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 ۳سپتامﱪ  ۱۳ - ٢٠٢٠شهریور ١٣٩٩
پنجشنبه ها منتﴩ ميشود

دوره اى جديد در جدال طبقه كارگر
خالد حاج محمدی
بیــش از یــک مــاه از ﴍوع اعتصابــات کارگــری در مراکــز نفــت ،گاز،
پﱰوشــیمی هــا ،بــرق و ...میگــذرد ،اعتصاباتــی کــه دوره ای جدیــد از جــدال
طبقــه کارگــر بــا حاکمیــت را رقــم میزنــد .ایــن اعتصابــات بخشــهای مهمــی
از مراکــز صنعتــی و شــاهرگ تولیــد و ســود ﴎمایــه و حیــات بــورژوازی
ایــران و حکومتــش را در بــر گرفتــه اســت و فشــاری جــدی در دوره ای
حســاس بــه جمهــوری اســﻼمی و کارفرمایــان وارد آورده اســت .در ایــن
اعتصابــات کارگــران در پاﻻیشــگاههای نفــت و گاز و پﱰوشــیمی در
آبــادان ،اهــواز ،ماهشــهر ،قشــم ،کنــگان ،ﻻمــرد ،دشــت آزادگان ،اصفهــان،
فازهــای ٢٢ ،١٤و  ٢٤پــارس جنوبــی و و تعــداد زیــادی از نیروگاههــای بــرق
و پﱰوشــیمی هــا  ...را شــامل شــد .خواســت و مطالبــات کارگـران در همــه
ایــن مراکــز حــول افزایــش دســتمزدها ،پرداخــت منظــم حقوقهــا ،بهبــود
ﴎویســهای ایــاب و ذهــاب ،بهبــود بهداشــت ،امکانــات خوابگاهــی ،بیمــه
و علیــه ﴍکتهــای پی نــکاری و ...میباشــد.
تــا اکنــون جمهــوری اســﻼمی در همراهــی کامــل بــا کارفرمایــان ،تــﻼش
کــرده انــد بــا تهدیــد کارگ ـران اعتصابــی ،تــﻼش ب ـرای بــه میــدان آوردن
اعتصــاب شــکن در بعضــی مراکــز ،عــدم پرداخــت دســتمزدها و افزایــش
فشــار اقتصــادی بــه کارگ ـران اعتصابــی ،تهدیــد بــه اخ ـراج ،تــﻼش ب ـرای
شکسـ اعتصــاب در مراکــزی بــا قــول امتیــازات ناچیــز و از ایــن کانــال در
هــم شکس ـ اتحــاد کارگ ـران و همزمــان تبلیغــات وســیع علیــه کارگ ـران
اعتصابــی در محــل ،بــه مقابلــه پرداختنــه انــد .بعــﻼوه کل راســانه هــای
رســمی و دســتگاه تبلیغاتــی جمهــوری اســﻼمی از صــدا و ســی  ،خﱪگـزاری
هــا ،خانــه کارگــر و همــه ارگانهــای تبلیغــی آنهــا ،در مقابــل ایــن اعتصابــات
ســکوت کــرده انــد .ــام ایــن ماشــین تبلیغاتــی در ایــن مــدت چهــار کلمــه
از زبــان کارگ ـران ،از دﻻیــل واقعــی اعتصــاب و مطالبــات آنهــا بــه زبــان
نیــاورده انــد و امــا هــر روزه دنیایــی تبلیغــات از ســفرهای جهانگیــری و
اینــدگان مجلــس و قالیبــاف و مقامــات محلــی بــه خوزســتان و اســتانهای
دیگــر و قــول رســیدگی بــه »پــاره ای از مشــکﻼت مــردم و کارگـران« را در
بــوق و کرنــا میکننــد.
در هفتــه گذشــته خــﱪ از کســب موفقیتهایــی در بخشــی از مراکــز کارگــری
و تــن دادن دولــت و کارفرمایــان بــه بخشــی از مطالبــات کارگـران اعتصابــی
و در راس آنهــا افزایــش دســتمزدها ،رســیده اســت .بــی شــک هــر عقــب
نشــینی کارفرمایــان و دولــت در مقابــل کارگ ـران اعتصابــی و هــر درجــه
از موفقیــت کارگ ـران در ایــن اعتصابــات ،ارزش و جایــگاه مهمــی در ســیر
جــدال طبقــه کارگــر در ای ـران بــا بــورژوازی و جمهــوری اســﻼمی خواهــد
داشــت .مســتقل از نتیجــه نهایــی ایــن اعتصابــات ،نفــس بــه میــدان
آمــدن طبقــه کارگــر در بخــش مهمــی از مراکــز صنعتــی ،در نفــت و گاز،
پﱰوشــیمی هــا ،بــرق و  ،...و ه هنگــی ایــن اعتصابــات ،صفحــه ای جدیــد
از جــدال طبقــه کارگــر بــا بــورژزازی ایـران و بــا جمهــوری اســﻼمی را رقــم
خواهــد زد .یــک مــاه اعتصــاب ه هنــگ در ایــن مراکــز ،همراهــی ایــن
اعتصابــات بــا اعتصــاب کارگــران هفــت تپــه کــه اکنــون  ٨٠روز اســت
متحــد در مقابــل جمهــوری اســﻼمی ایســتاده انــد ... ،صفحــه۶

بحران در
حزب كمونيست ايران و كومهله
بیانیه حزب حكمتیست خط رسمی
علنــی شــدن اختﻼفــات در حــزب کمونیســت ایــران ،پــس از یکــدوره انــکار و پنهانــکاری از
طــرف رهــﱪی ایــن حــزب و ســازمان کردســتان آن )کومــه لــه( ،اعــﻼم رســمی وضعیــت بحرانــی
در حــزب و خطــر انشــعاب یــا حــذف تشــکیﻼتی ،عمــﻼ بــه معنــی تقاضــای دخالــت نیروهــای
سیاســی چــپ در ایــن کشــمکش اســت .دخالــت در ایــن کشــمکش بـرای حــزب حکمتیســت
)خــط رســمی( بــه دلیــل اوﻻ تاثیـرات ایــن بحـران و هژمونــی ناسیونالیســم کــرد در ایــن حــزب
بــر فضــای سیاســی کردســتان و دومــا بدلیــل موقعیــت ویــژه حــزب مــا در کردســتان ،و همچنین
منافــع بلنــد مــدت تــر کل طبقــه کارگــر در ایـران ،ﴐوری و تعییــن کننــده اســت .بحـران امــروز
در حــزب کمونیســت و صفبنــدی علنــی »رهــﱪی کومــه لــه در مقابــل رهــﱪی حــزب« و یــا
»طرفــداران کومــه لــه در مقابــل طرفــداران حــزب کمونیســت ای ـران« ،تقســیم شــدن عملــی
ارگانهــا و اردوگاه میــان دو جنــاح »طرفــداران حــزب کمونیســت« و«طرفــداران کومــه لــه«
رعــد و برقــی در آس ـ ن بــی ابــر نیســت .پروســه پیوس ـ کومــه لــه بــه ناسیونالیســم کــرد
مدتهــا اســت ﴍوع شــده اســت .تعییــن تکلیــف گــردش بــه راســت ابراهیــم علیـزاده و رهــﱪی
کومــه لــه و پیوس ـ رســمی ایــن ســازمان بــه جنــاح راســت ناسیونالیســم کــرد و اعــﻼم برائــت
کامــل از گذشــته کمونیســتی خــود ،تاریخــی قدیمــی تــر دارد .کنگــره هفدهــم ایــن ســازمان
درتیرمــاه  ۱۳۹۶بویــژه اولیــن پلنــوم کمیتــه مرکــزی کومــه لــه پــس از ایــن کنگــره و سیاســت
»در اولویــت قــرار دادن تقویــت و تحکیــم موقعیــت کومــه لــه در رهــﱪی جنبــش ملــی در
کردســتان« ،بــه ایــن پروســه قطعیــت داد .بـرای بررســی و دخالــت سیاســی در بحـران امــروز
در حــزب کمونیســت ایـران و کومــه لــه ،ﻻزم اســت مولفــه هــا و فاکتورهــای پایــه ای در ایـران و
در منطقــه ،تــوازن قــوا میــان جنبــش هــای سیاســی و طبقاتــی ،در جنبــش ناسیونالیســتی کــرد و
کمونیســم در ایـران و بخصــوص در کردســتان ایـران ،را مــرور کــرد .مولفــه هایــی کــه در تعییــن
تکلیــف کومــه لــه موثــر بودنــد .... :صفحــه۲

فراخوان مادر افكارى ها را پاسخ دهيد!
مظفر محمدی

اعتبار و جايگاه مبارزاتى نيشكر هفت تپه
آسو سهامی

»كارت خريد« و عقده هاى چركين
بورژوازى عليه طبقه كارگر

مصطفی اسدپور

» خ ــﱪ خ ــوب وزی ــر ای ــن ب ــود ک ــه ب ــه دنب ــال ای ــن هس ــتند ک ــه از ط ــرف
دولــت ،کارت خریــد جامعــه کارگــری بــا اســتفاده از ظرفیــت ســازمان
تامی ــن اجت ع ــی ارائ ــه ش ــود .اگ ــر ای ــن اتف ــاق بیفت ــد ،تقریب ــا  ۴۵میلی ــون نف ــر از جامع ــه کارگ ــری ب ــا
حداق ــل  ۵ال ــی  ۶میلی ــون توم ــان ی ــا  ۱۰ال ــی  ۱۵میلی ــون توم ــان ب ــا اقس ــاط س ــه س ــاله م ــورد ح ی ــت
ق ـرار میگیرن ــد ») «.اف زای ــش ق ــدرت خری ــد کارگ ـران ب ــا اعط ــای کارت خری ــد » ،ایلن ــا ٣١ ،م ــرداد (١٣٩٩
»کارت خری ــد« ت ــازه تری ــن فاکت ــور و اب ـزار دول ــت در ب ــازی ب ــا معیش ــت جمعی ــت کارگ ــری جامع ــه
اس ــت .ب ــازار گرم ــی تبلیغ ــی و ت ــدارک عمل ــی ب ـرای ای ــن ط ــرح ب ــه ﴎع ــت در جری ــان اس ــت .اص ــل ط ــرح
ت ــا مغ ــز اس ــتخوان ض ــد کارگ ــری ،خبی ــث و زورگویان ــه اس ــت ... .صفح ــه۴
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بحران در حزب كمونیست ایران و كومه له...
 -۱پوﻻریــزه شــدن فضــای سیاســی و اجت عــی در ایــران و هرچــه شــفاف تــر شــدن موقعیــت
و نقــش جنبشــهای سیاســی و طبقاتــی ،صــف بنــدی ﴏیــح و روشــن تــری را از اح ـزاب و
جریانــات سیاســی مــی طلبیــد .در چنیــن فضایــی ،نیروهــا و اح ـزاب سیاســی کــه دهــه هــا
در حاشــیه دو جنبــش کمونیســتی و بورژوایــی فعالیــت و ابـراز وجــود کــرده و میــان جنبــش
هــای اصلــی جامعــه نوســان مــی کردنــد ،دیگــر شانســی در دخالتگــری جــدی و بویــژه در
قامــت رهــﱪی آن ،ندارنــد .پوﻻریزاســیون امــروز نیروهــای سیاســی ،بیــان ایــن واقعیــت و
انتخــاب شــفافی اســت کــه بــه آنهــا تحمیــل شــده اســت .کومــه لــه از ایــن واقعیــت مســتثنی
نیســت و بــر ایــن مبنــا میــان کمونیســم و ناسیونالیســم کــرد ،دومــی را انتخــاب کــرده و امــروز
امــا بــه یــک جریــان ناسیونالیســتی دگردیســی کــرده اســت .بــه نحــوی کــه شــیفت ماهــوی
از ناسیونالیســم بــه کمونیســم ،اگــر غیرممکــن نباشــد ،بــه دشــواری قابــل تصــور اســت.
 -۲بحــران ســوریه و بــر مــ آن حــاد شــدن مســئله کــرد در منطقــه ،جذابیــت نقــش
ناسیونالیســم کــرد در تحــوﻻت ســوریه ،بــا اتــکا بــه قدرتهــای بیــن اﳌللــی و معــادﻻت منطقــه
ای ،افــق ایفــای نقــش و تبدیــل شــدن بــه وزنــه ای در معــادﻻت منطقــه ای را درمقابــل
نیروهــای ناسیونالیســت کــرد ،چــپ و راســت آن ،بــاز کــرد .ایــن پدیــده در تعییــن تکلیــف
کومــه لــه و رهــﱪی آن بـرای »کســب موقعیــت در جنبــش ملــی کــرد« و ﴍکــت و ســهم بــری
در آینــده ای«مفــروض« و مشــابه در ای ـران ،مولفــه مهمــی بــود .اگــر تجربــه منفــی و بــی
اعتبــاری دولــت اقلیــم کردســتان ع ـراق پاشــنه آشــیل ناسیونالیســم کــرد و بویــژه اح ـزاب
مشــابه آن در ایــران بــود ،نقــش »مت یــز« احـزاب بــرادر پ ک ک در کردســتان ســوریه ،خــون
تــازه ای در رگ جنبــش ناسیونالیســم کــرد ،و منجملــه کومــه لــه ،دمیــد.
 -۳بــن بســت مزمــن و چنــد دهــه اردوگاه نشــینی ،علیرغــم تقدیــس دا ــی آن در کومــه لــه،
بﻼتکلیفــی و اســتیصال ناشــی از روابــط نزدیــک دولــت اقلیــم و جمهــوری اســﻼمی و نتیجتــا
تحمیــل محدودیتهایــی بــر حضــور و فعالیتهــای کومــه لــه ،بعنــوان یــک ســازمان اپوزیســیون
جمهــوری اســﻼمی ایـران ،رهــﱪی ایــن ســازمان را وادار بــه پیــدا کــردن راه حلــی بـرای بــرون
رفــت از بــن بســت ،بــی عملــی و بﻼتکلیفــی مخاطــره آمیــز ،کــرد .برائــت کامــل کومــه لــه از
گذشــته کمونیســتی خــود و دگردیســی کامــل بــه یــک نیــروی ناسیونالیســت راه حــل رهــﱪی
کومــه لــه برای«بــرون رفــت« از ایــن بــن بســت بــود.
ایــن دگردیســی و همــکاری هــای سیاســی ممتــد کومــه لــه بــا احـزاب ناسیونالیســت کــرد در
منطقــه ،نزدیکــی بــه راســت تریــن و ضــد اجت عــی تریــن »نیروهــای کــرد« ،ــی توانســت
در کردســتان ای ـران کــه کمونیســم در آن تاریــخ و ســنت قــوی و اجت عــی دارد ،انعکاســی
نداشــته باشــد .فاصلــه گرفـ طبقــه کارگــر ،کمونیســتها از کومــه لــه اولیــن انعــکاس و جــواب
بــه ایــن تغییــر مــکان اجت عــی کومــه لــه بــود» .دســت رد« مــردم و طبقــه کارگــر کردســتان
بــه ســینه ناسیونالیســم کــرد و پــروژه هــای مخــرب آن ،قدرتگیــری کمونیســم ،تبدیــل شــدن
ایــن کمونیســم بــه پرچــم چــپ و آزادیخواهــی در میــان طبقــه کارگــر و مــردم آزادیخــواه
در کردســتان ،یکبــار دیگــر ﴐورت دامــن زدن بــه هیســﱰی و دشــمنی کــور بــا کمونیســم
کارگــری و منصــور حکمــت چــه در درون کومــه لــه و چــه در جامعــه ،را در دســتور رهــﱪی
کومــه لــه ق ـرار داد .تــا جایــی کــه امــروز طرفــداری از خــط منصــور حکمــت ،بعنــوان رهــﱪ
کمونیســم کارگــری ،دفــاع از سیاســتها و دســتاوردهای او در حــزب کمونیســت ایـران و کومــه
لــه ،در ایــن ســازمان عمــﻼ جــرم و قابــل مجــازات و در مقابــل دفــاع از ناسیونالیســم کــرد ،بــه
دههــا زبــان و بیــان افتخــار محســوب میشــود.
رهــﱪی کومــه لــه عــﻼوه بــر ایــن ،بـرای عــروج بعنــوان یــک ســازمان همطـراز ،و نــه »بـرادر
کوچکــﱰ« و«چــپ« اح ـزاب کــردی ،و ب ـرای »تحکیــم موقعیــت کومــه لــه در جنبــش مــﲆ«
در مقابــل رقبایــی چــون حــزب دمکــرات و مهتــدی ،بــه راه انــدازى يــک هيســﱰى ضــد
کمونیســتی نيــاز دارد .تحریــف تاریــخ حــزب کمونیســت ایــران ،تقدیــس کومــه لــه قبــل از
تشــکیل حــزب ،دامــن زدن بــه نوســتالژی تاریــخ پیــش از کمونیســت شــدن کومــه لــه ،تاریــخ
نــگاری هــای جعلــی و عمــﻼ ضدیــت بــا تشــکیل حــزب ،ضدیــت بــا رادیکالیســم کومــه لــه
پــس از تشــکیل حــزب کمونیســت ،ارجــاع بــه عقــب مانــده تریــن ســنتها در تقــدس »کومــه
لــه«» ،شــهید پــروری« و پوشــاندن لبــاس سیاســی و فرهنگــی »کردایتــی« بــر تــن برجســته
تریــن شــخصیتهای کمونیســت جانباختــه در حــزب کمونیســت و کومــه لــه کمونیســت،
تحریــک احساســات ناسیونالیســتی مدتهــا اســت از طــرف علیـزاده و رهــﱪی کومــه لــه بعنــوان
یــک روش »مبــارزه سیاســی« جریــان دارد.
رهــﱪی کومــه لــه و علیـزاده بـرای تقویــت موقعیــت ســازمان خــود ،بــه جلــب نیروهایــی کــه
پیشــﱰ از موضــع ناسیونالیســتی ،کومــه لــه را تــرک کــرده بودنــد ،بــه جلــب »طيــف قدیــم
کومــه لــه« ،کــه بدلیــل بدنامــی مهتــدی حــاﴐ بــه پیوس ـ بــه بانــد زحمتکشــان نیســتند،
امیــد بســته انــد .بــاز کــردن آغــوش ب ـرای »اخراجــی« هــای دیــروز خــود و همزمــان دامــن
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زدن بــه هیســﱰی ضــد کمونیســتی ،بیــان ایــن واقعیــت اســت .علیـزاده امــروز در راهــی گام
نهــاده اســت کــه مهتــدی دههــا ســال پیــش در آن گام نهــاد و غــرق شــد!
در خــﻼ وجــود یــک گرایــش کمونیســتی در حــزب کمونیســت ایــران کــه بــا افتخــار و
ﴎبلنــد و بــا اعتـ د بنفــس ،شــفاف و ﴏیــح از تاریــخ ایــن حــزب و کومــه لــه کمونیســت ،از
دســتاوردها ،مباحــث و سیاســتهای کمونیســتی حــزب کمونیســت ایـران و ســازمان کردســتان
آن دفــاع کنــد ،گرایــش ناسیونالیســتی بــه رهــﱪی علیــزاده ،کومــه لــه را تســخیر و حــزب
کمونیســت را بــه پدیــده ای در حاشــیه خــود تبدیــل کــرده اســت .ایــن واقعیتــی اســت
کــه انــکار آن غیرممکــن و جــﱪان آن غیــر قابــل تصــور اســت .رهــﱪی جنــاح منتقــد
علی ـزاده در کمونیســم زادیــی در حــزب ،در تعــرض بــه تاریــخ و دســتاوردهای کمونیســتی
ایــن حــزب ،در گــردش بــه راســت کومــه لــه ،امتیــاز دادن بــه اح ـزاب ناسیونالیســت کــرد و
ســهیم شــدن در پــروژه هــای آنــان و در کســب قــدرت بﻼمنــازع علی ـزاده در ایــن جریــان،
ﴍیــک اســت .رهــﱪی ایــن جنــاح ،علیرغــم تــﻼش امــروز آن بـرای مقابلــه بــا »افراطــی گــری«
علیــزاده و رهــﱪی کومــه لــه در گــردش بــه ناسیونالیســم کــرد و پیوســ مطلــق آن بــه
ایــن جبهــه ،علیرغــم مقابلــه بــا توطئــه هــای تشــکیﻼتی رهــﱪی کومــه لــه علیــه مخالفیــن
و منتقدیــن ،ناتــوان از نقــد کمونیســتی ناسیونالیســم حاکــم در ایــن ســازمان و دفــاع از
سیاســتهای کمونیســتی کوملــه و حــزب کمونیســت ایـران پیــش از جدایــی کمونیســم کارگــری،
اســت .تــﻼش مشــﱰک رهــﱪی حــزب کمونیســت ایــران و کومــه لــه در تقابــل بــا دســتاوردهای
تاریخــی کمونیســتی حــزب و کومــه لــه قدیــم ،دســت گرایــش ناسیونالیســتی بــه رهــﱪی
علیـزاده را ب ـرای تســخیر کامــل کومــه لــه و تبدیــل حــزب کمونیســت بــه حاشــیه خــود بــاز
گذاشــت.
احیــای روش هــای شــناخته شــده و ســنت دار ناسیونالیســم کــرد در کومــه لــه ،در پروســه
مبــارزه سیاســی درون حزبــی ،حاشــیه ای شــدن مبــارزه متمدنانــه روشــن و شــفاف سیاســی،
تســخیر عملــی ارگانهــا ،حــذف تشــکیﻼتی ،توطئــه ،پرونــده ســازی ،نــا امــن کــردن محیــط
زندگــی منتقدیــن رهــﱪی کومــه لــه ،در ســازمانی کــه همــه در آن مســلح انــد ،هشــدار دهنــده
اســت .بایــد در مقابــل ایــن ســنتها ،در مقابــل توطئــه گــری ،علیــه ســنت تســویه حســاب
سیاســی »بــه زور رای« و مانورهــای تشــکیﻼتی ،علیــه محفلیســم و دامــن زدن بــه احساســات
»تقــدس کومــه لــه« و تحریــک احساســات عقــب مانــده و اخﻼقــی ،در مقابــل اعـ ل فشــار
سیاسی-تشــکیﻼتی ،مالــی و حقوقــی بــه مخالفیــن ،ایســتاد .نبایــد اجــازه داد زندگــی و امنیــت
نیــروی ایــن حــزب دســت یه امتیازگیــری هــای سیاسی-تشــکیﻼتی شــود .مســئولیت حــل
اختــﻼف سیاســی و تصمیــم گیــری سیاســی در امــن تریــن ،ســا تریــن و سیاســی تریــن فضــا
و تامیــن امنیــت سیاســی ،مالــی ،امنیتــی و جانــی اعضــا و کادرهــای ایــن جریــان بویــژه در
اردوگاه ،امــام بــر عهــده رهــﱪی کوملــه ،و شــخص ابراهیــم علیـزاده اســت.
پیوسـ رســمی کومــه لــه ،بعنــوان آخریــن مدعــی اعتبــار کومــه لــه کمونیســت سیاســتها و
تاریــخ تــﻼش کمونیســتی ایــن ســازمان ،بــه جنــاح راســت ناسیونالیســم کــرد ،اگــر بــا مقابلــه
جــدی کمونیســتها و در راس آن حــزب مــا روبــرو نشــود ،میتوانــد بــه اعتبــار و اعتــ د
کمونیســم در جامعــه لطمــه زده و ناسیونالیســم کــرد را تقویــت کنــد! امــروز امــا بــه یمــن
مقابلــه جــدی مــا کمونیســتها بــا خــط ناسیونالیســتی حاکــم در کومــه لــه ،ایــن واقعیــت کــه
کومــه لــۀ امــروز ،می ـراث دار اعتبــار ،اتورتیــه و محبوبیــت ناشــی از تاريــخ پرشــکوه مبــارزه
کمونيســتى علیــه بــورژوازی حاکــم در ایـران و بــورژوازی کــرد در کردســتان نیســت ،بــه داده
بخــش وســیعی از کمونیســتها و مــردم آزادیخــواه در کردســتان تبدیــل شــده اســت .دفــاع بــی
قیــد و ﴍط ،ﴏیــح و شــفاف از تاریــخ پــر افتخــار و دســتاوردهای حــزب کمونیســت و کومــه
لــه کمونیســت ،بیــش از همــه بــه عهــده ســازندگان واقعــی ایــن تاریــخ و ادامــه دهنــدگان
امــروز آن اســت .بایــد رویــای علیـزاده در تبدیــل شــدن بــه جــﻼل طالبانــی کردســتان ایـران،
در سوءاســتفاده از اعتبــار و اتوریتــه کومــه لــه کمونیســت در معامــﻼت سیاســی بــا رقبــای
خــود در »جبهــه کردســتانی« ،در اتحــاد و همــکاری بــا شــعبات پ ک ک ،را افشــا کــرد .بایــد
همــه واقعیــت پشــت بحـران کنونــی حــزب کمونیســت ایـران را بــه مــردم کردســتان و طبقــه
کارگــر نشــان داد .بایــد تــﻼش رهــﱪی کومــه لــه در ســوء اســتفاده از مبــارزه کمونیســتی،
اعتبــار ،اتوریتــه و محبوبیــت حــزب کمونیســت ایـران و ســازمان کردســتان آن را بــه شکســت
کشــاند .ســوء اســتفاده از اعتبــار کومــه لــه کمونیســت و چــوب حـراج زدن بــه کمونیســم و
مبــارزه کمونیســتی در کردســتان ممنــوع اســت .ایـ ا مــا اینــدگان ایــن کمونیســم و مبــارزه
کمونیســتی در ای ـران و کردســتان تضمیــن میکنیــم.
حــزب حکمتیســت )خــط رســمی( مصمــم اســت ایــن تــﻼش ضدکمونیســتی و ناسیونالیســتی
رهــﱪی کومــه لــه را بــا ــام تــوان عقــب برانــد و بــرای پیشــﱪد ایــن امــر دســت همــه
کمونیســتها را میفشــارد.
کمیته رهﱪی حزب حکمتیست خط رسمی  ۲سپتامﱪ  ۱۲ ۲۰۲۰شهریور ۱۹۹۹
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فراخوان مادر افكارى ها را پاسخ دهيد!
مظفر محمدی

بهی ــه م ــادر نوی ــد ،حمی ــد و حبی ــب اف ــکاری م ــی خواه ــد فرزاندانش
در ی ــک دادگاه واقع ــی محاکم ــه ش ــوند ت ــا ب ــی گناه ــی ش ــان اثب ــات
گ ــردد .وحی ــد اف ــکاری م ــی گوی ــد ،م ــدارک ج ــرم م ــا را نش ــان دهی ــد.
در ی ــک دادگاه علن ــی و ب ــا حض ــور رس ــانه ه ــا م ــا را محاکم ــه کنی ــد.
ایــن کیفــر خواســت مــادر و فرزندانــی اســت کــه دو ســال اســت
ب ــدون هی ــچ م ــدرک و ب ــه اتهام ــات واه ــی در زن ــدان و تح ــت ش ــکنجه
نگ ــه داش ــته ش ــده و ام ــروز نوی ــد ب ــه اع ــدام و دو ب ـرادر دیگ ــر ب ــه
زن ــدان طوی ــل اﳌ ــدت محک ــوم ش ــناخته ش ــده ان ــد!
درخواست مادر و ب رادران افکاری دو پاسخ دارد
یکــی پاســخ دســتگاه قضایــی جمهــوری اســﻼمی اســت کــه بــدون شــک رژیــم جبــون و
مس ــتاصل ــی خواه ــد ب ــه ای ــن درخواس ــت ت ــن ده ــد .دس ــتگاه قض ــاوت رژی ــم بی ــش از چه ــار
ده ــه اس ــت حت ــی ی ــک دادگاه علن ــی و قانون ــی ب ــا حض ــور وکی ــل و ش ــاهدان و رس ــانه ه ــا برگ ـزار
نک ــرده اس ــت .ب ــه ای ــن اعتب ــار کل محاک ـ ت دس ــتگاه قضای ــی جمه ــوری اس ــﻼمی ب ــی اعتب ــار و
فاق ــد وجه ــه قانون ــی اس ــت.
اگ ــر ام ــروز ق ــوه قضایی ــه ب ــه درخواس ــت بهی ــه و فرزندان ــش پاس ــخ مثب ــت م ــی داد ،ج ــای قاض ــی
و مته ــم ع ــوض میش ــد .بج ــای مه ــرداد تهم ـ  ،قاض ــی ش ــعبه ی ــک دادگاه اس ــتان ف ــارس ،بای ــد
بهی ــه م ــادر اف ــکاری ه ــا بنش ــیند .چ ـرا ک ــه او انس ــانی آگاه و ﴍی ــف و معتق ــد ب ــه محاکم ــه
در ی ــک دادگاه علن ــی و واقع ــی اس ــت .در صندل ــی ش ــاهدین ه ــم ب ـرادران اف ــکاری م ــی نش ــینند
ک ــه داس ــتان تحم ــل دو س ــال ش ــکنجه ب ـرای اع ـﱰاف گی ــری اجب ــاری در زن ــدان ش ــی راز را در دل
دارن ــد ک ــه ب ــر زب ــان بیاورن ــد .قاض ــی تهم ـ و دیگ ــر بازجوب ــان و ش ــکنجه گ ـران وزارت اطﻼع ــات
و س ــپاه ه ــم بای ــد ب ــر صندل ــی متهمی ــن بنش ــینند .ای ــن ی ــک ف ــرض مح ــال اس ــت ام ــا حقیقت ــی
غی ــر قاب ــل ان ــکار اس ــت.
خواس ــت تش ــکیل ی ــک دادگاه علن ــی و ب ــا حضوررس ــانه ه ــا از جان ــب خان ــواده اف ــکاری )م ــادر
و فرزن ــدان( ،ب ــه م ــردم ای ــن فرص ــت را خواه ــد داد ،بش ــنوند ،ببینن ــد و قض ــاوت کنن ــد .نتیج ــه
ی ای ــن اق ــدام ب ــدون ش ــک ای ــن خواه ــد ب ــود ک ــه دس ــتگاه قضای ــی و بازجوه ــا و ش ــکنجه گ ـران
زن ــدان ،متهمی ــن ای ــن پرون ــده هس ــتند ک ــه بای ــد ب ــه خاط ــر ش ــکنجه و اع ـﱰاف گی ــری اجب ــاری و
برگ ـزاری دادگاه مخف ــی و فش ــار غی ــر انس ــانی ت ــا ح ــد رس ــاندن انس ــانی ب ــه خودکش ــی در زن ــدان،
محاکم ــه و مج ــازات ش ــوند.
پاس ــخ دوم ،پاس ــخ م ــردم ای ـران و هم ــه ی انس ــان ه ــای ﴍافتمن ــد و انساندوس ــت و آزادیخ ــواه
و مداف ــع انس ــانیت و حرم ــت انس ــان ه ــا اس ــت .جامع ــه ای ـران و ازادیخواه ــان جه ــان ک ــه ای ــن
خ ــﱪ را م ــی ش ــنوند ،ش ــاهدان س ــاکت و اش ــاچیان و در انتظ ــار اج ـرای حک ــم اع ــدام نوی ــد و
اح ــکام م ــرگ تدریج ــی ب رادران ــش در زن ــدان نیس ــتند .م ــردم ای ـران در هم ــه ی ای ــن س ــال ه ــا
خ ــود بازیگ ـران دخالتگ ــر در صحن ــه ب ـرای اج ـرای عدال ــت و انس ــانیت و علی ــه اع ــدام و زن ــدان
و ش ــکنجه ب ــوده و هس ــتند .ه ــر اعدام ــی زخم ــی اس ــت ب ــر ت ــن بﴩی ــت متم ــدن ن ــه تنه ــا در
ای ـران بلک ــه در جه ــان.
جمه ــوری اس ــﻼمی ح ــاﴐ ب ــه پذی ــرش خواس ــت بهی ــه و فرزندان ــش ب ـرای تش ــکیل ی ــک دادگاه
علن ــی و در مقاب ــل چش ـ ن اف ــکار عموم ــی م ــردم ای ـران نب ــوده و نیس ــت .دس ــتگاه قضای ــی و
بازجوه ــا و ش ــکنجه گ ـران از طری ــق ش ــکنجه ت ــا ح ــد م ــرگ وحی ــد از او خواس ــته ان ــد علی ــه
ب ـرادرش ش ــهادت بده ــد .او ام ــروز پ ــس از دو س ــال ش ــکنجه ب ــا ص ــدای خ ــود از زن ــدان ،حقیق ــت
را بازگ ــو م ــی کن ــد و نش ــان م ــی ده ــد ک ــه ن ــه تنه ــا ای ــن ش ــهادت تح ــت ش ــکنجه را ــی پذی ــرد
بلک ــه ای ــن دس ــتگاه قضای ــی و ش ــکنجه گ ـران هس ــتند ک ــه بای ــد در مقاب ــل جرم ــی ک ــه علی ــه
انس ــان ه ــای ب ــی گن ــاه مرتک ــب م ــی ش ــوند ،ب ــه م ــردم ای ـران پاس ــخ بدهن ــد .ام ــروز م ــردم ای ـران
ان ــد ک ــه قاض ــی تهم ـ و هم ــکاران ش ــکنجه گ ــرش را ب ــر کرس ــی اته ــام م ــی نش ــانند و حک ــم
آزادی ب ـرادران اف ــکاری را داده و م ــی دهن ــد.
م ــردم ای ـران و بﴩی ــت متم ــدن بای ــد ب ــه ف راخ ــوان م ــادر و ب ـرادران اف ــکاری پاس ــخ ده ــد و علی ــه
ب ــی عدالت ــی ،علی ــه ش ــکنجه و اع ـﱰاف گی ــری و علی ــه دادگاه ه ــای پش ــت پ ــرده ،س ــکوت نکن ــد.
دس ــتگاه قضای ــی جمه ــوری اس ــﻼمی و بازجوه ــا و زن ــدان هایش ــان شمش ــیری ب ــر ب ــاﻻی ﴎ م ــردم
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ای ـران ب ــا خی ــال خ ــام پاش ــیدن خ ــاک م ــرده ب ــر ﴎ جامع ــه اس ــت .ای ــن دس ــتگاه ام ــروز ب ــی
آبروتری ــن نه ــاد رژی ــم جمه ــوری اس ــﻼمی اس ــت .ای ــن دس ــتگاه ن ــه تنه ــا دیگ ــر مخ ــوف نیس ــت
بلک ــه در مقاب ــل خی ــزش ه ــای دی و آب ــان و اع ﱰاض ــات عظی ــم کارگ ــری ای ـران دس ــتگاهی زب ــون
و ترسواس ــت .دس ــتگاه قضای ــی مام ــور ش ــده اس ــت ت ــا از اع ﱰاض ــات دی و آب ــان و خی ــزش ه ــای
بع ــدی میلیون ــی م ــردم انتق ــام و زه ــر چش ــم بگی ــرد .ام ــا دیگ ــر دی ــر ش ــده اس ــت .ای ــن پاس ــخ
ه ــای زبونان ــه ب ــه اع ﱰاض ــات ،ن ــه تنه ــا م ــردم را ــی ترس ــاند بلک ــه اع ﱰاض ــات و خی ــزش ه ــای
بع ــدی را ب ــه دنب ــال خواه ــد داش ــت .ه ــر تع ــرض از ﴎ ت ــرس رژی ــم ب ــا تع ــرض کوبن ــده ی م ــردم
ج ــواب خواه ــد گرف ــت.
جمه ــوری اس ــﻼمی در جبه ــه ه ــای مختل ــف ب ــا م ــردم ای ـران درگی ــر اس ــت .ب ــا طبق ــه کارگ ــر در
کارخان ــه ه ــا و ﴍک ــت ه ــا و صنای ــع س ــنگین و اعتصاب ــات و اع ﱰاض ــات گس ــﱰده ،ب ــا زندانی ــان در
زن ــدان ،ب ــا فرهنگی ــان در آم ــوزش و پ ــرورش و دانش ــگاه ه ــا ،ب ــا ص ــف عظی ــم زن ــان و جوان ــان
و ب ــه ای ــن معن ــی در عرص ــه اقتص ــاد ،و معیش ــت ،سیاس ــت و فرهن ــگ و آزادیه ــای سیاس ــی ب ــا
 ٨٠میلی ــون ای ران ــی روزم ــره درگی ــر اس ــت .تنه ــا اب ـزار حاکمی ــت در قب ــال جبه ــه عظی ــم طبق ــات
پایی ــن جامع ــه ،ﴎک ــوب  ،زن ــدان ،ش ــکنجه و اع ــدام ب ــه منظ ــور مرع ــوب ک ــردن جامع ــه اس ــت.
ب ـرای گرف ـ ای ــن اب ـزار بظاه ــر مرع ــوب کنن ــده ام ــا در عم ــل زبونان ــه و از ﴎ ت ــرس و اس ــتیصال،
یــک جنبــش عظیــم اجت عــی علیــه اعــدام در همــه ســطوح جامعــه از طبقــه کارگــر تــا
زحمتکش ــان و روش ــنفک ران و جوان ــان و هم ــه ی انس ــان ه ــای ازادیخواه و انساندوس ــت ،ﴐوری و
حیات ــی ش ــده اس ــت .کمپی ــن و توف ــان توی ــﱰی و مج ــازی ب ــه تنهای ــی ــی توان ــد ج ــواب زنجی ــره
اع ــدام ه ــای رژی ــم ه ــر ب ــار ب ــه بهان ــه ای را بده ــد .توف ــان اع ﱰاض ــی مج ــازی عک ــس العم ــل
درس ــت و موث ــری اس ــت ام ــا تنه ــا راه نیس ــت.
ب ـرای ای ــن ک ــه دیگ ــر هی ــچ خان ــواده ای و هی ــچ م ــادری ب ــا کاب ــوس فرزن ــد و فرزندان ــش در زن ــدان
و کاب ــوس ش ــکنجه و اع ــدام نخواب ــد ،بای ــد س ــنگر محک ــم ت ــری در مقاب ــل سیاس ــت ارع ــاب و
زن ــدان و اع ــدام رژی ــم بس ــت.
جامع ــه م ــا ام ــروز و ب ــه فوری ــت ب ــه پاس ــخ ب ــه ف راخ ــوان بهی ــه م ــادر اف ــکاری ه ــا نی ــاز دارد.
اح ــکام دادگاه ش ــی راز ن ــه تنه ــا م ــردود اس ــت بلک ــه تصمی ــم گیرن ــدگان و مجری ــان برگ ـزاری ای ــن
ب ــه اصط ــﻼح دادگاه ه ــا ب ــا هم ــکاری بازجوی ــان و ش ــکنجه گ ـران اطﻼعاع ــت رژی ــم ،خ ــود مته ــم
و مج ــرم ان ــد.
ش ــکی نیس ــت اساس ــی تری ــن راه خا ــه دادن ب ــه ﴎک ــوب و ارع ــاب و زن ــدان و ش ــکنجه و اع ــدام
ک ــه تنه ــا اب ـزار باقی ن ــده در دس ــت حاک ـ ن زر و زور در ای ـران اس ــت ،پای ــان دادن ب ــه حی ــات
ننگی ــن ای ــن نظ ــام اس ــت.
ام ــروز و بعن ــوان ی ــک اق ــدام اجت ع ــی ت ــوده ای و گس ــﱰده ،ی ــک تح ــرک اجت ع ــی و جنب ــش
ســازمانیافته ی اجت عــی و مدنــی علیــه اعــدام و شــکنجه ،فوریــت و ﴐورت دارد .اقدامــی
ک ــه م ــی توان ــد ب ــه ای ــن س ــیکل مس ــموم ک ــردن فرزن ــدان م ــردم توس ــط م ــار زخم ــی ک ــه ه ــر
روز اینج ــا و آنج ــا زه ــرش را م ــی ری ــزد ،خا ــه ده ــد .بهی ــه و فرزندان ــش را تنه ــا نگذاری ــم .ب ــه
ف راخوانش ــان ج ــواب ج ــدی و قاط ــع بدهی ــم .آزادی هم ــه ی زندانی ــان و لغ ــو اح ــکام جنایتکاران ــه
ی اع ــدام و قت ــل انس ــان ه ــا خواس ــت ف ــوری و ب ــی ب ــرو برگ ــرد جامع ــه ی متم ــدن ،انساندوس ــت
و ازادیخ ــواه ای ـران اس ــت.
جمهورى اسﻼمى در جبهه هاى مختلف با مردم اي ران درگير است .با طبقه كارگر
در كارخانه ها و شركت ها و صنايع سنگين و اعتصابات و اعت راضات گسترده ،با

زندانيان در زندان ،با فرهنگيان در آموزش و پرورش و دانشگاه ها ،با صف عظيم
زنان و ج وانان و به اين معنى در عرصه اقتصاد ،و معيشت ،سياست و فرهنگ و

آزاديهاى سياسى با  ٨٠ميليون اي رانى روزمره درگير است .تنها اب زار حاكميت در

قبال جبهه عظيم طبقات پايين جامعه ،سركوب  ،زندان ،شكنجه و اعدام به منظور
مرعوب كردن جامعه است.

ب راى گرفتن اين اب زار بظاهر مرعوب كننده اما در عمل زبونانه و از سر ترس

و استيصال ،يك جنبش عظيم اجتماعى عليه اعدام در همه سطوح جامعه از

طبقه كارگر تا زحمتكشان و روشنفك ران و ج وانان و همه ى انسان هاى ازاديخواه و
انساندوست ،ضرورى و حياتى شده است.

ح

ت ۳۲۳
كارت خرید و عقده های چركین بورژوازی...
تنه ــا در کش ــوری ک ــه کفگی ــر ام ــی کاناله ــای رس ــمی و قانون ــی در حمل ــه ب ــه معیش ــت طبق ــه کارگ ــر ب ــه
ت ــه دی ــگ خ ــورده باش ــد ،میت ــوان توزی ــع کارت اعتب ــاری و ب ــه زب ــان س ــاده »وام بانک ــی« ب ــه کارگ ـران را ب ــا
کل ـ ت »اعط ــا« و »اف زای ــش ق ــدرت خری ــد« آذی ــن بس ــت؛ دقیق ــا کاری ک ــه در ح ــال ح ــاﴐ خان ــه کارگ ــر
س ــخت مش ــغول آن اس ــت .نگاه ــی ب ــه ط ــرح حکوم ــت اس ــﻼمی ﴎمای ــه در ای ـران و کاریکات ــور رندان ــه
»اعط ــا اف زای ــش ق ــدرت خری ــد« موض ــوع ای ــن نوش ــته اس ــت.
کارت اعتبار بانکی چیست و چ را امروز
تلک ــه مال ــی کارگ ـران و س ــوء اس ــتفاده از موقعی ــت اقتص ــادی آنه ــا موض ــوع جدی ــدی نیس ــت .ب ــر کس ــی
پوش ــیده نیس ــت ک ــه ق ــرض و بازپرداخ ــت قس ــطی آن پای ــه ه ــای س ــود و به ــره کش ــی غوله ــای بانک ــی
و مال ــی در ــام دنی ــا را تشــکیل میدهن ــد .مس ــاله م ــورد توج ــه در کارکــرد ﴎمای ــه در ای ـران ارتب ــاط
تنگاتنــگ آن بــا دســتمزد کارگــران اســت .ده هــا ســال از دســتمزدهای ناچیــز و ﴎکــوب دســتمزد و
توقع ــات کارگ ــری ،زمین ــه موج ــی از اقدام ــات خی ـرات منش ــانه ،صدق ــه و فقی ــر ن ــوازی ب ـرای منک ــوب
ــودن ح ــق طلب ــی طبقات ــی ق ـرار گرفت ــه و اکن ــون نوب ــت آن اس ــت ک ــه فق ــر و نی ــاز کارگ ــر را ب ــا ط ــوق
لعن ــت ق ــرض بانک ــی مج ــازات کنن ــد.
»بان ــک رف ــاه کارگ ـران« ﴎ منش ــاء کارته ــای اعتب ــاری م ــورد بح ــث ،ی ــک بان ــک اس ــت و تنه ــا ارتب ــاط آن
ب ــا کارگ ــر و رف ــاه کارگ ــر ش ــکل گی ــری بان ــک ب ــا ﴎمای ــه اولی ــه از کان ــال دارای ــی س ــازمان تامی ــن اجت ع ــی
اس ــت .ط ــرح م ــورد بح ــث ب ــر ﴎ آنس ــت ک ــه بان ــک رف ــاه چگون ــه از کارگ ـران س ــود بدوش ــد .در ﴎ ت ــا
پ ــای ط ــرح ،کارگ ــر ی ــک مش ــﱰی ،ی ــک بده ــکار اس ــت .س ــودای به ــره کش ــی در معام ــﻼت بانک ــی ب ــا ای ــن
»مش ــﱰی« سالهاســت در کری ــدور بانکه ــای کش ــور در چرخــش بــوده اس ــت .ظاه ـرا وق ــت آن رس ــیده
اس ــت .تاری ــخ تحق ــق ای ــن س ــودا ،اب ــدا اتفاق ــی نیس ــت.
در کلیــت ،نب ــوغ و ش ــم بیزین ــس چندان ــی در میــان نیســت ،مســاله وقــت شناس ــی اس ــت .بنــا بــه
محاس ــبات کارگ ــزاران ای ــن ط ــرح ،علیالقاع ــده بای ــد کارگ ــر ــام امی ــد ،انتظ ــار و ت ــوان ﻻزم ب ـرای دس ــت
یاب ــی ب ــه دس ــتمزد شایس ــته را از ک ــف داده باش ــد؛ هن ــوز ی ــک ق ــدم عق ــب ت ـر ،علیالقاع ــده بای ــد کارگ ــر
ب ــا قل ــدری و هردنبی ــل »دس ــتمزدهای معوق ــه« ب ــه آن ان ــدازه خ ــو گرفت ــه باش ــد ک ــه اث ــری از توه ــم ب ــه
قان ــون و ع ــرف کارگ ــری نت ــوان در وی ﴎاغ گرف ــت .از نظ ــر سیاس ــی و اجت ع ــی کارت ه ــای اعتب ــاری لگ ــد
دیگ ــری ب ــه انتظ ــارات ب ــر ح ــق کارگ ــری اس ــت و همی ــن کارگ ــر در تنگن ــای معیش ــت ،ی ــک مش ــﱰی در
ی ــک معامل ــه ب ــا تضمی ــن ه ــای ب ــاﻻ را ک ــت بس ــته در اختی ــار س ــودجویی دول ــت و کارفرم ــا ق ـرار میده ــد.
دستمزدها و اقﻼم جانبی
تقس ــیم دس ــتمزدها ب ــه بخ ــش ه ــای مختل ــف ی ــک حرب ــه قدیم ــی ب ــورژوازی ب ـرای حمل ــه ب ــه دس ــتمزدها
ش ــناخته میش ــود .در م ــورد ب ــن کارگ ــری ،کوپ ــن ه ــا و ی ــا م ــوارد مش ــابه همگ ــی ،اوﻻ ،اساس ــا کارگ ــر در
انتخ ــاب اق ــﻼم و کیفی ــت آنه ــا نقش ــی نداش ــت؛ و ثانی ــا ،اگ ــر بعض ــا واقع ــا چ ــاره گش ــا ب ــوده باش ــند،
مس ــتلزم س ــاعت ه ــا ص ــف و دوندگ ــی ب ــوده ،و هرگ ــز ب ــه ﴍط و ﴍوط و تکری ــم و تعظی ــم در مقاب ــل
مس ــجد و کارفرم ــا نیارزی ــده ان ــد .تقس ــیم دس ــتمزدها ،ش ــمول ی ــک بخ ــش جنس ــی در آن ،چی ــزی بیش ــﱰ از
ی ــک توطئ ــه علی ــه کارگ ــر نیس ــت ک ــه در آن دس ــتمزد واقع ــی را پ ــس میزن ــد ،ب ــا بخش ــی از دس ــتمزد کیس ــه
س ــودجویی ﴎه ــم میش ــود و آش ــکارا ح ــق طلب ــی کارگ ــر در زمین ــه دس ــتمزدها اساس ــا پای ـ ل میگ ــردد.
اگ ــر در م ــورد کوپ ــن و ب ــن هن ــوز اث ــری از طلب ــکاری کارگ ــر و وظای ــف کارفرم ــا و دول ــت در قب ــال تامی ــن
معیش ــت کارگ ـران را میش ــد ﴎاغ گرف ــت ،در م ــورد کارته ــای اعتب ــاری در ی ــک ش ــعبده ب ــازی صحن ــه ب ــه
کل ــی ع ــوض میش ــود .ای ــن ب ــار ای ــن کارفرم ــا اس ــت ک ــه در موقعی ــت طلب ــکار ق ـرار میگی ــرد ،ای ــن ب ــار
کارگ ــر بج ــای »ن ــق زدن« ب ـرای دس ــتمزد ب ــه کان ــال ک رام ــات کذای ــی کارفرم ــا و اس ــتفاده از ق ــدرت خری ــد
ش ــارژ ش ــده در کارت اعتب ــاری حوال ــه داده میش ــود! اگ ــر ت ــا دی ــروز کارگ ــر میتوانس ــت علی ــه نارس ــایی
دس ــتمزدها اع ـﱰاض کنــد و روی ح ی ــت بقیــه هم ــکاران حس ــاب کنــد ،ای ــن ب ــار بای ــد بطــور ف ــردی
تقاضانام ــه ای را ب ــه صن ــدوق پس ــتی حس ــابداری بیان ــدازد و منتظ ــر تایی ــد کارفرم ــا در نوب ــت بنش ــیند،
ک ــه ای ــن تایی ــد بنوب ــه خ ــود مس ــتلزم رضای ــت کارفرم ــا از ف ــداکاری و انضب ــاط و پیش ــینه دلخ ــواه او از
کارگ ــر اس ــت!
دستمزدها وام بانکی و نیازهای میان مدت
وام بانک ــی ــام جنب ــه ه ــای کری ــه ب ــن و س ــبد کاﻻی ــی را در زمین ــه نیازه ــای »می ــان م ــدت« زندگ ــی
کارگــران تکــرار میکنــد» .کمــک هــای جنســی« در میــدان نیازهــای روزمــره ،نــان و گوشــت و مــواد
بهداش ــتی ،حکای ــت از ب ــازی جنایتکاران ــه ب ــا دس ــتمزدها دارد؛ وام بانک ــی در زمین ــه نیازه ــای می ــان م ــدت
کارگ ـران ه ـ ن نق ــش را ایف ــا میکن ــد .ج ــا دارد ب ــا جزئی ــات بیش ــﱰ ب ــه کارت ه ــای اعتب ــاری پرداخ ــت.
اول :ای ــن ط ــرح و هم ــه دبدب ــه کبکب ــه حاش ــیه آن می ــزان  ۱۰ال ــی  ۱۵میلی ــون توم ــان ب ــا اقس ــاط س ــه س ــاله
را درب ــر میگی ــرد .مطاب ــق محاس ــبات مرک ــز پژوهش ــی مجل ــس پان ــزده میلی ــون بای ــد رق ــم پای ــه دس ــتمزد
پای ــه ق ـرار بگی ــرد .بس ــاط ح ی ــت کذای ــی دولت ــی ک ــه در مصوب ــه دس ــتمزد خ ــود ،ه ــر م ــاه ی ــک ب ــار
مع ــادل ــام وام را از کارگ ــر ب ــه ﴎق ــت می ــﱪد ،یک ــﴪ مس ــخره اس ــت.
دوم :م ــرور لیس ــت نیازمن ــدی ی ــک خان ــواده کارگ ــری ک ــه ق ـرار اس ــت ب ــا ای ــن وام ه ــا التی ــام پی ــدا کن ــد،
ب ــه معن ــای واقع ــی کلم ــه ترس ــناک اس ــت .تعوی ــض یخچال ــی ک ــه س ــالها از کار افت ــاده ،س ــقفی ک ــه چک ــه
میکن ــد ،تعمی ــر و تهی ــه ﻻس ــتیک اتوموبی ــل ت ــا خ ــرج عم ــل دیس ــک کم ـر ،ره ــن اولی ــه اج ــاره ی ــک دو
اتاق ــه ،راس ــت و ری ــس ک ــردن ق ــرض ه ــای کهن ــه و خﻼص ــی از ﴍمندگ ــی بق ــال و همس ــایه و آش ــنا ...
همگ ــی فق ــط ب ـرای نگ ــه داش ـ ﴎ ب ــاﻻی آب ،ب ـرای مخارج ــی ک ــه هرگ ــز یت ــوان حت ــی ب ــا دو اضاف ــه
کاری ب ــه گ ــرد پ ــای آن رس ــید ،ب ـرای ک ــوه ق ــرض ک ــه مث ــل خ ــوره از جس ــم و ج ــان و حرم ــت میمک ــد و فق ــط
ب ــزرگ و ب ــزرگ ت ــر ق ــد عل ــم میکن ــد ...معم ــول تری ــن دﻻی ــل متقاضی ــان ذک ــر میش ــود.
س ــوم :واقعی ــت اینس ــتکه ای ــن نیازه ــا هس ــتند ،موجودن ــد ،قب ــل از بح ــث وام ه ــا وج ــود داش ــته و خ ــود را
تحمی ــل ک ــرده ان ــد .جنب ــه ترس ــناک ای ــن پدی ــده در آن اس ــت ک ــه ای ــن مخارج ــی اس ــت ک ــه رد پ ــای آن ـرا در
ب ــازار ف ــروش کلی ــه ،در مس ــابقه جان ــکاه ب ــر ﴎ اضاف ــه کاریه ــا ،در ت ــن دادن ب ــه ﴍط و ﴍوط صن ــدوق
ق ــرض الحس ــنه محل ــه ،در بی ــگاری ش ــبانه روزی خردس ــال ت ــا س ــاﳌندان خان ــواده پ ــای قال ــی و س ــودجویی
»ط ــرح ه ــای ح یت ــی« بنی ــاد مس ــتضعفان میت ــوان ﴎاغ گرف ــت .توح ــش آش ــکار آنجاس ــت ک ــه ای ــن نیازه ــا
س ــال پ ــس از س ــال ،نس ــل پ ــس از نس ــل ب ــا ــام ح ــدت آنه ــا در مصوب ــات دس ــتمزدها لگدم ــال ش ــده و

میش ــوند؛ و یکب ــار دیگ ــر موض ــوع دسیس ــه دیگ ــری ب ـرای ت ــداوم اس ــارت و س ــودجویی ق ـرار میگیرن ــد.
چه ــارم :گفت ــه میش ــود ق ــرض ب ــه معن ــای اس ــارت اس ــت .در م ــورد کارته ــای اعتب ــاری م ــورد بح ــث ،ه ــدف
اصل ــی تش ــدید اس ــارت م ــزدی کارگ ـران اس ــت .کارت اعتب ــاری ب ــه کارگ ـران و کارمن ــدان از تضمی ــن ش ــده
تری ــن معام ــﻼت بانکه ــا ب ــه حس ــاب میای ــد چ ـرا ک ــه م ــزد و حق ــوق ماهان ــه در گ ــرو اس ــت و قس ــط
مربوط ــه از قب ــل ک ــﴪ میگ ــردد .در پروس ــه وام ه ــا رضای ــت و تائی ــد کارفرم ــا ی ــک ﴍط اساس ــی اس ــت.
کارگ ــر شایس ــته وام کارگ ــری خ ــوش حس ــاب ،و ب ــه زب ــان آدمی ـزاد ،کارگ ــری بان ــدازه کاف ــی مطی ــع ،س ــا
وکارک ــن اس ــت ک ــه دس ــت ک ــم ت ــا پای ــان اقس ــاط ب ــدرد کارفرم ــا خواه ــد خ ــورد.
دﻻﻻن تسلیم و ﴎشکستگی کارگر
اب ــدا عجی ــب نیس ــت ک ــه ای ــن ط ــرح ب ــا م ـزاج خان ــه کارگ ــر س ــازگار اس ــت و ب ــا چن ــد مﻼحظ ــه حاش ــیه ب ــه
بلندگ ــوی تبلیغات ــی آن تبدی ــل ش ــده ان ــد .کارگ ــر فقی ـر ،کارگ ــر مظل ــوم ،دس ــتمزدهای زی ــر خ ــط فق ــر و
هم ــه محرومی ــت و ستمکش ــی طبق ــه کارگ ــر ن ــان دان ــی و می ــدان ه ای ــی ای ــن ارگان را تش ــکیل میده ــد.
دس ــتمزدهای زی ــر خ ــط فق ــر ت ــا جای ــی م ــورد گﻼی ــه و ن ــق ن ــق احتی ــاط آمی ــز و م ــﴩوط اینهاس ــت ک ــه
ی ــک س ــکه پ ــول س ــیاه را ب ــه ع ــرش »رف ــاه« برس ــانند.
ه ـ ک ــرده و خواه ــان ق ــرض الحس ــنه و به ــره مع ــادل هزین ــه کارم ــزدی ش ــده ان ــد .بح ــث ب ــر ﴎ به ــره
بانک ــی در ای ــن می ــان ب ــه طری ــق اول ــی نامرب ــوط اس ــت .در راس ــتای دش ــمنی ب ــا کارگ ــر اس ــت .نق ــش
دﻻل ــی و چ ــرب زبان ــی ب ـرای فری ــب مش ــﱰی و پاش ــیدن خ ــاک ب ــه چش ــم ط ــرف ضعی ــف معامل ــه را ی ــدک
میکش ــد .ب ــی ﴍم ــی ای ــن دﻻﻻن آنج ــا آش ــکارتر میگ ــردد ک ــه اه ــداف پای ــه ای ت ــر ای ــن »معامل ــه طﻼی ــی«
رو میش ــود.
اوﻻ ،بخ ــش اصل ــی ای ــن »ق ــدرت خری ــد« از قب ــل تعیی ــن ش ــده اس ــت .کارگ ــر تنه ــا میتوان ــد اجن ــاس معی ــن
و ب ــا قیم ــت دلخ ــواه بان ــک )اجن ــاس و قیمت ــی ک ــه س ــود کاف ــی را در خ ــود محف ــوظ دارد( در چهارچ ــوب
س ــودجویانه و رباخ ــواری »م رابح ــه« را ب ــه اصط ــﻼح »بخ ــرد«.
ثانی ــا ،ه ــدف مه ــم ای ــن ط ــرح ب ــاﻻ ب ــردن ق ــدرت خری ــد کارگ ــر و از آن طری ــق اف زای ــش ف ــروش تولی ــدات
داخل ــی اس ــت .ب ــه ای ــن ترتی ــب اجناس ــی ک ــه بخ ــودی خ ــود مش ــﱰی را ج ــذب یکن ــد ب ــا س ــود مطل ــوب
ب ـرای تولی ــد داخل ــی ب ــه کارگ ـران تحمی ــل میش ــود .کارگ ــر یکب ــار ب ــا دس ــتمزد زی ــر خ ــط فق ــر ب ـرای تولی ــد
ای ــن کاﻻ ت ــاوان داده و اینج ــا مجب ــور میش ــود یکب ــار دیگ ــر ب ــا خری ــد ه ـ ن کاﻻ ،س ــود ب ــه فروش ــنده
برس ــاند ،هزین ــه مواج ــب بگی ـران بان ــک و دﻻﻻن خان ــه کارگ ــر را ه ــم ب ــه گ ــرده بکش ــد.
اهمیت طبقاتی طرح
اهمی ــت ط ــرح »کارت خری ــد« ن ــه از زاوی ــه ف ــردی – چ ـرا ک ــه هم ــواره کس ــانی و موقعی ــت های ــی هس ــتند
ک ــه ب ــا ق ــرض و قس ــط مش ــکلی را از پی ــش پ ــا بردارن ــد – ام ــا در بع ــد طبقات ــی آن اس ــت .بخص ــوص بای ــد
ای ــن ط ــرح را مانع ــی در راه اتح ــاد و مب ــارزه کارگ ــری ب ــر ﴎ دس ــتمزدها دی ــد .در وانفس ــای دس ــتمزدها در
ای ـران راه ح ــل ف ــردی و ق ــرض ه ــم اکن ــون نی ــز کم ــر بخ ــش ب ــزرگ کارگ ـران را در چن ــﱪه معیش ــت شکس ــته
اس ــت ،زی ــر پ ــای اعت ـ د ب ــه نف ــس و ای ــل ب ــه راه ح ــل ه ــای جمع ــی را خال ــی ک ــرده اس ــت .ط ــرح کارت
خری ــد ،ب ــا مباحث ــات و ت ــدارک جایگزین ــی یاران ــه ه ــا و زمین ــه اعط ــای آن ب ـرای  ٤٥میلی ــون نف ــر و قابلی ــت
ش ــارژ و غی ــره ،میتوان ــد ی ــک تل ــه و مان ــع در مقاب ــل مب ــارزه ب ــر ﴎ دس ــتمزدها در س ــطح کل ــی عم ــل
ای ــد .مب ــارزه ب ــر ﴎ دس ــتمزدها در غی ــاب ط ــرح »کارت خری ــد« ه ــم از پ راکندگ ــی گس ــﱰده کارگ ـران رن ــج
ب ــرده اس ــت .مس ــاله اصل ــی در ای ــن می ــان تش ــخیص زخ ــم ه ــای پیک ــره طبق ــه کارگ ــر و چ ــاره جوی ــی
وق ــع در راه ظرفی ــت ه ــای مب ــارزه جویان ــه طبق ــه اس ــت.
کارت خرید و خانه کارگر
پدی ــده خان ــه کارگ ــر و ش ــوراهای اس ــﻼمی کار حاص ــل انتخ ــاب آزاد کارگ ـران نبودن ــد .ای ــن ارگانه ــا محص ــول
مس ــتقیم م ــوج ﴎک ــوب س ــیاه ض ــد کارگ ــری جمه ــوری اس ــﻼمی بودن ــد ک ــه ن ــه فق ــط محی ــط ه ــای کارگ ــری
را از فعالی ــن طبقات ــی و پی ــﴩو پ ــاک کردن ــد ،بلک ــه ب ــر رواب ــط و س ــنت ه ــای همبس ــتگی و اتح ــاد می ــان
کارگ ـران س ــایه انداختن ــد .ش ــوراها و اجت ع ــات کارگ ــری بج ــای مح ــل مش ــاوره و چ ــاره جوی ــی مش ــکﻼت
کارگ ـران ،بج ــای تعیی ــن این ــدگان کارگ ــری در مذاک ــره و پیش ــﱪد مطالب ــات کارگ ــری ،ب ــه مح ــل شناس ــایی
فعالی ــن کارگ ــری و ب ــه مح ــل تحمی ــل و توجی ــه سیاس ــتهای دول ــت و کارفرم ــا تبدی ــل گردی ــد .مجم ــع
عموم ــی کارخان ــه ب ــا ابت ــکار خان ــه کارگ ــر ب ــه س ــینه زن ــی و ارس ــال رن ــج نام ــه مش ــغول ش ــد .تعاون ــی ه ــای
کارگ ــری دس ــتاویز ش ــوراهای اس ــﻼمی در نف ــاق می ــان کارگ ـران و تقوی ــت ش ــبکه ه ــای جاسوس ــی گردی ــد.
ﴎنوش ــت ش ــوم تعاون ــی ه ــای م ــﴫف کارگ ــری و هنبون ــه دزدی و س ــودجویی ش ــوراهای اس ــﻼمی و خان ــه
کارگ ــر حاص ــل ای ــن دوره اس ــت .کارگ ــر مظل ــوم و فقی ــر حاص ــل چه ــل س ــال توطئ ــه ای ــن ارگانه ــا اس ــت.
ط ــرح »کارت خری ــد« ی ــک هش ــدار ج ــدی ب ـرای خﻼص ــی از س ــایه س ــنگین و مخ ــرب ارگانه ــای خان ــه کارگ ــر
و ش ــوراهای اس ــﻼمی و تاکی ــد ب ــر ﴐورت حیات ــی فعالی ــت در جه ــت ارگانه ــای همبس ــتگی طبقات ــی در
می ــان کارگ ـران اس ــت .کارگ ــر متح ــد ک ــه پش ــت ب ــه تعاون ــی و صندوقه ــای همبس ــتگی و مکانیس ــم ه ــای
ح یتــی رفقــای خــود در کارخانــه و محلــه دارد ،از قــدرت و ب رایــی و موقعیــت بهــﱰ بــرای تحمیــل
امتی ــازات مال ــی از جمل ــه وام و مس ــاعده ب ــه کارفرم ــا و دول ــت برخ ــوردار ب ــوده اس ــت.
مساله محوری ک کان دستمزدها است
ای ــن ام ــر کارگ ـران سوسیالیس ــت وکمونیس ــت اس ــت ک ــه ع ــﻼوه ب ــر مش ــکﻼت پای ــان ناپذی ــر روزم ــره در
عی ــن ح ــال غص ــه پ راکندگ ــی و فرودس ــتی دیگ ــر کارگ ـران را ه ــم میخورن ــد .دس ــتمزدها بای ــد اف زای ــش یاب ــد
و پاس ــخ گ ــوی نیازه ــای زندگ ــی و مخ ــارج خان ــواده کارگ ــری باش ــد .ای ــن مس ــتلزم ی ــک مب ــارزه تعرض ــی
ب ــرﴎ دس ــتمزدها اس ــت .طبق ــه کارگ ــر ای ـران از تجرب ــه سیاس ــی و از ماتری ــال انس ــانی و تجرب ــی ای ــن
مب ــارزه برخ ــوردار اس ــت.
از ﴎ ت ــا پ ــای ط ــرح »کارت خری ــد« حق ــارت و نف ــرت علی ــه کارگ ــر میب ــارد .ای ــن حق ــارت را بای ــد ی ــه
ص ــورت بانی ــان ط ــرح و مبلغی ــن آن ت ــف ک ــرد .رفق ــای کارگ ــر را بای ــد از نی ــاز ب ــه ای ــن توطئ ــه و لط ـ ت
آن حفاظ ــت ــود.
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اعتبار و جايگاه مبارزاتى نيشكر هفت تپه

بیش ــﱰی را ب ـرای عق ــب ران ــدن ب ــورژوازی و حاکمی ــت و ب ـرای تامی ــن مطالب ــات خ ــود بس ــیج ک ــرده و
ب ــه می ــدان آورن ــد.

آسو سهامی

تنه ــا راه واقع ــی ،ب ـرای کس ــب پی ــروزی ه ــای بیش ــﱰ و ب ـرای ل ــگام زدن ب ــورژاوزی وحش ــی ای ـران در تع ــرض
ب ــه طبق ــه کارگ ــر و پی ــﴩوی جنب ــش کارگ ــری ،اتح ــاد و همبس ــتگی طبقات ــی اس ــت .در چنی ــن حالت ــی
اس ــت ک ــه جنب ــش اع ﱰاض ــی طبق ــه کارگ ــر از جنب ــش مطالبات ــی پ ــا را ف رات ــر گذاش ــته و خ ــود را ب ـرای
احق ــاق خواس ــتهای سیاس ــی و مدیری ــت کﻼن آم ــاده ت ــر م ــی کن ــد .طبق ــه کارگ ــر ای ـران ب ــه ح ــق دارای
چنی ــن ظرفی ــت و پتانس ــیلی اس ــت و ب ــه جاس ــت ک ــه ره ـﱪان جنب ــش کارگ ــری ای ـران در ای ــن نکت ــه مه ــم
ت ًآم ــل و خ ــود را ب ـرای آن آم ــاده کنن ــد.
.
زنده باد همبستگی طبقاتی
زنده باد اعتصاب و اع ﱰاضات کارگری

هش ــتاد روز اس ــت کارگ ـران نیش ــکر هف ــت تپ ــه در اعتصاب ــی متحدان ــه و ی ــک پارچ ــه ب ــه ﴎ م ــی برن ــد.
ای ــن اعتصاب ــات در ت ــداوم س ــالها اع ـﱰاض ای ــن مرک ــز کارگ ــری ب ــه منظ ــور دس ــتیابی ب ــه ح ــق و حق ــوق
خ ــود و صل ــب دس ــت بخ ــش خصوص ــی و قب ــول مس ــئولیت از جان ــب دول ــت ب ــا وج ــود ره ﱪان ــی هوش ــیار و
پی ــﴩو ،ط ــی م ــدت اخی ــر ش ــکل ت ــازه ت ــر و اعتب ــار وی ــژهای را ب ــه جنب ــش کارگ ــری ای ـران بخش ــیده اس ــت.
کارگ ـران هف ــت تپ ــه متحدان ــه ،توانس ــته ان ــد اعتصاب ــات خ ــود را س ــازماندهی و دردل مب ــارزه ب ـرای احق ــاق
خواس ــته هایش ــان ،تجرب ــه و دان ــش مبارزات ــی اندوخت ــه ،خودآگاه ــی صف ــوف خ ــود را ب ــاﻻ بﱪن ــد و ق ــدرت
س ــازمان یاب ــی وس ــیع ت ــری را کس ــب کنن ــد .و همی ــن ام ــر اعتب ــار وی ــژه ای ب ــه مب ــارزات کارگ ـران ای ــن
مرک ــز داده اس ــت .کارگ ـران نیش ــکر هف ــت تپ ــه ب ــا داش ـ مجموع ــهای از کارگ ـران پی ــﴩو ره ﱪان ــی جس ــور،
آگاه و ســازمانده و همزمــان اتــکای آنهــا بــه تشــکیل مجامــع عمومــی و تصمیــم جمعــی کارگــران،
توانس ــته اس ــت حاکمی ــت و کارفرم ــای هف ــت تپ ــه و دول ــت و ارگانه ــای آنه ــا را ب ــه چال ــش بکش ــد.
کارگ ـران هوش ــیار ای ــن بخ ــش عل ــی رغ ــم ام ــی تهدی ــدات ،ﴎک ــوب ه ــا و پرون ــده س ــازی ه ــا از س ــوی
رژیــم جمهــوری اســﻼمی ،توانســتند ســمپاتی عمومــی طبقــه کارگــر و ح یــت دیگــر بخشهــای
کارگ ــری ای ـران و بس ــیاری از اتحادی ــه ه ــای کارگ ــری در جه ــان را ب ــه خ ــود جل ــب ک ــرده و حت ــی خ ــود
ﴎلوح ــه مب ــارزات و اعتصاب ــات کارگ ــری در دیگ ــر نق ــاط کش ــور ش ــوند و ب ــی دلی ــل نیس ــت ک ــه لق ــب
پایتخ ــت اعتصاب ــات را ب ـرای خ ــود کس ــب ک ــرده اس ــت .همی ــن حقای ــق ب ــه این ــدگان و س ــخنگویان
کارگــران هفــت تپــه بــه حــق اعتبــاری ویــژه داده اســت .آنهــا امــروز در جامعــه ایــران و حتــی در
خ ــارج کش ــور بعن ــوان ش ــخصیتهای مه ــم سیاس ــی جامع ــه ای ـران و ب ــه عن ــوان س ــخنگویان ی ــک جنب ــش
عدالتخواهانــه کارگــری شــناخته میشــوند.
هف ــت تپ ــه ای ه ــا ب ــا ش ــعار اداره ش ــورایی و ب ــا هوش ــیاری طبقات ــی خ ــود ضم ــن ب ــه می ــدان آوردن جم ــع
کثی ــری از کارگ ـران و خان ــواده هایش ــان و همچنی ــن ب ــر پای ــی راهپی ی ــی ه ــای پرش ــور در س ــطح ش ــهر
ش ــوش ،ضم ــن پیون ــد دادن ای ــن اع ﱰاض ــات ب ــا دیگ ــر جنبش ــهای رادی ــکال و اجت ع ــی در ﴎاﴎ کش ــور ،ب ــا
ان ــواع دسیس ــه ه ــای رژی ــم ک ــه س ــعی ک ــرده چ ــوب ﻻی چ ــرخ مب ــارزات کارگ ـران گذاش ــته و از ﴎای ــت آن
ب ــه م راک ــز کارگ ــری دیگ ــر جلوگی ــری کن ــد مقابل ــه ک ــرده اس ــت .جمه ــوری اس ــﻼمی ب ــا اخ ـراج و پرون ــده
س ــازی ب ـرای کارگ ـران و ره ﱪانش ــان ،دش ــمن ت راش ــی ه ــای خارج ــی ،ت ــﻼش ب ـرای انش ــقاق ب ــه ن ــام کارگ ــر
ع ــرب ،ل ـر ،ف ــارس و ...و محل ــی و غی ــر محل ــی و ش ــایعه پ راکن ــی ،فرس ــتادن عوام ــل نف ــوذی و گ رایش ــات
انح راف ــی ب ــه می ــان کارگ ـران ب ــه منظ ــور انش ــقاق ،پ راکندگ ــی و متف ــرق ک ــردن کارگ ـران ،ام ــی س ــعی خ ــود
را ک ــرده اس ــت ک ــه ای ــن مب ــارزات را ب ــه بی راه ــه ب ــﱪد .هم ــه ای ــن تﻼش ــهای ب ــه یم ــن هوش ــیاری کارگ ـران
پی ــﴩو در ای ــن مرک ـز ،ب ــه یم ــن اتح ــاد و یکپارچگ ــی صف ــوف آنه ــا و ب ــه یم ــن هم ــه ح یتهای ــی ک ــه از
کارگ ـران ای ــن مرک ــز ب ــه عم ــل آم ــد ،نق ــش ب ــر آب ش ــد.
در ادامــه رونــد اعتصــاب و اع ﱰاضــات کارگــران در نیشــکر هفــت تپــه ،مــا گســﱰش آنــرا بــه
دیگربخشهــای تولیــدی ،صنعتــی و خدماتــی را شــاهد بودیــم و دیــدم کــه طــی مــدت اخیــر چــه
اعتصابــات شــکوهمندی در بیــش از ســی مرکــز کارگــری برپــا گردیــد .ــام ایــن اعتصابــات در ایــن
دوره ب ــا ی ــک مح ــور مش ــﱰک ک ــه بهب ــود س ــطح زندگ ــی و کوت ــاه ک ــردن دس ــت ب ــورژوازی و دولت ــش از
تع ــرض ب ــه س ــطح معیش ــت ای ــن طبق ــه اس ــت ،چرخی ــده اس ــت .ای ــن حقیق ــت کل ای ــن ماب ــرزات را ب ــه
ه ــم چف ــت داده اس ــت .ب ــر همی ــن مبناس ــت ک ــه مب ــارزات کارگ ـران نیش ــکر هف ــت تپ ــه ن ــه ﴏف ــا از دی ــد
اقتص ــادی آن ،بلک ــه از جای ــگاه و اعتب ــار مب ــارزه طبقات ــی جنب ــش کارگ ــری حائ ــزه اهمی ــت اس ــت .ب ــه ای ــن
اعتب ــار ،موقعی ــت وی ــژه کارگ ـران هف ــت تپ ــه و مب ــارزات آنه ــا در ای ــن دوره برجس ــه اس ــت و بای ــد گف ــت
دس ــتاوردهای ای ــن بخ ــش کارگ ــری را در س ــطح ماک ــرو و مقی ــاس بزرگ ــﱰ و تاثی ــر گ ــذاری آن ب ــر دیگ ــر
بخ ــش ه ــای کارگ ــری قب ــل روی ــت ،ارزش ــمند و ب ــزرگ اس ــت.
ب ــی تردی ــد بازت ــاب ای ــن اعتصاب ــات ب ــا ای ــن چنی ــن وس ــعتی در جنب ــش کارگ ــری قاب ــل مش ــاهده و ملم ــوس
اس ــت .و در ای ــن ج ــدال می ــان طبق ــه کارگ ــر و جمه ــوری اس ــﻼمی نق ــش و تاثی ــر مب ــارزات و اعتصاب ــات
هف ــت تپ ــه و جای ــگاه وی ــژه آنه ــا در ای ــن دوره دور از چش ــم هی ــچ فع ــال راس ــتین و ره ــﱪ هوش ــیار طبق ــه
کارگ ــر در م راک ــز دیگ ــر نیس ــت .طبق ــه کارگ ــر ای ـران و خصوص ــا کارگ ـران هف ــت تپ ــه ن ــه ی ــک گام بلک ــه
چندی ــن گام را ب ــه جل ــو برداش ــته ان ــد و ای ــن نش ــان از ای ــن دارد ک ــه طبق ــه کارگ ــر ن ــه تنه ــا احق ــاق حق ــوق
خ ــود ،بلک ــه چندی ــن گام آنطرف ــﱰ یعن ــی خواس ــتهای سیاس ــی خ ــود را م ــد نظ ــر دارد و همی ــن ام ــر اعت ـ د
ب ــه نف ــس چندب ــاره ای را ب ــه طبق ــه کارگ ــر ای ـران بخش ــیده اس ــت.
آنچ ــه ک ــه در ای ــن دوره ب ـرای کارگ ـران نیش ــکر هف ــت تپ ــه حائ ــز اهمی ــت اس ــت ،اینس ــت ک ــه س ــوای
تاکی ــد و پافش ــاری ب ــر خواس ــته هایش ــان ،بای ــد هوش ــیار ب ــوده و ضم ــن خنث ــی ک ــردن توطئه ــت پروپاگان ــد
حاکم ــت و عوامل ــش ،افش ــای ش ــایعات رژی ــم ،ضم ــن نق ــد گ رایش ــات انح راف ــی ،اس ــتوارتر و پیگرت ــر ب ــا
حف ــظ اتح ــاد و یکپارچگ ــی صف ــوف خ ــود ،ب ــا گس ــﱰش ارتب ــاط و پیون ــد ب ــا دیگ ــر بخ ــش ه ــای طبق ــه
کارگ ــر ت ــﻼش کنن ــد ،اتح ــاد صف ــوف ای ــن طبق ــه را در کل جنب ــش کارگ ــری ای ـران ب ــاﻻ بﱪن ــد و نی ــروی

انقﻼب كارگرى بايد دولت بورژوايى را به زير
بكشد .مقاومت بورژوازى در ب رابر انقﻼب و بويژه
در مقابل اشت راكى شدن وسائل توليد ،حتى پس از
در هم شكسته شدن قدرت دولتى اش ادامه خ واهد
يافت .از اينرو تشكيل يك حكومت كارگرى كه اين
مقاومت را خنثى كند و فرمان انقﻼب را به اج را در
بياورد ،امرى حياتى است.
حكومت كارگرى نيز ،نظير هر حكومت ديگر،
حكومتى مافوق جامعه و طبقات نيست .حكومتى
طبقاتى است .اما اين حكومت ،كه به همين اعتبار
در تئورى ماركسيسم ديكتاتورى پرولتاريا ناميده
شده است ،دولت اكثريت استثمار شده جامعه
ب راى ديكته كردن حكم آزادى و ب رابرى انسان ها به
طبقات استثمارگر و فائق آمدن بر تﻼش ها و توطئه
هاى آنهاست.
از نظر شكل ،حكومت كارگرى يك دولت آزاد است
كه تصميم گيرى و اعمال اراده مستقيم خود
توده وسيع مردم كارگر و زحمتكش در جامعه را
سازمان ميدهد.
حكومت كارگرى بنا بر ماهيت خويش حكومتى
گذرا است كه با تحقق اهداف انقﻼب ضرورت
وجودى خود را از دست ميدهد و زوال پيدا ميكند.
از یك دنیای بهﱰ برنامه حزب حكمتیست خط رسمی

٥

دوره ای جدید در جدال طبقه كارگر...
اعتصابــات و اعﱰاضــات کارگــری در هپکــو و آذر آب اراک ،اعﱰاضــات کارگــری در معــادن کرمــان
و دههــا اعــﱰاض کارگــری در بخشــهای دیگــر ،بیــان دوره ای جدیــد از جــدال طبقــه کارگــر در
مقابــل ﴎمایــه و جمهــوری اســﻼمی بــه عنــوان اینــده آن در سیاســت ای ـران اســت .دوره ای
کــه طبقــه کارگــر بــه عنــوان پرچمــدار اصلــی در جنبــش اعﱰاضــی مــردم ایـران بـرای رفــاه ،آزادی
و امنیــت ،علیــه اســتث ر و بردگــی ،بــه میــدان آمــده اســت .در چنیــن ﴍایطــی هــر پیــروزی
کارگ ـران ،هــر درجــه بهبــود زندگــی آنهــا ،امکانــی ب ـرای پیــﴩوی هــای بیشــﱰ و اتحــاد باﻻتــر
در صفــوف طبقــه کارگــر را فراهــم میکند.ایــن اعﱰاضــات ادامــه اعـﱰاض بخــش محــروم طبقــه
کارگــر و اقشــار کــم در آمــد در دیـ ه  ٩٦و اعﱰاضــات مــردم آزادیخــواه در آبــان  ٩٨اســت .ایــن
دوره پایــان اپوزیســیون مجــاز جمهــوری اســﻼمی ،پایــان عمــر اصــﻼح طلبــی و ﴍوع پایــان دوره
میدانــداری اپوزیســون راســت و بورژوایــی جمهــوری اســﻼمی و بیــان دوره عدالتخواهــی طبقــه
کارگــر و دوره عــروج کمونیســتهای ایــن طبقــه در سیاســت ایـران اســت.
جامعــه ای ـران نزدیــک بــه ســه ســال اســت چشــم بــه تحــرک طبقــه کارگــر دوختــه اســت .در
ایــن ســه ســال نســلی از کارگـران و رهــﱪان کارگــری در سیاســت ایـران عــروج کردنــد کــه قبــﻼ از
آنهــا در فضــای سیاســی ایـران اســمی نبــود .کارگـران در ایــن دوره مســتقل از ســطح مطالباتــی
کــه توانســه انــد بــه حاکمیــت تحمیــل کننــد و بهبــودی در زندگــی خــود ایجــاد کننــد ،مســتقل
از میـزان تحمیــل مطالبــات اقتصــادی خــود ،دســتاوردهای بزرگــی را کســب کردنــد کــه قابــل بــاز
گشــت نیســت .تحمیــل دوفاکتــوی جنبــش مجامــع عمومــی در همــه مراکــز اعتصابــی از فــوﻻد
و هفــت تپــه تــا هپکــو و آذر آب و اکنــون در بخشــهای مهــم صنعتــی و نفتــی و ...ای ـران ،بــه
دادگاه کشــاندن کســی ماننــد اســد بیگــی ایــن ﴎمایــه دارد گــردن کلفــت دردانــه نظــام ،آزاد
کــردن اﴎای خــود توســط کارگ ـران هوشــیار هفــت تپــه ،تبدیــل مراکــز کارگــری در روزهــای
اعتصــاب بــه ســکوی ســخ انی و تبلیــغ عدالتخواهــی کارگــری ،طــرح شــوراهای کارگــری بــه
عنــوان آلﱰناتیــو ایــن جنبــش در مقابــل حاکمیــت و ﴎمایــه داران در مراکــز کار ،پــس زدن تــﻼش
هــای ارتجاعــی و عقــب مانــده ب ـرای انشــقاق در میــان کارگ ـران بــا اتــکا بــه تقســیم بنــدی
هــای قومــی ،عقــب رانــدن قــﴩ روشــنفکر ناسیونالیســت و قــوم پرســت ضــد کمونیســت بــه
حاشــیه اتفاقــات سیاســی ،ظاهــر شــدن رهــﱪان ایــن جنبــش در قامــت ره ـﱪان سیاســی مهــم
جامعــه ایـران و تحمیــل آن بــه حاکمیــت ،بــه زانــو در آوردن قــوه قضائیــه و ارگانهــای جاسوســی
و امنیتــی آنهــا در بخشــی از ایــن اعتصابــات ،پدیــده هــای بســیار بزرگــی اســت کــه تصــور آن در
چنــد ســال قبــل مطلقــا ســاده نبــود .ایــن دســتاووردها بــی شــک طبقــه کارگــر در ایـران را بالغــﱰ
و آگاهــﱰ ،مدعــی تــر و بــا اعتـ د بــه نفــس تــر از هــر دوره ای کــرده اســت.
در خــود جنبــش کارگــری در همیــن دوران گرایشــات محــدود نگرانــه و رفرمیســتی بــه درجــه
زیــادی بــه حاشــیه اتفاقــات سیاســی در ایــن جنبــش رانــده شــدند ،و عدالتخواهــی سوسیالیســتی
روی زمیــن واقعــی قدمهــا پــا پیــش گذاشــت و اعت ـ د و اتوریتــه کســب کــرد .اینهــا میــدان و
زمینــه رشــد سوسیالیســم کارگــری و کمونیســم را در ایــن جامعــه و در جنبــش طبقــه کارگــر دو
چنــدان کــرد .طبقــه کارگــر در دل ایــن اتفاقــات بــه عنــوان تنهــا طبقــه انقﻼبــی خــود را نشــان
داد و موقعیــت خــود و جنبــش سوسیالیســتی را بــه درجــه ای جــدی بــه بــورژوازی ای ـران و
اقشــار دیگــر ،بــه اح ـزاب و جنبشــهای سیاســی راســت در ایــن جامعــه تحمیــل کــرد.
اگــر چنــد ســال قبــل بحــث از شــورش گرســنگان بــود ،اگــر امیــد بــه طغیانهــای بــر حــق مــردم
عاصــی و بــی ســازمان بــرای نجــات از ﴍ جمهــوری اســﻼمی بــود ،امــروز در میــان طیــف
وســیعی از فعالیــن کارگــری ،از فعالیــن سیاســی و مــردم آزادیخــواه ،چگونگــی ســازمان یابــی و
بــاﻻ بــردن اتحــاد کارگــری ،چگونگــی تشــکل یابــی تــوده ای در جنبــش کارگــری ،تبدیــل محــﻼت
کارگــری بــه ســنگر طبقــه کارگــر و ســازماندهی خانــواده هــای کارگــری و مــردم آزادیخــواه محــل
بــه عنــوان بخشــی از جنبــش اعﱰاضــی طبقــه کارگــر ،چگونگــی پیــﴩوی ایــن جنبــش بــا اتــکا
بــه ســازماندهی تــوده ای و حزبــی خــود ،چگونگــی تبدیــل ایــن جنبــش بــه یــک جنبــش خــود
آگاه سوسیالیســتی ب ـرای رهــای جامعــه ای ـران و مــردم محــروم ســوال اســت.
جنبــش کارگــری و سوسیالیســتی ایــن طبقــه یــک قــدم مهــم بــه جلــو برداشــته اســت .راه
پیــﴩوی آینــده قطعــا همــوار نیســت و چالشــها و موانــع خــود را داد .قــدرت ﴎکــوب جمهــوری
اســﻼمی ،اتحــاد و بــه هــم پیوسـ کل ارتجــاع از حاکمیــت تــا اپوزیســیون بـرای مقابلــه بــا یــک
رهایــی سوسیالیســتی در ایــن جامعــه ،انــواع دسیســه هــا و توطئــه هــا و نقشــه هایــی کــه وارد
دســتور بــورژاوزی خواهــد شــد و ،...موانعــی در ایــن مســیر اســت کــه بایــد بــه حســاب آورد.
امــا هــر چــه هســت یــک آلﱰناتیــو کارگــری در سیاســت ای ـران خــود را تحمیــل کــرده اســت و
چشــمها و گوشــهای همــه را بــاز کــرده اســت و توجــه و امیــد محرومــان جامعــه را بــه خــود
جلــب کــرده اســت.
پیــﴩوی هــای بعــدی در گــرو نقــش رهــﱪان و کمونیســتها ایــن جبنــش در همــه ســطوح در
سیاســت ایــران اســت .حــزب حکمتیســت خــط رســمی ،همــه محافــل کمونیســتی در خــود
ایــن جنبــش ،همــه فعالیــن کمونیســت در مراکــز اعﱰاضــی ایــن طبقــه ،در محــﻼت ،در میــان
معلمیــن و در فضــای روشــنفکری و در جنبــش زنــان و ،...وظیفــه ای جدیــد و جــدی بــر دوش
دارنــد .ایــن دوره بایــد بــا ایفــای نقــش ایــن کمونیســتها رقــم بخــورد.

قدرت طبقه كارگر در اتحاد اوست!
كارگران جهان متحد شويد!
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