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گردهمايي برادران ” پنجشنبه گذشته در تهران، 
. بـود “  كوچك اصالح طلب در غياب برادر بزرگ

همايشي كه در آن چهره هاي شاخص احـزاب    
اصلي اصالح طلب نظير جـبـهـه مشـاركـت،          
سازمان مجاهدين انقالب اسالمي، و عاليجنابان 

اين جلسه از   .  رفسنجاني و خاتمي غايب بودند
 :چند جهت قابل توجه بود

 
رشد كرده؛ آنـهـم بـعـد از           “  برادر بزرگ”   -1

هزيمت تاريخي نهضت اصالحات و بـوكـردن       
نعش آن در سردخانه دو خرداد، بعد از سـالـهـا    

شده در “ تعديل”چپاندن يك جمهوري اسالمي 
و “  كـار ارزان   ” كرست قانون كه شالوده آن بر   

اينهـا  .  استثمار شديد طبقه كارگر بنا شده است
در غياب يك طبقه كارگر متشكل و متـحـزب،   
در غياب افق سوسياليستي در جامعه، در دوره   
اي كه افسار سياهترين نيروهاي تاريخ بشر در   
خاورميانه را ول كرده اند، باز آمده انـد تـا راه       

سياسي جمهوري   –برون رفت اوضاع اقتصادي 
. اسالمي را در استحاله همين رژيم به پيش برند

اما اين نهضت هر !!!  چه پالتفرم و ژست جديدي
چند از دوره رفسنجاني تا خاتمي نشـان داده      
بود كه بي يال و كوپال تر از آن است كه حتـي  
پالتفرم متفاوتي از كل سياست هاي اقتصادي و 
اجتماعي و سياسي رژيم اسالمي را به پيش برد 
و با اين همه سال فرجه، آلترناتيـويـي جـهـت       
انسجام صفوف بورژوازي را ماديت بخشـد امـا     

و با سر كـار آمـدن        88بعد از تحوالت خرداد 
روحاني در دل تحوالت سـيـاه     “  اعتدال” دولت 

منطقه، ميرود كه فوتي دوباره در آستيـن اش    
 .كند

جمهوري اسالمي پـس از بـه شـكـسـت              -2
، مجبور شد بـه اقـتـصـاد         57كشاندن انقالب 

بپردازد و قوانيني براي كـاركـرد سـيـاسـي و          
اجتماعي جامعه وضع كند، صنايع را راه اندازي 
كرده و بالخره بعنوان دولت عمل كند و ظاهـر  

 2صفحه . ...   شود
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 همايش 
 ! اصالح طلبان؟

 !!!پوووف
 

 فواد عبداللهي

بورژوازي فاسد و رياكار بين المللي در راس آنها امريكا 
و ناتو مي خواهند اين دروغ را به مردم جهان بفروشند 
كه كشتار كاريكاتوريست ها ي مجله ي شارلي هبـدو،  
جنگ تروريسم و ازادي بيان و جنگ اسلحه و قـلـم       

دفاع  شيوخ سلـفـي   .  اين يك دروغ بزرگ است.  است
عربستان و قطر و داعش از پيامبر اسالم بهمان انـدازه  
بهانه و ابزار تحكيم پايه هاي قدرت و ثروتشان اسـت    
كه طرفداري و دلسوزي سران دول امـريـكـا، اروپـا،         

 ! از آزادي بيان... اسراييل، تركيه  و
جنگي كه از مدتها پيش شروع شده جنگ تروريسـت  

جنگي كه پرسناژهاي متعددي از هـر طـرف     .  ها ست
ظاهر داستان اين است كه چند عامل سلفي يـا    .  دارد

داعش، در پاريس ترور انجام دادند و خون تعدادي از   
بهترين و شريف ترين انسان هاي اين دوره  به زميـن  

اما اين فقط يك طرف داستان و جنـايـت   .  ريخته شد
طرف ديگر و عظيم تر ريا، تـروريسـم دولـتـي       .  است

امريكا، ناتو، اسراييل، شيوخ عربستان و قطر و يمن و   

 . تركيه و جمهوري اسالمي است
 “!من شارلي هستم”تظاهرات پاريس، 

موج عظيم و ميليوني تظاهرات مـردم پـاريـس مـي         
افتخار آميـز  .  توانست هيجان انگيز و افتخار آميز باشد

براي كساني كه به كشتن انسان توسط هر كسي باشد 
 !معترضند و طرفدار و مدافع ازادي انسان

اما اين تظاهرات با صف مقدم جنايتكاران جنگي چون 
ناتانياهو، كامرون، احمد داود اوغلو و ديگر نمايندگـان  
حكام بورژوايي از امريكا تا خاورميانه و افريقا، بازو در   
بازوي هم، آن هم به نام دفاع از ازادي بيان مشـمـئـز    

ايـن نـمـايـش مسـخـره           .  كننده و خجالت آور بـود 
نمايندگان دمكراسي به طرفداري از ازادي بـيـان و         
دلسوزي براي كاريكاتوريست هاي يك مجله كه خـود  

بارها تـالش كـرده       ...  توسط كليسا و پاپ و موساد و 
بودند به هر شيوه ممكن  از شر اش خـالص شـونـد،      

هـر  .  رياكاري كثيف و اشكار و پررويي بيشرمانه اسـت 
انسان شريف و آزاديخواهي اگر ريگي به كفش نداشته 
باشد با مشاهده اين نمايش به رهبري جنـايـتـكـاران     
تاريخ معاصر كه بازو در بازوي هم چند ميليون انسـان  
پشت سرشان رژه مي روند چه احساسي مـي تـوانـد      
داشته باشد جز اين كه احساس كند دارند از روبـرو      

از روبـرو و بـي         !  چاقو در شكم انسان فرو مي كننـد 
 4صفحه !  ...  شرمانه

تقريبا يك ماه است شاهد اعـتـراضـات در خـودرو           
سازيهاي ايران هستيم؛ اعتراضاتي كه بعد از چند روز   
خودداري كارگران از رفتن به سلف سـرويـس هـا و        
پرهيز از صرف غذاي شركت و طرح خواست افـزايـش   
دستمزد، با عقب نشيني كارفرما و وعـده افـزايـش          

 . دستمزد و پاره اي مطالبات ديگر پايان يافته است
اين اعتراضات از كارگران پارس خودرو شروع شـد و      
بعد از موفقيت اعتراض آنها و قول مـديـريـت بـراي         
تامين مطالباتشان، كارگران ايران خودرو متحدانه وارد 
اعتراض شدند و از رفتن به سلف سرويس خـودداري    

و سرانجام كارگران زامياد نيز دست به اعتراض .  كردند
اعتراض كارگران ايران خودرو بـه روال هـمـه          . زدند

اعتراضات كارگري ديگر ابتدا با تهديد كارگران، بسيج 
نيروهاي حراست و فراخواندن تعدادي از كـارگـران و     
تهديد آنها به عنوان محرك اعـتـراضـات در ايـران           
خودرو، تهديد كارگران پيشرو، ترساندن توده كارگران 

همزمان تالش براي تفرقه در   .  روبرو شد...  از اخراج و 
صفوف كارگران و شقه شقه كردن صف متحـد آنـهـا      

زمانـي كـه     .  بخشي از پروژه مديريت ايران خودرو بود
اين ترفندها در مقابل صف متحد كارگران نتيجه نداد، 
مديريت و مسئولين مقداري كوتـاه آمـدنـد؛ تـالش         

كردند با وعده هايي غير رسمي به اعتراض كـارگـران   
عالوه بر اين بناگاه از جانـب مـديـريـت       .  پايان دهند

كارخانه ابالغيه هايي پخش شد كه در آن عـالوه بـر     
قول سرعت دادن به طرح طبقه بندي مشاغل، بـراي    
بدست آوردن دل كارگران و كاستن از دامنـه خشـم     
آنها، عوامل خود را مورد خطاب قرار دادند كه هر گونه 
بي حرمتي به كارگران مستوجب بازخواست خـواهـد     

عليرغم اين تاكتيك ها و بازديدها و جـلـسـات        .  شد
فراوان مسئولين و روساي رده هاي مخـتـلـف ايـران       
خودرو، هزاران كارگر اين مركز بر خواسـت افـزايـش      
حقوق پايه خود پاي فشردند و اعالم كردند كه زير بار 
هيچ زوري نخواهند رفت و تنها با افزايش حقوق پايـه  

با اين تصـمـيـم      .  خود به اعتراض خاتمه خواهند داد
تمام نقشه ها و توطئه ها و برنامه هاي كارفرمايـان و    

و .  كل دفتر و دستك و پليس و حراست آنها پشم شد
سرانجام اين اعتراض با وعده كارفرما مبني بر افزايـش  

هـزار     700تـا     400دستمزد پايه كارگران به ميزان 
. تومان در اواسط بهمن ماه با موفقيت پـايـان يـافـت      

كارگران اعالم كرده اند كه اگر در اين فرصت مديريت 
شركت ايران خودرو به قول خود وفا نكند، دست بـه    

 3صفحه . ...  اقدامات اعتراضي خواهند زد

 هراس و اميد در خودروسازي ها
 خالد حاج محمدي

 جنگ اسحله و قلم؛ 
 !يك دروغ بزرگ

 مظفر محمدي
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اين نياز و ضرورتي است كه به غير متعارف تـريـن   
. رژيم ها جهت ماندن بر سر كار تحميل مي شـود   

در اين چهارچوب است كه دولـت و نـهـادهـاي           
مختلف آن به محل انعكاس سياست هاي متفـاوت  

امروز مجلس و جـوارح  .  اين پروسه تبديل شده اند
مختلف رژيم اسالمي به محل واقعي اختـالفـات و     

اين اختالفـات  .  نزاع هاي سياسي تبديل شده است
و دعواها و همايش ها، عليرغم اينكه با توسـل بـه     
آسمان تبيين مي شوند نه تنها فرمايشي نيستـنـد   
. بلكه بازتاب روندهاي مادي و منافعي زمينـي انـد    

رابـطـه بـا      ” ، “ اتكا به قانون” ، “ خصوصي سازي ها” 
كه از جانب بـخـش     ...  و “  سياست تعديل” ، “ غرب

هاي اصلي بورژوازي ايران و دولت آن طرح و در     
ادامه فراكسيون هاي بيشتري را با خود به هـمـراه   
دارند، بازتاب منفعت بخش اساسـي از بـورژوازي       
قدرتمندي است كه عرصه هاي متفاوت اقتصادي و 
اهرم هاي سياسي قابل توجهي در كشـور را در          

اين بخش با تكيه بر اينكه آرمـان  .  اختيار خود دارد
هاي گذشته تاريخ مصرف خود را از دست داده و     
نه تنها به صرفه نيستند بـلـكـه مضـر بـه حـال             

“ تـوسـعـه   ” سودآوري و مانع پيشرفت طرح هـاي    
اقتصادي و سياسي اند، پرچمدار عبور جامعه ايران 

عليرغم ايـنـكـه در      .  از اوضاع نابسمان امروز است
ميان اين طيف اختالفاتي حول ارجاع بـه اسـالم       
ارتدكس از ديرباز وجود داشته، اما كل اين جنبش 

ليبرال، زماني حول پالتفرم خاتمي، دوره     –بورژوا 
كروبي، و امروز پشـت    –اي حول آلترناتيو موسوي 

دولت اعتدال روحاني و اساسا در مقابله با جـنـاح     
. اصولگرايان در ميان رژيم شكـل گـرفـتـه اسـت         

چرخش و همراهي بخش عـمـده روشـنـفـكـران         
ناسيوناليست و ايدولوگ هاي ديـروز اسـالمـي و        
امروز وطني، از دو خرداد به سمت تحوالت خـرداد  

و “  اعتدال” و بعد از آن به سوي سياست دولت  88
، اين جريان را به بستر اصلي تـحـوالت در     “تدبير”

 . باال تبديل نموده است
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، رسالت ايجاد رژيمي منطبق با نـيـازهـاي      “ بزرگ
بورژوازي ايران را بعهده دارد؛ امري كـه بـالخـره        
امروز، قدم به قدم تحت سيادت دولت روحاني و بـا  

. آقا، در حـال شـدن اسـت       “  معتدل” برنامه ريزي 
پشتيباني بخش اعظم اپوزيسيون بورژوايي ايران از 

اين جـنـبـش، جـنـبـش         .  اين امر بي خود نيست
بورژوازي ايران براي اعاده قدرت از رژيم اسـالمـي،   

را   -  57سـركـوب انـقـالب           –كه ماموريت اش   
سالهاست به فرجام رسانده و جنبش ايجاد شرايـط  
متعارف سياسي و دولتي در آن جـامـعـه جـهـت        
توسعه سودآوري و انباشت بيشتر سرمايه در ايـران  

بسيج توده اي مردم هر از گاهي به بهانه نزاع .  است
هاي اين جنبش عليه جناح اصولگرا يا حول پديده 
انتخابات، چيزي از واقعيت طبقاتي و اهداف پـايـه   

اساس اين جـنـبـش    .  اي اين جنبش كم نمي كند

ايجاد شرايط متعارف حكومتي براي طبقه سرمايـه  
آقا است ” اينكه در پايان اين پروسه .  دار ايران است

قدرت اصلي ” يا “  كه سلطنت مي كند و نه حكومت
را بايد نمايندگان منتخب مردم در مجلس اسالمي 

قطبنـمـاي ايـن      .  ، امري فرعي است“ داشته باشند
جنبش و اين جناح حكومتي در ايـران چـيـزي          
نيست جز اينكه طبقه به مثابه طبقه بايد حكومـت  

اين جنبش بلحاظ سياست اقتصادي، پالتفرم .  كند
راست ترين بخش هاي بـورژوازي جـهـان را در          

خصوصي سازي ها، بيكارسازي هـاي    .  آستين دارد
وسيع، شناور كردن ارزش پولي و قطع سـوبسـيـد،    

از اهم پالتفـرم  ...  تسهيل امكانات سرمايه گزاري و 
تا جايي كه به مطالبات طـبـقـه    .  اين جنبش است

كارگر ايران بر مي گردد اين جنبش اساسا حـتـي     
، خـواسـتـه      “ آزادي اعتصاب و تشكل” وعده اي به 

هاي پايه اي جنبش زنان، جدايي كامـل ديـن از       
چهارچوب .  نمي دهد...  دولت، لغو مجازات اعدام و 

اين “ گشايش اقتصادي و سياسي”و “ جامعه مدني”
جنبش قرار نيست به روي توده مردم و كـارگـران     

در اين چهارچوب، همايش ها و بـنـد   .  گشوده شود
بازي هاي اصالح طلبان قرار است از االن مجـلـس   
آتي را به محل واقعي دعواي فـراكسـيـون هـاي         

. تبديل كند)  با عمامه و بي عمامه(مختلف بوژوازي 
اين نهضت اگرچه در موازات اعتراضات و حـركـات   
جنبش كارگري، جنبش زنان، جنبش آزادي هـاي  

شكل گرفته اما اساسا جنبشي مغاير و ...  سياسي و 
 .دشمن آگاه آنهاست
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تجربه و تاريخ و منطق حكم مي كند كه آبي بـراي  
مطالبات انساني طبقه كارگر و بخش اعظم مـردم    

بورژوازي ايران نه فقـط بـا     .  ايران گرم نخواهد شد
اش بـلـكـه بـا         “ مجاهدت هاي تاريخي” استناد به 

ارجاع به همه آن چيزهايي كه امروز وسط ميدان با 
صداي بلند اعالم كرده و عمل مي كند، ظـرفـيـت    
تحقق ابتدايي ترين خواسته هاي برحق و انسـانـي   

عليرغم اينـكـه تـحـقـق        .  مردم ستمديده را ندارد
و “  بـاال ” پالتفرم بورژوازي ايران با چه موانعـي از      

روبرو است، فوت كردن در آستـيـن ايـن      “  پايين” 
پالتفرم و جنبش بورژوايي، و همايش ها و نمايـش  
هاي حول آن، قرار نيست به نياز رفاهي و معيشتي 

فقـط  .  كارگران، زنان، بيكاران و جوانان پاسخ گويد
. يك امكان واقعي در مقابل اين روند موجود اسـت 

به ميدان آمدن طبقه كارگر با مطالـبـات و ابـراز        
وجود مستقل طبقاتي اش، تنها آلترناتيويي اسـت    
كه ميتواند جامعه را از شبح بن بسـت سـيـاسـي،       

تنـهـا در ايـن        .  استيصال و سردرگمي نجات دهد
صورت است كه ميتوان به گسترش يك جـنـبـش    

ليبرال ايران و در تقابل   –مستقل از جنبش بورژوا 
كليد پيشروي در دست طـبـقـه      .  با آن اميد بست

 –بايد نگرش مسلط جنبـش بـورژوا       .  كارگر است
. ليبرال بر اوضاع سياسي ايران را به چالش كشـيـد  

بايد جنبشي در تقابل با جنبش اصالح طلبي رژيم 

بر بستر اين روند بـزودي    .  اسالمي سرمايه بنا كرد
معلوم خواهد شد چه كساني بطور واقـعـي بـراي        
جدايي دين از دولت، براي كسب حقوق برابر ميان 
زن و مرد، لغو مجازات اعدام، آزادي بـي قـيـد و        
شرط سياسي، رفع تبعيض بر حسب جـنـسـيـت،       
مليت، مذهب و تابعيت، مبارزه عليه بـيـكـاري و        
فالكت، براي آزادي تشكل و اعتصاب و براي رفاه و 

نبايد اجازه .  زندگي شايسته انسان مبارزه مي كنند
داد كه ايدولوگهاي بورژوازي در داخل، بـر بسـتـر      
فضاي راست بين المللي و بر مـتـن خـفـقـان و          
سركوب رژيم، نقد سوسياليستي و كمونيسـتـي از     

ميتوان بطور جدي براي .  اوضاع را به حاشيه برانند
انواع نهادها و تشكل هايي كه همين امروز بهـبـود   
شرايط معيشتي، عليه بيكاري و مبارزه سـراسـري     
براي كسب بيمه بيكاري مكفي، باال بردن سـطـح     

بايد بر . را ميخواهند، دست بكار شد... دستمزدها و 
متن اين نوع مبارزات سراسري دسـت فـعـالـيـن        
كارگري عرصه هاي مختلـف را در دسـت هـم            

در كشوري كه ابتدايـي تـريـن تشـكـل          .  گذاشت
كارگري در آن موجود نيسـت، در كشـوري كـه          
كارگر بنا به تعريف از ابتدايي ترين حقوق خود بي 

به يـك پـديـده        “  گرايشي” بهره است و دعواهاي 
اجتماعي و شكل گرفته تبديل نشده، ايـن هـمـه      
گسست در صفوف كمونيستهاي طبقه كارگر معني 

 . ندارد
 
و بالخره، سالهاست مسله بر سر نجـات رژيـم       -5

سرمايه داري در ايران است و نه بر سر رهـايـي و     
براي اينكار بورژوازي ايـران هـر از         .  آزادي مردم

گاهي آماده است كه هر كدام از جوارح و اندامهاي 
رژيم اسالمي را قرباني كند و اين امر، به يك نـرم    

در ايـن    .  عادي سياست در ايران تبديل شده است
سناريوي بورژوازي، فرض بر اين است كـه تـوده       
عظيم مردم صرفا نظاره گراني اند كه هر وقت آنهـا  
بخواهند در صحنه همايشات شان حضور خواهـنـد   
يافت، تا براي مدتي توازن قوا را عليه جـنـاح در       

اما براي طبقه كارگر و تـوده      .  قدرت تقويت كنند
عظيم مردم كه فقر و فالكت و محرومـيـت هـاي      
اجتماعي را بيش از سه دهه تحمل كرده اند، صبـر  
چنداني براي برخورداري از مواهبي كه بـورژوازي    
ايران و جناح هاي رنگارنگ آن به آنها وعـده مـي     

اين را خود بـورژوازي هـم بـه        .  دهد، نمانده است
عالوه بر اين، در طول بيش از سـه      .  خوبي ميداند

دهه حاكميت جمهوري اسالمي، كل جنـاح هـاي     
بورژوازي ايران چه آنها كه در حاكميت اند و چـه    
آنها كه در اپوزيسيون، كوچكترين تـوهـمـي بـه         
استثمار و به بردگي كشاندن مطلق طبقه كـارگـر     
بقصد رشد و توسعه سرمايه و توليـد فـوق سـود        

 نداشته اند؛ 
و بدين منظور روبناي ديكتاتوري عريان و سـالح      
سركوب عليه اين طبقه در خدمت انباشت بيشـتـر   
سود سرمايه، هر روز بايد از نو و در اشكال جديدي 

 . صيقل بخورد و تعريف شود

 ...همايش اصالح طلبان 



ت      ٣  ٤٧حک
 

اعتراضات اين دوره خودرو سازيها اميدهايي را نـه    
تنها در ميان كارگران صنايع خودرو سازي كه در   

همزمـانـي   .  ميان كل طبقه كارگر ايجاد كرده است
اعتراضات در خودروسازي ها و مطالبات مشـتـرك   
آنها و سرانجام كوتاه آمدن كارفرمايـان و گـردن       
گذاشتن به مطالبات كارگران از اهميت بسـزايـي     

اين حقيقت بيان اهرم پـر زور      .  برخورد دار است
كارگران اين صنايع و جايگاه مهم آن در جـامـعـه    

خودروسازي ها يكي از پر سود تـريـن   .  ايران است
مراكز صنعتي ايران در دوره اخير بـوده اسـت و         
عليرغم سكته اي كه در اوج تحريمها بر توليد اين 
مراكز تحميل شد، اما همواره سـودهـاي كـالنـي       

نقش و اهميت ايـن  .  نصيب صاحبان آن شده است
مركز بزرگ كارگري با دهها هزار كارگر و بعـنـوان   
يكي از مراكز پر سود و صنعتي جامعه ايـران، در      
عين حال جايگاه اين بخش از طبقه كارگر صنعتي 
ايران و قدرت آنها را در توليد و لذا اهـرم جـدي       
مبارزه آنها و تاثيرات عميقي كه ميتواند بر جنبش 
كارگري ايران بگذارد، از چشم كسـي پـوشـيـده         

همين حقيقت است كه اعتراض آنهـا  .  نمانده است
را در جامعه ايران با موجي از اميد در ميان طبقـه  

 . كارگر همراه كرده است
اعتراضات اين دوره خودروسازي هـا و اعـتـراض        
وسيع و متحد كارگران ايران خودرو كه تنها گوشه 
اي از اتحاد متحد خود را براي افزايش دستمزد به 
نمايش گذشتند، در ميان سرمايه داران و عـوامـل   
مختلف آنها، از راس جمهوري اسالمي تا حراست و 
مديريت كارخانه موجي از هراس و نگراني را باعث 

نگراني از وسعت اعتراض، نگراني از آينده آن   .  شد
و نگراني از شكل گرفتن اتحادي سراسري تـر در    
بخش صنايع، و نگراني از خوابانـدن تـولـيـد در         
ماشين سازيها و شعلـه كشـيـدن آتـش خشـم            
كارگران اين بخش به ساير مراكز كارگري و نگراني 
از عوارض آن و از ميزان عقب نشـيـنـي اي كـه         
ميتواند به كل جبهه سرمايه و دولتش تـحـمـيـل     

همين حقيقت كارفرمايان را در برخـورد بـه     .  كند
آنها عليرغـم  .  اعتراض آنها شديدا محتاط كرده بود

تهديدهاي اوليه و تالشهاي خود بـراي فـريـب و        
شكستن صف متحد كارگران، سرانجـام مـجـبـور       
شدند با قول افزايش دستمزدها در اواسط بهـمـن   

 .ماه فعال اين موج را از سر بگذرانند
فاكتور ديگـر هـمـزمـانـي اعـتـراض كـارگـران                
خودروسازي ها با اعتراضات بخشهاي ديـگـري از     
كارگران از جمله كارگران معدن كوشك، كارگـران  
نورد لوله صفا، رانندگان شركت واحد، سد قشـالق  

همزماني اين اعتراضـات و مـطـالـبـات          .  بود...  و 
مشتركي كه داشتند ميتوانست خطرات جدي تري 
را در اين اوضاع براي جمهوري اسالمي  و كـل        

ارزيـابـي از     .  طبقه سرمايه دار به همـراه بـيـاورد     
موقعيت كنوني جنبش كارگري هر چـه بـاشـد،        
چنين مقاطعي ميتواند منشا تحركـات وسـيـع و        
شكل گيري اتحادي وسيعتر در ميان طبقه كارگـر  
باشد و لذا حساسيت آن براي كل طبقه سـرمـايـه    
. دار روشنتر از آن است كه بي گدار به آب بـزنـنـد   

سرمايه داران و دولت و مجلس و همه نمايندگـان  
مختلف آنها، چنين فرصتهايي را ميشناسند، به آن 
اگاهند و در چنين اوضاعي تالش ميكنند، موج را   
از سر بگذرانند تا امكان يابند با ارايشي ديگر و در   
فضايي مناسبتر، با تعرض دوباره خود هر چه را از   

بدون ترديد براي آنـهـا   .  دست داده اند پس بگيرند
بهـمـن    15نيز كار پايان نيافته است و بايد ديد تا 

چه برنامه و دسيسه هايي خواهند چيد تا از اجراي 
 .توافقات خود با كارگران ايران خودرو سر باز بزنند

اعتصاب اين دوره كارگران ايران خودرو با موفقيت 
پايان يافت؛ آنچه در اين تحرك اهميت بسـزايـي     
داشت، اتحاد كارگران تا لحظه آخـري بـود كـه          

اما كـار پـايـان        .  تصميم به پايان اعتراض گرفتند
بهمن هزار و يك بهانه  15نيافته است، از اكنون تا 

از جانب كارفرمايان ميتواند به ميان آيد و به زيـر    
هيچكس به اندازه كارگـران  .  قول و قرار خود بزنند

هزار سـد و    .  اين مراكز بر اين حقايق آگاه نيستند
مانع و بهانه را براي زدن زير هر قول و قراري كـه    
بهبودي هر چند نسبي در زندگي كارگران ايـجـاد   
كند و به اين اعتبار درصد ناچيزي از سود حاصـل  
كارشان را از جيب سرمايه داران بيرون بكشـد، را    

آنچه متضمن اجراي ايـن وعـده     .  در دستور دارند
هاست، نه نفس قرار و وعده كه حفظ يكپارچگي و 

ميزان توان و زور . اتحاد كارگران ايران خودرو است
 .كارگران است كه ضامن تامين مطالبات آنها است

موفقيت اعتراضات اين دوره كارگران بايد تـكـيـه      
گاهي براي كارگران اين مراكز و دستمايه اي براي 

اتحاد بيشتر آنها و تبديل ارزش و اهـمـيـت ايـن       
اتحاد به خودآگاهي توده هر چه بيشتري از آنـهـا     

پيروزي هر چند كوچك امروز بايد ارزش و     .  باشد
جايگاه يكي بودن و اهميت روحيه اتحاد كارگـري  
را چنان باال نگهدارد و چنان آمادگي كارگران را و   
هوشياري آنها را تقويت كند كه هيچ كارفرامـايـي   

 . جسارت نكند زير وعده هاي خود بزند
موفقيت اعتراض كارگران پارس خودرو و بدنـبـال   
آن موفقيت كارگران ايران خودرو، و اتحاد بـاالي    
آنها ميتواند تكيه گاهي در دوره اخيـر و در دل        

بايد بر اين موفقـيـت ديـواري      .  مبارزات آنها باشد
بايد احساس و   .  محكم از اتحاد كارگري را بنا نهاد

اهميت با هم بودن، هم منفعت بودن و هم طبـقـه   
اي بودن، با هم تصميم گرفتن و با هـم دخـالـت      
كردن در سرنوشتي كه مشترك است، به عـنـوان     
الفباي آگاهي سوسياليستي در ميان كارگران جـا    
بگيرد و با اتكا به آن همسرنوشتـي كـارگـري را        

 .تقويت كرد
اعتراض كارگران خودروسازي ها درست همـزمـان   
بود با اعتراضات ساير مراكز كارگري، سوالي كه هر 
كارگر دورانديش و آگاهي در مقابـل خـود دارد،       
چگونگي شكل دادن به اتحادي وسيعتر در دل اين 

بي ترديد موفقيـت هـر اعـتـراض         .  مبارزات است
كارگري در هر بخش و رشته اي، موفقـيـت كـل      

اما چگونگي ايجاد صفـي مـتـحـد،       .  طبقه ما است
چگونگي به هم پيوستن و ضرورت دفاع از همديگر 
در دل اين مبارزات و چگونگي يك كاسـه كـردن     
توان و قدرت كارگران در مبـارزه اي مشـتـرك،        
چيزي كه ميتواند منشا تحولي عظيم و جـدي در    
. مبارزات كارگري باشد، هنوز جوابي عملي ميطلبد

كدام مركز كارگري، كدام مركز صنعتـي و كـدام       
بخش از طبقه كارگر گـام اول را در ايـن راه               

اما بي هيچ ترديدي اين توقـع  .  برميدارد؟ بايد ديد
و اين انتظار از رهبران و فعالين آگاه طبقه كـارگـر   
در مراكز اصلي صنعتي، از كارگران ايران خودرو تا 

آيا اين رفقا، سـد  .  ميرود...  پتروشيمي ها و نفت و 
را خواهند شكست و به عنوان رهبـر سـرسـخـت       
طبقه كارگر عروج خواهند كرد؟ اين سوالي اسـت    
بر سر ميز هر كارگر آگاهي كه به منافع درازمـدت  
تر اين طبقه و جدالهاي جدي كه پيش روي ايـن    

 .طبقه قرار گرفته، مي انديشد

 
خواهي اين طيف “  دموكراسي” شعاع آزاديخواهي و 

. را بايد بر مبناي برخوردشان به طبقه كارگر ديـد   
جمهوري اسالمي با اصول گرا و اصالح طـلـب، بـا      
خط امامي ها،  با سبز و بنفش و سياه آن و با هـر    
اختالفي كه بر سر افق رشد سرمايه داري و حفـظ  
اقتدار دولت بورژوايي دارند، در دشمني با طـبـقـه    
كارگر و آزادي تحزب اين طبقه، با جنبش رهـايـي   

از آگـاهـتـريـن       ...  زن، با آزادي هاي سياسـي و      
يـك  .  دشمنان طبقاتي كمونيسم و طبقه كارگر اند

بخش جدي از جدال اين صف بر سر چـگـونـگـي       
چاپيدن بيشترين سود از گرده طبقه كارگر و نقشه 
جدالهاي آتي بورژوازي ايران جهت تحميل بردگي 
مدرن به زندگي طبقه كارگر در خدمت اهـداف و    

 . امنيت سرمايه است

سياست و اقتصاد بورژوازي ايران بهمراه جناح ها و 
رويكردهاي موجود و متنوع راجع به آن، چـيـزي     
نيست جز آرمان هاي طبقه اي واحد كه بدون بـه    
بردگي كشاندن كامل طبقه كارگر، بـدون خـيـل        
عظيم بيكاران اين طبقه، بدون تحميل اسـتـبـداد      
سياسي مورد نياز سرمايه در قالب هاي عامه پسند 
و به نام منافع عمومي جامعه، نمي تاند يـك روز      

 . دوام آورد
پيش شرط هر نوع اتحاد و آگاهي در ميان طبـقـه   
كارگر، آگاهي عميق از اين تنوع و گوناگوني پرچم 
هاي بورژوازي و ضديت آن با منافع كـل طـبـقـه       
كارگر، و همزمان مسلح شدن صف وسيعـتـري از     
كارگران كمونيست حول افق سوسيالـيـسـتـي در       

 . مقابل كل بورژوازي است
كارگر و زحمتكش جامعه ايران به همان اندازه كـه  

در شرايط كنوني بايد از هر فرصت و روزنه اي كـه  
درگيري هاي جاري بورژوازي  بـراي آن پـديـد          
آورده، حداكثر استفاده را براي باال بـردن قـدرت       
تشكل و آگاهي خود بكند، در عيـن حـال بـايـد         
هوشيار باشد كه كل بورژوازي ايران در فردايي كـه  
حيات سرمايه داري ايران به خطر افتـاده بـاشـد،      
بعنوان يك قطب واحد در مقابلش قـرار خـواهـد        

طبقه كارگر بايد براي چنين آينـده اي از      .  گرفت
جدال بر سر آينده سرمايـه  .  االن خود را آماده كند

داري در ايران است و رهايي واقعي كارگر ايراني نه 
در دنباله روي از افق و راه حل هاي جـنـاح هـاي      
سرمايه در ايران، بلكه در سرنگوني كليت اين نظام 

در اين هدف، طبقه كارگر ايـران    .  استثمارگر است
اساسا متحدي به جز محرومان و زحـمـتـكـشـان        

 . جامعه نخواهد داشت

 ...هراس و اميد  

 ...همايش  



ت    ٤٧حک  ٤ 
 

تـظـاهـرات    .  بشريت آگاه نبايد اين خفت را بپذيرد
ميليوني پاريس و ديگـر شـهـرهـاي فـرانسـه و             
پايتختهاي اروپايي مي بايست عليه هـر دوطـرف       

مردم مي بـايسـت بـه      .  تروريسم اين دوره مي بود
مركل و اوالند و ناتانياهو و اوباما مـي گـفـتـنـد،          

اين ها سربازان شما هستند كه از عـراق  !  دروغگوها
. و سوريه بر ميگردند و در پاريس ادم مي كشـنـد    

چرا وقتي اين ها در سوريه عليـه بشـاراسـد مـي         
جنگند سرباز شما و طفل معصوم دمكراسـي تـان     
هستند ولي وقتي بر مي گـردنـد تـروريسـتـهـاي         

چرا ما بايد شـمـا را بـاور        !   دشمن شما مي شوند
كنيم؟ شما به چه حقي جلـو صـفـوف مـا قـرار            
گرفتيد؟ چه كسي مدال رهبري تـظـاهـرات ضـد       
تروريستي را به سينه شما تروريست هاي بزرگ تر 

شعار و لوگوي تظاهرات پاريس و ديگـر  !  زده است؟
ايـن در    .  بود“  من شارلي هستم” شهرهاي اروپايي 
بگذاريد ليبرالـهـاي بـزدل تـا         .  خود ايرادي ندارد

هنرپيشه هاي هاليوود امثال جورج كلوني، پالكـاد  
بـگـذاريـد    .  را بگردن بياويزنـد “  من شارلي هستم” 

ملك عـبـداهللا و روحـانـي، ريـاكـارانـه تـرور                   
ما اين تمكين به . كاريكاتوريست ها را محكوم كنند

شرافت و انسانيت كاريكاتوريستهـاي پـاريـس را        
اما مگر تظاهر كـنـنـدگـان     .  برسميت مي شناسيم

پاريس و ديگر شهرهاي اروپايي جنايات حـداقـل     
يك دهه اخير بورژوازي جهان به سركردگي امريكا 

چرا صداي همبـسـتـگـي بـا        .  را فراموش كرده اند
قربانيان كشتار در نيجريه، كودكان پـاكسـتـانـي،       
مردم محاصره شده و گرسنه غزه، مردم بپا خاستـه  
كوباني و قربانيان بمباران هاي عراق و سوريه بلنـد  

؟ يك دليلش ميتواند اين باشد كه عامـالن و    ! نشد
جنايتكاران اين كشتارها از جمله نـاتـانـيـاهـو و          

يا .  كامرون و غيره در صف جلو اين تظاهرات بودند
پذيرفته باشند كه اين جنگ تروريسـم بـا ازادي       

 !بيان است
مـن  !  چرا كسي نگفت من كودك پاكستاني هستـم 

قرباني نيجريه اي يا كودكان گرسنه و سنگ پـران  
من قرباني جنگ امپرياليستي ويرانـگـر   !  غزه هستم

مـن  !   هسـتـم  ...  در افغانستان، ليبي، سوريه، عـراق 
انسان به بند كشيده شده نظام ننگين طبقـاتـي و     

مـن  .  تبعيض و ستم و استثمار سرمايه داري هستم
من صـداي    .  من برده ام.  اسير توحش اين نظام ام

من صداي در گـلـو       .  ميليوني كودكان كار هستم
خفته زنان و دختران در تجارت جهـانـي سـكـس       

مـن كـارگـر ارزان        .  بورژواهاي شكم سير هستـم 
دوزنده پاكستاني و بنگالدشي در زير آوار سقفهـاي  
ويران شده كارگاه ها براي شركتهاي عظيم سرمايه 
داري در فروشگاه هاي عظيم كشـورهـاي غـربـي       

 ....من ! هستم
اگر اين صدا در همه جا و جـابـجـاي تـظـاهـرات         
ميليوني بگوش مي رسيد؛ اگر كسي مـي آمـد و       
ميگفت بايد از صف كشـيـدن پشـت سـر ايـن              
جنايتكاران خجالت كشيد؛ آنوقت تظاهرات پاريس 
تجربه اي افتخارآميز انساني و ازاديـخـواهـانـه در       

در تظاهارات پاريس صدايـي  .  تاريخ معاصر مي شد
. ما گوسفند نيـسـتـيـم    !  غايب بود كه بگويد، مردم

انسانيم و مي فهميم كه اين ها چـه بـاليـي سـر         

. چه كرده اند و چه ساخته انـد    .  بشريت اورده اند
ديوي كه خود به نام تروريسم سـاخـتـه انـد را           

بـن الدن و      .  ميخواهند ما را با آن مرعوب كنـنـد  
مالعمر و خليفه ابوبكر و خميني و همه و هـمـه،     
دست پخت تمدن اين اربابان غاصب جامعه بشـري  

اينها توحش شان را به نام  تـمـدن و         .  امروز اند
دمكراسي به مردم قالب كرده اند چرا كه انـطـرف     
ديوار، توحش ديگري آفريده اند تا بربريت خود را   
الپوشاني و تطهير كنند و از ما بخواهنـد بـه نـام        
تمدن و دمكراسي بورژاويي به آن افتخار كنيم و به 
ان بنازيم كه گويا اين با توحش و تروريسم اسالمي 

ما مي دانيم انصافا اگر تفاوتي داشـتـه   .  تفاوت دارد
باشد كه دارد در ابعاد گسترده و عظيم تر كشـتـار   
جمعي، در دروغ بي شرمانه تر، در ابعاد سهمنـاك  
سازمانهاي جاسوسي و پليسي و نظامي گسترده تر، 
در بمب هاي اتمي و بمب افكنهاي پيشرفته و در     
قابليت سازماندهي جنگهاي منطقه اي و داخلي در 
هر جا كه اراده كنند از ويتنام تا افغانستان و عـراق  

و در رياكاري و دروغ بـس        ...  و ليبي و سوريه و 
بورژوازي غرب بـا    “  متمدن” حكام .  بيشرمانه تر است

استفاده از دكترين شوك، مردم را مرعوب مي كنند تـا  
ساكت و منتظر ناجيان خود باشند و فراموش كـنـنـد      
پشت صحنه چه اتفاقي مي افتد و اعتراف كنـنـد كـه،      

اخـتـصـاص    .  پليس بيشتر الزم اسـت .  دولت مهم است
بودجه بيشتر به پليس و ارتش الزم است و كـنـتـرل        

اگر استراق سمع را گسترده تر كننـد  .  بيشتر الزم است
و دوربين هاي مخفي را تا پستوي خانـه هـاي مـردم        

از طرفـي امـام هـاي        .  ببرند امنيت جامعه باال مي رود
مساجد شهرهاي اروپايي را مي آورند تا بگويند اسـالم    

از طرف ديگر فردا  لوپن در فـرانسـه   .  چيز ديگري است
رهبر مردم عصباني از تروريسم اسالمي و نفرت از هـر    
كسي كه آنها او را  مهاجر و مسلمان بنامند مي شود و   

امـا  .  خانه يهودي ها و مسلمان ها را به آتش مي كشند
مهم ايـن اسـت       .  بورژوازي حاكم از اين ها باكي ندارد

مردم را گول زده و به آنها دروغ گفته اسـت و مـردم         
باورشان شده كه جنگ كنوني جنگ تروريسم با ازادي   

و مردم نمي فهمند .  بيان و جنگ توحش با تمدن است
 ! كه جنگ تروريست ها است

كساني كه امروز براي پليس هورا مي كشند بايد منتظر 
باشند تا همين پليس فردا مسلحانه و به نام امنيت  و با 
يا بدون مجوز قانوني  به خانه ها و مراكز كار و زنـدگـي   
مردم وارد شده و عمليات محيرالعقول پليـسـي بـراي      

هر جا هوس كـردنـد   .  انجام دهد“  تامين امنيت جامعه” 
مردم را  بازرسي كنند و فعالين و رهبران كارگـري  و      
كمونيست ها و سوسياليست ها را يكي پس از ديگـري  
اگر ترور نكنند دستگير، زنداني و از كـار و كـاسـبـي         

اگر جامعه بشري و طبقـه كـارگـر ايـن         .  محروم كنند
جوامع به اين آگاهي دست نيابند كه جنگ تـروريسـت   
ها چه اهداف كثيف و ضد بشري و ضد كارگري و ضـد  
زن و ضد كمونيستي در استين دارد بايد هـمـچـنـان       
شاهد بود كه مردم را به طرفداري بيشتر از پـلـيـسـي       

به امريكا انتقاد كنند كه چرا بمبـاران  .  شدن تبليغ كنند
شهرها و روستاها و مردم سوريه را دير شروع كرد و چرا 

بـه  .  حاال كه شروع كرده كم است و كم تر مـي كشـد    
بركت داعش، سوريه را بخون كشيده اند كاري كـه در    

 .افغانستان و پاكستان و ليبي و عراق كردند
اينها  نميخواهند مردم متوجه شوند كه امريكا بخشي را 

مي كشد تا بخش ديگر را به نام اسالم مـيـانـه رو در        
عربستان و خاورميانه و در ايران تطهير كند و از زير تيغ 
نقد و تعرض كارگري و كمونيستي و ازاديـخـواهـانـه          

داعش را مي زند تا اسـالم    .  بيرون كشيده و نجات دهد
ميانه رو را بجاي بشار اسد در سوريه و بجاي مالكـي و    
شيعه هاي طرفدار جمهوري اسالمـي در عـراق بـه          

آيا هنوز بايد گفت و دليل آورد و نشان .  حكومت برساند
 !داد كه اين جنگ تروريست ها از دو طرف است

اگر مبارزه اي الزم است كه هست بايد عليـه هـر دو        
تروريسم گروه هاي اسالمي و غير اسالمـي  .  طرف باشد

محصول و نتيجه تروريسم بزرگ تر دولت هاي امريكا و 
 .متحدان غربي و شيخ هاي عربستان و خليج است

 !مردم
جنگ تمدن و توحش يا جنگ تروريسم و ازادي بـيـان   

جنگ تروريستها براي مـنـافـع كـوتـاه و            .  پوچ است
نگاه كنيد از .  درازمدت تر بورژوازي حاكم بر جهان است

اسالم ناب محمدي در عربستان و قطر و دوبي و تهـران  
و آنكارا و اخيرا در رقه پايتخت داعش در سوريـه چـه     
. غول هاي نظامي و اقتصادي اي بوجـود آمـده اسـت       

اسالم دين رحم و مروت و شفقت را نگاه كـنـيـد كـه       
چگونه امامان و شيخ ها و خليفه هايشان صاحبان بنگاه 
هاي عظيم مالي و تجاري و نظامي و سازمانهاي مخوف 
پليسي و قدرت سياسي ادم كشي و نسل كشـي شـده     

تنها ثروت خاندان آل ملك عبداهللا در عربستـان و    .  اند
بيت ولي فقيه خامنه اي در ايران براي خـوشـبـخـت       
كردن همه مسلمان جهان كافي است كه ديگر كسـي    

ولـي ايـن     .  گرسنه و بيكار و مريض و تروريست نشـود 
تنها مخارج ارتش يكـي  .  ثروت به اين تروريسم نياز دارد

از دولتهاي غربي يا امريكا، براي خوشبخت شدن مـردم  
قاره افريقا كافي است كه ديگر بوكـوحـرامـي درسـت       

اما اينها به افريقاي فقير و گرسنه و مريض و بـه     .  نشود
بوكوحرام نيازدارند  تا به مردم كشور خود بگويـنـد بـه      
سهم تان راضي باشيد و خدا را شكر كنيد كه امـنـيـت    

و شما براي امنيت تان به نهادهاي عظيم نظامـي  .  داريد
و پليسي و بمب و بمب افكن ها و جنگها و سركردگـي  

افغاني و عراقي و سـوري و        “  وحوش” جهان و كشتن 
ليبايي و ايراني نياز داريد، شما براي نجات تمدن تان از   

دست به كاله .  توحش شرق و اسالمي و به ما نياز داريد
براي دفـاع از ازادي      .  خود بگيريد، خفه و ساكت شويد

. بيان و ازادي خودتان هم ما جلو و جلودارتان هستـيـم  
 . بدهيد افسارتان را دست ما

 آيا ما بايد اين ها را باور كنيم؟ چه ننـگ و شـرم اور        
است باور كردن اين دشمنان بشريت را  و چـه          
خجالت اور است پشت سر ايـن هـا و بـه نـام               

 !طرفداري از ازادي بيان رژه رفتن
بشريت امروز بيشتر از هر وقت به ازادي و برابـري،  
به سوسياليسم و مساوات طلبي و به ماركس نـيـاز   

كسي كه اين حقيقت را نمي فهمد يا نـادان    .  دارد
 !است يا دشمن انسان

 ...جنگ اسحله و 
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