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اين روزها يك تم ثابت اخبار رسانه هاي ايـران،  
توهين و حملـه مـداوم رژيـم اسـالمـي بـه               

انسانهايي كه بيش از دو .  شهروندان افغاني است
نسلشان از ترس مثله شدن گـانـگـسـتـرهـاي         
طالبان و وا رفتن مدنيت در افغانستان، به ايران 

اينها فرهنگ شان ” مي فرمايند كه .  گريخته اند
به ما نمي خورد؛ محمل آسيب هاي اجتماعـي،  

بايد از شهـر  ” در جامعه اند؛ “  تهديدها و نا امني
به امـاكـن عـمـومـي راهشـان           ” ؛ “ بيرون روند

اينها مسببين بيـكـاري وسـيـع در         ” ؛ “ ندهيد
 ! “جامعه اند

 
دولت تنها در سطح يك “  ذكاوت” ميشد به اين 

اما كاش مسئله فـقـط   .  جهالت تبليغاتي خنديد
تبليغات بود؛ كار به جاهايي كشيده كه براي باز 

هر از گاهـي بـا     “  امنيت ملي جامعه” گرداندن 
يك ترمز فاشيستي، سر هر كوچه و تـه هـر         
خياباني، يك مشت قداره كش از قالده گريخته 
دولت، در تكه پاره كردن دار و ندار اين انسـان    

 . ها، سر از پا نمي شناسد
 

در دسـت    “  كارگر خارجي” آنچه در ايران عليه 
اجراست هرچند تازگي ندارد اما تنها ميان پرده 
درامي است بمراتب عظيم تر؛ از آوارگي، فـقـر،   
بي مسكني، تن دادن به كار شاق فوق ارزان و   
بردگي تام و تمام، فقدان برخورداري از بـيـمـه    
هاي اجتماعي، محروميت كـودكـان شـان از          

چه كسي حاضر اسـت  !  مي گذريم...  تحصيل و 
“ جـزامـي  ” در برابر ديدگان همه قبول كند كه   

حفاظت ” كدام بني بشري مي پذيرد كه !  است؟
در گرو قـرنـطـيـه       “  از فرهنگ و امنيت جامعه

 ! نژادي اوست؟
كدام كودكي ميتواند با اين درجـه از فضـاي         
تحقير و مچاله كردن قانوني خود و بستگـانـش   
كنار آيد و در همان حال آيـنـده درخشـانـي         

كدام آدمي بيـش از ايـن       !  انتظارش را بكشد؟
ظرفيت دارد كه از لحاظ معنوي هر روز دهـهـا   
بار توسط فرهنگ طبقه حاكمه در جـامـعـه،        

 3صفحه ! ...  خورد و خمير شود؟

 ٥٠ 
ستون   سر 

سال از انقالبي كه پرتاثـيـر تـريـن        36بعد از گذشت 
واقعه سياسي دهه خود در سطح جهاني بود، پرداختن 
به آن و تحليل نكات مثبت و منفي و جزئيات شـكـل   

، كماكان ضرورتي اسـت    57بهمن  22دهنده قيام در 
كه براي ايجاد بستر مناسب جهت دخالت كمونيستـي  
و متحزب در انقالب آتي، اين بار با هدف ريشـه كـن     
ساختن جمهوري اسالمي و رهايي از بند استثـمـار و     

 . بردگي مزدي، احساس مي شود
، نقش كارگران صنعتي در   57مهمترين بخش انقالب 

جلو راندن موج اعتراضات توده اي، و در نهايت شكـل  
گيري قيام بود، كه متاسفانه در بيشتر آثار مـنـتـشـر     

، يا ضعيـف و    57شده منسوب به تاريخ نگاري انقالب 
صرفاً اعتراضاتي صنفي انگاشته شده و يا به كل، نقش 

آثاري كه مصـداق  .  اين طبقه تاثير گذار حذف گرديده
بـورژوازي مـلـي و        ” تبليغات وسيع ليبرالها و جبهه   

است و پا را از تشريح كلبي مسلكي فراتر نمي “  مترقي
اما واقعيت چيزي وراي اين واقعه نگاري خـام  .  گذارند
 4صفحه .   .... است

ميگذرد و  بعد از سـي   57سي و شش سال از انقالب 
و شش سال رفسنجاني يكي از  رهبران و كاراكترهاي 
اصلي جنبش ارتجاع اسالمي ياد نقش طبقه كارگر و   

او در پـيـام   .  بويژه كارگران نفت در انقالب افتاده است
از مـوثـر     “  همايش نفت، گچساران، انـقـالب  ” خود به 

بودن اعتصابات كارگري بخصوص اعتصاب كـارگـران     
نفت در سقوط رژيم شاه و از دستاوردهاي مامـوريـت   
خود و بازرگان به عنوان هيئت اعزامي خمـيـنـي بـه       

لـطـف   ” ميان كارگران اعتصابي حرف ميزند؛ ايشـان      
و از كارگران نفت براي كمك بـه پـيـروزي        “  فرموده

 . انقالب قدرداني ميكند
پيام كوتاه رفسنجاني پر از ادعاهاي واهي در مورد هم 
پيماني كارگران نفت با خميني و نـقـش خـود در            

 . اعتصاب كارگران نفت است

ايشان فراموش ميكنند كه اعتصاب كـارگـران نـفـت       
عليرغم تالش او و كل ارتجاع اسالمي براي به سـازش  
كشاندن آن ادامه پيدا كرد؛ فراموش ميـكـنـنـد كـه        

بـه  “  كارگر نفت ما رهبر سر سخت مـا   ” زمانيكه شعار 
شعار ميليوني تظاهراتها تبديل شد، هيئت ايشان بـه    
بهانه حمايت مالي از كارگران نفت و با گرو گـرفـتـن      
زندگي خانواده هايشان، تالش كرد كنترل اعتصاب را   

رفسنجاني فراموش ميكند كه در جريان .  بدست بگيرد
قيام اعالم كرد اين توطئه امريكا اسـت و از مـردم           

فراموش ميكند كـه قـيـام        .  خواست به خانه برگردند
نـمـايـنـده     ( نقشه آنها براي انتقال قدرت به بازرگـان    

اين روزها ! نه. بدون دخالت مردم را به هم زد) خميني
يادآوري نقش ارتجاعي اش در انقالب، آنهم خطاب به 

 2صفحه . ...  كارگران نفت، عاقالنه نيست

 !آشتي در ميان نيست
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سم یا و ده باد  ی                                          ز وری اسال  گ  

 
راستي عجيب نيست رفسنجاني بعد از سي و شش 

 57سال تازه به ياد نقش طبقه كارگر در انـقـالب     
مي افتد؟ چه شده كسي كه مدام از نقش بـازار و    
شبكه مساجد و مردم مسلمان در پيروزي انـقـالب   
حرف ميزد و در طول اين همه سال حتي يـكـبـار    
هم اسمي از كارگران نفت نبرده، يكباره بـه يـاد       
نقش موثر كارگران نفت در پيروزي انقالب افـتـاده   
است؟ اينهم يكي از بازي هاي مستضعف پـنـاهـي    
قديمي سران جمهوري اسالمي است؟ رفسنجـانـي   

همايش نـفـت، گـچـسـاران،        ” براي رفع تكليف به 
پيام داده؟ ميخواهد راي كارگران نفـت را    “  انقالب

در انتخابات آتي مجلس بدست آورد؟ مـيـخـواهـد     
 استفاده جناحي از كارگران نفت بكند؟ 

 
هيچكدام از اينها دليل عطف توجه رفسنجاني و !  نه

“ همايش نفت، گچساران، انقـالب ” برگزار كنندگان 
در دنياي واقعي تعريف و تمجـيـد   .  را بيان نميكند

رفسنجاني وزنه اجتماعي طبقه كارگر و كـارگـران     
در دنياي واقـعـي خـاطـره         .  نفت را نشان ميدهد

و نقش طبقه كارگر بخصوص كـارگـران    57انقالب 
نفت لرزه بر اندام رفسنجاني و برگـزاركـنـنـدگـان      

اين تعريف و تمجيد نـه از      .  همايش انداخته است
سر كارگر پناهي يا مستضعف پناهي رفسنـجـانـي،    
كه از هراس او از حضور دوباره طبقه كـارگـر در       

دليل تعريف هاي آبـكـي     .  تحوالت آتي ايران است
رفسنجاني، ادعاي دروغين دوستي قديمي ارتجـاع  
اسالمي با طبقه كارگر و دراز كردن دست آشتي به 
طرف طبقه كارگر را بايد در خطر امروز و بالفـعـل   

 .   طبقه كارگر براي بورژوازي ايران ديد
جدال بر سر معيشت، امروز اصلي ترين و مهمترين 

جدالي كه طبقه كارگـر در    .  جدال در جريان است
جدالي كه همراه با مـعـيـشـت     .  راس آن قرار دارد

مسئله آزادي سـيـاسـي، آزادي تشـكـل، آزادي            
. اعتصاب را به امري فوري تـبـديـل كـرده اسـت         

رفسنجاني بهتر از هر بورژوايي ميداند نميتوان فقر 
و استبداد را طوالني مدت به طبقه كارگر تحميـل  
كرد و باز بهتر از هر كسي ضرورت تحميل فقـر و    
استبداد را براي ادامه حاكميت بورژوازي در ايـران  

رفسنجاني خطر قبـول نـكـردن      .  تشخيص ميدهد
ميليوني طبقه كارگر و بيدار شدن غول خفتـه در    

همـيـن خـطـر نـقـش           .  پااليشگاهها را بو كشيده
را براي رفسـنـجـانـي      57كارگران نفت در انقالب 

بـاعـث      57خطري كه در انقالب .  زنده كرده است
شد اولين حمالت ارتجاع اسالمي متوجه طـبـقـه      
. كارگر ايران و كمونيستها و احـزاب چـپ شـود         

خطري كه با منحل كردن شوراها و تشـكـلـهـاي       
كارگري، دستگيري رهبران و فعالين آنها، قتل عام 
وسيع آنها، حمله به نيروهاي چپ و اعـدامـهـاي        

 .شد“ دفع”وسيع دهها هزار نفر 
جمهوري اسالمي ميتواند با برادران كوچكتر خـود  
در اپوزيسيون آشتي كند، ميتواند با غرب و امريكـا  
آتش بس كند، ميتواند شعارهاي مرگ بر امريكا را 

ميتـوانـد بـا چـنـدرغـاز           .  از در و ديوار پاك كند
، با تحمل روسري هاي رنگي و تعيين چند “آزادي”

مشاور و رئيس زن در دولت و دستگاه بوروكراتيك 
مملكت، زنان بوروكرات و فمينستهاي اسـالمـي و     

ميتواند غرولـنـد اليـه      .   غير اسالمي را راضي كند
ميتـوانـد بـا      .  هاي ناراضي بورژوازي را تحمل كند

تضمين عدم دخالت آخوندها در بازار سرمايه، دل   
بورژوازي جهاني را بدست بياورد، ميتواند با شـعـار   
توسعه اقتصادي و آشتي با امـريـكـا بـخـشـي از           
بورژوازي، كه با جمهوري اسالمي قـهـر كـرده و        
سرمايه اش را بيرون كشيده، را راضي كند تـا بـا       
شعار توسعه اقتصادي به آغوش جمهوري اسالمـي  

ميتواند با آس موقعيت در منطقه و نفـوذ  .  برگردند
با امريكا وارد معامله شـد و    ...  در عراق و سوريه و 

همه اينها براي جمـهـوري اسـالمـي       .  مذاكره كرد
اما آشتي با طبقه كـارگـر و راضـي          .  ممكن است

كردن طبقه كارگر به آشتي با جمهوري اسالمي و   
دشمني با امريكا و رانده . بورژوازي غير ممكن است

شدگان از حكومت و عموزاده هاي ناراضي، ذاتـي    
جمهوري اسالمي ميتواند .  جمهوري اسالمي نيست

. دنده عقب برود و همه خصومتها را رفـع كـنـد         
ميتواند دست از دشمني بـا امـريـكـا بـردارد و              
حكومتش را حفظ كند، ميتواند دست دوستي بـه    
سوي دشمنان و رقباي ديروز دراز كند و در كـنـار   

اينها ميتـوانـنـد    .  هم زندگي خوشي را شروع كنند
سبز و زرد و بنفش و ارغواني و سياه شوند و مـدام  

رنگ عوض كنند، ميتوانند امـروز بـه روي هـم            
اما همـيـن   .  شمشير بكشند و فردا هم پيمان شوند

. سناريو را براي طبقه كارگر نـمـيـتـوان نـوشـت          
خصومت جمهوري اسالمي با طبقه كارگر ذاتي هر 

دشمني بورژوازي با طبقـه  .  حكومت بورژوايي است
كارگر از جنس دعواي درون خـانـوادگـي كـمـپ        
ارتجاع سبز و زرد و بنفش و سياه نـيـسـت، فـرق       

يـا ادامـه     .  آشتي و دوستي در ميان نيست!  ميكند
وضعيت موجود و استثمار و استبداد و خفقـان يـا     

يـا  .  انقالبي كارگري و زير و رو كردن جهان موجود
تباهي ميليوني يا آزادي و رهايي، راه سومي بـراي    

ايـنـرا هـر بـورژواي         .  طبقه كارگر موجود نيسـت 
 . متوسط الحالي هم ميداند

تمجيد رفسنجاني از كارگران نفت يكبار ديگر نقش 
ويژه و جايگاه كارگران نفت و پرولتاري صنعتي را   
. در انقالب كارگري آتي در ايران نشـان مـيـدهـد      

دشمن طبقاتي ما خطر را سريعتر از هر كسي بـو    
پيام رفسنجاني در حقيقت گوشـه اي از      .  ميكشد

تالش وسيع بورژوازي ايران و دولتش براي تحميق 
طبقه كارگر، براي فريب و رفع خطر عروج دوبـاره    

ايـنـكـه    .  اين طبقه عليـه وضـع مـوجـود اسـت           
كمونيستهاي طبقه كارگر چقدر ميتوانند نـيـروي     
وسيع اين طبقه را براي رهايي و پايان بـردگـي و     
براي به زير كشيدن بورژوازي ايـران بـه مـيـدان         
آورند، سوالي است روي ميز ما و همه رهـبـران و     

 .فعالين كمونيست اين طبقه

 ...آشتي در ميان 

هاي وطني عمال در جـنـبـش    “ فمنيست” بخشي از 
نـهـضـت    ” دفاع از حق زن پرچمدار آرمـانـهـاي        

خانم شيرين عبـادي از    .  از كار درآمدند“  اصالحات
كمتر شخصيتي اينچنين مـانـنـد      .  اين زمره است

قـرار بـود تـولـدش         .  ايشان دنيا نيامده ميت شـد 
سرآغاز فصلي تازه در حماسه مـبـارزات پـرشـور         
اصالح طلبي براي دمكراسي و حقوق بشر بـاشـد؛     
تصادفا تبديل شد به ترقه دركردن  بي رونقـي در    

ايشان بجاي مبارزه عليه .  جوار تدفين اصالح طلبي
زن ستيزي جمهوري اسالمي، دوره دو خـرداد بـه     
ريش خاتمي دخيل بسته بود و امروز بـه عـبـاي        

و “  مـردسـاالرى  ” از   .  دولت اعتدال آويـزان اسـت    
موقعيت تحت ستم زن صحبت مي كند ولى حاضر 
نيست اولين و قوى ترين عامل اين زن ستيـزى را    
كه بورژوازي ايران و دولت مخوف آن بـاشـد زيـر      

كارنامه مبارزات سلحـشـورانـه خـانـم        .  سوال ببرد
عبادي مملو از اين پهلواني ها براي تطهير اسالم و   

 ! آشتي دادن جمهوري اسالمي با حق زن است

بايد به هر خس و خاشـاكـي   :  نهضت اما ادامه دارد
قبـال اصـالح     .  چنگ زد تا وضع موجود حفظ شود

طلبان حكومتي بودند و مي بايست هواي رژيـم را    
دست بـاال را      “  دولت تدبير و اعتدال” داشت، اآلن 

 .دارد، هواي آنها را هم بايد داشت
شما بگوئيد كه ايشان را چگونه بايد  توصيف كرد؟  
ميليون ها زن زير سايه سركوب و خفقان يك نظام 
زن ستيز اسير اند؛ ميليون ها زن محكوم به زندگي 
تحت پس مانده ترين و خوفـنـاكـتـريـن شـكـل          
حاكميت سرمايه داري در ايران، تـحـت قـوانـيـن        
ارتجاعي آپارتايد جنسي، چند همسري و حـجـاب   
اجباري محكوم به ادامه زندگي اند؛ نـظـامـي كـه       
منشا بازتوليد فقر، تن فروشي، تجارت سـكـس و       
اعتياد است؛ نظامي كه سمبل حمله به هـرگـونـه      
تجلي آزادي و برابري انسانها است؛ آنوقـت خـانـم      

بكند “  اعتراضي جدي” عبادي نه فقط حاضر نيست 
به مراجع “  اعتراضي جدي” بلكه حتي حاضر نيست 

اسالم داريم تـا    ” تقليدشان بكند؛ برعكس با پرچم 
قصاص داريم ” ، “ سنگسار داريم تا سنگسار” ، “ اسالم

، به ميدان مي آيد و تعجب ميكنـد كـه     “ تا قصاص
چرا اين بشريت زبان نفهم، تفاوت اسـالم خـوش       
خيم جمهوري اسالمي را با اسالم بدخيـم داعـش     

 .متوجه نميشود
از پيشنهادات تكميلي، به نحوي كه كـامـلـتـر و         
صريحتر عمق رذالت ايشان و جنبش ايشان را بـا      

 .واژه ها نشان دهد، استقبال مي شود

دودوزه بازيهاي 
 خانم عبادي

 
 فواد عبداللهي
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پلنوم با سرود انترناسيونال و يك دقيقه سكوت بـه  
ياد جانباختگان راه آزادي و سوسياليسم آغاز شد و 
با تصويب آئين نامه و تعيين دستورات، كار خود را 

 .شروع كرد
 

 :دستورات پلنوم كميته مركزي عبارت بودند از
 گزارش و موقعيت حزب  -1
 اوضاع سياسي ايران، مهمترين مولفه ها -2
 گارد آزادي -3
 قرارهاي پيشنهادي -4
 انتخابات  -5
 

بررسي موقعيت حزب و گزارش فعاليتهاي حـزب    
توسط آذر مدرسي، دبير كميته مركزي، به اطـالع  

آذر مدرسي بر متن اوضاع سـيـاسـي    .  پلنوم رسيد
ايران، رابطه جمهوري اسالمي با مـردم و بـويـژه        
طبقه كارگر، به بررسي موقعيت حزب حكمتيسـت  

به موقعيت ويژه در ميان فعالين چـپ و    .  پرداخت
كارگري اشاره كرد و بر شناخت اين واقـعـيـت و        

وي همچنين .  ضرورت فراتر رفتن از آن تاكيد كرد
به فعاليت هاي حزب در عرصه هـاي مـخـتـلـف،        
موقعيت حزب در داخل ايـران، كـار حـزب در            
كردستان، موقعيت حزب در خارج كشور، تبليغات 
و نشريات حزب و ساير عرصه هاي فعاليت حـزب    

دبير كميته مركزي به نـقـش حـزب و        .  پرداخت
رهبري آن در تقابل هاي سياسي در جامعه، نـقـد   

كمونيستي و كارگري نيروها و دولتهاي بـورژوايـي   
در سطح منطقه و ايران بعنوان نقطه قدرت جـدي  
حزب حكمتيست و همچنين به كمبودهاي حـزب  
در اين دوره و به نقش رهبري حزب در حـيـات       

 . تشكيالتي حزب اشاره كرد -سياسي 
 

سپس كميته رهبري و اعضا كميته مـركـزي در       
تكميل گزارش و در ادامه آن به بررسي كـار ايـن     

پلنوم بر داشتن پروژه ها و نقـشـه   .  دوره پرداختند
هايي براي تحكيم موقعيت حزب در داخل و خارج 
كشور و آماده كردن حزب براي جـدالـهـاي آتـي       

 . تاكيد داشتند
 

دستور دوم پلنوم بحث اوضاع سياسي ايران بود كه 
آذر مدرسي در ايـن    .  توسط آذر مدرسي ارائه شد

بحث ضمن اشاره به وضعيت بحراني منطقـه، بـه     
موقعيت جمهوري اسالمي در جدالهاي منطقه اي   
و نقش آن در بهبود رابطه جمهوري اسـالمـي و       

او همچنين از موقعيت نيـروهـاي   .  غرب اشاره كرد
سياسي در ايران، از هم افقي و آشتي نـيـروهـاي      
راست بورژوايي با جمهوري اسالمي و سردرگمي و 
بي افقي بخش ديگري از اين نيروها و بويژه جنـاح  
چپ آن، از پوالريزاسيون در جامعه، از جدال طبقه 
كارگر و بخش محروم جامعه بر سر معـيـشـت، از      
عطف توجه طبقه كارگر به نيروهاي اپـوزيسـيـون    
چپ و كارگري و ضد جمهوري اسالمي صـحـبـت    
كرده و بر ضرورت دخالت موثـر حـزب در ايـن          

اعضا كميته مركزي با تائيد بر .  مبارزات تاكيد كرد
ويژگي هاي ايندوره و بويژه تقابل طبقه كـارگـر و     
بورژوازي ايران، به ضرورت دخالت فعال حزب در   

 . اين اوضاع تاكيد كرد
بحث گارد آزادي توسط رفيق مظفر محمدي  ارائه 

در اين مبحث مظفر محمدي و  سايـر اعضـا     .  شد
كميته مركزي بار ديگر بر اهميت گـارد آزادي و      

پلنوم كميته .  ضرورت سازماندادن آن تاكيد كردند
مركزي بر اقداماتي جدي و قدمهاي عـمـلـي در        
پيشبرد اين سياست حزب چه در ابعاد سراسري و 

 .چه در كردستان تاكيد گذاشتند
در پايان پلنوم به اتفاق آرا آذر مدرسي را به عنوان 
دبير كميته مركزي و امان كفا بعنوان معاون دبيـر  

پلنوم همچنين رفقا امـان    .  در پست خود ابقا كرد
كفا، ثريا شهابي، فواد عبداللهـي و خـالـد حـاج           
محمدي را همراه با دبير كميته مركزي به عـنـوان   

 .  كميته رهبري حزب در پست خود ابقا كرد
 

اوضـاع  ” در جوار پلنوم سمينارهايي تحت عناوين   
تشـكـل   ” توسط ثريا شهابـي و      “  جهاني و روندها

توسط مصطفي اسدپور برگـزار  “  سراسري كارگري
 . شد
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اگر تاريخ وقايع مهم را ثبت ميكند و آدم سـوزي        
هيتلر واقعه مهمي بود، نتيجتا تبليـغ و تـهـيـيـج          
نژادپرستي و ناسيوناليسم از طرف بـورژوازي ايـران     
كه در قالب كينه دولت كنوني بـه كـمـال خـود           

نيـز  “  اتباع افغاني” رسيده، عليه تتمه جان و زندگي 
 . به همان اندازه مهم و ثبت شده است

حقيقتا اين يك ترفند دولت بورژوازي ايـران اسـت     
را، حاكم و محكوم و سركوبـگـر و     “  مردم” كه همه 

سركوب شده و استثمارگر و استثمار شده را، تحـت  
، يكپارچه و همگون و هم جهت “ منافع ملت” عنوان 

جلوه دهد و منفعت يك اقليت مفتخور حـاكـم را       
و نهايتا از طرف اكثـريـت   .  منافع كل جامعه جا بزند

جامعه و به نمايندگي از آن، دسـت بـه اشـاعـه             
. مـي زنـد    “  كارگر خارجي” ناسيوناليسم و سركوب 

وگرنه ميان امثال رفسنجاني و خامنه اي و روحانـي  
با كارگر بومـي  “  محترم” و ساير ميلياردرهاي وطني 

و غير بومي كه هشتش گرو نه اش است و هـمـان     
حقوق يك سوم خط فقرش را هـم شـشـمـاه بـه          
ششماه نميدهند چه وحدتي ميتواند وجود داشـتـه   
باشد؟ دولت چيزي جز كميته مشترك همه جنـاح  

 .هاي بورژوازي نيست
مبـارزه عـلـيـه       ” به بهانه “  كارگر خارجي” سركوب 
، در واقع ملزومات تعميق استثمار كـارگـر     “ بيكاري

بورژوازي ايران هميشه از ارزان بـودن    .  ايراني است

بعنوان حق السكوت عليه مطالبات “  كارگر خارجي” 
اساسي بخش هايي از طبقه كارگر ايران سود بـرده    

طبقه كارگر ايران بايد متوجه شـود كـه در       .  است
پشت پرده اشاعه ناسيوناليسم و هويت ملي، چيـزي  

حمايت از رشـد  ” جز به شالق كشيدن اين طبقه در 
و اين يعني .  ، لم نداده است“سرمايه و صنايع داخلي

تمكين به نازل ترين سطح ممكـن مـعـيـشـت و          
دستمزد، بيكارسازي هاي وسيع، و اعمال قهر عريان 
پليسي و نظامي بر جنبش كارگري كه امروز هدفدار 

تحت نـام    “  دولت اعتدال” و با برنامه بعنوان وظيفه 
“ كارگر خارجي” ، اول حق حيات “ مبارزه با بيكاري” 

را مي گيرند و فردا سراغ ساير بخش هاي طـبـقـه      
درست به موازات اين سياسـت  .  كارگر خواهند رفت

است كه دولت عليه حضـور زن در بـازار كـار،              
شمشيرها را از رو بسته است تا تماما هـزيـنـه بـاز       

مجاني تامين “  زن خانه دار” توليد نيروي كار توسط 
. شود و چوب الي چرخ سودآوري سـرمـايـه نـرود      

مبارزه با بيكاري به سبك جمهـوري اسـالمـي در        
بعنوان عامل بيكاري، يك “  كارگر خارجي” حمله به 

شيادي و شارالتانيسم تمام عيار جهت دامن زدن به 
. اغتشاش و تفرقه ملي در صفوف طبقه كارگر اسـت 

اين متاعي است بنجل كه به قدمت تاريخ سرمـايـه   
 . داري وجود داشته است

تا همينجا تاكيد بر اين الزم است كه مبارزه عـلـيـه    
ناسيوناليسم، فاشيسم و عليه بيكاري، تـنـهـا امـر         

نبايد اجـازه داد      . كمونيست ها و طبقه كارگر است
دولت ايران و ارگانهاي ضد كارگري آن به نام مبارزه 
با بيكاري، بخشهايي از طبقه كارگر را قرباني كنند و 
همراه آن صفوف طبقه كارگر را دچـار نـفـاق و            

اين بر همه محافل، سازمانهـا و    .  چنددستگي كنند
تشكالت كارگري و در راس آن كارگران كمونيسـت  
واجب است كه ضمن افشاي سياست هـاي دولـت،     
صفوف كارگران را از ناسيوناليسم و نـژادپـرسـتـي       

آنكه از گرده اين طبقه كارمـي كشـد بـر        .  بزدايند
شالوده شكاف ملي، نژادي، جنسي و مذهبي تا بـه    

نبايد اجازه داد كـه تـاريـخ      .  امروز دوام آورده است
سرمايه بيش از اين به تفرقه مذهبي، ملي، جنسي و 
.  نژادي در صفوف طبقه كارگر ايـران دامـن زنـد         

همانطور كه همدستي بورژوازي در استثمـار و بـه       
بردگي كشاندن طبقه كارگر، بين المـلـلـي اسـت،       
اتحاد و هم سرنوشتي طبقه كارگر هم نه مليت مـي  

بايد اعالم كـرد كـه     .  شناسد و نه مذهب و جنسيت
تفرقه افكني در جامعه و در ميان طبقه كارگر جـرم  

ايـن يـك جـزء        .  است و مجازات به هـمـراه دارد    
 . اليتجزاي مبارزه طبقه كارگر ايران است

شرط مبارزه عليه بيكاري، تـالش بـراي داشـتـن         
زندگي انساني، مبارزه براي دستمزد باال، تالش براي 
تامين بيمه بيكاري و امنيت شغلي در گرو آگـاهـي،   
اتحاد و تقويت روحيه انترناسيوناليستي طبقه كارگر 

 . در مقابل بورژوازي است

وید د  ھان  ان   !کار

 ...دولت، كميته 
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نقطه عطف ورود طبقه كارگر ايـران بـه عـرصـه         
جامعه، درست در زمان شكل گيري نظام سرمـايـه   
داري پس از انقالب مشروطه و در نهايت انـقـالب     

و  57سفيد شاه بود؛ يعني سالها قبل از قيام بهمن 
پرولتريزه شدن جامعه در ابعـاد وسـيـع و رواج          
استثمار و كـارِ مـزدوري در چـرخـه تـولـيـد                  
كاپيتاليستي كشور؛ در نتيجه، فرجام تحول سرمايه 
داري در ايران، شكلگيري طبقه كارگر به عـنـوان     
طبقه اصلي استثمار شونده در يك جامعه بورژوايي 

 . را به سرانجام رساند
 

در هر جامعه سرمايه داري، اولين فريادها هميشـه  
از طبقه كارگر بدنه سرمايه داري را مي لرزاند، چرا 
كه تاثيرات بحران اقتصادي، فشارها و مشـكـالت       
حقوق و دستمزد و امور معيشتي، هميشه ابتدا بـر  
كارگران سايه انداخته و زندگي اين طبقـه را بـه       

وقتي صداي اعتراض كارگر در اثر .  چالش مي كشد
استثمار و ظلم و پايمال شدن حقوقش در جامـعـه   
طنين اندازد، بي شك اعتراضات طبـقـات ديـگـر       
جامعه و توده مردم نيز بمراتب سهل تر ابراز وجود 

. ايران نيز از اين قاعده مستثني نبـود .  پيدا مي كند
سنگيني فشارهاي ناشي از بحران اقتصـادي دهـه     

شمسي بر گرده اين طبقه، طبقه كارگر را  50هاي 
به موازات اعتراضات توده مردم عليه اسـتـبـداد و      
خفقان سياسي در جامعه به صحنه مبارزه عـلـيـه      

اعتراضات طبقه كارگـر بـا نـقـشـي          .  رژيم كشاند
انكارناپذير، در كنار به ميدان آمدن تـوده زنـان و       
جواناني كه جز آزادي و بـرابـري و رفـاه نـمـي            
خواستند، زمينه تولد يـك انـقـالب ضـد رژيـم            

نمونه بارز آن اعتصابـات  .  شاهنشاهي را فراهم آورد
كارگران بخش صنعت نفت بود كـه در واپسـيـن        
نفس هاي رژيم با بستن شاهراه نفتي كشور، چرخه 

 . توليد و بازتوليد كشور را فلج كرد
اما با وجود نقش پررنگ اين طبقه، عدم سوق ايـن  
انقالب در جهت سوسياليستي و كـارگـري، و در       
نهايت شكست آرمان هاي چپ ناسيونالـيـسـت و      

كه به پـيـروزي جـريـان        57عموم خلقي در قيام 
اسالمي انجاميد، سوال برانگيز   –ارتجاعي ناسيونال 

ترين و مهم ترين بخش اين اتفاق بود كه ريشه آن 
را بايد در نقش و افق احزاب سياسي قبل از قـيـام   

نقشي كه عليرغم دخالت غرب در پر .  جستجو كرد
و بال دادن به جريان اسالم سياسي تحت عـنـوان     

، هـمـيـشـه       “ خطر سرخ” در مقابل “  كمربند سبز” 
خالء آن در عملكرد رهـبـري و عـدم تـحـزب              
كمونيستي طبقه كارگر احساس مي شد و به جاي 
ستون هاي محكم پرچم كمونيسم اين طبقـه، در    
گوشه و كنار جامعه پرچم جنبش هاي ارتـجـاعـي    

در شكل گيـري  .  ملي و مذهبي خودنمايي مي كرد
يك انقالب به جز داشتن زمينه اختناق و فشـار،      
عناصري كه منجر به رشد يك جنبش مي شـونـد،   
داشتن پرچم، افق، قدرت و خودآگاهي آن جنبـش  

عناصري كه متاسفانه در جنبش كارگـري و    .  است

چپ ايران بشدت ضعيف بودند؛ بنابرايـن طـبـقـه       
كارگر، بجاي سرنگوني كل بورژوازي و نحله هـاي    
ارتجاعي آن، تنها به افق سرنگوني رژيم سلطنـتـي   
كه ساليان سال تحت حمايت بورژوازي جهاني، بـا  
موج هاي سنگين اختناق و استبداد، مردم را بـه      
رگبار بسته بود، اجباراً همراه خيل عـظـيـم انـواع       
رنگارنگ اعتراضات عموم خلقي تا خرده بـورژوازي  
و روشنفكر جامعه به ائتالفي گنگ و ضد رژيـمـي،   

ايـن بـهـتـريـن        .  تنها به سرنگوني شاه بسنده كرد
كه بـا      –فرصت بود تا در ايران، جمهوري اسالمي 

توافق دول غربي و به منظور جلوگيـري از تـداوم       
انقالب و قدرتگيري كارگر و كمونيسـم و حـفـظ        

براي سـركـوب       –اركان سرمايه داري سر كار آمد 
انقالب با سبعيتي باور نكردني به كشـتـار وسـيـع       

و اين .  مردم، كمونيست ها و آزاديخواهي دست زند
به وقوع نمي پيوست مگر با توافـق دولـت هـاي        
بزرگ سرمايه داري غرب بر سر قطع حمـايـت از     
شاه و چهره كردن خميني و تقويت جريان اسالمي 
در ايران، كه آن روزها دستجات ملي گرا را نيز در   

جمهوري اسالمي، در واقع پاسخ .  ركاب خود داشت
بورژوازي بحران زده و مستاصل ايران در مـقـابـل      
امواج انقالب و نياز آن به سركوب انقالب، به عقـب  
راندن كارگر و كمونيسم از مداخله مستـقـيـم در      
سياست به نفع خود و اكثريت جامعه، از بين بردن 
تاثيرات اين انقالب در منطقه، و ضرورت غلبه بـر    
شوروي در رقابت بر سر ايران به عنوان مهمتـريـن   

 . پايگاه نفوذ غرب در منطقه بود
بي افقي طبقه كارگر و آغشته بودن چپ به آرمـان  

پوپوليستي كافي بـود تـا چـتـر           -هاي ناسيونال 
اختناق و وحشت بار ديگر و اينبار خونين تـر بـر       

اسالمي كه بـه      -جامعه سايه افكند و جريان ملي 
ضميمه تعريف اغراق آميز خود از دنيايي جـديـد     
توانست با شعارهاي ضد امپرياليسـتـي، صـاحـب       
دستگاه دست نخورده دولت پهلوي شود، انقالب را 
در نهايت در جهت منافع كل بورژوازي به شكسـت  

 . كشاند
چيزي جز فريادهاي  57بدون طبقه كارگر، انقالب 

گاه به گاه گروه هاي مختلف اجتماعي نبود، و بـه    
راحتي توسط گاردهاي امنيتي و ديواره مـحـافـظ      

اسالمي   -جريان ملي .  شاهنشاهي خاموش مي شد
هم به خوبي بر اين امر واقف بـود و در فـقـدان          
تحزب كمونيستي طبقه كارگر با در دست گرفتـن  
اراده اين طبقه به كمك احزابي همچون جبهه ملي 
و حزب توده، به واسطه حمايت هـدف دارش از        
بخش صنعت نفت، استقالل اين طبـقـه را از او         
گرفت و با به تصوير كشيدن افقي كذايـي بـخـش      
. متوهم توده هاي مردم را نيز با خود همـراه كـرد    

، كمونيسم كارگري ترسيم 50افقي كه اگر در دهه 
مي كرد، و در حد جبهه ملي و ناسيوناليـسـم ، و       
جبهه اسالمي، يك واقعيت سياسي و جـنـبـشـي       

بـه ايـن         57معتبر در جامعه ايران مي بود، قيام 
وقتي افق غالب بـر    .  جهتي كه نبايد، نمي چرخيد

اعتراضات و اعتصابات كارگري به جاي كمونيسم و 

ماركسيسم، افق ناسيوناليسم و رفرميسـم بـاشـد،      
نبايد انتظار بيرون آمدن شرايطي مطلوب به نـفـع   

به . كارگران و اكثريت جامعه را از دل انقالب داشت
جاي آن احزابي نظير حزب توده، سـرگـرم طـرح      
برنامه هايي براي اصالحات بودند و اساساً تنها بـه    
دنبال رفرم در حكومت وقت كه از مبارزاتشان هيچ 
بويي از كمونيسم و سوسياليسم كارگري به مشـام  

و يا چپ سنتي كشور كه بجاي زيـر و    .  نمي رسيد
رو كردن بنياد نظام سرمايه داري به قدرت طبـقـه   
كارگر، به شدت تحت تاثير سنت و فرهنگ شـرق    

احترام به ” زده و پرچمش آغشته به ناسيوناليسم و 
ايراني آزاد و آبـاد و          ” و خواهان “  عقايد توده ها

 .بود“ مستقل
 

فاشيسم و ناسيوناليسم و مـذهـب، اشـكـالـي از          
آلترناتيوهاي بورژوازي بودند، براي قالب زدن بـه      
جنبش هاي اعتراض كارگري و توده اي كه به طور 

علت اين موفقـيـت   .  چشمگيري موفق عمل كردند
هم تولد يك ائتالف ملي گراي ضد كمونيست بـود  

فعاليت خود را رسما آغـاز      52كه از عنفوان سال 
اسـالمـي بـه        -نوعي جريان ارتجاعي ملـي    .  كرد

 56رهبري خميني كه در اوج فعاليت خود در سال 
توانست طيف وسيعي از دانشجويان و روشنفكـران  

را جـذب    “  سوسياليست هاي خداپرست” گرفته تا 
به اين ترتـيـب ايـن جـنـبـش           .  جريان خود كند

پوپوليستي اسالمي و ضد كمونيست كه رگه هـاي  
ناسيوناليسم ايراني نيز در آن ديده مي شد، رشـد    
كرد و در غياب ماركسيسم و كمونيسم كارگران، از 
قدرت طبقه كارگر براي به كرسي نشاندن اهـداف    

 .خود استفاده كرد
اما با تمام اين تفاسير، باز هم نمي توان از نـقـش     

عروج كرد، غـافـل       57طبقه كارگر كه در انقالب 
به جرات مي توان گـفـت، وجـود مـبـارزات          .  بود

كارگري و احزاب كمونيستي امروز، ريشه در تولـد  
دارد و جنـبـش    57اعتراضات كارگري قبل از قيام 

كارگري امروز مديون صداي فرياد كارگران صنعتي 
و مبارزات و اعتصابات جسورانه مـتـولـد شـده از         
انقالب مشروطه و انقالب سفيد بـود، كـه مـهـر           

 . زد 57قدرتش را بر قيام 
اما طعم شكستي كه كمونيسم و طبقه كارگـر در    
اين انقالب چشيد، امروز نبايد بار ديگر كـام ايـن       
نيرو را در راستاي سازماندهي براي انقالب كارگري 

اعـتـبـار يـك انـقـالب           .  و كمونيستي تلخ كـنـد  
سوسياليستي به نيروي طبقه كارگر است كه بايد با 
در نظر گرفتن توازن قوا، ترسيم افقي مشـخـص و     
برافراشتن پرچم حزب كمونيستي خـود عـلـيـه         
جمهوري اسالمي و كل آلترناتيو هاي بورژوازي در 

عمـال   50امري كه چپ دهه .  ايران، به ثمر بنشيند
 . به آن تعلق خاطر طبقاتي نداشت
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