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در روزهاي پاياني ارديبهشـت مـاه در      

تهران، آنگاه که گلهاي سفيد و ارغواني در شکاف ديـوارهـا 
روييده اند، جيرجيرک ها ميخوانند و شاپرک هـا در هـوا 
غلت مي زنند، همزمان آسيد روحاني ريس جمهور دولـت 

نيز با صيانت نفس و عباي ابريشمي که به " اعتدال و تدبير"
تن اش زار ميزند، رويت ميشود و از  حال و آينده  بي آزار 

اســـــالم يـعـنـی : " و خوشخيم جمهوري اسالمي ميگويد
صداقت، برادری، مدارا، دســت هم را گرفتن و طرد افـراط 

قرآن از ما می خواهد که در جامعـه اثـری از ...  و خشونت
استبداد نباشد و جامعه سرشار از عدل و قسط و اعـتـدال 

 ..." باشد
نظام جمهوري اسالمي، تمام اشکال يـک جـمـهـوري      

متعفن بورژوايي را در خود دارد؛ چه زماني که مـامـور بـه 
خاک و خون کشيدن يک انقالب توده اي عظـيـم عـلـيـه 
بساط سلطنت بود و چه امروز که ارزش مصرف ايدولوژيک 
. اش نم کشيده و ظاهرا ژست خوشخيم بخود گرفته اسـت

حقيقت اينست که سناريوي اسالم سياسي توسـط تـالش 
همه جانبه بورژوازي داخلي و بين المللي در دوران جـنـگ 
سرد و براي مقابله با نفوذ شوروي و خطر کمونـيـسـم، در 
رقابت بر سر ايران بعنوان مهمترين پايگاه نـفـوذ غـرب، و 

شـکـل  ٥٧براي به خون کشيده شدن انقالب همـگـانـي 
 . گرفت

جمهوري اسالمي براي بورژوازي تنها آلترناتيو ممکن و      
دم دستي بود در مقابل ميليونها مردمي که بـراي آزادي، 
برابري و رفاه انقالب کرده بودند؛ طرح مناسب و درخـوري 
که با تحويل گرفتن ماشين دولتي حکومت شاه، و تکمـيـل 
آن با توحش اسالمي، پاسخ به يک نياز مقطعي و حـيـاتـي 

سرکوب انقـالب و طـبـقـه :  بورژوازي را در آستين داشت
 ! کارگر با چاشني يک ديکتاتوري خشن بورژوايي

سالخي بي رحمانه و بي سابقه آن انقالب، کشتار گستـرده 
مردم و قتل عام کمونيست ها و آزاديخواهان، بدون سپـرن 
سکان اين سرکوب به دست اسالم سياسي و در راس آن 

چتر استبداد و ارتجاع ضـد انـقـالب .  خميني ممکن نبود
امپرياليستي بر جامعه گسترانده شد و انقالبيون را   -بورژوا 

به جرات ميتوان گفـت .  به چوبه دار و ميدانهاي تير کشاند
که در اين مملکت تنها حکومتي که از لحاظ تـوحـش بـا 
جمهوري اسالمي قابل قياس بوده، حکومت آقا محمد خان 

کرد و از "  کوران" قاجار است که کرمان را تبديل به  شهر 
 ٣صفحه . ...                        چشم مردم تسبيح ساخت

 !“بي آزار”اصطبل آرمانهاي 

!کارگران جهان متحد شويد 	

ی ت کار و ی                      ح ا  آزادی                        

 خالد حاج محمدي
 

روز از اعتصاب کارگـران  ٢٨    
نورد صفا در ساوه مـيـگـذرد و 

هنوز هيچ چشم انداز روشنی از آيـنـده ايـن 
کارگران نورد . اعتصاب بر حق کارگری نيست

صفا عليرغم تهديدهای مختلف کـارفـرمـا و 
به شيوه های مختلف تالش کـرده ,  حاميانش

اند مديريت اين مرکز را متقاعد کـنـنـد تـا 
آنها را ...  حقوق پرداخت نشده و حق بيمه و

بپردازد؛ اما نه کار فرما و نه مقامات دولـتـی 
هيچ اقدامی در جهت پاسخ به مطالبات آنهـا 

طبق اخبـار سـايـت ايـلـنـا .  انجام نداده اند
مذاکرات امروز کارگران با مقامات ارشد ايـن 
. مرکز و مقامات محلی به نتيجه ای نـرسـيـد

طبق اين خبر با شروع مـذاکـره دو تـن از 
نمايندگان کارگران توسط مامورين اطالعـات 

کارگران .  دستگير و از کارخانه خارج ميشوند
در واکنش به اين اقدام جلسه را ترک و ادامه 
مذاکره را منوط به بازگشت نمايندگان خـود 

بعد از آزادی کـارگـران .  به کارخانه کردند
امـروز بـا حضـور  ١٢مذاکرات در ساعـت 

مديران ارشد کارخانه و رئـيـس اداره کـار، 
سياسی و اجتماعی فرمانـدار   -معاون امنيتی

اين شهر همراه با نمايندگان کارگران انـجـام 
طبق اين خبر کارگران با رد پيشـنـهـاد .  شد

پرداخت حقوق " طرف مذاکره کننده مبنی بر 
تـا "  روز ٤٠کارگران از مهر ماه به مـيـزان 
خواهـان “  حقوق معوقه به تدريج تصفيه شود

پرداخت فوری حقوق معوقه سه ماه گذشـتـه 
خود به عنوان پيش شرط راه افتادن تـولـيـد 

به اين ترتيب اعتصاب کارگران بعد از . شدند
روز با تـن نـدادن کـارفـرمـا و  ٢٨گذشت 

مقامات دولتی به خواستهای آنها کـمـاکـان 
 .ادامه دارد

در حين اين اعتصاب مـراکـز امـنـيـتـی      
 ٢٦جمهوری اسـالمـی در سـاوه شـنـبـه 

ارديبهشت شاپور احسانی راد از کـارگـران 
بازنشسته پروفيل ساوه را به بهانه تـحـريـک 
. کارگران لوله سازی صفا دستگير کـرده انـد

کارگران صفا بعد از اين ماجرا طی طـومـاری 
نفر رسيده است،  ٤٠٠که تا کنون به امضای 

عالوه بر خواست آزادی شاپور احسانی راد، بر 
مطالبات خود تاکيد کرده و اعمال کارفرما را 

دزدی از دسترنج و دسـتـمـزد و " شرم آور و 
هـمـزمـان .  نام گـذاشـتـنـد"  سفره کارگران

اعتراضات کارگری در کارخانه لـولـه سـازی 
خوزستان بدليل عدم پرداخت دستمزدها از 

و برخورد توهين آميز کارفرما به  ٩٣شهريور 
نفر از آنـهـا و  ٨٠کارگران و اخراج بيش از 

همزمان احضار و محاکمه تعدادی از کارگران 
و به جـرم "  آشوبگر" با تجربه اين مرکز به نام 

طـبـق .  در جريان اسـت...  اختالل در توليد و
خبرها، کارگران اين مرکز بـرای پـيـگـيـری 
مطالبات خـود تـا کـنـون بـا دادسـتـان، 
فرمانداری، استانداری، اداره کل صنايع، اداره 
کل کار و نمايندگان خوزستان در مـجـلـس 

 ٤صفحه ... شورای اسالمی مکاتبه داشته اند 

اطالعيه پاياني پلنوم سي و چهارم كميته مركزي 
 ٢صفحه )   خط رسمي(حزب حكمتيست 

 !دولت مسول معيشت كارگران است
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شب  ٩تا  ٨:٣٠راديو نينا هر شب ساعت

به وقت تهران از طريق ماهواره هاتبرد 
راديو نينا را گوش دهيد . پخش ميشود

و آنرا به دوستان و آشنايان خود معرفی 
 .کنيد
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پلنوم سی و چهارم کميته مـرکـزی 
حزب حکمتيست در روزهای شنبـه  

 ١٩(   ٢٠١٥مـه  ١٠و  ٩و يکشنبه 
با شـرکـت )  ١٣٩٤ارديبهشت ٢٠و

اکثريت اعضاء کميته مرکزی برگزار 
 .شد

ــرود        ــس از س ــوم پ ــن ــل پ
انترناسيونال و يک دقيقه سکوت بـه 
ياد جـانـبـاخـتـگـان راه آزادی و 
سوسياليسم رسما شـروع بـه کـار 

 .کرده و وارد دستور شد
 

دستور جلسات پلنوم عـبـارت       
 :بودند از
 گزارش  کميته رهبری·       
اوضاع سياسی ايـران، بـحـث ·        

پيرامون قطعنامه کميـتـه رهـبـری 
 حزب

ــم حــزب ·          ــگــره هشــت ــن ک
 حکمتيست

 انتخابات·       
گزارش به پلنوم توسط آذر مدرسی 
. دبير کميته مرکزی حزب ارائه شـد

ايشان بر متن تصويری عمـومـی از 
اوضاع متحول امروز و مـوقـعـيـت 
جريانات سياسی و اپوزيسيون ضمن 
اشاره به موقعيت حزب حکمتيسـت 
در صف مبارزه برای آزادی و برابری 
در جامعه ايران، و مصافـهـای آتـی 
طبقه کارگر و کمونيسم در تقابل بـا 
بورژوازی و تعرض جمهوری اسالمی 
به معيشت کارگران و تـوده هـای 
محروم جامعه، گزارش مشروحی از 
عرصه های مختلف فعاليت حزب در 

فاصله پلنوم سی و سوم تا مـقـطـع 
 .فعلی را به پلنوم عرضه کرد

اعضا کميته مرکزی با شـرکـت       
فعال خـود در مـبـحـث گـزارش 
بخصوص در ارتباط بـا مـوقـعـيـت 
کــنــونــی کــمــونــيــســم و حــزب 
حکمتيست فعاليتـهـای حـزب در 
عرصه های مختلف، را مورد تجزيـه 

پلنـوم ضـمـن .  و تحليل قرار دادند
تــائــيــد پــيــشــروی هــای حــزب 
حکمتيست بر ضـرورت تـعـجـيـل 
بيشتر در آماده کردن حزب و طبقه 
کارگر برای جدالهای آتـی تـاکـيـد 

 .داشت
اوضـاع سـيـاسـی " در مبحـث      
، آذر مدرسی ضمن مـعـرفـی "ايران

قطعنامه کميته رهبری حـزب بـه 
مولفه های اصلی اوضـاع سـيـاسـی 
ايــران پــس از تــوافــقــات لــوزان، 
صفبندی جديد سياسی طـبـقـاتـی، 
توازن قوای ميان جمهوری اسالمـی 
و مردم و مصافهای پيش روی طبقه 
کارگر و توده وسيع مردم محروم و 

وی .  حزب حکمتيـسـت پـرداخـت
ضمن اشاره به بی افقی بخش اعظم 
اپوزيسيون، به پوالريزاسيون سياسی 
در جامعه و نيروهای سيـاسـی، بـه 
مختصات تقابل جنبشهـای اصـلـی 
بورژوازی و طبقه کارگر بر سر آينده 
جامعه،  بر نقش و وزن طبقه کارگر 
و کمونيسم آن بعنوان تنها آلترناتيو 
راديکال و انقالبی جامعه بـر تـالش 
برای تقويت کمونيسم در جـنـبـش 
کارگری، در تقابلهای آتی مـردم بـا 

بورژوازی حاکم و بـرای پـيـروزی 
 .انقالب کارگری تاکيد کرد

اعضا کميتـه مـرکـزی ضـمـن      
پرداختن به جنبه های مختلف ايـن 
بحث و تاکيد بر جهت گيری درست 
حزب در اين دوره، به جنبـه هـای 
عملی تر و سياستـهـای مـنـتـج از 
قطعنامه کميته رهـبـری و پـروژه 
هايی که حزب حکمتيـسـت بـايـد 

پـلـنـوم  .  دنبال کـنـد پـرداخـتـنـد
قعطنامه کمـيـتـه رهـبـری حـزب 

توافقات ايران و امريکا، ريشه ها و " 
را به اتفاق آرا تصويب کـرد "  دورنما

و جنبه های عملی تر کار حـزب و 
تدقيق سياستهای دوره ای و پـروژه 
های حزب بر اساس قطعنامه را بـه 
 .کميته رهبری منتخب خود سپرد

 
در دستور کنگره خـالـد حـاج      

محمدی تصميم کمـيـتـه رهـبـری 
مبنی بر برگزای کـنـگـره هشـتـم، 
تدارک و زمان آنرا به اطالع پـلـنـوم 

پلـنـوم ضـمـن تـوافـق بـا .  رساند
برگزاری کـنـگـره حـزب، تـاريـخ 
برگزاری پيشنهادی کميته رهـبـری 

 . را به اتفاق آرا تائيد کرد
در بند انتخابات، پلنوم ابتدا آذر      

مدرسی را به عنوان دبير کـمـيـتـه 
مرکزی و امان کفا بعنـوان مـعـاون 

سپس رفقا امان کفـا، .  دبير ابقا کرد
ثريا شهابی، خالد حاج مـحـمـدی، 
فواد عبداللهی همراه با دبير کميتـه 
مرکزی را بعنوان کميته رهبری در 

 .پست خود ابقا کرد
در جوار پلنوم دو سمـيـنـار بـا      

اوضاع سيـاسـی ايـران در " عناوين 
سايه اعتصاب معلمان و اعتـصـابـات 

توسط رفـقـا مصـطـفـی "  کارگری 

اسدپور و مظفر محمدی و سميـنـار 
" آينده اقتصادی جمهوری اسالمـی" 

 .توسط رفيق امان کفا برگزار شد
  

 -حزب کمونيست کارگری ايران
 )خط رسمی(حکمتيست 

 )١٣٩٤ارديبهشت  ٢٢( ٢٠١٥مه  ١٢
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 ...اصطبل آرمانهاي  

، ٥٧اما عليرغم عظمت انقـالب      
يک واقعيت در مقابل همه کسـانـي 
قرار دارد که هنوز وفاداري خـود را 
به اهداف عمومي ايـن انـقـالب از 

اين انقالب شکست .  دست نداده اند
خورد و اين شکست با خود يکي از 
مرتجع ترين، ضد کارگـري تـريـن، 
ضد انساني ترين و فاسدترين رژيـم 
هاي سياسي نيم قرن اخيـر را بـه 

رژيمي که بـه دروغ، .  قدرت رساند
همواره به نام انقالب، خود را وارث 

طرد افراط و " آن معرفي ميکند و از 
 .دم مي زند" خشونت و استبداد

الگوي اسالم سياسي اما تنها به      
. داخل مرزهاي ايران محدود نمـانـد

تجديد حيات چنين ارتـجـاعـي در 
منطقه، صـدور انـقـالب اسـالمـي 
خميني، سياست تسليح و تـقـويـت 
جريانات اسالمي، بـدون حـمـايـت 
. هاي بي دريغ غرب ميـسـر نـبـود

سناريو از قبل توسط بورژوازي غرب 
و حاکمان جهـان و گـلـه وسـيـع 
سخنگويـان و مـبـلـغـيـن جـيـره 
خوارشان در دانشگاه ها و رسانه هـا 
جهت تحکيم موقعيت سرمايه داري 
غرب در مقابل رقيب شـرقـي خـود 

بيرون آوردن يـکـي :  چيده شده بود
از کثيف تـريـن ايـدولـوژي هـاي 
مذهبي از سياهچاله تاريخ، بمنظـور 
ايجاد دژي مستحکم مقابل قـدرت 

در “  خـطـر سـرخ” گيري کارگر و 
ايران و سدي در مـقـابـل قـطـب 

پربيراه نيست اگـر گـفـتـه !  شرقي
باشيم اسالم سياسي و جـمـهـوري 
اسالمي در راس آن بـا چـنـيـن 
قابليتـي، ابـزار ويـژه و مـنـاسـب 
امپرياليسم غرب در اوضاع بحـرانـي 
منطقه در يک دوره تاريخي معـيـن 

اما اگر سرکـوب کـامـل .  بوده است
در ايـران و تـقـويـت  ٥٧انقالب 

جريانات اسالم سياسي در منطـقـه، 
به تحکيـم اسـتـراتـژي سـيـاسـي 
بورژوازي غرب در مـقـابـل شـرق 
انجاميد، با فـرجـام ايـن رونـد بـا 
اضمحالل جهان تـک قـطـبـي بـه 
سرکردگي آمريکا و تقسيم مـجـدد 
جهان بين قدرتهاي امپرياليـسـتـي، 
امروز ستون اصلي و ايـدولـوژيـک 
اسالم سياسي يـعـنـي جـمـهـوري 
اسالمي نـيـز تـرک بـرداشـتـه و 

اسالم .  اسالميت اش در خنس است
سياسي بازيگران و قطب هاي ويـژه 
تري پيدا کرده که تمام قد در برابـر 
دولت و منافع بـورژوازي ايـران در 

 . منطقه ايستاده اند
حقيقت اينست که قدرت گيري      

جمهوري اسالمي و به دنـبـال آن 
گسترش جنبش اسالمي در منطقـه 
هرچند به ايجاد يک صف مـتـحـد، 
يکدست و قدرتمند اسالمي مـنـجـر 
نشد، اما نشان داد که حربه مذهـب 
و بطور اخص اسالم بـراي حـل و 
فصل اختالفات بورژوازي محـلـي و 
. بين المللي چقـدر کـارسـاز اسـت

بخش هايي از بـورژوازي عـرب در 
مقابل ايران و ساير رقباي منـطـقـه 
اي هم اکنون در حوزه خـلـيـج بـا 

قد علـم )  داعش( پرچم اسالم سني 
از .  کرده و خر خود را مـي رانـنـد

سوي ديگر، نياز کل بورژوازي ايران 
به وجود حاکميت مناسب و کارآمـد 
خود، به تغيير و تحول جـمـهـوري 
اسالمي از شکل ضروري حاکمـيـت 
سياسي سرمايه در برابر انـقـالب و 
براي سرکوب آن، با کـش و قـوس 
هاي زياد در طول اين سه دهه، بـه 
شکل مطلوب و ممکن حـاکـمـيـت 
سياسي بخش اعظم بـورژوازي در 
قامت جمهوري اسالمي انجـامـيـده 

اسالميت اين جمـهـوري، در .  است
برخورد به تنه واقعيت هاي اجتناب 
ناپذير سياسي، اجتماعي و اقتصادي 
با تناقض پااليش خود از ايـدولـوژي 
اش و شيفت کردن به يک حکومـت 
 . متعارف بورژوايي روبرو شده است

تمکين به اين واقعيت را در فريز     
، " مرگ بر آمريـکـا" کردن شعارهاي 

و صدور انقالب اسالمي "  فتح کربال" 
بايد ديد؛ امروز، علم کردن پـرچـم 

، " گشايش سياسـي و اقـتـصـادي" 
توسعه " و "  ضرورت بازسازي اقتصاد" 

در ايران، قرار اسـت ...  و "  اقتصادي
اين جمهوري آسماني را زمـيـنـي 

با کنار رفتن پرده سـنـگـيـن .  کند
ژورنــالــيــســمــي کــه بــه نــحــوي 
سازمانيافته حقايق سه دهه زندگـي 
مردم زير سلطه جمهوري اسالمي را 
پنهان مي کرد، معلوم شد که ايـن 
جامعه هويت اسالمي به خود نـمـي 

بر اساس ايـن فـاکـتـورهـا، .  پذيرد
ايدولوژي اسالمي در حاکميت امروز 

بورژوازي ايران و در خود جمهـوري 
اسالمي تضعيف گشتـه و گـمـاس 

 . گماس به حاشيه رانده ميشود
جمهوري اسالمي ايران، نمـونـه      

بارز شکسـت ايـدولـوژي اسـالمـي 
به اعتبار همه آنچه گـذشـت، .  است

امروز ديگر صحبتي از صدور انقالب 
امـت " اسالمي و تالش براي اتحـاد 

آنچه هسـت .  در کار نيست"  اسالمي
تکاپو در راه تسخير مکاني اليـق و 
درخور در تقسيم کار جـهـانـي بـه 
مثابه يک قـدرت سـرمـايـه داري 

بورژوازي ايـران و .  منطقه اي است
جهان در طي اين سالها به تـدريـج 
فهميدند، که تنها شـکـل مـمـکـن 
حاکميت اجتماعي و طبقاتي آنها و 
کل سرمـايـه در ايـران، هـمـيـن 

دلسوزترين، خـانـه .  جمهوري است
دارترين و نجيب ترين مادر فرزندان 

امروز جمهـوري اسـالمـي در !  اش
کارزار جا انداختن خود بـه عـنـوان 
حاکميت رسمي سرمايه در ايران، و 

و "  اسالم خوشخيـم" بويژه در ژست 
متحد استراتژيک حفاظت از منافـع 
غرب در منطقه، ايدولوژي و آرمـان 
هاي ناسيوناليسم عـظـمـت طـلـب 
ايراني را در زرادخانه خود گنجانـده 

دخالت در عراق و يـمـن و .  است
سوريه و تغذيه دستجات سپاه صدر 
و حزب الله و حماس و حوثي نه بـه 
خاطر باور ايدولوژيک به اسالم بلکه 
به دليل تـالش بـراي احـراز يـک 
موقعيت ممتاز در نـظـام سـرمـايـه 
داري جهـانـي و سـهـم خـواهـي 

ايـنـهـا .  بورژوازي ايران از آن اسـت
اهرم فشار ايذايي جمهوري اسالمـي 
براي فشار به رقباي منطقه اي در 
جنگ بر سر مـنـافـع سـيـاسـي و 

عروج دولت اعتـدال .  اقتصادي است
و ظهور روحاني، بالماسکه اين پـرده 

بورژوازي ايران تا آنجا .  برداری است
به خميني، خلخالي، خـامـنـه اي، 
رفسنجاني و خيل رهبران جـنـبـش 
اسالمي در سياست و اقـتـصـاد و 
ايدولوژي نياز داشت که به نـقـطـه 

اينها .  تالقي امروز اش با غرب برسد
سه دهه قمه کشي و اسـيـدپـاشـي 

و حکم جهـاد، سـه دهـه "  انقالبي" 
صدور باندهاي ترور مخالفينشان را 

جـامـعـه " در راه بازگشت به کلوپ 
به اجرا گذاشته اند و خيلي "  جهاني

اسالم و اسـالمـيـت .  هم راضي اند
اينها وسيله اي براي سرکـوب يـک 
انقالب بود؛ امـروز کـه مـامـوريـت 
اسالمي و آرماني اين رژيـم در بـه 

تـمـام  ٥٧شکست کشاندن انقالب 
شده، زمان بازگشت به سوي غـرب 

ابزار کهنه ديروز، امروز کارايي . است
ندارند؛ بويژه بعد از قلدري القاعده و 
داعش اين را خود خامنه اي بهتر از 

نـرمـش ” همه فهميده کـه بـايـد 
شانس آرمـان .  بخرج داد“  قهرمانانه

. اين رژيم سوخته اسـت"  اسالميت" 
" امپراتوري اسـالم" شوق خميني به 

به همان جايي رفت که قبل از آن 
امثال سيد "  خالفت اسالمي" آرزوي 

: جمال الدين اسدآبادي ها رفته بود
 !به زباله داني تاريخ

بدين اعتبار، تمام گـرايشـات و      
اليه هاي غش کرده بورژوازي ايران 
از خارج تا داخل در ته ايـن زبـالـه 
دان در جستجوي هـمـزيسـتـي بـا 
رفسنجاني ها، خـامـنـه اي هـا و 

روشنفـکـران و .  روحاني ها هستند
اديبان اين طبقه، خود را از شر هـر 
گونه وسوسه تحـول و مـدرنـيـتـه 
خــالص کــرده انــد و در فضــاي 
ناسيوناليستي و مـيـهـن پـرسـتـي 

اما دهها ميـلـيـون .  تنفس مي کنند
زن و جواني که قالب هـاي تـنـگ 

را “  هم ميهن ايراني” و “  امت اسالم” 
بر نميتابند، نيروي عظيـم طـبـقـه 
کارگري که توليد و بازتوليد زندگـي 
مادي جامعه به کار او زنـده اسـت، 
انتظاراتي پس عظيمـتـر از حـتـي 

فـقـط .  دارد ٥٧انتظارات انـقـالب 
سنن و گرايشات طبقه حاکم که در 
حفظ دنيـاي کـهـن ذيـنـفـعـنـد، 
ميخواهنـد جـامـعـه بـه هـمـيـن 
جمهوري اسالمي شـرکـا رضـايـت 

فقط کوچک ابدال هايـي کـه .  دهد
زندگي و حماقت ها و شکست هـاي 
شخصي خود را به جاي تاريخ مـي 
گيرند، خيال ميکنند جامعه خواهان 
تحول در ابعاد کالن نيـسـت و بـه 
پيشرفت نيم ميليمـتـري رضـايـت 

اما از نقطه نظر طـبـقـه .  خواهد داد
کارگر، استحاله بـورژوازي ايـران و 
دولت اش قسطي اسـت؛ فـکـاهـي 
است؛ انگشت نما است؛ آرمان هـاي 
بورژوايي مصرف شده اي است کـه 
بر تل خاکستر يک انقالب عـظـيـم 
توده اي ميدان دار شد و با قـلـع و 
قمع کامل آن اکنون ظاهرا خاموش 

اوضاع امروز حتما قند را .  شده است
آب  "VIP"در دل لــنــدهــورهــاي 

ميکند؛ همانها که با نشـمـه هـا و 
مباشرها در آبهاي آزاد قايق سواري 
مي کنند و به سالمتي عظمت ايران 

سم ...و ميهن پرگهر آواز مي خوانند یا و ده باد  ی                              ز وری اسال  گ  
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اين شرايط قـطـعـا بـه مـذاق       

کرگدن ها و کـارچـاق کـن هـاي 
سرمايه دار که با دستان پر و جيـب 
گشاد عزم بازگشت به وطن دارنـد، 

اما، پيش شرط چـنـيـن .  خوش آيد
استحاله اي تحميل استبداد شديـد 
دولت و گله بورژوازي بر عليه طبقه 

بازگشت به کلوپ .  کارگر ايران است
نيازمند دولتي است "  جهان متمدن" 

که با سفت کردن کمـربـنـدش، بـا 
مختصـات ضـد کـارگـري و ضـد 
کمونيستي که با توسل به هر وسيله 
ممکن، از ناسيوناليسم و مـذهـب و 
استراق سمع و باتون و تفنگ، بدون 
تعارف از اصول دموکراسي بورژوايي، 
از نظام سرمايه داري و سـودآوري 
سرمايه دفاع کـنـد و بـار بـحـران 

سرمايه جهاني را در اشکال فـقـر و 
فالکت و بيکاري بر گرده کـارگـران 

مشاهده سـيـمـاي کـريـه .  بياندازد
بورژوازي ايران و دولت اعـتـدال در 
آيينه جهاني يک دولـت سـرمـايـه 
داري در قرن بيست و يـکـم کـار 

بـورژوازي ايـران .  دشواري نيـسـت
ثابت کرده که هرگاه مـنـافـع اش 
بخطر افتد، بـمـوقـع بشـکـل يـک 
ارکستر همنواز در مقـابـل طـبـقـه 
کارگر و کمونيسم اين طبـقـه مـي 

اگر چيزي وجـه مشـتـرک .  ايستد
تمام اليه هاي بورژوازي ايران است، 
اراده آنها بر محصور کردن مبـارزات 
و مطالبات کارگري و بـه تـبـع آن 
دخالت مستقل اين طبقـه در امـر 
. سياست و تحزب کمونيستي اسـت

بي حقوقي سياسي، اقـتـصـادي و 

شرايط شديد استـثـمـار کـارگـر و 
زحمتکش جامعه ايران ادامه خواهد 

براي طبقه کارگر تنها ارزش .  داشت
پــوســت انــداخــتــن ايــدولــوژيــک 
جمهوري اسالمي، شفافيت يـافـتـن 
بيشتر صف مبارزه طبقاتي در ايـران 

براي طبقـه کـارگـر دورانـي .  است
است که بوي گند آپارتايد و شکـاف 
طبقاتي همه جا را گـرفـتـه اسـت؛ 
زماني است که فالکت و بيکاري بـه 
استخوان اش زده؛ دوراني است کـه 
اتحاد کل بورژوازي ايران و موقعيت 
باالدست سرمايه داران ايـرانـي از 
مکالهاي متجدد تا آيت اللـه هـاي 
ميلياردر را در کميـتـه مشـتـرکـي 
تحت نام دولت اعتدال بـبـيـنـد، و 
دست بکار تدارک و سـازمـانـدهـي 
انقالب کارگري عليه اردوي سرمايه 

پاپ، دااليي الما، خـمـيـنـي، .  شود
خامنه اي، روحاني، مال عمر طالبان، 
الشباب، بـوکـوحـرام، الـقـاعـده و 

همه بـه يـک آخـور ... البغدادي و 
ارتـجـاع سـرمـايـه :  بسته شده انـد

 ! داري
 

براي پاک کردن اين اصـطـبـل      
طبقه کارگر بيش از نـان شـب بـه 

 .انقالب کارگري نياز دارد
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مراجعه کرده، طـومـار و نـامـه     
نوشته اند، مسـتـقـيـمـا از طـريـق 
نمايندگان خود صحبت کرده انـد و 

تـجـربـه .  هنوز هم جوابی نگرفته اند
همين مدت کارگران اين مراکز بايد 
نشان داده باشد که کـل دسـتـگـاه 
حاکمه از مجلس و نمايندگانش تـا 
مراجع دولتی محلی تا حـراسـت و 
پليس و مراکز امـنـيـتـی، هـمـگـی 
بخشی از دستگاه دفاع از کارفرمايان 

در تمام اين .  و عليه طبقه کارگر اند
تحرکات بر حق کارگری نوک حمله 
کارفرما به کمک پليس و دسـتـگـاه 
امنيتی جمهوری اسـالمـی سـيـنـه 
نمايندگان کـارگـران و کـارگـران 
هوشيار و معترض را نشانه گـرفـتـه 

آنها عالوه بر اينکه دسـتـمـزد .  است
کارگران را در کيسه خود کرده انـد، 
اخراج و بيکاری و گرو گرفتـن نـان 
شب کارگران را همراه با تـهـديـد و 
احضار و محاکمه و زندان در مقابـل 
کارگران و خصوصا کارگران آگـاه و 
نمايندگان آنان قرار داده اند تـا هـر 
نوع حق طلبی و اتحاد کـارگـری را 

 . در نطفه خفه کنند
در تمام اين اعتراضات و در هـمـه 
اعتراضات کارگری تا کنون، حـربـه 
اخراج و ترس از بيکاری به عنوان برا 
ترين ابزار در کنار تهديد و ارعاب و 
محاکمـه کـارگـران آگـاه، عـلـيـه 
اعتراضات کارگری بدسـت گـرفـتـه 

وجود ميليونـهـا کـارگـر .  شده است
بيکار و افـزايـش هـر روزه دامـنـه 
بيکاری در اين جـامـعـه، هـر نـوع 

امنيت شغلی را از کل طبقه کـارگـر 
کارفرما و دولـت از .  استسلب کرده 

اين معضل به عنوان ابزاری برای دامـن 
زدن به وسيعترين انشـقـاق در مـيـان 

طبقه کارگـر .  کارگران استفاده کرده اند
در مقابل اين حربه در سراسر ايران و در 
هر تک اعتراض کارگری راهی ندارد جز 
بلند کردن خواست و مطـالـبـه بـيـمـه 
بيکاری مکـفـی بـه عـنـوان خـواسـت 

مـخـاطـب .  سراسری کل طبقه کـارگـر
کارگران در اين زمينه دولت جمـهـوری 

تا زمانی که مطالبه بيمـه .  اسالمی است
بيکاری مکفی به عنوان يـک مـطـالـبـه 
سراسری از جانب کارگران با شـاغـل و 
بيکار بلند نشده است، از اين ابزار علـيـه 
هر نوع اعتراض و اتحاد کارگری استفاده 

 .ميشود
توجيه دائمی کارفرمايان ايـن مـراکـز، 
نداشتن پول برای پرداخـت دسـتـمـزد 

، " کارخانه سود نميدهـد. " کارگران است
واردات کـاالی " ، " مواد اوليه نـيـسـت" 

... و "  خارجی مانع فروش توليدات است
بهانه های دائمی سرمايه داران و دولـت 
برای ساکت کردن کارگران و تـن دادن 

فردا ممـکـن .  آنها به بردگی بيشتر است
است دهها مرکز توليدی در رقابت ميان 
سرمايه داران ورشکست و مراکز قوی تر 
و سرمايه های بزرگتـر جـای آنـهـا را 
بگيرند، يا بدليل عدم سود دهی مرکزی 
بسته و سرمايه به جای پـر سـودتـری 
انتقال يابد، اين قانون رقابت در دنـيـای 
سرمايه داری است که روزانه در سراسـر 

مـعـضـل بـورژوای .  جهان شاهد آنـيـم
ورشکست شده در رقابت بـا بـورژوازی 
بزرگتر و ناتوانی اش در رقابت با سرمايه 

مشـکـالت نـاشـی از ...  های بزرگتر و 

رقابت بخشهای مـخـتـلـف بـورژوازی، 
معضل ما استثمار شوندگان کليت ايـن 

مـعـضـل کـارفـرمـای !  طبقه نـيـسـت
ورشکسته و باخته به سرمايه بـزرگـتـر 

همانطور کـه .  معضل ما کارگران نيست
باالرفتن سوددهی بورژوازی به مـعـنـی 
بهبود زندگی ما نيست عدم سود دهـی 
اش نبايد به معنی تحميل فقر بيشتر به 

 .  زندگی ما و خانواده مان باشد
به ما ميگويند تحمل کنيد وضع اقتصـاد 
مملکت خوب نيست، کسـری بـودجـه 

معلوم نيست چرا عليـرغـم ... .  داريم، و 
بدهی های باالی دولت و کسری بودجه 

بـه ...  حقوق وکالی و وزرای مجـلـس و
تعويق نمی افتد؟ ما ميـگـوئـيـم دولـت 

با وجود !  مسئول تامين معيشت ما است
دولـت مـوظـف اسـت .  کار يا بدون آن

زندگی انسانی با استاندارد امروز را برای 
همه شهروندان جامعه تامين و تضميـن 

. اين حداقل وظيفه هر دولتی است.  کند
زمانی که روسای دولت و مجلس و قـوه 
قضائيه و بقيه سران ريز و درشت اسـم 
حقوق معوقه را شنيدند و حقوهـايشـان 
بدليل بی پولی پرداخت نشد، آنزمان مـا 
! هم ميتوانيم کوتاه بيائيم و تحمل کنيم

وضعيت نابسامان معيشت اکثريت ايـن 
جامعه و دورنمای تاريکی که در مقـابـل 
ما ميگذارند پوچی هياهوی صف طويـل 
سرمايه داران خارجی برای رونـق دادن 

حـتـی اگـر .  به اقتصاد را نشان ميدهـد
سرمايه ها به ايران سرازير شوند و رشـد 
اقتصادی ايران بسيار باال بـرود و تـوان 
رقابت کاالی ايرانی در بازار از چـيـن و 

بيشتر شود، وضـع طـبـقـه ...  تايوان و 
کارگر و معيشت و امنيت شغلی آن بهتر 

لذا اميد به آينـده بـهـبـود .  نخواهد شد

اقتصادی جواب سرمايه و دولت اعتـدال 
آن برای سر دواندن ماست و نه راه حـل 

 .بيکاري، فقر و محروميت
کارگران نـورد و لـولـه سـازی و      

هـيـچ ...  پتروشيمی و خوردرو سازی و 
ابزاری برای تحقق مطالبات خود ندارنـد 
جز اتحاد خود کـارگـران، جـز طـلـب 
حمايت از همکاران خود در ساير رشتـه 
و مراکز کارگری و جز جلـب حـمـايـت 
خانواده های خود و مردم شرافتمند در 

هر نـوع چشـم .  شهرهای محل اعتصاب
دوختن به مجلس نشينان و مقامات ريز 
و درشت حکومتی جز توهم و سردواندن 
کارگران و خسته کردن آنها و لـطـمـه 
. زدن به اتحاد کارگران نتيجه ای نـدارد

تجارب همين مدت کارگران اين مراکـز، 
تجربه کارگران معدن بـافـق مـيـتـوانـد 

 . سرمشق هر تحرکات کارگری باشد
قرار است دولت اعتدال به قـيـمـت      

تعرض بيشتر به ما جامعه ايران را بـرای 
بـيـشـتـر "  سـودآوری" سرمايه داران و 
اين تنها به قـيـمـت .  سرمايه آماده کند

تباهی بيشتر ما، بـه قـيـمـت فـقـر و 
بيحقوقی بيشتر و استبداد بيشتر بـرای 

در اين راه جـز اتـحـاد .  ما ممکن است
کارگری و جز حمايت و هـمـبـسـتـگـی 
صفوف کارگران، جز حفاظت از رهبـران 
و نمايندگان خود در مقابل تـعـرض بـه 
. آنها راهی در مقابل طبقه کارگر نيسـت

هر نوع موفقيت در مبارزات کارگران اين 
مراکز از نـورد صـفـا و لـولـه سـازی 
خوزستان تا کارگران قطار شهری اهـوز 
در گرو حمايت از همـديـگـر و جـلـب 
حمايت هم طبقه ای های خود و مـردم 
شرافتمند جامعه در مقابل کـارفـرمـا و 

 .دولت آنها است


