد کرد که جمهوری اسالمی برخالف رژيم شاه .خوهند کرد
دشمنان زيادی ) که در سطح بين المللی عمًال دشمنان مهمی نداشت ( 

دارد که خوهند کوشيد در ميان جريان های مختلف جنبش کنونی کانال 
و اين مسلمًا هم به ضرر جريان . های نفوذ برای خود دست و پا کنند

صًا سوسياليستی درون جنبش است و هم های دموکراتيک و مخصو
بهانه ای به دست رژيم می دهد که هر مبارزه برحق مردم را وابسته به 

به نظر من بدترين سناريوی ممکن در . قدرت های خارجی قلمداد کند
افق مشهود کنونی باال رفتن وزن جريان های وابسته به قدرت های 

جنبش کنونی را خفه خارجی در درون اپوزيسيون است که حتی اگر 
اما با توجه به . نکند ، آن را از مسير دموکراتيک خارج می سازد

آگاهی نسبتًا خوبی که از طريق جنبش های اجتماعی کشور ، مخصوصًا 
 دوازده سال گذشته به وجود آمده ، می –در ميان نسل خوان در ده 

حقيقت . شود اميدوار بود که جنبش ضد استبدادی به چنين مسيری نغلتد
اين است که ديسکورس ليبرالی در فضای امروز ايران تسلط دارد و 
چپ برای غلبه بر آن هنوز بايد سربااليی نفس گير راه دشواری را طی 

اما اگر جنبش کنونی ادامه يابد و در مسير انقالبی بيفتد ، با باال . کند
رفتن نقش طبقه کارگران فضای مساعدی برای غلبه انديشه های 

  .اليستی می تواند به وجود بيايدسوسي
  

ارتباط تغيير راديکل در ايران را با اوضأع منطقه   : ويکلی ورکر
 از همسويی و همکاری نيروهای مترقی  هايی بينيد؟ آيا نمونه چگونه می

های  منطقه ديده ميشود؟ ميخواستيم نظر شما را در مورد ايجاد بلوک
 ديگر اينکه در کار سياسی تنها به  جويا شويم؟ به عبارت استراتژيک

  .ها فکر نکنيم ملت
 ١٣۵٧ به قدرت رسيدن روحانيت در انقالب  :محمد رضا شالگونی

ايران در تقويت و گسترش جنبش های اسالم گرايی در منطقه نقش 
و به نظر من ، سرنگونی جمهوری اسالمی نيز . انکار ناپذيری داشت

. اسالمی نقش مهمی داشته باشدمی تواند در کاهش نفوذ جريان های 
حقيقت اين است که تجربه ايران با اسالم گرايی ، دست کم ، يک دهه 

سرخوردگی مردم ايران از . از کشورهای ديگر منطقه جلوتر است
اسالم گرايی بسيار زودتر از کشورهای ديگر مسلمان شروع شده 

ر و سقوط رژيم اسالمی نيز می تواند اين سرخوردگی را د. است
البته سقوط جمهوری اسالمی معلوم نيست . کشورهای ديگر تقويت کند

. ضرورتًا به تقويت جريان های طرفدار سوسياليسم در ايران بيانجامد
اما با توجه شرايط کنونی ايران و منطقه ، چنين چشم اندازی يک 

بايد توجه داشت که هر چند ديسکورس ليبرالی در . احتمال واقعی است
 نيرومند است ، اما بحران جهانی اقتصاد سرمايه داری ، ايران هنوز

اثرات ويرانگر سياست های امريکا در منطقه ، ورشکستگی و غير 
قابل تحمل شدن رژيم های سرکوب گر و فاسد وابسته به غرب در 
کشورهای منطقه ، زمينه مساعدی به وجود می آورد که با زوال اسالم 

 طرف افق های روشن تری روی گرايی ، زحمتکشان اين منطقه به
. اکنون شاهد فروکش جنبش های اسالم گرا در منطقه هستيم. بياورند

و اگر مداخالت نظامی امريکا نباشد زوال اينها شتاب بيشتری خواهد 
و در هيچ يک از اين کشورها ليبراليسم نه می تواند پاسخی به . گرفت

يک انديشی ارائه بدهد انبوه مسائل تلنبار شده فقر و ديکتاتوری و تار
و نه می تواند از حمايت توده وسيع زحمتکشان و تهيدستان برخوردار 
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هم اکنون در دو کشور کليدی منطقه ، يعنی در مصر و ترکيه .بشود
جنبش کارگری پرنفسی در حال برآمدن است و اگر در ايران جنبش ضد 

 به نظر که( استبدای بتواند به تقويت جنبش کارگری و چپ بيانجامد 
احتمال شکل گيری ) من ، چنين چشم اندازی يک احتمال واقعی است 

در سه کشور کليدی منطقه " بلوک استراتژيک"يک ) به قول شما (
تقويت خواهد شد و با نيرومند شدن چپ در ايران و مصر و ترکيه ، 

و نئوليبرايسم در " بازار آزاد"منطقه ما می تواند هم با خرافه های 
در واقع جاذبه اين هر . هم با خرافه های تاريک اسالم گرايیبيفتد و 

دو جريان  در منطقه ما هم اکنون در حال از بين رفتن است و اگر چپ 
بتواند از اشتباهات گذشته خود بياموزد و بتواند ديسکورس 
دموکراتيک ، راديکال و توده گيری اتخاذ کند ، منطقه ما می تواند در 

بزرگ . ون امريکای التين دارد در آن پيش می رودمسيری بيفتد که اکن
ترين خطر برای شکل گيری چنين چشم اندازی در منطقه ما، سياست 

مثًال طرح ناتو در افغانستان و پاکستان ، . های ويران گر امريکاست
ممکن است به تجزيه هر دو کشور بيانجامد و چنين چيزی مانند مانند 

رهای منطقه و مخصوصًا کشور ما زمين لرزه ويران گری برای کشو
خواهد بود که هم با پاکستان و هم با افغانستان پيوندهای قومی ، 

 کيلومتر مرز ٢۵٠٠مذهبی و فرهنگی بسيار عميقی دارد و بيش از 
يا اصطکاک قومی در کرکوک و ايجاد مصيبت در عراق می . مشترک

ای منطقه تواند ناسيوناليزم های قومی وحشتناکی را در ميان کشوره
  . داغ کند و همه ما را به سمت مصيبت های هولناکی بکشاند

های  خوانندگان نشريه ما بيش از دو دهه است فعاليت  : ويکلی ورکر
اگر ممکن است در مورد علل انشعاب .سازمان شمارا تعقيب ميکنند 

 راه کارگر توضيحاتی برای - ايران اخير در سازمان کارگران انقالبی
اختالفات سياسی در مورد فلسطين يا موقعيت .  ما بدهيدخوانندگان

  طبقه کارگر چيست؟
 علت انشعاب در سازمان ما اين بود که از مدت  :محمد رضا شالگونی

ها پيش عده ای به نوعی آنارشيسم رفرميستی گرائيده بودند و در اين 
. اواخر می خواستند الگوی ضد سازمانی شان را بر ما تحميل کنند

 اينها اقليتی بيش نبودند ، ولی عده ای ديگر هر چند ظاهرًا با البته
اينها هم عقيده نبودند ، به حمايت از آنها برخاستند و شرايطی را پيش 
کشيدند که جز پيروزی انحالل طلبی معنای ديگری نمی توانست داشته 

از اينها . باشد و همزيستی ما را در درون يک سازمان ناممکن ساختند
 که نظرات شکل گرفته تری دارند ، روايتی از تزهای جان رفقايی
را البته به صورتی " ) تغييرجهان بدون گرفتن قدرت"در باره ( هالوی 

بسيار کاريکاتوريک تبليغ می کنند و هر نوع تشکل را انقياد آور 
قلمداد می کنند و نه فقط با حزبيت و دولت کارگری ، بلکه حتی با 

در . ی مانند اتحاديه ها هم مخالفت می کنندتشکل های صنفی کارگر
واقع اختالفات بر سر مقاالتی داغ شد که يکی از اين رفقا در انتقاد از 
اتحاديه های مستقلی که در ايران در حال شکل گيری هستند ، نوشت و 
به آنها هشدار داد که اين نوع تشکل ها به شکل گيری سلسله مراتب و 

و نيز از آنها می خواست که تجمع شان چون انقياد اعضاء می انجامد 
فقط به مسائل اقتصادی می پردازد و ضد سرمايه داری نيست ، به نفع 
ليبرال ها تمام می شود و راه سازش با سرمايه داران را هموار می 

مسؤوالن سايت و نشريه سازمان ، طبق مقررات مصوب ، اين . کند
 اينها اين را تبعيض در حق جا دادند و" ديدگاه"مقاالت را در ستون 

حقيقت اين است که پذيرش خط اينها نقدًا طبقه کارگر . خود اعالم کردند
ايران را که تشنه تشکل مستقل است و برای آن می جنگد و بايد 

بنابراين ما الزم می ديديديم که نشان بدهيم . بجنگد ، بی دفاع می سازد
اما اختالف بر سر . نندکه اين نظرات مواضع سازمان  را بيان نمی ک

اينها معتقد بودند : فلسطين در جريان حمله اسرائيل به غزه شروع شد
که محکوم سازی جنايات اسرائيل نبايد طوری باشد که به تقويت 
حماس بيانجامد و هر چند نمی توانستند يا نمی خواستند موضع شان 

طرف را سرراست اعالم کنند ، ولی عمًال خواهان محکوميت هر دو 
و موضع ما اين بود که جنايت اسرائيل بايد با قاطعيت تمام و . بودند

  .بدون قيد وشرط محکوم شود
  المللی است  در مورد نقش همبستگی بين  بعدی ما- ۶سئوال

 چون اعتراض، نامه نويسی،  های سياسی عملی  آيا فعا ليت-
 های همبستگی تاثيری بر مبارزات يا روحيه مردم ايران فعاليت
  گذرد؟ می

رژيم تظاهرات ضد جنگ در .  تاثير حرکات اعتراضی ضد جنگ -
 چون بريتانيا يا اياالت متحده را چگونه نشان ميدهد؟ به  هايی کشور

   دفاع از رژيم است؟  که گويی صورتی
  بينيد؟  جنگ در غرب را چگونه می زد/  وظايف جنبش همبستگی-

احزاب و جريان های سياسی بی ترديد اعالم هم بستگی   : ويکلی ورکر
کشورهای غربی با مردم ايران ، در ذهنيت فعاالن سياسی و اجتماعی 

البته بايد درک واقع بينانه ای از دامنه اين تأثير . داخل کشور تأثير دارد
حقيقت اين است که راديو و تلويزيون قابلِ  دسترس . گذاری داشته باشيم

نحصارًا در دست جمهوری اسالمی برای همه و مخصوصًا طبقات پائين ، ا
است که همه چيز را به صورت تحريف شده و با دروغ های گوبلزی 
پخش می کند و از حمايت بعضی جريان های چپ غربی نيز که به بهانه 
ضديت با امپرياليسم از جمهوری اسالمی حمايت می کنند ، به حد کافی 

ريان های چپ می سوء استفاده می کند و عمًال باعث نفرت مردم از ج
چون بی ترديد ، هر نوع حمايت از رژيم واقعًا جز دشمنی با مردمی . گردد

راديو و . که زير سرکوب اين رژيم قرار دارند معنای ديگری ندارد
 در صد جمعيت کشور به آنها ٢٠تلويزيون های ماهواره ای که حداکثر 

يسيون قرار دسترسی دارند ، در دست امريکا و انگليس و بخشی از اپوز
دارد که غالبًا به طور مستقيم يا غير مستقيم از حمايت قدرت های خارجی 
برخوردارند و غالب اينها ضديت با رژيم را با تبليغ مواضع امريکا و 
. متحدان آن در هم می آميزند و غالب شان هم قطعًا با چپ دشمنی دارند

 جنبش ضد اما اينترنت که مهم ترين وسيله ارتباطی غالب فعاالن
استبدادی کنونی است ، مسلمًا کارَبران محدودی دارد و طبق خوش بينانه 

 در صد مردم قابل دسترسی ١٠ترين ارزيابی های موجود حداکثر برای 
و حمايت جريان های مترقی و چپ از جنبش کارگری و مترقی . است

ن علی رغم همه اي. ايران غالبًا از طريق اينترنت امکان پذير می گردد
محدوديت ها ، حمايت جريان های چپ و مترقی غربی از جنبش 

ايران مسلمًا ) والبته مبارزات کارگران و زحمتکشان ( ضداستبدای مردم 
در تقويت چپ و کشيده شدن نسل جوان کشور به طرف انديشه های 

فراموش نبايد کرد که در ايران و همچنين . سوسياليستی بسيار مهم است
 خاورميانه زمينه بسيار مساعدی برای پاگرفتن مجدد در ساير کشورهای

 سوسياليستی وجود دارد ، و جريان های –جنبش نيرومند کارگری 
هوادار سوسياليسم در غرب با موضع گيری های روشن شان دست کم می 
توانند به روند بی اعتبار شدن ديسکورس نئو ليبرالی و نيز اسالم گرايی 

 ضدجنگ و ضد تحريم در غرب ، مسلمًا در به نظر من جنبش. کمک کنند
زيرا همان طور که گفتم . ذهنيت عموم مردم ايران تأثير مثبتی دارد

اکثريت قاطع ايرانيان از تکرار تجربه عراق و افغانستان در کشور 
( خودشان وحشت دارند و تاکنون نيز بار اصلی تحريم های اقتصادی را 

کارگران و زحمتکشان ) ال شده اند که عمًال در تمام سه دهه گذشته اعم
اما مسأله مهم اين است که ضديت با سياست . ايران بر دوش کشيده اند

های امپرياليستی امريکا و متحدان آن به حمايت از رژيم حاکم منجر 
بعضی جريان " ضد امپرياليستی"متأسفانه مواضع به اصطالح . نشود

 مداخله نظامی و تحريم های چپ غربی درست مانند سياست های مدافعان
ضديت با جنگ و تحريم اقتصادی واقعًا اهميت حياتی . آسيب زننده است

دارد ، ولی هرگز نبايد به صورت حمايت از ديکتاتوری خون ريز و تارک 
هرگز نبايد فراموش کرد که هر نوع . انديش جمهوری اسالمی در آيد

 خوش بينی به حمايت از جمهوری اسالمی در ذهنيت مردم ايران عمًال
امريکا و متحدان آن را تقويت می کند و مواضع چپ و انديشه های 

چنين جريان هايی بی آن که خود . سوسياليستی را بی اعتبار می سازد
بخواهند به تقويت مواضع اردوی امپرياليسم و سرمايه داری در کشور ما 

  .کمک می کنند
نتظری از شما در شنيديم مطلبی که در مورد مرگ م  : ويکلی ورکر

اگر .  سابقه يی داشته ها منتشر شد مراجعه کنندگان اينترنتی بی سايت
   ممکن است در اين مورد هم توضيحی بدهيد

 ياد داشت من در باره مرگ منتظری بيش از هر  :محمد رضا شالگونی
او در حالی به کشتار . چيز ناشی احساس دينی بود که نسبت به او داشتم

اعتراض کرد که  ) ١٩٨٨ (١٣۶٧ان سياسی در تابستان عمومی زنداني
فاصله ) يعنی مقامی با اختيارات نيمه خدايی ( فقط يک قدم با رهبری 

به نظر من آدم . داشت و به خاطر آن اعتراض از موقعيت خود رانده شد
هايی با اين شجاعت اخالقی اندک اند و بايد اين نوع شجاعت اخالقی را 

البته من آن يادداشت را عمدًا تحريک .  جشن بگيريمدر هر کسی که باشد
آميز نوشتم تا اوًال بيش از آن که خوشايند کسی باشد ، او را به فکر 
وادارد و به اهميت حساسيت به رنج انسان ها متوجه سازد ؛ و ثانيًا 
ستايش من از يک آيت اهللا ، مايه بهره برداری مخالفان مارکسيسم نشود 

اما توجهی که . ات کمونيستی مرا تحت الشعاع قرار ندهدو تعلقات و تعهد
به آن يادداشت شد ، بيش از هر چيز به خاطر شرايطی خاصی بود که به 

  .  دنبال مرگ منتظری به وجود آمد

...............................................  
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  راديو راه کارگردر سياسی روز هایگفتار

 بدر؛سيزده 
 قل و اعتراض نمادين مردمفرصت حضور مست

  ٢٠١٠ مارس٣٠ـ ١٣٨٩ فروردين ١٠سه شنبه 
در تهران با دعوت از روسای ” جشن جهانی نوروز“آنچه که به نام 

جمهور تاجيکستان، افغانستان، ترکمنستان و عراق در هفت فروردين در 
. راستی به هر چيزی شباهت داشت جز جشن, سعدآباد تهران برگزار شد

, در دو روز در تهران و شيراز برگزار شود” جشن“ار بود با اين که قر
و هيچ . عمال يک روزه و بدون هيچ توضيحی ماجرا را فيصله دادند

هيچ چيزی که بتوان آن را با هر . توضيحی هم در موردش ارائه نکردند
در حقيقت به نام . ناميد در اين برنامه وجود نداشت” جشن“تعريفی 

شايد .  اين سنت برجسته ملی را ضايع کردندعمال, گرامی داشت نوروز
اصال هدف از دعوت سران کشورهای همسايه همان بردن آنها به نزد 
خامنه ای و انداختن عکس دسته جمعی آنها با او بود تا از اين طريق 
بگويند خامنه ای اگر به عنوان يک ديکتاتور سنگدل در ميان مردم ايران 

ن رهبران کشورهای منطقه اعتبار دارد؟ در ميا, منفور خاص و عام است
زيرا اين چه جشنی بود که در آن اصال از جشن خبری نبود؟ و همه 
مدعوين گوش تا گوش مرد بودند و فقط عکس هايی با احمدی نژاد و 
خامنه ای انداختند و يکی دو عبارت بی سروته و کلی در باره نوروز و 

ين نحوه برگزاری مراسم نشان اهميتش از آنها در رسانه ها منتشر شد؟ ا
داد که رژيم اسالمی به هيچ وجه لياقت برگزاری جشن ملی باستانی 

با اين حال هدف از اين نوع برگذاری به اصطالح جشن . ايرانيان را ندارد
سخنان خامنه ای در جريان ديدار با سران , نوروز هر چه بوده باشد

خامنه ای در آستانه . کشورهای همسايه از يک جهت درخور توجه است
چهارشنبه سوری به تکفير آن برخاسته و گفته بود چهارشنبه سوری 

اين . هيچ مبنای شرعی و عقلی ندارد ومستلزم ضرر و فساد زيادی است
توهين آشکار خامنه ای به عقل و شعور مردم بی پاسخ نماند و مردم با 

ی مرگ برگزاری وسيع جشن چهارشنبه سوری و ترکيب جشن با شعارها
. بر ديکتاتور پاسخ دندان شکنی به جسارت او و ايادی حکومتش دادند

صدای اين ضربه به حدی بود که اين بار در آستانه جشن پايان سال يعنی 
سيزده بدر ترجيح دادند چماق و تهديد و سرکوب را غالف کنند و ظاهرا 
 در تاييد نوروز سخن بگويند تا شايد از اين طريق از تحريک مردم

اين بار برخالف چهارشنبه سوری نيامدند بگويند در سر . جلوگيری کنند
و ستاد , هر چهار راه در تهران نيروهای امنيتی و بسيجی مستقر کرده ايم

بلکه از زبان , عمليات مشترک تشکيل داده ايم و با مردم برخورد می کنيم
 و عيد نوروز نماد نوآوری، طراوت، جوانی، نشاط: خامنه ای گفتند

  .تحکيم روابط دوستی و مهربانی ميان دوستان و آشنايان است
اما حاال که کودتاچيان ظاهرا تظاهر می کنند به اين که فهميده اند که در 
اين مورد مشخص قصد ايستادگی از روبرو و مستقيم در برابر سنت ملی 

اين خود به معنای فرصتی جديد در آستانه جشن سيزده , نوروز را ندارند
حاال که کودتاچيان ماست ها را کيسه کرده اند و خود را موافق . ر استبد

پس , سخن گفته” نشاط“نوروز جا می زنند و رهبرشان هم ظاهرا از 
حاال که می گويند نوروز نماد . بهانه ای برای برخورد با مردم ندارند

ديگر بهانه ای ندارند تا بخواهند با مردمی که می , نوآوری و نشاط است
واهند با نمادهای نشاط خودشان و حضور سبز نمادين شان در پارک خ

سرخه حصار در تهران و در دهها و صدها پارک ديگر , چيتگر, های الله
, در شهرستان ها دور هم باشند و در آغوش طبيعت نشاط و شادی کنند

کودتاگران را نه فقط زمانی که در برابر سنت های ملی از . برخورد کنند
بلکه زمانی که در مسخ محتوا و مصادره , مشير می کشندروبرو ش

نه فقط ايستادگی . نوروز رياکاری می کنند هم می توان غافلگير کرد
مستقيم در برابر اراده و خواست و تمايل مردم که جا خالی دادن در برابر 

 آن هم فرصت حضور مستقل و اعتراض نمادين است

.................................................  
  سال٨٩سال   

 هپيشروی های تازه زنان در همه عرصه های مبارز
اگر بنا باشد يکی از مهم ترين ويژه گی های سالی که گذشت در مرکز 
توجه قرار گيرد، آن ويژگی در يک کالم عبارت است از مبارزات زنان 

يش زنان سال گذشته دوشادوش مردان و در بسياری موارد پيشاپ. ايران
مردان در جنبش اعتراضی و در تظاهرات خيابانی حضور گسترده و 

عالوه بر ندا آقا سلطان که به نماد مظلوميت جنبش . شکوهمند داشته اند
 زن ديگر در جريان درگيری ١١آزاديخواهی مردم ايران تبديل شده است، 

 ماه گذشته با ماموران سرکوبگر رژيم جان خود را از دست داده ٩های 
 و گزارش های منابع مستقل خبری و حقوق بشری حاکی از آن است اند

 مورد از دستگيری ها به فعالين حقوق زنان مربوط بوده ٩٢که حداقل 
اگر چه به واسطه سلطه استبداد، آمارهای تطبيقی روشنی در دست . است

نيست که بتواند جزئيات دقيق را نشان دهد، اما از نظر سطح تشکل يابی 
يافته در سطوح مختلف در  سازگاری با فعاليت جمعی سازمانو قابليت 

شرايط سلطه استبداد، فعالين حقوق زنان در سال گذشته نيز اگر نه 
موقعيت پيشتاز که حداقل جايگاهی برجسته در اين حوزه را به خود 

توانايی، و خالقيت در جستجو، يافت و کاربست راه . اختصاص داده اند
 جمعی در شرايط بسيار دشوار سرکوب در وضعيتی کارهای ادامه فعاليت

که جنبش ضد ديکتاتوری در آن قرار دارد، توانايی و قابليتی است بسيار 
مهم و حياتی که می تواند در پاسخ دادن به نياز عاجل مرحله کنونی 

اين نياز در يک کالم عبارت است از . جنبش ضد ديکتاتوری راهگشا باشد
حرکت در اين . عتراضی و گسترش آن در اعماقتوده ای تر شدن جنبش ا

عرصه هم برای فعالين حقوق زنان و هم برای جنبش ضد ديکتاتوری از 
 .اهميت ويژه ای برخوردار است

در جامعه ای مردساالر و , مبارزه برای برابر حقوقی زنان و مردان:  اوال
ی حاکميتی که از واپس گرايانه ترين شکل های مردساالری پاسداری م

کند و دائما در جستجوی راههايی برای تعميق آپارتايد جنسی است بدون 
کشاندن بخش های هر چه وسيع تری از زنان به مبارزه فعال و روزمره 

بنابراين فعالين حقوق زنان و مدافعين حق . با رژيم به جايی نمی رسد
  .برابر نمی توانند نسبت به اين نيرو و موقعيت آن بی تفاوت بمانند

وضعيت فاجعه بار اقتصادی ايران، گسترش فالکت را به واقعيتی : ثانيا 
گسترش فقر و بيکاری فاصله های پيشين . انکارناپذير تبديل کرده است

ميان زنان نخبه و تحصيل کرده طبقه متوسط شهری و زنان فقير و 
زحمتکش را کاهش داده و به سطح خرده تفاوت های فرهنگی و سطح 

در اين زمينه می توان به آمارهاى جديد مرآز آمار . ده استآگاهی تقليل دا
ايران درباره توزيع آل زنان بيكار داراى تحصيالت عالى و متوسطه در 

 درصدى اين نرخ ٧٫٨٨جوامع شهرى و روستايى اشاره کرد که از سهم 
در واقع دو . دهد درصدى در روستا خبر مي ۴٫۵٩در شهرها و نيز سهم 

ما اعم از شهری و روستايی، و صرفنظر از ميزان سوم زنان جامعه 
. سواد و تحصيالت در واقعيت تلخ بيکاری و خانه نشينی اجباری مشترکند

اين هم سرنوشتی اکثريت عظيم زنان جامعه ما يک بستر عينی مادی در 
تقويت ارتباط بخش های مختلف زنان فراهم می سازد و می تواند پايه 

 سطح محدود فعالين حقوق زنان به سمت تالش برای حرکت آگاهی از
  .فراگيری هر چه بيشتر در ميان همه زنان تلقی شود

روشن است که رويکرد فعالين حقوق زن به سمت توده ای تر شدن : ثالثا 
و تالش برای گسترش و فراگير سازی آگاهی برابری طلبانه در ميان 

و تاثيری بالفصل زنان، نه تنها زنان که مردان را نيز دگرگون می سازد 
زيرا اکنون يکی از . اما گسترده بر جنبش ضد ديکتاتوری برجا می نهد

ملزومات درهم شکستن قدرت سرنيزه رژيم، گسترده تر کردن اعتراض 
در سطح قاعده و پايه جنبش اعتراضی و حضور موثرتر و سازمانيافته 
. تر اقشار و اليه های زحمتکش در جنبش عمومی ضد ديکتاتوری است

 بی ترديد سال حضور پررنگ زنان در جنبش ضد ديکتاتوری ٨٨سال 
  بايد اميدوار بود سال . بود

………………………………………  
 به آارگران قراردادي آارخانه لوله سازي اهواز ،امسال عيد

 .است عيدي داده نشده
  قراردادي آارخانه لوله سازي اهواز در ايام عيد اخراج تعداد زيادي از آارگران

آارخانه بعد از عيد سرآار برگشته اند، متوجه شدند نه   آارگران اينوقتي
 نفر از ٣٠٠ الي ٢٠٠است بلكه بين  تنها عيدي به آنها تعلق نگرفته

آارگران اين آارخانه حدود .اند آارگران قراردادي اين آارخانه اخراج شده
 . ماه است آه حقوق نگرفته اند١٤

اين آارخانه در اعتراض به عدم بهمن آارگران  ٢٢يك هفته قبل از 
جمعه اهواز تجمع آرده بودند،  دريافت حقوق معوقه خود جلوي خانه امام

آنها حمله آرده  اما نيروي انتظامي به فرماندهي مزدور سرهنگ خلفي به
 .و آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند

راج شده اند اين آارگران با سابقه اين آارخانه اخ در حال حاضر برخي از
 .هستند و خانواده هاي آنها نيز در مضيقه

بعد از ظهر قرار است آه آارگران در ) ٨٩٫١٫١١(چهارشنبه اين هفته 
آارخانه براي اعتراض به اين وضعيت تجمع اعتراضي برگزار  مسجد
  .آنند

................................................................  
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                       قلب تپندهجنبش دانشجويی 
 جنبش شکوهمند اعتراضی مردم ايران

 تفسير سياسی روز راديو راه کارگر
سرکوب و اعمال فشار بر فعالين دانشجويی بازداشتی در زندان ها ادامه    
جنبش دانشجويی در سالی که گذشت پيشتاز جنبش آزاديخواهی و . دارد

ن بينی نسل جوان در مقابله با نماد آگاهی، جسارت، اعتراض و روش
به همين جهت جنبش دانشجويی در سالی که . ديکتاتوری مذهبی بوده است

بسياری از جانباختگان . گذشت زير فشار شديد سرکوبگران قرار داشت
گروه کثيری از .  ماه اخير را دانشجويان تشکيل داده اند٩اعتراضات 

ه قرار گرفتند و گروه فعالين دانشجويی در زندان زير فشار و شکنج
بيشتری با احکام سنگين و غيرانسانی حراست دانشگاهها از تحصيل 

بدترين جنايت ها نظير حمله به کوی دانشگاه در قبال . محروم شده اند
وحشت رژيم از تداوم ايفای همين نقش . توده دانشجو صورت گرفته است

و دانشجويان  از سوی دانشجويان است که دانشگاه ٨٩پيشتازی در سال 
را به يکی از کانون های اصلی تمرکز دستگاه سرکوب خود در سال جديد 

در . دانشجويی و سرکوب آنان تبديل کرده است و ادامه فشار بر فعاالن
کنار بستر عمومی آماده طغيان و اعتراض در دانشگاهها آنچه بويژه مايه 

يم تجربه حوزه نخست؛ تعم. ترس و وحشت رژيم است دو حوزه مهم است
رفاهی با خواست های / گرانبهای جنبش دانشجويی در پيوند مبارزه صنفی 

سياسی در سطح جنبش های ديگر و تاثيرات چنين رويکردی بر ارتقا 
 ماه اخير هر بار که فشار ٩در همين . جنبش عمومی اعتراضی است

سرکوب تحمل ناپذير شد، يا حد فاصل زمانی دو تعرض جنبش اعتراضی، 
ه ساز خطر ايجاد فضای رخوت گرديد، جنبش دانشجويی با اعتراض زمين

در شرايطی . صنفی و رفاهی عامل تحرک بخشی به  جنبش اعتراضی بود
که برچيدن يارانه ها در دستور قرار گرفته؛ تعرض بی سابقه جديدی به 
سطح معيشت مزد و حقوق بگيران کشور تدارک ديده شده، سونامی قيمت 

و گسترش جنبش مطالباتی و پيوند آن با جنبش عمومی ها در راه است 
  و آمادگی سازماندهی شورش های٨٩ضد ديکتاتوری در سال 

خودانگيخته تهيدستان حاشيه شهری عليه فقر و گرسنگی و گرانی اهميت 
. کليدی يافته است، جنبش پيشتاز دانشجويی می تواند راه را نشان دهد

شی است که می توانند در ايجاد شبکه حوزه دوم؛ موقعيت دانشجويان و نق
نقش دانشجويان آگاه و . های نوين و منعطف نافرمانی مدنی ايفا کنند

پيشتاز در تشکيل هسته های مقاومت مدنی و ايجاد شبکه های مبارزاتی 
دانشجويان که از ميان توده مردم برخاسته و . بر هيچکس پوشيده نيست

و هم از تجربه کافی برای ايجاد هسته فرزندان همين مردمند، هم از آگاهی 
های مقاومت مدنی و ترميم ضايعات و خسارات ناشی از سرکوب  و 

وجود اين قابليت ها در . پيگيرد نيروهای اطالعاتی و امنيتی برخوردارند
کنار خصلت پيشتازی جنبش دانشجويی است که رژيم را وامی دارد تا با 

ه برخورد کند و سرکوب شديدتر  به دانشگا٨٩حساسيت ويژه ای در سال 
 ماه  اخير ٩اما چنانچه تجربه . فعالين دانشجويی را در دستور بگذارد

می دهد، سرکوب ديگر نمی تواند صدای جنبش اعتراضی مردم  نشان
ايران را خفه کند؛ نمی تواند آرامش گورستانی مطلوب رژيم واليت فقيه را 

ربه گرانبهای جشن های  چنانچه تج٨٩می توان در سال . ايجاد کند
چهارشنبه سوری نشان داد با کشاندن درگيری ها به اعماق محالت و 
مناطق مختلف و گرفتن فضا، زمان و مکان رويارويی از سرکوبگران، 
تنها تکيه گاه باقی مانده برای ديکتاتوری، يعنی دستگاه سرکوب را به 

که دانشگاه و ترديدی وجود ندارد . استيصال کشاند و به زانو درآورد
جنبش دانشجويی که قلب تپنده  جنبش شکوهمند اعتراضی مردم ايران در 
ماههای پس از کودتای انتخاباتی بوده است، در سال جديد نيز در  روند 

 . پيکار ضد ديکتاتوری همچنان نقش مهم و سازنده ای ايفا خواهد کرد

.................................................  
 ساله، دوم دبستان١٣نديمه، :  کودک کارممن
آنچه در زير می خوانيد گزيده ای است ازمجموعه ای که کودکان :آزادی

اند، در کالس هايی که چند سال است روزهای جمعه در چند  کارگر نوشته
اين مجموعه . کودکان تشکيل می شود مرکز غيردولتی برای آموزش اين
،در چند مجلد با   فعال حقوق کودکانرا علی صداقتی خياط ، نويسنده و

عنوان های برج غار،غارتار و ترس غار گردآورده و انتشارات ناهيد 
 برای گذران زندگی خود – ايرانی و افغانی –اين کودکان . کرده است چاپ

مجبورند کار کنند و از همين رو از رفتن به مدرسه و  و خانواده شان
ق شرکت در اين کالس ها در طري تنها از. درس و تحصيل محرومند

بياموزند و  روزهای جمعه و تعطيل توانسته اند سواد خواندن و نوشتن
نوشته هايشان با همه کوتاهی . برخی از آنان چند کالسی به مدرسه بروند

نارسايی های اماليی و نوشتاری آينه تمام نمای زندگی پر از رنج و  و
 .آرزوهای آنان است،نگرانی ها ، خواست ها و  مشقت ، ترس ها

 ساله، دوم دبستان١٣نديمه، 
 يک روز خوب
.  گونی زدم خودم به تنهايی٢٠٠.  گونی می زدم١٥/١١/٨٤من در سال

وقتی که . االن هم می زنيم. شب گونی می زنيم شب ها تا ساعت يک
را مادرم و پدرم گرفتند به من که  گونی ها را زديم همه تمام شدند، پول ها

خواستم با پول گونی  من می. ب گونی می زدم پولی ندادندتا ساعت يک ش
مانتو  قبل ازاينکه گونی بزنيم به پدرم گفتم که برای من. ها مانتو بخرم

اگر پول داشتم خانه را عوض می . گفت دلت خوشه پولم کجا بود. بخر
وقتی که پدرم اين حرف را زد احساس کردم . می خريدم کردم و يک فرش
همين جور نشسته بودم که پدرم گفت  يک روز. وست نداردکه اصال مرا د

پدرم گفت .خرداد گفتم دوم. عزيزم فکر می کنی امروز چه روزی است
 يک کادو هم گرفته.گفت تولدت مبارک. گفتم نه. چيزی به نظرت نمی رسد

بود، اگر گفتيد چه؟ با پول هايی که گونی زده بود سه هزار تومان ديگر 
 احساس خوبی داشتم.و يک مانتو برايم خريده بودبود  رويش گذاشته

……………………………………  
 است ايران اولين کشور از جهت سرانه مجازات مرگ در جهان

شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل معتقد است اگرچه در گزارش 
 به عنوان دومين کشور اعدام کننده در  سازمان عفو بين الملل، ايران

 ايران اولين کشور در جهان از جهت سرانه  ماجهان معرفی شده است، ا
  .اعدام است

متاسفانه برای تعدادی از جرائم سياسی نيز مجازات : شيرين عبادی
از آنجايی که . مرگ، محاربه و افساد فی االرض در نظر گرفته شده است

در قانون تعريف دقيقی از محاربه و افساد فی االرض وجود ندارد، حتی 
 از سوی دادگاه، به  شتن مقاله و يا ايراد يک سخنرانی،پرتاب سنگ يا نو

 و مرتکب آن نيز به اعدام محکوم  عنوان مصاديق محاربه اعالم می شود
  .می شوند

   همچنين صدور حکم اعدام برای برخی از متهمان مربوط به پرونده وی
 اضافه شدن برگ ديگری به کارنامه  انتخابات سال جاری در ايران را

 به عنوان مثال برای محمد امين  :وق بشر ايران دانست و گفتنقض حق
وليان دانشجوی جوانی که در راهپيمايی های اعتراضی دستگير شده 
است، تنها به اتهام پرتاب سنگ که آن هم هنوز مشخص نشده است آيا 
اين سنگ ها احيانا به کسی برخورد و يا کسی را مجروح کرده است يا 

  .ه برای ايشان حکم اعدام صادر کرده بودندخير به اتهام محارب

.................................................  
    

 
 *پيوندها * 

  منصور نجفی: سردبير نشريه 
com.telia@nadjifi.mansour  

   روابط عمومی سازمان وايميلتلفن، فاکس 
  ٠٠٤٩ -٦٩ – ٥٠٦٩٩٥٣٠تلفن 

  ٠٠٤٩ -٦٩-٩٥٢١٩٠١٠فاکس  
net.rahekargar@public  

 سايت راه کارگر
net.rahekargar.www  

orwi-info@rahekargar.net  
  سايت خبری راه کارگر

http://rahekargar.wordpress.com  
  سايت اتحاد چپ کارگری

www.etehadchap.org  
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com  
  نشر بيدار

www.nashrebidar.com   
  نشريه انگليسی ايران بولتن

org.bulletin-iran.www 
، مشخص ميشوند" ديدگاه " که با کد مقاالتی : توجه 

  .الزاما بيانگر مواضع سازمان نيستند 
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 بار تره کش ميادين نيم نگاهی به کارگران زحمت
  یع يزدان

ميوه توسط شهرداری و  ی  ها مرکز فروش و عرضه در تهران بزرگ ده
ميوه و سبزی وجود دارد که  ی  ميادين ميوه و تره بار برای عرضه سازمان

اين . های خاص خود را دارند و سبزيجات مشتری با فروش محصوالت باغی
شود که  کارگران جوانی اداره می بار عمدتا توسط وه و ترهمراکز فروش مي

آور  تا نان. اند آمده از اقصی نقاط بخصوص از مناطق کردنشين به تهران
به کسی  اين گروه از کارگران که هر کدام حتما بايد. شان باشند خانواده

 .د کنن مرتبط باشند تا به کار گرفته شوند، به دو شيوه در اين ميادين کار می
گروهی از آنان با سازمان ميادين و زير نظر شهرداری هستند که امنيت 

داران که طرف  بقيه است و گروهی نيز توسط غرفه شان بيش از شغلی
گروه اول عالوه بر امنيت . شوند  می قرارداد شهرداری هستند به کار گرفته

اما گروه هم برخوردارند  شغلی نسبی از بيمه، اضافه کار و مزايای قانونی
های مندرج در  حداقل اند و نه از همين دوم نه امنيت شغلی دارند نه بيمه

خدمت ميادين   ساعته در٢٤اما هر دو گروه بايد . مند هستند قانون کار بهره
 روز ممکن است ميوه و چون در هر ساعتی از شبانه. داران باشند  وغرفه

ل ميوه را تخليه کنند های حام سبزی برسد و کارگران موظفند تا کاميون
باری، اتاقی به اين  هر ميدان تره ی  بنابراين در گوشه.ساعته٢٤ يعنی کار

ای  زندگی. کنند که به صورت جمعی در آن زندگی می کارگران اختصاص دارد
تخليه بار کاميون ميوه و سبزی و يا نظافت  باش برای که دائما درحال آماده

مشتريان فقط از ده ساعت کار  گرچه. ی بسيار آلوده ميادين است محوطه
شود و تا  می  ميادين باز٨صبح ساعت . کارگران اين مراکز خبر دارند

 بگيران محالتند پر ساعت يک بعد از ظهر مشتريانی که عمدتا از حقوق
 شب به انبوه مشتريانی که به ٨تا   ٣شود وبعد از ظهر نيز از ساعت  می

های  آور مغازه کز نسبت به قيمت سرسامبودن قيمت اين مرا دليل ارزانتر
ميوه و تره بار اين . کنند رسانی می آيند، خدمت می خيابان به اين مراکز

شود و اين عالوه بر مشتريان،  ارائه می مراکز با کيفيت نه چندان مرغوب
داران  فشار غرفه. کند می کارگران اين مراکز و ميادين را هم دچار مشکل

فشار  ه که ضايعات قابل توجهی دارد از يک سو وبرای فروش درهم ميو
 اين ميادين که عمدتا به دليل ارزان بودن قيمت به اين ی  های ويژه مشتری
. ها حاوی ميوه برگردانند خواهند ضايعات را از نايلون آيند و می ها می ميدان

به . پذير کرده است ای است که اکثر اين کارگران را آسيب طرفه فشار دو
ها را در  افسردگی ، پرخاشگری و ديگر ناراحتی  دليل هم حاالتی ازهمين

شود مالحظه  تر می کارگران جوان رفتار کارگران اين ميادين به ويژه
رضايت خريداران  داران نارضايتی انبوه مشتريان، و رضايت غرفه.کرد

چنين  داران و خطر از دست دادن کار را در پی دارد و اين نارضايتی غرفه
هر ميدان بسته به . کند اين کارگران سنگينی می ی  ت فشاری که بر شانهاس

هايی که دارد ،تعداد کارگرانش متغير است وبه طور متوسط هر  غرفه تعداد
های گوشه ميادين با  زندگی جمعی در اتاق. کارگر دارد ٥ تا ٣غرفه بين 

ی های محيط نظافت شخصی و آلودگی توجه به کمبود محل مناسب برای
ميوه، فشار کار  های ناشی از انبوه ضايعات ها و قارچ ناشی از باکتری
فقدان  بار، دوری از خانواده، ی   ساعته برای تخليه٢٤باش  سنگين و آماده

های  کارگران اين ميادين را در بعد از ظهر... امنيت شغلی، آينده مبهم و
دورهم جمع ای  که تنها ساعات تعطيل در طول هفته است در گوشه جمعه
دهد و آوازی کردی  ازکارگران آوای غريبی سر می گاهی يکی. کند  می
زند،سوز غربتی که حاصل سالها درد و  می خواند و سوز غربت را فرياد می

ونمير آواره شهرو ديار  رنج کارگرانی است که برای گذران زندگی بخور
يافتی کارگران در حداکثر ميشوند تاخود و فر زندانشان از گرسنگی نميرند 

در   هزار تومان٥٥٠بار  سابقه، زورمند و زير نظر سازمان ميوه و تره با
ای صد هزار تومان کار  ماه است اما گروهی هم هستند که تنها برای هفته

که  ام  وگويی داشته برخی از اين کارگران در مراکز مختلف گفت با. کنند می
   .کنم می تان را به آن جلب توجه

  ؟اهل کجايی         -
  . اورامان        -
   چند سالته؟        -
  . سال٣٦         -
  ؟کنی چند وقت است که اينجا کار می         -
  . خيل وقت نيست         -
  ؟گيری چقدر حقوق می         -
   صد هزار تومان        -
  ؟ماهی صد هزار تومان         -
  .ار تومانای صد هز  نه هفته        -
  ؟مگر استخدام سازمان ميادين نيستی         -

 گيرم و هر وقت هم دلشون بخواد ای صد هزار تومان می  من هفته        -
   .کنند اخراجم می

  ؟بيمه چی؟ بيمه هستی         -
   نه         -
  ؟ازدواج کردی         -
  ) کشد آه می (        -
  ؟بچه داری         -
  . دو تا        -
  ؟چند وقته نديديشون         -
  . روز٨ ماه و ٥         -
  شون؟ ری پيش پس عيد می         -
شما  هر چه تعطيلی. اما عيد بايد سر کار باشيم. خواد برم   دلم می        -

  )خندد می.( بيشتر باشد ما بايد بيشتر کار کنيم
***  

  ؟اهل کجايی. سالم         -
  .تان کردس        -
  ؟کجای کردستان         -
  ؟ تو کردستان رفتی        -
  ؟نگفتی اهل کجای کردستانی. نه         -
  . سنندج        -
  ؟ .خوره ها نمی ات به سنندجی  اما لهجه        -
  ؟ تو کردی        -
  . نه        -
  .من مال طرفای سقزم...گی پس از از کجا می          -
  چندسالته؟         -
   چند سالم باشه خوبه؟        -
   سال٣٢         -
   . سال و نيم٣٢. زدی توخال) خندد می .(        -
  ؟کنی چند وقته اينجا کار می         -
  . سال٢         -
  ؟گيری چقدر حقوق می         -
  . هزار تومان٥٠٠         -
  ؟گذره تون چطور می زندگی         -
  .همينطوری         -
  ؟يعنی چی         -
   .کنن کنيم که ديگران زندگی می ما کار می.  يعنی با کار        -
   کنه؟اينجا تلويزيونی راديويی چيزی داريد که سرگرمتون         -
. زنه يکی داره حرف می. خواد بخوابه اما يکی می. هست. آره        -

  .بره  که نمی فهمم کی خوابم میشم منم آنقدر خسته می. کنه تلفن می يکی
  ؟درمجموع راضی هستی         -
 هام پول تونم ماه به ماه برای بچه  اره از اينکه کار دارم و می        -

   .کنم خدارو شکر می. بفرستم
  ؟تو طرفای خودتون کار نيست         -
همه  اونجا.  اينجا گذاشتم بيام رو نمی ام   کار اگه بود که خونواده        -

. درآمدش خوب بود.... قاچاق، مشروب، چای و. چی هست غير از کار
  . شدهاما حاال خيلی سخت

  ؟ری میات  کی برای ديدن خانواده         -
  هر وقت خدا بخواد           -
  ؟يعنی کی         -
  . شايد بعد از تعطيالت        -

  ٨٨ اسفند ٢٥

.................................................  
 آارگر که بر اثر ريزش معدن غير مجاز در استان کرمان گرفتار ٣

  .شده بودند تسليم مرگ شدند
از » صوغان»  در منطقه معدني٨٩اين حادثه تلخ ظهر هفتم فروردين 

 در حالی رخداد که سه نفر در» بافت«شهرستان » ارزوئيه«توابع بخش 
عدن، هر سه با ريزش ناگهانی م.متری زمين سرگرم کار بودند  ١٠ عمق

زنده به گور شده و پيکرهايشان پس از چند ساعت از زير  کارگر غير مجاز
گفته می شودآشته شدگان چندی . شد خروارها خاک و سنگ بيرون کشيده

   .رسيده بودند پيش معدن مورد نظر را کشف کرده و به يک رگه کروم
  ٢٠١٠ مارس ٣٠

................................................. 
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 مالحظاتی درباره نکات مشترک اسالم سياسی با رنسانس
  و نوگرائی اسالمی و سکوالريسم ضد چپ ايران

  يونس پارسا بناب
ده ترجيح که نگارن) اسالم گرائی = اسالميسم (  بينادگرائی اسالمی – ١

مورد بررسی قرار دهد ، ماهيتا " اسالم سياسی " می دهد آن را تحت نام 
جنبش . و حتی خصلتا با بنيادگرائی های ديگر دينی چندان تفاوتی ندارد 

های متعلق به اسالم سياسی نيز مثل ديگر جنبش های بنيادگرا در جهان 
غير از دارند و آن چيزی ) نه دينی و مذهبی ( هدف مشخص سياسی 

ملبس شدن اين جنبش ها به کسوت اسالمی . تسخير قدرت سياسی نيست 
  . به روشنی يک فرصت طلبی سياسی است 

 انديشه ها و آزمون های اسالم سياسی توسط شرق شناسان اروپا – ٢
محور که عمدتا مدافعين نيروهای استعمارگر کهن بويژه انگلستان بودند ، 

خر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم توسط تعبيه و تنظيم گشته و در اوا
در شبه قاره ( و مودودی ها ) در شبه جزيره عربستان ( عبدالوهاب ها 

اسالم سياسی تالش می کند که ثابت . ترويج و گسترش يافته اند ) هند 
نمايد که مسلمانان جهان فقط در تحت حاکميت دولت اسالمی می توانند 

قادر نيستند جدائی دولت را از دين و ) نان مسلما( زندگی کنند زيرا آنها 
اوريانتاليست های اروپا محورو حاميان . مذهب درک کرده و پذيرا باشند 

بومی آنها به آسانی اين واقعيت تاريخی را فراموش می کنند که مسيحيان 
ساکن کشورهای اروپائی نيز تا قرن سيزده ميالدی دارای چنين ديد و 

  .بودند انديشه درباره مسيحيت 
صهيونيسم ، (  اسالمی سياسی نيز مثل ديگر بنيادگرائی ها – ٣

" تسليم محض ... ) " ايونجليکای راست مسيحی ، هندوتوا ، المائيسم و
را بين توده های مردم " انقطاع از ا ين عالم و الحاق به عالم ديگر " و 

اسالم .  تبليغ کرده و دشمن هر نوع انديشه رهائی بخش می باشد 
بلکه  صرفا سياسی است ، به ) نه مذهبی ( سياسی که عمدتا يک جنبش 

هيچ عنوان به مقوالت و انگاشت های اساسی به عنوان يک دين توجه 
ندارد و تا حاال هم هيچ نوع نقد اجتماعی و اقتصادی و حتی تئوئولوژيکی 

آموزش های اسالم سياسی . از اسالم و يا ديگر اديان عرضه نکرده است 
که در دهه های اخير " الهيات رهائيبخش "  با انديشه های متعلق به حتی

. در کشورهای آمريکای التين مطرح بوده اند ، نيز تفاوت اساسی دارند 
زيرا اسالم سياسی نيز مثل ديگر بينادگرائی های مذهبی و دينی به پيروی 

را رواج " عبوديت " و " تسليم محض " از شرق شناسان اروپا مدار 
اده و انديشه ها و مبارزات رهائيبخش طبقاتی ، ملی و بويژه خواست د

محمود طه . محسوب می دارند " کفر " و " شرک " آزادی زنان را 
دانشمند و اسالم شناس سودانی يکی از روشنفکران اسالمی نادر در قرن 
نوزدهم بود که در مبارزه عليه اوريانتاليست ها و مروجين اسالم سياسی 

او . رد که به پديده ای رهائی در تعابير خود از اسالم تاکيد ورزد تالش ک
در اسرع وقت توسط مقامات دولتی سودان و با حمايت انگلستان بخاطر 

محکوم به مرگ گشته و در شهر " ) شرک و کفر ( " تبليغ رهائی 
به دار آويخته ) مستعمره انگلستان در آن زمان ( خارطوم پايتخت سودان 

ام او نه تنها در رسانه های گروهی آن زمان منعکس نگشت اعد. شد 
اسالم سياسی " معتدل " و " راديکال " بلکه مورد اعتراض تشکل های 

  . نيز قرار نگرفت ) و حتی مبلغين رنسانس اسالمی و نوگرائی ( 
عبدالکريم (  در حال حاضر نيز روشنفکرانی که رنسانس اسالمی – ٤

را در ) مثل محسن کديور (  يا نوگرائی دينی و) سروش به عنوان نمونه 
اسالم تبلغ می کنند ، به هيچ وجه و عنوانی از راه ها و انديشه های 
رهائی انسان در کشورهای مسلمان نشين از رژيم های مستبد حاکم و 

صحبتی ) نظام جهانی سرمايه و در راس آن آمريکا ( حامی اصلی آنها 
نحله های فکری متعلق هم به اسالم سياسی بطور کلی ، تمامی . نمی کنند 

" بازار آزاد " و هم به رنساس و نوگرائی اسالمی از قوانين حاکم بر 
نئوليبرالی عمدتا حمايت کرده و يا از گسترش آنها در کشورهای مسلمان 

آيا تا کنون مقاله و يا صحبتی از طرف . نشين حتی انتقاد هم نمی کنند 
م سروش ، محسن کديور ، محمد خاتمی ، افراد شاخص چون عبدالکري

کروبی ، مهاجرانی ، اکبر گنجی ، هاشمی رفسنجانی ، محمود احمدی نژاد 
منتشر و ارائه داده شده است که در ... ، مصباح يزدی ، جوادی آملی و

آن مکانيزم های حاکم بر بازار آزاد مثل پروسه خصوصی سازی و پی 
ز گرسنگی ، بيکاری مزمن ، بی مرگ ومير ا( آمدهای فالکت بار آن 

که ... ) خانمانی فراگير ازدياد کودکان خيابانی ، تن فروشی جهانی و
" بشريت تهی از انسانيت " جهان و تمدن بشری را بسوی سبعيت و 

  .سوق می دهند ، محکوم گشته و يا حداقل مورد نقد قرار گرفته باشند
حله های مختلف اسالم  شايان ذکر است که اين افراد شاخص که به ن– ٥

سياسی معتدل و راديکال و رنسانس و نوگرائی اسالمی تعلق دارند ، با 

که به طيف های متنوع جمهوری خواهان ، ( سکوالريست های ضد چپ 
تشکل های متعدد حقوق بشری ، دموکراسی خواهان ، سلطنت طلبان و 

 و از نظر شيوه با اينکه خصلتا) در داخل و خارج از ايران تعلق دارند ... 
های برخورد به اوضاع ايران دارای تفاوت های قابل مالحظه ای هستند 
ولی ماهيتا و از نظر کيفی در برخورد به مکانيزم های بازار آزاد و 
مقررات نئوليبرالی بانک جهانی و صندوق بين المللی کوچکترين تفاوتی 

سازی ، با همديگر نداشته و جملگی از پروسه های دردناک خصوصی 
بر اين اساس ، آيا آنها . ملی زدائی و لغو مقررات دولتی حمايت می کنند 

می توانند طبق ادعايشان حاميان واقعی استقرار و گسترش دموکراسی 
پيگير و سپس عدالت اجتماعی در ايران باشند؟ يک نگاه اجمالی به 
انديشه ها و آموزه های اسالم سياسی از يک سو و پروژه های 

ريست ها از سوی ديگر می توانند در تهيه يک پاسخ مناسب به سکوال
  . اين پرسش کمک کند 

) فقه سياسی (  مطابق اصول حاکم بر اسالم سياسی ، قوانين دينی – ٦
چون قادر است که به تمام مسائل و سئواالت پاسخ دهد در نتيجه 

اعی و احتياجی به تعبيه و تدوين قوانين اجتم" امت اسالمی " مسلمانان 
اين بينش نه تنها . اقتصادی که اساس تعريف دموکراسی است را ندارند 

واقعيت های کنونی بلکه تاريخ عينی جوامع کشورهای مسلمان را يا نفی 
زيرا در اين جوامع نيز دهه هاست . کرده و يا بطور کلی نديده می گيرد 

ر موارد ولی در اکث. که قوانين بطور ضروری تعبيه و تدوين می گردند 
اين قوانين توسط هيئت های حاکمه با استفاده از تعبيرها و تاويل های 

در . اعمال و پياده می شوند ) که در انحصار حاکمين می باشند (اسالمی 
کشورهای اسالمی عربستان سعودی و جمهوری اسالمی ايران که طبقات 

) ر قرآن مشروع د( حاکمه اش ادعا می کنند که با رعايت قوانين اسالمی 
و ) در عربستان ( حکومت می کنند ، اعضای اصلی خاندان سعودی 

در ايران مثل سالطين مستبد گذشته ) ولی فقيه ( رهبری شورای نگهبان 
  . با اعمال زور و استبداد حکومت می کنند 

 اگر اسالم گرايان تاکيد ورزيده و اعمال می کنند که اصول فقه اسالم – ٧
دولتی بوده و بر دموکراسی ارجحيت دارد ، سياسی بهترين بديل 

نيز تاکيد می ورزند و زمانی ) و يا غير چپ ( سکوالريست های ضد چپ 
هم که به قدرت می رسند آنها را اعمال ميکنند که امر دموکراسی بدون 

( رعايت قوانين و مکانيسم های حاکم و رايج بر بازار آزاد نئوليبرالی 
نمی ) ه متوسط در کشورهای مسلمان نشين همراه با رشد و توسعه طبق

به نظر نگارنده دموکراسی هائی که توسط حاميان . تواند مستقر گردد 
اسالم سياسی و يا تشکل ها و طيف های گوناگون سکوالريست های 
طرفدار نظام جهانی سرمايه برای ايران تعبيه و تنظيم می گردند ، 

امربوط بوده و در خدمت جامعه ناپايدار و ن" دم بريده " دموکراسی های 
قرار ندارند ،  ادامه و استقرار هر يک ) بويژه زحمتکشان ( ملی ايران 

  . از آنها آينده سياسی مردم ايران را دوباره به بن بست خواهد کشيد 
 اسالم سياسی مثل ديگر بنيادگرائی های دينی و مذهبی نه از بطن و – ٨

 آمده و نه منبعث از عکس العمل متن ويژگی های جوامع مسلمان بيرون
( مسلمانان نسبت به ناهنجاری های سکوالريسم با طليعه های مدرنيته 

نگارنده شکل گيری و رشد اسالم سياسی و ديگر . است ) تجدد طلبی 
در ماهيت " نگاهی ذات انگارانه " بنيادگرائی های دينی و مذهبی را با 

ر رويارويی های ذاتی باورها آموزه های درونی اسالم جستجو نکرده و د
و انگاشت های ) عرفی گری ( و سنن اسالمی با نگره های سکوالريسم 

اين نوع  نگاه ها و رديابی ها برای توضيح . تجدد طلبی رديابی نمی کند 
منجمله و ( و بررسی کليت پديده پيچيده و گاها مرموز بنيادگرائی ها 

به نظر . رسا و فراتاريخی است بسيار ناکافی و نا) بويژه اسالم سياسی 
نگارنده عروج و گسترش انديشه ها و عملکردهای اسالم سياسی و ديگر 
بنيادگرائی های دينی و مذهبی معلول و منبعث از فعل وانفعاالت منطق 

در فاز کنونی تاريخ تکامل نظام ) جهانی تر شدن ( سريع حرکت سرمايه 
   .جهانی بويژه در سی سال گذشته می باشد 

 بررسی تاريخی جنبش های بنيادگرائی نشان می دهد که نظام جهانی – ٩
سرمايه و بويژه راس آن آمريکا در گسترش انواع واقسام اين جنبش ها 

اسناد و . و حتی مواقعی در شکل گيری و رشد آنها نقش عمده داشته اند 
مدارک زيادی نشان می دهند که کشورهای مسلط مرکز کمک های 

ر زمينه های مالی و نظامی و آموزشی به گروهها و سازمان چشمگيری د
های بنيادگرای اسالمی نموده اند که تاريخچه آنها به صد سال پيش می 

" در دوره جنگ سرد ، کشورهای سرمايه داری غرب به بهانه . رسد 
بطور فراگير و سرتاسری به سازمان های " جنگ عليه کمونيسم 

ان المسلمين در مصر و شمال آفريقا در دهه از اخو( بنيادگرای اسالمی 
 گرفته تا القاعده ، مجاهدين اسالمی و طالبان در ١٩٤٠ و ١٩٣٠های 

  کمک کردند  ) ١٩٨٠ و ١٩٧٠افغانستان و پاکستان در دهه های 
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 واقعيت اين است که رهبران اسالم سياسی هم در نوع معتدل مانند – ١٠
( يران ، زمانی که به هدف خود ترکيه و هم در نوع راديکال آن مثل ا

می رسند بالفاصله منطق حرکت سرمايه را ) تسخير قدرت سياسی 
" ملی زدائی " و " خصوصی سازی " پذيرفته و با اتخاذ سياست های 

  . جايگزين دولت های سکوالر و کمپرادور سابق می گردند 
وسط اعمال سياست های مرکب از اقتصاد نئوليبرالی و استبداد سياسی ت

رهبران و حاميان اسالم سياسی باعث گشته که احزاب و سازمان های 
متعلق به اسالم سياسی به مطمئن ترين و بهترين ابزار در خدمت سرمايه 

اين امر نه تنها در . داری کمپرادور در کشورهای پيرامونی تبديل گردند 
 در ترکيه و اخوان" توسعه و عدالت " مورد احزاب اسالمی مثل حزب 
که معتدل محسوب می شوند ، صدق می ... المسلمين در مصر ، مراکش و

کند بلکه در مورد سازمان های مخفی و زير زمينی گوناگون در افغانستان 
متوسل می شوند نيز مصداق " تروريسم" که به .... ، پاکستان ، يمن و

به عبارت ديگر ، احزاب و سازمان های سياسی متعلق به . پيدا می کند 
و کمپ معتدل و راديکال از موهبت يک نوع تقسيم کار بين خود د

تقسيم کار بين آنهائی که به : برخوردار بوده و مکمل هم عمل می کنند 
قهر و ترور متوسل می شوند و آنهائی که وظيفه اصلی و مهم شان نفوذ 

مشخصا در عرصه های ( و کسب مقام و موقعيت در نهادهای دولتی 
 رسانه های گروهی و امکانا در ادارات پليسی و آموزش و پرورش ،

هدف سازمان ها و . در کشورهای پيرامونی است ) نيروهای نظامی 
احزاب هر دو کمپ متعلق به اسالم سياسی فقط  تسخير قدرت سياسی و 

حاميان هر دو کمپ بعد از پيروزی . سپس اعمال تئوکراسی اسالمی است 
ه استقرار تئوکراسی خود گردند با و تسخير قدرت برای اينکه موفق ب

تمام قوا دست به سرکوب و انهدام سياسی و فيزيکی تمام سازمان ها و 
احزاب سکوالری می زنند که يا به کمپ سوسياليست ها و مارکسيست ها 
و يا به کمپ ملی گرايان و  طرفداران حق تعيين سرنوشت ملی تعلق دارند 

 سو و تاريخ دولت ترکيه تحت تاريخ جمهوری اسالمی ايران از يک. 
از سوی ديگر بهترين نمونه هائی در " توسعه و عدالت"رهبری حزب 

  . اين مورد محسوب می گردند 
 رهبران و حاميان اسالم سياسی چه آنهائی که به اصطالح معتدل – ١١

هستند و چه آنهائی که به اصطالح راديکال محسوب می شوند بعد از 
عمدتا چپ " دگر انديشان " ياسی تا زمانی که پيروزی و تسخير قدرت س

های مارکسيست و ملی گرايان سکوالر چپ را به مرحله نابودی و انهدام 
دگر " بعد از پيروزی بر . نکشانده اند با هم متحدانه عمل می کنند 

بنيادگرايان حاکم عمدتا به خاطر داشتن ماهيت و حتی ويژگی " انديشان 
 هم صف آرائی کرده و به شکل جناح های های کمپرادوری در مقابل

بسته به شرايط مشخص کشورها ، شکل و . متخاصم به جان هم می افتند 
. شمايل اين تالقی ها از کشوری به کشور ديگر تفاوت های آشکار دارند 

جنبش " بقايای " اخته سازی " در الجزايره بعد از پيروزی و سرکوب و 
 و رويارويئ اسالميست ها شديدا شکل و و تالقی ها" آزاديبخش الجزاير 

در . شيوه ای سرکوب بخود گرفته و تا سرحد انهدام فيزيکی پيش رفت 
صورتی که در ايران بر خالف الجزاير، بنيادگرايان اسالمی در صف آرائی 

و احتماال مماشات و مصالحه پيش رفته " ديالوگ " عليه همديگر تا حد 
بطور  ) ١٣٥٧مين سالگرد انقالب بهمن در آستانه سی و دو( و تاکنون 

  . و بن بست قرار گرفته اند " پات کرده " روشن در موقعيت 
 گفتمان اسالم سياسی نيز مثل گفتمان های متعلق به بينادگرائی – ١٢

در تالقی با سرمايه داری ... های مسيحی ، يهودی ، هندوی ، بودائی و
 و بلکه بطور مرموز و پيچيده نبوده) گلوبوليزاسيون( نئوليبرالی جهانی 

ديپلماسی و استراتژيست های نيروهای . ای در خدمت آن قرار می گيرد 
عمال از ) اروپا و ژاپن " اتحاديه " آمريکا ، ( سه سره نظام سرمايه 

وجود بنيادگرائی اسالمی در سراسر جهان استفاده کرده و از ترويج و 
زاير در آفريقا گرفته تا پاکستان گسترش آن در نيجريه ، کنيا ، مصر و الج

در افغانستان ، حمايت همه جانبه . حمايت می کنند ... ، لبنان ، يمن و
کمونيست های ديکتاتور " عليه " مجاهدين آزاديخواه " دولت آمريکا از 

که حق تحصيل و تدريس را برای زنان افغانی مجانی و اجباری ساخته " 
آنهائی که در رسانه . مه جانبه بود  فراگير و ه١٩٨٠بودند ، در دهه 

مجاهدين "  به اسم ٣های گروهی جاری بويژه در کشورهای جی 
داروغه شاگردهائی بودند که " و " الوات " معروف گشتند ، " آزاديخواه 

تحت آموزش و پرورش سازمان سيا بعد از تسخير قدرت در افغانستان 
خته و توده های زنان را از حق تحصيل و تدريس و سفر محروم سا

" خانواده بزرگ توهمات " وسيعی از مردم افغانستان را در زندان های 
شايان توجه است آنهائی که در روزگاری . اسالم سياسی محبوس ساختند 

کسب کردند " داوطلبان آزاديخواه " و " مجاهدين " نه چندان دور عنوان 
ستی در اکناف  تروري–، امروزه نقش های مهمی را در عمليات نظامی 

( جهان ايفاء کرده و با ايجاد و ترويج جو ترس و دلهره در دل مردم 
خدمت شايانی را ) بويژه در بين مردمان ساکن کشورهای آمريکا و اروپا 

به استراتژی جهان حاميان نظام سرمايه انجام می دهند که حائز اهميت 
رهای مسلط تصويری که از سبعيت و سنگدلی در اذهان مردم کشو. است 

که اتفاقا ( کشورهای دربند پيرامونی " وحشی " مرکز در مورد مردم 
شب و روز توسط رسانه ) خود اولين قربانيان ترور اسالم سياسی هستند 

های گروهی فرمانبر ترسيم می گردد ، بدون ترديد به شکل گيری و رواج 
امن زده و در بين مردم د) ترس از مسلمانان " ( اسالمو فوبيا " پديده 

که پی آمد ناگزير و منطقی حرکت و گردش شکاف ( ايجاد آپارتايد جهانی 
را به مقدار زيادی ميسر می ) اندازانه سرمايه در سطح جهانی است 

  . سازد 
 شايان ذکر ا ست که ترس از اسالم تنها مترسک و لولوخورخوره – ١٣

خ سفيد وديگر ائی نيست که در تاريخ معاصر حاکمين مسلط سرمايه در کا
کاخ ها به آن در جهت تحميق و فريب مردم در سراسر جهان بويژه در 

آيا توسل حاکمين نظام جهانی به ترفند . کشورهای شمال متوسل شده اند 
، ترس از " خطر زرد"، " خطر سرخ"ها و لولوخورخورهائی چون 

رهبران کنفرانس باندونگ و سازمان " فساد بيطرفی" کرملين و خطر 
 ساله جنگ سرد فراموش شده اند ؟ ٦٢ورهای غير متعهد در دوره کش

و الجرم ) ترس از چين " ( چاينو فوبيا " امروزه شعار و مترسک 
حمايت بی قيد و شرط از المائيسم بنيادگرائی بودائی که نوعی تئوکراسی 

است را چگونه بايد مورد ارزيابی ) تحت رهبری داالئی الما ( برده داری 
  د  ؟ قرار دا
 در تهيه جواب مناسب به اين سئواالت نگارنده توضيح و تجزيه و – ١٤

تحليل مارکسيست های متعلق به مکتب نظام جهانی سرمايه را بيشتر از 
نظام جهانی : توضيحات ديگران مناسب و قانع کننده ارزيابی می کند 

 سرمايه در راس آن آمريکا ، بيش  از پيش به مرحله فرتوتی ، پيری و
اين نظام که در حال حاضر با بحران . بی ربطی عمر خود رسيده است 

 بيکاری مزمن ، –عميق ساختاری خود و خرده بحران های منبعث از آن 
گرسنگی جهانی ، تخريب محيط زيست ، شکاف وسيع بين فقر و ثروت 

 دست و پنجه نرم می کند ، محتاج است که وجود زالو وار –..... و
ساخت " ته جمعی خود را متعهد به جنگ های بی پايان امپرياليستی دس

ميليتاريزه . عليه مردم جهان بويژه در کشورهای جنوب سازد" آمريکا
ساختن پروسه جهانی سرمايه تنها وسيله و ابزاری است که توسط آن 
نظام می تواند دسترسی خود را به منابع طبيعی سياره زمين در خدمت 

. صاری فراملی کشورهای شمال ، تامين سازد  انح–اليگوپولی های مالی 
اين نظام فرتوت و بی ربط در پرتو بحران عميق ساختاری که دامنش را 
گرفته ، نمی تواند به هدف خود برسد مگر اينکه با توسط به نظاميگری 

و تالقی های خونين بين فرهنگ " تمدن ها " و اشتعال جنگ های کاذب 
با .... می ، مسيحی ، يهودی ، هندوی وهای در دام مذاهب افتاده اسال

که ( ايجاد امپراطوری آشوب و استقرار آپارتايدی در سطح جهانی 
) انعکاس رشد و گسترش بربريت و بشريتی تهی از ا نسانيت خواهد بود 

  . به زندگی فرتوت و زالو وار خود ادامه دهد 
وهای چپ  بر اساس اين مالحظات نگارنده از استراتژی سياسی نير– ١٥

که مبارزه عليه کالن پروژه آمريکا ) در راس آنها مارکسيست ها ( ايران 
جدا از مبارزه عليه خرده پروژه های ) کنترل نظام بر کره خاکی ( 

بنيادگرائی های دينی و مذهبی از يک سو و سکوالريست های ضد چپ از 
  ٢٠١٠    مارس .سوی ديگر نمی بينند ، حمايت می کند 

.................................................  
  مرگ يک کارگر بر اثر

 کار انگشتان يک کارگر در حين سانحه و له شدن 
 ساله و ٢٠بهرامی ، جوانی  کارگری بنام فرشاد:  فروردين ٢يکشنبه 

  .مجرد ، بر اثر سانحه جان خود را از دست داد
بهرامی ، راننده لودر که در معدن سنگ گاوشان در نزديکی سد  فرشاد

اين اتفاق در زمانی رخ . ريزش کوه جان باخت شغول بکار بود، بر اثرم
،کارگران می بايست در تعطيالت  داده است که در اولين روزهای سال نو

از اقوام خود رفته  باشند و به استراحت بپردازند و يا به ديد و باز ديد
نان با همچ اين حادثه مبين اين نکته است که در سال جديد کارگران. باشند

 عدم ايمنی کار مواجه هستند و متا سفانه اين بار نيز نبود امکانات و عدم
ما نيز به نوبه خود در گذشت . ايمنی کار جان يک کارگر ديگر را گرفت

  ٨٩  فروردين۴. خانواده و بستگان او تسليت می گوييم اين عزيز را به

.................................................  


