
معلوم .  كفگير دولت اميد و اعتدال به ته ديگ خورده
شد وعده گشايش اقتصادي دولت اعتدال حتي براي 
. بورژوازي ايران به اين راحتي ها دست يافتني نيست

معلوم شد آشتي با آمريكا به معني گشايش سياسـي  
معلوم شد رئيس جمهور اعـتـدال   .  و اقتصادي نيست

المللي و ضيافتهايشان حضـور   ميتواند در مجامع بين
پيدا كند و پز بهبود اوضاع در ايران و مهمتر از آن،   
بهبود جايگاه ايران در دنيا را بدهد و با اسـتـقـبـال       
سران فخيمه غرب و شرق روبرو شود و سهم مردم از 
پيروزي دولت اعتدال در سياست خارجي، از تقويـت  
موقعيت ايران در منطقه و آشتي با غرب، كـمـاكـان    

معلـوم  .  تشديد فقر و استبداد سياسي و خفقان باشد
شد عليرغم تقويت موقعيت جمهوري اسـالمـي در       
منطقه زير سايه ترور و وحشت داعش، عليرغم بـاز    
كردن صف طويل كـمـپـانـيـهـاي غـربـي بـراي                

گذاري در ايران و چوب حراج زدن به زندگي  سرمايه
بست اقتصادي،  ميليونها كارگر، هنوز برون رفت از بن

بقاء و توسعه اقتصادي براي جمهوري اسالمي گـره    
 . كوري است كه به اين آساني باز نميشود

معلوم شد سهم مردم و طبقه كارگر از دولت اعتدال 
تورم دو رقمي، بيكاري و فالكت بيسابـقـه اسـت و        

كماكان هر صداي اعتراضي به فالكت تحميل شـده،  
به فرهنگ سياه اسالمي يا به خفقان حاكم به سنـت  
و سياق هميشگي جمهوري اسالمي با زندان و شالق 

زير سايه دولت اعتدال بـراي  .  و اعدام جواب ميگيرد
سركوب و زنداني شدن الزم نيـسـت اعـتـصـاب و          
تظاهرات كنيد، نارضايتي و اعتراض حتي در كـنـج     

اگر به فرمان آقا گوش ندهيـد  .  خانه هم ممنوع است
سال زندان محكوم  5و از بارداري جلوگيري كنيد به 

زير سايه دولت اعتدال زنان بـا گسـتـرش      !  ميشويد
آپارتايد جنسي نه فقط براي حاكمـيـت فـرهـنـگ        
اسالمي كه براي جواب دادن به معضل بيكاري روبرو 

 ! شده اند
معلوم شد دولت اعتدال روي يك مشت پز و وعـده    
توخالي و ادعاهاي پوچ و حرفهاي دهن پر كن بنيـاد  

مـعـلـوم شـد       .  گذاشته شده و سرابي بيـش نـبـود     
روحاني هم كماكان روي “  معتدل” جمهوري اسالمي 

شانه فقر و فالكت و سركوب و خفقان تحميل شـده  
 .به ميليونها انسان در اين جامعه سرپا مانده

عليرغم تمام تالش سخنگـويـان درون و بـيـرون           
حاكميت براي دامن زدن به تـوهـم بـه گشـايـش          
سياسي و اقتصادي، دعوت به سياسـت انـتـظـار و         
فرصت دادن به نماينده اعتدال، حباب دولت اعتدال 

آس و برگ برنـده بـورژوازي     !  بورژوازي ايران تركيد
. آخرخط رسيـد   رو شد و به“  معتدل” ايران، روحاني 

اينرا قبل از همه طبقه كارگر و در راس آن كارگـران  
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تيتر نوشته از نظرتان گذشت جزو كلمات قصار 
جناب كارفرماي كارخانه كاشي گيالنا است كـه  
در ميان اخبار مربوط به اعتصابات اخير كارخانه 
در هفت آسمان رسانه هاي ايران هـمـچـنـان       

خيلي خالصه بعد از شـانـزده مـاه      .  ميدرخشد
دستمزد پرداخت نشده در مقابـل تـجـمـع و         
مطالبه كارگران، اوقات كارفرماي مربوطه تـلـخ   
ميشود و كارگران را در مقابل دو راهـي قـرار       
ميدهد يا با همين شرايط به كار ادامه بدهند و   

و “  هر كاري كه دوست داريد انجام دهـيـد    ” يا 
البته بايد كارگران براي اين منظور گورشان را   

 ! از كارخانه گم كرده باشند
حدس سرگذشت كارگران گيالنا ابـدا دشـوار       

پس از سي سال و پس از هزاران مـورد    .  نيست
از اين سرگذشت براي دوست و آشنا و همسايه 
و همشهري هنوز  مواجهه با هر خبر تازه خشم 

 . سراسر وجودتان را فرا ميگيرد
اين سرگذشت مملو از نفرين و لعنت و تحقـيـر   

اين چهار ديواري كاشي گيالنا كـدامـيـن    .  است
قبله، منشاء كدام معجزه در زندگي كـارگـران     
بوده كه در شانزده ماه اخير روز پس از روز كله 
سحر راه بجلو باز كرده اند تا خط توليد آن از     
رونق نيافتد؟ گيريم بـخـت يـار مـيـبـود و               
دستمزدها پرداخت شده بود؛ مـگـر زنـدگـي         
كارگران چند پله به زندگي نيـمـه شـايسـتـه        
انساني ارتقا مييافت؟ غذاي سر سفره خـيـلـي      
بهتر ميبود؟ مسكن داشـتـنـد؟ بـچـه هـا از             

 تحصيالت بهتري برخوردار شده بودند؟ 
 

در ايـنـصـورت      .  پاسخ اين سواالت منفي است
هاي عميق كارگر به كار و كارخانه “ علقه”دليل 

 چيست؟  
راستي  اين چه هيواليي است كه هر چه كارگر 
فداكاري و گذشت بخرج ميدهد، هر چه بيشتـر  
كار ميكند و هر چه بيشتر مايه مـيـگـذرد در        
مقابل فقط خفت و خفت بيشتر را بـه صـورت     
كارگر تف ميكند؟ هيچ كس باندازه خود كارگر 

راستي اين جانواران . به اين واقعيت واقف نيست
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باالخره گسترش شيوع ويروس ابوال در غرب آفريقا و 
سرايت اندك اندك آن به آمريكا، پس از تـاخـيـري    
طوالني در نهايت توجه حكام دول غربي و رسـانـه       

با اعـالم هـر       !  هاي بين المللي را به خود جلب كرد
ساعت و هر دقيقه افزايش شمار واقعي افراد مبتال و   
ابعاد مرگ و مير ناشي از ابوال، هر بار نفس در سينه 

از يكـسـو،   .  ميليونها انسان در جهان حبس مي شود
ليبريا مي ميرد؛ سيرالئون دست و پا مي زند؛ نيجريه 
مي گريد؛ از سوي ديگر، بان كي مون افسوس مـي    

خورد؛ بانك جهاني مرتبا هشدار مي دهد اگر نجنبند 
زير دماغشان ويروس ابوال، اقتصاد غرب آفـريـقـا را      
خواهد بلعيد؛ اوباما وارد ميشود، نـيـروي نـظـامـي        

دخـالـت   ” گسيل ميدهد، به جامـعـه جـهـانـي و            
فراخوان مي دهد و خود قبل از هـمـه   “  بشردوستانه

پزشكان نـاگـهـان      !  به تن ميكند“  حقوق بشر” شنل 
كشف مي كنند كه گوشت خفاش و گوريـل آلـوده     

گزارشات حاكـي  !  است و لذا خوردن آن اكيدا ممنوع
 “طاعون سياه”است كه براي مقابله با اين 

 (Black death) ميليون دالر در نه مـاه     489، به
هـزار     12كارشناس بين المللـي و       750آينده، به 

تـمـام ايـن      .  كارمند محلي در غرب آفريقا نياز است
درصد  از  مـخـارج        0,034هزينه چيزي در حدود 

 نظامي جهان در سال گذشته است؛ 
هاي عصر ما اعالم ميكنند مـحـدويـدت    “  شواليه” و 
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. اعالم كردند)  غزه تهران( اينرا مردم شهرك زيتون 

امروز حتي صداي محافظه كارترين جـريـانـات و      
“ دگرانديشان ناراضـي ” شخصيتهاي ملي مذهبي و 

درآمده و از بيهودگي انتظار و اميد به دولتـي كـه     
را ...  خودشان مدالهاي اميد و اعتدال و گشايش و   

به سينه اش زدند، از داعشي هاي داخلي حاكم در 
 . ايران حرف ميزنند

جمهوري اسالمي از اصولگرا تا معتـدل و اصـالح       
طلب در هراس عواقب اين وضعيت دست به كـار    

اعدامهاي دسته جمعي، راه انـداخـتـن        .  شده اند
اوباش انصار در خيابانها، حكم شالق براي كـارگـر   
معترض، قرار است به مردمي كه ديـگـر حـاضـر         
نيستند فرصت بدهند، نشان دهد كه جـمـهـوري      
اسالمي معتدل و غير معتدل هنوز قدرت سركـوب  

ها حمالت پيشگيرانه جمهـوري   اين.  و كشتن دارد
اسالمي براي ممانعت از انفجار در اعماق جـامـعـه    

 .   عليه فقر، عليه استبداد و سركوب و خفقان است
در اين ميان در كنار نق زدنهاي خانـه كـارگـر و        

كارشناسـان اقـتـصـادي و         ” نمايندگان مجلس و 
درون حكومتي در مورد وضعيت فالكت “  اجتماعي

بار زندگي و تورم و نـبـود آزادي، بـخـشـي از              
. سياسيون اپوزيسيون هم دست به كار شـده انـد    

ها نگهدار است كه سنتـا مشـاور      شاخص ترين آن
هيئت حاكمه بوده و از تئوريزه كننـدگـان اسـالم      

.  اسالمي، اسـت     خوشخيم و جمهوري ليبرال شده
اين شواليه و تفنگدار جسور وارد ميدان شده و قلم 

درست زمانيكه جمـهـوري   .  اش به كار افتاده است
اعتبار تر از هميشه است،  زمانيكه خود  اسالمي بي

جمهوري اسالمي مشغول آماده كردن خود بـراي    
روند آتي جدال با مردم است، آستين را بـاالزده و    

 .  وارد ميدان شده
نگهدار از دوستان ديروزي خـود بـراي داعشـي          
خواندن جمهوري اسالمي انتقاد ميكند و آنها را به 

دعوت ميكند و براي قانع كردن دوسـتـان   “  تعقل” 
ناراضي خود كل سناريوي ارتجاعي قومي و مذهبي 
كردن خاورميانه و به رسميت شناختن هويتـهـاي   
كاذب قومي و مذهبي و عشيره اي را تـحـويـل          

عربي-گرايي سني بايد بين قوم” :  ميدهد و  ميگويد
اسالمي مـرز    -عربي-اسالمي و افراط گرايي سني-

كشيد؛ براي اين كار بايد در قبال تمام مؤلفه هـاي  
قومي غيرداعشي، اعـم از كُـردهـا، شـيـعـيـان،              

ها و  ها، تُرك ها، فارس يان، تركمن مسيحيان، علوي
نّـيِ              ديگران، به ويژه در قبال مـولـفـه هـاي سـ

يا ...  غيرداعشي، نگاه و رويكردي لزوماً مثبت داشت
ي خاورميانه، حتي در تـركـيـه،       در منطقه” اينكه 

دموكراتيزاسيون و اسالم ستيزي، حـتـي اسـالم        
قبـض و بسـط       ( “  ند هايي ناهمĤيند گريزي، تمايل
 )معناي داعش

نگهدار روي تباهي تحميل شده به مردم منطـقـه،   
روي نفرت قومي و مذهبي و عشيره اي كه مـيـان   

سـاز     مردم اين منطقه دامن زده شده و زمـيـنـه       
گذاري ميكند تـا   شكلگيري داعش ها شده سرمايه

دوستان ناراضي خود را قانع كند بـه جـمـهـوري       
تـمـام ايـن      .  تعرضي نكنند“  خوش خيم” اسالمي 

ترهات، روي منبر رفتن و آسمان ريسمان بافتن ها 
براي كشيدن خواننده به اين نقطه است كه دو نوع 
جنبش اسالمي داريم يكي خوش خيم و ليبرال و   

اولي جـمـهـوري    .  يكي بدخيم و مرتجع و آدمكش
اسالمي خوش خيم و ديگري بدخيم ها، داعشي ها 
كه وحشي و قاتل و جاني اند، پرچم سياه دارند و   
ربطي به اسالم خوش خيم جمهوري اسالمـي بـا     

دوسـتـان نـاراضـي شـان را            .  پرچم رنگي ندارند
نصيحت ميكند كه توحش جريانات اسالمي را بايد 

جـريـانـات    ” به داعش محدود كرد و اجازه ندهند   
كه ارتجاع اسـالم سـيـاسـي را هـدف            “   افراطي

قرارميدهند، از عروج داعش و توحش آن عـلـيـه      
روحـانـي و     ( اسالم خوش خيم جمهوري اسالمي   

 . سوءاستفاده كنند) شركا
اما مشكل فرخ نگهدار نه دوستان ناراضي اش كـه    
توده وسيع مردمي است كه از داعشي هاي خودي، 

مردمي كه ديگر حـاضـر   .  از غزه در تهران ميگويند
نيستند فرصت بدهند، معيشت و رفـاه و آزادي        

نگهدار هم مـانـنـد    .  شان را همين امروز ميخواهند
برادران در قدرت خود ميداند انتخاب روحاني نه از 

آينده بهتر كه از هـراس از      سر خوشبيني مردم به
المللي در مقـابـل    آينده تاريكي بود كه ارتجاع بين

ايشان خوب ميداند عطش مردم .  جامعه قرار ميداد
براي آزادي، رفاه، برابري وشادي را نمـيـتـوان بـا       
. وعده و وعيدهاي پوچ دولت اعتدال خاموش كـرد 

و “  خـوش خـيـم     ” ميداند پروژه جمهوري اسالمي 
شده امتحان خود را در دوره   “  ليبراليزه و ايرانيزه” 

ميداند اين غول خفته در حـال    .  خاتمي پس داده
بيدار شدن است و ديگر داعشي هاي خودي هـم    

فرخ نگهدار مانند روحاني .  توان مقابله با آنرا ندارند
و شريعتمداري و كل هيئت حاكمه ايران نـگـران     

 !بيداري اين غول خفته است

ت     ٢  ٣٣حک
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تا همين جا اگر كارخانه و توليدي در كـار اسـت       
تمام هزينه مواد اوليه و استهالك ابزار و كـرايـه و     

و از جـملـه   ( مخارج اداري و آالف و علوف كارفرما 
همان سهم بيمه كارگران كه جناب كارفرما منتش 

همگي فقط و فقط توسط سود حاصل )  را ميگذارد
كشمكش مـيـان   .  از كار كارگران ممكن شده است

كارگران و كارفرما و در جريان اعتصاب و تـجـمـع    
بـا  .  اعتراضي دخالت پليس را بدنبال داشته اسـت   

شكايت كارگران تعداد هشت نـفـر از كـارگـران           
دستگير شده و پس از بازجويي و تهديدات و تـازه  
با فشار تجمعات اعتراضي كارگران بطورموقت آزاد   

اينجا هر چقدر هم كه پاي سـركـوب و       .  شده اند
زندان  در ميان است بسختي ميتوان جلوي خنـده  

اينجا ديگر مسخرگي دستگاه دولتي .  خود را گرفت
اين دايره پليس امنـيـتـي در      .  به سيم آخر ميزند

استان گيالن كدام وظايف ديگري را در حـفـظ         
امنيت ملي مملكت بعهده دارند؟ اين ممـلـكـت و      
امنيتش از چه قماش است كه با تـلـفـن جـنـاب        

كارفرماي يك كارخانه نيم سوز كفش و كاله كرده  
و از ميان كارگران نفس كش جستجو ميكنند؟ اين 

است كه در آن نان صـد و شـصـت        “  امنيتي”چه 
خانواده كارگر را در شانزده ماه قطع ميكنند و خم 
به ابروي اين دايره محترم پليسي نميايد؟ كارگران 

. دستگير شده انـد “  تدارك براي اغتشاش” به جرم 
بسيار خوب ميتوان صورت جلسه باز جويي چـهـار   
ساعته از اين كارگران در سياهچالهاي امنيـتـي را     

 منتشر كنند؟ 

در منطق سرمايه داري جامعه مركز تالقي سرمايـه  
دار از يك طرف و كارگران از طرف ديگر است كـه  
آزادانه بر سر فروش نيروي كار در قالب دستمزد و 

بر اساس اين توافق هيچ .  شرايط كار توافق ميكنند
كدام از طرفين مجبور به تن دادن بـه ديـگـري          

اولـيـن   .  اين يك دروغ بزرگ بيشتر نيسـت .  نيست
تجربه هاي زندگي به يك كارگر ميفهماند مالكيت 
وسايل توليد توسط كارفرما هر گونه شرايط برابر را 

گرسنگي و تـامـيـن    .  براي كارگران بيمعني ميكند
زندگي اهرم فشار سرمايه دار براي بردگي كـارگـر   

حتي در جوامعي كه مبارزه طبـقـه كـارگـر       .  است
شرايط بهتري را در قالب  قوانين كـار و بـيـمـه         
بيكاري  را بدنبال داشته است اما هنوز مـالـكـيـت     
كارخانه شخص سرمايه دار را به قـدرت مـايشـاء        

نـيـروي   .  زندگي و هستي كارگر تبديل مـيـكـنـد      
محركه سرمايه سود است و سود در چرخه تولـيـد   
. حاصل كار كارگر با دستمزد هر چه پايينتر اسـت   

همينكه سود پايين بعنوان تهديد كارفـرمـا بـراي      
بستن كارخانه بعنوان اهرمي براي تسليم كـارگـر     
بكار گرفته ميشود سرمنشا كثيفترين جلـوه هـاي     

 .بردگي انسانها بشمار ميرود
اما در جامعه ايران اين منطق كثيف زورگـويـانـه      
. سرمايه بعنوان قانون رسمي جامعه عمل ميـكـنـد   

دولت و دستگاه بزرگ سركوب و يك سـيـسـتـم       
عظيم كنترل افكار عمومي در خدمت تحميـل آن    

در ايـران و تـحـت        .  به جامعه بكار گرفته ميشود
حكومت سرمايه داري در آن بكار گيري بـرده وار    

قانون كار استثمار بـي در و        .  انسانها قانوني است

اين قانون سـيـاه بـر        .  پيكر را رسميت داده است
مطـابـق   .  سفيد بكار گيري كار كودكان مجاز است

اين قانون قاپيدن دستمزد كارگر، گرسنگـي دادن    
خانواده او مجاز است؛ هر كس، دقيقا هـر كـس،       
ميتواند در مقابل دستمزد هر تعداد كارگر مـزدي    

در اين جامعه دولـت و    .  بسادگي شانه باال بياندازد
حكومت با سد كردن پرداخت بيمه بيـكـاري،  و       
بدين ترتيب با همان مكانيسم گرسنگي لشكري از 
كارگران را به تسليم در مـقـابـل كـارگـران وادار          

رابـطـه آزاد     ” در جامعه ايران تمام منطق .  ميسازد
مسخره تر از مسخره از آب   “  ميان كارگر و كارفرما

در هر كوچه و پس كوچه يك واحـد  .  درآمده است
پليس امنيتي با اختيارات سركوب و شكنجه آماده 

 .است كه اجراي اين قانون را تضمين كند
و سالهاي پس از آن ميبود  57اگر در روزهاي قيام 

كارگران دهان كارفرماي كاشي گـيـالنـا را گـل           
ميگرفتند و فرمانده پليس امنيتي جز بـا مـجـيـز       
گويي كارگران نميتوانست پايش را در مـحـوطـه        

پاسخ كارگران در مقابل گستاخـي  .  كارخانه بگذارد
دوباره انقالب :  كارفرما  در يك جمله خالصه ميشد

اين جمله دينامـيـسـم    !  ميكنيم و بزيرتان ميكشيم
تحرك، تسليم ناپذيري و خوش بيني عميقي بـود    
كه در طبقه كارگر موج ميزد و كل طبقه سرمـايـه   

 . دار و دولتش را به چهار ميخه كشيده بود
 

 : طبقه كارگر در ايران تشنه اين ديناميسم است
 !هر كار دوست داريد بكنيد -
 !انقالب ميكنيم و بزيرتان ميكشيم -

 ...هر كاري كه دوست 



ت    ٣٣حک  ٣ 

سم یا و ده باد  ی                                          ز وری اسال  گ  

نـفـر از        4در ايران “  اعتدال و اميد” دادگاه دولت 
نمايندگان كارگران پتروشيمي رازي را بـه جـرم       
متحد كردن كارگران و مبارزه براي احقاق حـقـوق   

اخـالل در    ” اي چون    خود با اتهامات شناخته شده
جنابان در   .  ، محكوم كرد“ توهين و تهديد” و “  نظم

فعال كارگري در پتروشيـمـي    4دادگاه، تالش اين 
 92رازي، در راه اندازي اعتصاب كارگران در سال   

براي رسيدن به مطالبات خود را باعث اخـالل در      
توليد و ضرر به كارفرما اعالم كرده و در كـمـال         
بيشرمي نماينده كارگران را بـه زنـدان و شـالق          

 .محكوم كرده است
 

در پي شكـايـت   ” :  خبرگزاري ايلنا اعالم كرده است
نـفـر از        4كارفرماي شركت پتروشيمي رازي از     
اخـالل در    ” نمايندگان كارگر اين شركت به اتهام   

، دادگاه عـمـومـي هـم،       “ توهين و تهديد” و “  نظم
. تشخيص داده است“ محرز و مسلم”آنان را “ اتهام”

فعال كارگـري در     4كارفرما مدعي شده است اين 
كارگران پتروشيمـي رازي را       92بهمن  28تاريخ 

هـاي     تحريك و ترغيب كردند و با طرح درخواست
غير موجه و خارج از موضوع روابط كاري، بـاعـث     
تجمع كارگران پيمانكاري و تعـطـيـلـي كـارگـاه         

و همچنين زمينه ساز اخالل در تـولـيـد        .  اند شده
 “.مجتمع و ضرر و زيان مادي و معنوي بوده است

 
محكوم كردن كارگر به شالق و زندان، مستقـل از    
اينكه فقط در رژيمهاي ارتجاعي اسالمي مـمـكـن    
است، صرف نظر از اينكه فقط در جوامع اسالم زده 
و تحت حاكميت قوانين متوحش عـهـد عـتـيـق          
اسالمي از ايران تا عربستان و عراق و افغانستـان و    
كل منطقه، دست و پا مي برند، شالق مي زننـد و    
سنگسار مي كنند، اما يك حقيقت روشـن وجـود     
دارد، محكوم كردن كارگر به جرم دفاع از حق خود 
تنها محصول خصلت اسالمـي ايـن جـنـبـش و            

كارگر را شالق ميزننـد و    .  حاكميت اسالمي نيست
زنداني مي كنند تا تسليم سرمايه دار و دولت اش   

جرم اين كارگران چيست جز اينكه تـعـرض   .  كنند
به معيشت شان را بيش از اين قبول نمي كننـد و    
تالش ميكنند در مقابل افسار گسيختگي سرمـايـه   

جرم اين كارگران چيست جز اينكه !  سدي ببندند؟
بيش از اين بردگي مطلق خود را ديگر قبول نمـي  

جرم اين كارگران چيست كه در مـقـابـل        !  كنند؟
هجوم بورژوازي حاكم به معيشت مردم و طـبـقـه      
كارگر، در مقابل بيكار كردن هـا، پـايـيـن آوردن         
سطح دستمزدها، قرادادهاي سفيد امضا و به فـقـر   
كشاندن مطلق طبقه كارگر، مي خواهند اعتصاب و 

 !اعتراض كنند؟

اگر كسي بدنبال اهميت و مطلـوبـيـت كـثـافـات         
اسالمي براي بورژوازي و سرمايه در ايران ميگـردد،  
به حكم اسالمي شالق زدن كارگر معترض، به جرم 

در مقابل .  به خطر انداختن منافع كارفرما، نگاه كند
كسي كه نسبت به اسالم خوش خيم كارگر پـنـاه     
رجز خواني ميكند، بايد حكم مـجـازات اسـالمـي       
شالق زدن كارگر در ايران به جرم اعتراض به فقر و 

 .بيكاري و بي تاميني گذاشت
 

اعتصاب شما به سـودآوري مـا       !  پيام روشن است
اين تعرض دولتي است كه كـفـگـيـر     !  لطمه ميزند

و اعتدال اش به ته ديگ خورده، تـعـرضـي    “  اميد” 
است مستقيم به قابليت مبارزه و سـازمـان يـابـي       

جمهوري اسالمي دارد حساب اش را   .  طبقه كارگر
دارند بن بست دولت شان .  با كارگر روشن مي كند

را با تعرض به فعالين و رهبران كارگري جبران مي 
دارند تكليف شان را با كـارگـران صـنـايـع        .  كنند

اينها دارنـد  .  كليدي، معادن و نفت معلوم مي كنند
از امروز تكليف شان را با آينده مبارزه و اعـتـراض     

دارند دشمني خود را بـا    .  كارگري روشن مي كنند
دادگـاه  .  كل طبقه كارگر بي پرده اعالم ميـكـنـنـد    

كذايي آنها اعتصاب و اعتراض كارگران پتروشيمـي  
قـانـون مـجـازات        618رازي را با استفاده از ماده 

اسالمي كه براي مقابله با ارازل و اوباش صادر شده 
 .است، بررسي و حكم زندان و شالق صادر ميكنند

 
! به حكومت اوباشان از نوع اعتدال آن خوش آمديد

خاصيت اين درجه از وحشيگري لجام گسـيـخـتـه     
اوباشان حاكم عليه طبقه كـارگـر و بـيـشـرمـي           
امروزشان در اعالم علني حكـم شـالق زدن بـه          

شـالق  .  نماينده كارگران در وهله اول، همين اسـت 
زدن نماينده كارگران حمله پيشگيرانه جمـهـوري   
اسالمي به طبقه كارگر است و بايد با همين عنوان 

 .به مقابله با آن پرداخت
 

 !رفقاي كارگر
 

كارگر پـلـي    3ديروز بازداشت !  سكوت جايز نيست
 9كارگر معدن چـادرمـلـو و         28اكريل، بازداشت 

كارگر معدن بافق و امروز كارگر پتروشيمي رازي را 
شالق ميزنـنـد و فـردا        “  ارازل و اوباش” به عنوان 

در اين جامعه طبقـه كـارگـر سـد         .  كارگر نفت را
تعرض به آزادي، معيشت و حرمت و كرامت انسان 

اگر اين سد را در ايـران بشـكـنـنـد، فـردا           .  است
ميتوانند با قدرتي چند برابر تعرض به كـمـتـريـن     
اعتراض را بدون مقاومت سازمان دهند، ميتوانـنـد   
اوباش نهي از منكر را براي اسيدپاشي بـه صـورت     

ميتوانند رهبران و   .  زنان دوباره روانه خيابانها كنند
فعالين كارگري را براي اعمال توحش خود به شيوه 
داعش، به شالق بكشند، از آن فيلم بگيرند و پخش 
كنند تا كل طبقه كارگر از وحشت و ترس به هـر    
جهنمي و به حاكميت هميشگي اوبـاش حـاكـم        

 .گردن بگذارند
 

نبايد اجازه داد هيچ دادگاهي جرأت كند چـنـيـن    
بايد قلم دستشان .  احكامي را عليه كارگر صادر كند

بايد نشان داد دوره بربريت و تـوحـش     !  را شكست
گذشته، بايد نشان داد توهين به حرمت و كـرامـت   

حكـم شـالق بـراي كـارگـر            .  كارگر ممنوع است
معترض و نماينده اعتراض كارگران، فرمان حـملـه   
به كل طبقه كارگر و امر طبقه كارگر ايران است و   

اعتـراض  .  نبايد با سكوت هيچ كارگري مواجه شود
نماينده كارگري قبـل   4به حكم محكوم كردن اين 

از هر كس دست كارگران پتـروشـيـمـي رازي را         
حمايت از مبارزه كارگران پتروشيمي امـا،  .  ميبوسد

سكوت امروز عواقب غـيـر     .  امر همه كارگران است
 .قابل جبراني را براي كل طبقه كارگر خواهد داشت

 
بايد در مقابل ارعابي كه داعش هاي داخلي براي به 
سكوت و تسليم كشاندن جامعه، و از جمله عـلـيـه    

بـايـد   .  طبقه كارگر، براه انداخته اند، محكم ايستـاد 
قلم دست كساني را كه براي هر معـتـرضـي، زن،      
جوان، كارگر و دانشجو، حكم شالق صادر ميكننـد،  

در اين جدال كارگران كمـونـيـسـت و       . را شكست
 .رهبران مبارزات كارگري، در صف مقدم اند
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و “ اميد”اين تعرض دولتي است كه كفگير ... 

اعتدال اش به ته ديگ خورده، تعرضي است 
مستقيم به قابليت مبارزه و سازمان يابي طبقه 

جمهوري اسالمي دارد حساب اش را با . كارگر
دارند بن بست دولت شان را . كارگر روشن مي كند

با تعرض به فعالين و رهبران كارگري جبران مي 
دارند تكليف شان را با كارگران صنايع . كنند

اينها دارند . كليدي، معادن و نفت معلوم مي كنند
از امروز تكليف شان را با آينده مبارزه و اعتراض 

دارند دشمني خود را با . كارگري روشن مي كنند
 . ...كل طبقه كارگر بي پرده اعالم ميكنند

 !به حكومت اوباشان از نوع اعتدال آن خوش آمديد
 )  در مورد حكم شالق به كارگران پتروشيمي رازي(

حكمتيست  خط رسمي—اطالعيه حزب 



 
كمبود منابع مراقبت هاي پـزشـكـي از جـملـه            
بيمارستان هاي مدرن، انتشار فعلي ويروس ابوال را 

 . چند برابر كرده است
و اينها همه در حاليست كه براي نمونه در يكي از   

آمبـوالنـس بـراي نـيـم           4مناطق سيرالئون تنها 
مي گويند ميزان مرگ بـر    !  ميليون نفر وجود دارد

درصد تا كنون، بـه   55اثر اين بيماري مي تواند از 
هزار  20گزارشات حاكي است كه !  درصد برسد 90

سازمان .  نفر هم اكنون به اين بيماري مبتال هستند
ميليون نفر در    22جهاني بهداشت اعالم كرده كه 
حال بايد اين را   .  معرض خطر ابتال به ابوال هستند

ضربدر سرعت شيوع بيماري، بي امكانـاتـي مـردم      
آفريقا و درصد مرگ و مير بر سر اين بيماري يعني 

بـطـور   .   درصد كرد تا ابعاد فاجعه را فهـمـيـد    90
ميليـون انسـان در        22واقعي بحث بر سر نابودي 

قرن بيست و   “  طاعون سياه” اين ابعاد !  آفريقا است
 . يكم است

 
تصاوير و اپيزودهايي كه از قرنطينه كردن شهرها و 
كشورهاي آفريقايي روي صفحه تلويزيون نمـايـش   
مي دهند، حكومت نظامي و منع عـبـور و مـرور        
مردم، ايست ها و بازرسي ها و بستن جـاده هـاي     
ورودي و خروجي از مناطق  آلوده به ابوال، همگـي  
آدم را ياد فيلمهاي هاليوودي از مرده هاي متحرك 

اينبار تفاوت اين اسـت كـه     .  مي اندازد)  زامبي ها( 
هـا     توليد كننده فيلم، نه هاليوود است و نه صحنه

سازنده و مسبب اين فاجعه انسـانـي،   .  ساختگي اند
دول فخيمه غرب همراه با كل مراجـع سـرمـايـه       
جهاني است و قربانيان آن، نيروي كار بـي جـيـره      

 . مواجب آفريقا است
 

دروغ مي گويند؛ جالـب  !  ميگويند ابوال درمان ندارد
يك پزشك و يـك        -است كه دو بيمار آمريكايي 

كه ضمن كمك به بيماران مبتال به ابـوال    -امدادگر
در غرب آفريقا به اين بيماري آلوده شده بودند، بـا  

ابـوال  !  معالجـه شـدنـد       ZMappتزريق واكسن  
بيماري جديدي نيست؛ مقابله با آن براي جـامـعـه    
پزشكي قرن بيست و يكم دشوار و غيـر مـمـكـن       
نيست؛ مسأله بر سر اين است كه پـيـشـرفـت در       
زمينه درمان آن بيشتر در حوزه ضروريات نظـامـي   
! بوده تا نگراني درباره جوامع مبتال به اين بيـمـاري  

شركت هاي بزرگ داروسازي در غرب، عمال توليـد  
داروي مقابله با اين ويروس را خوابانده اند چرا كـه  
ساخت واكسن هايي كه فقط يك يا دو بار استفاده 
شوند و تقاضا براي استفاده از آنها محدود بـاشـد،     

آنهم در قاره اي كـه  !  سود و منفعتي برايشان ندارد
سالهاست سـرمـايـه آن را رهـا كـرده اسـت؛                 
اقتصاددانان بورژوازي با وقاحت تمام ميگويند كـه    

در همين !  انگيزه، بازار است و كاريش نميتوان كرد
مدت چند ماهه كه از شيوع اين بيماري مي گـذرد  
هزاران تن داروي مخدر، جعلي و سـاخـتـگـي و         
واكسن هاي تائيد نشده و بعضا فاسد، توسط دول   
فخيمه غربي وارد آفريقا شده اند؛ دست به دسـت    

شده اند؛ به فروش رسيده اند و تجويزشان بـعـضـا    
و از همه جالب . بيماران زيادي را به هالكت رسانده

تر سازمان بهداشت جهاني است، كـه نـه تـنـهـا          
اعتراضي ندارد بلكه از اينكار حمايت هم كرده  تـا    
اين داروها را به جاي ميمونهاي آزمايشگاهي روي   

چرا كه اين روش، ارزانتر ! مردم آفريقا امتحان كنند
شعور، وجدان و .  از آزمايش روي خود ميمون است

منطق اين شواليه هاي انساندوست زمانه ما، بسيـار  
تا بوده همـيـن بـوده؛      ” :  ساده، گويا و روشن است

طـاعـون   ” مردم آفريقا كه تاريخا دچار سرنـوشـت     
اند چه اشكالي دارد امروز نـيـز خـوكـچـه          “  سياه

 “ !آزمايشگاهي شوند
حقيقت اينست كه آنچه امروز بر آفريقا مي گـذرد    
تصادفي نيست، حكمت خود را از نيازها و ملزومات 
نظام حاكم بر جهان امروز ميگيرد و به منافعي در   

نـظـم سـرمـايـه و          .  همين جهان خدمت ميكنـد 
سردمداران آن، حاضراند ميلياردها دالر اسلحه بـه    
فالن شيخ در محل بفروشند؛ سپرهاي دفاعي نصب 
كنند؛ القاعده ها و طالبان ها و داعش ها بسازند و   
تسليحشان كنند؛ اينها حـاضـرنـد بـراي آزادي           
بازارشان هر ديواري را فرو ريزند و هر جامعه اي را 
با خاك يكسان كنند تا بر مخروبه هاي آن به جعل 
تاريخ و سناريوي هويت تراشي و تربيـت اقـوام و       

اينها عوامل آزادي .  مذاهب دست ساز شان بپردازند
با توسل به قلدري “  حقوق بشر”سرمايه، پيام آوران 

 . نظامي و لجستيكي اند
 

همچنان كه روانكاوان متعدد بيشك به دهليزهـاى  
ضمير داعش در خاورميانه خيره شـده انـد و از         
حدسيات خود كتابها خواهند نوشت، مـحـقـقـان       
متعدد نيز بيشك به مرداب ها و لجن زارهاي روباز 

غرب آفريقا نزديك تر خواهند شد و از “  طبيعي” و 
آزمايشات خود نكات بيشتري در مـورد مضـرات       
خفاش و گوريل بعنوان حامالن ويروس ابـوال، بـه     

اما يك نـكـتـه،    .  جامعه جهاني مخابره خواهند كرد
كه بعنوان يك جمله ساده در گزارشات رسانه هـا    
ذكر ميشود و ميگذرد، به واقعياتى فراتر از ويـروس  

اين جنايت و قربانيان آن باز هم :  ابوال اشاره ميكند
 ! از آفريقا هستند

 
آفريقايي كه حق انتخاب ندارد؛ آفريقايي كه با فقـر  
و بيماري دست به گريبان است؛ قاره اي كه ايدز و 
ماالريا و سل بيش از نيمي از جمعيت اش را به زير 

جنگ بـر تـار و         . سايه مرگ بار خود گرفته است
فحشا، بيكاري، زباله، مدفوع و   .  پودش حاكم است

ديگر ضايعات بشري در جويبارهاي روباز، آب هاي 
آلوده زيرزميني و بچه هاي مسلح به سـالح هـاي     
گرم، شكل دهنده كوالژ جامعه مدرن در آفـريـقـا      

اين، مكان نوين آفريقا و تقسيـم آن در      .  شده اند
ام    21عصر سرمايه داري جهاني و در آغاز قـرن      

آنجا كه سرمايه ميل به تحرك دارد در آفريقا . است
سرمايه اي در حال تحرك نيست، از بازار خـبـري     
نيست، منافع جهاني در كار نيست و لـذا بـراي         

سرمايه، آفريـقـا را     .  انباشت سرمايه سودآور نيست

بايكوت كرده است؛ آفريقا ديگر منابع چنداني براي 
منابع زير زميني و تـولـيـد        .  سرمايه جهاني ندارد

كشاورزي سودآور نبوده و سود چنداني توليد نمـي  
سرمايه دير زماني است كه آفريـقـا را رهـا        .  كنند

. كرده، منابع اش را در عصر استعمار استخراج كرد
اقتصاد و جامعه اش را جابه جا كرد و بعد بـه آن      

در .  آفريقا آزاد شد؛ فقير و فقيرتر شـد   !  آزادي داد
بـازارهـايـش از      .  حسرت سرمايه و تكنولوژي ماند

دخالت دولت آزاد شدند، توصيه هاي سازمان هاي 
فرا ملي را به اجرا گذاشت، پول هاي ملي اش را در 
بازار نوسان داد، از سوبسيـدهـاي دولـتـي بـراي          

تمام سياست هـاي    .  بهداشت و آموزش كاهش داد
بانك جهاني و صندوق بين المللي پول را به اجـرا    

حقيقت .  اما باز هم سرمايه اي در كار نبود.  گذاشت
اينست كه ويروس ابوال يكبار ديگر نشان داد كـه      
آنجا كه سرمايه جامه ميدرد و از آزادي مطلق بـر    
خوردار مي شود، آنجا كه افسار و عـنـان اش ول       

 . است، بربريت تام و تمام حاكم است
 

ابوال هم مثل داعش يا هر چه كه هسـت دوزخـي     
است؛ روزي بادشان ميزنند و روزي پنهان شان مي 

هر چند اين سناريوهاي دست ساز تا سالهـا  .  كنند
نام و اعمالشان پشت مردم را در خـلـوتشـان مـي       

اما آقاي اوباما، خانم كلينتون، اوالنـد، بـان     .  لرزاند
كي مون، بانك جهاني، صندوق بين المللـي پـول،     
. سي ان ان، بي بي سي و اسكاي نيوز، بهشتي انـد 

و “  دمـوكـراسـي   ” ميتوانند بي هيچ جرح و تعديلي 
هر چنـد كسـي،     .  را نمايندگي كنند“  حقوق بشر” 

محققي، دانشمندي، روانكاوي در واليت اينها و در   
مغز اينها در جستجوي داليل واقعي اوضاع امـروز    
حاكم بر دنيا نيست اما جاي ترديد نيست كه اينها 
ابزار آن طبقه اي هستند كه سد راه نقد و تغـيـيـر    
جهان امروز توسط ميليون ها انساني اند كـه نـه       
فقط از نظام موجود به تنگ آمده اند بلكه خطوطي 
را كه يك جامعه شايسته انسان بايد بر طـبـق آن     

اينها سخنگويان بورژوازي .  سازمان يابد شناخته اند
اند؛ طبقه اي كه حتي مدعي ارائه پاسخي در قبال 

اين واقعيت عملي سرمايه داري   .  اين اوضاع نيست
است كه آينده بسيار هولناكي را پـيـشـاروي كـل       

دنياي وارونه امـروز را    .  مردم جهان ما گرفته است
اين امر طبـقـه   .  بايد از قاعده اش بر زمين گذاشت
اين هدف انقـالب  .  كارگر و كمونيسم كارگري است

 . كمونيستي طبقه كارگر است
عمر انسان كـوتـاه اسـت؛ اگـر         ” به قول شكسپير 

ميخواهيم زندگي كنيم، بايد سالطيـن لـگـدمـال       
 .“شوند
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