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با جمهوری اسالمی ايران، در لوزان "  يک
بر سر کنترل توليدات هسته ای ايران، به 
يکی از مهمترين بهانـه هـا در رابـطـه 
سياسی و اقتصادی جمهـوری اسـالمـی 

 .ايران با دولت های غربی پايان داد
مستقل از تاثيرات بين الـمـلـلـی و      

منطقه ای اين معاهده، تاثير بـالواسـطـه 
اين توافقات در ايران قـرار اسـت رفـع 
کامل تحريم های اقتصـادی آمـريـکـا و 

امری که بيـش .  دولت های اروپايی باشد
از همه بر فضای سياسی و اقتصـادی در 

رفع تـحـريـم هـا .  ايران تاثير گذار است
عالوه بر نتايج اقتصـادی آن بـعـالوه و 
مهمتر از آن، نتايج سياسی مـهـمـی در 

 .فضای اعتراضی ايران خواهد داشت
اين توافقات بـعـالوه بـه رسـمـيـت      

شناختن موقعيت و مـوازنـه قـدرت در 
خاورميانه به سود جـمـهـوری اسـالمـی 

عقب نشينی ايران در داعـيـه .  ايران است
های اتمی به ازاء کسب امتياز رسمی در 
خاورميانه، مهمـتـريـن مـحـتـوای ايـن 

 .توافقات است
اين معامله در اولين قدم دستـمـايـه      

دامن زدن به پـروپـاگـانـدی در فضـای 
ايران در "  پيروزی"  سياسی ايران،  دال بر
از هم اکنون فضـای !  اين مذاکرات است

، نه تـنـهـا در " ايران قدرتمند" تبليغاتی 
ميان حکومت که در ميان اپـوزيسـيـون 
ناسيوناليست و عظمت طلب ايرانی بـراه 

اين روی ديگر تبـلـيـغـاتـی .   افتاده است
است که در گرماگرم مناقشه اتـمـی بـه 

،  جامـعـه را بـه " حق ملی اتمی" بهانه  
سکوت و تمکين در مـقـابـل سـرکـوب 
سياسی و فقر و فالکت افسار گسيـخـتـه 

 ٢صفحه ! ...                    فرا ميخواند

 ٥٧ 

 فواد عبداللهي
 

رازها همچون .  و بالخره مذاکراه شد
بخشي از يک رمان يا سکـانسـي از 

يک فيلم با طرحي کامال کارگرداني شـده مـکـشـوف 
دولتها، شخصيت ها، احزاب و سازمانها، رسانـه .  شدند

ها و کل بورژوازي ملي و بين المللي نقاب برداشتند و 
مديـران ” اهل فن، .  خود قرار گرفتند“  واقعي” در جاي 
، از نگهدارها، بي بي سي ها و توده اي ها و “ و مدبران

قاري هاي مسجد، تا زيباکالم هـا و سـازگـاراهـا و 
از “  گـره گشـايـي” شيرين عبادي ها، آنها که هـنـر 

مشکالت دولت را دارند به جلو صحنه پرتاب شدند و 
يک هفته و دو روز کنار هم در چمـنـزارهـاي لـوزان 

 ٤صفحه . ...                                    باربکيو زدند

 توافقات 
هسته اي 
 لوزان؛

 آغاز دوره اي 
 ديگر

 
 خط رسمي -اطالعيه حزب حكمتيست 

 خالد حاج محمدي
 

خــبــرگــزاری ايــلــنــا گــزارش      
محکوميت کارگـران چـادرمـلـو را 

طبق اين گزارش .  منتشر کرده است
کارگر محاکمه شده بـه  ٣٠نفر از  ٥

اخالل در نـظـم و آسـايـش " اتهام 
عمومی و ممانعت از احقاق حق بـه 
" وسيله ی جلوگيری از کار کارگران

به يک سال حبس تعزيری و شـالق 
الزم به ذکـراسـت .  محکوم شده اند

نـفـر  ٢٥که بر اساس اين گزارش 
طبق اين خبر .  بعدی تبرئه شده اند

تمام اين کـارگـران در جـلـسـات " 

اتهام وارده تبرئه  ٦پيشين دادگاه از 
 ". شده اند

نـژاد دبـيـر اخـراجـی  بهرام حسنی
انجمن صنفی کارگران چادرملـو در 
خصوص دليل محاکمه کارگران بـه 

داليلی که ايـن : " ايلنا چنين ميگويد
پنج نفر مجرم شناخته شده اند ايـن 
است که کارفرما اين کارگران را بـه 
عنوان رهبران اعتراض صنفی سـال 
گذشته معرفی کرده و از ابتـدا هـم 
خواستار بـرخـورد جـدی بـا ايـن 
کارگران برای درس گرفتـن سـايـر 

 ." کارگران معترض بود
خود کارگران احضار شـده بـه      

روشنی در دفاعيات خود اشاره کرده 
اند که جرم آنها و دليل مـحـاکـمـه، 
اعتراض آنها به شرايط زندگی خـود 
و طرح مطالبات اقتصادی و اعتراض 
آنها به اخراج بهرام حسنی نـژاد بـه 
عنوان دبير انجمن صنفی آنها بـوده 

لذا بر همه و بيش از هر کـس .  است
بر کارگران چادرملو عيان است کـه 
جرم آنها اعتراض دسته جـمـعـی و 
متحدشان در سـال گـذشـتـه بـه 
شرايط کاری و خـواسـت بـهـبـود 

 . زندگی خود بوده است
      
آنچه از همه شرم آور تـر اسـت      

اين ادعا است که کارفرمـا از آنـهـا 
و نفس شکـايـت !  شکايت کرده است

کارفرما برای احضار و مـحـاکـمـه و 
اخراج و تهديدهای اين مدت کـافـی 

 ٣صفحه...                        . است

در حاشيه حكم شالق 
 !كارگران چادرملو 

!کارگران جهان متحد شويد 	

 !در كمين گام بعدي 

نا  و   راد
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طريق ماهواره هاتبرد پخش 

راديو نينا را گوش . ميشود
دهيد و آنرا به دوستان و 
 .آشنايان خود معرفی کنيد
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ی    ت ت    ٥٧ماره    ٢ حک
 ...توافقات هسته اي 

 
اگر اين توافقات آنطـور کـه      

نوشته شده است تيرماه امسـال 
به اجرا درآيد يکی از مهمتـريـن 
موانع بسط و گستـرش مـبـارزه 
طبقاتی در ايران از پـيـش پـا 
برداشته خـواهـد شـد و صـف 
دوستان و دشمنان مردم بيش از 
پيش شفاف، رو در روی هم قرار 

کسانی که سی و .  خواهند گرفت
شش سال پشـت دشـمـنـی بـا 
آمــريــکــا از تــيــررس حــمــلــه 
محکومين، خود را در امان نـگـاه 
داشتند، از اين پس بی سالح در 
مقابل طبقـه کـارگـر  زنـان و 
جوانانی که آينده و افق تاريـکـی 
برای سعادت در مـقـابـل خـود 

 . داشتند، قرار خواهند گرفت
بيش از يک دهه اسـت کـه      

بـه "  خطر ايران هسته ای" بهانه 
اصلی ترين محور شکاف غرب و 
جمهوری اسالمی ايران تـبـديـل 

بهانه ای که با توسـل .  شده است
به آن،  دو طرف اين جدال خـود 
ساخته بيش از يک دهـه پـايـه 
های اقتدار و  حاکميت هايشـان 
را حفظ کردند و آن را  از گـزنـد 
. تعرض مصون نـگـاه داشـتـنـد

امـنـيـت " جدالی که نه بر سـر 
و مـحـدود "  خاورميانه و جـهـان

کردن دسترسی ايران به سـالح 
حـق  و " اتمی بود و نه بر سـر 

ملی ايران در دسترسـی "   حقوق
 .به تکنولوژی اتمی

پروژه اتمـی ايـران بـهـانـه      
جديدی برای زنده نگاه داشـتـن 
شکافی بود که برای هر دو طرف 
در دو سوی آن، منافع سيـاسـی 

تحمل خسـارت .  سرشاری داشت
های اقتصادی اين تخاصم بـرای 
طرفين اين جدال بهايی بود کـه 
هر دو طرف با خراب کردن بـار 
آن بر سر اکثريت محروم جامعـه 

تـحـريـم .  حاضر بودند بپـردازنـد
اقتصادی ايران هرچند که بيـش 
از همه وسيله تحمـيـل فـقـر و 

گرانی و بيکاری و خانه خرابي بر 
سر اکثريت محروم مـردم ايـران 
شد،  که بعالوه بهانـه ای بـرای 
تحميل گرانی سوخت در اقصـی 

بـدون ايـنـکـه .  نقاط جهان شد
صاحبان کمپانی های نـفـتـی و 
دولت های اروپايی و آمـريـکـا و 
جمهوری اسالمی ايران و سرمايه 

داران مالتی مـيـلـيـاردر ايـران،  
کمترين هزينه ای در تـامـيـن 
سود خود و هزينه های نجـومـی 
ماشين های جنگی و سـرکـوب 
سياسی و تامين هـزيـنـه هـای 
عظيـم دسـتـگـاه هـای اداری 
 .حاکميت شان پرداخته باشند

بيش از يک دهه اسـت کـه      

جمهوری اسالمی ايران بيکاری و 
عدم پـرداخـت دسـتـمـزدهـا و 
سرکوب سياسی و بی آيندگی و 
بی افقی که در مقابل جامعه قرار 
داده است را تمـامـا بـه گـردن 
تحريم های اقتصادی و جنگ بـا 

منافع مـلـی " دشمن خارجی که 
را مورد تـعـرض "  حق هسته ای

بـه .  قرار داده است انداخته است
بهانه آن همچون بهانه سـنـتـی 
جنگ با آمريکا، فقر و اختناق و 
بــی حــقــوقــی مــطــلــق را بــه 
شهروندان ايران تحمـيـل کـرده 

کنار رفتن اين بـهـانـه و .  است
پايان تحريم ها،  آغـاز دورانـی 
جديد از پيشروی جنبـش هـای 
اعتراضی به بی حقوقی زن، فقـر 
و بيکاری و گرانـی و اخـتـنـاق 

 .ميتواند باشد
ــايــان يــك جــدال       ايــن پ

فرساينده در صف دشمنان مردم 
است كه قربانی آن بيش از همـه 
طبقه کارگر و محرومين جامـعـه 

اين سـرآغـاز جـدال و . بوده اند
صف بندی های ديگری است كه 
در دو سوی آن، دو طبقـه و دو 
صف متخاصم و متضاد المنـافـع 

 .قرار دارند
اين شرايط نه جشن پيـروزی     

محرومين، بلكه بيش از يك دهه 
با حربه تحريم و جنگ با دشمن 

خارجی در تنگنا قرار گرفـتـنـد،  
كه كنار رفتن مانعی در مـقـابـل 

كسـانـی .   حق خواهی آنها است
كه ميخواهند  كنار رفـتـن ايـن 
مانع را پيروزی ما بر آمريكـا يـا 

پيروزی روحانی قلمداد كنند،  از 
امروز تالش ميكنند كه در مقابل 
توقعات و انتظارات بر حق مـردم 

كسانـی كـه كـنـار .  سد ببندند
رفتن اين مانع را به مـحـسـنـات 
روحانی مـنـسـوب مـيـكـنـنـد، 
ميخواهند در مقابل حق خواهـی 
محرومين از دولت روحانی سـد 

اين يك پالتفرم سياسـی .  ببندند
 ! است تا يك پروپاگاند سطحی

      
از توده و اکثريـت تـا انـواع      

شخصيت ها و سازمانهای مـلـون 
اپوزيسيون راست و چپ که ايـن 
توافقات را پيـروزی جـمـهـوری 
اسالمی و  پيروزی مـردم ايـران 

قلمداد ميکنند و به احسـاسـات  
ناسيوناليستی در راستای رضايت 
به وضع موجود دامن مـيـزنـنـد، 
همه و همه شريک پروژه دولـت 

روحانی و خامنه ای برای عـقـب 
کشاندن اعتراضات به حق طبقـه 
. کارگـر و مـردم مـحـروم انـد

روحانی و خامنه ای هـمـچـون 
همه و ...  رفسنجانی و موسوی و 

همه مسبب فقر و گرانی و بـی 
حقوقی و مصائب أكثريت مـردم 

توافقات سويس تغييـری در .  اند
 .اين واقعيت نمی دهد 

بايد كسانی را كه كنار رفتن      
مانع تحريم ها را وسـيـلـه بـه 
سكوت و سازش كشاندن طبـقـه 
كارگر و رضايت به اختناق و زن 
ستيزی و بی حقوقی سـيـاسـی 
. شهروندان ميكنند، افشـا كـرد

نبايد اجازه داد توافقات سـويـس 
بر سر مسئله اتمی، وسيـلـه بـه 
سكوت كشاندن و بـه انـتـظـار 
كشاندن بيشتر طبقه کـارگـر و 

پـايـان ايـن .  مردم محروم شـود
شكاف و رفع تحريـم هـا بـايـد 
بالفاصله تأثير خود را بر رفـاه و 

 . آسايس مردم بگذارد
نبايد بيش از اين فـراخـوان      

را از حـكـومـت و !"  صبر كنيد" 
صف حاميان آن در اپوزيسـيـون 

نبايد وعده و وعيد بيشتـر .  خريد
نبايد بيش از ايـن .  را قبول كرد

برای دسترسی به ابتدائی تـريـن 
سطح معيشت و آزادی سيـاسـی 

كنار رفتن تحريم ها .  منتظر شد
و پايان مناقشه بيش از يك دهه 
به بهانه اتـمـی،  كـه مـنـافـع 
بسياری برای دو طـرف داشـتـه 
است، بايد پايان يك دوره و آغاز 

 .دوره ديگری باشد
اين شرايط بايد شروع پايـان      

چماق فقر و بيكاری و نپرداختن 
حقوق ها و تحمـيـل گـرانـی و 
اختناق سياسی به بهانه دشـمـن 
خارجی و خطر حمله و تـحـريـم 

 .اقتصادی باشد
 

 -حزب کمونيست کارگری ايران
 )خط رسمي(حکمتيست 

 ٢٠١٥سوم آوريل 
  ١٣٩٤فروردين  ١٤ 

سم یا و ده باد  ی                                          ز وری اسال  گ  

بايد كسانی را كه كنار رفتن مانع تحريم ها را وسيله به سكوت و      
سازش كشاندن طبقه كارگر و رضايت به اختناق و زن ستيزی و بی 

نبايد اجازه داد توافقات . حقوقی سياسی شهروندان ميكنند، افشا كرد
سويس بر سر مسئله اتمی، وسيله به سكوت كشاندن و به انتظار كشاندن 

پايان اين شكاف و رفع تحريم ها . بيشتر طبقه کارگر و مردم محروم شود
 ...بايد بالفاصله تأثير خود را بر رفاه و آسايس مردم بگذارد

را از حكومت و صف حاميان !" صبر كنيد"نبايد بيش از اين فراخوان      
 ...نبايد وعده و وعيد بيشتر را قبول كرد. آن در اپوزيسيون خريد



ی     ت ت   ٣ حک
 ...در حاشيه حکم  

نفس شکايت کارفرما و عـدم      
رضايت او از اعـتـراض کـارگـران، 
کافی است که کـارگـر مـعـتـرض 
حکم شالق بگيرند و بـدون يـک 
ذره شرم، به نام قانون و دادگـاه و 
حکومت حکم شالق کارگران را به 

اين تصـويـر . جامعه اعالم ميکنند
حـق و " واقعی مملکت و قوانيـن 

دادگـاه و .  بورژوايی اسـت"  عدالت
قانون آن مملکت در خدمت طبقه 
بورژوا است و کارگر حق و حقوقی 
ندارد و بايد جان بکند و بـه هـر 

مـحـاکـمـه .  حقارتی رضايت دهـد
کارگران چادرملو در دنيای واقعـی 
جديد نيست و اين اولين مورد در 
برخورد به حق طلـبـی و اتـحـاد 

نمونه هـای ايـن .  کارگری نيست
و .  تيپی به کرات پيش آمده اسـت

اما قرار است از اين به بعد شـاهـد 
موارد هرچه بيشتر هم باشيم؛ اين 

" اعـتـدال" حداقل تصميم دولـت 
آقای روحانی است و کل دستـگـاه 
حاکمه و بـورژوازی ايـران ايـنـرا 

در حقيقت مـحـاکـمـه .  ميخواهند
کارگران چادرملو گوشه کوچکی از 
نقشه وسيع و عمومی دولت ايـران 
عليه هر نوع تحـرک اعـتـراضـی، 
عليه هر نوع اتحاد و حق طـلـبـی 

کـارگـران .  کارگری در ايران است
چادرملـو و کشـمـکـش دادگـاه 
جمهوری اسالمی و کارفرما علـيـه 

 . آنها به اين لحاظ آموزنده است
دولت اعتدال با هـمـه شـاخـه     

های بورژوازی ايران، کل برنامه و 
پروژه هايشان برای آينده سرمايـه 
در اين جامعه، تاميـن بـهـتـريـن 
شرايط برای سـرمـايـه گـذاری و 
بهترين شرايط برای تامين سود و 

کل پـروژه هـای .  امنيت آن است
اصلی اقـتـصـادی آنـهـا در ايـن 
خصوص که از زبان مقامات بـاالی 
دولت تا شخص ولـی فـقـيـه بـه 
عنوان اقتصاد مقاومتـی، دفـاع از 
توليد ملی و حتی دفاع از نـيـروی 
کار ايرانی اعالم ميشود، بر مـحـور 
کار ارزان طبقه کـارگـر تـامـيـن 

آنها قرار است کاری کنند .  ميشود
که با بـاال بـردن شـدت کـار و 
بيشترين درجه استثمار، هـزيـنـه 
های توليد را پايين بياورند تا سود 
سرمايه باال برود و نه تنها سرمايـه 

داران کنونی راضی شوند، بلکـه و 
بعالوه سرمايه داران خارجی نـيـز 
در ايران سرمايه گذاری کنـنـد و 
چشم طمع آنـهـا بـر سـودهـای 
فراوان ناشی از کارگر ارزان به اين 

 .گوشه از جهان دوخته شود
تامين اين استراتژی کـه بـه      

عنوان بهبود اقتصاد مـمـلـکـت و 
رشد صنعت و توليدات صنعتـی و 
افزايش صادرات در ايـن عـرصـه 
بيان ميشود، راهی ندارد جز اينکه 
نيروی کار ارزان شود و لـذا بـايـد 
هم دستمزد کارگر را زد و هـم 
شرايط کاری آنـرا سـخـت تـر و 

 . شدت کارش را باال ببرند
الزم به ذکر است که دفـاع از      

نيروی کار ايـرانـی، تـالش ضـد 
کارگری آنها علـيـه کـارگـران بـا 

تـعـرض .  پيشينه افغانستانی اسـت
به اين بخش از طبقه کارگر را بـه 

دنـبـال "  ايرانـی" نام دفاع از کارگر 
معرفی کارگر افغانستانـی .  ميکنند

به عنوان عامل بيکاری، ابزار آنـهـا 
در اين تعرض و وسيله ای بـرای 
انشقاق در ميان طبقه کـارگـر و 
کاشتن تخم نفاق و نفرت از آنـهـا، 
رشد ناسيوناليسم و کور کردن هم 
. سرنوشتی طبقاتی کارگران اسـت

امروز با ايجاد اين فضـا بـه ايـن 
بخش از طبـقـه کـارگـر چـنـان 
شرايطی را تحميل کرده انـد کـه 
برای تامين زندگی خود مـجـبـور 
باشد به سخت ترين شرايط کاری 
.   با ناچيزترين دستمزدها تن بدهد

به اين اعتبار تبليغات آنها عـلـيـه 
دفـاع از " کارگر افغانی که به نـام 

بيان مـيـشـود، "  نيروی کار ايرانی
ابزاري است برای تاميـن نـيـروی 
کار ارزان و مفتی که سـرمـنـشـا 
سودهای بادآورده برای سـرمـايـه 

آنها نيروی کـار کـارگـران .  است
افغانستانی را ميخواهند و بـه آن 
محتاجند، اين کارگران منشا سود 
بسيار بااليی هسـتـنـد، آنـهـا در 
حقيقت تالش ميکنند شرايط کل 
طبقه کارگر ايران را درست مـثـل 
موقعيت کارگـران افـغـانسـتـانـی 

فردا بايد ديد با اين فضا و با .  کنند
شرايط وخيمی که به اين بخش از 
طبقه کارگر ايران تحميـل کـرده 
اند، با اتکا به نفاقی که ايجاد کرده 
اند، با اتکا به فضای ناسيوناليستـی 

که عليه اين کارگـران دامـن زده 
اند، از آنها به عنوان اعتصاب شکن 
عليه تحرکات و اعتصابات کارگری 

عالوه بر ايـنـهـا .  نيز استفاده کنند
تامين چنين شـرايـطـی در گـرو 
تعهد به سرمايه داران برای امنيت 

امـنـيـت .  سرمايه های آنها اسـت
سرمايه در ايـران حـداقـل يـک 
فاکتور اساسی اش، ساکت کـردن 
کارگر معترض و ايجاد شـرايـطـی 
است که کارگر مجبور بـاشـد بـه 
بردگی مطلق که برايش مهندسـی 

محاکمه چـنـد .  کرده اند تن بدهد
باره کارگران چادرملو، حکم شالق 
آنها و تالش برای در هم شکستـن 
اراده جمعی و فرديشان در مقابـل 
زورگويی و گستاخی کـارفـرمـا و 
اعالم آن به کل طبقه کارگر بـرای 
ترساندن و مجبور کـردنشـان بـه 
. سکوت در ابعاد سـراسـري اسـت

ميگويند کـارفـرمـا از کـارگـران 
شکايت کرده است که نظم مـحـل 

نظم مـحـل !  کار را بهم ريخته اند
کار هم استفاده کارگر از تنها ابزار 
خود مبنی بر دست از کارکشيـدن 
و اعتصاب و اعتراض جـمـعـی در 
مقابـل زورگـويـی و اجـحـافـات 

و گويا ايـن دلـيـل . کارفرما است
کافی است تا کارگر محاکمه شـود 
و حکم شالق و زندان و جـريـمـه 

اينـجـا .  بگيرد و از کار اخراج شود
خواهيم ديد که عدالت آنـهـا چـه 
ميزان ضد کـارگـری اسـت، چـه 
ميزان جنايتکارانه و ددمـنـشـانـه 

کارفرمای يک محل کار، که .  است
بيش از دو هزار کارگر دارد و ايـن 
کارگران به ستم و زورگويي ايشان 
اعترض دارند و تنها راه اعـتـراض 
آنها بيان مطالبات و دست زدن به 
اعتراض جمعی است، اما شکـايـت 
اين دو هزار کارگر نزد هيچ مقامی 
به حساب نمی آيد، شکايت آنـهـا 
باعث بازپرسی از کارفرما در هيـچ 
دادگاهی نيست، کارفرما به جـرم 
اجحافات، به جرم اخراج و به جرم 
استثمار و نپرداخـتـن دسـتـمـزد 
کارگـر مـورد بـازخـواسـت قـرار 

اخـراج کـارگـران و از .  نميگيرد
جمله نمايندگان آنها و قطع نـان 
شب خانـواده کـارگـری تـوسـط 
سرمايه دار جرم محسوب نميشود 
و هيچ کارفرمايی به ايـن دلـيـل 

عـدم پـرداخـت .  محاکمه نميشود
دستمزدی که تنها سرمايه کارگـر 
و خانواده کارگری است و اکنون از 
چادرملو تا بـخـش وسـيـعـی از 
مراکزی کاری به نرم تبديل شـده 
است، دزدی آشکار و بـهـم زدن 
نظم و قانون شکنـی بـه حسـاب 
نمی آيد و هيچ کـارفـرمـايـی تـا 
کنون به اين دليل نه تنها حـکـم 
زندان و شالق و جريمه نـگـرفـتـه 
است، بعالوه حتی مورد بازخواست 
و سوال قرار نگرفـتـه اسـت، امـا 
شکايت کارفرما ميتواند فعاليـن و 
رهبران و نمايندگان اين دو هـزار 

ايـن .  نفر را به هر جهنمی بکشاند
. و قانون است"  عدالت" هم اسمش 

قوانينی که از دوران بـرده داري 
هزار بار جنايتکـارانـه تـر و ضـد 

بالخـره در دوره .  انسانی تر است
برده داری تامين زندگی بـردگـان 
بر عهده صاحب برده بـود و نـان 
. شب و محلی برای زندگی داشتند

و امروز در بردگی مزدي و مـدرن 
دوران ما هـر صـاحـب بـرده ای 
ميتواند نان شب کارگر را قـطـع 
کند، ميتواند کارگر را هـر وقـت 
خواست اخراج کند، ميتوانـد هـر 
وقت خواست کارگر را بـه دادگـاه 
بکشاند و ترس از زندان و شالق و 
اخراج از کار را باالی سـرش قـرار 

اين حقايق جامعه ما و ايـن .  بدهد
دولت بورژوايی ايـران و "  عدالت" 

 . همه دولتهای سرمايه داری است
دولت آقای روحانی قرار اسـت      

موقعيت کارگران چادرملو و آزاد 
گذاشتن دست کارفرما در هر نـوع 
تعرضی به کارگر را عموميت دهد، 
اين قرار است به نـرم کـاری در 

آنها در اين راه .  ايران تبديل شود
مـهـم .  يک سر سوزن توهم ندارند

نيست آقای روحانی سر کار باشـد 
يا همپالگی هايش؛ همگی بر ايـن 
نياز سرمايه در ايران بـه قـيـمـت 
تحميل محروميت بيشتر به طبقـه 

اينکه در ايـن .  کارگر تاکيد دارند
راه چقدر تفوق خـواهـنـد يـافـت 
بستگی به ميزان خـودآگـاهـی و 

طبقه کـارگـر .  اتحاد کارگری دارد
ايران برای دفاع از زندگی خـود و 
حتی برای دفاع از وضع موجودش 
راهی جز اتحاد کـارگـری عـلـيـه 

 .سرمايه را ندارد

٥٧ماره     



ی    ت ت  ٥٧ماره    ٤ حک  
 ...در کمين 

ترديدي نبود که در پايان ايـن      
فصل پر کشمکش، شـيـپـورهـاي 
داعيه اتمي رژيم در ازاي برسميت 
شناختن اش بـعـنـوان يـکـي از 
قدرتهاي منطقه از جانب آمريـکـا، 
جمع آوري خواهند شـد و غـرب 

خواهد داد فتيله تحريم هـا “  قول” 
با آرام گرفتن رژيـم .  را پايين کشد

اسالمي در يک هيرارشي منـطـقـه 
اي و نسبتا جهاني، ديـنـامـيـسـم 
روابط آتي جهان غـرب و دولـت 

امری که  ضـرب .  ايران رقم خورد
اول به نـفـع تـحـکـيـم قـلـدري 
بورژوازي ايران در خاورميانه است، 
و قدرت مانور ناسيوناليستي آن در 

بـر .  منطقه را افزايش خـواهـد داد
خــالف دورهــاي گــذشــتــه کــه 
جمهـوري اسـالمـی در مـقـابـل 
آمريکايی قرار گرفته بود که تـمـام 
عوامل را به حرکت در مـيـآورد و 
بسيج ميکرد تا او را وادار به تغييـر 
بکند، اما امروز با هزيمت آمـريـکـا 
در خاورميانه و از جا کندن آخرين 
خشت هاي جهان تک قطـبـي در 
مقابل ساير رقباي جهاني، اين کل 
بورژوازي ايران است که در خنـدق 
دولت اعتدال، آگاهانه و مشتاقانـه، 
نه تنها راه استحـالـه خـويـش را 
برگزيده است بلکه جـواز رسـمـي 
دخالت در امور خاورميـانـه را در 
کنار ساير نيروهاي مرتجع منطقـه 
از جمله عربستان و ترکيه، کسـب 

تـوافـق لـوزان بـراي .  کرده است
بورژوازي ايران و دولت اعتدال اش 

مدتهـاسـت .   چنين خاصيتي دارد
که ميکوشد از اسالم خمـيـنـى و 
لگدپرانى هاى ضد امپرياليستى و 
استقالل طلبانه اش، اعالم بـرائـت 

مدتهاست که ميکوشد خـود .  کنند
اسـالم ” را دمکرات جلوه دهـد و 

اگـر .  را وجه خود سازد“  خوشخيم
روزگارى غرب مجبور شده بود در 
دنياى جنگ سرد و براى ممانعـت 
از يک انقالب کارگرى و چپگرا در 
ايران به ناسيوناليسم جهـانسـومـى 
زير علم اسالم خميـنـى رضـايـت 
بدهد، حاال همين ناسيـونـالـيـسـم 
حاضر است پيرايه هاى ضد غربـى 
اش را بزدايد و اسالمش را کـامـال 
تخفيف بدهد، معتدل شود و زيـر 
بيرق دولت روحاني متحـد شـود؛ 
تمام متـاع قـابـل فـروش اردوي 

بورژوازي ايران و دولت اعتدال در 
لوزان، در واقع همين ناسيوناليسـم 

نيروهاي اين صف استحالـه و .  بود
شخصيت هايش حتي قرابـتـي بـا 
مصلحين اجـتـمـاعـي هـمـچـون 
استوارت ميل، روسو و منتسکيو و 

هيچ احـدي از ايـن . کينز ندارند
کمپ پرچمدار بهداشت مـجـانـي،  
بيمه بيکاري، تحصيل رايگان، لغـو 
آپارتايد جنسي و سـتـم بـر زن، 
آزادي تحزب، تشکل و اعتصاب، و 
. عليه استثمار خشن کارگر نيسـت

استحاله اين اردو چـيـزي اسـت 
ريـگـانـهـا، “  اصالح طلـبـي” شبيه 

از اين زاويـه .  تاچرها و يلتسين ها
معادل نسخه کهنه شده و ايرانيـزه 
شده دوران پس از پـايـان جـنـگ 
سرد اند، نسخه اي که خود با گند 

در “  دمـوکـراسـي و بـازار” الگوي 
دنياي امروز چنان باال آمـده کـه 
حتي مصمم ترين پرو روحاني هـا 
هم نقدا خوابهاي يلتسينـي نـمـي 

خودشان هم ميدانـنـد کـه .  بينند
الگوي رشد اقـتـصـاد بـه شـيـوه 
دموکراسي بازار حتي بـراي خـود 
غرب هم به ته رسيده و بـايـد بـه 
سمت الگوي چيني شده اقـتـصـاد 

امروز کانون توليد عظيـم .  خم شد
صنعتي نه در غرب بلکه در چين و 
کشورهاي آسياي جنوب شرقي، و 
. آمريکاي التين شکل گرفته اسـت

بايد کارگر  ايراني، اسـپـانـيـايـي، 
بريتانيايي و آمريکايـي ارزانـتـر و 
نازل تر از نيروي کارگر در چين به 
کار گماشته شوند تا اقتـصـادشـان 

اين مسيري است کـه .  جاني بگيرد
بورژوازي چه در غرب و چـه در 
ايران ناگزير بـه پـيـمـودن آن و 
فراهم کردن امـنـيـت و شـرايـط 

حملـه .  سودآوري و بقا در آن است
به معيشت کارگر، بيکارسازي هاي 
وسيع و تعرض همه جـانـبـه بـه 
حقوق اين طبقه، يک رکن فراهـم 
کردن شرايط رشد اقـتـصـادی و 
استحاله اي است که الگوی خود را 

اما از زاويه ديگر، .   از چين ميگيرد
سرمايه در ايران و خاورميانه، حتي 
اگر روبناي سياسي و مولفـه هـاي 
داخلي خود را نيز ماله بکشد، بـاز 
کماکان قادر نـيـسـت در سـايـه 
توافقاتي مانند لوزان به نـيـمـچـه 
امنيتي براي سرمايه گذاري دسـت 

امروز گشايـش سـيـاسـی و .  يابد

اقتصادي در ايران نمی تواند خارج 
. از معادالت خاورميانـه رخ دهـد

اينجا منطقه اي اسـت کـه هـم 
پيشروترين انقالبات اجتماعي قرن 

ايـران و  ٥٧همـچـون انـقـالب 
انقالبات بـهـار عـربـي و پـديـده 
مقاومت انساني در کوباني بـخـود 
ديده و هم چکيده تقابل ارتـجـاع 
بين المللي و محلي،  کشمکـش و 
تسويه حساب بورژوازي عـرب بـا 
بورژوازي ايران، مسله فلسطيـن و 
اسرايل، همراه با کـثـيـف تـريـن 
نيروهاي تاريخ بشري از القاعده و 
جبهه النصر تا داعش، دسـت بـر 
ماشه رو در روي هم ايستاده اند و 

تالش .  قدرت خود را تست ميکنند
ــا  ــراه ب ــم ــدال ه ــت ــت اع دول

 -پروپاگاندهاي اپوزيسيون بورژوا 
ليبرال ايران، و ميدياي نان به نرخ 
روز خور در به تصـويـر کشـيـدن 

، خـوش خـيـم و “ ايران متمدن” 
و متحد غرب کـه “  غير تروريست” 

فشار اسالمي بر جـامـعـه را نـيـز 
تقليل داده، ظاهرا تنها مولفه کافي 

جـزيـره امـن ” است که ايران را 
. کـنـد“  سرمايه و سرمايه گـذاري

اين اما يک شيادي تمام عيار است 
که بر مبناي آن جـامـعـه را بـه 

با دولت و به انتظار “  تعامل بيشتر” 
شکوفـه رشـد اقـتـصـاد و تـلـه 

سرمايه و سرمايه دار “  کارآفريني” 
سرمايه گذاري و صدور .  ميکشانند

سرمايه به ايران در اوضاع بحـرانـي 
خاورميانه که جمهـوري اسـالمـي 
خود يک عنصر دامن زدن بـه نـا 
امني و بي ثباتي در اين مـنـطـقـه 

پايان دادن بـه .  است، کشک است
چنين بحراني نه در توان جمهوري 
اسالمي است و نه در حيطه قدرت 

لذا مانع رشد سرمايه داري در .  آن
ايران با وصف کج شدن سر دولـت 
از في سبيل الله به سمـت غـرب، 
همچنان سياسي و مـنـطـقـه اي 

امـا ارکـان ايـن .  خواهنـد مـانـد
جمهوري استحاله چيزي نـيـسـت 

سونامـي .  جز ادامه اوضاعي که بود
بيکاري، فقر، دستمزد نازل، فحشـا 
و تن فروشي، همراه با بي حقوقـي 

 . همه جانبه انسان
وظيفه بي توقع کردن و ارعاب      

طبقه کارگر و مردم از هم اکـنـون 
توسط منتقـديـن دربـاري رژيـم، 
طيف ناسيوناليستهاي ملون، تـوده 

اکثريتي و جبهه مـلـي شـروع   -
ادبياتشان در دفـاع از .  شده است

بورژوازي ايران و دولتش بي پـرده 
بالخره با ورود :  سوال اينست.  است

جـامـعـه ” رسمي ايران به کـلـوپ 
، با پايان يافتن يـک دوره “ جهاني

تهديدات جنگي و از سر گـرفـتـن 
لغو تحريمها، وضعـيـت کـارگـران 
ايران چه تغييري خـواهـد کـرد؟  
تبعيض و آپارتايد عليه زنان که نه 
فقط در استخدام و محيطهاي کـار 
که در تمام ابعاد اجتماعي با قـوت 
ادامه داشته، بـه کـجـا کشـيـده 
ميشود؟ تعقـيـب، شـالق زدن و 
حبس رهـبـران کـمـونـيـسـت و 
راديکال کارگري که در لـيـسـت 
سياه دولت و کارفرما قـرار دارنـد 
چه مي شود؟ بعالوه و مهمـتـر از 
آن کارگران هـمـچـنـان از حـق 
داشتن تشکل هاي واقـعـي خـود 

بيکارسـازي و اخـراج .  محروم اند
کارگران در سراسر کشـور رو بـه 

براي ايـن .  گسترش گذاشته است
ارتش ذخيره بيکار هيچ تـامـيـنـي 
وجود ندارد، حتي هـمـان بـيـمـه 
بــيــکــاري نــاقــص و دم بــريــده 
جمهوري اسالمي را هـم تـمـامـا 

واقعيت اينست که گـرد .  نميدهند
و خاک اردوي سـرمـايـه حـول و 
.  حوش توافقات خواهـد خـوابـيـد

طبقه کارگر و اکثريت جامعه براي 
تحقق خواسته هاي خـود، بـراي 
نابودي فقر و فالکت، در اعـتـراض 
ــازل  ــيــکــاري و ســطــح ن بــه ب
دستمزدها، براي از مـيـان بـردن 
نابرابري انسانها، بـراي از مـيـان 
بردن مالکيت خصـوصـي و کـار 
مزدي، با خشونت و سرنيزه طبقـه 

لوزان و .  حاکمه مواجه خواهند شد
سازماندهى اقتصاد صـبـر و دفـع 
وقت شايد انفجار طبقاتي محـتـوم 
. را چند صباحى به عقب بيـانـدازد

اما کمين بـعـدى در سـرنـوشـت 
بورژوازي ايران و دولت اش، يـک 

 . کمين سياسى خواهد بود

حكمتيست  حزب  رسمي(نشريه هفتگي   )خط 
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