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 آذر مدرسی

درست زمانیکه جامعه به تقابل کارگران، معلمان، دانشجویان با 
جمهوری اسالمی چشم دوخته و پروژه اعتراف گیری زیر شکنجه و 
تعرض شکنجه شدگان از اسماعیل بخشی و سپیده قلیان تا زندانیان 
سیاسی ده سال پیش از مهمترین مسائل روی میز حاکمین و محکومین 
بود، درست زمانیکه جنبش برای رفاه و آزادی راه خود را بجلو روشن  
و روشن تر میکرد، نیروهای راست پروغرب با تمرکز روی کنفرانس 
ورشو و هیاهوی "کنفرانس گوادولوپ دوم"، "خطر حمله نظامی"، " 
دفاع از تمامیت ارضی" و ....، جنبش "سهم من کو" را راه اندختند. 
جنبشی که سهم خود را از "گوادالوپ دوم" و طرح های ارتجاعی 
ترامپ و متحدین منطقه ای اش برای ایفای نقش در سناریوی "رژیم 

 چینج" و "انقالب مخملی" احتمالی طلب میکند. 

درست زمانیکه بخشی و قلیان بعد از آزادی و به محض بیرون آمدن از 
زیر بار سنگین شکنجه، دادخواست خود را علیه حاکمیت با صدای رسا 
اعالم میکند، زمانیکه صدها زندانی سیاسی شکنجه شده ادعانامه خود 
علیه دستگاه سرکوب و شکنجه را به دنیا اعالم میکنند، نیروهای راستی 

"اتحاد" و "همبستگی و ائتالف   که تا دیروز سنگ آزادی سیاسی و ...
را به سینه میزدند، دچار عارضه سکوت مزمن  ...همگانی و  ملی" و  

و متحدانه ای شده اند. نه خبری از پیام های حمایتی و محکوم کردن 
های آقای پهلوی است، نه از مشروطه خواه و نه سکوالر دمکرات ذره 
ای حمایت  از شکنجه شدگان و مخالفین رادیکال جمهوری اسالمی به 
بیرون تراوش شده است! بخصوص در مقطعی که عجله و سرعت 
تولیدات سیاسی آلترناتیوی این طیف، امروز بیش از هر زمانی در 
تاریخ فعالیتشان است. ناظرین حق دارند از خود سوال کنند، که چرا؟ 
پشت این سکوت چه خوابیده است؟ و حق دارند قضاوت کنند  که پشت 

 این سکوت، گفتنی های سرشاری نهفته است.

پاسخ روشن است! شکنجه و اعتراف گیری زیر شکنجه و توطئه در 
زندان های سیاسی ایران، تنها و تنها منحصر به جمهوری اسالمی 
ایران نیست، هرچند که جمهوری اسالمی ایران در این عرصه گوی 
سبقت را از فاشیست ترین فاشیست های جهانی هم ربوده باشد! پاسخ 

چرا که این داخواست و ادعانامه فقط علیه رژیم فعلی روشن است! 
نیست، چرا که همگان و طرفداران رژیم سابق بهتر از هر کسی میدانند 
دستگاه سرکوب فعلی، زندان اوین، شکنجه و اعدام مخالفین سیاسی به 
نام "دفاع از امنیت ملی" میراث رژیم پهلوی است که به جمهوری 
اسالمی رسیده است. میدانند  بدون استفاده از "تجربه شکنجه گران 
زبده" ساواک دستگاه سرکوب نمیتوانست در همان دهه شصت موج 
اعتراف گیری و نمایشهای تلویزیونی را به راه بیندازد. طرفداران رژیم 
سلطنت بهتر از هر کسی میدانند ادعانامه شکنجه شدگان امروز به 
گذشته هم برمیگردد و دامن قبله گاهشان را هم میگیرد. ظاهرا سکوت 

 در مقابل این ادعانامه بهترین تاکتیک است! 

سکوت این صف در یکی از گره گاههای مبارزاتی این تا همین جا اما 
طبقه، یعنی علیه زندان و شکنجه و "اعتراف بگیری های ساختگی و 

 
 

 

 (6تعاونی های کارگری:/ مصطفی اسدپور )صفحه 
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 آزادى، برابرى، حکومت کارگرى !

 ٧٥چهل سال بعد از انقالب 
 شبح انقالبی دیگر بر فراز جامعه ایران

 

 

 

 خالد حاج محمدی

 ٧٥، جامعه ایران آبستن تحوالتی بزرگ و به مراتب عمیق تر از تحوالت آن دوره و انقالب ٧٥با گذشت چهل سال از انقالب 
 است. امروز شبح یک انقالب دیگر بر فراز آسمان ایران در گشت و گذار است.

و عقب راندن مردمی سر کار آمد که به امید رفاه و آزادی کمر به  ٧٥جمهوری اسالمی در نتیجه به شکست کشاندن انقالب 
را ممکن کردند. قدرت گیری جمهوری اسالمی به کمک دولتهای غربی و میدیای آنها  ٧٥نابودی حکومت پهلوی بستند و انقالب 

ممکن شد و در این پروسه موقعیت خود را تحکیم کرد. امروز و بعد از چهل سال  ٧٥و در دل یک نسل کشی کامل از انقالبیون 
پیروزمندان" آن دوره، خود با سواالت و چالشهای به مراتب بزرگتر، عمیق تر و زیروروکننده تر از حاکمیت "از آن تحول، 

 پهلوی روبرو هستند.

طبقه کارگر و بورژوازی ایران هر دو در این چهل سال تحوالت بزرگی را از سر گذرانده اند، هر دو تجربه کسب کرده اند، 
بالغ تر و خودآگاه تراند و هر دو توهماتشان نسب به هم ریخته است. طول و عرض و موقعیت امروز هر دو در هر قیاسی با 

و شرکت این دو طبقه در آن، امیال و آرزوهای هر کدام، تحوالت آن  ٧٥مطلقا قابل مقایسه نیست. بعالوه خود انقالب  ٧٥سال 
دوره و قدرت گیری ارتجاع اسالمی و تندپیچهایی که از سر گذارنده شد، در تجربه امروز و صف بندی های سیاسی و خصوصا 
در تجربه این دو طبقه و احزاب و جنبشهای سیاسی آنها، ایفای نقش میکند. به همین اعتبار تحوالت این دوره چه از زوایه طبقه 
کارگر و چه از زاویه بورژوازی ایران، چه از زوایه کمونیستها و چه از زاویه احزاب اصلی بورژوازیی و خود جمهوری 

 کامال متفاوت است. ٧٥اسالمی، با دوره انقالب 

 

” مدافعدم” ودال هرقی کارگر براه رطالا و 

 دروندم آد
 

 

 امان اما

مشخصا در هفت تپه و فوالد اهواز، در ابعاد وسیف و در سطح " دولتی کردن" بدنبال مبارزات اخیر کارگری در ایران، خواست
بسیاری در له و علیه این خواسته، اظهار نظر کرده اند، اظهاراتی که خود بازتابی از انتظارات و آمال . جامعه مطرح شده است

دولتی" یا ".  و امیال اظهار نظر کنندگان را نشان می دهد، و بعضا ربطی به خواسته مطرح امروز در مبارزات کارگران ندارد
حتی خصوصی یا خصولتی سازی، به پرچمی تبدیل شده است که همه جا، در میدیای رسمی و غیر رسمی، در جهت پیشبرد 
اهداف گوناگون ابراز می شود،  به همین دلیل الزم است که در مقابل جنبش های طبقات دیگر، و افشای دیدگاه های بورژوایی 

در مقابل جمهوری "  برخورد به جایگاه خواست "دولتی کردن.  در این عرصه، بر حفب استقالل منافف طبقه کارگر تاکید کرد
اسالمی، آنهم در دوره ای که روزمره جمهوری اسالمی به چالش کشیده می شود، برای جنبش کارگری، امروز اهمیتی دو چندان 

 .دارد
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 حيات، کار و استثمار
 ای ترین حق انسان است. جسم و روح افراد از هر نوع تعرض مصون است.  حیات پایه

استثمار انسان ممنوع است. کار مزدی، که اساس استثمار انسان در دنیای امروز است، و همچنین هرنوع 
 انقیاد، بردگی و بیگاری در هر پوشش و با هر توجیهی ممنوع است. 

های فکری و عملی خود را گسترش داده و بکار  کار فعالیت آزاد و خالق انسان است. هر کس حق دارد خالقیت
 اندازد. 

هرکس مستقل از نقش او در تولید میتواند از نعمات مادی و معنوی موجود در جامعه برخوردار گردد. همه 
 انسانها در برخورداری از نعمات مادی و معنوی موجود در جامعه دارای حق برابر هستند. 

همه انسانها حق فراغت، تفریح، آسایش و امنیت دارند. هر کس حق دارد از مسکن مناسب و از ضروریات 
 .زندگی متعارف در جامعه امروزی برخوردار باشد

 مصوب حزب حکمتیست -از بیانه حقوق جهانشمول انسان 
هیچ قانون، سیاست و مقرراتی در جامعه نمیتواند حقوق و بندهای این بیانیه را نقض کند. هیچ فرد یا بخشی از 

جامعه را از هیچ یک از حقوق این سند نمیتوان محروم کرد یا مورد تبعیض قرار داد. دولت و ارگانهای اداره 
حزب حکمتیست اعالم میکند که مواد  جامعه موطف به تضمین تحقق این حقوق و بندهای این بیانیه هستند. 

حقوق جهانشمول انسان را حقوق تخطی ناپذیر مردم میداند و با تصرف قدرت سیاسی و اعالم جمهوری 
 های جامعه اعالم میکند. سوسیالیستی همه این حقوق را بعنوان مبنای قوانین و سیاست

راست از امریکا تن نداد. برای "شاهزاده" 
شعارهای رفراندم و دمکراسی و انتخابات آزاد و 
احترام به رای مردم و آزادی و .... همان 
کاربردی را دارد که برای نیروهای قومی متشکل 
در "شورای دمکراسی خواهان" ! پشت این 
شعارها، برای همگی از باند زحمتکشان تا 
فرشگرد و اقای پهلوی اعالم آمادگی برای سوریه 
ای کردن ایران و تشکیل ارتش آزاد ایران 

 خوابیده است. 

بیانیه رضا پهلوی و هشدار "خطر حمله نظامی" 
آنهم در شرایطی که حتی کودن ترین 
ششلولبندهای امریکا به مخاطرات راه اندازی 
جنگی دیگر در خاورمیانه واقفند، هیاهوی "دفاع 
از تمامیت ارضی" در دوره ای که سناریوی 
فدارلیسم قومی، مورد قبول "شاهزاده"!، روی 
میز غرب نیست، جواب او به متوهمین در جنبش 

 "سهم من کو" و گوادالوپی های دوم است. 

واقعیت این است که جنبش "سهم من کو" و 
"گوادالوپی های دوم" دیر به فکر آلترناتیو شدن، 
آنهم از طریق لبیک به "شاهزاده"، افتاده اند. اینها 
بیهوده روی کنفرانس ورشو حساب بازکرده و 
کفش و کاله کردند که در این سناریوی ارتجاعی 
دست بدست کردن قدرت حذف نشوند. دوستان! نه 
کنفرانس گوادالوپی در کار است و نه "شاهزاده" 

 به شما نیازی دارد. 

گوادالوپ اگر درسی برای طبقه کارگر و مردم 
در ایران داشت، این بود که دخالت قدرتهای بین 
المللی در تحوالت در ایران نتیجه ای جز دست 
بدست کردن قدرت از یک ارتجاع به ارتجاع 
دیگری و سد کردن دخالت مردم در تعیین آینده 
خود، ندارد. طبقه کارگر به صحنه آمده، طبقه 

را با خود دارد در  ۷٥کارگری که تجربه انقالب 
مقابل بازگشت به گذشته و نه سناریوی قومی 
کردن کردن مبارزه امروز و آینده خود با قدرت 
تمام می ایستد. طبقه کارگر و کمونیستهای آن به 
حق به نیروهایی که به امید "گوادالوپ دوم" 
نشسته اند بعنوان مهره های سناریوهای ارتجاعی 
در جبهه مقابل خود، نگاه میکنند. در جبهه 

 دشمنان این طبقه و آزادی، رفاه و سعادت آن!

 

 ۹۳۰۲ژانویه  ۰۳

امروز که قدرتگیری چپ و کمونیسم خطری جدی 
و ویرانگری برای کل بورژوازی است نیار به 
کنفرانس گوادالوپ دوم با همان اهداف کنفرانس 
اول، یعنی حفب نظام اقتصادی و بخش بزرگی از 
نظام سیاسی از طریق تقابل با این کمونیسم که 
امروز بیش از هر زمانی به آلترناتیو آگاهانه طبقه 
کارگر در ایران تبدیل شده است، را بیش از بیش 
حس میکنند. تالش این سه جریان برای حضور 
در این کنفرانس و آژیتاسیونهایشان که "سهم من 
از گوادالوپ دوم کو" ناشی از این احساس خظر 

 مشترک و تقابل مشترک با آن است.

برای نیروهای راست در اپوزیسیون، که آینده 
شان به تشدید کشمکش میان امریکا و جمهوری 
اسالمی گره خورده، نیروهایی که از جنبش 
رادیکال و انقالبی طبقه کارگر و مردم محروم 
بیش از جمهوری اسالمی نفرت و هراس دارند، 
کنفرانس ورشو نوری بود در انتهای تونل تاریک 

واقعیت این است که، مستقل از جنبش شان! 
هرگونه داعیه ترقیخواهانه و آزادیخواهانه و" 
ابراز نگرانی" ها از نحوه دخالت قدرت های 

کنفرانس ورشو امید بازگشت به پروژه جهانی، 
"رژیم چینج" و "انقالب مخملی" را در دل بخشی 
از آنان زنده کرده است. امید به تشدید تخاصمات، 
و مهمتر از آن تالش برای تشدید تخاصمات، در 
کنار فشار به هیئت حاکمه امریکا برای رقابت با 
نیروهای قومی و مذهبی چون مجاهدین و 
نیروهای قومی کرد و ترک و بلوچ،  داستان 
زندگی و تالش برای بقا و ادامه حیات امروز به 

 فردای این نیروها است. 

برخالف این طیف از قافله عقب مانده، رضا 
پهلوی زود متوجه شد که سناریوی "انقالب 
مخملی" و "رژیم چینج" از دستور امریکا خارج 
شده و به همین دلیل پرونده چلبی شدن خود را 
بست. رضا پهلوی متوجه شد که در پروژه قومی 
و مذهبی کردن خاورمیانه  نیروهای قومی و 
مذهبی افراطی از نوع مجاهد و باند زحمتکشان 
و .... شانس بیشتری برای به بازی گرفته شدن در 
آینده سیاه ایران دارند. به همین دلیل در مقابل 
انواع مشروطه طلبان و سلطنت طلبان  عمال 
فاشیستهای فرشگرد را بعنوان جریان حزبی خود 

 انتخاب کرد. 

به همین دلیل "شاهزاده" به فشار متحدین جدید، و 
البته از زمانه عقبی چون آقای نوری عال، در 
محکوم کردن تقاضای کمک مالی شخصیتهای 

سوسیالیستی خود، هر درجه از حمایت بخشهای 
دیگر جامعه از این طبقه و پاسخهای آن، 
بورژوازی را وادار به پاسخ ها و توطئه های 
جدید علیه این رادیکالیسم و در راس آن طبقه 
کارگر میکند. با تبدیل شدن طبقه کارگر با 
آلترناتیو سوسیالیستی خود به یک وزنه مهم و 
آلترناتیو قابل دسترس، بورژوازی پوزیسیون و 
اپوزیسیون در تقابل با این صف دست به تجدید 
آرایش خود زد. صفبندهای جدید، فاصله از 
متحدین قبلی و یارگیری های جدید میان مخالفین 
و .... چه در درون و چه بیرون حکومت با یک 
هدف صورت میگیرد: نجات دادن سیستم از 
تعرض رادیکال و سوسیالیستی طبقه کارگر و 
مردم محروم! راست امروز در اوج بی افقی، 
مستاصل از تقابل با این جنبش، مشغول تجدید 
آرایش و تشکیل بلوکهای جدید است. یکی از این 

 بلوکها پرو گوادالوپی ها هستند! 

سه جریان در این بلوک، "حزب سکوالر 
شورای مهستان جنبش دمکرات ایرانیان"، "

حزب مشروطه و "سکوالر دموکراسی ایران" 
، در فراخوان سهم دموکرات(" -ایران )لیبرال 

 خواهی خود در "گوادالوپ دوم" میگویند:   

"حال از خود بپرسیم که چرا جای 
نمایندگان اپوزیسیون این حکومت 
خونریز، که مدعی اصلی آنند، در این 
کنفرانس بین المللی خالی است؛ 
نمایندگانی که بتوانند با پافشاری به 
منافف ملی ایران راه های کم هزینه و 
قابل اعتمادی را برای پایان دادن به 

مگر  رژیم آشوبگر اسالمی نشان دهند؟
این کشور و ملت ما نیست که سرنوشت 
اش روی میز تصمیم گیری های خطیر 
قرار گرفته است؟ مگر نه اینکه سال ها 
است ما مدعی آن بوده ایم که می 
خواهیم ایران یکپارچه ای برای ایرانیان 
با حقوق برابر بسازیم و حکومتی 
پیشرو برقرار کنیم؟" )فراخوان برای 
واکنش نسبت به کنفرانس ورشو( )تاکید 

 از من(

حزب سوسیال اشتباه نکنید این نیروها، بخصوص 
دمکرات، که پروژه اتحاد نیروهای سکوالر 
دمکراتشان مفتخرانه به لبیک به سلطنت و شخص 

اعتراضی به دخالت رضا پهلوی منتهی شد، 
امریکا و سایر دول ارتجاعی ندارند. برعکس 

 در انتظار ...

اجباری" تنها و تنها موجب شرمندگی این صف و 
آگاهی طبقه کارگر است در تشخیص دوستان 
راسیتن و دروغین خود. اما این سکوت تنها 
"ابراز وجود" این طیف در چند هفته گذشته 
نبوده. ابراز وجود "الترناتیو" این طیف در مقابل 
جنبش رو به رشد، چپ و رادیکال طبقه کارگر و 

 مردم محروم قابل تامل است. 

درست زمانیکه هشدار گسترش سرکوبها حتی 
دول فخیمه غرب و مراجف بین المللی را به حرف 

که تا  راست در اپوزیسیونآورده است، نیروهای 
دیروز برای عقب نماندن از غافله با کارگران 
هفت تپه و فوالد عکس می گرفتند، کنفرانس 
ورشو را علم میکنند تا اعتراض کارگر را در 
ذهن جامعه حاشیه ای کنند، همان تاکتیکی که 
رقبایشان در قدرت در پیش گرفتند. تفاوت شاید 
در این است که جمهوری اسالمی به راحتی 
راست در اپوزیسیون نمیتواند خود را به ندیدن و 
نشنیدن بزند و باید در مقابل فشار طبقه کارگر هر 

 از گاهی به حرف بیاید. 

و باالخره درست زمانیکه خواست شوراهای 
مستقل کارگری، دانشجویی، معلمان و ... 
خواستی توده ای و وسیف میشود، زمانیکه اکثریت 
محروم و در راس آن طبقه کارگر برای به زیر 

به قدرت و بدست کشیدن حاکمیت سیاه اسالمی 
به میدان آمده اند، زمانیکه مردم به قدرت  خود

خود در به زیر کشیدن جمهوری اسالمی باور پیدا 
کرده و از هر امکانی برای تقابل با آن استفاده 
میکنند، زمانیکه طبقه کارگر و آلترناتیو 
سوسیالیستی آن بعنوان نیرو و آلترناتیو قابل 
اعتماد و قابل دسترس در ابعاد وسیف مطرح 
میشود، نیروهای راست فریاد میزنند "بدون 
حمایت دول غربی تغییری ممکن نیست" و جنبش 
"سهم من از گوادالوپ دوم چیست" را راه می 

 اندازند!   

قطبی شدن فضای سیاسی در جامعه، حضور 
طبقه کارگر بعنوان نماینده اکثریت مردم در جنگ 
برای آزادی و رفاه و به زیر کشیدن جمهوری 
اسالمی نه فقط زنگ خطری برای حاکمیت که 

 برای کل نیروهای بورژوازی بود. 

هر درجه از رادیکال شدن فضا، هر درجه از 
ابراز وجود طبقه کارگر با آلترناتیو و پاسخ 
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عرصه هاست. جواب این نسل را نمیتوان در 
کنار فقر و بیکاری و گرسنگی و بی آینده ای، با 
سرکوب و اتکا به اسالم و قوانیش و فرامین ولی 
فقیه داد. این نسل برای اسالم و ولی فقیه و 

 حاکمیت تره خرد نمیکند.

سرکوب در عین حال مستلزم وجود یک حاکمیت 
مقتدر، یکدست و متحد است. امروز چنین پدیده 
ای موجود نیست. خروش پایین و به مصاف 
کشیدن کل حاکمیت در ابعاد وسیف و با شعار 

اصالح طلب، اصول گرا، دیگر تمام است "
، پته همه را روی آب انداخته است. "ماجرا

نگرانی از آینده و ناتوانی از جواب به معضالت 
بزرگ اقتصادی و سیاسی، خطر فروپاشی و یا 
انقالب علیه حاکمان، ناتوانی در کنترل و شل 
شدن دامنه بندهای حاکمیت، ترس و نگرانی از 
اینکه هر سرکوبی باعث عکس العمل غیر قابل 
انتظار پایین  شود، ترس و تزلزل و انشقاق در 
باال را دامن زده است. امروز هر جناح و بخشی 
ساز خود را میزند. ارگانهای موازی و مخالف هم 
از سپاه و ارتش تا پلیس و مراکز اطالعاتی و 
جاسوسی، تا قوه قضائیه، مجلس و دولت کار 
میکنند و هیچکدام با دیگری سیاستی مشترک را 
دنبال نمیکنند. به همین دلیل امکان سرکوب وسیف 
که جامعه را مرعوب کند و به این اوضاع خاتمه 
دهد، حتی و با فرض توان آن،  خطر خارج شدن 
کنترل از دست همه را دارد. بخصوص اینکه هیچ 
چشم انداز رشد اقتصادی و افق روشنی در آینده 

 هم فعال در چشم انداز نیست. 

 

 اوضاع ایران و اپوزیسیون راست

مشکل اصلی اپوزیسیون راست عروج طبقه 
کارگر و خطر سرنگونی جمهوری اسالمی از 
کانال یک انقالب است. این خطر به مشام همه از 
رضا پهلوی و شاخه های مختلف اپوزیسون پرو 
غرب تا ناسیونالیستهای مختلف و جریانات قومی 
و تا مجاهد رسیده است. تقریبا همه بال  استثنا 
نگران انقالب پایینی ها علیه باالیی ها و کل 

 دستگاه حاکمیت هستند.

اپوزیسیون راست پرو غرب از سکوالر، 
دمکرات و سوسیال دمکرات تا سلطنت طلب، 
تالش میکنند حول محوریت رضا پهلوی متحد 

دیروز  "تند"شوند. بخشی از آنان علیرغم مواضف 
خود علیه سلطنت و اصرا بر جمهوریخواه بودن، 
امروز و در هراس از حضور طبقه کارگر 

به عنوان  "شاه"رادیکال در جامعه وجود یک 
یک نماد ملی را پذیرفته اند. آنها با پرچم رفراندم 
و انتخابات آزاد به میدان آمدند و تالش میکنند 
بورژوازی و سیستم حاکم را از انقالب پایین 
نجات دهند وبه کمک غرب  قدرت را از باال و با 
حفب کل دستگاه سرکوب و ماشین دولتی تحویل 

 بگیرند. 

این طیف علیرغم پول و امکانات مدیایی فراوان و 
علیرغم حمایتهای غرب، با مشکالت جدی 
روبرواند. اول اینکه این طیف در یک انقالب 
توسط مردم کنار زده شده اند. حکومت شاهنشاهی 
با انقالبی کنار رفته  و امروز قبول رضا پهلوی 
به عنوان وارث تاج و تخت پدری که به زیر 
کشیده شده، توسط مردم امری بعید و غیر ممکن 
است. همین کار آنها را بسیار مشکل تر از هر 
بخش دیگری در اپوزیسیون کرده است. هر چند 

عکس رضا "این طیف در دل تحرکات این دوره 
دیدند و به کمک میدیای راست  "شاه را در ماه

آنرا در بوق و کرنا کردند، اما در مقابل 
اعتراضات میلیونی با محوریت رفاه و معیشت و 
برابری اقتصادی، هیچ راه و جواب متمایزی از 

 جمهوری اسالمی ندارند. 

عالوه بر این موقعیت آمریکا و توان دخالت او 
مانند دوره حاکمیت پهلوی نیست. آمریکا امروز 
دیگر نه تنها موقعیت گذشته را در یکه تازی دنیا 
ندارد بلکه تا جائیکه به ایران برگردد، رژیم 
چنجی در دستور ندارد. با توجه به این دالیل 
صف پراکنده این نیرو و مشکالت عدیده آنها و 
ناتوانی در جواب به بحران کنونی جامعه ایران، 
شانس آنها را برای دخالت و تبدیل به یک پای 
قدرت و حاکمیت دوباره سلطنت بسیار کم کرده 

 است.

این صف با علم به نفرت عمومی از جمهوری 
اسالمی تالش دارند، سلطنت پرو غربی را به 
مردم ایران بفروشند. آنها خصوصا در این روزها 

، همگی علیه آن انقالب پا ٧٥و به مناسبت انقالب 
پیش گذاشته و مذبوحانه تالش دارند جمهوری 
اسالمی را نماینده و نتیجه آن انقالب معرفی کنند 

خود و اتحاد آنان متکی شدند و بحث شوراهای 
کارگری را به عنوان ابزار این دخالتگری به 
میدان کشیدند. طبیعی بود که در این اوضاع و در 
این توازن و با سطح اعتراض و نارضایتی طبقه 
کارگر و با همه تجارب تاریخی و عملی خود و با 
کمونیسم این طبقه و رهبران و سخنگویان خود، 
خواه ناخواه نه تنها مجامف عمومی کارگری و 
شوراها عروج خواهند کرد که کمونیسم این طبقه 
در این مسیر افق و آلترناتیو خود را در جواب به 
اوضاع طرح میکند و پا پیش میگذارد. طبقه 
کارگر در دل این اوضاع و در این توازن پا پیش 
گذاشته است و برای بهبود زندگی خود متشکل 
میشود. قطعا این مسیری هموار نیست، آزمایش و 
خطا در آن حتمی است و اما در این مسیر رهبران 
و فعالین کارگری تالش میکنند راه خود را پیدا 
کنند و طبقه خود را از تندپیچها سالم عبور دهند و 
موقعیت خود را در مقابل بورژوازی ایران تحکیم 
بخشند. حساسیت جمهوری اسالمی، مراکز 
پلیسی، اتاقهای فکری و عوامل آنها از خانه 
کارگر تا شوراهای اسالمی و تحرک کل این 
صف علیه هفت تپه و فوالد از ترس و با علم به 

 این حقایق است.

 

 سراوب جوابگو نیست

یک سوال این است که آیا جمهوری اسالمی قادر 
نیست با سرکوب مردم را پس بزند و جامعه را 

 ساکت کند؟ 

واقعیت این است که توان سرکوب جمهوری 
اسالمی به شدت محدود است. امروز شاهدیم که 
سرکوب دیگر جواب نمیدهد. به چند دلیل سرکوب 
در ابعادی که جامعه را ساکت کند ممکن نیست. 
اوال دیوار استبداد ترک بر داشته است و مردم 
ایران و خصوصا طبقه کارگر و اقشار محروم 
جامعه، ترس شان شکسته و اعتماد به نفس پیدا 
کرده اند. بعالوه زمانی که حاکمین جوابی برای 
معیشت مردم ندارند و هزار بار قول و وعده های 
آنها پوچ از آب در آمده، دیگر سرکوب کارایی 
نخواهد داشت. سرکوب در بسیاری از جوامف 
حتی در خود ایران در دوره هایی جواب بوده  و 
بورژوازی به آن متوسل شده است. اما همزمان 
دولتهای بورژوایی در این جوامف پروسه ای از 
رشد را گذرانده اند و جامعه به این اعتبار دریچه 
ای برای امرار معاش خود دیده است و در مقابل 
حاکمیت کوتاه آمده است.  سرکوب در جامعه ای 
که فقر در آن بیداد میکند و هر اعتراضی به فقر 
میتواند به انفجار عظیمی تبدیل شود کارآیی خود 
را ندارد، نمیتوان مردم را هم گرسنگی داد و هم 
سرکوب کرد. این مسئله خصوصا در ایران به 
مراتب بیشتر صادق است. مردم ایران چند انقالب 
را دیده و تجربه کرده اند. جمهوری اسالمی با 
یک طبقه کارگر بزرگ طرف است که نه تنها 
تجربه این انقالبات بلکه تجربه دخالت مستقیم خود 

 را دارد.  ٧٥در انقالب 

بعالوه مردم در ایران به هزار و یک دلیل مردم 
عربستان نیستند، مردم پاکستان و سوریه و عراق 
نیستند. جامعه ایران در خاورمیانه از نظر سطح 
توقف و فرهنگ و... با هیچ کشوری در این منطقه 
قابل قیاس نیست. چهل سال است یک حکومت 
ارتجاعی و عقب مانده با قوانین اسالمی عهد 
عتیق را به مردم تحمیل کرده اند. چهل سال است 
اکثریت این مردم آرزوی فرجه ای را دارند که 
کل این پدیده شوم را از سر خود بردارند. در این 
چهل سال جمهوری اسالمی هیچ وقت نتوانست 
مردم ایران را با خود همراه و معتقد به فرهنگ و 
قانون و امیالی کند که پرچمدارش بود. جامعه 
همیشه آنها را پس زده است و عمال جمهوری 
اسالمی از نظر فرهنگ و قوانین وصله ای 
نچسب بر پیکر یک جامعه صنعتی، شهری، 
مدرن واز نظر فرهنگی غربی بوده است. امروز 
مردم احساس میکنند وقتش آمده است و میتوانند 
این وصله را بکنند و به این پدیده شوم خاتمه 

 بدهند. 

درضمن امروز جمهوری اسالمی با نسل سرکوب 
طرف نیست. با  ٧٥سال  "شکست خورده"شده و 

نسلی طرف است که در این حاکمیت چشم باز 
کرده است و با تحوالت این دوران بزرگ شده 
است. نسلی که با انقالب انفورماتیک و ارتباطات 
سریف، توقف باالیی از زندگی، امکانات، آزادی و 
شادی برای خود دارد که به جوان فرانسوی و 
آلمانی و انگلیسی بیشتر شبیه است تا حتی جوان 

. این نسل هیچ بدهکاری به ٧٥ایرانی سال 
جمهوری اسالمی ندارد و امروز میداندار اصلی 
در اعتراض علیه جمهوری اسالمی در همه 

 ۰۰۲١همه جانبه بخش محروم جامعه در دیماه 
شهر ایران و اتفاقات متعاقب آن  ٠۳در نزدیک به 

است. اعتراضاتی که مستقیم کل حاکمیت را علنا 
و بدون کمترین توهمی مورد حمله قرار داد و 
خواست سرنگونی آنرا به عنوان تنها راه رسیدن 
به هر نوع بهبود و رفاهی را روی میز همه 
گذاشت. این تحوالت سیمای سیاسی جامعه ایران 
و توازن بین حاکمین و محکومین را تغییر داد. 
بعد از این واقعه تحرکات کارگری این دوره و 
متاخرترین آنها اعتصاب هفت تپه و فوالد و جدال 
آنها با حاکمیت و کارفرمایان، حمایت و سمپاتی 
وسیف جامعه از این دو اعتصاب، جایگاه طبقه 
کارگر و رهبران و فعالین آنها را برجسته کرد و 
پرچم عدالتخواهی کارگری و ضد سرمایه داری 

 را بر فراز جامعه به اهتزاز در آورد. 

جواب و عکس العمل جامعه به دستگیری و 
شکنجه نمایندگان کارگران فوالد و هفت تپه و 
مدافعان آنها، به اعتراف گیری و تالش 
دستگاههای امنیتی و صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی برای بی اعتبار کردن این رهبران و 
خاموش کردن صدای اعتراض کارگران این دو 
مرکز، و از این کانال عقب راندن جنبش کارگری 
و ساکت کردن این طبقه، بیان بلوغ سیاسی باالی 
جامعه بود. دستگیری و شکنجه و طراحی 
مهندسین اطالعات و مراکز جاسوسی در وصل 
کردن اتفاقات هفت تپه و فوالد به دول خارجی و 
طرح سوخته اعتراف گیری، نه تنها به حاکمیت 
کمکی نکرد، بلکه موجی از نفرت را علیه آنان 
دامن زد. این حقایق و فشار جامعه، بخشی از 
عناصر و مهره های حاکمیت را مجبور کرده 

با شکنجه و اعتراف گیری،  "مخالفت"است، با 
تالش کنند حساب خود را از بقیه جدا کنند و برای 
بازگرداندن آبروی برباد رفته خود دست و پا 

 بزنند.

مشکل اصلی جمهوری اسالمی این است که برای 
خروج از این بن بست جوابی ندارد. هیچ جناحی 
در جمهوری اسالمی افق روشن و راهی برای 
جواب به جامعه حتی بطور موقتی ندارد. رفاه و 
سعادت، بهبود زندگی و معیشت در راس خواست 
و مطالبه طبقه کارگر ایران و میلیونها انسانی 
است که امروز نه تنها از استثمار همیشگی، 
بیکاری و عدم امنیت شغلی، به ستوه آمده اند، 
بعالوه گرانی روز افزون و ناتوانی از تامین 
ابتدایی ترین نیازمندی های زندگی، کمرشان را 
خم کرده است. این در شرایطی است که مردم 
ایران حتی در همین دوره شاهد افزایش ثروت و 
سرمایه اقلیتی پولدار و حاکمان بر جامعه و لفت و 
لیس و اختالس و دزدی و بچاپ بچاپ بزرگ آنها 

 است.

مشکل این است که جمهوری اسالمی نمیتواند هیچ 
افق روشنی را در مقابل جامعه قرار دهد. هیچ راه 
حل نه تنها بلند مدت که حتی کوتاه مدت را برای 
اقتصاد این مملکت و به این اعتبار در جواب به 
فقر، گرانی، افزایش هر روزه بیکاری و... را 
ندارد. این حقیقت پاشنه آشیل جمهوری اسالمی و 
سرچشمه اصلی نارضایتی عمومی است و خطر 
طغیانها بزرگ را بطور روزمره باالی سرشان 
قرار داده است که اعتراضات دیماه تنها یک 

 نمونه از آن است.

بعالوه امروز دامنه این اعتراضات در اشکال 
سازمانیافته تر به مراکز تولیدی و صنعتی کشیده 
شده و سخنگو، نماینده و رهبری خود را شکل 
داده است. فوالد و هفت تپه تنها دو نمونه از این 
امراند. امروز فعالین و رهبران هفت تپه و فوالد 
در ذهن میلیونها انسان به عنوان سخنگو، نماینده 
گان صالح آنها و رهبران جامعه پذیرفته شده اند. 
خطر این اتفاق برای حاکمیت و کل طبقه 
بورژواز حتی در اپوزیسیون به مراتب از 
طغیانهای عمومی بیشتر است. در این میان 
بورژوازی در ایران با توده ناراضی و بی رهبر 
و سازمان که در مناسبتی به خیابان می ریزند، و 
یا بر سر یک واقعه به شکل خود جوش طغیان 
میکنند، طرف نیست. بلکه با طبقه کارگری طرف 
است که کلید تولید و زندگی و سود سرمایه را در 
دست دارد. طبقه ای که با هر اعتراض متحد و با 
هر پیروزی ولو کوچک خود قدمی به جلو 
برمیدارد، اعتماد به نفس پیدا میکند، متشکل 
میشود، خود را میسازد و رهبران و سخنگویان 
خود را معرفی میکند، خودآگاه و متشکل میشود و 
 میتواند کل بنیاد سرمایه را زیر فشار قرار دهد. 

زمانی که هفت تپه و فوالد برای ابتدایی ترین 
مطالبات خود به میدان آمدند، به مجامف عمومی 
کارگری جهت دخالت کل کارگران در سرنوشت 

 چهل سال بعد از ...

همزمان باید توجه کرد تحوالت بزرگی که در این 
چهل سال در جهان روی داد و سیمای دنیا را 
تغییر داد نیز از فاکتورهای اصلی است که مهر 
خود را به تجربه مردم ایران و طبقه کارگر و کل 
احزاب سیاسی این جامعه زده است. مردم جهان 
و به طبف آن طبقه کارگر و مردم ایران فروپاشی 
بلوک شرق و به این اعتبار پایان جهان دو قطبی 

بازار "و موقعیت بشریت پس از آن و پیروزی 
را تجربه کردند. جهانیان شاهد رقص و  "آزاد

پایکوبی و تبلیغات وسیف قطب پیروز در غرب و 
بودند.   "کمونیسم"رسانه های آنها به نام پایان 

شکست شوری را شکست کمونیسم و پایان هر 
نوع امیال و آرزوی برابری طلبانه نام گذشتند. 
بعد از این اتفاق و در جهان یک قطبی به رهبری 
بورژوازی غرب، بشریت در کل جهان شاهد 

 دنیایی به مراتب سیاهتر از دوره قبل شد. 

بشریت شاهد تعرض بورژوازی در همه جهان و 
در همه ابعاد به دستاوردهای آن، به رفاه و 
معیشت مردم، به حقوق سیاسی و فردی 
شهروندان و در یک کالم شاهد افسار گسیختگی 
بازار و فقر روز افزون کارگران و اکثریت 
باالیی از مردم جهان شد. امروز کارگران و 
محرومین جهان با قطف امید از حاکمین بر جهان، 
دنبال راهی برای جوابگویی به معضالتی 
میگردند که زندگی اکثریت بزرگ جهانیان را به 
تباهی کشانده است. ما در این دوره جنگ در 
یوگسالوی سابق، جنگ و ویرانی افغانستان، 
حمله به عراق، خاورمیانه ویران شده، ویرانی 
افریقا،عروج انواع جانواران آدمکش و جنایتکار 
از قبیل القاعده، داعش، بوکو حرام، جبهه النصر 
و ...، بودیم که همگی در دامن دولتهای بزرگ 
جهان و اساسا دول غربی و در خدمت مقاصد 
سیاسی آنها تولد یافتند، پا گرفتند، آموزش دیدند و 
پول و امکانات وسیف در اختیارشان قرار گرفت. 
بشریت نقش مخرب آنها را تجربه کرد و میلیونها 
نفر قربانی جنایات این دوره قدرتهای بین المللی و 

 باندهای دست سازشان شدند.  

تا جایی که به دوره کنونی و تحوالت ایران 
برگردد، مهر کل این اتفاقات و تاثیرات آن در 
روانشناسی مردم ایران و در تجربه عینی و 
زمینی آنها، در توقعات امروز آنها و دانش و 
ذهنیت و امیال آنها  نقش ایفا میکند. فقط برای 

توهمی به غرب و  ٧٥مثال اگر در دوره انقالب 
در راس آن دولت آمریکا به عنوان نماینده آزادی، 
تمدن و رفاه وجود داشت، امروز در ذهن طبقه 
کارگر ایران و بخش بزرگی از مردم، حاکمین بر 
آمریکا به عنوان نمایند گان بربریت و توحش 
شناخته میشوند و به همین اعتبار  اتکا به غرب 
در تحوالت آتی ایران را به عنوان سمی 

 خطرناک و مخرب و ضد تمدن می شناسند.

کل این حقایق بر صف بندی طبقاتی در جامعه 
ایران، بر ریختن توهمات و پوالریزاسیون 
سیاسی در این جامعه تاثیر داشته است. همین 
حقیقت تحوالت این دوره و عمق و دامنه آنرا از 

متفاوت کرده است. اولین و شاید  ٧٥انقالب 
مهترین تفاوت این دوره ریختن توهم به ضرورت 

جمهوری "یک صف همه با هم با محوریت 
 ٧٥است، چیزی که در انقالب  "اسالمی باید برود

سایه خود را بر روند انقالب انداخت. امروز همه 
به نوعی میگویند که توافق بر سر رفتن و مخالفت 
با جمهوری اسالمی دلیلی بر نزدیکی نیروهای 
سیاسی نیست. امروز بخش بزرگی از مردم ایران 
اذعان دارند که رفتن جمهوری اسالمی تنها قدم 
اول و حتی بخش ساده مسئله است و مهمتر بعد از 
جمهوری اسالمی است. لذا پوالریزاسیون در 
جامعه، افقهای مختلف سیاسی، تمایزات و عدم 
توهم در صفوف احزاب و نیروهای اصلی 
سیاسی، کشمکش در میان جنبشهای سیاسی 

 مختلف از جمله بروزات این حقیقت است.

 

 جمهوری اسالمی و تحوالت این دوره

تحوالت این دوره در جامعه ایران، امتداد 
اعتراض و نارضایتی چهل ساله مردم در ایران و 
خصوصا طبقه کارگر و زن و جوان این جامعه 
به استثمار، فقر و محرومیت، استبداد سیاسی، زن 
ستیزی، قوانین اسالمی و... است. چهل سال 
گذشته جامعه ایران همواره شاهد جدال دائمی 
طبقه کارگر و بخش محروم خود با حاکمیت 
بورژوازی در ایران بوده است. آنچه دوره اخیر 
را از دوران پیش جدا میکند، اعتراضات وسیف و 
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 برد.

 

 ما تنها نیستیم

امروز کل اپوزیسیون بورژوایی چشم به دولتهای 
بزرگ جهان و قدرتهای منطقه ای برای کسب 
قدرت از باال و یا در دل یک تحول خونین و 
جنگ داخلی بسته اند. ما کمونیستها و جنبش 
برابری طلبانه به قدرت خود و به نیروی طبقه 
کارگر و مردم محروم و صف آزادیخواهی در 
این جامعه متکی هستیم. اگر دیگران بادبان کشتی 
خود را به دولت ترامپ و تخاصمات دول مرتجف 
منطقه با جمهوری اسالمی تنظیم کرده اند، ما هم 
به طبقه کارگر جهانی و بشریت متمدن در سراسر 
جهان متکی هستیم. در همین مدت کوتاه و در 
جریان جدال کارگران هفت تپه و فوالد و 
دستگیری و زندانی کردن نمایندگان کارگران این 
دو مرکز و حامیان آنها و اعتراف گیری 
جمهوری اسالمی، شاهد موجی از حمایتهای 
کارگری، اتحادیه ها و نهادهای انسان دوست در 
جهان بودیم. امروز نه تنها مردم ایران که طبقه 
کارگر و محرومین در سراسر جهان از حاکمان و 
دولتهای مقتدر و مرجف حاکم از غرب تا شرق، 
متنفر هستند. امروز تالش برای جهانی آزاد و 
انسانی، جهانی عاری از فقر و استثمار و استبداد، 
امید و آرزوی اکثریت عظیمی از مردم جهان 
است. امروز بورژوازی جهانی قادر نیست در 
مقابل بیکاری، فقر و محرومیت، نه تنها بی 
جواب که هیچ راه حل و افق روشنی را ترسیم 
کند. اکنون در هر کجای جهان اگر جبشی برای 
عدالت و رهایی از فقر و استثمار پا به میدان 
بگذارد، اگر چنین جنبشی روزنه ای از امید برای 
طبقه کارگر و مردم آزدایخواه باز کند، جهانیان به 
آن نگاه خواهند کرد و امید خواهند بست. طبقه 
کارگر جهانی و مردم عدالتخواه از چنین جنبشی 
دفاع خواهد کرد و پیروزی خود را به پیروزی آن 
گره خواهد زد. تحوالت همین دوره در جامعه 
ایران و بعد از دیماه بسیاری از محرومین جهان 
را متقاعد کرده است که ایران میتواند مرکز یک 
تحول انسانی به نفف صف استثمار شدگان، در 

 آینده باشد. 

اگر ما کمونیستها بتوانیم به وزنه ای جدی در 
جامعه ایران تبدیل شویم، اگر جنبش ما به عنوان 
صاحب جامعه پا به میدان بگذارد و مدعی باشد، 
اگر طبقه کارگر در پیشاپیش این صف با 
سازمانهای توده ای و حزب قدرتمند و اجتماعی 
خود در راس این جنبش ظاهر شود، همه جهان 
میتواند به میدان دفاع از انقالب ایران و مدافعان 
راستین آن تبدیل شود. ما قدرت تقابل با امریکا و 
دول بزرگ جهان و دولتهای مرتجف را اگر 
امروز نداریم، فردا در کشورهای خود آنها، 
امکان فشار و سد کردن دخالتگری آنها را 
میتوانیم با اتکا به طبقه کارگر و مردم متمدن 
سازمان دهیم. ما در این مسیر تنها نیستیم و فردا 
پرچم دفاع از انقالب عدالتخواهانه کارگری ایران 
در کشورهای بزرگ جهان به اهتزاز در خواهد 
آمد. اکنون و بعد از گذشت چهل سال از انقالب 

 ، جامعه ایران آبستن انقالبی دیگر است.٧٥

 

 ٧١٠٢ژانویه  ٧٢

 جنبش خود را هموار و به جلو هدایت کرد.

میپرسند آیا ایران سوریه نخواهد شد؟ آیا به 
انقالب آتی ایران خون نخواهند پاشید؟ آیا 
دولتهای امپریالیستی دخالت نخواهند کرد؟ همه 
این سواالت و دهها سوال دیگر از این نوع در 
مقابل ما است. اما اولین شرط سوریه ای نشدن 
ایران، اولین شرط سد کردن دخالت دولتهای 
امپریالیستی و اولین شرط خون نپاشیدن به 
جامعه، حضور یک کمونیسم قدرتمند و توده ای 
است. کمونیسمی روشن بین که برای این دوره 
آماده باشد و در همه جا منشا اتحاد توده ای و 
وسیف طبقه کارگر در تشکالت خود، اتحاد مردم 
آزادیخواه در محالت و در شوراهای مردمی 
است. جنگ را باید مانند یک جنگ واقعی نگاه 
کرد و از خیالپردازی و آرزوهای کودکانه و 
سطحی که گویا همه چیز به نفف ما خواهد بود و 
آینده روش است، دوری کرد و واقعبینانه به 
اوضاع نگاه کرد، نیروی خود و دشمن را 
برآورد کرد و برای تقابل نهایی با جمهوری 

 اسالمی و بعد از جمهوری اسالمی آماده شد.

کار با رفتن جمهوری اسالمی خاتمه نمی یابد. 
ممکن است جمهوری اسالمی یک دیماه دیگر و 
در جریان یک طغیان توده ای به هم بپاشد، اما 
بخش مهمی از حاکمان امروز به خانه نخواهند 
رفت، انواع اتحاد و اتفاقهای دیگر برای نجات 
جامعه بورژوایی از شاخه های جمهوری 
اسالمی و اپوزیسیون راست به کمک متحدین 
جهانی و منطقه ای آنها و انواع نقشه های آنها 
برای مقابله با ما و علیه قدرتگیری کمونیستها در 

 راه است.

باید هوشیار بود و این حقیقت به داده جنبش ما 
تبدیل شود که عروج طبقه کارگر با تشکالت 
خود و با کمونیسم متحزب این طبقه، همه 
مخالفان را در کنار هم و علیه ما متحد خواهد 
کرد. بخش بسیار بزرگی از اپوزیسیون راست و 
حتی چپ بورژوایی را به ستیزه جویی علیه ما 

 به میدان خواهد آورد.

قدرت دفاع از خود و تامین آن کاری جدی در 
این دوران است. ما شاهد لیبی و سوریه و عراق 
و سرنوشت مردم این جوامف هستیم. باید امکان 
دفاع از خود مردم آزادیخواه را در پروسه 
سرنگونی و مهمتر از آن بعد از سرنگونی از هم 

 اکنون مهیا کرد. 

در کردستان قدرت دفاع از خود به مقدار زیادی 
از نقاط دیگر ایران متفاوت است. ما در 
کردستان عالوه بر حاکمیت شاهد احزاب 
اپوزیسیون مسلح هستیم. امروز همه 
ناسیونالیستهای کرد نه تنها مسلح اند که هر کدام 
به یکی از دول امپریالیستی و دول مرتجف منطقه 
دخیل بسته اند. همگی امکانات و پول و اسلحه 
در دست دارند، همگی سیاست خود را با 
دولتهای مرتجف جهانی و منطقه ای چفت کرده 
اند و ابزار دخالتگری آنها خواهند بود. تالش 
خواهند کرد فردا شورا و اتحادیه کارگری و یا 
شورای محل یا شهر، را با ضرب اسلحه جمف 
کنند.  توان دفاع از خود را همین امروز باید 
ساخت و آماده بود که فردا دیر خواهد بود. 
کمونیسم در کردستان بدون قدرت دفاع از خود و 
بدن تامین نیروی دفاع راه به جای دوری نخواهد 

 امونیسها و تحوالت این دوره

فضای جامعه ایران را یک سال تمام است، جنگ 
محرومان با حاکمین برای تامین رفاه و یک 
زندگی شایسته انسان فرا گرفته است. اعتراضات 
کارگری این دوره و تحرکات کارگران فوالد و 
هفت تپه و مطالبات عدالتخواهانه آنها، جدال این 
دوره این کارگران با بورژوازی و دولتش در دل 
یک سمپاتی عمومی و حمایت کارگران و مردم 
انقالبی، سرها را به طرف طبقه کارگر و پرچمی 
که در دل تحوالت این دوره علیه استثمار و 
بردگی به اهتزاز درآمد، چرخاند. این حقایق و کل 
صف بندی های این مدت، نشانه ای جدی از 
وسعت و عمق یک عدالتخواهی سوسیالیستی در 
جامعه ایران و در میان طبقه کارگر و محرومان 
این جامعه است. امروز و بدنبال اتفاقات یک ساله 
گذشته، جنبش سوسیالیستی در جامعه ایران یک 
قدم به جلو برداشته است. این حقیقت جایگاه یک 
آلترناتیو کارگری را در در برابر همه راه حلهای 
بورژوایی و ارتجاعی در مقابل جامعه برجسته 

 کرده است. 

آنچه جدید است این حقیقت است که جنبش 
سوسیالیستی طبقه کارگر چنان خود را به 
بورژوازی تحمیل کرده است که  امروز نه تنها 
حاکمیت بلکه رسانه های راست و ضد کارگری 
از نوع بی بی سی هم مجبور شده اند به این 
حقیقت گردن بگذارند که جامعه ایران آبستن 
تحوالتی بزرگ است که رنگ چپ و برابری 
طلبی آن از همه چیز مشهود تر است. اما مسئله 
این است که چگونه میتوان مسیر آتی و تفوق این 
جنبش را تضمین کرد و چگونه میتوان موانف 
پیشروی این جنبش را کنار گذاشت و آینده روشنی 

 را برای جامعه ایران تضمین کرد.

مهمترین مسئله در این دوره و در جواب به 
تحوالت پیشارو نقش کمونیستهای جامعه ایران 
است. مبارزات کارگری و توده ای با هر درجه 
عمق و رادیکالیسم، نهایتا در فقدان یک افق 
روشن و یک پرچم سیاسی مستقل به مقصد 
نمیرسد. تامین چنین امری و عبور دادن جنبش 
برابری طلبانه در این جامعه از همه تندپیچها بر 
دوش کمونیسها است. پرچم عدالتخواهی کارگری 
پرچم جنبش سوسیالیستی این طبقه است. این پرچم 
باید به افق روشن، به سیاست و تاکتیک و سازمان 
توده ای معنی شود. جنبش سوسیالیستی این طبقه 
باید با حزب قدرتمند خود به عنوان صاحب کل 
جامعه جواب مسائل گرهی این دوره را بدهد. 
کمونیسها باید به عنوان رهبر جامعه ظاهر شوند 
و جواب مسائل گرهی این دوره را بدهند و در این 

 قامت ظاهر شوند. 

ما باید در این دوره  و در سیر سرنگونی 
جمهوری اسالمی، متضمن بیشترین اتحاد در میان 
کارگران و مردم ستمدیده، در مراکز کارگری، 
در محالت کارگری و در مراکز تحصیلی و در 
میان زنان و... باشیم. کمونیستها باید منشا و عامل 
اتحاد و شکل گیری تشکالت کارگری و توده ای 
در محل کار و زندگی طبقه کارگر باشند. دخالت 
فعال در این دوره و در پروسه سرنگونی 
جمهوری اسالمی تضمین کننده موقعیت بعدی ما 
و میزان توان و نیروی ما است. دخالت فعال، 
هوشیارانه و با نقشه ما در این دوره بیشترین 
امکان و فرجه را برای ساختن بهترین شرایط و 
امکان قدرتگیری طبقه کارگر و کمونیستهای این 
 طبقه در فردای سرنگونی جمهوری اسالمی است.

بی تردید این مسیر هموار و بی مشکل نیست. 
اینکه چون کارگران و مردم محروم از جمهوری 
اسالمی متنفرند پس سرنگونی از کانال انقالب 
پایین میگذرد، بدون دخالتگری جدی، بدون افق و 
سیاست روشن و بدون رهبری جنبش اعتراضی 
طبقه کارگر و محرومان در این دوره، بدون جمف 
کردن نیرو و قوی شدن و قدرتمند شدن کمونیسم، 
رویایی ساده لوحانه بیش نیست. ما در زمین 
بکری بازی نمیکنیم و حریفان و دشمنان ما چه 
خود جمهوری اسالمی و چه اپوزیسیون راست و 
چپ بورژوایی، بیکار نخواهند نشست. 

به شکست  ۷٥بورژوازی با سرکوب انقالب 
کشاندن آن، چهل سال تجربه سرکوب، توطئه، 
و ... خود را آماده جدال نهایی با طبقه کارگر 
کرده  و دهها راه و تاکتیک مختلف را که  از 
امروز نمیتوان تصور کرد برای شکست جنبش ما 
در پیش خواهد گرفت. قانونمندی ها و سیاستهای 
قبلی هر چند پشتوانه جدی هستند، اما جواب 
امروز نیستند و باید در هر دوره ای سیاست 
روشن متکی به اوضاع واقعی امروز و توازن 
نیروهای مختلف را تعین کرد و راه پیشروی 

 چهل سال بعد از ...

و نفس انقالب پایین را با مترسک جمهوری 
اسالمی، ترسناک جلوه دهند. اما این صف در 
جواب به واقعیات موجود و مطالبات آزادیخواهانه 
مردم ایران و خصوصا طبقه کارگر و بخش 
محرومی که به میدان آمده است، هیچ نسخه نجات 
بخشی ندارند. این طیف از نظر اقتصادی و تامین 
رفاه و بهبود زندگی، حتی از خود حاکمان امروز 
راست تر و ضد کارگر تراست. اقبال بد این صف 
عروج و به میدان آمدن طبقه ای است که محور 
اصلی خواست و مطالبه آن در سراسر ایران و 
اول از هر چیز، ضدیت با استثمار و بردگی 
است، چیزی که راست پرو غرب نه میخواهد و 
نه میتواند به آن حتی بطور صوری هم نزدیک 
شود. همین حقیقت و پا پیش گذاشتن طبقه کارگر 
و رهبران آن به عنوان شخصیتهای مدعی، 
برابری طلب و از موضف صاحب جامعه، رضا 
پهلوی و همراهان او را مجبور کرد، سنگ 
کارگر به سینه زدن را فعال کنار گذاشته و به 
جریان راست ناسیونالیست افراطی فرشگرد تکیه 
کنند. حضور طبقه کارگر اپوزیسیون بورژوایی 
را ناگزیر از گردش به راست کرده است. 
سکوالر دمکرات دیروز سلطنت طلب امروز 
است، ژست های دمکرات منشانه و لیبرالی رضا 
پهلوی جای خود را به انتخاب فاشیستهای ایرانی 

 فرشگرد بعنوان حزب اصلی و رسمی میدهد.

در دوره ای اصالح طلبان به عنوان یک جواب 
به جمهوری اسالمی و تغییر از دورن اسم و 
رسمی داشتند. خاتمی و طیف یارانش هم در 
پوزیسیون و هم در اپوزیسیون وزنه ای بودند. 
حول این جریان بخشی از اپوزیسیون جمهوری 
اسالمی از ناسیونالیستهای ایرانی تا ناسیونالیست 

، چپ لیبرال تا حزب "دگراندیش"کرد تا انواع 
اکثریت، حزب توده و حواشی آنها از نوع راه 
کارگر و...، حول این دایره میچرخیدند. اما از 

اصالح رژیم" و "اقبال بد کل این صف، دوره 
تغییر از درون" امروز دیگر حتی برای رهبران "

خود اصالح طلبان هم سرابی بیش نیست. صف 
اصالح طلب با خود جمهوری اسالمی و به 
عنوان بخشی جدا نشده تعیین تکلیف خواهد شد. 
حامیان این جنبش نیز یا باید دست به دگردیسی 
دیگری بزنند یا در این پروسه مضمحل خواهند 

 شد.

احزاب ناسیونالیست کرد نیز که همگی تاریخی 
از تالش برای مقبولیت نزد جمهوری اسالمی و 
شراکت در این حاکمیت را دارند، در دوره ای کل 
امید خود را به اصالح طلبان حکومتی بسته بودند 
و به جایی نرسیدند.  این صف امروز از آنها هم 
قطف امید کرده اند. آنها با قطف امید از این دریچه، 
با اتکا به تخاصمات غرب و دولتهای مرتجعی 
چون عربستان با ایران، همراه گروههای قومی 
حول فدرالیسم قومی به عنوان آلترناتیو برای آینده 
ایران و در صف منتظرند. اینها در تحوالت ایران 
به عنوان جریاناتی موثر نه تنها هیچ شانسی 
ندارند که مطرح هم نیستند. در میان این طیف دو 
شاخه حزب دمکرات به عنوان احزابی اجتماعی 
با تاریخی معین و نفوذی در کردستان میتوانند در 
تحوالت کردستان نقشی ایفا کنند. آنها نیز با 
سیاستی که در سالهای اخیر در پیش گرفته اند و 
با بستن بادبان کشتی خود به ترامپ و عربستان و 
با راه انداختن جنگ نیابتی از جانب حزب 
دمکرات کردستان ایران و عدم استقبال مردم 
کردستان، لطمات جدی به اعتماد آنها زده شد. 
بعالوه تجربه حاکمیت ناسیونالیستهای در 
کردستان عراق نیز امروز به عنوان یک تجربه 
منفی به حساب آنها نوشته شده است. بهر حال با 
همه این اوصاف این دو حزب معین در کردستان 
ایران، خصوصا اگر سیر اتفاقات به جنگ و 
دخالت دول منطقه بینجامد، میتوانند پلی برای 
دخالت این دول از طریق کردستان باشند و این 

 مخاطره آمیز است.

جریان مجاهد و طیفی از گروههای بی ریشه  
قومی امثال االهواز، سازمان زحمتکشان عبدهللا 
مهتدی و..، در تحوالت آتی جامعه تنها به شرطی 
میتوانند نقش داشته باشند که سیر تحوالت جامعه 
ایران از کانال یک سناریوی سیاه پیش برود و 
این جریانات با پول و اسلحه و امکاناتی که هم 
اکنون هم بخشا در اختیار گرفته اند، در خدمت 
عربستان، ترکیه و یا مستقیم امریکا به عنوان 
ابزار مورد استفاده قرار گیرند و موی دماغ 

 جامعه شوند. 
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خصوصی سازی ها، در ایران، به این اعتبار، نه 
روحانی، بلکه " ناشی از سیاست های "نئولیبرالی

ادامه بی افقی قدیمی تر بورژوازی در ایران 
سیاستی که نقد کردن اموال و امالک مراکز . است

آنهم به گونه   تولیدی را، بجای سازماندهی تولید،
خصوصی .  ای کامال آگاهانه، اتخاذ کرده است

سازی در ایران، مترادف با غیر دولتی کردن و 
سازماندهی تولید نیست، بلکه تبدیل هرچه سریعتر 

سیاستی که به .  اموال این مراکز به پول نقد است
یمن سرکوب و استبداد حاکم با بیکاری و بی 
خانمان کردن، عدم پرداخت دستمزدها، سرقت 
صندوق های بیمه و در یک کالم، نابودی 
 . روزمره کارگران این مراکز، همراه بوده است

در این میان و در مقابله با این شرایط سیاست 
فرموله "  دولتی کردن" خود را در  رفرمیست ها

این رفرمیستهای بورژوایی بهبود .  کرده است
شرایط اقتصادی، بهبود شرایط زندگی را بویاه 
برای طبقه کارگر به گسترش سرمایه گذاری 

گره زده و مسبب وضعیت " دولتی کردن" ،دولتی
نابسامان، فلج و بن بست اقتصادی سیستم حاکم را 

اقتصادی حاکم، نه حاکمیت، که   -نه نظام سیاسی
 .  سرمایه خصوصی معرفی میکنند

این همان نیرویی است که از دولت بورژوازی در 
میلها جلوگیری  ایران انتظار دارد تا از حیف و
سرمایه گذاری را در ایران مستقیما توسط   کرده،

این .  دولت، یعنی سرمایه داری دولتی، پیش ببرد
همان نیرویی است که مشکالت طبقه کارگر در 

مدیران و از " ایران را از یکطرف در "بی لیاقتی
طرف دیگر، در تمرکز قدرت در دست یک جناح 
از سرمایه، در دست سپاه و بیت رهبری، مربوط 

از نظر سیاسی هم این نیروهای .  می کند
رفرمیستی در میان طبقه کارگر با اشاعه توهم در 
مورد امکان محدود کردن حیطه اعمال اختیار 
رهبر، حتی در زمان انتخابات ریاست جمهوری 

رفرمیست .   برای روحانی صلوات می فرستاد
هایی که مخالفت با والیت فقیه، محور فعالیت 
هایشان است، و پرچم دولتی کردن را بمثابه 
سرمایه داری دولتی و قالب کردن آن را بجای 

 .  سوسیالیسم، بلند می کنند

از نقطه نظر کارگر آگاه، مسلم است که کارفرما 
سرمایه دولتی،  چه سرمایه خصوصی باشد، چه
بیانگر هیچ تغییری در ماهیت این نظام و سنگ 

اما، .  بنای آن، یعنی سیستم کارمزدی، نمی دهد
 . این تنها یک اصل و معیار آگاهی طبقاتی است

برخالف تالش رفرمیستهای وطنی در زدن مهر 
خواست  ،خود به اعتراض طبقه کارگر امروز

بیانگر درجه رشد و "  مطرح شده "دولتی کردن
برخالف  .عدالتخواهی کارگر آگاه در ایران است

رفرمیستهای بورژوایی، خواست دولتی کردن از 
طرف طبقه کارگر، نه دفاع از سرمایه داری 
دولتی، بلکه خواستی است که بمراتب عمیق 
زمینی تر و پیشرو تر از این افاضات ضد  تر،

خواست دولتی کردن در حقیقت اعالم !  کارگری
کیفر خواست طبقه ای است که اعالم می دارد، نه 

نه سازمان  ،(چه خصوصی و چه دولتی) مدیران
های ریز و درشت و اصناف دست ساز جمهوری 
اسالمی، بلکه کل حاکمیت، بمثابه یک ارگان و 
حکومت، مسئول پاسخگویی به شرایط امروز 

این دولت است که . کارگر و مردم در ایران میداند
این .  باید زندگی و درآمد کارگر را تضمین کند

دولت است که باید راه اندازی تولید در جامعه را 
این خواست یعنی اگر می گویند .  تضمین کند

تحریم است و پول و سرمایه موجود نیست، پس 
چگونه دزدی های کالن یکی پس از دیگری رو 

اگر پول و سرمایه برای تامین امنیت .  می شود
شغلی و زندگی کارگر و مردم وجود ندارد، پس 
چگونه است که کسی از این مجلس نشینان، از 
سران حکومتی، از سپاه، بسیج و حوزه علمیه و 
هزاران دست اندرکان دیگر حکومتی، نه بیکار 
می شود و نه شبی را خود و یا خانواده اش گرسنه 

اگر امکانات نیست، پس چگونه .  صبح نمی کند
سرمایه گذاری و نیروهای گوناگون مستشاران 
نظامی در رقابت های منطقه ای می توانند تامین 
شوند، چگونه؟  اگر پول و ثروت و امکانات 
رفاهی نیست چرا برای همه نیست و هر آنچه 
هست در کیسه حکومت تقسیم شده؟ نباید سر 
کارگر از رفاه و امکانات رفاهی  بی کاله بماند و 
دولت وطیفه تامین زندگی طبقه کارگر را به عهده 

خواست دولتی کردن از طرف طبقه کارگر  .دارد
در تقابل کامل با همه رقابتها و نق زدنهای 
 . رفرمیستهای طرفدار سرمایه داری دولتی است

در غرب، خصوصی سازی، لیبرالیزه کردن و 
به کارگران  سیاست نئولیبرالیستی به معنای حمله
در سطح وسیف بود، بدین شکل که سرمایه 
خصوصی تولید را بر اساس نیاز بازار، و از 
طریق کاهش تعداد کارگران و تحمیل درجه 
استثمار بیشتر، به پیش میبرد و در عین حال با 
کاهش خدمات اجتماعی و واگذار کردن هر چه 
بیشتر این خدمات به بازار آزاد، سهمیه کارگر از 
کل ثروت تولید شده در جامعه را کم و کمتر 

" در ایران اما، الحاق "سیاست نئولیبرالی.  میکند
به احمدی نااد و روحانی، تنها کاریکاتوری است 
که توسط سخنگویان وطنی تازه به دوران رسیده، 
آنهم در دوره حکومت جمهوری اسالمی، ارائه 

اینها انتقادات نمایندگان  .میشود
لیبرال" عقب افتاده امروز ادامه انتقاد "بورژوازی

پیش کسوتان شان چون بازرگان و شرکا در 
. نهضت آزادی، در دوره حکومت پهلوی، است
این بخش از بورژوازی که از سهم کم خود از کل 
سودی که در ایران تولید می شود ناراضی و گله 
مند است،  شکوه از این دارد که چرا در این 

 و"  خصوصی سازی ها، حکومت به "خودی ها
روی آورده است و خواهان سهمی از  "آقازاده ها"

این بخش از .  این دزدی ثروت های عظیم، است
بورژوازی آنقدر بی جرات و ناتوان است که از 

. می دهد" کنار به جمهوری اسالمی "درس عبرت
" جناب آقای زیبا کالم و شرکا، "اساتید دانشگاهی
ادعا دارند این پروسه و نوع خصوصی سازی ها 
است که امروز جنبش کارگری در مقابل آن قد 

روحانی و   و اگر نماینده محترم،!  علم کرده است
جلوی این حیف و میل ها را "دولتش، "عقل داشتند

 .می گرفتند

 

 !وایعیت عیست و ااتراا اارسر به عیست

بر خالف ادعاهای این دنکیشوت های بورژوا، 
یک  سیاست خصوصی سازی ها در ایران از
طرف، ناشی از  ویاگی هیئت حاکمه در ایران، 
ساختار خود جمهوری اسالمی و ائتالف های 

خصوصی سازی .  جناح های درونی آن است
هایی که در ایران انجام گرفته مهر همین جناح 
بندی ها را برخود دارد و بیش از هر چیز نشانگر 
عملکرد سیاسی و نزاع های جناحی، سهم خواهی 

البته  شکی .  و تقابل با "عدم تمرکز قدرت"، است
نیست که خصوصی سازی در همین حد نیز، با به 
جیب زدن و تصاحب میلیاردها دالر بخشی عجین 
شده با فساد درون جمهوری اسالمی حاکم در 

فسادی که تنها گوشه هایی از آن، در .  ایران است
دزدی های این و آن سیاست مدار و آقا زاده  و 

 .غیره، به رسانه ها راه پیدا می کنند

هرچند   ،اما از طرف دیگر، خصوصی سازی ها
در بخش کوچکی از کل سرمایه، متاثر از سیاست 
های کالن ایران است، که خود تحت تاثیر شرایط 
. دنیای امروز در بعدی جهانی حاکم، رقم میخورد
امروز در دوره ای هستیم حجم کالن سرمایه 
جهانی با قرن بیست قابل مقایسه نیست، امروز 
کشورهای متعددی از اروپای شرقی گرفته تا 
آمریکای التین و آسیا و افریقا، همگی بدنبال جذب 

در چنین .  سرمایه گذاری های امپریالیستی اند
سرمایه گذاری در ایران، در خاورمیانه   شرایطی
بحرانی و متالطم، کشوری تحت حاکمیت 
  جمهوری اسالمی، تنها به یمن وجود کارگر ماهر،

 ،(یعنی دستمزد ناچیز و تحمیل فقر)  ارزان
سرکوب شدید، بیحقوقی کامل طبقه کارگر و 

چنین .  استبداد مطلق شانس عملی شدن دارد
حکومتی، چون دوره رژیم پهلوی، بخش کوچکی 
از ثروت تولید شده در ایران را در میان هم پالگی 
ها و آقازاده های خود، سرشکن می کند و بخش 
اعظم آن، در مرکز حکومت متمرکز است و به 
مخارج مورد نیاز جمهوری اسالمی، برای نمونه 
در جهت کسب امتیاز بیشتر از غرب و گسترش 
نفوذ خود در منطقه در تقابل با دیگر رقبای منطقه 

 .ای، به کار گرفته میشود

بازتاب این نا امنی و ناروشنی رابطه با غرب و 
های گوناگون  مشخصا آمریکا، فشارها و تحریم
که بی افقی کامل جمهوری اسالمی در ارائه 
هرگونه بهبود اقتصادی را بهمراه داشته، خود یک 
عامل اصلی در ورشکستگی و بن بست سیاست 
 .ها و برنامه های تولیدی جمهوری اسالمی است
در طی دو دهه اخیر، همه می دانند که اکثر  
خصوصی سازی ها، به معنای انتقال آنها به 

نهادهایی ) نهادهای دولتی و شبه دولتی بوده است
(. که خود در کنترل دولت و یا مثال سپاه هستند

وجود یک دیکتاتوری تمام عیاری است تا هرگونه 
اعتراض به وضف موجود را، هرگونه اعتراض 
نه الزما سیاسی که حتی برای باالبردن دستمزد را 

سرکوب به این معنی بخشی . به شدت سرکوب کند
به . از خصلت دولت در کشوری نظیر ایران است

همین دلیل ممنوعیت حق اعتصاب و تشکل، 
ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی و تبدیل هر 
مبارزه اقتصادی به جدال میان طبقه کارگر و 
دولت، بخشی از ماهیت هر دولت بورژوایی در 

نقش دیگر دولت، .   کشوری مانند ایران است
تامین هزینه زیربناهای مناسب است که به کاهش 

بدین ترتیب .  مخارج سرمایه امپریالیستی بیانجامد
بخشی از این هزینه ها، نه بر اساس نیاز مردم و 
جامعه، که بر اساس نیازهای سرمایه 
امپریالیستی، در سطح جهان، تقسیم کار و 
نیازهای مقطعی صادر کنندگان سرمایه های 

بنابراین، باری دیگر، . امپریالیستی تعیین می شود
وجود یک رابطه حداقل غیر خصمانه بین این 
دولتها، منجمله ایران، و دولت های صادر کننده 
سرمایه، پیش شرط یا یکی از شروط مهم تضمین 
سرمایه گذاری در این کشورها و صدور سرمایه 

برای نمونه بورژوازی ایران که .  به آنها است
سنتا در تقسیم بازار های جهانی در حیطه نفوذ 
آمریکا قرار دارد به همین ترتیب نیازمند رابطه 

از آنجا که تصمیم .ای دوستانه با آمریکا است
گیری حول اینکه چه زیربناهایی و یا در چه 
زمینه هایی دولت دست به سرمایه گذاری می 
زند، بر اساس همان نیازهای صادر کننده سرمایه 
امپریالیستی تعیین می شود، کل سیستم تولیدی، 
تولیدات هر یک از این کشورها، و کارکرد دولت 
با تنظیمات مورد نیاز سرمایه امپریالیستی رقم می 

بی دلیل نیست که مثال تولید کفش در ویتنام . خورد
و یا قهوه در برزیل انجام می گیرد، نه در ایران و 

در یک . نه بر اساس خواست بورژوازی در ایران
چنین رابطه ای که از باال و نه بازار داخلی و 
مکانیزم تولید و رقابت در سیستم سرمایه داری، 

عالوه بر این تصمیم گیری ها . صورت می پذیرد
و برنامه ریزی ها نیز، باید توسط خود دولت قابل 

در این کشورها  این دولت است که .  اجرا باشند
سرمایه الزم برای ساختن این زیربناها را دارد و 
به همین دلیل در این کشورها، دولت سرمایه گذار 

 .اصلی و بزرگترین کارفرما است

دوران پهلوی و چه  در ایران نیز، چه در 
جمهوری اسالمی، دولت بزرگترین و اصلی ترین 
سرمایه گذار است و بخش اعظم نیروی کار را 

این دولت است که قادر به .  در استخدام خود دارد
تامین هزینه سنگین و سرمایه گذاری برای 
زیربناهای الزم را دارد، تا سرمایه های صادر 
شده، بتوانند با مخارج کمتر، بیشترین سود را 

برای نمونه، مخارج جاده سازی در .  تامین کنند
ایتالیا بخشی از مخارج شرکت های خودروسازی 
است که همین امروز صاحب بسیاری از بزرگراه 

اما، در ایران، پروژه های . های این کشور هستند
عمرانی، جاده سازی، اسکله سازی و غیره 
مستقیما توسط دولت اجرا می شود، تا سرمایه 
گذاران بدون پرداخت هزینه این زیر بناها، در 

سرمایه گذاری کنند و ....   نفت، خودروسازی و
بتواند سود بیشتری بابت هر واحد سرمایه، 

خصلت انگلی سرمایه های .  دریافت کند
امپریالیستی، در همین پروسه تصاحب سود فوق 

در مقایسه با کشور ) العاده و یا مافوق سود
تولید شده در کشورهایی چون ایران، (  متروپل
مضافا اینکه، برای نمونه در ایران، که در .  است

عرصه تقسیم کار جهانی از مراکز نیروی کار 
ارزان است، این باز دولت ایران است که هزینه 
های الزم برای حضور کارگر ماهر در بازار کار 

 . را تامین می کند

بدین ترتیب، این دولت در ایران، و نه بخش 
ساختن و  خصوصی است که می تواند پیشبرد و
تامین زیربنا های مورد نیاز سرمایه جهانی را 

امری که بر اساس همین اصول پایه .  عملی سازد
ای کارکرد سرمایه جهانی، خصوصی سازی ها 
در ایران را از پایه و اساس با آنچه در کشورهای 
 .متروپل انجام گرفته است، کامال متفاوت می کند
در عمل نیز، پروژه های گوناگون خصوصی 
سازی در ایران، از بازسازی های دوره 
رفسنجانی گرفته تا خصوصی سازی های دوره 
احمدی نااد و حتی روحانی، همگی تنها بخش 
کوچکی از سرمایه های اصلی در ایران را شامل 

پروژه هایی خصوصی سازی در ایران .  شده اند
اما، خود ریشه در عکس العمل های جناحی و 
سهم خواهی و پاسخ های سیاسی در خود ایران 

 . دارد و باید از همین زاویه به آن نگاه کرد

 ...هرقی کارگر براه رطالا

 خرو ی سازی در ورب

پس از جنگ جهانی دوم و از بین رفتن بخش 
گذاری با  وسیعی از سرمایه ها، نیاز به سرمایه
درجه ای از برنامه ریزی برای سازمان دادن 
گردش جدید سرمایه ها، از یکطرف و همچنین 
ارائه پاسخ به خواست های مردمی که خواهان 
یک دوره بهبود پس از این جنگ بودند، سرمایه 
گذاری های دولتی و دولت های رفاه در غرب، 
بمثابه یک مدل از اقتصاد و نزرم در همه جا و 

مسلما .  وبویاه در کشورهای اروپایی رایج شدند
این مدل از اقتصاد، خود متاثر از رشد سوسیال 
دمکراسی در غرب و تبیین سرمایه داری دولتی 
. از سوسیالیسم، در دنیای پس از انقالب اکتبر بود
امری که شاید باید، جداگانه و با جزئیات، در 

اما بهرحال، با .  فرصتی دیگر، به آن پرداخت
بروز بحران وسیف پس از یکدوره رونق سرمایه، 
باری دیگر، هجوم به سطح  ،٥۳ در نیمه دهه
معیشت طبقه کارگر برای برون رفتن از این 

. قرار گرفت بورژوازی بحران در دستور کار
هجومی که با هدف پس گرفتن دستهوردهای 
جنبش کارگری، و کاهش خدمات اجتماعی که 
جنبش کارگری به بورژوازی تحمیل کرده بودند 

. مطرح شد"  اینبار تحت نام مدل "بازار آزاد
مارگرات تاچر، از پیشتازان اجرای این طرح 

خصوصی سازی ها در بریتانیا در صنایف .  بود
متعدد از خودرو سازی و گاز و برق و قطار و 
ترابری گرفته تا تلفن و بخش هایی از خدمات 
شهرداری ها، همه و همه یکی پس از دیگری به 

 .اجرا در آمد

بریتانیا، بخش  در خصوصی سازی ها در
خصوصی همان شرکت ها و کارتل های بزرگی 
بودند که سرمایه های سابقا دولتی را، در اختیار 

روابط کارگر و  ،"بازار آزاد" در دنیای .گرفتند
کارفرما، بر مبنا و با معیارهای رقابت و بازار، 

پروسه ای که دولت اساسا نقش .  تعیین می شود
تنظیم کننده ای را بعهده دارد تا دست بورژوازی 
را برای استثمار، براساس همان قانون جنگل 

این پروسه ای بود .  بازار آزاد، باز و بازتر کند
که به بیکارسازی های میلیونی، پایان دادن به 
بسیاری از خدمات اجتماعی در بریتانیا انجامید، 
و تاثیرات اجتماعی دراز مدتی را در کل جامعه 

سرمایه داری با تحمیل شکست های .  دامن زد
متعددی به طبقه کارگر و مردمی که به مقابله با 
این حمله برخواسته بودند، بار بحران این نظام را 
به دوش طبقه کارگر انداخت، و مدلی ارائه شد که 

 .دیگر کشورهای متروپل هم آنرا برگزیدند

بعنوان "  بازار آزاد" ،با فروریختن دیوار برلین 
پیروزی بازار آزاد بر  ،"پیروزی بر شرق"

. سرمایه داری دولتی، به مد روز تبدیل شد
مشخصا در غرب، از همان دوره اواخر قرن 
گذشته، همه جا مبارزه علیه خصوصی سازی، با 

تلفیق شد، "  مبارزه علیه سیاست "بازار آزاد
مبارزه ای که کماکان امروز هم با همان تصویر 
 .به داده ای در مبارزات کارگری تبدیل شده است

 

 خرو ی سازی در ایران

در کشورهای غیر متروپل اما خصوصی سازی 
بورژوازی .  پیش نمیرود ها به همین شکل

امپریالیستی سرمایه خود را به این کشورها 
صادر می کرده و می کند، تا بتواند نری سودی 
فراتر از آنچه در کشورهای متروپل میسر است 

در غیر اینصورت، سرمایه .  را تصاحب کند
اما .  امپریالیستی نیازی به صدور سرمایه ندارد

برای دستیابی به درجه  باالتری از سودآوری، 
سرمایه امپریالیستی نیازمند کاهش هزینه های 

از یکطرف .  خود برای این سرمایه گذاری است
نیازمند تامین بخشی از این هزینه توسط کشوری 
که سرمایه به آن صادر می شود است و از طرفی 
دیگر، سطح پایینی از دستمزد کارگر را تا بتواند 

 . در کل به سود بیشتر دست یابد

بر این اساس، دولت کشوری که سرمایه به آن 
 صادر می شود، نقش و وظیفه خاصی برعهده

یک نقش دولت این است که نه تنها بمثابه .  دارد
ابزار اعمال قدرت بورژوازی حاکم علی العموم، 
بلکه بطور ویاه باید پائین  نگاه داشتن سطح 

امری که نیازمند .  دستمزد کارگر را تضمین کند
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 و با افقهای پوچ

ایجاد اتحادیه های توده ای با اعضاای آگااه و   -3

رزمنده و متعهد؛ و از جمله متاکای باه کاماکاهاای 
 مالی و حق عضویت

ایااجاااد فضااا و روشااهااای اتااحاااد عااماال ماایااان  -4

گرایشات درون جنبش کارگری در عین ارزیاابای 
 های بیپروا

 

 تعاونیهای اوئن و مکتب رفرمیستی انگلیسی

طبقه کارگر انگلیس یکی از بزرگترین بساتارهاای 
نااهااضاات هااای تااعاااوناای اساات. راباارت اوئاان از 
برجسته ترین نمایندگان سوسیالیسم تاخایالای اسات. 
"دنیا اکنون از ثروت اشباع شده، هناوز اماکااناات 
پایان ناپذیر افزایش آن وجاود دارد، باا ایان حاال 
بینوایی بیداد میاکاناد... ایان وضاف باایاد دگارگاون 

 شود."

کارگر به یک  0222اختصاص کارخانه نساجی با 

مدل سوسیالیستای، بارقاراری رواباط عااطافای باا 
کااارگااران، پاارداخاات حااقااوق مااناااسااب، ماانااف کااار 
کودکان، کاهش ساعات کار، ایجااد صانادوق پاس 

 انداز کارگران و ...

دهکده های تعاونی )نیو هارمونی(: اسکان و کاار 

هکتاار زمایان،   0022مشترک حدود هزار نفر در 

تولید و مصرف در کاناار هام، فاروش ماازاد باه 
 خارج دهکده و ...

مااارکااس در مااورد ایاان تااالااشااهااا در باایاااناایااه 
 انترناسیونال جای شبهه بجا نمیگذارد: 

الف( ما جنبش تعاونی را بعنوان یکی از نیروهای 
متحول گرداننده جامعه حاضر، جامعه ای کاه بار 
آشتی ناپذیری طبقات بنا شده، برسمیت میشناسایام. 
قابلیت عاظایام تاعااونای هاا در ایان اسات کاه در 
پراتیک میتوانند نشان دهند که نظام کنونی مساتاباد 
و فالکت آور انقیاد کار توسط سرمایه را مایاتاوان 
منسوی مارد و ناظاام جاماهاوری اتاحاادیاه تاولایاد 

 کنندگان آزاد و برابر را جانشین آن ساخت.

ب( اما جنبش تعاونی که ماحادود باه شاکال هاایای 
بسیار کوچک از انکشافی است کاه باردگاان مازد 
بگیر منفرد بوسیله در هم آمیختن می توانند بوجود 
آورند،  به تنهایی قادر نیست جامعه سرمایه داری 

 را متحول گرداند ... 

اوئن براین باور بود که با ایجاد و گسترش جزایار 
"سوسیالیستی" از طاریاق جالاب تاوجاه سارماایاه 
داران و کارگران میتوان باتادریاج کال جااماعاه را 

 بدون نیاز به انقالب دگرگون کرد.

 

 تعاونیهای  پرودن و مکتب آنارشیستی فرانسه

پرودن ایجاد انواع و اقسام تاعااونای هاا، افاتاتااح . 
گشایش بانک معاوضه و غیره را بعنوان گریز از 
استثمار سرمایه داری توصیاه مایاناماود. . وی باا 
دولاات در هاار شااکاال آن مااخااالاافاات ماای ناامااود و 
آنارشیزم را می ساتاود. او باا شاعاار "مارک بار 
احزاب، مرگ بر دولت" خواستار "آزادی مطلق" 

 همه افراد می شد.

 

ماراس، تعاونیها، اتحادیه ها و مبارزه ایتراادی 
 طبقه اارسر

آنچه ارجاع به ماارکاس را در ایان باحاث باطاور 
 ویاه ضروری و توجیه میکند سه نکته است:

اول: تعاونیها در تمام تاریخ خود باطاور تافاکایاک 
ناپذیری با فعالیت اتحادیه هاا گاره خاورده اسات. 
این اتحادیه ها هستند که سرنخ تعااونای هاا را در 
دست دارند. این راهی است که اتحادیه هاا را در 
چاره جویی برای وضاعایات اقاتاصاادی کاارگاران 

 عجین میسازد. 

دوم: برای مارکس مبارزه اقتصادی طبقه با 
مبارزه گرسنگان و محرومان، مبارزه ای در 
چهارچوب کور و "هر چه دست آید غنیمت 
است"، هیچ قرابتی ندارد. به این معنا مبارزه 

کارگری در ایاران ساعای مایاشاود شارایاط عایانای 
پیشرفتهای مبارزاتی و طبقاتی کارگری در مسایار 
تجربه "جدید" از تعاونی ها بدست داده شاود و یاا 
دست کم به پاگرفتن چنین باحاثای خادمات ماوثاری 

 صورت پذیرد.

 

 تعاونی ها در بوته آزمایش االسیک طبقه اارسر

 –تعاون به معنای همیاری و مشارکت اقاتاصاادی 
اجتماعی مردم زحمتکش قرنها سابقه تااریاخای را 
پشت سر خود دارد. ضرورت دارد کاه از هاماان 
ابتدا تفکیک با اتحادیه های صنفی قرون وساطای، 
مرکب از صاحبان حارفاه و باه ماناظاور نایال باه 
اهداف صنفی معین مورد تفکیک قرار داده شاود. 
این اتحادیه ها مااناناد اتاحاادیاه اصانااف ماخاتالاف، 
امروز هم کماکان فعالیات داشاتاه و ماوجاب ساو  
تافاااهاام و بااه اناحااراف کشایاادن مااوضاوع مااطاارح  
میگردند. در دوره رنساناس نایاز هاماکااری مایاان 
تجار و صنایف اولیه اصطالحا تعاونی ناام گارفاتاه 
که در واقف معادل شرکت های سهامی عمال کارده 

 اند. 

دوره انقالب صنعتی  با بسط تولید  و شکل گایاری 
مناسباات کااپاپایاتاالایاساتای مصاادف باا شاکاافاهاای 
طبقاتی، استثمار و تساری باحاران و بایاکااری و 
ساایار ماکااانایااسام هاای ساارماایااه بصااورت آالم و 
محرومیت طبقه کارگر و تاوده زحاماتاکاش اسات. 
آیین حاکم اقتصاد آزاد بود، و هر فرد میبایسات باه 
توانایی خود و یا در بهترین حالات باه خایاریاه هاا 
متکی گردد. بزودی مکاتب گوناگاون عالایاه ناظاام 
مبتنی بر سود سرمایه در عرصه تعاونی ها  شکل 
گرفت و کل موجودیت و کارکرد آنها را  دگرگون 

 ساخت.

تا آنجا که مستقیما باه طاباقاه کاارگار و ایاده هاای 
سازمانیابی بر علیه مشقات رواباط کااپایاتاالایاساتای 
مربوط باشد دو مکتب فرانسوی و انگلیسی در آن 

باخاش  0442قابل شانااخات اسات. ساالاهاای دهاه 

بزرگی از ماجاادالت ماارکاس و اناگالاس صارف 
کلنجار و کنار آمدن با هر دوی ایان گارایشاات در 
صفوف بخش مهمی از اروپا گردید. این ماقاطاعای 
است  که توسط تاریخ نویسان  زندگیناماه ماارکاس 
دوره ورود مستقیم مارکس در عرصه سازماندهی 
عملی جنبش کارگری دسته بندی میشود. مشخاصاا 
مارکس و انگلاس درگایار ساازماان دادن اتاحاادیاه 
کمونیستها، سر و سااماان دادن باه اتاحاادیاه هاا و 
سازمانهای کارگری در اروپا و امریکا زیار چاتار 
انترناسیونال اول هستند، مباحث درخشان و تاریاخ 
ساز "فقر فلسفه" و تمایز طبقه کارگر از اصطالح 
رایج بینوایان و مظلومان، "نقد برنامه گاوتاا"  در 
هاامااوار کااردن کسااب قاادرت تااوسااط  جااریااانااات 
کمونیستی و کارگری آلاماان، ماواجاهاه باا کاماون 
پاریس ، دخالت در سرنوشات چاارتایاسام و ارائاه 
مانیفست کمونیست از جمله نباردهاای فاکاری ایان 
دوره هستند که جامالاگای سار پالای را باا ماباحاث 
تعاونیها در خود دارند. در سالهای حاول و حاوش 

در دل طااوفااان انااقااالب هااا و   0402و  0442

شااورشااهااای کااارگااری در امااریااکااا و اروپااا، در 
حالایاکاه ناماایانادگاان  باورژوازی از یاک ساو و 
پیشروان طبقه کارگر از سوی دیگار کاماتار شابای 
خواب آسوده بر چشمها داشتند، تالشهاای ماارکاس 
در انترناسیونال اول و اتحادیه کاماونایاساتاهاا روی 
یک محور خالصه میشود: سازماان دادن ماباارزه 
اقتصادی طبقه کارگر مبارزه سایااسای ایان طاباقاه 

 است!

تالش برای شناساندن اهمیت و چگونگای ایان    -0

 مبارزات در بیداری خودآگاهی طبقه کارگر

خااالااصاای طاابااقااه کااارگاار از راه حاالااهااای   -0

پرطمطراق "سوسیالیستی" با محتوای یتیم نوازانه 

 مقدمه

جنبش کارگری ایران در آستانه موج تازه و خایاز 
بزرگی رو به جلو است. مساله تشکال و ساازماان 
یافتگی محور این موج جدید را شاکال داده اسات.   
باز بینی در زمینه تشکل بر شرایط عینای اساتاوار 
است،  ضرورت دارد و به یک نیاز فوری پااساخ 
میدهد... اعتصاب اخیر هفت تپه زمینه هاا و جاان 
تازه ای را برای جنبش کارگری به ارمغاان آورد. 
این اعتصاب بیش از هر چیز  نرم ها و روشهاا و 
مکانیزم های تا حال شناخته سازمانی و رهبری و 
به طریق اولی چگوناگای پاباشارد اعاتاصااباات را  
زیر و رو کرد؛ با برازندگای تاحاسایان آمایازی از 
بروز ضعفها و کماباودهاا اباایای باه خارج ناداد و 
آمادگی در پذیرش ایده هاای جادیاد را باه ناماایاش 
گذاشت. شورا و مجمف عمومی بعالوه  تعاونی هاا 
و مساله کنترل کارگری ماوارد بارجساتاه و قاابال 
توجه هستند. اعتصاب هفت تپه به هار ناتایاجاه ای 
برسد، فقط به خاطر شتاب و موضوعیت راه حال 
های "جدید" در مقابال  تاوده هاای کاارگار و در 
مقابل رهبران و تشکل های آن، به یااد ماانادنای و 
قابل ستایش خواهد ماند. به شورا و مجمف عمومای 
باید جداگانه پرداخت. این نوشته به مساله تاعااونای 

 ها اختصاص دارد. 

فشرده کالم، اینجا استدالل میشود که چرا تاعااونای 
های تولیدی کنترل کاارگاری یاک سایااسات غالاط 
است، و در عوض،  چرا و چگونه تاعااونای هاای 
مصرف )تاوزیاف(کاارگاری مایاتاواناد مساتاقایاماا و 
بالواسطه محور یک سیاست رفرمیستای طاباقااتای 

 کارگری قرار بگیرد.

 

 توجه امروز  -تعاونی ها: وملت دیروز  

قدمت تعااونای هاای کاارگاری باه قادمات جاناباش 
سوسایاالایاساتای کاارگاری جاهاانای  و در ارتابااط 
تنگاتنگ با آن است. در تاریخ صد و بیسات ساالاه 
جنبش کارگری در ایران،  تاعااونای هاا نامایاتاواناد  
موضوع جدیدی باشد. جنبش کارگری در ایاران ، 
همواره پرتحرک ترین و  قویتاریان از ناوع خاود 
در کل منطقه و چه بساا در جاهاان،  در ماقااطاف 
طوالنی ساازماان یاافاتاه، ماتاحازب، تاحات تااثایار 
جریانات و ایده های چپ و کمونیستی قرارداشتاه، 
تقریبا تاماامای پایاشاروان آن اگار ناه رادیاکاال و 
انقالبی، دست کم مستقیماا ماارکسایاسات باوده؛  و 
بارها با پرچم منافف خویش، نقش تعیین کاناناده ای 

 را در جدلهای سیاسی جامعه ایفا کرده اند.  

آنچه که پرداختن به مبحث تاعااونای را ضاروری 
میسازد دالیل عایانای و نایااز مابارم باه پااساخ باه 
سواالتی است که ماباارزات جااری بار آن تااکایاد 
میاگاذارد. فصال تاعااونای هاا در تااریاخ ماباارزه 
طبقاتی کاارگاران ایاران بای بضااعات اسات، در 
طول این تاریخ، چه در زمان رژیم پهالاوی و چاه 
در حاکمیت جمهوری اسالمی، به درجات مختلاف 
پدیده تعاونی ها در محیط های کارگری در جوالن 
بوده است، اما هیچ وقت نتوانسات جاز در ماوارد 

را باه خاود  جناباش کاارگاریمحدود، توجه جدی 
معطوف دارد. کند و کاش در زمیاناه و عالال ایان 
عدم عطف توجه زمینه اصلی این ناوشاتاه خاواهاد 
بود. برای این منظور مختصرا تاریخچه صد ساله 
تعاونی ها و مشخصا تاعااونای هاای کاارگاری از 
"اصاال چااهااار" حااکااوماات پااهاالااوی تااا شااوراهااای 
اسالمی و وزارت تعاون در جمهوری اسالمی، و  
آنچه بنام بحران و افول تعاونی های توزیف دولاتای 
در مراکز کارگری از آن نام برده میاشاود، مارور 

 خواهد شد.

رو به آینده، با طرح و استدالل و  بررسی چاناد و 
چون چند مولفاه اسااسای و مشاخاصاا،  تاحاوالت 
اساسی در سیاستهای جمهوری اساالمای در راس 
طبقه بورژوا در مقابل جنبش کاارگاری،  باحاران 
معاش برای توده های کاارگار، ساناتاهاای اسافاباار 
مبارزه ضد رژیمی، بحران ساختاری اتحادیه های 

 ...هرقی کارگر براه رطالا

خواست دولتی کردن، در عین حال بیان کیفر 
" همدردی" ،"همدلی"خواست طبقه ای است که

و بخشهایی از "  نمایندگان کارگری"شیادانه
حاکمیت، و یا اظهار ندامت  تعدادی از مسئولین 
و اعالم ورشکستگی سیاست های کالن دولت در 
رابطه با خصوصی سازی ها قانعش نمیکند و به 

پرچمی است که اعالم .  خانه نمیفرستدش
بازخواست از حاکمیت، شفاف سازی و محاکمه 
علنی تمامی دست اندرکارانی است که در پروسه 
خصوصی سازی ها، جیب های خود و اطرافیان 
خود را پر کردند  و فقر و ناامنی و بی مسکنی را 

این کیفر خواست . به میلیون ها نفر، تحمیل کردند
پایان دادن به "  جرم" طبقه ای است که به

خواست دریافت به موقف  "جرم" وضعیت، به
طبقه کارگر .  کارمزد ناچیزش، سرکوب میشود

رسما دولت را مسئول تمامی این جرایم علیه 
 . کارگر، معرفی می کند

امروز این خواست، بیان و اعالم این است که 
ائتالفاتش، چه  حکومت، با تمامی جناح ها و
اصالح طلب و چه اصولگرا، معتدل یا دلواپس و 
غیره، همگی و همگی در قامت کل جمهوری 
اسالمی، در رابطه با موقعیت امروز کارگران، 

این آن چالش عظیمی است .  یکسان مسئول هستند
سال،  ۴۳ که امروز، بیش از هر دوره ای در این
روشن و صریح در سطح جامعه مطرح شده 

صدای این کیفر خواست را دیگر نمی .  است
این غولی است که از شیشه .  توانند خاموش کنند

بیرون آمده، و این دولت است که امروز با وجود 
تمامی دستگاه های تبلیغاتی و سرکوبش، با تمامی 
قدرت سازمان های نظامی و امنیتی اش، از پاسخ 
دادن به آن عاجز است و به روشنی میداند دیگر 
زندان و شکنجه، کارآیی سابق را در عقب زدن 
این اعتراض میلیونی، در خواباندن آتشی که برپا 
شده، در عقب راندن طبقه ای که با پرچم رادیکال 
و چپ خود کل بورژوازی را به جنگ میلطبد، 

ترس حکومت از گسترش طنین این ناقوس  .ندارد
متحدانه طبقه کارگر ایران، برای عملی کردن این 

 !کیفر خواست از کل جمهوری اسالمی است

هرجا اتحاد کارگران و آگاهى 

آنها نسبت به اینکه اعضاء یک 

طبقه جهانى اند تقویت 

میشود، هرجا کمونیسم بعنوان 

دورنماى انقالب کارگرى در 

میان کارگران رسوخ میکند و با 

هر رفیق کارگرى که به 

کمونیسم و به محافل و سلول 

هاى کمونیستى کارگران 

نزدیک میشود، یک گام به 

انقالب کمونیستى نزدیک تر 

شده ایم. سلول ها و محافل 

کمونیستى کارگرى که امروز 

تشکیل میشوند، فردا کانون 

هاى رهبرى انقالب کارگرى و 

پایه هاى قدرت حکومت 

کارگران را تشکیل خواهند 

  .داد

 منصور حکمت

 تعاونا طاه کارگره:

 سوداها و تحرک تازه در جنبش اارسری ایران

 

 مرطمی اسد پور



کمونیست      7  
236  

ماموریاتاهاای اتاحاادیاه ای، مسائاولایات  "ماجاماف 
 فرهنگ" شایان  توجه است: 

" یکی از خدمات مجمف تشکیل کاالاساهاای اکاابار 
برای محو بیسوادی باود ... در ناتایاجاه کاار ایان 
مجمف بین بینوان عده ای از بانوان گیالن باباتاکاار 
روشنک خانم، جمیله صدیقی و سکینه شهرنگ به 
تشکیل "جمعییت سعادت نسوان" زدند. قابل توجه 
است که اولین جشن هشت مارس با نصب عاکاس 
کالرزتکین رهبر زنان جهان توسط ایان جاماعایات 

برگازار شاد... ایاناجااناب  0104در رشت در سال 

شخصا عضو ماناتاخاباه دساتاگااه رهاباری ماجاماف 
فرهنگ، معلم کالس اکابر، عضاو جاماف اجارایای 
)مجمف اکتورال( مجماف و از ماوساسایان مادرساه 
دهقانی در قریه ویشاگااه و مااماور تابالایاغاات در 

 دهات بودم."

  

 تعاونیها و مبارزات اارسری در دوره معا ر

کمونایاساتای ایاران   -تاریخ معاصر جنبش کارگری
خالی از پدیده تعاونی ها است که اساسا با جاایاگااه 
حاشیه ای مبارزات اقتصادی طبقه کارگر بهم گره 
میخورد. یک طارح کالای از بارآمادهاای جاناباش 

 کارگری در ایران قابل ترسیم است: 

بر متن دوره ای از شدیدتاریان ماحارومایات هاا  -
اساسا شامل کابوس نان و ماعااش، دساتامازدهاای 
ناچیز و معوقه بطور ناگهانی اعتصاباات بازرگ 

 و همه گیر آغاز میشود.

سریعا دولت طرف حساب اعتصاب شده و پاس  -
از چند روز سرکوب و زور ... قاوانایان و وعاده 
ها و تعهداتی بسیار فراتر از ظارفایات اعاتاصااب 

 جاری را بعهده میگیرد.

پااس از کشاامااکااش کااوتاااه اولاایااه و یااک دور  -
فرسایشی بارای آزادی کاارگاران زنادانای دوره 
جدیدی از محرومیت آغاز میگاردد، وعاده هاا و 

 اجرای قوانین فراموش میگردد.

باعااضااا ایاان رونااد بااعانااوان "خصاالاات عصاایاااناای 
اعتراض طباقاه کاارگار در ایاران" ناامایاده شاده 
است، هر چاه بااشاد ایان روناد گاواه  ساناتاهاای 
ضعیف نسبت به مباارزه اقاتاصاادی مایابااشاد کاه 
بنوبه خود مبارزه ای  ضعیف و ناپایاگایار از آب 
در میهید. خصوصیات مبارزه دارای وجاوه زیار 

 است:

 خیابان و تظاهرات جلوه های اصلی آن است -

ضد رژیمی است ولای عامادتاا در چاهاارچاوب  -
آلترناتیوهای سرمایه دست و پا میزند، خصوصی 
و دولتی! مدیریت خوب یا بد، سرمایه داری فاسد 
 و رانت خوار، مخالفت با تغییر قانون کار و ... 

بی توجهی آشکار به ناتاایاج اقاتاصاادی ماباارزه   -
معین و غلطایادن باه ارزیاابای هاای اناتازاعای و 

 دلبخواه )سیاسی(

عدم تاواناایای کاارگاران و تشاکالاهاای آناهاا در  -
 پیشبرد مبارزات موثر و طوالنی  

بی تفاوتی به ابعاد مبارزه  در ماحاالت زیسات  -
 کارگری

 

دالیل بی تماوتی به تعاونی ها در جنبش ااارساری 
 ایران

وجاود ساایاه ساناگایان دولات در ایان عارصاه:  -
قوانین، اجاازه نااماه هاا، لازوم راباطاه عالانای باا 

 ادارات

 سایه سنگین سوابق دزدی مراجف رسمی -

عدم وجود مراجف قانونی روشن برای پایاگایاری  -
 دعاوی تعاونی ها

 وجود یک بازار سیاه بی در و پیکر -

عرض بیست سال فعالیت خود طبقه کارگر ایاران 
را باندازه صد سال جلو برد. در دل یاک جااماعاه 
بشدت فقر زده با یک حکومت سوپر ارتجاعی در 
راس یک باورژوازی تاازه بادوران رسایاده ولای 
حریص، وحشای اساتاثاماارگار و ماجاهاز باه یاک 
پالتفرم روشن  طبقاتی ضد کارگاری  ماوجاودیات 
 –طبقه کارگر را در نقشاه سایااسای و اجاتامااعای 

اقتصادی ایران ثابات کارد. صارف زاویاه تاوجاه 
برنامه عملی این حزب به تعاونی ها گویای جاهات 
گیری داهیانه و پیشرو باه پایاشابارد ماناافاف طاباقاه 
کارگر است، اما تاعااونای هاا باخاودی خاود چایاز 
زیااادی در مااورد جااایااگاااه ایاان حاازب در تاااریااخ 
دستاوردهای طبقه و جاناباش کاارگاری در ایاران 
نمیگوید. برای قضاوت درست و منصفانه تر باایاد 
به میدان اصلی ابراز وجود این حازب در جاناباش 
اتحادیه هاای کاارگاری در ایاران کاناکااش کارد، 
سبک کار، نوع اتحادیه، افق و مکانیزم های روی 

 آوری به طبقه کارگر ... 

برای ادای حق مطلب در اداماه روی دو الاگاوی 
مسلم تاریخ جنبش کارگری جهان مکث خواهد شاد 
که هر یک به ناوباه خاود تصاویار اتاحاادیاه هاای 
کاارگااری تااوده ای در دل جااامااعااه ای مااماالااو از 

 تحوالت سیاسی و اجتماعی است.

 

 یوسف افتخاری

افتخاری را باید اسطوره سازماندهی و اعاتاصااب 
نامید. او گلوله آتشی است که از دل فقر و استثماار 
و پراکندگی و عصیان نه ماحاروماان بالاکاه طاباقاه 
کارگر را میبیند و سازمان و اتحاد و مباارزه هاماه 
نشست و برخاستهاای او باا کاارگاران و خااناواده 
های کارگری است. او اعجوبه تشکیل اتحادیاه در 
هر جا که کارگر و اساتاثاماار هسات، و حاتای در 
زندان، میباشد.  مطالعه فعالیتهای یوسف افتاخااری 
از چند جهت با ارزش و غیر قابل اغمااض اسات. 
ساارگااذشاات و اسااناااد گاارد آوری شااده در کااتاااب 
خاااطاارات وی خااواناانااده را بااا بساایاااری ظاارایااف 
فعالیتی یک سازمانده بزرگ کارگری/کماونایاساتای 
تاریخ ایران در دوره های ماهام تاحاوالت ماباارزه 
کارگری و در مراکز اصلی کارگری آشنا میساازد 
و بااعااالوه او از سااازمااان دهااناادگااان باازرگااتااریاان 
تشکیالت اتحادیه سراسری کارگری در ایاران در 

است. در فعالیت فردی وتشکایاالتای   0302سالهای 

او در زمینه تعاونی ها رد پای واضاح را مایاتاوان 
سراغ گرفت. او مبتکر ایجاد اولین و تنها بااشاگااه 
ورزشی کارگران ایرانی در شارکات نافات آباادان 
است که پوشش محال تاجاماف کاارگاران و تارویاج 
آگاهی و سازمانیابی میان آنها عمل مایاکاناد. او از 
سازماندهندگان اتحادیه ای طرفادار ساخات گایاری 
در شرایط عضویت کارگران و از جمله تاعاهاد باه 
پاارداخاات حااق عضااویاات اساات، افااتااخاااری از 
طرفداران ضرورت برنامه ریزی دقیق اعتاصااب 
و از جمله لزوم صانادوق ماالای اسات. دساتارسای 
پیشروان طبقه کارگر ایران به تجربیات او در راه 
خیز برداشتن به سوی "غیرممکن ها" یک سعادت 

 (است. )شرح بیشتر در مقاله ضمیمه

 

 اردشیر آوانسیان

ارزش فعالیتهای کمونیستی و طبقااتای او در غاناا 
بخشیدن به مفهوم اتحادیه در ابعاد اجتمااعای و در 
دل توده های کارگر و زحمتکش است. او ازبنایاان 
گذاران اتحادیه کارگاران قاالایابااف در مااماوریات 
حزبی خاود باه خاراساان اسات. ماقااالت "ماجالاه 
کمونیست"  در دشاواری "یاک اتااق کاار ماحاقار 
مرکب از یک حصیر و لحاف و دشک و باالاش و 
یک کوزه آب" با تشاریاح شارایاط کاار کاارگاران 
 –اساسا خردسال از ادبیاات کاالاسایاک کاارگاری 

کمونیسستی ایران مانادنای اسات، اماا ماانادنای تار 
الگوهای دخالتگرایانه و عامالای ایان اتاحاادیاه در 
شرایط زندگی کارگران قالیباف از جمله از طریاق 
تعاونی کارگران اسات. )شارح بایاشاتار در ماقاالاه 

 (ضمیمه

در میان فعالیتهای آوانسیان در گیالن باه ماوازات  

دوران طالیی تعااونایاهاا در دهاه اوو جاماهاوری 
 اسالمی

تاا پاایاان جاناگ را  75فاصله سالهای میان قایاام 
میتوان دوره طالیی از رشد تصاعدی و بای وقافاه 
تعاونی ها نامید. این تعاونی ها اساسا در محایاهاای 
کارگری شکل گرفت اما نه از نظر اقتصادی و نه 
از نظر اجتماعی حاوی بار مثبتی بارای طاباقاه و 
آحاد کارگر واقاف نشاد. یاک هایااهاوی پاوچ، درد 
جانکاه توهم، تاوان ساخات مایالایاوناهاا کاارگار در 
فقدان رهبران طبقاتی و کمونیست ... میتاوان آنارا 

 خالصه کرد.

 

 دالیل رشد تعاونی ها در محیطهای اارسری

 سوسیالیستی -تبلیغات مغلطه های اسالمی -

روحیه مثبت سازنادگای در تاوهام باه پایاروزی  -
 انقالب

بیکاری ناشی از بحران اقتصادی، باالتاکالایافای  -
پس از انقالب، جنگ و ...  باخاش عاظایامای از 
کارگران صنعتی را به ایجاد تعاونی های تولایادی 

 کوچک و عمدتا نافرجام سوق داد.

کانال تاوزیاف کاوپان و ساباد کااالیای باه سامات  -
شوراهای اسالمی   به اسم تعاونی هاای مصارف 

 جا زده شد. 

دولت و کمیاتاه اماام باا  یاک سارماایاه نااچایاز  -
کارخانگی زنان و کودکاان را  باه اسام تاعااونای 
های اشتغالزای "میکرو اکونومی" سازمان بدهد، 
استثمار کند  و تشویق سازمان ملل و آی.ال.او را 

 همراه خود سازد.

  

 دوران عپاوو تعاونی ها ی  

پرونده های دزدی کالن مقامات خانه کارگر از  -
صانادوق اتااحاادیاه تااعااونای مصاارف کاارگااری 

 "امکان"

دزدی و سو  مدیریت در اندوخته های تعااونای  -
 مسکن معلمان

پرونده های بیشمار از دزدی در سبدهای کاالی  -
 کارگران 

  

 دوران افوو تعاونی های اارسری 

بنا به آمار خانه کارگاراز شاصات هازار تاعااونای 
ثبت شده، تنها سی درصد آنها فعال هستند. بیش از 

در صد مراکز کارگری فاقد هر گونه فاعاالایات  12

 حول تعاونی های کارگری می باشند.

 –تااعاااوناای هااای کااارگااری و جااناابااش کااارگااری 
 کمونیستی در ایران 

قدیم ترین سند مربوط باه تاعااونایاهاا در "پارگارام 
عملیات حزب کمونیست ایاران" مصاوب کاناگاره 

در شاهار رضاایایاه(  0101دوم این حازب )ساال 

 است: 

"در  قسمت تشکیل شرکتهای تعاونی )کئوپراتایاف 
 ها(

حزب کمونیست ایران توسعه هرگوناه شارکاتاهاای 
تعاونی را از وظایاف خاود مایاشاماارد. حاکاومات 
جمهوری فدراتیو ملی باید منتهی درجه کاماک را 
به شرکتهای تعاونی بعمال آورد. ماخاصاوصاا در 
قسمت جلب کاردن فاقایارتاریان طاباقاه هاای مالات 
بشرکت در این تشکیالت. قوانین جمهوریات مالای 
باید مانف شود که صنفهای ثاروت دار شارکاتاهاای 
تعاونی را مانند آلت استثمار و اساارت اقاتاصاادی 

 زحمتکشان بمنفعت خود بکار برند."

حزب کمونیست ایاران بادون ذره ای تاردیاد در  

 تعاونا طاه کارگره...

اقتصادی نه مرحله ای بدوی  در ماقاابال ماباارزه 
سیاسی، نه پیش شرط، بلکه خود مباارزه سایااسای 

 است.

سوم: برای مارکاس مساالاه دولات و قااناون یاک 
مساله محوری است. تمام مواضف آنارشیساتای بار 
علیه دولت برای مارکس مادام که یاک افشااگاری 
از اعماق توحش کاپیاتاالایاسام اسات قاابال احاتارام 
ماایااباااشااد. رفاارم باارای مااارکااس اکاایاادا شاااماال 
دستاوردهای کوچک است که مایاتاواناد باا تابادیال 
شدن به یک اهرم قوی برای وادار ساخاتان دولات 
به تغییر قوانیان ماوثار واقاف شاود. باه ایان ماعاناا 
تعاونی همانقدر که تغییرات عملی و مادی کوچک 
را در دستور قرار میدهد، تنها زمانیکه در خدمت 
بسیج کارگران در مبارزه باا سارماایاه و طاباقاات 
حاکم نقش ایفا کند، سیاسی و انقالبی تاریان ابازار 

 جنبش کارگری است.

این دو نکته باز خوانی تازه ای از تمام تاریخ صد 
کاماونایاساتای   –و بیست ساله از جناباش کاارگاری 

ایران را بدست میدهد. این بازخاوانای باخاصاوص 
رو به آینده و در حل ماعاضاالت دسات باگاریاباان 
امروز حیاتی است. به این امار در اداماه ناوشاتاه 

 پرداخته میشود. 

 

 تعاونیهای رسمی و دولتی در ایران

آغاز کار تعاونی در ایران به تاسیس اولین تعاونی 

 0304روستایی در شهرستاان گارمساار در ساال 

بازمیگردد. این مورد سرآغاز  تااسایاس تاعااونای 
درچااهااارچااوب یااک ماادل اقااتااصااادی بااورژوایاای 
ازطریق تشویاق و آماوزش عاماومای و باکاماک 
مساعدتهای مالی دولت صورت مایاگارفات کاه تاا 
جمهوری اسالمی و تا به اماروز هام اداماه دارد. 

 این تاریخ بطورفشرده و گذرا معرفی میشود:

 

 حکومت رضاشاه

عضاو  0202جمعا سه تعاونی باا  0302تا سال  -

 کشاورز.

ماموریت ویاه رضا شاه به وزیر کشاور بارای  -
 جلب توجه و اعتماد عمومی 

اجاتاماای دولات   –آغاز فاعاالایاتاهاای اقاتاصاادی  -
 امریکا تحت عنوان "اصل چهار" 

فعالیتهای سازمان جهانی کار برای راهنمایای و  -
 تشکیل تعاونی 

 

 حکومت پهلوی دوم 

تصویب قانون جدید و مدرن تعاونی هاا درساال  -

 و تشکیل وزارتخانه ویاه 0302

اصالحاات ارضای و رشاد سارطاانای تاعااونای  -
 روستایی برای خرید ماشین آالت

تعداد تعاونی های کارگری اعم از کار و تولید،  -

 تعاونا طاه کارگره...

 0011برابار باا  0341مصرف و اسکان در سال 

افزایش مای  0113است که تا یازده سال بعدتر به 

 یابد.

هایااچ شاواهااد و آمااری دال بار تاعااوناای هااای  -
کارگری غیر دولتی در دست نایاسات. هار گاوناه 
فعالیت مستقل کارگری  تحت تعقیب دستگااهاهاای 

 جاسوسی قرار گرفته است.

 کارگراد وهاد متحد شولد
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قزوینی، محمود. "اعتصاب خوزستان"،  اقاتابااس 
کتاب خاطرات دوران سپری شده )خاطارات و از 

 اسناد یوسف افتخاری(

حکامات، ماناصاور. "سامایاناار دربااره ماباارزات 
 اقتصادی طبقه کارگر".

گااروه نااویسااناادگااان شااانااگااهااای، "تاااریااخ جااناابااش 
 کمونیستی بین المللی ".

سامانی، جالل، "پیدایش و تکامل طبقه کارگر )از 

 (".0101آغاز تا 

سعیدی، ناصر. "تاریخچه مبارزات و باحاث هاای 
پیراماون کاناتارل و مادیاریات کاارگاری"، کاتااب 

 .0پاوهش کارگری، شماره 

-مزدک. اسناد تاریخی جنبش کارگاری، ساوسایاال
 دمکراسی ایران.

مارکس و انگلس، اسناد انترناسیونال اول. حاجات 
 برزگر.

مارکس و انگلس، جامعه بیان الامالالای کاارگاران، 
 ترجمه فرهاد بشارت.

تارخچه تعاونی ها در ایاران، صافاحاه ایاناتارناتای 
 وزارت تعاون.

 دور بماند. 

مبارزه طبقاتی یک کشمکش  میان قدرتهای ماادی 
و واقعی طبقات است، اتحاد و آگاهی جز در بایاان 
سازمانی و تشکایاالتای یاک افسااناه )ماخارب( از 
مبارزه جویی  بیش نیست. یک مباارزه اقاتاصاادی 
موفق تنها میتواند باا نایاروی تاعایان یاافاتاه آگااهای 
طبقاتی کارگران در ماقاابال باورژوازی بصاورت 
یک تشکل یا هر درجه از سازمان یافتاگای ماعانای 
پیدا کند، و تمام تار و پود این پروسه بزرگتریان و 
واقعی ترین و عملی ترین پیشرفت طاباقاه کاارگار 

 در زمین سیاسی را بهمراه دارد. 

 

 پایان سخن 

این نوشته  نه قصد یک بررسی بادقات مساتاناد از 
پدیده های مورد باحاث خاود، و ناه ادعاای کشاف 
حلقه اصلی و گاماشاده و چایازی از ایان بااب را 
نادارد. در عاایان حااال تاالش شااده اسات کاه یااک 
ماتریال قابل اتکا و کاار شاده در ماقاابال فاعاالایان 
کارگری و عالقمندان باه ایان عارصاه را فاراهام 

 آورد. 

اینجا لیست کتابها و ماخذهایی را که با دقت ماورد 
مطالعه قرار داده و به آنها متکی باوده ام را ذکار 
میکنم. واقف هستم که نوشته از کمبود ذکر مانااباف 
در جای مخصوص خود رنج میبارد. لایاسات زیار 
شاید کمکی باشد کاه حاداقال دیان خاود باه کاار و 

 زحمت دیگران را ادا کنم. 

بیات کااوه و تافارشای ماجایاد، "خااطارات دوران 
 سپری شده" )خاطرات و اسناد یوسف افتخاری(

دارالشفا، یاشار. "تاریخ تحلیلای جاناباش کاارگاری 
 ایران".

هزینه نایاروی کاار خاواهاد باود. باه ایان تارتایاب 
کاارگاران داوطاالابااناه باه چاماااق سارماایااه تابادیاال 
میگردند.این هیشه جزو سیااسات شانااخاتاه شاده و 
یک آرزوی آشکار سرمایه بوده است کاه کاارگار 
را در "واقعیت" تلخ حفب تولایاد و تاهادیاد رقاابات 

 شریک سازد. 

مساله اساسی دیگر جلوگایاری از ورود تاولایادات 
خارجی است. محدودیت ورود کااالهاای خاارجای 
یک سیاست ضد کارگری برای حافاب گاردش پار 
سود همپالکی بورژوا با مکیادن خاون رفاقاای هام 
طبقه ای در بیغوله های تولیدی و در توحش قانون 
کار وطنی است. تعاونی کنترل کارگری در واقاف 
و به سادگی به معنای واگذاری کاناتارل باخاشاهاای 
دیگر زندگی کارگر بر معیشت خاویاش باه طاباقاه 

 بورژوا است.

تعاونای هاای تاولایاد ااوعاک و تاوزیا ، عارا و 
 عگونه؟

بسیج نیروی این تعاونی ها برای تهیه مواد الزم با 
دارناد و بارای  سازمان یافته ماردم رو باه دولات

توزیف به عقل و احترام و همبستگی ماردم ماتاکای 
 هستند. 

 

 تعاونی ها و ار ه اار در محالت

تعاونی ها میتواند و باید فعالایات خاود را ماتاوجاه 
محاالت زیسات کاارگاری کاناد. ایان ناقاطاه قاوت 
شناختاه شاده تاعااونای هاا اسات، تاقاویات دخاالات 
خانواده های کارگری، تضمیان دخاالات کاارگاران 

 بیکار و بازنشسته

تعاونی کاارگاری رخاتاشاویاخااناه هاای ماحاالت  -
 شوش ) یا سنندج ، اراک، اهواز و یا  بافق (

 تعاونی کارگری مهد کودکهای محالت شوش -

تعاونی کارگری بایامااران دیاابات )مارض قاناد(   -
 شهر شوش  

تعاونی تولید محصوالت )از سبزیجات تا وسایل  -
 و خدمات پیشرفته تکنیکی( محلی در شوش

فروشگاههای تعاونی با حذف واساطاه هاا و باا  -
 قیمت ارزان در محالت شوش 

تااعاااون باارای تسااهاایاال خااانااه هااای مسااتاااجااری  -
 کارگران

تعاون برای دسترسی به ایااب و ذهااب آسااناتار  -
 برای کارگران و خانواده های آنها

تعاونی دسترسی به کامپیوتر و آماوزش امانایات  -
 کامپیوتر

 تعاونی پاتوقها  و باشگاههای کارگری 

 

*** 

 

همگی با ابتکار مستقیم اتحادیه نیشکر، تحت نافاوذ 
 اتحادیه و با هماهنگی مسئوالن اتحادیه 

 در این تعاونی ها:

 سود بسیار ناچیز است

 کار  کودکان ممنوع است 

یک زن بیوه  زحمتکش افغانی بارای شایار باچاه 
 اش دلهره نخواهد داشت

 عالم و آدم میدانند پشتیبان مالی اتحادیه است

خاانااواده کااارگااران اعااتااصااباای خاود بااخاود حااق 
 برداشت مجانی نیازهای خود را دارند.

... 

 مساله اساسی در این بحث اینستکه:

تادارک یاک اوال: اینگونه فعالیتها جزو الیتجزای 
موفق نمایاتاواناد از ناظار پاناهاان مبارزه اقتصادی 

 بماند

ثانیا: اینگونه فعالیتها نمیتواند جزو الیتجزای نتایج 
از یک مبارزه اقتصادی موفاق از ناظار بجا مانده 

 تعاونا طاه کارگره...

سیاست های اقتصادی بحرانی و غیر قابل پایاش  -
 بینی

 بنیه ضعیف مالی کارگران -

 تعقیب و کارشکنی های امنیتی -

 مهمتر از همه عدم وجود فعالین عملی این  -

عرصه در مایاان کاارگاران و فاقادان سانات و  -
 تجربه های موفق

 

 بازسشت به نیشکر -تعاونی ها رو به آینده

"سندیکای هفت تاپاه باا شاهار شاوش چاه خاواهاد 
کرد؟" ایان ساوال و تشاویاش بازرگ جاماهاوری 
اسالمی در راس بورژوازی ایران در تالطم هاای 
حاد آذرماه بود. در مورد نقاط قوت و تاثیرات این 
اعتصابات زیاد گفته شده است. اما هنوز جاا دارد 
از یک پدیده و آنهم از تقسیام قادرت دوفااکاتاو در 
شوش سخن گافات. اعاتاصااب ناه فاقاط کاارخااناه 
نیشکر بلکه کل شهر شوش را در کنترل سانادیاکاا 
قرار داده بود. حق داشتند. اعتصاب هفت تاپاه ناه 
فقط  تصفیه حساب با بن بست حکومت در پااساخ 
به تامین نیازهای مردم زحمتکش بود، بلکه  عادم 
صالحیت  حاکاومات را اعاالم مایاداشات و یاک 

 ادعای ساده را جار میزد: گم شوید!

امروز، روزی از روزها در باررسای ناباردهاای  
بزرگ اتحادیه های این مرز و بوم  شاهار شاوش 
قبل و بعد از آذر ماه را زیر ذره بین قرار خواهند 
داد. سندیکا را در مقابل این سوال قارار خاواهاناد 
داد:  بااعتماد و همراهی وسمپاتی یک شهار  چاه 
میشد کرد و چه شد؟ سوال اینست کجا و چاگاوناه 
کارگران هفت تپه و سندیکای آنها متحدتر، منسجم 

 تر بیرون آمده اند؟ 

طباقااتای ایان  –تعاونی ها به فضای قدرتمند مادی 
سوال تعلق دارد. این سوال مرز گذشاتاه و آیاناده، 
مرز در جا زدن و پیروزی را رقم مایازناد. بادون 
شک تا همین جا زحمتکشان شوش و کاارگاران و 
افکار عمومی با حمایت بیدریغ تاکاناونای شاایساتاه 
آنند که سندیاکاای خاود را در ماقاابال ایان ساوال 

 بیابند.

 

 تعاونی ها و اتحادیه ها

تعاونی ها و بهبودهای عملی حاصل فعایت آنها به 
طریق اولی یک هدف در خود بوده و در پیاشابارد 
امر مبارزه طبقاتای کاارگاران ضاروری و غایار 
قابال اغامااض اسات. اماا باخاودی خاود، ماجاماف 
الااجاازایااری از تااعاااوناای هااا و در غاایاااب ناافااس 
مبارزاتی کارگری جز باهاباودهاای جازیای ره باه 
جایی نمیبرد. مبارزات اقتصاادی بارای پایاروزی 
خود به  اتحادیه ها نیاز دارد تاا باتاواناد دولات را 
برای تامین شرایط قابل قبول اقاتاصاادی باه زاناو 
درآورد. منطق کارکرد اقتصادی سرمایه داری بر 
تعدی بی وقفه به دستمزد و معیشت و شرایط کاار 
کااارگااران اسااتااوار اساات.  هاایااچ تااعاااون و هاایااچ 
اعتصاب پیروزمندی جز زمانیکاه بار ایان دسات 
درازی فایق نیامده نه قابال اطامایاناان و ناه حاتای 
غرور انگیز است. تعاونی هاا ابازاری در دسات 
اتحادیه ها برای دستیابی به باهاتاریان تاخاتاه پارش 

 ممکن میتواند عمل کند. 

 

عرا تعاونی های انترو ااارساری  یاک سایااسات 
 ولط است؟

این تعااونای هاا مااداماکاه در چاهاارچاوب باازار 
سرمایه داری حرکت میکند سریعا به یک ماوتاور 
قدرتمند تفرقه و باهاره کشای از کاارگاران عضاو 
تبدیل میگردند. چنین تعاونی مستلزم یک سارماایاه 
اولیه مناسبت که با توجه به سطح تکنیک و مکاان 
وگمرکات و بهره قروض آن، اگر غیر قاابال حال 
نباشد، از همان ابتدا بختاکای در خاارج از دایاره 
کنترل اعضا به آن تحمیل میکند. حتی مصاادره و 
واگذاری مجانی واحد تولیدی تاغایایار اسااسای در 
اصاال مسااالااه ایااجاااد نااماایااکاانااد. مااادام کااه فااروش 
محصول و سود حاصله چرخش تولید را تضامایان 
میسازد، محصول قاابال رقاابات مساتالازم کااهاش 



 

تپه از جمله اسماعیل باخاشای، فارصات را بارای 
آرام کااردن و خااواباااناادن اعااتااراضااات و فااریااب 
کارگران مناسب دیده بودند، گاارد حافااظاتای آناهاا 
برای اجاازه ورود باه جاماف کاارگاران و اماکاان 
صحبت کردن، عکس اسمااعایال باخاشای را بالاناد 
کرده و با ریاکااری و ایاناکاه "ماا هام اسامااعایال 

 بخشی هستیم" و خودی وارد جمف آنها شدند.

در دل این جدال صفی از فاعاالایان و ساخاناگاویاان 
کارگری در این دو مرکز عروج کردند و نه تاناهاا 
در میان کاارگاران ایان دو مارکاز کاه در ساطاح 
جامعه به عنوان شخصیتهای سیاسای جادی، قاابال 
احترام، برابری طلب و بی توهم شانااخاتاه شادناد. 
همین حاقایاقات و شانااخاتان آناهاا از جااناب ماردم 
آزادیخواه و جایگاه واالی آنها در قالاب مایالایاوناهاا 
انسان، سرکوب آنها را امروز دیگر ساخات کارده 

 است.

 

 نقش رهبران و تااتیک جمهوری اسالمی

نقش رهبران و فعالینای کاه در ایان دوره عاروج 
کردند و جایگاه هر یک از آنها، بر کسی پاوشایاده 
نیست. دامنه خودآگاهی و روشنی سیااسات و افاق 
آنها به عنوان سخاناگاو و ناماایاناده کاارگاران ایان 
مراکز، توان و کالیبرشان و نقشی که هار یاک از 
آنها ایفا کرد، نه تنها در ماباارزه ایان دوره ناقاش 
جدی داشت، بعالوه دامنه اعتبار و اتوریته آنها را 
در میان طبقاه کاارگار ایاران و ماردم آزادیاخاواه 

 بطور وسیعی گسترش داد. 

جمهوری اسالمی و کاارفارماا باا هاماه عاوامال و 
ارگاانااهااای آناهااا، تااالش جادی کااردنااد، کااه ماایااان 
نمایندگان کارگران  و توده کارگر فاصله بیندازند. 
از تهدید تا پخش شایعات، پاپوش دوزی و دسیاساه 
و پرونده سازی و... بکار گرفته شد. اما هماه ایان 
توطئه و ترفندها در مقابل هوشیاری کارگران ایان 
دو مرکز و نمایندگان آنها خنثی و نقش بر آب شاد. 
تالش کردند سخن چینان و جاسوسان خود را فعال 
 کنند و عالوه بر نمایندگـان کـــــارگران سر به هر 

طلبی و مدعی بودن آنها، بیان اینکه این مراکز را 
ما و پدران ماا باناا ناهااده اسات و خاود و تاوساط 
شورای کارگری خود اداره اش میکنیم، مستقال از 
ممکن بودن و ممکن نبودن آن در این اوضاع، اماا 
همین مدعی و صاحب پاسخ و آلاتارنااتایاو باودن ، 
طبقه کارگر و رهباران آنارا در قاامات صااحاباان 
جامعه و مدعی نمایان سااخات و خاط بااطالای بار 
کارگرپناهی صف طوالنی جاریااناات و گاروهاای 
راست و چپ از خانه کارگر تا کارگر پناهی چاپ 

 های خلقی و ملی و قومی و... کشید.

همبستگی کارگران این دو مرکز، اتکاای آناهاا بار 
تجمعاات و ماجااماف عاماومای خاود، طارح باحاث 
شااوراهااای کااارگااری و تااالش باارای ایااجاااد آن، 
آژیتاسیونهای هر روزه شخصایاتاهاا و ناماایانادگاان 
آنها، افشا و خنثی کردن همه برنامه و تارفانادهاای 
حاکمیت و نمایندگان مختلف آنها در جمف کارگران 
و در مقابل چشام جااماعاه، هاماباساتاگای عامایاق و 
یکاپاارچاه ای ایاجااد کارده باود کاه دسات و باال 
کارفرما و حاکمیت و ارگانهای سرکاوب و تاالش 
برای چند دستگی و انشقاق را بشدت ساخات کارد. 
این تحرک یک بار دیگر اهمیت مجامف عمومی و 
دخالت مستقیم کارگران در تصمیمات و اجرای آن 
بااه عاانااوان ساااده تااریاان و ماامااکاان تااریاان راه و 
دمکراسی مساتاقایام کاارگاری را در خاون طاباقاه 
کارگر جاری کرد. این تجربه بطور قطف ناه تاناهاا 
در مبارزات آتی کارگران این دو مرکز که در کال 
مبارزات طبقه کارگر ایران دستمایه و تاجارباه ای 

 ارزشمند و قابل تکثیر خواهد بود.

واقعیت این است که ابعاد حماایات ماردم اهاواز و 
شوش از کارگران این دو مرکز، سماپااتای بازرگ 
کل جامعه به آنها و ترس از تبدیل آن باه تاحارکای 
بزرگ کارگری، حاکمین را دست پاچه کرده باود. 
همین حقیقت است که همه دشاماناان رناگاارناگ و 
قسم خورد طبقه کارگر ایران از دولت و مجلس و 
قوه قضائیه تا فرماندار و استانادار و ماحاجاوب و 
عوامل خانه کارگر و امام جمعه و...، را ماجاباور 
کرد برای مقابله با کارگران و پیش برد نقشه هاای 
شوم خود، ریاکارانه لباس کارگار دوساتای باه تان 
کنند. زمانی که نمایندگان دولت و ساپااه پااساداران 
و...، بدنبال دستگیری تعدادی از نمایانادگاان هافات 

محروم جامعه و هر انسان عدالتخواهی، باه هافات 
تپه ای ها و فاوالدی هاا باه عاناوان پایاشاقاراوالن 
رادیکال و شایسته جنبش خود ناگااه کاردناد. هاماه 
نگاهها به هفت تاپاه و فاوالد و باه تاحارک غاول 
عظیم طبقه کارگر در ایران و امید به پایاشاروی و 
پیروزی آن دوخته شد. در این مدت دهها مایالایاون 
کارگر شاغل و بیکار و خانواده های آنها و اقشاار 
مختلف ماردم آزادیاخاواه، پایاروزی خاود در ایان 
جدال را به پیروزی کارگران هافات تاپاه و فاوالد 
گره زدند. به حق هر پیشروی کاارگاران فاوالد و 
هفت تپه را پیشروی خود  در جدال بر سر رفاه و 
سعادت و آزادی میدیدند. برای اولیان باار باعاد از 

، کاارگاران ٧٥اعتصاب کارگران نافات در ساال 
فوالد و هفت تپه و رهبران و فعالین آنها به عناوان 
نماد مقاومت جامعه و کل صف استثمار شدگان در 
راس قرار گرفته اند. مرکز جدال در هفات تاپاه و 
فوالد و شهر شوش و اهواز بود اما داماناه آن کال 

 جامعه را فرا گرفت. 

اعتراضات کارگران فوالد و هفات تاپاه ماوقاعایات 
طبقاه کاارگار را در جااماعاه و در تاقاابال آن باا 
حاکمیت گامها به جلو برد. در این مدت عالوه بار 
خود کارگران این دو مرکز و خانواده های آنها که 
با اتحادی باال جدالی قابل تقدیر را در خاوزساتاان 
پیش بردند و مردم آزادیاخاواه شاوش و اهاواز را 
همراه خود کردند، موجی از حمایتهاا در ساراسار 
ایران به طرف شوش و اهواز سرازیار شاد. نسال 
جوان تحصیل کرده طبقاه کاارگار باا بااناگ رساا 
فضای همه دانشگاهها را، علیرغم تهدید و ارعابی 
کاه حااکامایات اناجاام داد، باه هافات تاپاه و فاوالد 
اختصاص داد. "اسماعایال زنادان اسات، ماا هاماه 
بخشی هستیم"، "کارگر زنادانای آزاد باایاد گاردد، 
"ما فرزند کارگرانایام در کاناارشاان مای ماانایام"، 
"کارگر، معلم، دانشجو اتحاد، اتاحااد"، "درود بار 
کارگر، مرگ بر ستمگر" و بسیاری شعارهای از 
این قبیل در بسیاری از دانشگاهها طنین انداز شاد. 
معلمین، بازنشستگان، وکال، نویسندگان، هنرمندان 
انواع محافل و مراکز کارگری از شرکت واحد تاا 
جمعهایی از کارگران و مردم آزادیخواه به اشکاال 
مختلف، از کارگران ایان دو مارکاز و فاعاالایاناش 
حماایات کاردناد. شاعارا بارایشاان شاعار گافاتاناد و 
نوازندگان به افتخار آنها نواختند و هانارمانادان در 
دفاع از آنها روی صاحاناه رفاتاناد. در یاک کاالم 
جامعه و استثمار شدگان به جدال هفت تپه و فاوالد 
با کارفرما و حاکامایات باه عاناوان جادال خاود باا 
بورژوازی و دولتش نگاه کردند، به آن دل بساتاناد 
و از آن انرژی و شور و قدرت گارفاتاناد. در ایان 
مدت علیرغم دیوار سانسور میدیاا و رسااناه هاای 
جمهوری اسالمی، بانگ و حق خواهای کاارگاران 
و صدای نماینده و سخنگویان آنها دهان به دهان با 
شور و شوق به خااناه هاای ماردم رفات و باحاث 
مجالس و تجمعات آنها شد. امروز جامعه بسایااری 
از فعالین این دو مرکز را که قباال اسامای از آناهاا 
نشنیده بود بعاناوان ساخاناگاوی صاالاح خاود ناگااه 
میکنند و در قلب آنها جای دارناد. هامایان حاقایاقات 
کار حاکمیت در سرکوب آنها را با مشکالت جادی 

 روبرو کرده است. 

در این مدت مهمترین اخبار جامعه و رسااناه هاای 
آنها از جدال جناحها و دعوای آمریکاا و ایاران و 
حتی بحث استیضاح وزرای دولت در مجلاس، در 
زیر فضای حاکم بر جامعه حول ماباارزات هافات 
تپه و فوالد به حاشیه رانده شدند. جامعه از دریچاه 
هفت تپه و فوالد شاهاد باروز یاک عادالاتاخاواهای 
عمیق، یک مساوات طلبی ضد سرمایه داری شاد. 
همین حقیقت جایگاه طبقه کارگر ایران را در ذهن 
جامعه و در روانشناسی آن به طور جادی تاغایایار 

عاروج طاباقاه  ٧٥داد و باال برد. در دوره انقالب 
کارگر و خصوصا به میدان آمدن کارگر نفت کمر 
رژیم پهلوی را شکاند و "کاارگار نافات ماا رهابار 
سرسخت ما" به یکی از شعارهای اصلی تجمعات 
اعتراضی تبدیل شد. همزمان عروج کاارگار نافات 
در ابعاد سیاسی و اجتماعی زمایاناه هاا و شارایاط 
عروج کمونیسم این طبقه و جاواب و افاق آن را 
فراهم ساخته و شروع دوره پایان همه سیاساتاهاا و 
افقهای خرده بورژوایی و چپ خلاقای آن دوره را 
هم به نام مارکسیسم و کمونیسم خط بطالنی کشیاد. 
در این دوره هم عروج کارگر این دو مرکز و حق 

کتابی کاه در دسات داریاد گاوشاه ای از مقدمه: 
حمایتهای کارگران، بخشهای مختلف جامعه ایران 
از دانشاجاو و ماعالام تاا ماردم آزادیاخاواه و... و 
همزمان باخاشای از حاماایاتاهاای بایان الامالالای از 
کااارگااران فااوالد و هاافاات تااپااه و ماابااارزات 
عدالتخواهانه آنها است. در ایان کاتااب هاماچانایان 
مطالب و اعالمیاه هاای حازب حاکاماتایاسات)خاط 
رسمی( و رفقایی که در این زمایاناه اظاهاار ناظار 
کرده اند آمده است. نوشته "طبقه کارگر از دریچه 
فوالد و هفت تپه" باه عاناوان ماقادماه ای بار ایان 
ماجامااوعاه در حاقاایاقاات ناگاااهای باه جااایاگاااه ایاان 
اعتراضات و نقش آن در دوره ای معین است کاه 

 این دو اعتصاب در آن اتفاق افتاده است. 

امیدوارم رهبران و فعالین و سخنگویان کاارگاران 
هفت تپه و فوالد، کسانی که در دل بیش از یکامااه 
جدال و در اعتراضی وسیف و متحد علیه استثاماار 
و بردگی و در جنگی بسیار نابرابر و همه جااناباه 
با دولت و کارفرماا و هاماه عاوامال آناهاا، تاالش 
کااردنااد هاام طاابااقااه ای هااای خااود را ساارباالاانااد و 
پیروزمند از همه تند پیچها عاباور دهاناد، باتاواناناد 
تجربیات این دوره و تجارب خاود و ارزیاابای از 
این تحرکات را در اختیار طبقه کارگار و جاناباش 

 برابری طلبانه قرار دهند.

 

 طبقه اارسر از دریچه فوالد و همت تپه

امروز در شرایطی بحث از جاایاگااه اعاتاراضاات 
هفت تپه و فوالد میشود که هنوز و تا ایان لاحاظاه 
هفت نفر از کارگران فوالد در زندانند، هنوز علی 
نجاتی عضو سندیکای هفت تپاه در زنادان اسات. 
اسماعیل بخشی با فشار رفقای کاارگارش و سایال 
مردمی که در این روزها همراه و پشتایاباان هافات 
تپه بودند با وثیقه ای سنگین آزاد شد. بعالو سپایاده 
قلیان و عسال ماحامادی کاه باه جارم حاماایات از 
کارگران هفت تپه و فوالد دستگیر شدند، با وثایاقاه 
های سنگین آزاد شدند. هاناوز عالایارغام پاادگاانای 
کردن کارخانه، تالش و مبارزه کارگران هفت تپه 
و فوالد برای آزادی دستگیر شادگاان اداماه دارد. 
هنوز هر روز کارگران و خاناواده هاای آناهاا در 
 ٥اهواز و در مقابل مراجاف دولاتای بارای آزادی 

کارگر زندانی تجمف میکناناد. اماروز و عالایارغام 
پرداخت حقوق معوقه چند ماه و اقداماتی کاوچاک 
دیگر در این مراکز اما هنوز بخشی قابل توجه ای 
از مطالبات کارگران در هار دو باخاش فاوالد و 
هفت تپه برآورد نشده است. با ایان حاال ناگااه باه 
هفت تپه و فوالد از دریچه این مطالبات و اتفاقاات 
مورد اشاره بسیار محدود نگرانه و گاماراه کاناناده 
است. هفت تپه و فوالد دستااوردهاای بازرگای در 
این دوره نصیب خود و کل طاباقاه کاارگار ایاران 

 کردند که اینجا به نکاتی از آن اشاره میکنم.

دو اعتصاب فوق در یک توازن قوای معین و بعد 
از اعتراضات دیماه و تغییر توازن قوا در جاماعاه  
به نفف محرومین اتافااق افاتااد. اگار در یاک ساال 
گذشته و در تحرک دیماه مسائالاه جادال عالانای باا 
حاکمیت از جانب اقشار محروم جامعه علنا و در 
اباعااد بازرگ اتافااق افاتااد و مسائالاه سارناگاوناای 
جمهوری اسالمی با همه جناح و دسته بنادی هاای 
آن را روی ماایااز جااامااعااه قاارار داد، اعااتااصاااب 
قدرتمند و متحداناه کاارگاران هافات تاپاه و فاوالد 
پرچم عدالتخواهی طبقه کارگر و جناباش باراباری 
طلبانه آنرا به عنوان پرچم یک جنباش عاظایام در 
جامعه باه اهاتازاز در آورد و حاماایات اکاثاریات 
استثمار شدگان و اقشار ماحاروم و تشاناه رفااه و 
آزادی را به همراه آورد . حق طلبی کارگران ایان 
دو مرکز و ایستادگی قاطعانه آنهاا در ماقاابال کال 
بااورژوازی ایااران بااا دولاات و هاامااه ارگااانااهااای 
مختلف آن، مهر عدالتاخاواهای و مسااوات طالابای 
کارگری را به فضای سیاسی و اجاتامااعای ایاران 
زد. در چهل روز گذشته فضای سایااسای جااماعاه 
ایران، صحبت محافل و جمف و نهاد و هر مارکاز 
کاری و اداری از مردم تا حاکمیت، از کارخانه و 
دانشگاه تا مجلس و دولات و .... باحاث فاوالد و 
هفت تپه بود. در این مدت طبقاه کاارگار و اقشاار 

 هرقی کارگر از درلیی فواد و طکت تبی
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خاطر اینکه جنبش و خیزش دی ماه هر چند تپش 
ده روز اول را نداشت، اما عمیق تر و طبقاتی تر 
درون تمام رگهای جامعه و در میان تمام اقشار 
محروم جامعه و بخصوص در طبقه کارگر ریشه 

تر، قدرتمندتر، سازمان یافته تر،  دواند و عمیق
 متحدتر، روشن تر و رادیکال تر به میدان آمد. 

در این یکسال جمهوری اسالمی هر روز با یک 
بحران جدی، با یک اعتراض جدی، با یک تالطم 
جدی که از طرف طبقه کارگر به او تحمیل میشد 
روبرو شد. سال گذشته جمهوری اسالمی هر روز 
با یک بحران جدی روبرو شده و بحرانی که این 
بار نه بحران درون حکومتی، نه بدلیل جدال دفتر 
امام و ولی فقیه با این جناح و آن جناح یا با رئیس 
جمهور یا رئیس جمهور با مجلس بلکه بحرانی که 
جامعه از پایین به جمهوری اسالمی تحمیل کرد و 
این جنبش برای سرنگونی جمهوری اسالمی 

تر، متحدتر و  تر، طبقاتی تر، سازمان یافته عمیق
تر و وسیعتر  روز خود را  گسترده تر روزبه روشن

پیش میبرد. یک سال گذشته همانطور که گفتم 
سال خطرناک و هراس آوری برای جمهوری 
اسالمی و در عین حال سال پیشروی ها، سال 

ما و سال   اتحاد ها، سال قدرتمندتر شدن جنبش
روشن تر شدن افق رسیدن به آزادی و رفاه و 
امنیت و عدالت اجتماعی و برابری برای 

ها انسانی بود که چهل سال حاکمیت سیاه  میلیون
جمهوری اسالمی را تحمل کردند و سال گذشته 
 اعالم کردند که بیش از این تحمل نخواهند کرد.

 

شما در صحبتهایتان دی ماه را به  هیمن خاای:
عنوان یک مثال زدید و تصویر کردید و بعد گفتید 

تر و  تر رادیکال که این اوضاع که پیشرفت طبقاتی
دارتر شد. ما در یک ماه گذشته شاهد  ریشه

اعتراضات کارگران هفت تپه و فوالد بودیم بدون 
شک این اعتراضات و اعتصابات یکی از مهم 
ترین اتفاقاتی بود که در این سال اتفاق افتاد. 
دوست دارم نظر شما را در این رابطه بدانیم که 
خود این اعتراضات و اعتصابات فوالد و هفت 

ماه چه تأثیری  طبقه بر متن این اوضاع بعد از دی
را بر اوضاع سیاسی ایران زد یا به قولی چه 
مهری را بر اوضاع سیاسی ایران زد. چون ما 
شاهد بودیم که این اعتراضات و اعتصابات به 
وسعت بسیار زیادی در جامعه ایران تکثیر پیدا 
کرده چه از خواست و مطالباتش چه از اتفاقاتی 

داد به وسعت بسیار زیادی هفت تپه و  که ری می
فوالد در یک ماه گذشته تاثیر گذاشتند و شما فکر 
میکنید که بر این متن این اعتراض و اعتصاب 

 .چه مهری را بر اوضاع سیاسی ایران زد

همانطور که خودتان گفتید یک سال  آذر مدرسی:
گذشته ما شاهد اعتراضات وسیف کارگری بودیم 
که هفت تپه و فوالد در رأس شان و شاخص ابراز 
وجود و به میدان آمدن طبقه کارگر در جدال برای 
رفاه آزادی و سعادت بود. ما شاهد اعتراض 
کارگران خودروسازی، کشاورزان در اصفهان، 
کارگران پتروشیمی، معلمان، بازنشستگان و 
شاهد اعتراض دانشجویان علیه خصوصی سازی 

ها بودیم. جامعه  ها و وضعیت فالکت بار دانشگاه
ایران در این یکسال گذشته درست همانطور که 

شد شاید طپش ده روز دی ماه را  بینی می پیش
نداشت، اما هر روز شاهد اعتراضاتی که از 

 کرد بودیم.  گوشه و کنار آن جامعه سر بلند می

اما فوالد و هفت تپه به طور واقعی ابراز وجود 
دیگر و در سطحی دیگر   طبقه کارگر را در قامتی

در جامعه نشان داد. اگر دی ماه یک زمین لرزه 
ی سیاسی بود، ابراز وجود طبقه کارگر در قامت 
فوالد و هفت تپه یک سونامی است! یک سونامی 
به شدت عمیق تر، یک سونامی به شدت طبقاتی 
تر، یک سونامی که خیلی روشن و شفاف میداند 
چه میخواهد، یک سونامی ویران کننده تر از 
زمین لرزه دیماه، برای کل جمهوری اسالمی و 
کل بورژوازی در ایران است. ببینید چهل روز 

شنوندگان عزیز رادیو نینا به برنامه  هیمن خاای:
امشب ماه خوش آمدید. در این برنامه من همین 
خاکی همراه با آذر مدرسی دبیر کمیته مرکزی 
حزب حکمتیست )خط رسمی( گفتگویی خواهم 
داشت تحت عنوان "فضای سیاسی جامعه ایران و 
قدرت طبقه کارگر". از شما دعوت می کنم که با 

 ما همراه باشید.

بر هیچ کس پوشیده نیست که اوضاع سیاسی 
جامعه ایران در یک سال گذشته تحوالت عظیمی 

ماه تا هفت تپه و  را به خود دیده است. از دی 
فوالد ما شاهد تقابل عظیم بین بخش اعظم جامعه 
با جمهوری اسالمی، برای رفاه، امنیت و زندگی 
بهتر بودیم. شاید در هیچ دوره ای مانند امروز 
سران جمهوری اسالمی تنشان به لرزه در نیامده 
است. این فقط بورژوازی  در قدرت نیست که 
ترسیده و رنگ باخته بلکه بخش اعظم بورژوازی 
چه در اپوزیسیون چه در پوزیسیون در فکر این 

تواند وضف موجود را به نفف  هستند که چگونه می
خود تغییر دهند و جاپایی برای خود باز کنند. شاید 

کرد که حاکمیت  اگر یک سال پیش کسی ابراز می
شورایی و خواست و مطالبات بنیادی کارگران به 
خواست و مطالبه اصلی جامعه تبدیل می شود همه 
آن را دیوانه خطاب می کردند اما امروز این 

  .واقعیتی جدا ناشدنی از جامعه ایران است

آذر مدرسی در ابتدا می خواهم در مورد اوضاع 
جامعه ایران کمی حرف بزنید. مایلم تصویر شما 
را از پازل سیاسی ایران داشته باشم، حتما در 

های  سواالت بعدی با هم سعی می کنیم که جنبه
متفاوت شرایط کنونی را بررسی کنیم. اما شما 
فکر می کنید که در یک سال گذشته پازل سیاسی 
ایران چه تغییراتی به خودش دیده و اوضاع 

 .سیاسی ایران امروز چه ویاگی هایی دارد

یک سال پیش وقتی که خیزش دی  آذر مدرسی:
شهر ایران اتفاق افتاد، نه فقط  ۲۳ماه در بیش از 

ما بلکه همه دنیا به این امر اذعان کردند که سوت 
پایان عمر جمهوری اسالمی به صدا درآمده. 

ها دی ماه را زمین لرزه سیاسی در جامعه  خیلی
ایران دانستند. خیلی ها آنرا به دوران پر تالطم 

تشبیه کردند و .... جمهوری اسالمی  ۷٥انقالب 
طبق معمول آنرا توطئه امریکا و ضد انقالب و 
شورش های کور خواند. علیرغم همه اینها یک 
چیز مسلم بود و آن این بود که ایران بعد از دی 
ماه دوباره به قبل از دیماه برنمیگردد. روشن بود 
که توازن قوا در این جامعه بعد از دی ماه امکان 

ماه برگردد. روشن  ندارد هیچ وقت به قبل از دی
بود جنبشی که برای به زیر کشیدن جمهوری 
اسالمی به میدان آمده و روشن، عیان و عریان در 
نود شهر ایران ابراز وجود کرد و اعالم کرد که 

های درونی جمهوری  دیگر توهمی به کشمکش
اسالمی ندارد و جمهوری اسالمی را مانف اصلی 
برای دستیابی به آزادی، به سعادت، به رفاه و 
امنیت خود میداند و برای به زیر کشیدن جمهوری 

 اسالمی به میدان آمده است. 

روشن بود که این جنبش حتی اگر فروکش کند، 
این جنبش حتی اگر سازمان یافته نباشد که نبود، 
این جنبش حتی اگر پرچم روشنی نداشته باشد که 
نداشت، این جنبش حتی اگر رهبری روشن و به 
اصطالح معلومی ندارد که نداشت ، اما چنان 
عمیق، چنان اجتماعی، چنان طبقاتی و چنان 
قدرتمند و چنان مصمم است که به جمهوری 
اسالمی و حاکمیت اجازه نداد یک شب آرام سر 
بر بالین بگذارند. یک سال گذشته به طور واقعی 
دنیای تاریک و سیاهی برای جمهوری اسالمی و 
دنیایی پر از امیدواری و پر از پیشروی برای 
مردم بود. برای جمهوری اسالمی سیاه نبود چون 
مثال ترامپ از برجام بیرون رفت یا ناروشنی آینده 
برجام، سیاه نبود برای اینکه دولت روحانی داشت 
به طور مرتب با استیضاح وزیرانش روبرو 
میشد، سیاه نبود به خاطر اینکه پرونده فساد مالی 
و پولشویی سران و دست اندرکاران جمهوری 
اسالمی روز به روز بیشتر رو میشد، سیاه بود به 

بیت رهبری و ارگانهاای حااکامایات، بارای کساب 
ابتدایی ترین مطالباه، کاناد. تاالش کاردناد باه ایان 
شکل عزم و اراده و حاق طالابای و شاخاصایات و 
کرامت باالی آنها را بشکنند و به جای آن الاتامااس 
و تسلایام و پااباوسای حااکاماان را در دورن آناهاا 
جایگازیان کاناناد. اماا هاماه ایاناهاا از حاق طالابای 
کارگران کم نکرد و سر تسلیم و خاواهاش و تاماناا 
در بارگاه حااکامایان و کاارفارماا را وارد فضاای 

 کارگران نکرد.

در این دوره انواع دسیسه ها، حقه بازی و قاول و 
قرار دروغ و وقت خریدن هاا و شاایاعاه پاراکانای 
علیه کارگران هفت تپه و فوالد، علایاه ناماایانادگاان 
خوشنام آنهاا و پاروناده ساازی باه قصاد "خاراب 
کردن" شخصیت آنها توسط این ارگانها، صاورت 
گرفت. اما در دل هماه ایان تاوطائاه هاا کاارگاران 
متوجه شدند کاه هاماه ایاناهاا دشاماناان و دوساتاان 
دروغین شان در حقیقت دشمنان قسام خاورده ایان 
طبقه هستند. این واقعیت که بارها در سخنارانای و 
صحبتها و نوشته های فردی و جاماعای کاارگاران 
این دو مرکز و در افشای دسیسه های کارفارماا و 
ارگانهای مختلف دولت بیان شد، خودآگاهی باالیی 
را در میان آنها و به طبف آن در میان طبقه کارگار 

 ایران بوجود آورد.

همین حقایق یک بار دیگر این واقعیت را که طبقه 
کااارگاار یااک طاابااقااه بااا ماانااافااف مشااتاارک اساات و 
بورژوازی ایران و دولات و ارگااناهاایاش باا هار 
اختالفی با هم، ارگان و حاکمیت طبقه سرمایه دار 
و ضد کارگری اند را ناماایاان کارد و در تاجارباه 
عملی و در دل یک جدال جدی در فاوالد و هافات 

 تپه، حتی برای متوهم ترین ها، هم اثبات کرد. 

کل این حقایق در ذهن جامعه و در ذهن خود طبقه 
کارگر حقایقی را برجسته کرد که کارگران مستقل 
از تقسیم بندی های ملی و قومی و مذهبی و جنسی 
و ناادی، مستقل از همه هویت تراشی های کاذبای 
که روزانه چون سم علیه آنها تولید مایاکاناناد، یاک 
طبقه اند. فضای بعد از دیماه و تحرکات سراسری 
در این دوره و متعاقبا فضای این دوره جااماعاه و 
اعتراضات کارگری از هپکو و خصاوصاا هافات 
تپه و فوالد و بازتاب آن در جامعه، دریچاه ای را 
بر روی عروج یک آلترناتیو باراباری طالابااناه و 
سوسیالیستی در جامعه ایران بااز کارد. در کاناار 
این و پا به پای رشد این عدالتخواهای کاارگاری و 
سوسیالیستی در طبقه کارگر و در میان محروماان 
جامعه، آلترناتیوهای دیگر از جوابها حااکامایات و 
اصالح طلبان حکومتی، نایاروهاای لایابارال و باه 
اپوزیسیون رانده شاده، نااسایاوناالایاسام پارو غارب 
ایرانی و اتکا به جدال آمریکا و غرب با جمهوری 
اسالمی، جریانات قومی و فرقه های مذهبی و.. و 
هاماه طارفاداران رژیام چایاناج باه کاماک غاارب، 
جریاناتی که تالش میکنند یکی به ناام ایارانایات و 
تمامیت ارضی ایاران و دیاگاری باه ناام اقاوام و 
ملیتهای مختلف کرد و ترک و عرب و...،  رناگ 
قومی، ناسایاوناالایاساتای  و ماذهابای باه ماباارزات 
آزادیخواهانه مردم بزنند، بادرجاه ای عاقاب و باه 
حاشیه رانده شدند. زمانای کاه از ایان دریاچاه باه 
مبارزات این دوره کارگران فوالد و هافات تاپاه و 
صف بندی های حول آن نگاه خواهید کرد، مستقل 
از مطالباات خاود کاارگاران هافات تاپاه و فاوالد، 
تاثیرات و دستاوردهای بسیار جدی تار آن را در 
بعد ماکروتر و در سطح کل جامعه ایران خاواهایاد 
دید. جامعه موقعیت خود و طبقه کارگار ایاران را 
از دریچه جدال این دوره هفت تاپاه و فاوالد ناگااه 
میکند. جامعه در حال صفبندی حول جادال طاباقاه 

 کارگر و بورژوازی است!
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 هرقی کارگر از درلیی ...

جمف و محفلی بزنند تا مدافعان آناهاا را نایاز زیار 
فشار پالایاسای باگاذارناد. تاهادیاد و ارعااب را در 
دانشگاهها افزایش دادند. اما این هم ماناف حاماایات 
وسیف نسل جوان از کاارگاران نشاد. در کال ایان 
دوره شهر اهـــــواز و شـــــوش زیر نظر مواجب 
بگیران آنها بود. نهایتا و زمانی که ایناهاا کاارسااز 
نشد، مستقیم حمله به نمایندگان و دستگیاری دهاهاا 

 نفر از آنها در دستور قرار گرفت. 

دستگیری و زندانی کردن بخش عمده ناماایانادگاان 
کارگران، اماکاانای فاراهام کارد کاه اوال فاعاالایان 
کارگری را در تنهایی و در گوشه زندان به کمک 
همه ابزارهای قارون وساطاایای خاود زیار فشاار 
بگذارند. تالش کردند با تهدیاد باه اخاراج، زنادان 
طااوالناای ماادت و قااطااف نااان خااانااواده کااارگااری، 
شکنجه و ترساندن، آنها را باه زاناو در آورناد و 
تالش کردند آنها را علیه هم تحریک کاناناد. تاالش 
کردند با زور چاقو از آنها برای تائید پرونده هاای 
مهندسی شده خود و پاپوش دوزی علیه نمایندگانی 
که در نظر گرفته بودند شاهاادت باگایارناد. تاالش 
کردند در تنهاایای افارادی را مساتااصال و بارای 
برنامه های آتی خود در این ماراکاز و خاواباانادن 
فضای اعاتاراضای، باه زاناو در آورده تاا عالایاه 
وجدان و خواست و تمایل خود عمل کنند. باعاالوه 
عدم حضورنمایندگان در جمف کاارگاران اماکاانای 
فراهم کرد که بتوانند با استفاده از عوامال خاود و 
کارفرما، راحت تر بتوانند به توده کارگران فشاار 
بیاورند و اعتصاب و اعتراض قادرتاماناد آناهاا را 
آرام کنند. در این میان افراد انگشت شماری را باه 
نام کارگار و "ناماایاناده" کاارگاری نایاز باه جاان 
کارگران انداختند و از آنها نیز استفاده بردناد. ایان 
تاااکااتاایااک قااطااعااا باارای حاااکااماایاات و کااارفاارمااا 
دستاوردهایی داشت و اما در میان طبقه کاارگاران 
این دو مرکز و کال طاباقاه کاارگار ایاران نافارت 
عمیقی ایجاد کرد و هامازماان آناهاا را پاخاتاه تار، 
هوشیارتر و آماده تار بارای جادالاهاای آتای کارده 
است. کسانی که در این پروسه و با هاماه فشااری 
ایستادگی کردند و تن به هیاچ ساازش و تسالایامای 
ندادند، کسانی که علیرغم کل این دسیسه چینی هاا 
هوشیارانه منافف کارگی کل رفقای خاود و طاباقاه 
کااارگاار ایااران را ناامااایااناادگاای کااردنااد و اسااتااوار 
ایستادند، امروز از زاویه کاارگاران هافات تاپاه و 
فوالد و کل جااماعاه کاارگاری ایاران ناه تاناهاا باه 
عنوان نمایندگان صالح و راستین خود نگاه میشود 
که به عنوان رهبران هوشیار و مصمم آنها ماورد 
احاتارام و اعاتاامااد عاامایاقاای هساتااناد. امااروز ایاان 
شخصیتهاا در ساراسار ایاران و در مایاان دهاهاا 
میلیون کارگر و معلم و دانشجاو و حاتای در باعاد 
 فراتر از ایران هم شناخته شده و مورد احترامند. 

بعالوه اهمایات دفااع و حافااظات از ناماایانادگاان، 
رهبران و سخنگویان راستین این طاباقاه در ذهان 
خود کارگران فوالد و هفت تپه و هاماه کاارگاران 
ایران به امری پذیرفته شده تبدیل شد. این اتافااقاات 
یک بار دیگر اهمیت دفاع از فاعاالایان و رهاباران 
کارگری در مقابل حاکمیت و کارفرما و دساتاگااه 
سرکوب آنها را بیش از هر وقت برجستاه کارد و 
به عنوان یک فااکاتاور جادی در آیاناده و در هار 
مبارزه و اعتراض و اعتصابی مورد توجه خواهد 

 بود.

 

 دو  ف متحد در مقابل هم

کارگران هفت تپه و فوالد و خانواده های آنهاا، باا 
حماایات باخاش وسایاعای از ماردم آزادیاخاواه در 
سرتاسر ایران، در این مدت در کنار هم ایساتاادناد 
و متحدانه از هم دفاع کردند. اما در مقاابال صافای 
متشکل از دولات و گاارد ضاد شاورش، ماراکاز 
پلیسی واطالعاتی، زندانبانان و شکنجه گاران، تاا 
میدیای رسمی آنها از صدا و سایاماا تاا ایالاناا، از 
مجلس و بیت رهبری و سپاه ، از خانه کاارگار و 
شورای اسالمی تا امام جمعه محل و عوامل آناهاا، 
همگی متحدانه علیه کارگران این دو مرکز اناجاام 
وظیفه کردند و یک نقشه همه جانبه ضادکاارگاری 
را مشترکا پیش باردناد. یاکای حارباه سارکاوب و 
تهدید و زندان و شکنجه و اخراج و گرساناگای را 
بلند کرد و دیگری ابازار فاریاب  و ریااکااری و 
تالش برای انشقاق و چند دستگی. یکی تالش کرد 
کارگران را با تهدید و ارعاب باه تسالایام وادار و 
دیگری کاوشایاد باا چارب زباانای و ریااکااری و 
کارگر پناهی آنها را وادار به زانو زدن در مقاابال 

 
 فضاه سداسا وامعی الراد و قدرت هرقی کارگر

 عروج تمام قد هرقی کارگر براه تعددم تکلدف!
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طبقه کارگر به خود، نه سازمان یابی طبقه 
کارگر، نه قدرت طبقه کارگر، نه اعتماد به نفس 
طبقه کارگر، نه وزن اجتماعی طبقه کارگر و 
بخصوص نه رابطه طبقه کارگر با حاکمیت با 
دوره قبل از هفت تپه و فوالد قابل مقایسه نیست. 
این وضعیت امکان ندارد به قبل برگردد! ایران 
پسا فوالد و هفت تپه ایرانی است که در آن طبقه 
کارگر اعالم کرده که برای تعیین تکلیف نهایی و 
برای رهبری مبارزه مردم علیه بورژوازی ایران 
به میدان آمده است. غولی که بعد از فوالد و هفت 
تپه از شیشه بیرون آمده را هیچکس نمیتواند 
دوباره تو شیشه کند. نه تشکیل شوراهای اسالمی 
دست سازشان، نه فشار و شکنجه، نه آلترناتیو 
سازی بورژوازی پروغرب، نه جدالهای درون 
رژیم و ..... دیگر تعیین کننده نیست. از وقتی که 
کارگران فوالد و هفت دقیقه به میدان آمده اند، از 
وقتیکه طبقه کارگر در آن جامعه اعالم کرده که 
من برای آزادی و رفاه و امنیت و سعادت جامعه 
مبارزه می کنم، آلترناتیو سازی بورژوازی و 

های جریانات بورژوازی را چه  مباحث و یا تالش
درون حکومتی و چه بیرون حکومتی  برای اینکه 
اوضاع را به طرف دیگری ببرند، به حاشیه رانده 
شده اند،  ازشان خبری نیست و همه رفتند زیر 
سایه سنگین طبقه کارگر! دیگر حرف از آلترناتیو 
سازی های جریانات اپوزیسیون بورژوایی پرو 
غرب و نیروهای قومی و ناسیونالیسم کرد و ترک 
و عرب و .... به شدت حاشیه ای شده است. همه 

کنند به هر شکلی که شده از  این نیروها تالش می
 زیر فشار سنگین طبقه کارگر بیرون بیایند.

بعد از هفت تپه و فوالد جدال دیگر جدال بین الیه 
های مختلف بورژوازی چه در حاکمیت و چه در 
بیرون نیست. جدال طبقه کارگر با همه اینها است. 
با کل نیروهایی است که سعی کردند مبارزه مردم 
را قومی کنند، با کل نیروهایی است که سعی 
کردند مبارزه مردم برای رفاه و آزادی را به 
مبارزه برای برگشت به عقب، به دوران سلطنت 
تبدیل کنند، با کل آن نیروهایی است که تالش 
کردند طبقه کارگر را سیاهی لشکر اهداف 
خودشان کنند. همه اینها به کنار رفت! ایران پسا 
فوالد و هفت تپه جامعه ای است که در آن طبقه 
کارگر مهر خود را کوبیده، با آلترناتیو و پاسخ 
خود در راس جدال برای آزادی و رفاه قرار 

 گرفته است.  

هنوز این جنبش، این طبقه و ما کمونیست های آن 
تر، تعرضی تر،  تر، سازمان یافته باید قوی

متحدتر، قدرتمندتر به میدان بیاییم و باید بخش 
های هرچه وسیعتر جامعه را زیر رهبری خود 
برای رسیدن به آزادی و رفاه و امنیت و سعادت 
و عدالت اجتماعی بیارویم. هنوز کارهای زیادی 
هست باید کرد.  اما غولی که از شیشه بیرون 
آمده، طبقه کارگری که بعنوان نماینده اکثریت 
محروم عرض اندام کرده را با هیچ یک از 
تالشهای جبونانه ای که بورژوازی میکند نمیتوان 

ماه ما شاهد  به عقب برگرداند. ممکن است مثل دی
تغییر شکل ابراز وجود این طبقه باشیم، ممکن 
است شاهد تغییر روشی در مبارزه اش باشیم، 
ممکن است برای مدتی کوتاه کمی به قول 
معروف فیتیله ها پایین کشیده شود و ... اما یک 
چیز مسلم است آنهم اینکه طبقه کارگر بعنوان 
طبقه ای که تعیین تکلیف نهایی را میکند، طبقه 
ای که ادعایش را دارد، قدرتش را دارد، سمپاتی 
و حمایت بخش اعظم جامعه را با خود دارد، پا 
پیش گذاشته است. این شعف انگیزترین مولفه در 
ایران "پسا فوالد و هفت تپه" است. باید به استقبال 

های  آن رفت. امیدوارم سال آتی ما، سال پیشروی
بیشتر، تعرض بیشتر و پیروزی  این طبقه بر 

 بورژوازی باشد.

 

 ٧١٠٢ژانویه  ۶

با تشکر از آسو فتوحی ازیز برای امک در 

 اتبی اردن مراحبه

که خوب معلومه شکنجه میشوید انتظار داشتید در 
زندان بهتان گل و بلبل بدهیم و ...، مهم نیست. این 
نوع دفاعیات و توجیهات پوچ تر از آن است که 
بتواند تاثیری روی واقعه مهمتری که افتاده 

 بگذارد. 

نامه اسماعیل بخشی برخالف تصویری که تالش 
میشود داده شود که گویا این نامه یک کارگر و 
یک انسان رنج دید و شکنجه شده است، در مورد 
صرف شکنجه نیست. نامه اسماعیل بخشی 
ادعانامه یک کارگر شکنجه شده علیه کل آن 
حاکمیت است. دعوت از وزیر اطالعات برای 
مناظره دعوت از حاکمیت برای اثبات این واقعیت 
است که این حاکمیت بدون شکنجه امکان نداشت 
بتواند حاکمیت اش را ادامه بدهد. نامه اسماعیل 
بخشی ادعانامه یک طبقه علیه یک حاکمیت است.  
قبال هم در مورد شکنجه صحبت شده و نفس 
شکنجه در جمهوری اسالمی امر تازه ای نیست. 
مسئله ای که تازه است این است که بر متن 
اوضاع امروز است  که وقتی کارگری اعالم 
میکند من شکنجه شدم  بالفصله به یک زمین لرزه 
سیاسی تبدیل میشود.  ما قبالً هم شاهد این بودیم 
که زبان فعال کارگری را بریدند، اما با وجود 
اینکه خبر آن در میدیا منتشر شد ، هیچ اتفاقی 
نیافتاد، شاهدیم که احکام شالق زدن به کارگران 
اجرا شد و ما کمونیستها و خود فعالین کارگری 
اعالم کردند چرا کارگری که اول ماه مه را جشن 
میگیرد باید شالق بخورد و اعتراض شد اما آب 
از آب تکان نخورد! این که نامه کارگری  که 
اعالم میکند من شکنجه شدم باعث چنین بحرانی 

کند، مجلس  در حاال میشود که یکی تکذیب می
اعالم میکند باید رسیدگی بشود، میگویند باید در 
کمیسیون امنیت ملی بررسی شود، خودشان به 
اسماعیل بخشی توصیه میکنند شکایت را قانونی 
کند، مستقل از اینکه می خواهند این شکایت از 
یک ادعانامه و افتضاح سیاسی به یک امر قانونی 
تبدیل کنند، اما فقط و فقط حاکی از یک امر است 
آنهم وزن اجتماعی این طبقه و فشار آن روی 
حاکمیت. نشان اینکه یک کارگر به نمایندگی از آن 
طبقه میتواند حاکمیت را زیر سوال ببرد و آنها 
مجبورند زیر فشار این طبقه به حرف بیایند! 
نمایندگان مجلس که "شوکه شده اند" و همه مردم 
می دانستند اسماعیل بخشی و سپیده قلیان را از 
لحظه دستگیری با ضرب و شتم به زندان برده اند 
و بعد روشن بود در آن یک ماه که در زندان 
بودند جز شکنجه و بی حرمتی هیچ رفتار دیگری 
را با آنها نداشتند. اینها همه روشن بود اما اعالم 
علنی این مسئله و جواب خواستن از حاکمیت در 
مقابل جامعه، ادعانامه یک طبقه است.  در این 
توازن قوا طبیعی بود که این نامه به یک زمین 
لرزه در باالی تبدیل شود و جمهوری اسالمی را 

 به واکنش ناچار کند. 

 

شما در صحبت هایتان تاکنون در  هیمن خاای:
مورد این حرف زدید که بعد از زلزله دی ماه و 
اعتراضات اتفاقاتی که طی یک سال گذشته افتاد، 
از قدرت طبقه کارگر حرف زدید و مهری که 
طبقه کارگر به اوضاع کنونی زده با خواست و 

اش با این اینکه به عنوان یک  مطالباتش با برنامه
طبقه برنامه داره برای آینده جامعه ایران. و اینکه 
بعنوان یک طبقه برنامه دارد که جامعه ایران و 
خواست و مطالبات مردم ایران را به کرسی 
بنشیند حرف زدید و اشاره کردید که این 
اعتراضات و اعتصابات هفت تپه فوالد چه تاثیر 
بسزایی گذاشته روی وضعیت کنونی جامعه 
ایران. ما شاهدیم که خود مسئله شورا ها، حاکمیت 

ترین چیزهایی بود که در این  شوراها یکی از مهم
دوره حداقل به طور خیلی مشخص و ویاه ای به 

های اصلی جامعه تبدیل شد، به یکی  یکی از بحث
از جدی ترین مباحث اوضاع سیاسی جامعه ایران 
تبدیل شد. با این اوصاف حزب حکمتیست خط 
رسمی در اطالعیه ها و بیانیه هایش از یک 
چیزی حرف میزند به اسم جامعه پسا هفت تپه و 
فوالد. من دوست دارم شما کمی در این رابطه 
حرف بزنید که جامعه پسا هفت تپه و فوالد چیست 
و چه مشخصاتی دارد. یعنی وقتی که میگه جامعه 

 پسا هفت تپه و فوالد مشخصات اش چیست؟

اتفاقات و تحوالتی هست که مهر  آذر مدرسی:
خود را بر روند اوضاع در یک جامعه میزند. 
اعتصاب کارگران فوالد و هفت تپه یکی از آنها 
است. یک دوره همه به درست میگفتیم دنیا بعد از 
دی ماه به عقب برنمی گرد. االن هم پسا هفت تپه 
و فوالد نه نگاه جامعه به طبقه کارگر، نه نگاه 

حاکمیت در گرو به میدان آمدن او است. میداند 
نجات معلم، نجات دانشجو، نجات کشاورز در 
گرو به میدان آمدن او است و مهمتر اینکه آماده 
است در این قامت ابراز وجود و نقش ایفا کند. به 
نظر من شور انگیز بودن آن چهل روز را باید در 
این واقعیت دید. اعالم اینکه "من هم هفت تپه 
هستم"، "قلبم با هفت تپه میزند" از طرف 
بخشهای مختلف مردم دقیقا به دلیل ورود تمام قد 
طبقه کارگر، در قامت هفت تپه و فوالد، در این 
جدال طبقاتی و این اعالم آمادگی که با پاسخ و 
آلترناتیو و با پرچم خود میتواند این جامعه را در 
این جدال به پیروزی برساند. این شعف انگیزترین 
و شورانگیز ترین اتفاقی بود که در این مدت افتاد 
و در عین حال هراس انگیزترین اتفاق نه برای 
جمهوری اسالمی بلکه برای کل بورژوازی در 
پوزیسیون و اپوزیسیون است. بورژوازی خود را 

کند و ما در کنار طبقه  برای مقابله با آن آماده می
 کارگر خود را برای جدال آتی آماده کنیم. 

مهمترین شاخص اوضاع امروز در ایران عرض 
اندام این طبقه نه فقط بعنوان طبقه ای معترض که 
میتوانند آنرا زیر پرچم دیگران ببرند، بلکه بعنوان 
یک طبقه مدعی، با پرچم خود و برافراشته نگه 
داشتن آن و برای زدن مهر خود به کل تحوالت 
ان جامعه است. طبقه کارگر مهر خود را نه فقط 
به آن چهل روز بلکه به آینده ایران زد و این آن 
تحولی است که از زاویه فوالد و هفت تپه باید دید. 
باید دید که امروز چطور کارگر در آن جامعه 
عنصری مهم، قدرتمند، با پاسخ مستقل خود، قابل 
اتکا و با قابلیت رهبری کردن است. امروز 
کارگر رادیکال و طبقه کارگر رادیکال و 
ماگزیمالیستی را میبینیم که در مقابل هر ترفندی 
چه از طرف جمهوری اسالمی چه از طرف هر 
نیرویی دیگری ایستاد، مقاومت کرد و مبارزه اش 

 را ادامه میدهد.

 

در متن این اعراضات و اعتصابات  هیمن خاای:
و در اوضاع کنونی قاعدتا اتفاقات خیلی زیادی 
افتاد و اوضاع طوری بود که سرعت تحوالت 
انقدر زیاد بود که گاهی اوقات باید ثانیه ای 

کردید تا متوجه میشدید  تحوالت را پیگیری می
داخل جامعه ایران دارد چه اتفاقی می افتد. 
مشخصات اعتصاب و اعتراض کارگران فوالد و 
هفت تپه که نمونه بارز این مسئله بودند است، 
سخنرانی ها از اعتصاب باشکوه شان، از پیوستن 
مردم به این اعتراضات و اعتصابات. ولی بعد از 
اینکه نمایندگان کارگران را دستگیر کردند 
مشخصات اسماعیل بخشی بعد از اینکه آزاد شد و 
مشخص شد که اسماعیل بخشی را شکنجه کردند 
و در این مورد هم بحثهایی به وجود آمد که  
بعضی میگفتند که نه شکنجه نشده و بعضی 
میگفتند شکنجه شده تا بعد از اینکه خود اسماعیل 

ای داد و در رابطه با  بخشی در این رابطه نامه
شکنجه شدن اش حرف زد. شما در صحبت 
هایتان در مورد شرایط کنونی حرف زدید و 
مهری که فوالد و هفت تپه به وضف موجود زدند، 
مشخصات ما شاهد بودیم بعد از این که اسماعیل 
بخشی نامه اش را منتشر کرد باز ما شاهد بودیم 
جمهوری اسالمی که تاریخش با شکنجه و زندان 
و اعدام عجین بوده یک طوری دیگر به این نامه 
واکنش نشان داد، به شیوه دیگری با این مسئله 
برخورد کرد. من دوست دارم نظر شما را در این 
رابطه بدونم که در بطن این اوضاع شما این 
مسئله را چطور ارزیابی می کنید و نظر شما در 

 این رابطه چیه؟

همانگونه که خودتان گفتید شکنجه  آذر مدرسی:
یک بخش از حاکمیت جمهوری اسالمی است. 
جمهوری اسالمی بدون شکنجه، زندان، سرکوب، 
بدون چماقدار و اوباش فاالنااش که اصال امکان 
ندارد در آن جامعه دو روز دوام بیارود. اگر تا 
امروز هم سرپا مانده اساسا با اتکا به سرکوب و 
اتکا به یک دستگاه و ماشین سرکوب است. در 
نتیجه نامه اسماعیل بخشی رعد و برق در آسمان 
بی ابر نبود و گویا قبل از آن هیچکس نمیدانست 
شکنجه هست. این نامه، اولین نامه و یا اولین 
افشاگری در مورد شکنجه هم نبود و اسماعیل 
بخشی نه اولین و نه آخرین کسی است که شکنجه 
شده. روشن بود که در کنار اسماعیل بخشی، 
سپیده قلیان، که او هم به اتهام دفاع از کارگران 
هفت تپه دستگیر شده بود، به شدت مورد شکنجه 
قرار گرفته است. اینکه یک عده مزدور جمهوری 

کنند  اسالمی یا خود جمهوری اسالمی اعالم می
خیر شکنجه ای در کار نبوده و  امروز میگویند 

 فضاه سداسا وامعی الراد و ...

دنیا شاهد طپش اعتراضات فوالد و هفت تپه، و 
حضور هرروزه کارگران معترض در خیابان 
بود. چهل روزی که شهر شوش و اهواز در 
تصرف کامل طبقه کارگر بودند. چهل روزی که 
رنگ خود را به کل آن جامعه زد، چهل روزی 
،  که کارگران هفت تپه و فوالد یک جنبش عمیق
رادیکال، طبقاتی، با پرچمی به شدت روشن تر 
از دیماه را نمایندگی کردند و نشان دادند که این 
جنبش به میدان آمده. چهل روزی که طبقه کارگر 
را به سخنگو و نماینده اکثریت محروم آن جامعه 
و هر انسانی که خواهان آزادی و رفاه ، حرمت 
انسان و عدالت اجتماعی، حق زن و حق پیر و 
حق هر بخش محروم جامعه، تبدیل کرد. چهل 
روزی که طبقه کارگر را به نماینده همه این مردم 
تبدیل کرد. جنبشی پا به عرصه وجود گذاشت که 
پاسخ خود و آلترناتیو خودش را برای اداره 
جامعه داشت. زمانیکه در ابعاد اجتماعی به این 
ابراز وجود و به میدان آمدن این طبقه و جنبش 

کنید، شاهد  رادیکال و ماگزیمالیستی آن نگاه می
ابراز وجود طبقه کارگر به عنوان صاحب 
جامعه، ابراز وجود طبقه کارگر به عنوان نماینده 
اکثریت محروم، ابراز وجود طبقه کارگر به 

ای که میتواند و میخواهد جامعه را از  عنوان طبقه
این وضعیت فالکت بار بیرون بیاورد، هستید. 
کارگر فوالد و هفت تپه و طبقه کارگر مهر خود 

اجتماعی و  -را به همه گوشه زوایای سیاسی
فرهنگی و .... جامعه زد. به همین دلیل برای این 
طبقه شعر میگویند، سرود درست میکنند، 

کنند و برایشان محبوب  نمایندگانش را برجسته می
اند، اکثریت مردم نمایندگانشان را قهرمانان خود 
و پیش قراوالن مبارزه خود برای آزادی و برای 

 نجات از وضعیت فعلی میبیند. 

اینها فقط لحظات هیجان انگیزی نیست که یک 
جوان یا دو جوان به آن دچاره شده باشند. وقتی 

تپه هستم،  دانشگاه اعالم میکند من فرزند هفت
"فرزند کارگرانیم"، وقتی که از هنرمند تا وکیل 

کند "من هفت  تا نمایندگان اقشار مختلف اعالم می
هفته ای هستم" فقط و فقط وزن طبقه کارگر را 
درتحوالت امروز و در این جامعه نشان میدهد. 

به این وسعت  ۷٥حتی در دوره انقالب   این اتفاق
و عمق اتفاق نیفتاد.  امروز واقعیت اجتماعی و 

، ۷٥وزن اجتماعی طبقه کارگر حتی از انقالب 
حتی از وقتی کارگر نفت به میدان آمد و مردم 
شعار دادند "کارگر نفت ما رهبر سرسخت ما"، 

تر بنیادی تر و قوی تر است. همه مردم  عمیق
معترض هفت تپه ای و فوالدی هستند از دانشجو 
تا معلم، از بازنشسته تا وکیل و هنرمند، حتی 
اپوزیسیون بورژوازی که همیشه "فرهیختگان" 
را به ری کارگر می کشید و کارگر حتی در 
فرهنگ تبلیغاتیش جایی نداشت و "لیاقت" اسم 
بردن را نداشت، امروز سنگ کارگر هفت تپه، 
سنگ کارگر فوالد و سنگ نمایندگانشان را به 

زنند و به قول خودشان از "کارگران  سینه می
میهن اش" دفاع میکنند. اینها همه وزن طبقه 
کارگر در این جامعه و در تحوالت آتی را نشان 

 می دهد. 

ببینید اعتصابات و اعتراضات فوالد و هفت تپه، 
دستگیری نمایندگانشان نه فقط در ذهن من و شما، 
نه فقط در ذهن کارگر فوالد و هفت تپه، بلکه در 
ذهن کل آن جامعه مهمتر از استیضاح ظریف، 
مهمتر از استیضاح وزیر آموزش و پرورش و 
کشمکش های درونی رژیم بود. کسی دیگر به این 
فکر نمی کرد که حاال اگر ظریف استیضاح شد 

کردند  چه اتفاقی می افتد ولی همه به این فکر می
تپه راچگونه باید  نمایندگان زندانی کارگران هفت

بیرون کشید. و این مسئله روی کل جامعه سایه 
انداخته بود و مهمترین مسئله سیاسی و اجتماعی 

 ایران بود. 

اعتراضات این دو مرکز کارگری فقط 
اعتراضات دو بخش از طبقه کارگر برای 
پرداخت حقوق های معوقه شان یا برای اداره 
شورایی کارخانه، علیرغم تمام رادیکالیزمی که 
این شعار دارد، نبود، بلکه ابراز وجود طبقه 
کارگر در جامعه برای تعیین تکلیف بود. بلکه 
برای اعالم این امر بود که جدال آتی و تعیین 
کننده در ایران، جدال بین بورژوازی و طبقه 
کارگر است، اینکه جمهوری اسالمی یک 
آلترناتیو طبقاتی و یک دشمن طبقاتی دارد و آنهم 
طبقه کارگر است. طبقه کارگری که چنان آگاه، 
چنان روشن است که میداند نجات زن از این 
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یک حکومت فاشیست اسالمی، برای بقا نظام اش 
است! این سرمایه امروز ته تنها برایشان ارزشی 
تولید نمی کند، که ورشکستگی سیاسی، 
ایدئولوژیک و اقتصادی شان را عمیق و عمیق تر 

  میکند.

جهان به چشم خود می بیند که هر فحاشی و بی 
احترامی و تعرضی به جسم و روان، اسرایتان در 
زندانها، چگونه از طرف جامعه با موجی از 
نفرت از زندانبانان و شکنجه گران، و حمایت از 

 آنها پاسخ میگیرد!

نباید گذاشت جنگ روانی که براه انداخته اند! 
جنگی که نه نقشه پیشروی که نقشه فرصت 
خریدن برای حاکمیت است، بر جسم و روان 

  عزیزترین مبارزین شما، خدشه ای وارد کند!

باید پاسخ "شهادت علیه خود و دیگران" زیر 
شکنجه، را با شهادت های واقعی بر سرشان 

  خراب کرد!

خیزش دیماه اعالم ضدیت میلیونها انسان با  
حاکمیت سیاه شکنجه و اعدام و سرکوب بود. این 
جنبش عظیم و توده ای با پروژه ای سوخته 

عقب نخواهد  .... توطئه" و"اعترافات" و کشف "
با  ۷٥رفت. همانطور که خیزش مردم در سال 

خرابکار"  "نمایش دادگاههای رژیم سلطنت و 
نامیدن نسلی از انقالبیون محبوب مردم، عقب 

  ننشست.

این موج برخواهد گشت و اینبار عظیمتر، قویتر، 
بینادی تر و خانمان براندازتر ازدیروز و امروز 
  بساط این جانیان را برای همیشه جمف خواهد کرد.

حزب حکمتیست )خط رسمی(، در کنار همه 
کسانی که از چپ یا راست، با هرگرایش سیاسی، 

هدف این سناریو  … مذهبی، قومی و ملی و
سازی ها و این جنگ روانی قرار گرفته اند، است 
و در خط مقدم این مبارزه برای آزادی، برابری، 
امنیت و رفاه همگان در کنارهمه آزادیخواهان و 
 کمونیستها خود را برای جدال نهایی آماده میکند.  

 

 

 زنده باد آزادی، زنده باد برابری

 آذر مدرسی

 ٧١٠٢ژانویه  ٧٧

مهندسی شوهای وزارت اطالعات در مورد  
شهادت هایی که علیه خود و دیگران" روی "

تخت شکنجه و در حبس از فعالین سیاسی، 
نمایندگان و سخنگویان مبارزات کارگری و 
حامیان آنها، سرهم بندی شده است، نه تنها نفرت 
و انزجار از سرتاپای نظام را عمیق و عمیق تر 
کرده است، که به مقابله ای وسیف در سطح جامعه  

 دامن زده است.

 ۰۳دست بردن کل نظام به خزانه تولیدات مشابه 
سال قبل، با آرزوی  گسترش پروژه"تواب  ۹۳و 

های روزهای طالیی امام و دهه شصت،  "سازی
برای تخریب  محبوب ترین، عزیزترین و 
عدالتخواه ترین، فرزندان، پدران و مادران  
بپاخواسته در ایران، برای مقابله با جنبش 
محرومان و جنبش کارگری عظیمی که سراسر 
ایران را، از دیماه به تسخیر خود درآورد، خود 
گواه استیصال تعمیم یافته همه شان، از اصولگرا 
تا اصالح طلب، بیت رهبری و دفتر پرزیدنت و 

به گل نشستن کشتی  .. مجلس و وزارتخانه ها و
کل نظام است. گواه استیصال نظام در مقابل حق 
طلبی طبقه کارگری است که امروز به صدای 
اعتراض جامعه هشتاد میلیونی نسبت به فقر و 
فساد و اختناق مشتی انگل حاکم در ایران، تبدیل 

  شده است.

دست بردن در کیسه اعترافات زیر شکنجه 
اسرای دهه های گذشته برای تخریب شخصیت 
فعالین امروز و پاپوشدوزی و پرونده سازی علیه 
آنان، تنها و تنها به امید عقب راندن صف میلیونی 
محکومین، و خریدن وقت برای حاکمیت جهت 

  کمر راست کردن است.

هرچند فشار روانی و جسمی   این تولیدات،
خردکننده ای بر شانه های فعالینی که مورد هدف 
قرار گرفتند، گذاشت، اما قادر نشد و قادر نخواهد 
بود جنبش عدالتخواهانه و آزادیخواهانه ای را که 
این فعالین به خاطر آن دستگیر شدند و در زندان 
زیر شکنجه قرار گرفتند، به تسلیم بکشاند و آن را 

  بشکند.

این موج به سرعت باز میگردد! جامعه نشان داد 
که پرونده سازی های مهوع و جنایی و مسخره 
وزارت اطالعات، نه تنها کمترین خدشه ای بر 
احترام و عزت فعالین مورد هدف قرار گرفته 
نگذاشته است، که به عکس خود تبدیل شده است. 
مستند سازیها و مستاصالنه وصل کردن فعالین 
سیاسی هر روز به یکی از جریانات سیاسی و 
سرنگونی طلب، پرونده سازیهای شناخته شده 

فریب خورده" و"پشیمان" و  "، ""رابطه با خارج
نه فقط مایه هراس کسی نشده که مردم جواب  .....

آنرا با "شکنجه، مستند دیگر اثر ندارد!" جواب 
دادند. مقام معظم پاسخ لجنزار نفرت 
انگیز"توابیت" و "تواب سازی" به شیوه 
روزهای طالیی خمینی، را از مردم ایران 
دریافت کرد و جای سیلی سری آن بر صورت 

  نامبارک شان پیدا است.

مردم! اارسران! دانشجویان! زنان و مردان  
 آزادیخواه!

شکنجه، پاپوش و پرونده و سناریو سازی علیه   
کسانیکه برای آزادی و رفاه مبارزه میکنند، همه 
سرمایه ایدئولوژیک جمهوری اسالمی، بعنوان 

 زنده باد سوسدالدسم

ما فرهنگ مردم را عوض میکنیم. بجاى این که شما بیایید نیمى از 

جامعه را قربانى بکنید، میتوانید آن فرهنگ را قربانى بکنید. خیلى 

ساده است! ما مردم مترقى و پیشرو آن مملکت را بسیج میکنیم و 

سازمان میدهیم. ما کنار هر مدرسه دخترانه یا هر مدرسه مختلطى که 

قرار است در آن مملکت وجود داشته باشد، رادیکالهایى را میگذاریم 

که جلوى اوباش را بگیرند. ما قوانینى را میگذرانیم و این قوانین را با 

هایى تضمین میکنیم که ضامن شرکت زنان در فعالیت  بودجه

اجتماعى باشد، جلوى تحریک علیه آنها را بگیرد، جلوى نیروهاى 

قشرى و عقب مانده را بگیرد. ما کارى خواهیم کرد که کسى که مزاحم 

امر رهایى زن و امر برابرى زن و مرد بشود، جامعه او را به چشم 

خطاکار نگاه کند، درست مثل کسى که مزاحم بهداشت مردم شده، 

کسى که مزاحم خوشبختى آدمها بطور کلى شده، درست مثل کسى 

که از اموال دولتى و اموال کشور اختالس کرده، درست مثل کسى 

که مانع رساندن بیمار به دکتر شده... به همان چشم به کسى نگاه 

کنند که مانع درس خواندن دخترى شده، مانع اشتغال زنى شده، یا 

مانع این شده که زنى هر لباسى میخواهد بپوشد و به سر کار برود. ما 

فرهنگ را عوض میکنیم. بجاى این که خودمان را عوض کنیم، یا 

حقیقتى که به آن معتقدیم زیر پا بگذاریم، آن فرهنگ را عوض 

 میکنیم. 

آن فرهنگ از کجا آمده؟ آن فرهنگ هم تاریخا محصول طبقات حاکمه 

در آن کشور است، فرهنگى است که بدرد سودآورى سرمایه 

میخورده، فرهنگى که بدرد حاکمیت همین الت و لوتایى که در ایران 

بر سر کارند میخورده... ما حکومت را عوض میکنیم، فرهنگ را هم 

همه جاى دنیا همینطور است. شما نمیتوانید آزادى  .عوض میکنیم

بیاورید بدون اینکه به سنتهاى عقب مانده هجوم ببرید. ما این سنتها 

را عقب میزنیم، نیم بیشتر مردم ایران، فکر میکنم اکثریت عظیمى از 

مردم ایران در حرکت علیه فرهنگ عقب مانده با ما خواهند بود. اگر 

اى ندارند،  هم بخشهایى قشرى و عقب مانده و متحجر پیدا بشود، چاره

باید دندان روى جگر بگذارند. باالخره کسى باید دندان روى جگر 

بگذارد. یا زن باید دندان روى جگر بگذارد و تحت ستم بماند، یا آن 

حاج آقا باید دندان روى جگر بگذارد. ما در این قضیه میگوییم حاال حاج 

 …آقا لطفا دندان روى جگر بگذارد

 منصور حکمت

 خط رسمی - پیام دبیر امیته مرازی حزب حکمتیست

 

 موج بسرعت بازخواطد گشت
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 .تولید، جنون اقتصادی است

 درمان این است که به کارگران دسترسی به

 وسائل تولید را بدهد و آنها را برای خودشان تولید 

 .کند، نه برای دیگران

 این تغییر را می توان با عمل اکثریت مردم انجام 

 .داد و این راه آمریکایی است

 

همچنان از حمایت در میان مردم برخوردار 
بودند؛ از نظر اقتصادی مظنون به "تالش های 
کمونیستی"، حمایت های سیاسی و مالی خود را 

 بتدریج  از دست دادند.

 

، هنگامیکه فرمانداری  ۰۲٩۳این جنبش در سال 
کالیفرنیا همه همکاریهای مالی و اداری خود را به 

 پایان رسانده بود، افول کرد.

 

به طور عمده  SELF-HELPجنبش تعاونی 
تعهدات اجتماعی دولت برای تأثیرگذاری بر 

شناخته می  ۰۲٩۳و  ۰۲۰۳در دهه های  امریکا
شود. تعاونی و اتحادیه های اعتباری که امروز 
نیز کماکان  باقی مانده اند، ریشه در این جنبش 
دارند. امروزه و هر جا و با بحث احیای تعاونی 
ها و به هر ایده از اصطالح "اقتصاد مشترک"، 
بر اساس توانایی و نیاز و نه بر اساس بهره کشی؛ 
درسهای بسیار مهمی از تجربه این تعاونی ها  

 . قابل ارجاع و توجه است

 

 

-depression-great-https://drpop.org/the
-cooperative-help-self-the-and

movement 

https://scholarsbank.uoregon.edu/
xmlui/bitstream/handle/1594/15915/
Pasha_oregon_0151A_10894.pdf?
sequence=1  

/ 

http://www.bartarinha.ir/fa/
news/105105/10-%D8%AD%D9%
82%DB%8C%D9%82%D8%AA-%
D8%AC%D8%A5%D9%84%D8%A8
-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%
A5%D8%B1%D9%85-%D8%B1%
D9%87%D8%A5%D9%86-%D8%
AE%D9%88%D8%B4%D9%85%
E2%80%8C%D9%85%D8%A5%
DB%8C-%D8%AE%D8%B4%D9%
87 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%
AE%D9%88%D8%B4%D9%85%
E2%80%8C%D9%85%D8%A5%
DB%8C_%D8%AE%D8%B4%D9%
87 

 

 خداوند ثروت طبیعی زمین را برای استفاده از 

 .همه انسان ها، نه چندان، ایجاد کرد

 .خدا انسانها را به دنبال رفاه خویش، نه از استادان

 مالکیت خصوصی ابزار، پایه ای برای آزادی 

 زمانی که ابزار ساده است، زمانی که ابزار پیچیده 

 .است، پایه ای از بردگی می شود

 خودکامگی در صنعت نمی تواند در کنار 

 .دموکراسی در دولت وجود داشته باشد

 وقتی برخی از مردان بدون کار زندگی می کنند، 

 .مردان دیگر بدون زندگی زندگی می کنند

 وجود لوکس در حضور فقر و فقر، بر خالف 

 .اخالق خوب و سیاست عمومی عمومی است

 .افسردگی فعلی یکی از فراوانی است نه کمبود

 علت مشکل این است که کالس کوچک دارای

 .ثروت است، در حالی که بقیه بدهی ها را دارند

 بر خالف عقل سلیم است که مردان باید از

 گرسنگی رنج می برند زیرا غذای بیشماری را 

 .به وجود آورده اند

 تخریب مواد غذایی یا سایر ثروتها یا محدودیت

معمول، تعاونی ها قادر به یافتن ساختمان های 
خالی برای استفاده بدون هزینه برای مکان های 
مالقات، ذخیره کاالهای مبادالتی خود، و انجام 

 کسب و کار بودند.

 

طولی نکشید سیستم های مبادله و ارز جدید 
منعطف با شرایط کار تعاونی ها پا گرفت و مثل 
برق گسترش یافت. مبادله مهارت کار در مقابل  
نیازها یک  نمونه از این خالقیت ها است.  انجمن 

زمانی آغاز شد که  )UXA( بورس بیکاران
( Pipe Cityساکنان زاغه نشینان "شهر لوله" )

در اوکلند، کالیفرنیا دست به ارائه تعمیرات 
خانگی مردم در ازای کاالهای مازاد بر احتیاج 

 خانه های مزبور زدند:

 

"اعضای تعاونی با انجام این تعمیرات اسباب 
مازاد را دریافت کرده و سپس مابین خود بنا به 
تمایل و نیاز تعویض میکردند. در قدم بعد در 
تعاونی یک کمیسیون تشکیل شد تا امر تعمیرات و 
مبادالت در سطح شهر و مزارع اطراف هماهنگ 
گردد.  در عرض شش ماه، تعداد اعضای تعاونی  

عضو بود و دایره فعالیت پر رونق   ۰٧۳۳
اقتصادی آن شامل کارخانه ریخته گری و ماشین، 
فروشگاه چوب، گاراژ، کارخانه صابون، 
فروشگاه چاپ، تعداد زیادی چوب، کارخانه های 

 ۰٠زراعی و کارخانه های چوب بری میشد. آنها 
کامیون را از ضایعات بازسازی کردند. این 

تن مواد غذایی را در   ٩۳تعاونی تا حد توزیف  
 سابقه خود ثبت نمود. 

 

کار اعضای تعاونی بر اساس یک سیستم زمانی 
محاسبه میگردید، هر ساعت کاری معادل صد 
امتیاز بود. هیچ سلسله مراتبی از مهارت ها وجود 
نداشت و همه کارها به یکسان پرداخت می شد. 
اعضا می توانستند از اعتبارات کسب شده خود 
برای خرید مواد غذایی و یا برخورداری از 
خدمات پزشکی و دندانپزشکی، کوتاهی مو و 
موارد دیگر استفاده کنند. یک شورا متشکل از 

هماهنگ کننده به طور منظم برای حل  ٩٧
مشکالت و بحث در مورد فرصت های تازه 

 "حضور بهم میرساندند. 

 

، نویسنده اپورتون سینکلر، ۰۲۰٩در سال 
نویسنده ی محبوب سوسیالیست، بر اساس کار 
تعاونی ها  یک پالتفرم به نام "پایان فقر در 

، را برای فرماندار شهر طرح )EPIC( "کالیفرنیا
نمود. این پالتفرم با عنوان "من، فرماندار 
کالیفرنیا: چگونه به فقر پایان دادم، یک داستان 

 واقعی و متعلق به آینده" منتشر گردید. 

 

این پالتفرم اساسا شامل پایان بیکاری با اشتغال 
بیکاران در مزارع بکر و بکار اندازی کارخانه 

، خواستار پایان دادن به "ها از طریق تعاونی بود.
بیکاری با قرار دادن بیکاران در مزارع و 
کارخانه های استفاده نشده و به عنوان تعاونی ها 
بود. در این پالتفرم  محصوالت به منظور تامین 
نیازهای مردم تهیه شده و  دولت برای حمایت از 
 تعاونی ها، بیماران و سالمندان پیش بینی شده بود. 

 

با وجود بهره مندی از حمایت عظیم مردم، 
مبارزات انتخاباتی اونتون سینکلر پس از یک 
جنگ طوالنی و تلخ با شکست روبرو شد. در 
حالی که تعاونی ها  به ویاه در لس آنجلس، 

سقوط  ۰۲۹۲هنگامی که بازار سهام در اکتبر 
کرد، یک دهه سقوط اقتصادی، که به عنوان 
"رکود بزرگ" شناخته می شد، در ایاالت متحده 
چیره شد و به سرعت در سراسر جهان گسترش 
یافت.  در ایاالت متحده یک چهارم جمعیت از 
کار بیکار شدند. در طی مدت زمان کوتاهی زاغه 
نشین هایی  که به عنوان "هوورویول" )

“hoovervilles” ( شناخته می شدند ) کنایه به
، به خاطر  Hooverتقصیر رئیس حمهور وقت، 

بحران(  یکی پس از دیگری در کنار شهرها  در 
سراسر کشور سر برآورد. کارخانه ها عاطل و 
باطل میماندند، در همان حال  کشاورزان کاالیی 
تولید می کردند که نمی توانستند آن را بفروشند. 
خشکسالی های شدید و طوفان های گرد و غبار 
که باعث شد کشاورزان را از زمین های خود 
بیرون کنند، بر وخامت اوضاع افزود. دهها هزار 
خانواده برای فرار از محرومیت های ناشی از 
بحران، سر از مزارع به ویاه در اوکالهما و 
تگزاس و کالیفرنیا درآوردند. تصاویر این زمان 
در صحنه های حاکی از صف های طوالنی در 
انتظار  کار، نان و سوپ در رمان "خوشه های 

برای مردم جهان آشنا   Steinbeck خشم" نوشته
 است. 

 

این حرکت، بزرگترین جنبش علیه بیکاری در 
پاسخ پایین که با پرچم  تاریخ ایاالت متحده است 

به باال در مقابل رکود بزرگ ظهور کرد. این 
 -جنبش، که به عنوان جنبش تعاونی "خود

( شناخته میشود، در سال SELF-HELPیاری" )
، زمانی شکل گرفت که کارگران بیکار از ۰۲۰۹

کمپتاون در لس آنجلس، به مزارع کشاورزان در 
خود،  ی نیروی کارحومه شهر رفتند، و در ازا

بجای دستمزد غذا مطالبه نمودند.  بزودی، 
محصوالت کفاف دستمزدها را نداد و همگی، در 

 دامان گرسنگی اسیر ماندند.

 

آنچه که از تبادل کار ساده و فردی متولد شد، در 
نهایت تبدیل به یک جنبش توده ای در سراسر 
کشور گردید و  بیش از یک میلیون و سی صد 

ایالت را فرا  گرفت. عالرغم  ۰۳هزار نفر در 
نسخه ساده "غذا به ازای دستمزد" هدف اولیه  

یاری بسیار بلند پروازانه بود  -جنبش تعاونی خود
و  اشتغال کامل برای همه آمریکایی ها از طریق 
ایجاد تعاونی های کارگری و مصرف کننده را در 

مدت کوتاهی دامن  افق خود داشت.  در عرض
این جنبش از مبادالت کشاورزی فراتر رفت و 
تعداد زیادی از فعالیت های دیگر، از جمله 
فروشگاه های کفش، خدمات پزشکی، نانوایی ها، 
تهویه، ایستگاه های گاز و سرویس، و همگی بر 
اساس اصول همکاری را شامل گردید. مرکز 
حرکت این جنبش در لس آنجلس بود و بیشتر در 
کالیفرنیا. در گزارشی در مورد این تعاونیها 

 میخوانیم:

 

در تعاونی در سانتا مونیکا، اعضا در زمینه تولید 
پنیر و لبنیات کار می کردند. آنها با کالج 

موافقت کردند تا درختان  UCLAکشاورزی در  
کاشته و در مقابل  UCLA را در مزرعه تجربی

 از محوالت میوه دستمزد خود را دریافت دارند. 

 

تعاونی "هانتینگتون پارک" روی باغچه های  
سبز در زمین های برهوت خارج شهر متمرکز 

پوند  ۹٥۳۳۳بود، که  جمف آوری بیش از 
 ۰۲۰١محصوالت تازه در یک چهارم سال  

حاصل فعالیت آنها ثبت شده است. به طور 

طبقه کارگر، 

برخالف کليه 

طبقات فرودست 

در تاریخ پيشين 

جامعه بشری، 

نميتواند آزاد 

شود بی آنکه 

کل بشریت را 

 آزاد کند. 
از: یک دنیای بهتر، 

برنامه حزب کمونیست 

 حکمتیست -کارگری 

 

 ونرش تعاونا کارگره  در امرلکا
 

 مرطمی اسد پور

 نی قوما، نی مذطرا، زنده باد طولت انسانا

کموندست را بخواندد 

کموندست را بدست 

کارگراد و فعالدم 

 کارگره برساندد

کمونیست      13 
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از توجه شما سپاسگزارم و در انتظار پااساخ شاماا 
 .هستم

 با احترام،

 )Stephen Cotton( استیفن کاتن

 دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل

 :رونوشت 

ای، رهابار  هللا حاج سیدعلی خااماناه جناب آیت عالی
 contact@leader.irجمهوری اسالمی ایران، 

الاعااده و  نااد، سفیار فاوق  جناب آقای حمید بعیدی
االختیار، سفاارت جاماهاوری اساالمای ایاران،  تام 

iranemb.lon@mfa.gov.ir 

شاورای   –قوه قضاییه جماهاوری اساالمای ایاران 
info@humanrights-عااالاای حااقااوق بشاار، 

iran.ir 

نماینده دائم جمهوری اسالمای ایاران در ساازماان 
 iran@un.intملل، 

آقااای گااای رایاادر، دباایاارکاال سااازمااان جااهاااناای 
 ILO(  ،ryder@ilo.org(کار

سعیدی است، که مطلف شده ایم به نادرست در ایان 
بااه اصااطااالح مسااتاانااد بااه عاانااوان بااخااشاای از 

در جاریاان اعاتاصااب  «شاکاسات خاورده طرح »
هاای  خواهیم که تضامایان اند. از شما می معرفی شده

فوری را برای حفب آزادی و امنیت آنها ارائه کنید 
ها از سوی شاماا مای  و منتظر دریافت این تضمین

 .باشیم

ITF  باه پایاگاایاری مساالاه ناقاض مساتاامار حاقااوق
دهد و به دولات ایاران  کارگران در ایران ادامه می

کند که، شما باه عاناوان عضاو هایاات  یادآوری می
مدیره سازمان جهانی کار و طبق مقاوله نامه هاای 
بنیادین آی ال او، موظف به تضمین آزادی تشاکال 

هاای کاارگاری و   و محافظت از فاعااالن اتاحاادیاه
 .کارگران هستید

گایاری اجابااری عالایاه  توسل به شکنجه و اعتاراف
های کارگری نه تنها آشکارا ماغاایار  فعاالن اتحادیه

حقوق اولیه انسانی بلکه ناقض اصول و پارنسایاب 
هاای  اسات. عاالوه بار تضامایان ILO های اساسی

گفته، مایل هستم که از دیادگااه شاماا در ایان -پیش
 .باره آگاه شوم

غلط قصد داشته اند ماباارزات مشاروع کاارگاران 
و دیگر کاارگاران ایاران را ناه  «تپه نیشکر هفت»

تنها با احزاب اپوزیسیاون خاارج از ایاران بالاکاه 
همچنین با منافف ایاالت متحده آمریکاا و اسارایایال 

اتهام دوم به دلیل هدف گارفاتان   مرتبط نشان دهند.
 .آمیز است های کارگری، اهانت  اتحادیه

ما بر این باوریم که بخشی از اطاالعاات ماناتاشار 
شده در ایان مساتاناد ماماکان اسات از اعاتارافاات 
اجباری کارگران بازداشتی خوش ناامای هاماچاون 
علی نجاتی و اسماعیل بخشی به دست آماده بااشاد. 

دهد که این اعترافاات از  اطالعات معتبر نشان می
طریق تهدید، ضرب و شتم و شکنجه گارفاتاه شاده 

چنایان ماواردی کاه ناقاض حاقاوق اباتادایای  .است
از شاماا  .انسانی می باشند باید فوری پاایاان یااباناد

خواهم که شکنجه را متوقف و این زندانیاان را  می
 .هرچه زودتر آزاد کنید

 )ITF( «فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل»
به شدت نگران تمام اعضای وابسته به آی تای اف 

راناای تااهااران  در سااناادیااکااای کااارگااران اتااوبااوس
)سندیکای واحد( و به ویاه رضا شهاابای و حسان 

 جناب آقای دکتر حسن روحانی

 جمهوری اسالمی ایران رئیس 

 ریاست جمهوری

 خیابان پاستور، میدان پاستور

 تهران، جمهوری اسالمی ایران

  

، : rouhani@csr.irاز طااااریااااق ایااااماااایاااال
media@rouhani.ir 

 OGS/SMC/sz :شماره مرجف ما

 ۹۳۰۲ژانویه  ۹۷

 جمهوری محترم، جناب آقای روحانی، رئیس

مایالایاون عضاو فادراسایاون جاهاانای  ۹۳ازطرف 
هاای کاارگاری  کارگران حمل و نقل در اتاحاادیاه 

صنعت ترابری در سرتاسر جهان، نگرانی عمیاق 
خود از رفتار مقامات ایرانی باا اعضاا و فاعااالن 

 .رسانم اتحادیه های کارگری را به آگاهی شما می

 ۹۳۰۲ژاناویاه  ۰۲باخبر شدیم که در روز شنباه 
طراحی »مستندی با عنوان   سازمان صدا و سیما،

پخش کرده اسات کاه از ایان طاریاق باه  «سوخته

اولــین اصلــى که کارگر باید در رد و قبول یک قانون کار در نظر بگیرد 

اینست که من بعنوان یک عنصر آزاد در این جامعه در سرنوشت خودم، 

در محیط کار خودم، در تعیین اینکه نیروى کارم را دارم در ازاء چه 

میفروشم و در چه شرایطى قرار است کار کنم و غیره، چقدر سهم و نقش 

دارم . اولــین شاخص اینست که کارگر بعنوان یک عنصر آزاد و یک 

 شهروند صاحب اختیار ظاهر بشود.

 منصور حکمت

بداندی مشترک کلکتدو سندلکائا فرانسی براه حمالت از 

  کارگراد الراد
 

 سراوب نگران اننده اارسران و فعاالن سندیکائی ایران

 را طرد کرد.  باید کاربزرد شکنجه

، از ٧١٠٢فاوریاه  ٧٢ساه شاناباه  ما، در روز
شاب  یاک در باور  ااار، پااریاس  ٠٢سااات 

همبستگی با اارسران مبارز و فعاالن سنادیاکاائای 
 دربند برسزار خواهیم ارد.

 الکتیو سندیکائی فرانسه

  اِف ِد ِت، ِ  ِژ ت، اونساااا، ساااولااایااادر 
 )همبستگی(، اِف اِ  او )سندیکای فرهنگیان(

 ۹۳۰۲ژانویه  ۰۰پاریس، 

ترجمه و انتاشاار: هاماباساتاگای ساوسایاالایاساتای باا 
 فرانسه -  کارگران ایران

 -اتحاد بین الملل در حماایات از کاارگاران ایاران 
 پاریس

 

فضای رعب و هراس برای جلوگیری از ماباارزه 
 مطالباتی عادالنه افراد در کشور است.

ما، سندیکاهای فرنسوی با تمام نایارو ایان اعاماال 
غیرقابل تحمل را محکاوم کارده، از رژیام ایاران 
می خواهیم که به پیمان های بین المللای کاه دولات 
ایران امضا کارده احاتارام باگاذارد. در غایار ایان 
صورت، ما در کنار سازمان های بین الامالالای در 
درون سازمان جهانی کار که عضوش هستیم ، باه 

 اقدامات مقتضی خواهیم پرداخت.

ما خواهان آزادی بی قیاد و شارط و فاوری هاماه 
فااعاااالن کااارگااری، مااعاالاامااان و دیااگاار فااعاااالن 

 دستگیرشده هستیم.

حبس، اعتراض و افشاگری کردند. در نتیاجاه، آن 
ها مجددا دستگیر و در مکانی نامعلوم زندانی شاده 

 اند.

مقامات قضائی و اطالعاتی کشور اقدام باه پاخاش 
"اعترافات" آن ها از شاباکاه تالاویازیاونای دولاتای 
کردند که در زیر شکناجاه در زنادان ضاباط شاده 

با ایان روش، آن هاا را بای   بود، و تالش کردند
جمهوری اسالمی با استفاده از   اعتبار جلوه دهند.

روش های سرکوب غیرقابل قاباول کاه فاکار مای 
کردیم به دوران دیگری از تاریخ تعالاق دارناد، باا 
تهدیادی دائامای ماعاتارضاان را باه وابساتاگای باه 
بیگانگان و ارتباط با مخالفان رژیام در خاارج از 
کشور متهم کردند. هدف از ایان سارکاوب، ایاجااد 

در اثار   از چندهفته پیش، حقوق باگایاران ایارانای
دساات بااه کااارزار   وخاااماات اوضاااع عاامااوماای

اعتراضی و ماطاالابااتای زده و خاواساتاار باهاباود 
خود هستند. آناان خاواساتاار   شرایط کار و زندگی

پایان دادن به دستمزدهای پائایان و عادم پارداخات 
هستناد.  حقوق عقب مانده خود طی ماه های گذشته

چشمگیرتریان بسایاج، اعاتاصااب هاای کاارگاران 
نیشکر هفت تپه و فاوالد اهاواز واقاف در جاناوب 

 ایران بود که با پشتیبانی اهالی نیز همراه بود.

معلمان ایران نیز در سراسار کشاور بارای کساب 
حقوق مناسب و به ویاه برای معالاماان قاراردادی 

 اعتراض می کنند.

تنها پاسخ مقامات جمهوری اسالمی ، دستگیری و 
زنااداناای کااردن فااعاااالن سااناادیااکااائاای، فااعاااالن و 

پشتیبان آن هاست. ناماوناه    نیروهای دموکراتیک
آن، دستگیری آقاایاان حابایابای، عابادی، باهاشاتای، 
مردانی و معلمان دیگر است. فعاالن سندیاکاائای ، 
مثل اسماعیل بخشی و علی نجاتی و نیز دانشجوی 
فعال مدنی، خانم سپیده قزلایاان پاس از دساتاگایاری 
شکاناجاه شادناد. قالایاان و باخاشای پاس از آزادی 
مشروط نسبت به شاکاناجاه هاای خاود در دوران 

 شکنجی و اعتراف گدره اوراره را متوقف کندد!

 فدراسیون جهانی اارسران حمل و نقل 

کمونیست      14 
236  

mailto:contact@leader.ir
mailto:iranemb.lon@mfa.gov.ir
mailto:info@humanrights-iran.ir
mailto:info@humanrights-iran.ir
mailto:iran@un.int
mailto:ryder@ilo.org
mailto:rouhani@csr.ir
mailto:media@rouhani.ir


 

 رونوشت:

شاورای   –قوه قضاییه جماهاوری اساالمای ایاران 
 عالی حقوق بشر 

نماینده دائم جمهوری اسالمای ایاران در ساازماان 
 ملل، 

هلن الوردیه، نماینده مجلس، نماینده امور خاارجاه 
 از حزب نیو دمکرات کانادا

سندیکای کارگران شرکت اتوبوسارانای تاهاران و 
 حومه

فدراسیون بین المللی کاارگاران خادماات عاماومای 
 )پی اس آی(

 کنگره کار کانادا )سی ال سی(

فرید پرتوی و زولوما یااناگ، روساای مشاتارک، 
کمیته همبستگای بایان الامالالای اتاحاادیاه کاارگاران 

 انتاریو-خدمات عمومی کانادا

        

 

ترجمه و باز انتشار از سندیکای اارسران شراات 
 واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

vsyndica@gmail.com Email: 

www.vahedsyndica.com Website: 

Telegram: @vahedsyndica 

 

ایران می خواهد که برای انجام  اقدامات  مشخص 
 و فوری زیر  قدم بر دارد: 

. اسماعیل بخشی، علی نجاتای، ساپایاده قالایاان و 1
دیگر کارگران، معلمان و دانشجاویاان زنادانای در 

 ایران را  فورا و بدون قید و شرط  آزاد کند؛ 

. به اذیات و آزار و تاحات تاعاقایاب قارار دادن 2
کارگران و فعالین سندیکاایای در ایاران از جامالاه 
اعضای سندیکای کارگران شرکت واحاد تاهاران، 
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، کانون صانافای 

 معلمان ایران، کارگران فوالد اهواز پایان دهد؛

. به اذیت  و آزار فعالین کاارگاری و اجاتامااعای 3
زندانی و اعتراف  گایاری اجابااری از زنادانایاان 
سیاسی پایان دهد. همه اعتراف های اجابااری باایاد 

 باطل و بی اعتبار اعالم شوند؛

.  یک هیئت تحقیق عمومی، شامل وکالی مستقل 4
و مدافعان حقوق کارگران و حقوق انسانی، ایاجااد 
گردد تا بطور مستقل و شفاف اتاهااماات مابانای بار 
اعمال شکنجاه و باد رفاتااری نسابات باه فاعاالایان 
کارگری زنادانای و دیاگار زنادانایاان سایااسای را 
بررسی کند و نقض کنندگان حقوق انساانای را بار 

 اساس آن مجازات نماید؛ و 

.  حاق تشاکال و حاق اعاتاصااب کاارگاران در 7
بخشهای دولاتای )عاماومای( و خصاوصای را بار 
مبنای استاندارد های بین الامالالای کاار مانادرج در 

سازمان جهانی کار را   ۲٠و  ٠٥مقاوله نامه های 
 کامال رعایت کند و به آن احترام بگذارد. 

 با احترام،

 مارک هانکوک؛ رئیس کشوری 

 فرد هان، رئیس اونتاریو. 

ما معتقدیم که این فعالین به خاطر ایاناکاه تصامایام 
گرفتند در مورد شاکاناجاه هاای خاویاش در حایان 
بازداشت  رو به جامعه و عاماوم صاحابات کاناناد، 
مجددا دستگیر شده اناد. تاالش بارای بای اعاتاباار 
کردن افشاگری این فاعاالایان باا پاخاش اعاتارافاات 
دروغین از کااناال  تالاویازیاون دولاتای ) صادا و 
سیما ( درست یک روز پیش از دستگایاری ماجادد 
آنان صورت گرفت.   باور عمومی ایان اسات کاه 
این " اعترافات" از  طریق تهدید ، ضرب و شاتام 
و شکنجه  بدست آمده است.  ساازماان عافاو بایان 
الملل  در بیانه مطبوعاتی خویش و گازارش هاای 
اخیرش  تایید می کند که بازداشت شدگان  مجاباور 
بوده اند  "اعتراف" کنند در تباانای باا گاروه هاای 
مارکسیستی و کاماونایاساتای خاارج از کشاور مای 
خواسته اند نظام سیاسی را  از طریق اعتصااب و 

 تظاهرات سرنگون کنند. 

ما همچنین عمیقا نگران امنیات و آزادی اعضاای 
سندیکای کارگران شرکت واحاد تاهاران،  باویااه 
همکاران خود رضا شهابی و حسن سعیدی، هستیم 
که در این به اصالح " مستند"  به عناوان شارکات 
کنندگان در " طراحی سوخته" ماورد هادف قارار 

 گرفته اند. 

اتااحااادیااه کااارگااران خاادمااات عاامااوماای کااانااادا از 
مبارزات کارگران در ایران بارای حاق تشاکال و 
علیه خصوصی سازی ، فساد مالی وعدم پرداخات 
به موقف  دستمزد ها حمایت می کند،  و در عایان 
حال همچنین خاواهاان پاایاان یاافاتان تاحاریام هاای 
اقتصادی دولت امریکا علیه ایران می باشد.  جلوه 
دادن کارگران و رهاباران سانادیاکاایای باه عاناوان 
تهدیدی علیه امنیت ملی و جرم  دانستن ارتبااطاات 
عمومی و همبستگی بین المللی بایان کاارگاران در 
نقاط مختلف جهان، همگی به معنای نقاض حاقاوق 
به رسمیت شنااخاتاه شاده کاارگاری و انساانای در 

 سطح بین المللی می باشند. 

اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا  از دولات 

 ۹۳۰۲اول فوریه 

آیت هللا سید عالای خااماناه ای، رهابار جاماهاوری 
 اسالمی ایران 

 حسن روحانی، رئیس جمهوری اسالمی ایران 

 آقایان گرامی: 

به نمایندگی از طرف اتحادیه کاارگاران خادماات  
عاامااوماای کااانااادا در سااطااح کشااوری و اتااحااادیااه 
کارگران خدمات عمومای کااناادا )اناتااریاو(،  ماا 
نگرانی عمیق  خود را نسبت به حمالت اخایار باه 
فعالین کارگری و رهباران سانادیاکاایای در ایاران 
اعالم و آن را شدیدا محکوم می کنیم.  باه عاناوان 

هازار  ۰٠۳بزرگ ترین اتحادیه کارگری کانادا با 
هازار  ۹٥۳عضو در سراسر کشور، کاه شاامال 

عضو در انتاریو می شود،  ما از سناتای قاوی در 
برقراری پیوند و هاماباساتاگای بایان کاارگاران در 
کشااورهااای مااخااتاالااف جااهااان از جااماالااه ایااران، 
برخورداریم. اتحادیه کارگاران خادماات عاماومای 
کانادا اخیرا از قطعنامه اضطراری کانافادراسایاون 
بین المللی اتحادیه های کارگری ) آی تی یو سای(  
مبنی برخواست  آزادی فوری و بدون قید و شارط 
اسماعیل بخشی و علی نجاتی و دیگر کارگاران و 

 دانشجویان زندانی اعالم حمایت کرده است. 

ناوامابار  ۰٠اسماعیل بخشی و ساپایاده قالایاان در 
در جاریاان اعاتاصااب کاارگاران نایاشاکار  ۹۳۰٠

) هفت تپه(  دستگیر شدند.  خبر آزادی آنان به قید 
از نگرانی  ما کاست. اما  ۹۳۰٠وثیقه در دسامبر 

از شنیدن گزارشات هولناک مبنی بر شکنجه شدن 
آنان به دست نیروهای انتظامی و مقامات وزارت 
اطالعات در شاهارهاای شاوش و اهاواز، شادیادا 
مضطرب گشتیم.  در حال حاضر، پس از ماطالاف 

ژاناویاه  ۹۳شدن از دساتاگایاری ماجادد آناان در 
 ما نگران امنیت آنان می باشیم.  ۹۳۰۲

اتحادلی کارگراد خدمات عموما کانادا نگرانا 

شدلد خود را از تداوم سرکوب فعااد کارگره و 

 رطرراد سندلکالا در الراد اعالم کرد

کمونیست      15 
236  

mailto:vsyndica@gmail.com
http://www.vahedsyndica.com/


 
مدهبی با اتکا به پول همین قدرتهای ارتجاعی مثل 
قارچ سر بلند کردند و داعی فدارلیسم قومی شدناد، 
این بار در لباس "سوسیال دمکرات و دماکاراسای 
خواهی" از جنس خود مهتادی، پاادویای در مایاان 
انواع محافل دست راستی، از اصالح طلبان راناده 
شده از حکومت تا کرنش و دسات باوسای ماحاافال 
امپریالیستی و دول مرتجف منطقه را شروع کارد. 
آقای مهتدی و جریانش کارنامه ساراسار سایااهای 
دارند که نفرت هر انسان متمدن و شرافتمندی را 

 بر انگیخته است.

اما امروز و از شانااس باد ماهاتادی و عالایارغام 
شرفیاب شدن به آمریکا و دست بوسی تعدادی از 
دست راستی های نازدیاک تاراماپ و راباطاه باا 
ارتجاع منطقه، کای آرزوهاای ایشاان و "حازب 
کومه له اش" فروریخاتاه اسات. امایاد باه جاناگ 
نیابتی در کاردساتاان ایاران و باه هامات شایاوی 
عربستان ناکام مااناد. امایاد باه حامالاه آماریاکاا و 
بمباران و کشتار مردم ایران و ایاجااد فارجاه ای 
برای جریانات راهزن و تبهکاراز ناوع ساازماان 
زحمتکشان مهتدی، بسته شد. امید به ایناکاه آقاای 
مهتدی با پول و امکانات ناتو و ارتجاع منطقاه و 
در دل سوریه ای شدن ایران، با پول و با اتکا باه 
استیصال و گرسنگی و محرومایات ماردم جاناگ 
زده نیرو بخرد و ماردم را اجایار کاناد و هاماراه 
اقمار دیگری از جریااناات بااناد سایااهای، ناطاقاه 
"ارتااش آزاد ایااران" را بسااازنااد و مااوی دماااغ 
جامعه شوند، نیز از گذشته بسایاار تاارتار اسات. 
دولت آمریکا امروز سیااسات رژیام چاناج را در 
دستور خود ندارد، امثال آقاای ماهاتادی هام فاعاال 

 مرخص اند. 

بعالوه و مستقل از تحرکات و تغییرات در صاف 
ارتجاع منطقه و دول امپریالیستی، شعله تحرکات 
آزادیخواهانه در ایران بعد از دیماه هر ارتجاعای 
را در ماتم فرو برده است و آرزوهای گروههاای 
اجیر در خدمت دولتهای مرتجف هام در حاال باه 
گور ساپاردن اسات. اعاتاراضاات ساراساری در 
ایااران و عااروج طاابااقااه کااارگاار و شاابااح یااک 
آزادیخواهی سوسیالیستی بر فضای ایاران، هاماه 
دارودسته های ضد تمدن و فارقاه هاای تاباهاکاار 
قومی و مذهبی را با بی آیانادگای ماطالاق ماواجاه 

 کرده است. 

کای پوشالی سازماان آقاای ماهاتادی هار چاناد باا 
زرورق نام کاوماه لاه و ساواساتافااده از اعاتاباار 
صدها کمونیست جانباخته با جعل و حاقاه باازی، 
تزئین شده بود، فروریخت. در مدت کاوتااهای از 
سازمان  زحمتکشان پرده بارداری شاد و چاهاره 
زشت "پرنس" لخات و عاریاان باه عاناوان یاک 
توطئه گر در مقابل جامعه قرار گرفت و دنایاایای 

 نفرت را نصیب خود کرد. 

اولین پرنسیب سیاسی حکم میکاناد کاه احازاب و 
جریانات سایااسای، راسات یاا چاپ، سایااسات و 
توطئه های تروریستی سازمان زحمتکشان عالایاه 
نیروهای اپاوزیسایاون را ماحاکاوم کاناناد. اولایان 
پرنسیب این است که عبدهللا مهتدی و جریانش را 
به نام کومه له و جریان سیاسی برسمیت نشناخت 
و از هر نوع رابطه سیاسی با چنایان جاریاان بای 
پرنسیبی دوری کرد. دفاع از شخصیت و حرمت 
کسانی که امروز شاهد عینی بخشی از نقشه های 
این جریان هستند و آنرا علنی بیان کرده اند، افشا 
و خنثی کردن هار تاهادیاد و ارعاابای عالایاه ایان 
انساانااهاا را ناابااایاد از آنااهاا دریااغ کاارد. سااکااوت 
نیروهایی که عنوان چپ و سوسیالیست و ... باه 
خود میدهند، جریاناتی که مدت مادیادی اسات در 
بوق آلترناتیو سوسیالیستی زده اند و لابااس "چاپ 
رادیکال و کمونیستهای دو آتشه" به تان کارده و 
بر خود میبالند، در مقابل این قلدری و تاروریسام 
آشکار تحت هار باهااناه و تاوجایاهای فاقاط اداماه 
سیاست اماتایااز دادن باه نایاروهاای قاومای، بای 
مسئولیتی آنها در قبال نا امن شدن فضای جااماعاه 
چه امروز و چه در فاردای تاحاوالت جااماعاه و 
سناریوهای سوریه ای کردن ایران است. اماروز 
محکوم کردن جریان ماهاتادی و افشاا و طارد و 
منزوی کردن آن محکی جدی در ارزیابی جامعاه 
و طبقه کارگر از احازاب و جاریااناات سایااسای 
اسات. اولایاان قاادم در دفااع از تاامادن و اماانایاات  
جامعه، منزوی کردن نایاروهاای ماتاعافان و بااناد 

 سیاهی چون جریان مهتدی است. 
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ندارد. ما میدانستیم تصمیم آقای مهتدی نه ساختان 
یک نیروی سیاسی ناسیونالیست کارد کاه سارهام 
کردن یک بااناد ارتاجااعای، ضاد کاماونایاسات باا 
ظاارفاایاات باااالی تااروریسااتاای باارای انااتااقااام از 
کمونیستهاایای اسات کاه رویاای "ماام جاالل" و 
"اوجاالن" شدنش را برباد داده بودند. ماا گافاتایام 
این تنها راهی بود که مهتدی و یارانش در مقاابال 
احزاب اصلی جنبش ناسیونالیست کرد داشتناد تاا 
بتوانند مستقل از آنها حداقل صفی از فاالنااهاا و 
لمپنهای جامعه را به خود جلب کنناد. باا عالام باه 
همین حقیقت آقای مهاتادی تاالش کارد اباتادا کال 
کومه له را با خود همراه کند. تالش آقای مهاتادی 
و یاران آنروز او در کومه له عالایاه کاماونایاسام، 
جعل و تحریف کل تاریخ حزب کمونیست ایاران 
و کومه له، تحریکات فرقه ای و به میدان کشیدن 
خون شهید و شاهایاد پاروری در خادمات پاروژه 
ارتجاعی خاود و باه ناام "جاناباش کاردساتاان"، 
کمونیست زدایای و پاروناده ساازی عالایاه ماا و 
منصور حکامات و اکاثاریات بااالیای از کاادر و 
اعضا و رهبری وقت کومه له که آن جاریاان را 
ترک کرده بودیم، همه تالش آگاهانه این جماعات 
برای همراه کردن کل کومه لاه باا آقاای ماهاتادی 
بود. مقاومت در مقابل این تالشها در کومه لاه و 
بویاه در رهبری آن نه فقط بسیار ضاعایاف باود، 
بلکاه و باعاالوه ماناافاف کاوتااه مادت ساازماانای، 
فرصت طلبی سنت دار در رهبری کوملاه تاحات 
نام  حفب "اتحاد" کومله با پرچم ضدیت و نافارت 
پراکنی علیه حکمت و کمونیسم کارگری، هماه و 
همه عبدهللا مهتدی را به میداندار اصلی کومه لاه 
تبدیل کرده بود. ما همان زمان اهداف ماهاتادی و 
همراهانش و ظرفیت باند سایااهای آناهاا را افشاا 
کردیم و در مورد اقاداماات و تاحاریاکاات دسات 
راستی آنها هشدار دادیم. دسات آقاای ماهاتادی را 
رو کردیم. سرانجام و پس از ایاناکاه تاالش آناهاا 
برای  تبدیل کومه له از نیرویی چپ به جاریاانای 
اولترا راست و شبه فاشایاساتای شاکاسات خاورد، 
مهتدی در اقلیات مااناد و تاالش کارد باا پاول و 
امکانات جاریاان طاالاباانای و باه کاماک صاالح 
مهتدی که یار طاالاباانای باود، باا زور چااقاو در 
کنگره قانونی کومه له نصف کمیاتاه مارکازی را 
از آن خود کند و در موقعیت بهتری قرار گایارد. 
این پروژه هم علیرغم کمک گرفاتان از آژاناهاای 
سلیمانیه ناکام ماند و نااچاارا باا اقالایاتای کاوچاک 

 سازمان زحمتکشان را درست کردند. 

سازمان زحمتکشان تولد یافت و از هاماان زماان 
تالش برای یکدست کردن جاریاان خاود و پااک 
کردن آن از وجود هر کسی که ذره ای شارافات 
داشت، شروع شد. تحریک احساسات عقب ماناده 
ضد کمونیستی، شهید خوری و تحریک خااناواده 
شاهادا، تااریاخ جاعالای و شاایاعاه و اتااهاام عالایااه 
کمونیستها، تحریکاات قاومای و نااسایاوناالایاساتای 
همراه با نقشه های عملیات بر سر اردوگاه کوماه 
له و نقشه بارای حاذف فایازیاکای رفاقاای ماا در 
کردستان عراق در دستور قرار گارفات. در ایان 
مسیر تصفیه سازمانی در این جریان شاروع شاد 
و دهها نفر اخراج  شدند. بدنبال جدا شادن شااخاه 
عمر ایلخانی زاده حتی علایاه آناهاا هام دسات باه 

 توطئه و تحریک و تهدید زدند. 

آقای مهتدی مدت مدیدی تالش کرد با لباس جعلی 
کومه له به هر محفل و جریان و دولت مرتجاعای 
مراجعه و ظرفیت ضد کمونیستی و باند سایااهای 
خود را به آنها نشان دهد و مورد قبول واقف شود. 
تالش مهاتادی بارای باناد و بسات باا جاماهاوری 
اسالمای، تاالش بارای ماقاباولایات در مایاان دوم 
خردادی های در حاکمیت و از حااکامایات راناده 
شده، با اتکا به طرح ترور رفقای ما و عامالایاات 
ایذایی بر سار اردوگااه کاوماه لاه و دهاهاا اقادام 
تااروریسااتاای دیااگاار، باای ثااماار بااود و دساات از 
پادرازتر بعنوان جریانی حاشیه ای و منفور باقی 

 ماند.

زمانی که روزنه توافق با محاافال حاکاوماتای در 
ایران از جااناب جاماهاوری اساالمای بساتاه شاد، 
زمانیکه سنااریاوی قاومای کاردن خااورمایااناه و 
منجمله ایران در دستور دول ارتجاعی جهانای و 
منطقه ای قرار گرفت و نیروهای سیااه قاومای و 

 خالد حاج محمدی

موجی از افشاگری در مورد برنااماه هاای رهاباری 
"سازمان زحمتکشان" و شاخاص عابادهللا ماهاتادی، 
جهت ترور و حذف فیزیکی مخالافایان سایااسای ایان 
جریان راه افتاده است. تعدادی از فعالین و مسئولیان 
وقاات ایاان جااریااان بااه عاانااوان شاااهاادان عاایااناای و 
شخصیتهای حقیقی و حقوقی، چاناد ماورد از ناقاشاه 
ترور این جریان علیه اعضای رهبری وقات حازب 
ما را علنی کرده و همچنین طرح حمله باه اردوگااه 
کومه لاه و اصارار ماهاتادی بار ضارورت تساویاه 
حساب نهایی با کومله را یک بار دیگر تائید و نقااب 
از چهره مهتدی و جریانش برداشته اند. همزماان باا 
این اتفاق و افشاگریهای دیگر از اقدامات تروریستی 
جریان مهتدی، موجی از اعتراض علیه این جاریاان 
راه افتاده است. حزب ما  و تاعادادی از احازاب و 
جریانات سیاسی و بسیاری از شخصیتهای مختلاف، 
 سیاست تروریستی این جریان را محکوم کرده اند. 

این اتفاق آب در النه مورچگان انداختاه و ساازماان 
زحمتکشان مثل مار زخامای باه خاود مای پایاچاد و 
همچنانکه توقف میرفت، موجی از تحریاک و افاتارا 
علیه مخالفین خود به راه اندخت. اما تاکااپاوی آقاای 
مهتدی و جریانش، خط و نشان کشیدنهای اطاالعایاه 
نویسان "کمیته مرکزی" آنها، علیه کسانی کاه پارده 
از روی نااقااشااه هااای شااوم آنااهااا باارداشااتااه انااد، 
پرخاشگری به کومه له و حزب کمونیست ایاران و 
فعالین آناهاا، هاماراه باا فاحااشای هاای تاکاراری و 
همیشگی و مشمئز کننده این دارودسته علیه منصور 
حکمت و حکمتیستها و علیه هر انسان حقیقت جو و 
آزادیخواه، هیاهوی مظلوم نمایانه و ریکارانه جهات 
بازگرداندن آبروی برباد رفته شاان، تاالاشای عاباث 
است. این لیچارگویی های "کمیته مرکزی" شاان و 
اولااتاارا فاااالناااهااای تااحااریااک شااده، اگاار دیااروز 
میتوانست کسی را مارعاوب کاناد، اماروز دسات و 
پازدنهای جریانی شکست خورده و بای آبارو اسات 

 که حبابش ترکیده است. 

از ابتدای شکل گیری این جریان تاا اماروز، ماا در 
مورد اهداف و سیاساتاهاای آن، در ماورد ظارفایات 
ارتجاعی و باند سیاهی آقای مهتدی و جریانش گفتاه 
و نوشته ایم و ماهیت اولترا ارتجاعی آنها را بارماال 
کرده ایام. اماا اماروز اتافااق جادیادی افاتااده اسات!  
"پرنس کردستان" بی هیچ پارده اساتاتااری، عاریاان 
در مقابل جامعه قرار گرفته! قلعه  "حزب کومه له" 
عبدهللا مهتدی فروریخته و سربازان دررفته از قلعاه 
دروازه قلعه را باز گذاشته اند و بوی تعفن این چالاه 
در فضا پیچیده است. این اتفاق امکانی فاراهام کارده 
است که همه درون قلعه را ببینند و خطر و ظرفیات 
تروریستی، باند سیاهی و فاالنایی یک گروه اولتارا 
راست، ضد تمدن و بی پرنیسب را مشاهده کاناناد و 
موجی از نفرت علیه آنها شکل بگیرد. پاتاه "پارناس 

 کردستان" روی آب افتاده است!

ما همان زمان که عروج دوم خردادی ها به رهبری 
خاتمی با پرچم گفتگوی تمدنها اتفاق افتاد و دل آقاای 
مهتدی را ربود، همان زمان که ناسیونالیسم کرد بار 
دوش بوش پدر و پاناتااگاون، در دل کشاتاار وسایاف 
مردم عراق و ویرانی آن جامعه به نام "مباارزه" باا 
صدام، بر مسند قدرت گمارده شدند و بوی قادرت و 
"کسی" شدن در کالباد آقاای ماهاتادی جاان گارفات، 
همان زمان که عابادهللا و یااراناش تاالش کاردناد باا 
شارالتان بازی و دزدیدن ناام و اعاتاباار کاوماه لاه، 
"سازمان زحمتکشان" را بسازند و آگااهااناه پارچام 
فاالنایسم ضد کمونایاساتای را قاطاب ناامای خاود و 
هویت جادیادشاان کاردناد ، دسات آقاای ماهاتادی را 
خوانده بودیم و جایگاه او و اهداف سیاسی اش را بر 

 مال کردیم. 

ما گفتیم عبدهللا مهتدی با ساختن یک گروه قاومای و 
ضد کمونیست به اسم خود و با نامی جادیاد، شااناس 
چندانی ندارد. سرقت نام کومه له و سو اساتافااده از 
تاریخ مبارزه ما کمونیستاهاا در کاوماه لاه و تااراج 
اعتبار و خوشنامی این تاریخ، قرار بود بارای آقاای 
مهتدی اعتباری جهت ورود به صف یاران جادیادش 
بخرد. ما که گفتیم ساختن یک جریان ناسیوناالایاسات 
کرد احتیاج به ایان هاماه تاحاریاک احسااساات ضاد 
کمونیستی و باد زدن عقب ماندگی و نافارت قاومای 

مليت برخالف جنسيت مخلوق 

طبيعت نيست، مخلوق جامعه و 

تاريخ انسان است. مليت از اين 

نظر به مذهب شبيه است. اما 

برخالف تعلق مذهبى، تعلق ملى 

حتى در سطح فرمال هم انتخابى 

نيست. بعنوان فرد نميتوان به 

مليت خاصى گرويد و يا از آن 

بريد. )هرچند برخى محققين ملت 

و ملى گرايى چنين تعابير 

سوبژکتيوى از اين مقوله بدست 

داده اند(. اين خصوصيت، مليت 

و تعلق ملى را از کارآيى و 

برندگى سياسى باورنکردنى اى 

برخوردار ميکند. طوقى است بر 

گردن توده هاى وسيع مردم که 

کسى منشاء آن را نميداند و 

نميتواند جستجو کند و با اينحال 

وجود آن آنقدر طبيعى و بديهى 

است که همه آن را بخشى از 

پيکر و وجود خويش ميپندارند. 

اما نسل ما اين شانس را دارد که 

در زمان حيات خود بطور 

روزمره شاهد خلق ملتهاى جديد 

و بى اعتبارى مقوالت ملى قبلى 

باشد و لذا ميتواند هويت ملى را 

بعنوان يک محصول اقتصاد 

سياسى لمس کند و چه بسا نقد 

کند. مليت يک قالب براى دسته 

بندى و آرايش دادن به انسانها 

در رابطه با توليد و سازمان 

سياسى جامعه است. ملت جمع 

افرادى با يک مليت يکسان 

نيست، برعکس، تعلق ملى فرد 

محصول نازل شدن هويت ملى 

جمعى بر اوست. اين ملل نيستند 

که جدا و يا ملحق ميشوند، بلکه 

اين الحاق ها و جدايى هاى 

تحميلى به توده هاى انسانى 

است که ملتها را شکل ميدهد. 

ناسيوناليسم محصول سياسى و 

ايدئولوژيک ملتها نيست، 

برعکس، اين ملتها هستند که 

  .محصول ناسيوناليسم اند

منرور حکمت از نوشته ملت، ناسیونالیسم و 
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با ترورلسم ورلاد عرداهلل مهتده 

 چی بالد کرد؟
 

 محمد فتاحی

 زنده باد سوسدالدسم

طرح ترور ما جزو سنت آنها نبود. تقابل با طبقه 
کارگر و کمونیستها پالتفرم طبقاتی حزب 
دمکرات بعنوان حزبی بورژوایی در کردستان 
بود، جنگ با کومله بخشی از این تقابل بود. 
فاصله عمیقی بین تقابل دو نیروی طبقاتی در هر 
شکل آن با تروریسم یک جریان بی ریشه و ضد 
اجتماعی علیه مخالفین سیاسی خود است. برای 
جریان مهتدی قضیه چنین نیست. اینها نشان داده 
اند درست در زمانی که روح شما خبردار نیست، 
مورد طعمه ترور اینها واقف می شوید. تروریسم 
اینها ناشی از فاکتورهای متعدد است؛ دیر از 
خواب بیدار شده و برای در تبدیل به نیرویی 
مطرح تعجیل دارند. برای این کار اتکای شان نه 
به یک کار سیاسی برای جلب حمایت جامعه بلکه 
با اتکا به زور و ارعاب و ترور و ایجاد وحشت 
است؛ دقیقا مانند سلفی ها و طالبان و داعش. به 
همین دلیل هم ابدا خود را برای قانف کردن کسی 
که ترور کارش نیست، خسته نمی کنند. برعکس 
بطور جدی تالش میکنند جامعه تصویری از اینها 
داشته باشند که به قدرت اسلحه حرف شان را به 
کرسی می نشانند. علت دیگر همانطور که قبال 
گفتیم این واقعیت است که ناسیونالیسم در 
کردستان سنتی تاریخی و احزاب سنتی راست و 
چپ خود را دارد. حزب دمکرات بعنوان جناح 
راست این ناسیونالیسم هرچند دو تکه 

صاحب یک رگه از همین سنت قدیمی اند.   شده
ناسیونالیسم چپ هم حزب خود، کومه له ابراهیم 
علیزاده، را دارد. میماند نقطه ای دور در دست 
راست، برای راست های افراطی که در بعد 
اجتماعی در حاشیه اند، اما میتوانند در یک 
ساعت یک شهر را به خون بکشانند. سلفی ها و 
طالبان و داعش و بقیه فرقه های تبهکار مذهبی 
از این جنس اند. جریان مهتدی از نوع 

غیرمذهبی اما قومی و بی ریشه  تبهکاران 
اجتماعی، که قصد ایفای نقش، با توسل به ترور و 
ارعاب و وحشت، و اساسا در دل سناریوهای 

 سیاه، دارد.

بلحاظ ایدئولوژیک اما، ضرورت ریشه کن کردن 
هرگونه سنت چپگرایانه از همان اوایل شکل 
گیری این جریان توسط شخص عبدهلل مهتدی 
طرح شد. بحث او این بود که اینها آثار به جا 
مانده کمونیسم منصور حکمت اند و باید ریشه کن 
شوند. برای این کار، تعرض به کمونیسم زیر 
لوای کمونیسم منصور حکمت، و بعدها تعرض به 
خود کمونیست ها برای پاکسازی، جزو سیاست 
هویتی او شد. اتخاذ سیاست های راست افراطی 
برای جنگ ریشه کنانه علیه کمونیسم به همین 
هدف بود. طرح ترور رهبران کومه له و پایان 
دادن به موجودیت سازمانی کومه له و حزب 
کمونیست ایران، و در کنار آن طرح ترور هر 
"کمونیست منصور حکمتی" و بویاه رهبری 
حزب حکمتیست بخشی از گروه خون این آدم 

 تبهکار شد.

به همین دلیل جواب اینها را باید در دو سطح داد؛ 
در بعد سیاسی این جریان باید طرد شده و از همه 
خواست از رابطه سیاسی با اینها خودداری کنند. 
طرد اینها توسط همه احزاب سیاسی، از چپ تا 
راست، یک ضرورت سیاسی نه فقط برای امنیت 
نیروهای سیاسی چپ و کمونیست که برای 
ممانعت از ایفای نقش ضد اجتماعی این جریان 
در مبارزه امروز و فردای مردم در کردستان 
است. ناسیونالیست های کرد حتی برای کسب 
اعتماد سیاسی نزد جامعه، به نفف شان است تا از 
رابطه رسمی با این جریان و این شخص 
خودداری کنند. باید رابطه با چنین جریان 
تبهکاری مایه بی اعتباری هر نیروی سیاسی 

 جدی در ایران و کردستان شود.

در بعد نظامی اما باید اینها را از پیگیری طرح 
های تروریستی علیه کمونیست ها و مخالفین 
سیاسی خود، پشیمان کرد. تضمین این امر یک 

 وظیفه قطعی ماست.

   

 

 این جریان برای رسیدن به جایی باشد.

کجا میماند؟ دقیقا آنجایی باقی میماند که اساسا با  
اتکا به نیروی نظامی، به میلیتانسی نظامی و 
توسط ارعاب و ترور و قدرت اسلحه کسب 
کردنی است؛ یعنی تبدیل به یک نیروی به لحاظ 
اجتماعی بی پایه و ضداجتماعی، اما یک نیروی 
سیاسی و نظامی و دارای توان برای پیشرد 
مقاصد خود با اتکا به اسلحه و زور؛ نمونه 
نیروهای غیراجتماعی اما نظامی و سیاسی و 
صاحب قدرت در دوران ما پدیده هایی دقیقا به 
سبک داعش و سلفی ها و طالبان اند. به معنی 
دیگر، اینها به هیچ رگه جنبش ناسیونالیستی کرد 
تعلق ندارند. نمونه تیپیک اینها در کردستان 
عراق، تیم خانوادگی پسران و برادرزاده های 
جالل طالبانی اند که نیروی امنیت این منطقه 
کردستان را با اتکا به پول و اسلحه در دست دارند 
و برای حفب قدرت خویش و کسب ثروت، یک 
روز با سردار سلیمانی اند و روز بعد با سرداران 

 ترک یا عراقی اند. 

پسران خانواده طالبانی رسما و علنا به مردم 
میگویند که مادام نیروهای امنیتی و پول دست 
آنهاست، هیچ کسی در این جامعه کاره ای نیست. 
همین ماهیت مافیائی تیم خانوادگی طالبانی و 
اتکای آنها به مزدوری برای حفب قدرت و کسب 
پول موجبات بی اعتمادی ناسیونالیسم سنتی در 
کردستان عراق به آنها را فراهم کرده است. تسلیم 
کرکوک به نیروهای سردار سلیمانی و پشت کردن 
به نتیجه رفراندوم استقالل کردستان، تنها گوشه 
ای از ظرفیت بی پرنسیبی اینها را به نمایش 

 گذاشت.

عبدهللا مهتدی در متن جنبش ناسیونالیسم کرد در 
کردستان ایران، از یک موقعیت مشابه برخوردار 
است. در مباحث و اظهار نظرهای غیررسمی 
اعضای رهبری حزب دمکرات کردستان در 
مورد عبدهللا مهتدی، در محافل خودمانی، علنا او 
را بی پرنسیب، حقه باز و غیرقابل اطمینان عنوان 

 میکنند.

از این جریان بی ریشه که از روز اول تالش کرد 
اعتبار کمونیستی کومله را بدزدد می پرسید 
شباهت تان به کدام کومه له زحمتکشان قدیم، شما 
را کومه له زحمتکشان میکند؟ شما مثل دوره قبل 
از کنگره اول ضد اشراف و مالک و ارتجاع 
سیاسی در کردستان اید؟ مثل کنگره دوم با اتحاد 
مبارزان کمونیست اید؟ مثل کنگره سوم در تدارک 
تشکیل حزب کمونیست اید؟ هیچکدام شان! می 
پرسید شهیدخوری و ردیف کردن صفی طوالنی 
از کمونیست های جانباخته حزب کمونیست ایران 
و کومه له پشت سیاست گدایی از خاتمی برای 
مالقات و انواع مامور دست چندم وزارت 
اطالعات و شیوی عربستان و ترامپ و ارتجاع 
منطقه، برای چیست؟ می پرسید قومی گری و 
تعصب و تنفر ناادی و خونی چه ربطی به فواد 
مصطفی سلطانی دارد که وصل آرمان 
سوسیالیستی او میکنید؟ در پاسخ جز هیاهو، 
شانتاژ و لیچار و تهدید کمونیستها چیز دیگری 
نمیشونید . این جریان دقیقا مانند مجاهد جریانی 
بی ریشه، انگل و پارازیت، با طرفیتهای اولترا 
ارتجاعی است. در بعد اجتماعی هیچ جنبشی را 
نمایندگی نمی کنند. به لحاظ تشکیالتی محصول 
کودتا در کومه له زیر سایه تفنگچی های طالبانی 

یکی از  اند. این بی ریشه گی سیاسی و اجتماعی 
سرچشمه های بی پرنسیبی، تروریسم و باند 
سیاهی شدن این جریان است. به همین دلیل، ایفای 

سناریوی سیاه،   نقش در شرایط استیصال جامعه و
وصل شدن به جنگهای نیابتی، و انتظار برای 
فروش نیرو به این و آن، با هدف رسیدن به 
موقعیت و پول، دقیقا مانند مجاهد، ظرفیت 

 اینهاست.

تروریسم اینها محصول ناسیونالیسم شان نیست؛ 
حزب دمکرات علنا و رسما به مدت چند سال علیه 
ما مسلحانه جنگید. اما شروع و پایان جنگ اینها 
معلوم بود. جنگ را هم مخفیانه شروع نکردند. 
سیاست محدود کردن کومه له و کمونیسم در 
کردستان یک داده علنی شان بود. با این حال، 

فقط حاکی از این واقعیت است که این جریان 
طرح های ترور مخالفین سیاسی خود را کماکان 
در دستور دارد! این انکارها و بامبولک بازیها و 
"دست پیش اندختن" ها فقط تائیدی بر ظرفیت 
تروریستی این جریان و در راس آن عبدهللا مهتدی 

 است. 

نوع پاسخ اینها به مخاطبین شان هم حالب است! 
طرف صفی از شاهدین زنده در مقابل خود دارد 
که قبال در صف او بوده و حاال عنصر شرافت به 
افشاگری علیه تروریسم این جریان شان کشانده 
است. آنوقت به همین شاهدین زنده رو میکنند و 
گستاخانه داد هم میزنند که سند و مدرک تان را 

این در واقف نه جواب که به ریشخند   رو کنید!
گرفتن مخاطب و ناشی از شارالتانیسم شان است. 
اما اینها را چه باک از شارالتانیسم؟ می پرسید 
شباهت تان به کدام کومه له زحمتکشان قدیم، شما 
را کومه له زحمتکشان میکند؟ می پرسید شما مثل 
دوره قبل از کنگره اول ضد اشراف و مالک و 
ارتجاع سیاسی در کردستانید؟ مثل کنگره دوم با 
اتحاد مبارزان کمونیست اید؟ مثل کنگره سوم در 
تدارک تشکیل حزب کمونیست اید؟ هیچکدام شان! 
می پرسید شهیدخوری و ردیف کردن صفی 
طوالنی از کمونیست های جانباخته کومه له پشت 
سیاست گدایی از خاتمی برای مالقات و انواع 
مامور دست چندم وزارت اطالعات و شیوی 
عربستان و ترامپ و ارتجاع منطقه، برای 
چیست؟ می پرسید قومی گری و تعصب و تنفر 
ناادی و خونی چه ربطی به فواد مصطفی 
سلطانی دارد که وصل آرمان سوسیالیستی او 
میکنید؟ در پاسخ به راحتی میتوانند برگردند و 
بپرسند که، راستی با مایی؟ در سنت سیاسی اینها 
بی ریشه اند؛ دقیقا مانند مجاهد. در بعد اجتماعی 
هیچ جنبشی را نمایندگی نمی کنند. به لحاظ 
تشکیالتی محصول کودتا در کومه له زیر سایه 
نظامیان طالبانی اند. این بی ریشگی سیاسی و 
اجتماعی امکانی برای اینها فراهم کرده تا از اتکا 
به هرگونه پرنسیبی معاف شوند. به همین دلیل، 
ایفای نقش در شرایط استیصال جامعه 

سناریوی سیاه، وصل شدن به جنگهای نیابتی،   و
و انتظار برای فروش نیرو به این و آن، با هدف 
رسیدن به موقعیت و پول، دقیقا مانند مجاهد، 

 ظرفیت اینهاست.

مستمسک کردن این افشاگری برای تعرضی دیگر 
علیه کمونیستها در کردستان، همردیف کردن 
شخصیتها و نیروهای چپ با سران جمهوری 
اسالمی، تهدید علنی کسانیکه این تروریسم را 
محکوم کرده اند، فحاشی و دامن زدن به هیستری 
ضد کمونیستی همه و همه با دو هدف دنبال 
میشود؛ اوال جذب طیف لمپن جامعه به جریان 
خود و ثانیا گردآوری هرچه فاشیست و ضد 
کمونیست حول پرچم خویش است. طیف لمپن 
جامعه برای اینها شایسته ترین نیرو برای صفوف 
نظامی و اجرای تبهکارانه ترین نقشه ها با اتکا به 
ماهیت چنین قشری است که ظرفیت جنایت و 
 سرسپردگی و تبهکاری را در خود نهفته دارد.

  

 عرا جذب این طیف؟

عبدهللا مهتدی میداند که صندلی ناسیونالیسم سنتی 
کرد توسط حزب دمکرات اشغال شده و صاحب 

چپ این جنبش هم صاحب   دارد. میداند جناح
سنتی خود، کومله ابراهیم علیزاده، را دارد. میداند 
که از دو حزب دمکرات کردستان، هرکدام رگه 
ای از سنت خویش را در پیش گرفته اند. این یعنی 
در بعد اجتماعی هیچ الیه طبقاتی نمی تواند هدف 

از اطالعیه رسمی جریان عبدهللا مهتدی تا 
نوشتجات فعالین آن آهنگ مشترکی است که بند 
اصلی آن "بی پایه بودن" افشاگری های اخیر در 
مورد طرحهای تروریستی این جریان است . 
دسته جمعی به صف شده و سند و مدرک مطالبه 

 میکنند!

جریان انشعابی آنها به رهبری عمرایلخانی زاده 
، طرح ۹۳۳٥به دنبال جدایی خونین در سال 

عبدهللا مهتدی برای حمله نظامی به اردوگاه 
رهبری کومه له و حذف فیزیکی و ترور آنها را 
افشا کردند. در هفته های اخیر هم، ابتدا "شورش 
خراسانه" عضو سابق جریان مهتدی، طرح ترور 
رهبران حزب حکمتیست را افشا کرد. به دنبال آن 
"جوامیر مارابی" از مسئولین سطح باالی آنها نه 
فقط ادعای شورش خراسانه را تایید کرد بلکه 
پرده از طرح دیگری برداشت که طی آن قرار 
بوده جمف دیگری از رهبری حزب حکمتیست، 
که در ماموریت تشکیالتی در سلیمانیه بودند، 
ترور شوند. جوامیر مارابی به دقت طرح مذبور 
را توضیح داده و گفته و نوشته که این طرح در 
دقیقه نود لو رفت و ناموفق ماند. نه فقط این بلکه 
چگونگی عملیات نظامی یک تیم شان علیه 
اردوگاه رهبری کومه له را توضیح میدهد که به 
دلیل حضورش در منطقه مرکز آموزش نظامی، 
خود شخصا شاهد بخشی از ماجرا بوده است. 
جوامیر مارابی توضیح میدهد که طرح حمله 

به قصد نابودی آن، با  نظامی به اردوگاه کومه له 
مخالفت جمعی از اعضای رهبری وقت سازمان 

از میان مخالفین   مهتدی روبرو شده بوده است.
آن طرح، از عمر ایلخانی زاده، محمد شافعی و 
بهمن علیار اسم می برد. حتی توضیح میدهد که 
خطیر بودن قضیه شخص بهمن علیار را وادار 

در جمف نیروهای شان در مورد اشتباه   کرده که
بودن این کار بحث و جدل کرده و همگان را از 
عملی کردن آن طرح برحذر کند. در مقابل ادعای 
جوامیر مارابی، تا این لحظه، هیچکدام از افراد 
 نامبرده صحت سخنان او را زیر سوال نبرده اند.

"شاهد" ساکتی که بعدا به حرف آمد، رضا کعبی 
عضو رهبری همان وقت جریان مهتدی است که 
در دفاع از خود مدعی شده که شخص او در 
قضیه طرح ترور رهبران حکمتیست نقشی 
نداشته است. رضا کعبی طرح های ترور رهبری 
حزب حکمتیست و حمله به اردوگاه کومله را 
انکارنکرده و اساسا از بی نقشی شخص خود در 

 این ماجر میگوید و رفف اتهام میکند.

از نظر جریان مهتدی و عوامل مدافف آن، سند و 
مدرک مد نظر آنها نه اظهار نظرهای شاهدهای 
زنده و ناظر و دخیل در ماجرا، که فیلم تیم 
عملیاتی و ترورشان در حین کشتار طرف، یا 
نامه امضا شده توسط او با مهر رسمی شان 
خطاب به مسئولین اجرای این ترورها و عملیات 
ها باید باشد که در چند متری مقر سکونت عبدهللا 
مهتدی اسکان گزیده اند. سوال این است که طرح 
های عملیاتی این گروه در یک جلسه سری به 
مسئولین آن توجیه میشوند یا از فاصله چند متری 
برای شان ای میل شده و به مهر سازمان شان 
مزین میشود؟ اشتباه نباید کرد، این بامبولک بازی 
"سند رو کنید" به این دلیل نیست که اینها درک و 
شعور مردم را تا سطح نازل و حقیر سندخواهی 
خود پایین نیاورده اند. برعکس، سران این جریان 
مطمئن اند که این ادعا هیچ پخمه ای را هم قانف 
نمی کند. نه فقط انکار که تعرض به افشاگران و 
همه شخصیتها و جریاناتی که بدون کمترین 
امتیازدهی این طرحها و ظرفیت تروریستی این 
باند را محکوم میکنند و در مقابل آن ایستاده اند، 
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مصاطافاى قاادر   -۰۷۹منیره شریفپوریان  -۰۷۰
اکبر عاباد  زاده  -۰۷٩صادق رسول زاده  -۰۷۰
سیروان ماحاماد حسان  -۰۷١شلیر گرمیانى  -۰۷۷
کااوه هادایات پاور  -۰۷٠جواد ساعاادتاماناد  -۰۷٥
سااهاانااد  -۰١۳صااباااح مااراد  دیااواناادره  -۰۷۲

هااشام  -۰١۹گالاباای باهاراماى  -۰١۰مناوچاهار  
مااهااد   -۰١٩سااهاایااال دانشااماانااد  -۰١۰حااکاایاامااى 

 -۰١١رحامات احاماد   -۰١۷شکوهي تازه آباد 
 -۰١٠اقادس عالایاماراد   -۰١٥جالل مربازاناى 
 -۰٥۳رحااماات آقاااجااانااى  -۰١۲افشایاان سااالر  
مهاد   -۰٥۹ساالر قزوینى  -۰٥۰همایون تهرانى 

احمد عزیزپاور  -۰٥٩کاوه احمد   -۰٥۰طاهر  
ثریاا  -۰٥٥احمد فرخى  -۰٥١جواد زمانى  -۰٥۷
پارواناه  -۰٥۲یاوناس خالایال آقاایاى  -۰٥٠فتاحى 

مااحاامااود  -۰٠۰نسااریاان رخاازاد   -۰٠۳احاامااد  
امید ماحاماد   -۰٠۰صالح وثوقى  -۰٠۹خاطر  
 -۰٠١حامایاد دادگار  -۰٠۷شیدا قهرمانى  -۰٠٩

 -۰٠٠روفیاا کادخادائاى  -۰٠٥سعید سلیمان نااد 
محمد  -۰۲۳آکو محمدپور  -۰٠۲سپیده فیض مقدم 
قاادر  -۰۲۹بهره حماه عالاى  -۰۲۰احمد بهاالدین 
ناجاماه  -۰۲٩کیومرث اردالناى  -۰۲۰مصطفائى 

زانایاار  -۰۲١رساول بااناه  -۰۲۷حسنى ساقاز  
عابادهللا جاهاان  -۰۲٠شلیر یوسافاى  -۰۲٥بوکانى 
 وطن

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

 لیست همتم امضاها

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

 -٩۳۰مهد  حسیاناى   -٩۳۳دلیر سفید   -۰۲۲ 
نساریان  -٩۳۰ایران احاماد   -٩۳۹آوات صادقى 
جامایالاه  -٩۳۷ماحاماد سالاطااناى  -٩۳٩سلیامااناى 
نسان نودینیاان  -٩۳٥پروین معاذ   -٩۳١راستین 
 -٩۰۳کمال ماحاماد   -٩۳۲امید عبدالهى  -٩۳٠

رونااک  -٩۰۹سعایاد سافایاد   -٩۰۰مسعود نقیب 
فواد عبدالاهاى  -٩۰٩کیوان زنگى  -٩۰۰ناصر   

عاطایاه ماحامادزاده  -٩۰١نادیه محمد زاده  -٩۰۷
 -٩۰۲مراد شیخى  -٩۰٠بهروز درخشان  -٩۰٥

جالایال  -٩۹۰پیاماان حسایاناى  -٩۹۳نشمیل فتاحى 
قادرت ریااهاى  -٩۹۰الوژه جاواد  -٩۹۹رضایى 
 لقمان شاد  -٩۹۷عطا گلمحمد   -٩۹٩

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

 لیست هشتم امضاها

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

رحمان حسین زاده  -٩۹٥سلیمان قاسمیانى  -٩۹١
نسرین باابااسالاجاى  -٩۹۲بهمن تقى پوریان  -٩۹٠
فااطاماه ماحاماد   -٩۰۰محاماود سایاسار   -٩۰۳
 ابراهیم حیدر  -٩۰۰فریده فرجى  -٩۰۹

 

 رادیو پیام کانادا 

 ....لیست نام ادامه دارد 

 لطفا در حد توان در توزیاف آن باکاوشایاد )تااگاا  
taga و یا اشکال دیگر ...). 

از دوسااتااان تااقاااضااا ماایااشااود کااه در مااایاالاای  
نام خاود را  faraxan2019@gmail.comبرای

قید و برای دوستان از ایران تقاضا میشاود کاه در 
مقابل نام واقعی، نام مستعار نیز بیان کنناد کاه ناام 

 .مستعار در صفحه درج شود

 

 به نقل از: سایت آزادی بیان *

 -۰٥٥ارسااطااو احاامااد   -۰٥١کاایااوان رحاایاامااى 
 -۰٥۲ساعایاد کشااورز  -۰٥٠شایسته محمدیااناى 

ناویاد  -۰٠۰رضاا کامااناگار  -۰٠۳اقبال سبحاناى 
ساالاایاامااان  -۰٠۰عااماار مااعااروفااى  -۰٠۹مااحاامااد  
اباراهایام  -۰٠۷ساهایاال روحااناى  -۰٠٩بایازیاد  
شار  ماعاصاوماى  -۰٠٥آرمان پویا  -۰٠١برسن 
هاد   -۰۲۳ممد شالچى  -۰٠۲آذر مدرسى  -۰٠٠

نااهاارو  -۰۲۹ئاااریااز قااادر   -۰۲۰پاایاارخضاار  
شاریاف  -۰۲٩پرویاز راساتاگاو  -۰۲۰مصطفایى 
شهرام سنجار   -۰۲١خبات قوامى  -۰۲۷محمد  
 -۰۲۲بهروز گویلایاان  -۰۲٠حاتم صمد   -۰۲٥

 -۹۳۰فااریااده رحاایاام پااور  -۹۳۳عاالااى احاامااد  
لقمان گلاه  -۹۳۰مینا احد   -۹۳۹منصور پرستار 

ساعاد  احاماد   -۹۳۷شیوا تواناایاى  -۹۳٩دار  
 شیرین پیرخضر  -۹۳١

 -۹۳۲جالل محمدناااد  -۹۳٠عامر سابیر  -۹۳٥
عالاى  -۹۰۰حسایان ماراد   -۹۰۳کمال رضایاى 

کریم خضر   -۹۰۰فریاد عزیز   -۹۰۹مطهر  
 -۹۰١محمد هایر   -۹۰۷حسام قادرپور  -۹۰٩

عالاى اماجادیاان)باانساهیاى(  -۹۰٥منصور سعید  
بیاان  -۹۹۳اسد حیدر   -۹۰۲بابک یزد   -۹۰٠

ید  کاریاماى  -۹۹۹کوسار رضایى  -۹۹۰پوریان 
خااالااد حاااج مااحاامااد   -۹۹٩حهمه غهفااور  -۹۹۰
رحاامااان مااحاامااد   -۹۹١صاااحااب احاامااد   -۹۹۷
 -۹۹۲حبایاباه رشایاد   -۹۹٠پویا محمد   -۹۹٥

پرویاز زمااناى)جاماشایاد(  -۹۰۳مصطفى معمار  
صااادق عااباادالاالااهااى  -۹۰۹فاارزاد نااازار   -۹۰۰
عاوساماان ئهحامهد  -۹۰٩آرش نصارالاهاى  -۹۰۰
ناااصاار کشااکااولااى  -۹۰١خاابااات باایااساااران  -۹۰۷
 -۹۰۲چیاکو فااتاحاى  -۹۰٠فرشید غفار   -۹۰٥

 -۹٩۰جاماال پایارخضاراناى  -۹٩۳شیوا ناجافاى 
فارج  -۹٩۰جالل برخوردار  -۹٩۹خسرو پاشایى 

 -۹٩۷ابوبکر مهربانى)اباو گااگال(  -۹٩٩شهابى 
 رەوەز عبدالهى

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

 لیست عهارم امضاها

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

سرکو  -۹٩٠نسه ساعدپناه  -۹٩٥مریم ناوه  -۹٩١
مااحاامااد  -۹۷۳کاااوه مااحاامااد   -۹٩۲حااجاااز  
مجید فارجایاان  -۹۷۹عال احمد   -۹۷۰عوزیر  

فاراسات ماحامادزاده  -۹۷٩مسعود قهرمانى  -۹۷۰
رئوف عالایازاده  -۹۷١اسکندر کرمانشاهى  -۹۷۷
 -۹۷۲سیاوش مدرساى  -۹۷٠محمد خلیلى  -۹۷٥

عابااس  -۹١۰توفیق محاماد   -۹١۳على شریعتى 
 -۹١۰فرشته آقاازاده جاهارماى  -۹١۹منصوران 

 -۹١۷حسایان هاوشایاار   -۹١٩الدن سانانادجاى 
هادایات  -۹١٥نعایام ساناه  -۹١١هوشنگ سهرابى 

آفااق ویساى  -۹١۲رضاا ساتاوده  -۹١٠مظهار  
کااوه اسامااعایالاى  -۹٥۰حسن اسامااعایالاى  -۹٥۳
رحاامااان تاایااکاان تااپااه  -۹٥۰فاریااده جاااللاى  -۹٥۹
شاااهااو باااوەریااز  -۹٥۷فاااروق جاامااشاایااد   -۹٥٩
 -۹٥٠سیامند قادرپناه  -۹٥٥شهین محمد   -۹٥١

نسایام  -۹٠۳سیمین افتخار   -۹٥۲سمکو صادقى 
فااطاماه افشاان  -۹٠۹میالن مایاالناى  -۹٠۰رهنما 
 -۹٠۷باکار ناادر   -۹٠٩کامل نصایار   -۹٠۰

 -۹٠٥اباراهایام کاریام پاور  -۹٠١فردین غالمى 
نااتاالایاا  -۹٠۲احمد سالاطااناى  -۹٠٠ساندرا محمد 

کایاومارث  -۹۲۰شاهایان حایادر   -۹۲۳سلطاناى 
محمد فتااحاى  -۹۲۰محمد مراد امینى  -۹۲۹کابلى 
 -۹۲١غفور عباس نااد  -۹۲۷نادر خلیلى  -۹۲٩

ماحاماد  -۹۲٠محاماد قاادر   -۹۲٥فرهاد پیروتى 
اللاه  -۰۳۳سایاوان رضاایاى  -۹۲۲مزرعاه کاار 

 زند 

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

 لیست پنجم امضاها

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

ههژار  -۰۳۰صالح سنه  -۰۳۹کریم امانى  -۰۳۰
زیاناب ناادر   -۰۳۷ریبوار سناه  -۰۳٩على پور 

سایاروس الابااقاى  -۰۳٥شهارام چاوپاانایاان  -۰۳١
 -۰۰۳عثمان مولود   -۰۳۲لقمان هایر   -۰۳٠

پارویاز  -۰۰۹نوذر نظر   -۰۰۰مصطفى یونسى 
احمد رستماى  -۰۰٩فردین محمد   -۰۰۰رضایى 
گاااللااه باااد افااره  -۰۰١لااقاامااان خسااروزاده  -۰۰۷
 -۰۰۲ملاکاه عازتاى  -۰۰٠حسین محمد   -۰۰٥

 -۰۹۰شایسته طااهارخااناى  -۰۹۳هایده دیوارگر 
صاادق  -۰۹۰جمال کریم پاور  -۰۹۹حیدر گویلى 

ناویاد عاالیاى  -۰۹۷قادر حمه کریم  -۰۹٩کنعانى 
کیاوان کاتااباى  -۰۹٥عرفان کریمى  -۰۹١حسینى 
فاخار   -۰۰۳على امایاد   -۰۹۲آکام بسیم  -۰۹٠

جااواماایاار  -۰۰۹عااباااس یااگااانااه  -۰۰۰جااواهاار  

ماحاسان  -۰۰زانکو خادری  -۰۹بایاب)خراسانه( 
 ۰١صدیقه محمدی  - ۰٧محمد نبوی  -۰٩حسینی 

تاوفایاق  -۰٠هایارش فاتاحای  - ۰٥فاتح گویلیان   -
اباراهایام   -٩۳صاابار ماحامادی  -۰۲پیرخضاری 
ارسطو گالهداری  - ٩۹هانا بیکس   -٩۰ اصغرنیا 

 -٩٧امیاد رحایام ناااد   -٩٩صدیق گویلیان  -٩۰
فاواد  -٩٥ نسایام کااکاه  -٩١ بریوان رشایاد پاور 

 -٧۳ساالم آری  -٩۲نشامایال سازده  -٩٠امانای 
 - ٧۰سارا اسدی  -٧۹ زهیر سنه  -٧۰هایر نینا 

عباس  - ٧٧مظفر پاکسرشت  – ٧٩ساالر محمدی 
کاوه  - ٧٥ابراهیم آفتابی )هاوری(  - ٧١زرداری 
انااور  -٧۲ اماایاار کاااله قااوچاای  -٧٠ مااحااماادی 
فاارج  -١۰ عااباااس سااماااکااار  -١۳ عاازیاازیااان 
شااااماااای  -١۰سااااعاااایااااد آرمااااان  -١۹ زارعاااای 
آرماااان   -١٧ بااهاااار ماالااکااای   -١٩ صاالااواتاای 
گاوهار  -١٥ اردشیر نصرهللا بیگای  -١١ عزیزی 

فاارشاایااد  -١۲ آزاد عااباادالاای  -١٠   مااعاامااارزاده 
 - ٥۹ژیال نگدار  -٥۰ شهال سعیدی  -٥۳ شکری 

اباراهایاام  -٥٩پارواناه قااادری -٥۰ناویاد ماحاماادی 
نساریان ماحاماودی  -٥١ رضا دانش  - ٥٧رستمی 
 -٥۲آنا ماحاماودی  -٥٠ کیوان احمدی  - ٥٥آذر 

ژوبایان  -٠۰ شیوا صبحانای  - ٠۳محمود قزوینى 
رحاایاام  -٠۰جاامااال مااحاازوناای  -٠۹ مااردوخاای 
بااخااتاایااار  -٠٧سااعاایااد یااگااانااه  -٠٩ عاازیاازپااور 
سیوان کریمای  -٠٥سعید وحیدی  -٠١پیرخضر  

ماهایان  -۲۳علی قاادری  -٠۲حبیب عبدالهی  -٠٠
 -۲۰عبه دارابای  -۲۹علی بزرگپناه  -۲۰دارایی 

مریم افراسیااب  -۲٧خالد ظاهری -۲٩مینو همیلی 
 -۲٠رامیار رضاایاى  -۲٥پروین کابلی  -۲١پور 

کاریام  -۰۳۳ساردار قاادری  -۲۲حسیان عاارفای 
 امینی

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

 لیست دوم امضاها

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

ریاابااوار عااارف  -۰۳۹هاایااوا کاااکه رەش  -۰۳۰
تاوفایاق خادارحاماى  -۰۳٩جماال کامااناگار  -۰۳۰
 -۰۳٥عثمان رحمانى  -۰۳١شهال حیدر   -۰۳۷

شاااهااو  -۰۳۲عازت مالااکااى  -۰۳٠فارهاااد زنااد  
زاگااروس  -۰۰۰آرام هاااشاامااى  -۰۰۳عااباااسااى 
سااارا  -۰۰۰اقابااال ناظاارگااهااى  -۰۰۹اباراهایااماى 

کریم کااناى شاه  -۰۰۷چیمن دارابى  -۰۰٩مراد  
 -۰۰٠عازت داراباى  -۰۰٥غفور زریان  -۰۰١

عالاى  -۰۹۳سهاناد حسایاناى  -۰۰۲عثمان رسولى 
الهام صالحى نیا  -۰۹۹مینو میرانى  -۰۹۰شریفى 
مصالاح ریاباوار  -۰۹٩جمیل خاواناچاه زر  -۰۹۰
ماحاماد آساناگاران  -۰۹١على شریاف زاده  -۰۹۷
 -۰۹۲فاریاد ماحاماد   -۰۹٠کریم ناور   -۰۹٥

 -۰۰۰هاماایاون گادازگار  -۰۰۳صالح ساردار  
رحیم  -۰۰۰محمد راستى  -۰۰۹جالل محمودزاده 

دریا زند   -۰۰۷سوما رادمنش  -۰۰٩فیض الهى 
 -۰۰٠حمیاد خاناداناى  -۰۰٥صالح فالحى  -۰۰١

ماهارداد  -۰٩۳هلمت ماراد   -۰۰۲محمد حمید  
مااهاارنااوش  -۰٩۹احاامااد ناایااکااجااو   -۰٩۰احاامااد  
ریبوار سعیاد  -۰٩٩حسام منتظر   -۰٩۰موسو  
 -۰٩٥کماال رشایاد   -۰٩١جبار محمد   -۰٩۷

لیانادا تاارا  -۰٩۲مینا سلطانى  -۰٩٠آرش رشید  
 -۰۷۹ناصر نسایاماى  -۰۷۰دلیر رشتیانى  -۰۷۳

کاماال  -۰۷٩دلایار سافایاد   -۰۷۰ابراهیم باتمانى 
مهد  رستمى  -۰۷١تامینه صادقى  -۰۷۷علم آباد 
 -۰۷۲تیناا خالایافاه ا   -۰۷٠حمید فروتن  -۰۷٥

ساعایاد  -۰١۰نسریان داداناى  -۰١۳شمسى زمانى 
ماظافار  -۰١۰عابادالاه سایادماراد   -۰١۹بهرامى 
 عبدهللا

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

 لیست سوم امضاها

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

ساتاار ناوریازاد  -۰١۷فردین مایار حساناى  -۰١٩
 -۰١٠عابااس ایااغ  -۰١٥قادر محموپاور  -۰١١

حسایان  -۰٥۳شراره رضایى  -۰١۲مریم سلطانى 
سردار عابادالاه  -۰٥۹رشید کریمى  -۰٥۰شکر  
 -۰٥۷هاد  عبد   -۰٥٩شاهری سنه  -۰٥۰حمه 

در روزهای اخیر افشاگری تعدادی از کاادرهاای  
سابق سازماان زحاماتاکاشاان باه رهاباری عابادهللا 
مهتدی در مورد طرح رهبری ایان جاریاان بارای 
یورش مسلحانه باه ماقارهاای کاوماه لاه ساازماان 
کردستان حزب کمونیاسات ایاران و طارح تارور 
 -کادرهای رهاباری حازب کاماونایاسات کاارگاری

ماوجای از انازجاار  ۹۳۳٧حکمتایاسات در ساال 
عمومی را برانگیخت. به دنبال ایان افشااگاری هاا 
تعداد زیادی از احزاب و سازمان ها و شخاصایات 
ها و فعالین سایااسای و انساان هاای آزاده ضامان 
ابراز انزجار از نقشه حمله به مقرهای کومه له و 
 .توطئه ترور مخالفین سیاسی آن را محکوم کردند

اما سازمان زحمتکشان به رهبری عبدهللا مهاتادی  
در واکنش باه ایان ماوج از احسااس دلساوزی و 
مسئولیت در قاباال ماناافاف جاناباش اناقاالبای ماردم 
کردستان و در برابار گاواهای شااهادان زناده، در 
نهایت بی پروایی به تهدید و اناکاار روی آورده، 
منجمله، به پیشنهاد تشکیل کمیته "حقیقت یاب" از 

سازمان کردستان حزب کمونیست  -جانب کومه له
 .ایران گستاخانه شانه باال انداخته است

این عکس العمل هیستریک و پرخاشگرانه نشاان  
می دهد کاه رهاباری ایان جاریاان ناه تاناهاا هایاچ 
احساس مسئولیتی در قبال حال و آینده جنبش حاق 
طلبانه مردم کردستان ندارد، بلکاه آگااهااناه بارای 
ایجاد تنش، ارعاب و آلوده کردن فضاای سایااسای 
کردستان تالش می کند. ایان رفاتاار اداماه هاماان 
سیاست حذف فیزیکی مخالفین است که باید طارد، 
محکوم و منزوی شود. در ضمن از صفوف پائین 
تشکیالتی سازمان زحمتکشان و انسانهای ماتاوهام 
و شریف درون این جریان انتظار میرود که صف 

 .خود را از سیاست های رهبریشان جدا کنند

مردم کردستان باه پشاتاواناه چاهال ساال ماباارزه  
شکوهمند و سختی هایی کاه ماتاحامال شاده اناد و 
قربانی هایی که داده اند مستحق برپایی جامعه ای 
آزاد و برابر هساتاناد. جااماعاه ای ماتامادن کاه باا 
تضمین آزادی های بی قید و شرط سیاسای مسایار 
پیشبرد اختالفات سایااسای را باه احازاب و آحااد 

 .جامعه نشان می دهد

ما امضا کنندگان این بیانیه ضمن ماحاکاوم کاردن  
طرح یورش نظامی به احزاب سیااسای و تاوطائاه 
حذف فیزیکی مخالفین سیاسی از جااناب ساازماان 
زحمتکشان به رهبری عابادهللا ماهاتادی، باه هایاچ 
جریانی اجازه نخواهیم داد که در فردای پیروزی، 
فضای سیاسی شهرها و روستاهای کردستان را با 
تهدید و ارعاب، ناأمن و تروریزه نمایند و تاکارار 
شکلهای حکومتی تاکنونی را به ارمغان آورند، و 
از هم اکنون باید اجازه ندهیم چهاره آزاد شاهار و 

  .روستاهای جامعه کردستان را خون مالی کنند

ما امضا کنندگان این بیانیه اعالم مای کانایام تاناهاا  
حضور فاعاال کاارگاران و زحاماتاکاشاان و هاماه 
آزادیخواهان کردستان در صحنه سیااسای جااماعاه 
است که می تواناد مااناف تاروریازه کاردن فضاای 
سیاسی جامعاه شاود، و دسات زورگاویاان را از 
دخالت در سارناوشات خاودشاان، جاهات بارپاایای 

 .قدرت شوراهای مستقل و مردمی، کوتاه کنند

 تاریخ  

 :امضا انندسان 

زاهاد طااهاایای  -۰صالح گویلی  -۹م. شکیب  -۰ 
لقمان ویسی  -١ چیا عزیزی  - ٧بیان رنجبر  - ٩
یوسف خلیال  -۲ناصر زمانی   -٠فواد زمانی  - ٥

 -۰۹علی لاگازی  -۰۰جلیل جلیلى  -۰۳پور آذر 
آنااا  -۰٩کاایااوان احااماادی  -۰۰فااواد آقااابااگاازاده 

ایران ماروتای  -۰١ابراهیم گومانی  -۰٧محمودی 
لایاال ارغاوانای  -۰٠جعفر عبدیانای)بااوه ر(  -۰٥
حسین  -۹۰ناصر مرادی  -۹۳شیدا ارغوانی  -۰۲

ماخاتاار ماحامادی  -۹۰صدیق جاهاانای  -۹۹دشتی 
جالایال  -۹١آسو سهامی  -۹٧اسماعیل ویسی  -۹٩

اباوباکار شاریافازاده  -۹٠طه حسایانای  -۹٥جلیلی 
شاورش  -۰۰پیاماان احادی  -۰۳سحر احدی  -۹۲

ترور مخالکدم سداسا و ارعاب والگاطا در 

 !مرارزه مردم کردستاد ندارد
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 زنده باد سوسدالدسم

درون و بیرون طبقه، تالش سفیهانه ای 
   بیش نیست.

حزب حکمتیست )خط رسمی( نمایش  
"طراحی سوخته" جمهوری اسالمی و 
دستگاه های امنیتی اش را پاپوشدوزی 
و نقشه ای کثیف و آبرو باخته ، 
سناریویی سوخته و تعرضی زبونانه 
می داند که نه تنها رهبران و فعالین 
کارگری و اجتماعی را نمی ترساند، 
بلکه عزم طبقه کارگر و محرومان 
جامعه را برای رهایی از استثمار و 
فقر و گرسنگی و فالکت جزم تر می 
کند. این به اصطالح "اعترافات" زیر 
شکنجه، سرسوزنی از محبوبیت و 
اتوریته رهبران و نمایندگان کارگران 
در میان طبقه کارگر، کم نمی کند. طبقه 
کارگر رهبرانش را مثل مردمک چشم 
حمایت و حفاظت می کند. الیه های 
گوناگون طبقه چند ده میلیونی کارگر 
یکی پس از دیگری ورق می خورند، 
رو می آیند و بهم می پیوندند. ناقوس 
مرگ نظام استبداد و سرکوب و 
استثمار سرمایه در ایران بصدا در آمده 

 است. 

ما طبقه کارگر و رهبران و  
پیشروانشان را به همبستگی و همراهی 
و پیوند سراسری جنبش طبقاتی شان 
فرا می خوانیم. ما جنبش های اجتماعی 
صفوف زحمتکشان و محرومان و 
ستمدیدگان را فرا می خوانیم زیر 

و افق آزادی و برابری طبقه   پرچم
 کارگر آگاه، صف ببندند. 

  

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقه  
 اارسر و متحدانش

 زنده باد امونیسم

 حزب حکمتیست)خط رسمی(

 ٧١٠٢ژانویه  ٠٢ـ ٢٢دیماه  ٧٢

 بار نمی آورد. 

دستگاه های امنیتی رژیم با نمایش  
"طراحی سوخته" و بهم   مسخره

دوختن عبارات شناخته شده ای که زیر 
شکنجه دیکته شده اند، مذبوحانه تالش 
می کنند از فشار طبقه کارگر و 
ستمدیدگان و گرسنگان بر رژیم شان 
بکاهند تا موج تعرض طبقاتی را از 
امروز تا فردا از سر بگذرانند. سر تا 
پای رژیم از کای رهبری تا هیات 
دولت روحانی و مجلس نشینان و 
دستگاه های قضایی و امنیتی به 
واقعیت ترسناک تعرض طبقه کارگر و 
ستمدیدگان جامعه آگاهند. جامعه 
بپاخاسته و طبقه کارگر آگاه برای این 

هم خرد نمی   توطئه های مذبوحانه تره
 کند. 

همبستگی طبقاتی بخشی از طبقه  
کارگر که از بافق و آق دره شالق 
خورده تا هپکو و چادرملو و از هفت 
تپه و فوالد و شرکت واحد تا معلمان و 
پرستاران و رانندگان کامیون و 
بازنشستگان... شروع شده است، مطلقا 
قابل باز گشت نیست. این جنبش با این 
ترفندهای زبونانه و سناریوهای سوخته 

طبقه کارگر و   به عقب رانده نمی شود.
جنبش های اجتماعی همراه، مجبور به 

. این آغاز پایان جنگی است ندپیشروی ا
که جمهوری اسالمی چهار دهه است به 
کارگران و زحمتکشان و زنان و 
جوانان ایران تحمیل کرده است. جنگ 

تالش زبونانه رژیم برای وصل  !نان
کردن این جنبش ها به دولت ها و 
عوامل خارجی و غیره، نمی تواند ذره 

این جدال طبقاتی و   ای از حقانیت
اجتماعی بین حاکمان و محکومان در 

 ایران را کم و کمرنگ کند.

یک وجه دیگر سناریوی سوخته  
جمهوری اسالمی، وحشت از کابوس 
کمونیسم بر فراز نظام پوسیده سرمایه 
است. کمونیسم جنبش اجتماعی طبقه 
کارگر است. تا زمانی که نظام استثمار 
و بردگی مزدی وجود دارد و تا زمانی 

ندار،   که جامعه به طبقات دارا و
سرمایه دار و کارگر تقسیم شده است، 

کمونیسم و   نظام سرمایه داری از
کابوس و شبح آن گریزی ندارد. 
سناریوی جمهوری اسالمی برای جدا 
کردن کمونیسم از جنبش طبقه کارگر و 
نسبت دادن به این و آن فرد و گروه در 

جاماهاوری اساالمای  ۹تلویزیون شبکه  
فیلمی را به نمایش گذاشت که بر اساس 
پاارونااده سااازی و پاااپااوشاادوزیااهااای 
دستگاههای امنیتی زیر شکنجاه، تاحات 
عنوان "طاراحای ساوخاتاه" تاهایاه شاده 

 است.

میلیون مردم ایران این  هشتاد برای 
سوخته و آشنا است. این ی سناریوی

بظاهر تعرض، اما در اساس تالش 
زبونانه ای است که حتی دستگاه های 
قضایی شان نمی توانند بر اساس آن 
پرونده سازی کنند. این آسمان و 
ریسمان بافتن و پرونده سازی از ده 
سال قبل تا کنون بار دیگر نشان می 
دهد که جمهوری اسالمی زیر ضربات 
جنبش طبقه کارگر و محرومان جامعه 

 دست و پا میزند.

این سناریوی نفرت انگیز، ظاهرا  
رهبران و فعالین کارگری و سیاسی و 

تا بلکه   گرفته  اجتماعی را هدف
مرعوبشان کرده و توده های طبقه 
کارگر و محرومان را از رهبران و 
پیشروانشان جدا کند. اما در واقف 
تعرض مذبوحانه ای است که جنبشهای 
اجتماعی و در راس آن جنبش کارگری 

 را نشانه گرفته است. 

وحشت نظام سرمایه و ارتجاع  
اسالمی از همبستگی و پیوستگی 
طبقاتی و اجتماعی و سراسری شدن 
اعتراضات کارگری و محرومان 
جامعه است. از نظر سناریوی سوخته 
رژیم، همبستگی و پیوند و ارتباط 

و   جنبش های طبقاتی و اجتماعی
رهبران و نمایندگانشان، جرم است. آه 
و ناله رژیم از این است که چرا هفت 
تپه و فوالد و شرکت واحد و رانندگان 
کامیون و معلمان و بازنشستگان و 
دیگر بخشهای کارگری از هم حمایت 
می کنند. این منشا وحشت و ترس 
نمایندگان سرمایه است و ترسی واقعی 

 است. 

اما برای رژیم مفلوک و تحت فشار  
جنبش ها و اعتراضات توده ای، 
جلوگیری از این اتفاق و گسترده تر 

دیگر دیر شده است. این دست ، شدن آن
و پازدن ها و پرونده سازیها و 
سناریوهای سوخته ساختن، جز بی 
آبرویی بیشتر برای این نظام چیزی به 
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 “سنارلوه سوختی”

 تعرض زبونانی

 

 

 

 

 نشرلی ماطانی کموندست

 -نشرلی اه از حزب کموندست کارگره 
 حکمتدست )خط رسما(است

 مسئولدت مقاات کموندست 

 با نولسندگاد آد است

 سردبدر: خالد حاج محمده

khaled.hajim@gmail.com 

 دستدار سردبدر: طساره ابراطدما

sepideazhand@gmail.com 

 

هساره ابراهیمیدبیرخانه حزب:   

hekmatistparty@gmail.com 

  دبیر کمیته مرکزی: آذر مدرسی

azar.moda@gmail.com 

 دفتر کردستان: مظفر محمدی

mozafar.mohamadi@gmail.com 

: امان کفاتشکیالت خارج کشور  

aman.kafa@gmail.com 

تمـاس بـا واحـدطاه تشکدـالت خـارج 

١١٢٢٧٧٧٧٥٧٤٠٠٠بختیار پیرخضری:تلفن  انگلستاد:   

pirkhezri.bakh@gmail.com 

١١٢٦٧٠٥٤٤٦٤٢٤رعنا کریم زاده: تلفن استکهلم:   

rana.karimzadeh@ymail.com 

9241383١١٢٦٧٠: تلفن سیوان رضائیلوتروره:   

syvan_rezaei@yahoo.com 

176476064540049: تلفن  محمد راستیآلماد:   

mohammedraasti@yahoo.com 

ابراهیم هوشنگیدانمارک:   

ebi_hoshangi@hotmail.com 

١١٢٧٢١٠٦٠١٢٤آزاد کریمی :  تلفننروژ:   

azadkarimi@yahoo.com  

0032485122607پیمان حسینی: تلفن بلژلک:   

parham.poya@gmail.com 

١١٢٠٧٥٤١٧٤٤٥٧پرشنگ کنعانیان: تلفن سولس:   

sunshayn2@gmail.com 

سهند حسین زادهتورنتو:   

sahand.hosseinzadeh@gmail.com  

١١٠٦١٢٧١١٤٧٤٤دلشاد امین: تلفنونکوور:   

shashasur1917@gmail.com 

اسد کوشاآمرلکا:   

akosha2000@gmail.com 
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