
بشار اسد را به مردم فروختند، به مردمي كـه    
روزي عليه دولت استبدادي سوريه دست بـه  
اعتراض زدند و اميدوار بودند بهـبـودي در     

 . زندگي خود ايجاد كنند
سير تحوالت در سوريه با دخالت مستـقـيـم    
دول غربي و سازماندان انواع دارودسته هـاي  

، بـه    “ انقالب و آزادي مـردم       ” مسلح به نام 
جهتي سوق پيدا كرده كه مردم متنفر از اسـد،  
در شرايط ويژه اي كه بر آنها حاكم شده است، 
امروز ماندگاري اسد را به ادامه وضع موجـود  

 . ترجيح دهند
سال قبـل،   3اعتراضات اوليه مردم سوريه در 

با دخالت دولتـهـاي مـرتـجـع مـنـطـقـه و                
كشورهاي امپرياليستي، با راه انداختـن دارو    
دسته هاي مسلح و آدم كش، خاموش شد و   
جاي خود را به جنگ جنايـتـكـاران، جـنـگ        
دولت اسد و مخالفان به مراتب مرتجعـتـر از     

سه سال است كشور سـوريـه   .  اسد تبديل شد
به ميدان تاخت و تاز جريانات مـرتـجـع، بـه       
ميدان تصفيه حسابهاي قدرتهاي امپرياليستي 

هزار كشته، چـنـد    150با هزينه مردم سوريه با 
ميليون آواره، گرسنگي و خانه خرابـي، يـك     
كشور ويران شده و استيصال كامل يك جامعه 

 . ميليوني تبديل شده است 23
سناريوي سياهي كـه در سـوريـه بـه مـردم              
تحميل كردند، چنان فالكتي را بـراي آنـهـا        
ايجاد كرد، كه مردم براي نجات جـان خـود       
حاكميت اسد و ماندگاري ديكتـاتـوري كـه      

“ انتخـاب ” روزي عليه اش به ميدان آمدند، را 
مردمي كه زماني اميـدي داشـتـنـد،       !  كردند

روزنه اي براي خود تصور ميكردند و بـراي      
تحقق اميدهاي سركوب شده خود، براي بـاز  
يافتن حرمت و كرامت لگد مال شده خـود،    
دست به تحركاتي اعتراضي زدند، در مـنـگـه    

“ انتخاب” گرفتاري در شرايط بدو بدتر، بد را 
سناريوي سياهي كه در سـوريـه بـه        .   كردند

مردم تحميل كردند، چنان فالكتي را بـراي      
آنها ايجاد كرد، كه مردم براي نـجـات جـان        
خود حاكميت اسد و ماندگاري ديكتـاتـوري   
كه روزي عليه اش بـه مـيـدان آمـدنـد، را                

 ! كردند“ انتخاب”
مردمي كه زماني اميدي داشتنـد، روزنـه اي       
براي خود تصور ميكردند و بـراي تـحـقـق         
اميدهاي سركوب شده خود، براي باز يافـتـن   

حرمت و كرامت لگد مال شده خود، دسـت    
به تحركاتي اعـتـراضـي زدنـد، در مـنـگـه              

“ انتخاب” گرفتاري در شرايط بدو بدتر، بد را 
صف ارتجاع بومي و محلي سـوريـه،   . كردند

صف ارتجاع بين المللي و امپرياليـسـتـي و      
نقشه هاي سياه آنها براي سوريه و بـراي كـل     
خاورميانه، تالش براي مدفون كردن هر نـوع  
اميد به تحول از پايين، نهايتا حتي اجازه قـوام  

در نـتـيـجـه       .  گرفتن اعتراضات مردم را نداد
عقب راندن مردم و عروج انـواع دارودسـتـه      
هاي آدمكشي كه مستقيما با نقشه دولتـهـاي   

امپرياليستي به بازار عـرضـه شـده        “  محترم” 
بودند، جهنمي به مردم سوريه تحميل شد كه 

دوبـاره  “  انـتـخـاب   ” امروز ميوه آنرا در قامت   
 . اسد خواهيم ديد

سـوريـه بـا      “  انتخابات” پيروزي بشار اسد در 
درصد از واجدين شرايـط و بـا        73شركت 

درصد آرا، يعني نشـسـتـن        89آوردن قريب 
مجدد او بر مسند قدرت، نتيجه اين پـروسـه     
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 ! استخوان اعتدال بقاپيد
 

يكسال از پرت كردن استخوان اعتـدال جـلـو      
طيف وسيعي از دكانداران سيـاسـي، اصـالح      

نمي گـذرد    “  جامعه مدني” طلبان و شيفتگان 
كه بار ديگر معلوم شد روند دود شـدن ولـي       
فقيه در يك روز آفتابي و رفتن بپاي صـنـدوق     

بـا شـروع     .  چه كشكي اسـت “  انتخابات آزاد” 
اوباما، مقام معظم خود پـرچـم   “  سالم عليكم” 

را از همان “  اصالحات” ميانه روي و اعتدال در 
. روزهاي آغاز دولت نوين بـدسـت گـرفـت        

روحاني واسطه مذاكره آقا با دول غربي شد و با 
خلع سالح ايدولوژيك طيف مقابل، خـامـنـه    
اي خود نيز معتدل شد و عـمـال هـويـت و           
دارايي اين اپوزيسيون رسمي و قانوني، و رزم   
دروغين مخالفين و موافقين واليت فقيه بر باد 

اعـتـدال را  بـه          “ چرب”حاال هم لقمه . رفت
جاي دهان، گذاشته اند توي گوششان و هـي      

 . فشار ميدهند
و جالب است كه از ميان تمام اصالح طـلـبـان    
معترض به واليت، احدي پيدا نميـشـود كـه      
بگويد مضمون ايـن اصـالحـات و اعـتـدال            

آيا قـرار  .  بالخره چه بوده يا چه قرار است باشد
است كارگران شورا و سنديكا تشكيل دهـنـد،   
آيا قرار است حجاب اجباري زنان لغو شود، آيا 
قرار است مجازات اعدام لغو شـود، آيـا قـرار        
است دستمزدها باال برود، بيمه بـيـكـاري و        
بهداشت رايگان شوند، آيا قرار است قاتـلـيـن    
صدها هزار انسان در ايـن سـالـهـا دادگـاهـي           
شوند؟ در عوض، هلهله كنان دف مي زنند و   
كف به دهان مي آورند كه به ما وقـت بـديـد؛      

 .نيازمند اعتدال است“ اصالحات”صبر كنيد؛ 
اين وقت خريدن براي چيست، جـز ايـنـكـه         
همچنان كارگر و كمـونـيـسـت و زن و آدم             
راديكال را فرسوده كردن و كوبيدن، و آنها را به 
اميد توسعه مناسبات مالي و تجاري با غـرب،    
سالها در انتظار نگاه داشتن؛ و گويا قرار اسـت    

رهايي بـخـش     “  جامعه مدني” مردم براي اين 
 .سر و دست هم بشكنند

همه امروزِ آشكارا مي بينند كه پشت آن چـهـار   
خواهي، جامعه مدني شركا و “  دموكراسي” قد 

تعامل با غرب و گشاد بازي فـرهـنـگـي، چـه        
به مشـروطـه     “  اپوزيسيون” اين .  خوابيده است
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همايـش و    ” سخنراني آقاي منصور اسانلو در 
مجمع عمومي شـوراي مـلـي ايـران بـراي            

در تـورنـتـو  كـامـل تـريـن              “  انتخابات آزاد
مانيفست سياسي سنت سياسنديكاليـسـتـي    

 . را به روشني طرح كرده است) رفرميستي(
آقاي اسانلو در سـخـنـرانـي اش از طـريـق             
سكايپ در نشست شوراي ملي ايران، هـمـه   
نيروهاي سياسي، با هر ايـدئـولـوژي، را بـه         

آيـنـده اي     ” اتحاد و هـمـبـسـتـگـي بـراي              
رسـيـدن   .  براي ايران دعوت كرد“  دمكراتيك

به يك جامعه با اقتـصـاد سـالـم، آزاديـهـاي           
دمكراتيك و حق تشكل و حذف سركوب و   

جزو مسائل مورد مطالـبـه   ...  خفقان و فساد و
 .ايشان در اين سخنراني بود

اين يادداشت نگاهي مختصـر بـه آرزوهـاي        
بـا ايـن     .  نهفته در متن سخنراني اسانلو دارد  

حال، قبل از پرداختن به مضمون سخنراني و 
اهداف طرح شده در آن، با توجه به اتهامـاتـي   

كه اخيرا از جانب برخي از فعالين كـارگـري،   
بسوي اسانلو پرتاب شده و او را بـه  خـاطـر        
دريافت كمك مالـي از سـرمـايـه داران بـه              

متهم كرده انـد،    “  خروج از جنبش كارگري” 
توضيحات و مقدمه اي در ايـن مـوود الزم         

آقاي اسانلو، برخالف  ادعاهاي طرح .   است
شده توسط مخالفين او، از جنبش كـارگـري     

او .  جدا نشده و به آن پشـت نـكـرده اسـت          
همانگونه كه هميشه اعالم كرده اسـت، يـك     
فعال سيديكاليست است كه در چهـارچـوب   
داده هاي سيستم حاكم بر جهان امروز بـراي    
مطالبات دمكراتيك و يك زندگي بهتر بـراي  
هم طبقه اي هايش و مردم  مبـارزه و تـالش       

 .ميكند
جنبش كارگري در جهان امروز، همه جا محل 
تالقي دو گرايش اصلي اين طبـقـه، يـعـنـي        
گرايش رفرميستي و گرايش كـمـونـيـسـتـي       

متن سخنراني اسانلو، پرچم آرزوهـاي  .  است

يك رهبر سنديكاليست كارگري در مـبـارزه     
جامعه اي دمـكـراتـيـك، حـذف        .  اش است

بيكاري و اعتياد و فقر و خفقان و حق تشكـل  
و دستمزد چند برابر فعلي، مطالباتي اند كـه    
توجه هر كارگر حق طلبي را به خود جـلـب     

 . ميكند
هر كارگري ميتواند صاف و سـاده جـوامـع          
غربي را نگاه كند و نشان  مخالفين بدهد و به 

آرزوي داشـتـن     :  خود و ديگران بگويـد كـه    
جامعه اي كه در غرب با  حاكميت بـورژواي    
هست، چرا بد است؟ كجايش ايراد دارد؟ و   

كسي كه كمك هـاي  !  شما چرا بهانه ميگيريد
مالي داده شده به اسانلو را دستاويز حمله بـه  
او ميكند و  و ترور شخصي او را جـاي يـك       
نقد سياسي ميگذارد و با صدور چند حـكـم     
ايدئولوژيك و پرتاب خرواري اتهام شخصـي  

ميكنـد، در    “  نقد سياسي” و جنايي مثال او را 
بهترين حالت جواب قانع كنـنـده اي بـراي        
هيچ كارگر و زحمتكشي در ايـن جـامـعـه           

چنين  منتقدي نمي تواند پاسخ سوال .  ندارد
باال را بدهد، سردرگم به سروصورت خود و   
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مردم محروم سوريه، كارگران و زحمتكـشـان   
اين جامعه در مقابل خـود راهـي جـز ايـن           

يا سناريوي سياه و لـيـبـي و عـراق         !  نديدند
ديگري، و يا ادامه وضع موجود و قناعت بـه    

دهه است، سايه شوم خـود را     5حكومتي كه 
 .بر سرنوشت آنها گسترانده است

آنچه امروز در سوريه ميبينيم قابل پيش بينـي  
هر جريان و حزب و گروهي كه نـفـعـي    .  بود

در اين اوضاع نداشت و در قطب بـنـديـهـاي     
امپرياليستي در منطقه به هر دليل و بهانه اي،   
كنار يكي نايستاده بود،  براي هر جرياني كـه  
ريگي به كفش نداشت، اين سرنوشت از روز 

مسلم بـود كـه مـردم          .  اول قابل رويت بود
سوريه، كارگران و زحمتكشان ايـن جـامـعـه       
عليرغم حقانيت اعتراض آنها، در نـداشـتـن      
يك افق روشن، در نداشتن صفي مستقل و با 
پرچمي آزاديخواهانه، راه به جايي نخواهـنـد   

مسلم بود اپوزيسيوني كه بر شانه هـاي    .  برد
ايستاده بود، حتـي  ...  ناتو و عربستان و قطر و

اگر موفق ميشد، اگر بر محروميت و مشقات 
مردم نمي افزود در بهترين حالـت زنـدگـي      

 . آنها هماني بود كه در حاكميت دولت اسد
متاسفانه اعتراضات اوليه مردم محروم سوريه 
بسيار فوري حاشيه اي شد و سوريه به ميـدان  
تصفيه حسابهاي جهاني و منطقه اي دشمنان 

. جهاني و منطقه اي اين مردم تـبـديـل شـد        
امروز موقعيت طبقه كارگر سـوريـه و مـردم        
محروم اين جامعه در مقابل دولت حاكم، بـه  
نسبت سه سال قبل به مراتب ضـعـيـف تـر         

صفوف كارگـران سـوريـه امـروز بـه            .  است
مراتب پراكنده تر و حق طلبي اين طـبـقـه و      
اعتماد به نفس و اميدواري آن، بـه مـراتـب          

جامعه سوريه در اين دوره دهـهـا   .  كمتر است
سال به عقب رانده شد و تاوان ايـن وضـع را       
بيش از همه طبقه كارگر و توده ستمديـدگـان   

 .اين جامعه پرداختند و بايد بپردازند
آنچه امروز بر مردم سوريه ميگذرد نتيجه يك 
تالش همه جـانـبـه در مـيـان قـطـبـهـاي                  
امپرياليستي، در ميان دولتهاي مرتجع منطقـه  
و دولت اسد و اپوزيسيون پـرو غـرب او و           
همراهان چپ و راست آنها در ميان احزاب و   

هـمـه   .  اسـت ...  گروهاي سياسي از ايراني تا 
اينها در سطوح مختلف در اين پروسه از نظـر  

همه جرياناتـي كـه بـا        .  سياسي سهيم بودند
تبليغات مسموم قول انقـالب و تـحـوالت        
انقالبي بر دوش ناتو را مـيـدادنـد، در ايـن         

و امروز در .  پروسه از نظر سياسي سهيم بودند
ميان حاميان اين سناريو، كسـي بـه وجـدان        
خود باز نمي گردد و بگويـد چـرا چـنـيـن          

كردند؟ كجا است آن تحول انقالبي كه چـپ  
پرو غرب ايران در پـس تـحـوالت سـوريـه          

 قولش را ميداد؟ 
دولتهاي غربي و در راس آنها دولت آمريـكـا   

سوريه را بـه رسـمـيـت نـمـي             “  انتخابات” 
در انتخابات اخير تعـدادي از ايـن       .  شناسند

كشورها حتي مانع ايجاد حوزه هاي راي در     
امـا در دنـيـاي واقـعـي            .  كشور خود شدند

انتخابات سوريه به همان اندازه مشـروعـيـت    
در ... .  دارد كه انتخابات آمريكا و انگلستان و

دمكراسي هاي غربي، در دمـكـرات تـريـن         
كشورهاي اروپايي، نقش توده مردم، نـقـش     
طبقه كارگر اين كشورها در اين سيستم چيزي 
جز انتخـاب مـيـان احـزاب و جـريـانـات                
بورژوايي، انتخاب بين بد و بدتر، از كـانـال     

و به همـيـن دلـيـل       .  صندوقهاي راي نيست
بخش بزرگي از مردم حتي در انـتـخـابـات         

ميدانند نقش آنها تـنـهـا و      .  شركت نميكنند
تنها رفتن هر چند سال يكبار پـاي صـنـدوق      
راي و مشروعيت دادن به اين يـا آن حـزب         
بورژوايي است، كه باز وعده بدهند و بـاز در    
برهمان لوالي سابق بچرخد و وضع موجـود  

 ! دست نخورده باقي بماند
انتخابات در سوريه همانقدر انتخـاب مـردم     
نيست كه در سايـر كشـورهـا، از ايـران تـا              
افغانستان و مصر و فـرانسـه و انـگـلـيـس،           

مخـالـفـت دولـتـهـاي غـربـي بـا                .  نيست
سوريه سر سوزني به ماهـيـت و     “  انتخابات” 

آنـهـا در     .  خصلت انتخابات مربوط نيـسـت  
سوريه به قطب ارتجاع محلي، دولت حاكـم،  

انـتـخـابـات     ” مخالفت امروز شان با .  باختند
نق زدني از سر خالي نبودن عريضـه،  “  سوريه

مردم پشت اين نـق زدن هـا،         .  بيش نيست
و معجـزات بـرپـايـي       “  دمكراسي” واقعيات 

و  اين انتخابـات هـا را مـي          “ صندوق راي”
انتخابات و راي مردم و تبليغـات كـر     .  بينند

كننده دولتهايي بورژوايي در تـقـديـس ايـن       
روش، عالوه بر پوچي آن، امروز در سوريه و   
همزمان در اوكرائين مورد قبـول خـود ايـن        

 . دولتها نيست
سيستم انتخاباتي به شيوه كشورهاي غـربـي     
تنها زماني از جانب مدافعين آنها قبول ميشود 

در كريمه بيش .  كه منافع آنها حفظ شده باشد
درصد مردم راي به جـدايـي دادنـد و         90از 

در .  دولتهاي غربي اكنون هم نپذيرفـتـه انـد     
ايران اكثريت جامعه، جمهوري اسالمي ايران 

هايش را نمي خواهد امـا دول    “  انتخابات” و 
ايـن  !  غربي براي دولت روحاني غش كردند

درجه از رياكاري و اين دو مـعـيـاره بـودن،           
. وصف حال همه دولتهاي بورژوايـي اسـت    

هر كجا به زيانشان باشد و منافعشان به خـطـر   
افتاد، انتخابات و سيستم انتخاباتي آنها نـزد    

 .صاحبانش هم مفت نمي ارزد
بار ديـگـر   ..  تحوالت سوريه و مصر و ليبي و

نشان داد كه طبقه كارگر و مردم محروم تنها با 
اتكا به توان خود، با اتكا به صـف روشـن و       
متحد خود، ميتوانند بهبـودي در زنـدگـي        

اين تحوالت نشان داد كـه    .  خود ايجاد كنند

اميد بستن به اين يا آن جنـاح از بـورژوازي،       
اميد بستن به انقالبهاي سبز ، زرد و نارنجي، 
به دولتهاي امپرياليستي و راه حلهـاي آنـهـا،      
براي محرومان جامعه نتيجه اي جز تـبـهـاي      

همه چيـز گـواه ايـن        .  همراه نخواهد داشت
حقيقت است كه جهان براي كمترين بهبود و 
تغيير جدي و بنياديني به سوسـيـالـيـسـم و        

 . آلترناتيو سوسياليستي، نياز دارد

در مقابل سازمان جهانـي كـار     “   اتحاد بين المللي در دفاع از كارگران در ايران” امسال با فراخوان 
تظاهرات و تجمع اعتراضي به حضور نمايندگان جمهوري اسالمي در يكصد و سومين نشـسـت   

 .اين نهاد در روز جمعه  ششم ژوئن در شهر ژنو سوئيس برگزار شد
نيز در جواب به اين فـراخـوان فـعـاالنـه در ايـن             )  خط رسمي( واحد كلن حزب حكمتيست 

تظاهرات شركت كرده و مراتب انزجار و اعتراض خود را نسبت به سياستهاي فرصت طـلـبـانـه       
فعالين حزب به همراه ساير شركت كنـنـدگـان بـه رسـمـيـت            .  سازمان جهاني كار اعالم كردند

شناختن نمايندگان منتخب دولت سرمايه در ايران، و مامورين سركوب طبقه كارگر بـه عـنـوان        
نماينده كارگران در ايران، را محكوم كرده و با افراشتن شعارها و پالكاردهايي اعتراض خو را بـه      

 .نمايش گذاشتند
همچنين دهها نفر از شخصيتها، فعالين كارگري، سياسي و اجتماعي به همراه نهادها، سازمانها و   
احزاب مختلف در اين اعتراض شركت داشته و خشم و نفرت خود را با سـردادن شـعـارهـا و           
خواندن اطالعيه و بيانيه هاي مختلف  در محكوميت سياستهاي فرصت طلبانه و ضد كـارگـري     

شـركـت   .  سازمان جهاني  كار در قبال طبقه كارگر ايران، به گوش شركت كنندگان آن رسـانـدنـد   
كنندگان در اين اعتراض با در دست داشتن شعارها و پالكاردهايي  با تصاوير رهبران و فعـالـيـن    
كارگري زنداني، در زندانهاي حكومت سرمايه در ايران، مراتب انزجار و اعتراض خود را بـه آي    

پوستر شاهرخ زماني، رضا شهابي، جعفر عظيم زاده، بهنام ابراهيم زاده   .  ال او به نمايش گذاشتند
، محمد جراحي و تعداد ديگري از فعالين كارگري كه در زندانهاي جمهوري اسالمي هستند در   

نمايندگان واقعي كـارگـران   ” تظاهر كنندگان با سر دادن شعار .  ميان پالكاردها به چشم مي خورد 
، اعتراض “ مرگ بر جمهوري اسالمي” ، “ كارگر زنداني آزاد بايد گردد” ، “ در زندان به سرمي برند

خود را به سازمان جهاني كار در به رسميت شناسي نمايندگان ارگانهاي سركوب  كارگران، نشان 
 . دادند

اتحاد بين الـمـلـلـي در         ” در ابتدا همراه با ورود نمايندگان به سالن كنفرانس، تعدادي از رفقاي 
با نمايندگان كشورهاي مختلف صحبت كرده و با مطلع كردن آنـهـا از     “  دفاع از كارگران در ايران

وضعيت كارگران در ايران و ممنوعيت تشكلهاي مستقل كارگري، اعتراض خود را بـه سـازمـان      
در ادامـه بـه ورود       .  جهاني كار در به رسميت شناختن نمايندگان خودگمارده ايران ابراز داشتند

هيئت نمايندگان جمهوري اسالمي به سالن كنفرانس، به سياستهاي سركوبگرانه دولت سرمـايـه   
 .در ايران با اتكا به اين سازمانها اعتراض كرده و حضور آنان را در كنفرانس محكوم كردند

از )  خط رسـمـي    (در اين ميتينگ اعتراضي، اطالعيه تشكيالت خارج كشور حزب حكمتيست 
در حين اين سخنراني يكي از مزدوران جمهوري اسالمـي  .  طرف رفيق محمد راستي خوانده شد

مرگ بر جـمـهـوري      ” ، “ مرگ بر جمهوري اسالمي” از مقابل تظاهر كنندگان با شعارهاي كوبنده 
از طرف محمد راستي و همراهي پـرشـور شـركـت         “  زنداني سياسي آزاد بايد گردد” و “  ضد زن

“ اتحاد بين المللي در دفاع از كارگران در ايـران   ” تظاهرات با خواندن بيانيه .   كنندگان روبرو شد
 .پايان يافت

 زنده باد همبستگي جهاني طبقه كارگر
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 خط رسمي-تشكيالت خارج كشور حزب حكمتيست
 2014ژوئن  9

 گزارش تجمع اعتراضي در مقابل 
 )ILO(سازمان جهاني كار     

 ...انتخابات سوريه  
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پيام غير سياسي سه فعال كارگـري؛ آقـايـان رضـا         
شهابي، شاهرخ زماني و محمد جراحي از زنـدان،  

و “  آلـوده ” به اسانلو براي پس فرستادن پول هـاي    
، فقط يـك بـي     “ برگشتن به صفوف طبقه كارگر” 

احترامي به اسانلو نيست، بلكه نشـان آشـكـار از        
عدم بلوغ سوسياليستي در ميان اين طـيـف هـم        

كمونيستي كـه وجـود و        -فعال كارگري . هست
حضور گرايش سنديكاليستي و رفرمـيـسـتـي در       
درون جنبش كارگري را نمي بيند يا نمي شناسد، 
قادر به تنظيم يك رابطه رفيقانه كارگري هم بـا او      

نتيجتا در مقابل كوچكترين انتـقـاد،   .  نخواهد شد
آنهم نه از سر سياسي كه از سر منبع كـمـك هـاي        
مالي دريافتي و تقسيم آن به  آلوده و غير آلـوده و      
حالل و حرام، فورا به احكام ايدئولوژيك پناه مـي  

فـعـال   .  برد و تمام ارتباطاتش با او را قطع ميـكـنـد   
كمونيستي كه تجربه متحد كـردن هـمـكـاران و         
همقطارانش را دارد، و براي رسيدن بـه هـر تـك        
مطالبه هر چند جزئي با آدم هـاي مـتـفـاوت بـا            
باورهاي متفاوت سر و كله ميزند، نميـتـوانـد بـه       
همين آساني اتهام به سوي اين و آن رفيق كـارگـر     

 .     كنار دستش پرت كرده و به تفرقه دامن بزند
كارگر كمونيستي كه مدعي تفاوت در سياسـت و    
افق است، ضمن احترام مـتـقـابـل بـراي رفـيـق            
سنديكاليست و رفرميست كنار دسـتـش، بـايـد         
پاسخ روشن سياسي و استدالل منطقي نـه فـقـط      
براي او كه براي همانهايي داشته باشد كه تـحـت     

بدون ايـن  .  تاثير و اتوريته سنت سنديكاليستي اند
كار، اولين ضرر پرتاب اتهام و شخصيت شكـنـي،   
ايجاد تفرقه در صفوف كارگر در مـتـن زنـدگـي         

چـنـيـن سـنـنـي         .  اجتماعي و مبارزه روزانه است
متاسفانه متاثر از سنت چپ حاشيه اي اسـت كـه     
براي هر مسئله اي يك پاسخ ايدئولوژيك و يـك      

 . اتهام و حكم فرقه اي در جيب دارد
اسانلو و اسانلوها به آساني بدست نيامده اند تا بـه  

. همين آساني هـم بـه بـيـرون پـرتـاب شـونـد                
سنديكاليست و رفرميست بودن امثـال او و هـر         
رهبر كارگري ديگري، اتوماتيك جواز افشاگري و   
بي احترامي به آنها به خاطر اعتـقـادات و پـرچـم         

در .  سياسي و سنت مبارزاتي شان صادر نميكـنـد  
همين جوامع غربي، با اتوريـتـه تـريـن رهـبـران           
كارگري شناخته شده مطالبات خيلي عـجـيـب و      
غريب تري از امثال اسانلوها طرح نكرده اند، و از   

اسـانـلـوي    .  احترام عميق جامعه هم بهرمنـد انـد    
سازش نكرده در سنگر شركت واحد، زبان بريـده  
و خوني شده و زندان رفته، داستان زندگي اش را   
براي هر انسان شرافتمندي در همين جوامع غربي 

چـنـيـن    .  تعريف كند، اشك او را جاري مـيـكـنـد    
شخصيتي، با هر عقيده و باوري كه دارد، شايسـتـه   
است به عنوان يك رهبر كارگري جز احترام تجربه 

پيام غير سياسي سه فعال كارگر از زندان، به .  نكند
و “  آلـوده ” اسانلو براي پس فرستادن پـول هـاي         

درغـيـر   ” ، و     “ برگشتن به صفوف طبقه كـارگـر    ” 
، هيچ كارگر حق طلبـي را    “ اينصورت از ما نيست

اين رفتار فرقـه  .  به راه روشن تري هدايت نمي كند
اي، طبقه كارگر را از كمونيسم و سوسـالـيـسـم و       

از زاويـه    .   راديكاليسم، مي ترساند و دور ميكـنـد  
پاسخ سياسي اما به خط و مشي آقاي اسانلو، الزم   

است بدور از اين فضاي تخريب و صدور احـكـام   
خودساخته ايدئولوژيك، پاسخي روشن و سياسي 

 . اين نوشته اساسا به اين جنبه ميپردازد.  داد
 

 مضمون سياسي آرزوهاي
 آقاي اسانلو چيست؟ 

 
تـحـت رهـبـري يـك          “  ايران دمـكـراتـيـك    ” يك 

بورژوازي دمكراتيك، كه مضمون اصلي سخنراني 
آقاي اسانلو در آن همايش بود، مطلقا يك اتـوپـي     

نياز بورژوازي ايران بـه كـار ارزان،       .  سياسي است
يك استبداد سياسي عليه اين طـبـقـه را بـه يـك            
ضرورت اقتصادي روز اين طبقـه تـبـديـل كـرده          

نياز حكومت شاه به سـلـطـنـت سـكـوالر         .  است
ناسيوناليستي و نياز جمهوري اسالمي به سلطنت 
ناسيوناليست اسالمي، نه محصول نيات شيطانـي  
حاكمين در دوره هاي تاريخي، كه نتيجه يك نـيـاز   
دائم بورژوازي ايران براي تاميـن يـك اسـتـبـداد          
سياسي عليه طبقه كارگر جهت تامين يك نـيـروي   

محروم شدن بحش .  كار ارزان در هر شرايطي است
هايي از خود بورژوازي از تحزب سياسي در طـول  
تاريخ تا به امروز، محصول نياز همين استبداد و به 
هدف دور كردن شانس تحزب از دسترس كارگـر  

سنديكاليست هاي جـهـان زيـر سـلـطـه             .  است
استبداد، ميتوانند جوامع غربي را مثال بزننـد كـه     

همـه  .  كم و بيش چنين ساختاري را در خود دارند
سنديكاليست هاي جـهـان اسـتـبـداد، چـنـيـن             

 . آرزوهايي دارند
چنين نگرشي متوجه نيست كـه دسـتـاوردهـاي         
جوامع غربي اوال محصول تاريخي از مـبـارزات       
طوالني طبقه كارگر را پشت سـر دارنـد كـه در            

از .  شرايط آن روزها به بورژوازي تحميل شده است
اين بگذريم كه بعداز فـروپـاشـي بـلـوك شـرق،           
تعرض طبقه سرمايه دار و دولت هاي آن سـال بـه     
سال آن دستاوردها را مورد تعـرض قـرار داده و         
امروز چپ ترين جناح بورژوازي مـتـشـكـل در         
احزاب سوسيال دمكرات و سوسيـالـيـسـت، در       
تعرض به آن دستاوردهاي تاريخي دست جـنـاح     

با اين حال، هنـوز  .  راست خود را از پشت بسته اند
ميشود گفت حق و حقوق كارگر در بخشي از اين 
جوامع هنوز يك آرزوي دست نيافتي كـارگـر در       

 .جوامع استبدادي است
علت تحمل اين سطح از رفاه و حـق و حـقـوق          
كارگر و آزادي فعاليت اتحاديه هاي كـارگـري از       
طرف بورژوازي غربي، عـالوه بـر آن مـبـارزات           

 -استطاعت مالي   ” تاريخي طبقه كارگر، اساسا در 
است كه سرمايه داري غـرب نـهـفـتـه         “  اقتصادي

در اين كشورها سرمايه امپريالـيـسـتـي بـه        .  است
خارج از غرب و مناطق كار ارزان جـهـان صـادر          
ميشود و در سايه فوق سـودي كـه نصـيـب آن             
ميشود، درجه اي از حق و حقوق اتحـاديـه اي و       

بدون چنـيـن   .  رفاه اقتصادي را ميتواند تحمل كند
درجه اي از رفاه، جامعه براي خود بورژوازي ناامن 

در جوامع استـبـداد زده     .  و غيرقابل كنترل ميشود
اي كه طبق تقسيم كار سرمايه جهاني تاريخا حـوزه  
تامين كار ارزان اند، تحمل چنين رفـاه و حـق و         

اگـر  .  حقوقي براي بورژوازي مـمـكـن نـيـسـت        
بورژوازي اين كشورها به مزد كـارگـر در سـطـح         
دستمزد در اروپاي غربي تمكين كـنـد، سـودي        

دستمـزد  .  عايدش نخواهد شد، ورشكسته ميشود
ناچيز كارگر در چنين كشورهايي و حـتـي عـدم        
پرداخت همان دستمزد ناچيز براي كار انجام شده 
در جايي مانند ايران، نه حاصل بيرحمي سرمـايـه   

. دار كه ناشي از عدم استطاعت اقتصادي آن اسـت 
به عبارت روشن تر، حكم و ضـرورت سـركـوب        

حـكـم و     .  توسط نيازهاي اقتصادي ديكته ميشود
تك سرمايه دار را “  انساندوست ترين” ضرورتي كه 

در مقابل دوراهي مرگ سرمايه يا سركوب خشـن    
 . قرار ميدهد

در جوامعي با مشخصات سياسي اقتصادي ايـران،  
اگر فشار مبارزه كارگري تحميل دستمزد در سطح 
جوامع غربي را بخواهد تامين كند، سرمايه دار را     
به جنگ مرگ و زندگي مي كشاند، چون چـنـيـن    
درجه اي از امتيازات به كارگر منبع سود را خشـك  

به همين خاطر، .  و سرمايه دار را ورشكست ميكند
جنگ سرمايه دار عليه مطالبات باالي طبقه كارگـر  
جنگي ضروري براي بقا به عنـوان سـرمـايـه دار         

در چنين كشورهايي كارگر، بـعـنـوان يـك       .  است
طبقه، اگر بر مطالبات باالي رفاهي پافشاري كـنـد   
ناچار است براي رسيدن به آن به جنگ سـيـاسـي      
طبقه حاكمه و دولت آن بـرود و جـامـعـه را بـه              

 . انقالب عليه وضع موجود بكشاند
ممنوعيت حق تشكل مستقل و پاسخ آن بـه زور       

قانون و دادگاه و زندان و شكنـجـه و مـذهـب و           
عـقـب   ” ناسيوناليسم و استبداد آهنين،  نه بخاطر   

“ خارجي” يا “  ملي” بورژوازي، و يا مثال “  افتادگي
و صنعتي يا غيرصنتعي بودن در اين جوامع،  كه به 
دليل غيرممكن بودن تحمل آن از زاويـه سـود و       

در غير اينصورت، حاكمـان  .  زيان سرمايه دار است
جوامع استبدادي مادرزاد مستبد مـتـولـد نـمـي          
شوند، و عشق مادرزادي هم به زندان و شكنجه و   

يك مورد رضـا شـاه اسـت كـه             .  استبداد ندارند
در !  باشد و رئيس جمـهـور  “  دمكرات” ميخواست 

حـفـظ   ” اين جوامع، استبداد شرط كسب سود و     
طبقه سـرمـايـه دار      .  به همين سادگي.  است“  نظام

ايراني و عراقي و پاكستاني و بنگالدشي و چينـي  
اگر به فرض محال بپذيرند كه  بـا    ...  و ويتنامي و 

كارگر مانند جوامع غربي رفتار كنند و حق تشكـل  
و تحزب شان را بـه رسـمـيـت بشـنـاسـنـد و                   
دستمزدشان را هم سطح آنها بـپـردازنـد، مـنـبـع         

در جوامعي كه تاميـن  . سودشان را خشك كرده اند
كار ارزان جزو تقسيم كار بين المللي شان اسـت،    
وجود چنين سرمايه دارايي يك غيرممكن ابژكتيو، 

اين واقعيتي است كه نـزد  .  اقتصادي و مادي است
 . فعاليني چون اسانلو عمال انكار ميشود

سرمايه دار به اين دليل سرمايه دار است كـه سـود     
. ببرد و پيش شرط سود او كارگر ارزان است و بس

و براي ارزان نگاه داشتن آن بايـد كـارگـر را بـي           
كـارگـري كـه حـق         .  حقوق و ساكت نگـاه دارد   

تشكيل اتحاديه و شورا و تحزب را داشته و بـا آن      
بخواهد براي باال بردن دستمزدش مبارزه كـنـد،     
راهي جز سرنگوني سلطه سرمايه داري ندارد و از   

. سر ناچاري هم باشد بايد به اين كار دست بـزنـد  
بورژوازي اين را ميداند و به همين دلـيـل تـمـام         
قدرت سياسي اش را براي تامين بـي حـقـوقـي         
كارگر و جلوگيري از متشكل و متحزب شـدن آن    

اين نظام خصلتا تحمل سنديـكـا   .  به خرج ميدهد
آقاي اسانلو در ايـن    .  مستقل و قانوني را هم ندارد

 .  زمينه بشدت متوهم است
سركوب و خفقان و هزار و يك ترفند براي ايـجـاد   
تفرقه در صفوف آن به اسم كارگر شاغل و بيـكـار،   
كارگر زن و مرد، كارگر فارس و كـورد و تـرك و         
افغانستاني، شيعه و سني و مسلمان و بـهـايـي و        

براي تامين شكست كارگر در عرصه ... مسيحي و 
صـرف بـودجـه      .  اتحاد و تشكيالت سازي اسـت 

هاي كالن براي ساخت مساجـد و حـوزه هـاي          
علميه و مراكز توليد خرافه هاي ملون و گسـتـرش   
نيروي نظامي و ساخت زندان ها و دم و دسـتـگـاه    
قانوني و دادگاه و باد زدن در سنن عهد بوق ملـي  

نه ناشي از بيسوادي و بـي    ... و مذهبي و نژادي و
فرهنگي سرمايه دار، كه از سر نياز آن به تـامـيـن و      
تضمين كارگر نا آگاه و متفرق و غير متشكل و در   

 .نتيجه بي حق و حقوق و ارزان است
به همين دليل در جوامعي كه كارگـر بـايـد ارزان        
باشد تا سرمايه دار سود ببرد، مذهب و خـرافـه و     
ناسيوناليسم و عرق وطن پرستي و مردسـاالري و    

درست برعكـس، در    .  انواع خرافه  پر مشتري اند
جوامع غربي به همان درجه كه رفاه موجود اسـت،  
كليسا و خدا و ناموس پرستي و وطن پـرسـتـي و      

 .خرافه هاي ملون  كم مشتري اند
در ايران، بورژوازي يك مشكل ديگـر هـم دارد؛       
خارج مرزهاي اروپا، ايران تنها كشوري اسـت كـه     

را در   “  مشـروطـه  ” انقالبي از جنس غرب يعنـي    
به جز مشروطه جنـبـش   .  سابقه تاريخي خود دارد

و بـالخـره     .  هاي متنوعي در خود پرورانده اسـت 
و فرار شاه و برچيـدن اسـتـبـداد        57انقالب سال 

تاثيرات سـيـاسـي      . سلطنتي را به خود ديده است
اين اتفاقات تاريخي يك روانشناسي ويژه در انسان 
كارگر و زحمتكش را موجب شده است كه بـه او      
ميگويد سرنگوني ظالمان و مستـبـديـن، دسـت       
يابي به عدالت و پيروزي، به نيروي  خـودم و از        

اگر در بخش عمـده دنـيـاي      .  پائين، ممكن است
امروز سرنگوني سيستم حاكم به ذهن كسي خطور 
نمي كند، هر تظاهرات و حركت مهم شـهـري در     

انـقـالب   ” ايران، سوالي براي همه طرح ميكند كه 
بورژوازي ايران اين حقيقت را بيش از   .  “ ميشود؟

به همين دليل، اگر استـبـداد در     .  هر كسي ميداند
جايي مانند مثال بنگالدش و پاكسـتـان و عـراق        
مستقيما يك نياز اقتصادي را تامين مي كند، براي 
بورژوازي ايران به جز نياز اقتصادي به سـركـوب     
براي تامين كارگر ارزان، يك نياز مستقيم سيـاسـي   
هم هست براي جلوگيري از خطـري كـه هـر آن          
ميتواند مانند  توفان اين روزهاي تهران، نـاگـهـان      

هـارتـر بـودن      .  رخ دهد  و همه را غافلگير كـنـد    
بورژوازي ايران و پيچيدگي در امر سـركـوب، در     
مقايسه با خيلي از كشورهاي مشـابـه، نـاشـي از         
همين ضرورت سياسي براي مقابله با جامعه اي با 
مشخصات سياسي تاريخي و فرهنگي روانشناسي 

 . ايران است
نتيجه اينكه استبداد سلطنت ناسيونـال مـذهـبـي       
واليت فقيهي و ناسيونال سكوالر شاهنشاهي نـه    
مشخصات مادرزادي اين حاكمان كه محصول نياز 
بورژوازي به تـامـيـن سـود در جـامـعـه اي بـا                   

در .  مشخصات سياسي اقـتـصـادي ايـران اسـت         
مقابل چنين وضعي، انسان كارگر، در تـحـلـيـل         
نهايي، كار زيادي جز انقالب عليه وضع مـوجـود   

 . نميتواند بكند

سم یا و ده باد  ی                                          ز وری اسال  گ  

 ...ايران  سرمايه داري 



 
براي كساني كه بورژوازي ايران را ميشناسـنـد   

و انتظار چيزي نبـود جـز     “  اعتدال” معني اين 
خزيدن به ته لجنزار مذهب و قايم شدن پشت 
ــخــواهــي،             ــروخــتــن آزادي عــبــاي آن و ف
سكوالريسم، رهايي زن و آوانـگـارديسـم بـه       

آري اين خود بورژوازي ايران اسـت    ...  اسالم
كه حكم ميراند و قرار است در چـهـارچـوب      
قانون چماق و البـي گـري، زن را در رده             

. احشام و كارگر را از برده كمتر بحساب آورد  
چنين بستري قرار بود ميدان تحـركـي بـراي      

و “  دمـوكـراسـي   ” چرنديات صدمن يك قـاز    
الس زدن در داالن هاي مجـلـس اسـالمـي       

واقعيت اينست كه حاكميت بورژوازي .  باشد
در ايران چه مذهبي، چه غير مذهبي بـا شـل     
كردن بندهاي اختناق، با آزادي هاي سياسـي،  
تشكالت مستقل كارگري و احـزاب غـيـر          

حكمـت تـنـاقـض       .  دولتي سر سازش ندارد
بورژوازي با راديكاليسم كارگري و حاكميـت  
يك قرن ارتجاع سلطنت و مذهب را بايـد در    
حقيقت بنيادين آن يعني نياز سرمايه به سـود    
و انباشت بيشتر از گرده طبقه كارگر، جستجو 

حربه اختناق و تحميل استبداد سياسـي  .  كرد
در جامعه دهه ها است در خدمت به اين امـر    

نهايت بلوغ بـورژوازي ايـران از دوران         .  اند
مشروطه تا بالماسكه مذهبي وار يك شاه تماما 

ايراني، تا اسـالم خـور كـردن يـك             -وطني
انقالب واقعي در قرن بيستم؛ از دوم خـرداد،  
تا جنبش سبز و اعتدال امروز، چيزي جز ايـن  

اين فاز در حال اجرا نيز بسرعـت  .  نبوده است
اما به چه قيمتي؟ قـرار اسـت در         .  مي گذرد

پس تقالهاي امروز زورخانه گنديده اعتدال و 

انتظار، فجايع و پديده هـايـي چـون اعـدام،           
آپارتايد جنسي، بي حقوقي مطلق كـارگـر و       

تا اينجا اين .  شهروند در ايران، زير فرش برود
خود گواه گنديدگي عـمـلـي و سـتـرونـي             

. سياسي بورژوازي ريز و درشت ايران اسـت   
حـجـت   ” هم  به ته ديگ ميرسد و     “  رزم” اين 

از .  روحاني هم تاريخ مصرفي دارد  “  االسالم
همين رو از امروز دارند فكر پشتك زدن هـاي  

 . فردا را هم مي كنند
چه بايد كرد؟ كمونيست ها و طبقه كـارگـر     ” 

، اينها سواالت واقعي است؛ “ چه بايد بكنند؟
افق سازش و تـمـكـيـن       .  تفسير بردار نيست

بورژوازي به مذهب و توسل به ميلـيـتـانسـي     
حقنه كردن استبـداد  .  كذايي، سنگر ما نيست
و “  تمرين دموكراسـي ” بورژوايي تحت عنوان 

در پس آن قالب كردن ازلي و ابـدي كـردن         
و سودآوري سرمايـه  “  كار ارزان” قانون توحش 

اين طيف فـرصـت     .  را بايد از دور خارج كرد
طلب و نان به نرخ روز خور در اپـوزيسـيـون،    
اين فعالين به اصطـالح مـدنـي و در واقـع             

ايران  57روحاني چي،  همانگونه كه انقالب 
را در كيسه خميني چپـانـدنـد، امـروز نـيـز           
ابتدايي ترين مطالبات آزاديخواهانه و انسانـي  
در جامعه ايران را به جيب جناح هـاي رژيـم       

وظيفه عاجـل كـمـونـيـسـت هـا            .  مي ريزند
شكافتن ابعاد اين واقعيت است؛ سد بسـتـن     
در مقابل فضاي انتظار، افشـا كـردن عـمـق           
سخافت بورژوازي و سـازمـان دادن مـبـارزه         
سياسي و فكري بي امان  و متحدانه عليـه آن    

بايد به اين دور باطل خاتمه داد و كـل    .  است
محنت جمهوري اسالمي را سرنگـون كـرد؛     
بورژوازي در هر رنگ و لـعـابـي نشـان داده         

است كه تحمل دخالت طبقه كارگر در عرصه 
سياست و ابراز وجود اين طبقه براي كمتريـن  

اينها حتي پست تـر    .  بهبود اقتصادي را ندارد
و زبون تر از آنند كـه در يـك چـهـارچـوب            
رفرميستي از آزادي هاي سياسـي، حـق زن،       
بهبود شرايط كار و معيشت كارگر دفاع كننـد  

بـنـگـريـد بـا        .  و از جيب گشادشان بگذرنـد 
كسي كـه دنـبـال      !  خودي هايشان چه ميكنند

تنها آنهايـي  .  سود است وعده آزادي نمي دهد
آزاديخواه اند كه حاضراند انسانها در قـلـمـرو    

و اينست حقيقت پايه اي .  اقتصاد برابر باشند
ماركسيسم كه قريب به يك قرن است در ايران 

طبقه كارگر و كمونيسـم ايـن     .   زبانه مي كشد
طبقه جهت رهايي خود و جامعه نياز دارد كـه  
بعنوان يك جنبش مستقل سياسـي و زنـده،        

جامعه بايد قدرت اين طبقـه  .  وارد ميدان شود
و استقاللش از بورژوازي را لمس كـنـد، تـا        
بتواند در مبارزه سياسي عليه وضـع مـوجـود      

كمونيست ها موظف اند كه غـل    .  پيروز شود
و زنجير تفرقه و توهمات بورژوازي بر دسـت  
و پـاي كـارگـران را بـردارنـد و اتـحـاد و                    
يكپارچگي در صفوف اين طبقه را گسـتـرش   

كمونيسم طبقه كارگر ناچار از متحزب .  دهند
 . شدن خود طبقه است

در مقابل اين قدرت وارونه سـرمـايـه داري،        
كمونيست ها چيزي جز تبيين حرف كـارگـر   
پيشرو خطاب به بورژوازي و دولـت حـافـظ      

آقايان كنار برويد تا جامعه :  منافع آن نمي زنند
نويني كه درخور انسان مدرن است را بسازيم، 
انتخاب با خودتان است اگر چنين نكنيد شما 
را با همه ابواب جمعي تـان، بـه زور، كـنـار           

 . خواهيم زد

 رضا شهابي
در حاليكه نورافكن هاي صنعت حقوق بشـر  
روي غش كردن آيت اهللا كني و حزب اللـهـي   

امروز آقاي محمد “  فعال دگرانديش” ديروز و 
نوري زاد متمركز شده است، كارگر زنـدانـي     
رضا شهابي عضو هيئت مديره سـنـديـكـاي       
كارگران شركت واحـد تـهـران، دسـت بـه              
اعتصاب غذا در سياهچالهاي رژيم اسـالمـي     

دفـاع از    .  در شرايط وخيم جسمي زده اسـت 
رضا شهابي البته امر هيچ اصالح طلب چفيـه  
بدوش و رسانه نان به نرخ روز خوري كه مـي  
پندارند رزم تا ابد از شيار جناح هاي رژيـم و      
برنامه هاي صبحگاهي و شبانگاهي بـي بـي     

 .سي مي گذرد، نيست
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اسالمي مملو است از تقابل و تالش هر روزه 
طبقه كارگر جهت احقاق حقوق صـنـفـي و        
سياسي كه با سركوب دولت و چماق پلـيـس    

امروز در دل گشـايـش         .  جواب گرفته است
سياسي اقتصادي دولت بنفش اعتدال، نه تنها 
ذره اي از فشĤر به طبقه كارگر و فعالين آن كـم    
نشده بلكه اين بهشت برين سرمايه به جهـنـم   

 . كارگران مبدل گشته است
جرم رضا شهابي و ساير فعالين كـارگـري در     
زندان چيزي نيست جز تالش جهت متـحـد   
كردن كارگران و دستيابي به حـق تشـكـل و        
اعتصاب؛ يعنـي ابـتـدائـي تـريـن حـقـوق               
انسانيشان؛ اين مـطـالـبـات در جـمـهـوري            

فعاليت تبليـغـي عـلـيـه        ”اسالمي جرم اند و 
طبقه كارگر ايـران    .  محسوب مي شوند“  نظام

نيازمند ايجاد صفي قدرتمند از اتحاد عـلـيـه      
سركوب و تعرض به سـطـح مـعـيـشـت و             

خواست آزادي   .  دستگيري فعالين اش است
بي قيد و شرط رضا شهابي و همه فـعـالـيـن       
كارگري زنداني خواست سـراسـري طـبـقـه        

ماشين سركوب لجام گسيـخـتـه    .  كارگر است
بورژوازي را تنها با يـك اتـحـاد مـحـكـم و             
سراسري در دفاع از آزادي كارگـران و هـمـه        

حـبـس   .  زندانيان سياسي، مي توان پـس زد     
كارگران به جرم تالش براي ايـجـاد تشـكـل       
مستقل، خود به تنهايي براي صـدور حـكـم        

 .  رفتن جمهوري اسالمي ايران كافي است

حكمتيست  حزب  رسمي(نشريه هفتگي   )خط 
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ی قالب کار ده باد ا  ز

حق تشكل سنديكايي و اتحاديه اي حتي                    
از نوع رفرميستي، به خاطر خطرناك بودن شان براي 
سرمايه و سود ممنوع است و رهبر رفرميـسـت هـم      
ناچار است مثل اسانلو سازش ناپذير عمل كـنـد و        
براي هر ذره از حقوق كارگري بجنـگـد و مـرتـب         

نتيجتا عـلـيـرغـم     .  زندان برود و شكنجه تحمل كند
تمام سرسختي آقاي اسانلو در باورهاي سياسي اش، 
ايران نه سرمايه دار دمكرات به خود خواهد ديد و نه 

و انقالب كارگري عـلـيـرغـم     .  جامعه اي دمكراتيك
تمام سختي هايش، متاسفانه يا خوشبختانـه، تـنـهـا       

تحقق كـمـتـريـن     .  گزينه در مقابل طبقه كارگر است
درجه از رفاه و آزادي هاي سياسي براي طبقه كـارگـر   
ايران، كمترين تغييرات دمكراتيك، نه به شيوه اي كه 
آقاي اسانلو تصور ميكند، كه فقط و فقط با تـقـابـل      
جدي طبقه كارگر با طبقه حاكم و دولت اش، ممكن 

 . است
 اقتصاد سالم؟

هدف اقتصادي سيستم حاكم بر جهان تاميـن سـود     
اين قانون حاكم بر هر نقطه اي از جهان امـروز  .  است
تا كوره دهـات    “  جهان آزاد” در امريكاي رهبر .  است

. در فقيرترين كشور جهان، قـانـون هـمـيـن اسـت          
بيكاري و فحشا و اعـتـيـاد و جـرم و جـنـايـت                    

در همين امريكاي بـا  .  محصوالت همين سيستم اند
، در كنار تلنبار شدن تريليون ها دالر   “ اقتصاد سالم” 

در دست تعدادي اقليت، ميليون ها نفر بيكار و بـه    
فقر كشيده شده، تن فروش و بي خانمان محكوم بـه  

در دوره بـحـران       .  يك زندگي غيـر انسـانـي انـد        
اقتصادي فعلي كه بار آن بـر زنـدگـي كـارگـر و                

“ عـادل تـريـن     ” زحمتكش جامعه تحميل ميشـود،    
سرمايه داران متشكل در احزاب چپ و سـوسـيـال        
دمكرات بورژوايي هم مانند جنـاح راسـت خـود،        
باالترين تالش شان تحميل فشار بحران اقتـصـادي   

مـحـصـول    .  بر زندگي كارگر و مردم كم درآمد است
چنين سياست هايي پـنـاه بـردن مـردم كـارگـر و               
تنگدست به احزاب فاشيست و دست راستي تريـن  

. هاي سياست در همين انتخابات اروپايي اخير بـود 
خالصه اين كه در سيستم فعلي جها، ن در هيچ تـك  

ي كه تامين يك زندگي مرفه “  اقتصاد سالم” نقطه اي 
براي انسان در برنامه داشته باشد، مـطـلـقـا دسـت        

نه فقط اين،  بـلـكـه سـازمـانـدهـي          .  يافتني نيست

كودتاها و لشكركشي ها و جنـگ و سـنـاريـوهـاي          
سـالـم   ” ويرانگر جهاني در وهله اول نقشه حاكمـان    

غرب صـاحـب   .  اقتصادهاي جهان امروز است‘ ترين
طراح تمام سناريوهاي ويـرانـگـر در        ‘  سالم’ اقتصاد 

چهارگوشه جهان است و مستبدترين هاي جهان هـم  
نزديك ترين متحدين سياسي هـمـيـن صـاحـبـان           

آقاي اسانلو در جسـتـجـوي      .  اند‘  سالم’ اقتصادهاي 
اقتصاد سالم در مهد تمدن سرمايه داري غرب، راه به 

 .  جايي نمي برد، چه رسد به سرمايه داري ايران
تاكيد كمونيست ها بر سازماندهـي يـك جـنـبـش          
قدرتمند و سوسياليست كارگري و انقالب عـلـيـه      
وضع موجود،  نه از سر ايـدئـولـوژي و بـاورهـاي            
سياسي كه از سر نياز جامعه به رهايي از نكبت حاكم 

راه ديگري، حتي راه ميانـبـري   .  بر جهان امروز است
طبعا بسياري با .  متاسفانه يا خوشبختانه وجود ندارد

تاكيد بر سختي و دشواري هاي اين راه و شـكـسـت    
، آن را        57هاي تاريخي انقالبات و همين انقالب 

با اين حال، اگر اين يكـي سـخـت      .  سخت ميدانند
است، آن ديگري يك اتوپي و در دنياي واقعي يـك    

 . غيرممكن مطلق است

 ...در حاشيه رويدادهاي  


