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اعتصاب كارگران معدن كوشك بافق انـعـكـاس    
. وسيعي در افكار عمومي و رسانه ها پيدا كـرد   

دويست و شصت معدنچي، نـود درصـد آنـهـا         
مشمول قراردادهاي موقت، سـه مـاه حـقـوق         
معوقه، شرايط نامناسب كار، تجمـع مـكـرر و        
اعتراض بيحاصل به كارفرما؛ اينها ديگـر جـزو     

دهها هـزار  .  داده هاي شرايط كار در ايران است
مركز كارگري ديگر با اين خصوصيات ابدا اغراق 

بدنبال وعده هاي كارفرما و پس از پنـج  .  نيست
در مقابل يك .  روز كارگران بر سر كار بازگشتند

سناريوي عادي، تكراري و با پايان قابل پـيـش     
بيني؛  اما  يك سوال هر بار سمج تر از گذشتـه  

سـحـر   :  خود را مطرح ميكند و جواب ميخواهد
نهفته در يك اعتصاب كارگري در چيست؟ يك 
جامعه با قوانين و نظم و نسق اما هر بار با يـك  
اعتصاب تشتت همه جا را فرا مـيـگـيـرد؟ در         
گرماگرم اعتصاب پنج روزه معدنچيان كـوشـك   
روال كاري مقامات و ادارات دولتي و امنيتي از   

جلـسـات فـوق      .  بافق و يزد تا تهران بهم خورد
العاده و حضور در جمع كـارگـران و اظـهـار           
نظرهاي مربوط و نامربوط را فـراوان مـيـشـود       

اما در اين ميان بايد آقاي دشـت    .  سراغ گرفت
آبادي رئيس اداره كار شهرستان بافق را بعنوان 

پـيـگـيـري     ” :  شوخي سـال بـخـاطـر سـپـرد          
هاي صنفي نبايد همراه بـا اخـالل در        خواسته

امور باشد و كارگران نبايد بدون هماهنگـي بـا     
كارفرما كار را به تعطيلي بكشاننـد؛ در هـيـچ        
كجاي قانون بحث اعتصاب پيش بيني نشده و   
تنها اعتراض صنفي در شرايـط خـاص بـدون        

 “ .اخالل در امور مشروع است
بنا به فيش حقوق ماهانه ايشان،  كارگـران در    
زمانيكه در شرايط برده دارانه و با دستمزدهـاي  
زير خط فقر، در شرايط مرگبار امنـيـتـي كـار       
ميكنند، سه ماه يكبار دستمزدهايشان پرداخت 
نميشود تا آنجايي كه كارفرما شكايتي نداشـتـه   

مطابق اين قانون .  باشد؛ قانون در حال اجراست
كارگران در چهارچوب صنفي حق دارند ناراضي 
باشند و غر بزنند، آنهم به شرطي كه با كارفرمـا  
هماهنگ شده باشد و اخاللي در امور بـدنـبـال    

 3صفحه !  ...  نياورد
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 عليه توطئه هاي دولت تركيه و 
 !دفاع از مردم كوباني
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اكـنـون   !  روز بروز حلقه محاصره كوباني را تنگ تر مي كننـد “  داعش” دولت تركيه در كنار دولت اسالمي 
چند صد كيلومتر مرز مشترك داعش با دولت تركيه از رقه تا حلب، به جريان فوق ارتجاعي داعش امكـان  

در حاليكه ائتالف رياكار امريكا و ناتو مدعي مبارزه و جـنـگ     .  محاصره كانتون و شهر كوباني را داده است
عليه داعش هستند، دولتهاي ديگر عضو ائتالف از جمله عربستان، قطر و تركيه، آشكارا حمايت مـالـي و     

 2ص. ...  نظامي از داعش را ادامه مي دهند

كميته تحقيقاتي سناي آمريكا گزارشي از شكنـجـه   
گاه ها و شكنجه هاي پنتاگون و سـيـا در دوران           
حاكميت بوش و ديك چني در كشورهاي متعدد از   
جمله افغانستان، تايلند و لهستان منتشر كرده است؛ 

صفحه؛ از كوبيدن سر زندانيـان   6000چيزي حدود 
آنها در سرماي زير صفر درجـه و     به ديوار، نگهداري 

هـاي   تا سوءاستفاده“  واتر بوردينگ” شكنجه به روش 
هايي هستند كه در گزارش مـربـوطـه     جنسي، نمونه

 . اند آمده
اين نوع گزارش ها مستقل از صحت آن، عليرغم مچ 
گيري جناحي عليه جناح ديگر در هيات حـاكـمـه      
آمريكا، و اينكه زمام ارگان هاي حكومتي دست چـه  
كسي است، نه تازگي دارند و نه قرار است چـرخـش   
مهمي در بستر اصلي استراتژي بورژوازي آمريكـا و    

بطور واقعي هـرچـنـد      .  اهداف دولت آن ايجاد كنند
سال يكبار زمانيكه گند كثافت كاري هايشان در مي 
آيد سنا بعنوان نماينده مردم امريكـا بـراي عـقـب         
نماندن از قافله و خالي نبودن عريضه گزارشي ايـن    

كاركرد اين نوع تبليغـات، پـرده     .  چنيني رو ميكنند
پوشي روندهاي طبقاتي با اهميت تـري اسـت كـه        
پشت پرده پاچه گرفتن هاي جناح هاي دولـت در      
جريان است و مستقيما بر شرايط زندگي و مـبـارزه   
. كارگران و محرومان آمريكا و جهان تاثير ميـگـذارد  

ويژگي اصلي اين نوع گزارش ها، رسميت دادن بـه    
شكست سلطه خط مشي نئوليبرالي و يـكـه تـازي      

 3صفحه . ...     آمريكا در سياست جهان است

 كمپين در محكوميت دولت تركيه و 
 دفاع از كوباني  
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جهان با ما خواهد 
 !خنديد

 فواد عبداللهي
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داعش از طرفي و دولت تركيه از طرف ديگر هر روز 

دولـت  .  كنـنـد   تر مي ي محاصره كوباني را تنگ حلقه
. صبرانه در انتظار سقوط كـوبـانـي اسـت         تركيه بي

بمباران هوايي ناتو و اعزام واحد كوچكي از نيروهاي 
اقليم كردستان نمايشي براي ساكت كـردن مـردم       
آزاديخواه و مصادره دستاوردهاي مردم كوباني تحت 

هاي جهاني  عليرغم حمايت. نام مبارزه با داعش است
از مقاومت زنان و مردان كوباني در مقـابـل حـملـه       
جريان تروريستي و فوق ارتجاعي داعش، كـوبـانـي      

 .اكنون تنهاتر از هميشه است
سقوط كوباني تنها در سكوت بشريت متمدن و آزاد   
جهان در مقابل توحش داعش و هـمـكـاري دولـت       

 .تركيه ممكن است
المللي بر دولت  اكنون فشار سياسي، اجتماعي و بين

تركيه، پشيمان كردن دولت اردوغان از همكاري بـا    
داعش و پايان دادن به محاصره نظامي و اقتـصـادي   

 .كوباني يك ضرورت تاريخي است
هـا و مـردم          ها، احزاب و سـازمـان   فشار شخصيت

دوست در هر جاي دنيا و در يـك     آزاديخواه و انسان
تواند به توازن قـوا   اقدام جهاني عليه دولت تركيه مي

در كوباني به نفع مدافعان آزادي و انسانيت تغـيـيـر    
 .پيدا كند

است به همه براي تدارك يك جنبـش   اين فراخواني
اجتماعي به خصوص در اروپا و خاورميانه عليه دولت 
 !تركيه و سياستهاي ارتجاعي آن و در دفاع از كوباني

حزب حكمتيست همه سازمانها، شـخـصـيـتـهـاي         
راديكال، اتحاديه هاي كارگري و همـه انسـانـهـاي       
آزاديخواه را به تالشي مشترك عليه دولت تركيـه و    

 .در حمايت از مردم كوباني  فراميخواند
هـا و       بيائيد تا دست به دست هم و در روزها، هفته

هاي خود در    ها و آكسيون  هاي آينده با تظاهرات ماه
گريهاي اين كشور، بـا   مقابل دفاتر سفارتها و كنسول

فشار به دول غربي و مجامع جهاني، با محكوم كردن 
سياستهاي ارتجاعي دولت تركـيـه، نشـان دهـيـم          

 !كوباني تنها نيست
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در ميان آنها دولت تركيه سنگ تمام گذاشته و در 
مقابل چشمان نگران بشريت آزاديخواه جـهـان ،       
توطئه هاي كثيف و جنايتكارانه اش عليـه مـردم     

 .كوباني را به اجرا در مي آورد
 

دولت تركيه از طرفي مرزهاي مشتركش با داعـش  
را براي رفت و آمد و تامين تداركات و  تسليحات و 
وارد كردن داوطلبان به پيوستن به داعش را كامال 
باز گذاشته و از طرف ديگر مرز كوچك و باقيمانده 
از محاصره كوباني را به روي زنـان و مـردان و           

كودكان اين شهر كه با چنگ و دندان از امنيت و    
آزادي و جان و حرمت انساني شـان در مـقـابـل         
توحش داعش، دفاع مي كنند را كامال بسته و از     
هرگونه رفت  آمد و كمك رساني به ايـن مـردم       

تا كنون چندين نفر دراين .  ممانعت بعمل مي آورد
مرز توسط گشتي هاي ارتش تركـيـه كشـتـه و         

 .زخمي شده اند
 

دولت تركيه در آخـريـن اقـدام و هـمـكـاري                 
جنايتكارانه با داعش، ماشين حامل مواد منفجره و 
نيروهاي مسلح اين جريان را از خاك خودش بـه    
دروازه شهر كوباني عبور داده كه به كشته و زخمي 
شدن ده ها تن از مبارزين و ساكنان ايـن شـهـر        

 .انجاميد
 

اين واقعيات آشكار، نشان داده انـد كـه دولـت            
اردوغان با فشار دادن هرچه بيشتر گلوي كوبـانـي   
مي خواهد به هدف كثيف سقوط اين شـهـر كـه      
امروزه به نمونه و سمبل مقاومت انساني در مقابـل  
زور و  ارتجاع و جنايات داعش  و حامـيـان بـيـن       
المللي اش از جمله دولت تركيه تبديل شده است، 

 .برسد
 

تجربه مقاومت قهرمانانه يگانهاي مدافع خـلـق و       
يگان هاي مدافع زنان نشان داده است كه داعـش    
. به تنهايي نمي تواند كوباني را بـه زانـو در آورد        

شكست كوباني تنها در تداوم توطئه ها و دخالت و 
همكاري دولت تركيه با داعش امكانپذير و محتمل 

بشريت متمدن و آگاه بايد جلو اين جنـايـت   .  است
 !آشكار را بگيرد

 
دولت تركيه مدتها است از نيروهاي مسلحـي كـه     
تحت نام ارتش آزاد و غيره سازمان داده است براي 
سرنگوي بشار اسد نا اميد شده و اكنون انجام ايـن  
كار را در ناصيه داعش مي بيند و مي خـواهـد در     
همكاري با اين جريان ضد انساني به آرزوي حـذف  
رقيب خود در همسايگي اش رسـيـده و دولـت          

خود در سراسر سوريه را سـر كـار        متحداسالمي 
اين ها واقعيات بي برو برگردي هستند كـه  .  بياورد

در مقابل چشمان دنياي متمدن و آزاد جهان اتفاق 
 .مي افتد

بايد جلو اين سناريوي سياه تر از شرايط كنوني در 

منطقه و بويژه در سوريه كه توسط دولت تـركـيـه    
 .سازماندهي و رهبري مي شود، ايستاد

 
رهبران مبارزه و مقاومت مردم كوباني تخمين زده 
اند كه با موجودي كنوني مـواد غـذايـي، آب و            

سوخت، مردم كوباني نمي توانند مـدت طـوالنـي       
اكنون عالوه بر مبارزين مسلح شـهـر،   .  زنده بمانند

هزاران زن و مرد و كودك در اين شهر زير حمالت 
. داعش و محاصره ارتش تركيه زندگي مي كـنـنـد   

مردم كوباني از جامعه بين المللي مي خواهند كه، 
براي كمك هاي بشردوستانـه  )  كريدور( يك مسير 

تحت كنترل مجامع بين المللي ايجاد شود، هياتي 
بين المللي  براي بررسي وضعيت كوبـانـي اعـزام      
گردد، به تامين و عـرضـه مـواد غـذايـي و آب              

هاي بين المللي  آشاميدني  مردم كمك شود و تيم
 ...هاي درماني اعزام گردد پزشكي براي مراقبت

 
اين خواستهاي انساني تنها با شكستن مـحـاصـره      
.  كوباني توسط تانك هاي ارتش تركيه ممكن است

فشار افكار عمومي بين المللي و اعتراض و خواست 
طبقه كارگر و مردم آزاديخواه درسراسر جهان، مي 
تواند و بايد دولت تركيه را به برداشتن موانع بر سر 
! راه اجراي خواستهاي مردم كوباني مجبـور كـنـد     

بشريت آگاه جهان امروز در مقابـل مسـئـولـيـت        
تاريخي مبارزه عليه محاصره اقتصادي و نظامي  بـا  
شركت و حمايت دولت تركيه عليه كودكان، زنـان  

 !و مردان مبارز و آزاديخواه كوباني قرار دارد
 

حزب حكمتيست، دولت تركـيـه را بـه خـاطـر            
همدستي با داعش براي به شـكـسـت كشـانـدن        

داعش بدون تسليـحـات و     .  كوباني، محكوم ميكند
پول ناتو و عربستان سعودي و قطر و تركيه، امكان 

امروز اما، اين دولت تركيه است كه .  حيات نداشت
در راس دول ارتجاعي، مستقيما داعش را حمايـت  
ميكند و در جنگ داعش با مردم كوباني، رسما از   

 .داعش حمايت ميكند
 

حزب حكمتيست، همگان را به اعتراض به دولـت    
تركيه به خاطر سركوب جنبش حمايتي از كوباني، 
به خاطر بستن راه ورود و خروج از كوباني از طريق 
تركيه، به خاطر كمك هاي تسليحاتي و مالي بـه    

 .داعش، فرا ميخواند
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 ...عليه  توطئه هاي  



ت      ٣  ٤٤حک
 

خالي از لطف نميبود اگر پوزخند رئيـس بـخـش      
اما  .  امنيتي شهر  ضميمه اين گزارش منتشر ميشد

جا دارد بابت  تفسير روشن قانون از ايشان متشكر 
موضوع اينجاست كه با اعتصاب كـارگـران از     .  بود

اين قانون جز يك قاب دستمال بي ارزش چـيـزي   
با اين اعتصاب منطـق، اسـتـدالت،      .  باقي نميماند

سلسله مراتب، انتظارات و چشم اندازها و همه چيز 
از همان دريچه محدود شـش  .  رنگ ديگري ميشود

گزارش خبري منتشر شده توسط ايلنا ميتوان بـه    
 . ديناميزم و تاثيرات اعتصاب كارگري پي برد

با اعالم شروع اعتصاب دنياي متفـاوتـي بـر روي        
در اين دنيا حفظ اتحاد سنگ بنـا  .  كارگران باز شد

سازمان نقش هوا و تنفس براي زنده مانـد را    .  بود
معدن ديگر نه جايي براي فـرسـودگـي و        .  داشت

استثمار  بلكه محل و ابزاري براي ابراز قـدرت را      
شصت سال است ما و پدرمان در ايـن    ” .  يافته بود

معادن جان ميكنيم، چرا سـهـم مـا از زنـدگـي            
در يـك چشـم بـهـم زدن مـوضـوع               “  اينست؟

دستمزدهاي عقب افتاده تبديل به يك ليست بلند 
باال ميگردد، سطح دستمزدها، ايمني كار، مـزايـا،     

از صبـح  ...  ساعات كار، مسكن، تحصيل كودكان و 
روز اعتصاب بايد با كارگر مذاكره كرد، بايد دفتر و   

ابـدا  .  دستك كارخانه و سود و زيان آنرا رو كـرد     
اتفاقي نيست كه هر اعتصابي پاي دولت را بمـيـان   

قدرتي كه كارگران از اتحاد خـود لـمـس      .  ميكشد
ميكنند با صغرا كبراي رئيس اداره محلي اداره كار 
و با خط و نشان كشيدن ماموران امنيتـي عـقـب      

قانون اولين قرباني مصافي اسـت كـه       .  نمينشيند

 . كارگر اعتصابي به آن وارد ميگردد
دو كلمه، اعتصاب و بافق كافي بود كه خواب را بـه  

وزراي مـعـادن و       .  بزرگان حكومت  حرام كـنـد    
مسئوالن وزاتخانه هاي بغلي بهمراه يك دوجـيـن     
نماينده مجلـس آمـاده پـذيـرش كـارگـران و               

ماموران ويژه اعزام شدند تـا    .  نمايندگانشان شدند
گوش جناب صاحب معدن را بكشند و هـر چـه         

نيازي به هوش و ذكاوت .  زودتر غائله خوابانده شود
و سوابق امنيتي مسئوالن حكومتي نـيـسـت كـه       
تشخيص داد اين اعتصاب در بستر اعتصاب بـزرگ  
معادن چغارت و توطئه هاي سردواندن كـارگـران     
. منطقه باروتي است كه ميتواند منطقه را بپوشانـد 

چند روز اعتصاب مجال زنـده شـدن سـواالت و          
: مباحث مهمي در ميان كارگران معادن منطقه بود

اگر كارگران كوشك از اعتصاب معدنچيان چغـارت  
اگر كارگران يكي دو معـدن  ...  حمايت كرده بودند 

 ... ديگر از كوشك حمايت كنند 
. اعتصاب معدنچيان كوشك با موفقيت پايان نيافت

اين حركت فرصت نكرد، از  تمايل و بلند پروازي و 
انسجام و اعتماد بنفس الزم براي دستـيـابـي بـه       

امـا  .  خواستهاي ضروري كارگران  برخوردار نـبـود  
اهميت و موفقيت اين اعتصاب را بايد در فضـاي      

ايكاش كارگران معـدن  .  سياسي ايران جستجو كرد
كوشك يك گوشه كوچك از پـژواك سـيـاسـي           
حركت خود را در دل همگي احزاب، رسـانـه هـا،      
محافل كارگري و صد البته در واكنش دستگاهـهـا   
دولتي لمس كرده و در محاسـبـات خـود بـراي         
اعتصاب و رسيـدن بـه خـواسـتـهـايشـان وارد              

 . ميساختند

بروايت تصاوير در گذر پنجاه سال از كوههاي بلنـد  
كوشك گودال عظيمي به عمق ششصد متر بـجـا     

دويست و پنجاه كارگر هر روز خود را   .  مانده است
 42به كف بخش رو باز  معدن  رسانده و سـپـس     

كيلومتر تونل بخش زير زميـنـي را پشـت سـر           
.  نفس اين ارقام شگفت آور بنظر ميرسـد .  ميگذارند

تصاوير يكي پس از ديگري نه گوياي قدرت فكري 
و تكنيكي انسان و يا پيروزي ماشين بر سر سختي 
طبيعت، هرگز، بلكه گوياي دست و پـنـجـه نـرم       
كردن كارگراني است كه به قيـمـت فـرسـودگـي        
شديد و با تحمل ريسك بسيار از جان خود مـايـه   

هر وجب اين خاك بوي خون و عرق بـا  .  ميگذارند
بوي زننده سرب خام نيستي و تباهي را به ذهـن    

در سايت سازمان بـورس تـهـران        .  متبادر ميكند
معادن كوشك جزو سهام كم ريسك بحساب آمده  
و با قريب دو ميليون تن دخيره سرب و روي چشم 
. انداز خوبي براي اين معادن پيش بيني مـيـشـود     

سود و چشم انداز روشن ذكر شده تنها از طـريـق   
 . كارگر ارزان استوار است

 
كوشك نمونه گوياي شرايط جهنمي كار طـبـقـه      
كارگر ايران در سر پا نگه داشتن سود و سرمايه و   

سوال اينستكه چرا طبقـه كـارگـر      .  دولت آنهاست
چشـم انـدازهـاي      ” بايد به نكبت اين حكومت و     

بورس آن تن بدهد؟ تا كي؟ طبقه كـارگـر   “  روشن
در ايران تنها نيرويي است كه ميتواند و چـاره اي    

نـجـات   .  ندارد كه كل اين نظام را بگـور بسـپـارد     
معدنچيان كوشك از جمله با بستن اين معادن در   

 .طي يك انقالب كارگري ممكن خواهد شد

 ...معماي 

 
همگان ميدانند كه بساط كثيـف و خـون آلـود          

ريگاني جهت ادامه نظم نويني كه در آن     -نئوكان
كاپيتاليسم تمام چهره وحشي خود را به نمـايـش   
. بگذارد، روز به روز در حال جـمـع شـدن اسـت        

رجعت سرمايه داري، همانگونه كه ماركس گـفـت،   
به آتش و خوني است كه در ميان آن زاده شـد و    

سوسياليستي جهاني را به عقب   –جنبش كارگري 
برآمدن نظم نويني بود كه بيـش از دو      .  رانده بود

دهه پيش منصور حكمت طلوع خونين آن را اعالم 
غروب خونين نظم نوين ” طلوعي كه امروز به .  كرد

معلوم شد كه هيچ مقدار از   .  رسيده است“  جهاني
سياست جنگ افروزي و تجاوز و تحريم، فرو رفتن 
اقتصاد آمريكا در كام بحران و افت هژموني جهاني 

 .آن را كاهش نخواهد داد
افت مكان و مقام اول آمريكا در اقتصاد و سياسـت  
جهان پس از سقوط شوروي، تـالش بـراي درك       
آنچه در اين قطب مهم جهاني مـي گـذرد  بـه          

: سوال اساسي اينسـت .  مشغله همه بدل شده است
پايان اين دوره، آغاز كدام دوره است؟ در حاليـكـه   
بيش از يك ميليارد نفر از جمعيت كـره زمـيـن        
گرسنه اند و روزي نيست كه هزاران نفـر از ايـن       
خيل عظيم به اميد لقمه اي نان چشم بر جـهـان     
فرو نبندند؛ در حاليكه بيش از دو ميليارد از مـردم  
جهان ما تنها با مزد يك دالر در روز كار مي كنند 
و چندان اميدي به فرداي خود ندارند؛ در حاليكـه  
مرگ جانكاه از بي سرپناهي و گرسنگي، بيـش از    
مجموع كشته شدگان تمامي جنگهـا در دويصـد       

سال گذشته جهان بوده است؛ در حاليكه بيكـاري،  
زندگي زير خط فقر و به كار كشيدن كودكـان در    
كارگاه ها، معادن و كشتزارها بـا چـهـره هـايـي          
خاموش و دست هايي گره كرده بـر شـانـس بـد         
زندگي خود مشت مي كوبند و در حاليكه جهانـي  
كه شكاف و فاصله دارا و ندار اش را در بـرابـر           
چشمان حيرت زده همه با سرعت نور مي پيمايـد،  
ايا جامه اي نو بر تن نظمي كهنه تحـت سـلـطـه       
بالمنازع سرمايه داري بازار كه از همـه مـرزهـاي      
سيه روزي و تباهي عبور كرده و در برابر بشـريـت   

آيا بار ديگر ديالوگ ! ايستاده است، امكانپذير است؟
سازي بورژوازي جهاني همراه با ابزارهاي مـوجـود   
قدرت دولتي و مغزشوئي ميديايي و ديني، با سوار 
شدن بر امواج نفـرت و نـارضـايـتـي مـردم از               
سياستهاي سرمايه داري بازار، به سطوح تازه اي از 

آيا اينها دوباره درمان مـي  !  نبوغ و ايجاز مي رسد؟
يابند و قهرمانان و دولتيان و مردم و كارگـران را،    

آيا قـرار  !  يك تن واحد در يك كيسه خواهند كرد؟
است دوباره دهها ميليون نفر در خيابـانـهـا بـراي       
سياستمداران و بوروكراتها، شادي و هلهله كنند و   
محبوبيت آقا يا خانم ريس جـمـهـور را بـه اوج           

 ! برسانند؟
در سر راه طبقه كارگر، دهها ميليون فقير و گرسنه 
قرار گرفته؛ در كنار آسمانخراشهاي مجلل، گتوها و 
محالت كثيف مملو از فحشا و جنايت و مواد مخدر 
بپا شده؛ در مقابل چشمان اين طبقه، ميليون هـا    
كارگر اخراج شده و بيكار رژه ميروند؛ از خود مـي  

اين شكست ها و پيروزي ها، اين خير و شر :  پرسد

بپا كردنها، اين قهرمانان سازي ها و صحنه پردازي 
ها، اين غرور و افتخارات ملي و ميهني، اين جنـگ  

 ها، مال چه كساني هستند؟ 
از زاويه طبقه كارگر جهاني و كمونيسم قرن بيست 
و يكم، دوره آتي دوره حاد شدن تضاد اجتـمـاعـي    

طـبـل آغـاز      .  كار و سرمايه در همه ابعاد آن است
نبردهاي طبقاتي تعيين كننده با يورش كل طبقـه  
سرمايه دار به معيشت، دستاوردها، سـنـگـرهـا و       
مبارزات جاري طبقه كارگر جهاني، از كشـورهـاي   
پيشرفته آمريكاي شمالي و اروپا تا عقـب مـانـده      
ترين و فقرزده ترين مناطق دنيا به صدا در آمـده    

صدايي زمخت كه به هيچوجه نميتوان آن را .  است
نشنيده گرفت و دنبال كار جانكاه و تيره بـخـتـي      

برعكس، بـايـد چشـم در        .  ادامه دار روزمره رفت
چشم آن دوخت و آگاهانه راه پيروزي كارگران، راه 
نجات بشريت را در اين نبرد طبقاتي نشان داد، و   

ايـن،  .  با پراتيك متحدانه تا هدف نهايي ادامه داد  
امر احزاب كمونيستي طبقه كارگر در دوره كنونـي  

عالوه بر اين، زمان مـنـاسـبـي اسـت كـه           .  است
خواستار به محاكمه كشيدن بوش ها و اوباماهـا و    
دك چني ها و رامسفيلدها به جرم جنايت عـلـيـه    

تمام ديكتاتورهاي دنيا تحت حمايـت  .  بشريت شد
 .اينها به قدرت رسيدند و بعضا در قدرت مانده اند

 
بگذاريد امروز آنان كه از باطالق وضـع مـوجـود        
تغذيه مي كنند و جز در حقارت نمي توانند بزيند، 

فردا جهان با ما خواهد .  به ما و اين رويا ها بخندند
 .     خنديد

 ...جهان با ما 



ت    ٤٤حک  ٤ 

براي بدام انداختن حيوانات موذي،  شكارچيـان از    
نوع خاصي از تور بعنوان تله استفاده ميكننـد كـه     
حيوان مربوطه با قدم گذاشتن در آن موجب جمع 
شدن دو طرف ريسمان تور و بدام افـتـادن خـود      

ما بدون اينكه توري براي ابوالحسن بـيـن     .  ميشود
صدر پهن كرده باشيم او با وارد شدن بـه مـيـدان      
اظهار نظر در مورد مسئله مقـاومـت كـوبـانـي و          
يادآوري مقاومت در كردستـان ايـران در زمـان          
صدارت ايشان، خود را در چنگال تـور زخـيـمـي       

بني صدر، رئيس جمهور حـذف  .  گرفتار كرده است
شده جمهوري اسالمي ايران، شايد جـزو آخـريـن      
عناصري باشد كه صالحيت يافتن راه حلـي بـراي     

اين را خـود    .  مصايب مردم كردستان ايران را دارد
چـاره  ” خوب ميداند،  از اين روسـت كـه از راه           

براي يافتن كمك به كوباني وارد شده است “  جويي
داعـش  ” تا از يك طرف جايگاه خود در تحركـات    

سي و چند سال پيش در كردستان ايران را   “  ايران
پنهان كند و از طرف ديگر همان سياست را علـيـه   
مقاومت امروز كوباني در مقابل توحش داعـش، از    

تصور نمي شود كه در ميـدان  .  در ديگري وارد كند
وسيع بازيگران منطقه اي و جهاني بر سر آيـنـده     

خاورميانه، اظهار نظرها و مشورت هاي بـي مـايـه       
اما از آنـجـا   .  امثال بني صدر، خريداري داشته باشد

كه بني صدر  به بهانه يك اظهار نـظـر در مـورد        
كوباني، تاريخ جنگ خود و خميني عليه انـقـالب     

و مقاومت انقالبي در كردستان ايران در    57ناتمام 
اوان شكل گيري جمهوري اسالمي ايران را تحريف 
ميكند،  و جالب تر اينكه  به نحو شعبده بازانه اي   
شخص ايشان بعنوان قهرمان آن تـاريـخ از كـاله        
بيرون مي جهد، گفته هاي بني صدر را نبايد بدون 

بني صدر البته با دلگرمي از غش و .   پاسخ گذاشت
ضعف كردن  صف وسيعي از بورژوا ـ ناسيوناليست 

و دولـت  “  مقام معظم رهبري” هاي ايراني به دامان 
با آرزوي گسترش ميـدان عـمـل      “  اميد و اعتدال” 

سياسي ـ نظامي و اقتصادي جمهوري اسالمـي در    
خاورميانه، و با اين توهم كه ريشه شاهـدان زنـده     
تجربه جهاد خميني عليه مـردم آزاديـخـواه در          
كردستان ايران خشكيده باشد، هـر دروغـي كـه        
ممكن باشد را سرهم بندي ميكند و تالش ميكنـد  
كه آن را بعنوان تاريخ به خورد خوانندگـان خـود     

او در پاسخ به سوالهاي مصاحبه اي تـحـت     .  بدهد
در  سـايـت    93مهر  16كه “  كوباني و كرد” عنوان 

انقالب اسالمي منتشر شده است، پـس از قـلـم          
فرسايي در باب ناسيوناليسم قرن و خصلـت هـاي     
تفرقه افكنانه آن، كه طبعا نـاسـيـونـالـيـسـم در            
اپوزيسيون و نه در قدرت هاي حاكم را ميفرمايند، 

در كـوبـانـي مـقـاومـت         :  بطور خالصه ميگويد كه
مسلحانه بي معني است، دست به اسلـحـه بـردن      
توسط محرومين در هر جامعه اي، و در اين مـورد  
. مردم كرد زبان، حتي عليه داعش بي معني اسـت 

اين را كردستان ايران زمـان  !  بي فايده و مضر است
هـمـه   .  زمامداري كوتاه او تـجـربـه كـرده اسـت         

محرومين و از جمله در كردستان ايران و سوريه و   
ايشـان  .  تركيه بايد تسليم قدرت هاي حاكم باشنـد 

كه خيلي مخالف دخالت هر نوع نيروي خـارجـي     
است در بن بست پس چه “  امپرياليستي” بخصوص 
و اين نسخه نجات بخش كه مردم كوباني !  بايد كرد

كه نبايد دست به اسلحه ببرند و دخالت نـظـامـي      
آمريكا و ناتو هم كه تجربه ليبي و عراق و سوريه را 
پشت سر دارد و در مقابل پس چـه بـايـد كـرد،         

را “  دخالـت هـنـدوسـتـان       ” سراسيمه يافتم يافتم 
بهترين گزينه براي حل مسئله كوباني و مقابله بـا    

نسخه او در مورد داعش و كـوبـانـي    .  داعش ميداند
بيشتر به جوك شباهت دارد تا يك اظـهـار نـظـر       

كسي كه حداقلي از تقابل هاي محـلـي و     !  رسمي
بين المللي و بعالوه فاكتور دخالت هاي از پائين در 
تجربه انقالبات مصر و تونس و امـروز مـقـاومـت         
انقالبي و سكوالر در كوباني را در مقابل خود دارد،   

اين را بايد بي .  نسخه بني صدر را جدي نمي گيرد
اين نه راه حل بلكه حرفي . هيچ دليلي به او بخشيد

براي خالي نبودن عريضه است و در واقـع سـر           
ريسمان تله اي است كه بني صدر با آن خود را بـه  
دام مسئله كردستان ايران و نـقـش او و جـهـاد           
جمهوري اسالمي عليه مقاومت انقـالبـي مشـابـه       
كوباني،  در كردستان ايران،  در سي و هفت سـال  

همه اظهار نظرها در مورد كوباني و .  پيش مياندازد
نسخه هاي هاليودي پيچيدن براي نقـش نـجـات      
بخش هندوستان، براي  تغيير مبحث بـه حـكـم        
جهاد داعش هاي وطني به رهـبـري ايشـان بـه           

 . كردستان ايران است
مردم در كردستان ايران نـبـايـد در        ” :  ميگويد كه

انقالبي كه با گل بر ارتش پيروز شد، مسـلـح مـي      
 “ .شدند

مردم پيش از كردستان در . اين دروغي بيش نيست
. تهران و ساير شهرهاي ايران مسلح شـده بـودنـد     

قيام و تخليه پادگانها توسط نيروي هاي انـقـالبـي    
بدون دستور خميني و غليرغم مخالـفـت او كـه        
. دستور قيام نداده است، در تهران صورت گـرفـت    

بهمن و تسليم شدن پادگانهاي عشرت آبـاد و     22
عباس آباد، و همچنين اعتصابات كارگـران نـفـت،       
جايگاه تظاهراتهاي تاسوعا و عاشورا و فراخوان هاي 

 . شبكه مساجد را جارو كرد
حكومت پهلوي نه با گلباران ارتش و ترهاتي از اين 

و ايـن عـلـيـرغـم          .  دست كه با قيام سرنگون شد
توافقات در گوادالوپ براي دست بـدسـت شـدن        

آقاي خميني و بنـي  .  قدرت بين شاه و خميني بود
صدر همانقدر وارداتي و  دست ساز پـنـتـاگـون و       

بـه  ” :  ميگويد كـه .   غرب اند كه داعش  امروز است
وساطت ايشان كومله و دمكرات قبول كرده بودنـد  
كه اگر امام فرمان عفو صادر كند آنها اسلحه ها را   

 “.زمين خواهند گذاشت
نه جمهوري اسالمي و امام آن .  بازهم دروغ ميگويد

و فرمانده كل قواي مسلح اش كه عبارت باشـد از    
آقاي بني صدر در چنين موقعيتي بودند كه بتوانند 

مردم در كردستان ايران و ساير شهرهاي ايـران را    
خلع سالح كنند و نه اجازه داشتند بعد از جنايـات  
حمله به مردم بي دفاع و كشتار وسيـع آنـهـا در        
كردستان، شكر ميل كنند و با زبان عفو ديـالـوگ     

و “  عفو عمومي امـام   ” بطور واقعي مسئله نه .  كنند
فرمانده كل قوا و خلع سـالح مـردم مسـلـح در           

يـك طـرف     .  كردستان كه مذاكره بين دو نيرو بود
نيروهاي اشغالگر جمهوري اسالمي و طرف ديـگـر   
نيروي مسلح توده اي كه به چيـزي جـز خـروج        

آقاي بني صدر فرامـوش  .  اشغالگران رضايت نميداد
ميكند كه نيروهايش كه قرار بود تا سركوب كامـل  
كردستان چكمه از پا در نياورند پس از ده سـال      
جنگ در كردستان در مقابل مقاومت مسلحانـه و    

 .  توده اي مردم كردستان فلج شده بودند
خرداد شصت و كودتاي داخلي عليه جـنـاحـي از      
حاكميت، كه آقاي بني صـدر در راس آن بـود،           
همچنين موهبت الهي جنگ ايران و عـراق، بـه         
حكومت آقاي بني صدر و شركاي آن امكان داد كه 
با كشتارهاي وسيع و براه اندازي هالوكاست هـاي    
اسالمي مردم را در تهران و ساير شهرهـاي ايـران     
خلع سالح كتند و تشكل ها و احزاب و سازمانها و   

پروسه اي كـه  .  روزنامه هايشان را تماما جمع كنند
 . بيش از ده سال به طول انجاميد

سال قبل در    37آقاي بني صدر در دفاع از داعش 
ايران  كه ايشان افتخار فرماندهي كل قـوا آن را        

او كه  .  داشتند، خود را در تله سختي گرفتار ميكند
از صدور فتوا نرم عليه خطر مـوي سـر زنـان تـا           
فرماندهي نظامي ارتش در حمله به كفار، در جنگ 
عليه دستĤوردهاي انقالب فعاالنه شركـت داشـت،     
كسي كه رئيس جمهور داعش هـاي ايـران بـود،        
ناشيانه از كيس كوباني براي توجيه جـنـايـات آن      
دوره از تاريخ سياه از حاكميـت خـود اسـتـفـاده          

تعارفات در مورد جنايات خـمـيـنـي، كـه        .  ميكند
بيشتر رنجيدگي او از كودتاي داخلي عليه رياسـت  

 . جمهوري خود او است، را نبايد جدي گرفت
بني صدر در مقامي نيست كه صالحيتي براي چاره 
. جويي نجات كوباني و مقابله با داعش داشته باشـد 

او چاره اي ندارد كه خجوالنه به دخالت ايران اميد 
 . ببندد

بني صدر با تمام پرت و پال گويي ها، يك واقعيـت  
مقاومت انقالبي كه در   .  را خوب متوجه شده است

كوباني عليه داعش در جريان اسـت، از جـنـس          
مقاومتي است كه در كردسـتـان ايـران تـوسـط          
نيروهاي كمونيست و آزاديخواه و مترقـي عـلـيـه       

دفاع از كوباني و   .  داعش هاي ايراني در جريان بود
مشروعيت دفاع انقالبي و انسـانـي و مـدرن و              
متمدنانه آن، مهر باطلي است  بر پيشاني حكومـت  

بني صـدر بـا       !   ديروز آقاي بني صدر و شركاي او
 . خامنه اي و روحاني در اين تناقض شريك است
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