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 ثريا شهابي
 

انتخابات پارلمان ترکيه  با 
شکست پـالتـفـرم حـزب 
 يمحافظه کار و اسالم گرا

عدالت و تـوسـعـه بـرای 
تشکيل دولتی يک دسـت 
از اين حـزب، و از ايـن 
طريق تغيير قانون اساسی 
به نفع يک کاسـه کـردن 
تمـام قـدرت در دسـت 
رئيس جمهور، بـه پـايـان 

اين حزب در ايـن .  رسيد
انتخابات حاکميت مطـلـق 

گفته .  خود را از دست داد

ميشود که اين بـاخـت، و 
بعالوه راه پيدا کردن يـک 
حزب غيرسنتی پارلمـانـی 
با داعـيـه هـای چـپ و 
تــرقــيــخــواهــانــه، حــزب 
دمـکــراتــيـک خــلـق هــا 

(HDP)  برای اردوغان يـک
ناکامی حـزب .  شوک است

ــظ  ــف ــرای ح ــم ب ــاک ح
حاکميت مطلـق خـود و 

که بيش از  HDPپيشروی 
هر جنبشی از جـنـبـش 
احقاق حقوق اقليت کـرد 
زبان ترکيه نيرو ميگـيـرد، 
برای اردوغان و حـزب او 

سـال بـر مسـنـد  ۱۳که 
قدرت در ترکيه نشـسـتـه 
بود و نمـايـنـده تـمـام و 
کمال عظمت طـلـبـی و 
فاشيسم تـرک در دوره 
نخسـت وزيـری و بـعـد 
رياست جمهوری اش بود، 
سوت پـايـان يـک دوره 

شـــوک بـــيـــان .  اســـت
محترمانه مشتی است کـه 
مردم به سـتـوه آمـده از 
سيزده سال سياست هـای 
سوپرارتجاعی داخـلـی و 
خارجی اردوغان بر سينـه 

 ٢صفحه ...           او و 

 يا مشت بر سينه ! شوك
 حزب اسالم گراي تركيه

 در حاشيه انتخابات پارلمان تركيه

 مظفر محمدي
 

دولــت ســرمــايــه داران در      
ايران، زندگی فالكتبـاری را بـه 
مردم و بويژه به طبقه كـارگـر و 
اقشار زحمتكش جامعه تحمـيـل 

تعرض بورژوازی به طبقه کارگر نه تـنـهـا .  كرده است
هيچ نشاني از فروكش كردن ندارد بلـكـه دورنـمـاي 
تشديد و گسترش آن در ابعاد خـانـمـانسـوزي بـراي 
 .دهها ميليون كارگر و زحمتكش در ايران وجود دارد

راه حل دولت برای سودآوری بيشتر سـرمـايـه و      
جذب سرمايه های خارجی، حذف سوبسيدها يـکـی 

بدنبال حذف يارانه ها، سوبسيـد .  پس از ديگری است
بنزين را برداشته و از حذف سوبسيد نان حـرف مـی 

در مقابل، وعده آش نذری، صدقه اسـالمـی و .  زنند
اين اوج اهانت و بـی !  غذای مجانی به فقرا می دهند

حرمتی و دهن کجی به ده هـا مـيـلـيـون خـانـواده 
و اين اوج فالکتی اسـت .  کارگران و زحمتکشان است
 .که مردم به آن دچار شده اند

بايد از اين جانيان پرسيد، چرا به جـای صـدقـه      
اسالمی و آش نذری، دستمزد کارگاران را افـزايـش 
نميدهيد؟ چرا به کارگران بيـکـار بـيـمـه بـيـکـاری 
نميدهيد؟  چرا امکانات زندگی مردم را احتکار کـرده 
ايد تا به قيمت چند برابر بفروشيد؟ چرا همـه چـيـز 

 هست ولی  در دسترس مردم نيست؟
رژيم اسالمی مثل هر رژيم سرمايه داری  ديـگـر،      

بحران و ورشكستگی اقـتـصـادی اش را در مـيـان 
. كارگران و مردم زحمتكش سرشكن كرده و ميكـنـد

اين وضعيت شرايط فالکتباری را برای مردم فـراهـم 
 .آورده است

چرا فالكت؟! 
در مملكتي كه پول نفتش سرسام آور سـر ريـز       

كرده و در ابعاد چند ده و چند صد هزار ميلياردی به 
حساب دولتيان و  نظاميان و ديـگـر رانـت خـواران 

   ٤صفحه ...                         سرازير شده است؛ 

مبارزه و سازماندهي عليه 
 خطر گرسنگي و فالكت

 آذر مدرسي
 

اين روزها مسئله ورود      
زنان به ورزشگاهها دوبـاره 
به صدر روزنامه های پـرو 
دولت اعتدال تبديل شـده 
است و بهانه هم اين است 
که  ده روز ديـگـر تـيـم 
واليبال ايران و آمـريـكـا 
. مسابقه خـواهـد داشـت

ميگويند مسئله ورود زنان 
ــا از  ــه ــاه ــگ ــه ورزش ب

های مهم دو دهـه  چالش
های احـمـدی  اخير دولت

 . نژاد و روحانی بوده است
ــت از       ــای دول ــب رق

سرکشی دولت روحانی در 
مجاز کردن حضـور زنـان 
در ورزشگاه ميگـويـنـد و 

دولت تدبير باالخره " اينکه 

، !" کار خودش را انجام داد
شهيـنـدخـت مـوالوردی 
معـاون روحـانـی کـه از 
نظرش حضـور زنـان در 

مايه تلطـيـف " ورزشگاهها 
مژده "  محيط ورزشی است

امضای مـجـوز " ميدهد که 
هـای  ورود زنان به سـالـن

در راه است البته "  ورزشی
به شکـلـی کـه مـوجـب 

" جامعه مـتـديـن" نگرانی 
با مد نظـر قـرار " نباشد و 

دادن ابعاد شرعی و عرفـی 
از چراغ سبز پلـيـس "!  آن

برای حفظ امنيت زنان در 
 . ورزشگاهها حرف ميزنند

اما سخنـگـوی نـاجـا      
اعالم ميکنـد کـه هـنـوز 
ابالغيه ای بـرای حضـور 
زنــان در ورزشــگــاهــهــا 
بدستشان نرسيده است و 
مسئله حضـور زنـان در 
ورزشگاهها کـمـاکـان در 
داالنهای نيروی انتظـامـی، 
ــور و وزارت  وزارت کش
ورزش و جوانان، مشـغـول 

طرح مسئله .  بررسی است
در ميديای طرفدار دولـت 
بيشتر از اينـکـه جـدالـی 

مخالفين اصولگرا و " عليه 
دولت اعتـدال را "  بنيادی

 ٣صفحه ...  منعکس کند 

 دولت اعتدال“ اسالم زدايي”نخود سياه 
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پايکوبی و .   حزب اش زده اند    

شادمانی مردم در خيابانها بيـش 
از اينکه مـحـصـول  نـتـيـجـه 
انتخابات باشد،  انـعـکـاس ايـن 

 . واقعيت است
تغيير آرا انتخابات پارلمـانـی      

ترکيه، با وجود همه توطئه ها و  
سنگ اندازی ها و استفاده هـای 

قانونی و غيرقانونـی اردوغـان و  
حزب حاکم در تبليغات به نـفـع 
خود و عليه مخالفان، بيانگر عدم 
رضايت عـمـومـی از کـارنـامـه 

 .  اردوغان و حزب اش است
تشکيل يک دولت ائتالفی يا      

تجديد انتخابات، در صورتی کـه 
حزب اصلی برنده انتخابات يعنی 
حزب عدالت و توسعه قادر نباشد 
با هيچيک از احزاب ديگر دولـت 
ائتالفی تشکيل دهد، هر دو ايـن 
گزينه ها در هرحال تـرکـيـه را 
وارد تقابل هـا و جـدال هـای 
سياسی داخلی مهمـی خـواهـد 

جدالی که در آن مسـئـلـه .  کرد
کرد در ترکيه و جايگـاه آن در 
توازن قوا در خاورميانه، بخصوص 
در عراق و ايران،  يک رکـن آن 

نبض مطالبات ساير اقليت .  است
های تحت تبعيض و همچـنـيـن 
ســکــوالريســم و آزادی هــای 

همه و همه، يعـنـی ...  سياسی و 
پالتفرم اپوزيسيون چپ، تماما با  

مسله کرد ميزند و تحت تـاثـيـر 
مسئله ای که در آن .   آن است

از سازمانهای ناسيوناليـسـتـی و 
دولت های مرتجع منطقه  ای، تا 
جنبش کمونيـسـتـی نـقـش و 

از اين رو اين ادعـا .  دخالت دارند
که در دور آتـی جـدال هـای 
سياسی ترکيه جايگـاه مسـئـلـه 
کرد و بورژوازی کـرد تـعـيـيـن 

 .  است، اغراق آميز نيست
مسئله کرد، از ايران تا عـراق      

و سوريه و ترکيـه، اگـر از زيـر 
دست و بال احزاب و جـريـانـات 

در پارلمانها و ( ناسيوناليسم کرد 
بـيـرون )  يا خارج از پـارلـمـانـهـا

کشيده نشود و اگر در چهارچوب 
يک پالتفـرم کـمـونـيـسـتـی و 
کارگری، پالتفرمی که بر اتحاد و 
برادری طبقاتی آحـاد مـردم از 
کرد و ترک و فارس و زن و مـرد 
با هر مذهب و بـاور و گـرايـش 
جنسی تکيه دارد، پاسخ نگـيـرد، 
باخت انتخاباتی راست فاشيـسـم 
در ترکيه ميتـوانـد لـزومـا بـرد 
جنبش تـرقـيـخـواهـی و چـپ 

 . نباشد
ــای       ــه ــان ــازم ــزاب و س اح

ناسيوناليست کرد، احـزابـی کـه 
خود از يک طرف در دميدن در 
آتش کينه و نفرت قومـی بـيـن 
کرد و ترک و عرب و فارس نقش 
غيرقابل انکاری دارند و از طـرف 
ديگر تاريخا همواره مصـائـب و 

محروميت های کرد زبانان ايـن 
کشورها را وسيله گشاد تر کردن 
صنـدلـی حـکـومـت بـه نـفـع 
نمايندگان بورژوازی کـرد کـرده 
اند، قادر به پياده کـردن هـيـچ 
 .    پالتفرم خوش بينانه ای نيستند

ترديدی در اين نيسـت کـه      
شکاف در حاکميت ترکيه، امکان 
و شرايط مـنـاسـب تـری بـرای 
پيشروی جنبش های مترقـی و 
جنبش طبـقـه کـارگـر فـراهـم 

بی ترديد حضور احـزب .  ميکند
خالف جريان، با مطالبات مترقی 
و آزاديخوهانه،  در پـارلـمـانـهـا 
ميتواند شرايط مناسب تری برای 
ــای  ــش ه ــب ــن ــروی ج ــش ــي پ
آزاديخواهانه چپ و کمونيسـتـی 
طبقه کارگر و ساير بخش هـای 

امـا .  محروم جامعه را فراهم کند
اين واقعيت نه از نقش احزاب در 
پارلمانها و جدال هـای آنـهـا و 
توافقات و تخاصمات شان،  که از 
پائين و با اهرم فشار و تقـابـل و 
جنگ از پائين، و عليرغم پارلمان 

فردايی کـه رای .  صورت ميگيرد
دهندگان سرنوشت شـان را در 
دست نمايندگان اين پارلمـانـهـا 
گذاشتند و به سر کار و زنـدگـی 
خود بازگشتند، فردای بی قدرتی 

 . کامل آنها است
سرنوشت جوامع انسـانـی را      

بايد از چنگال اين انتخابـات هـا 
بيرون کشيد و آن را به شوراهای 

مردمی قانون گـذار و مـجـری 
حکومتی که از طريق اين .  سپرد

انتخابات ها به نام انتخاب مـردم 
مشروعيت ميگيرد هرچه بـاشـد 
عليه منافع اکثريت مردم ترکيـه 

ــرد ــد ک ــواه ــل خ ــم ــن .   ع اي
سرنـوشـت، و ايـن مـکـانـيـزم 
حکومتی، مستقل از مخالفت هـا 
و خوش نيتی و تمايل اين و آن 
عنصر مترقی، در اين و آن حزب 
 . با داعيه های ترقيخواهانه، است

جدال دو صف در انتخـابـات      
ترکيه، يکی صف اقتدار بيـشـتـر 
ناسيوناليسم ترک بـه رهـبـری 
اردوغان که پرونده قـطـوری از 
تقويت ناسيوناليسم عظمت طلب 
ترک و اسالم گرايی زيـر بـغـل 
دارد و ديگری مقاومـت مـنـفـی 
ساير احزاب پارلمانـی و حـزب 
جديد پارلمانی در ترکيه، از بـاال 
و در پارلمان به سرانجـام نـمـی 

 . رسد
به سرانجـام رسـانـدن ايـن      

جدال، کار جنبش هـايـی اسـت 
! که ريشه در اعماق جامعه دارند

کار جنبش کمونيستـی طـبـقـه 
با اين وجـود .  کارگر ترکيه است

باخـت اردوغـان و دود شـدن 
رويای صدارت مطلق و مجدد او 

بـر "  عدالت و تـوسـعـه" و حزب 
مسند قدرت،  بی ترديد ضـربـه 
مهمی به راست و اسالم گـرايـی 

 . است

وقتى توليد کننده از وابستگى به زمين و از کنترل ارباب فئودال خارج . انتقاد ما به ليبراليسم و دموکراسى از نوع انتقاد ما به خود شيوه توليد سرمايه دارى است” 
را، که در " کارگر آزاد" اما هيچکس مفهوم . تبديل ميشود که ميتواند نيروى کارش را آزادانه بفروشد، اين يک پيشرفت تاريخى است" کارگر آزاد" ميشود و به يک 

پيدايش دموکراسى . يردواقع به معنى انسان فاقد مالکيتى است که ناگزير به فروش نيروى کار خويش است، با آزادى واقعى انسانها در قلمرو اقتصادى اشتباه نميگ
ى در برابر ريخو برقرارى حقوق مدنى اى در راستاى اصول ليبرالى، و پيدايش مقوله فرد و شهروند بعنوان مبناى فرمال کسب مشروعيت حکومت، يک پيشرفت تا
زادى واقعى ز آحکومتهاى مطلقه بود، اما اين در قياس با آزادى واقعى، و تصويرى که جنبش سوسياليستى، با همه توهمات و ناروشنى هايش، همزمان با آن ا

دو جنبش . سوسياليسم و دموکراسى ايده هايى بوده اند که در طول تاريخ سرمايه دارى دوشادوش هم وجود داشته اند و رشد کرده اند. ميدهد، عقب مانده است
به اين اعتبار انتقاد سوسياليستى از دموکراسى و آلترناتيو سوسياليستى به دموکراسى به اندازه . در کنار هم و رقيب با هم و البته در بسيارى موارد در امتراج با هم

انتقادات محتوايى سوسياليسم به دموکراسى، که در واقع انتقاد به تلقى و تعريف بورژوايى از آزادى و از دولت و روبناى سياسى در . خود دموکراسى قدمت دارد
اين تصور که برقرارى دمکراسى، با تعبيرى که من در اين بحث از آن دارم، در برخى . سرمايه دارى است، صد و پنجاه سال قبل همانقدر موضوعيت داشت که امروز

به اين معنى که آزاديخواهى در اين کشورها را . جوامع امروز هنوز ميتواند محملى براى گسترش آزادى انسانها باشد، بنظر من خام انديشانه و غير انتقادى است
، )حتى اگر روزى اين بوده باشد(دموکراسى امروز يک سلسله حکم راجع به آزادى مطبوعات و عقيده و خوشرفتارى با اقليت ها نيست . دنبال نخود سياه ميفرستد

نميشود دموکراسى را بعنوان يک نهاد و يک روبناى . مدلى نيست که بتوان آن را دلبخواهى هرجا پياده کردـ بلکه عنوانى است براى رژيم سياسى بورژوازى امروز
و لذا اين بورژوازى و منافع اوست که معنى عملى دموکراسى و سهم اتباع جامعه از آزادى را در هر مورد و . سياسى استوار خواست و حکومت بورژوازى را نخواست

اگر جايى بورژوازى مستبد باشد و به حقوق فردى و مدنى بى اعتنا، که در انتهاى قرن بيستم اين کم کم يعنى همه دنيا، آنوقت . در هر دوره تعيين ميکند
دموکراسى امروز ديگر خود را بعنوان آنتى تز فئوداليسم و سلطنت مطلقه و حکومت . گسترش آزادى را از دموکراسى انتظار داشتن گول زدن خود و مردم است

 “.هان امروز استر جمذهبى تعريف نميکند، بلکه صاف و ساده سد دفاعى بورژوازى در برابر آزادى خواهى کارگرى و انتظارات آزاديخواهانه ملهم از سوسياليسم د
 

 “دموکراسي، تعابير و واقعيات” -منصور حکمت 



ی    ت ت    ٦٦ماره    ٣ حک
 ...نخود سياه 

 
سردواندن مردم و بـويـژه زنـان 
است، برای اميد بستن به اينـکـه 
دولت اميد و اعـتـدال بـاالخـره 
ــه  ــان ب ــرای ورودش ــی ب راه

دامـن !  ورزشگاهها پيدا ميـکـنـد
زدن به اين اميد که گويا  دامنـه 

از بـاال از "  اسـالم زدايـی" روند 
طرف پهلوان پنبه هـای دولـت 
اعتدال قرار است به حـق زنـان 

زنـان "  انشـاالـلـه" هم بـرسـد و 
ميتوانند الکپشتی هم که شـده 

زير سايه دولت اعتدال، سی و يـا  
چهل سال ديگر  به حقوق قابـل 

 .  اعتنايی برسند
از جامعه قـرار "  اسالم زدايی" اوال 

نيست منجر به زدودن حاکميـت 
اسالم و يا قـوانـيـن ارتـجـاعـی 
. اسالمی از زندگی مـردم شـود

جـامـعـه " رسما ميگويـنـد کـه 
که اسم رمز جمـهـوری " ( متدين

از تغييـراتـی کـه )  اسالمی است
ذره ای قوانين اسـالمـی را در 
زندگی مردم کمرنگ کند، نگران 
ميشود و وظيفه دولت اعتدال و 
وزير و وکليش اين است جـلـوی 

 . چنين نگرانی هايی را بگيرند
و "  اسـالمـی زدايـی" دامنه      

" غرب گرايی" دوستی با امريکا و 
جمهوری اسالمی مـحـدود بـه 
تالش برای جذب دوستان غربـی 
. و سرمايه هايشان به ايران اسـت

قـرار "  قانونگرايی" ، " اسالم زدايی" 
" شـر" است امنيت سرمايه را از 

فتوای حوزه علمـيـه و تـعـرض 
سپاه و مجلس خبرگان و الـبـتـه 

کـارگـر "  شـر" بيش از همه  از 
. معترض، تضمين و تامين کـنـد

اين اسـالم زدايـی قـرار اسـت 
همزيستی مسالمت آميز ايران و 
بازار جهانی را به ضرب تشـديـد 
. استثمار و استبداد تضمن کـنـد

يعنی بهبود رابطـه "  غرب گرايی" 
با غرب، کنار گذاشتن مـرگ بـر 
امريکا،  دعوت از سرمايه غـربـی 
برای ورود به ايـران اسـت، نـه 

ايـنـرا !   زندگی به روش غـربـی
قبول نميکنـد و " جامعه متدين"

عليه آن با تمام نيرو و بـا تـمـام 

خشونت و توحشی که اينـروزهـا 
عالقه ای به يادآوری آن ندارنـد، 

از لباس شخصـی .  مقابله ميکنند
ها تـا دسـتـه هـای تـرور تـا 
اعدامهايی که هـنـوز روزانـه در 
جريان است، در مـقـابـل اسـالم 
زدايی بنيادين يعنی جدايی دين 
از دولت و آموزش و پـرورش و 
کوتاه شدن دسـت مـذهـب از 
زندگی خصوصی و اجتمـاعـی و 
سياسی مردم، محکـم ايسـتـاده 

اشتباه نکنيد مدارا، قانـون، .  است
. تعادل هـم مـحـدوده ای دارد

کارگر و آدم و زن آزاديـخـواه، 
مشمول قانون و مدارا و تعادل و 

جـامـعـه . " همزيستی نمـيـشـود
کنترل و مديريـت " برای "  متدين
زنان در ورزشگاه، بـرای "  هيجان

اعـتـراض و "  کنترل و مديريـت" 
خشم کارگر در کارخانه، ناجـا و 
سپاه و شورای اسالمی و اسـيـد 
پاشان سنتی اش را کـمـاکـان 

همين درجه .  حاضر به يراق دارد
نهايت اصالح از "  اسالم زدايی" از 

باال و اعتدال جمهوری اسـالمـی 
 . است

اما مهمتر از آن ايـن درجـه از 
چرخش، و نجس شـدن دهـان 
امثال روحانی و خامـنـه ای بـه 
حق زنان، واقعيت ديگری را در 

واقـعـيـت .  ايران بيان مـيـکـنـد
شکست ايدئولوژيک اسـالمـيـت 
جمهوری اسـالمـی در مـقـابـل 

پـان " يک پای شکـسـت !  مردم
جمهـوری اسـالمـی "  اسالميسم

شکستش در مـقـابـل مـردم و 
جامعه ای است کـه عـلـيـرغـم 
سرکوب و اعدام و تـوحـش هـر 
روزه تن به اسالمی کردن جامعه 

مردم در ايـران بـا .  شان ندادند
مقاومت و تن ندادن به قـوانـيـن 
ارتجاعی اسالمی، ايدئولوژيی کـه 
انسان بودن، شادی، سـعـادت را 
ممنوع اعالم ميکند و عـلـنـا و 
رسما به جنگ با آزادی و انسـان 
بودن زن مـيـرود، را بـه زانـو 

امروز پـديـده دولـت .  درآوردند
روحانی و لشگر روشنفکران بـی 
جيره مواجبش تالش ميـکـنـنـد 
اين شکست را به دستاورد خـود، 
به اعتدال جمهوری اسالمی، بـه 

و اصـالحـات از "  اسالم زدايـی" 
باالی جـمـهـوری اسـالمـی بـه 

" دولت اميـد و تـدبـيـر" رهبری
تالش ميکنند بـا .  منتسب کنند

پيروزی قلمداد کردن شـکـسـت 
شان و بـرای تـقـويـت پـروسـه 

، زن و کارگر و " اصالحات از باال" 
جوان معترض را دنـبـال نـخـود 

و وزارتخانـه هـا و "  قانون" سياه 
 . مجلس شان بفرستند

اســالم زدايــی در ايــران، کــار 
روحـانـی و .  جنبشی ديگر است

دولت اعتدال، با اسالم زدايی اين 
جنبش ارکان حاکـمـيـت شـان 

ايـن را .  تماما فرو خواهد ريخت
بهتر از هر کس خـودشـان مـی 

بايد بساط بادمـجـان دور .  دانند
قاب چين های فوکول کـراوتـی، 
خيل نويسندگان و روشنفـکـران 
اصالح طلب، که عقب نشـيـنـی 
اسالمی حکومـت را اصـالحـات 
قلمداد ميکنند و بهانه ای بـرای 
حفظ ارکان دولت اعتدال، جمـع 

 . کرد
اسالم زدايی کار جنبشـی اسـت 
که به هيچ بهانـه ای دسـت از 
مطالبه جدايی دين از دولـت و 
دست از مطالبه کـوتـاه کـردن 
دست اسالم از زندگی مردم و از 
ساختار سياسی  و اجـتـمـاعـی 

جنبشی کـه .  جامعه بر نمی دارد
خواهان لغو همه قوانين مذهبـی 

جنـبـشـی کـه !  و اسالمی است
خواهان جامعه سکـوالری اسـت 
که در آن زن و مرد، بی دين و با 
دين و با هـر رنـگ و نـژاد و 
پيشينه ای در تـمـام حـقـوق 
سياسی و اجتماعی و اقتصادی با 

عقب نشينی امـروز .  هم برابر اند
جمهوری اسالمی، شيفت آن از 
اسالميت داعشی به جـمـهـوری 

اسالمی معتدل و دوست غرب، و 
فروختن اين عقب نشينی به نـام 
اصالحات در مقابل اسالم زدايی، 

ــعــی اســت اســالم زدايــی .  واق
بنيادين و واقعی کـار جـنـبـش 
کمونيستی طبقه کارگر است که 
به اين خرافه برای قدرت گيـری 
. و در قدرت ماندن نيازی نـدارد

اسالم زدايـی بـنـيـاديـن کـار 
جنبشی است که نه تـنـهـا بـه 
مذهـب و خـرافـه و اراجـيـف 
اسالمی نياز ندارد که برعکس در 
مقابله با آن و باز کردن راه رشـد 
و تعالی فکر و فرهنگی جـامـعـه، 

طبقـه .   بيشترين بهره را می برد
کارگر برای لغو استثمار و بردگی 
مزدی اش بيـش از هـر چـيـز 
نيازمند لغو تمام و کمال پـديـده 
حاکميت مذهب و دخالت آن در 
زندگی خصوصی و اجتمـاعـی و 

اين حقيقـت .  سياسی مردم است
بخصوص در ايران با حاکـمـيـت 
يک حکومت مذهبی و تـا مـغـر 
استخوان مرتجع بيش از پـيـش 

 . صادق است

 ...مبارزه و 
در اوضاع و احوال كـنـونـي و      

براي مقابله با تورم و بـيـكـاري و 
گرسنگي، وظيفه فعالين كـارگـري 
سوسياليست و كمونيست و محافل 
و شبكه هايشان ايـن اسـت كـه 
جنبش هاي اعتراضي و اقتـصـادي 
كارگران را به هم ببافند، گرايشات 
غيركارگري صفـوف كـارگـران را 
اجتماعا نقد كنند، مجامع عمومـي 
وشوراهاي كارگري را بـه مـثـابـه 
تشكل توده اي طـبـقـه كـارگـر 
سازمان دهند و اتحادي از كارگران 
شاغل و بيكار عليه بيكـاري را در 

 .دستور خود بگذارند
رهبران و فعالين كـمـونـيـسـت و 
سوسياليسـت صـفـوف كـارگـران 
بهمراه كميته هاي كمـونـيـسـتـي 
لوالي اتحاد كارگران براي مـبـارزه 
بي امان عليه خطر گـرسـنـگـي و 
تحقق خواسـتـهـاي كـارگـران از 
طرفي و رهبران جامعه و مـبـارزه 
مردم براي ازادي و برابري از طرف 

 .ديگر هستند
سم یا و ده باد  ی                        ز وری اسال  گ  



ی    ت ت  ٦٦ماره    ٤ حک  
 ...مبارزه و سازماندهي 

 
در مملكتي كه صنايع سنگيـن       

و زير بنا و جاده هـا و خـط آهـن 
دارد؛ در مملكتي كـه مـحـصـوالت 
كشاورزي و مـيـوه و دامـداري و 
ماهيگيري و شيالتش ميتـوانـد در 
جهان مشهور باشد و بعضـا هسـت؛ 
در مملكتي كـه نـيـروي جـوان و 

درصد جمـعـيـت را   ٧٠كارآمدش 
چـرا اكـثـريـت ...  تشكيل ميـدهـد

مردمش به ايـن فـقـر و فـالكـت 
دردناك دچار گشته است؟ چرا رفاه 
در اين مملكت سرشار از نـفـت و 
دالر و معادن و صنايع  و منـابـع و 
نعمات، يك خواب و خـيـال شـده 

 است؟
جواب در يك  كالم اين اسـت      

كــه  ســرمــايــه داران بــزرگ و 
دولتمردان انگل و مفتخور و دزد و 
خيل كساني كه در اين آشفته بـازار 
جيبشان را پر كرده و ميلياردر شده 

 ١٠اند و همه اينها كه  كـمـتـر از 
درصد جمعيت  كشور را تشـكـيـل 
ميدهند، اما تمام درامدها و منابع و 
ثروت جامعه را در چنگ و كنـتـرل 

در مقابل اين وضـعـيـت .  خود دارند
چکار بايد کرد؟ آيا می توان دسـت 
روی دست گذاشت و شاهد تبـاهـي 

ميليون زن و  ٧٠فيزيكي و روحي 
 ! مرد و كودك در ايران شد؟

مبارزه و سازماندهی عليه خطـر      
گرستگی و فالکت، به امر حياتی و 
عاجل کارگران و زحمتکاشن تبديل 

وظايف عاجلی که  امروز .  شده است
 :بايد دست بکار شد و فردا دير است

 
ـ جنبش و  سازماندهـي دخـالـت ١

 توده اي
 

تحليگران اقتصـادی بـورژوازی در 
بحبوحه رقابت هـايشـان، مـبـارزه 
طبقاتی را تحت عنوان هرج و مـرج 
. و آشوب به رخ همديگر می کشنـد

بورژوازی و تحليلگرانش، در رابطه با 
حذف يارانه ها و گرانی مـايـحـتـاج 
مردم و باال رفتن قيمت ها و تـورم، 
از وقوع بحران های اجتماعی حـرف 

تحليلگران اقتصادی .  زده و می زنند
مجلس گفتند کـه اگـر رونـد آزاد 
سازی قيمت ها با شيب تنـد اجـرا 
شود، امکان شوک تورمی و هـجـوم 
مردم به فروشگاه ها و حتی نا آرامی 
 .های اجتماعی و سياسی وجود دارد

در مرحله اول حذف يارانـه هـا،     

آيا سرمايه داران و .  اين اتفاق نيفتاد
دولتشان می توانند به همين شکـل 
تعرض پی در پی خود بـه سـطـح 
معيشت طـبـقـه کـارگـر و مـردم 
زحمتکش را سازمان داده و قصر در 

 روند؟
راه مقابله با وضعيت موجـود و      

جلوگيری از وقـوع يـك فـاجـعـه 
انسانی،  اتحاد مردم و مـتـشـكـل 
شدنشان در نهـادهـای مـردمـي و 
سازماندهي ابتـكـارات تـوده اي و 

مـحـالت .  دخالت از پـايـيـن اسـت
شهرها و بخصوص محـالت فـقـيـر 
نشين، مكان و عرصه اصـلـي بـرای 
سازماندهی يك مبارزه و مـقـاومـت 
هدفمند و مقابله با خـطـر فـالكـت 

 .هستند
معتمدين مردم، فعالين كارگري و  

توده اي، زنان، جوانان، فرهنگـيـان، 
كارمندان روشنفكران متـرقـی كـه 
خود در نهادهاي توده اي، هيات ها، 
انجمن و كمـيـتـه هـاي مـردمـي 
متشكل شده انـد، سـخـنـگـويـان 
اعتراض سازماندهی شده مـردم در 

كميته هاي مردمي .  محالت هستند
در محالت، تعاوني هاي تـوزيـع و 
ديگر ابتكارات توده اي، ميـتـوانـنـد 
دخالت مستقيم مردم در كـنـتـرل 
قيمت ها، مصادره انبـارهـاي مـواد 
خوراكي و مايحتاج ضـروري مـردم 
كه توسط سرمايـه داران و دولـت 
احتكار شده اند و توزيع در مـيـان 
مردم و خـانـواده هـاي نـيـازمـنـد 

 .محالت را سازمان دهند
سرمايه داران و محتكران نبـض      

بازار را در دست دارند و مايـحـتـاج 
حياتي و ضـروري مـردم را نـگـه 
ميدارند تا بـه دنـبـال كـمـبـود و 
تقاضاي زياد، با چند برابر قيمـت و 
به صورت قطره چكان به بازار عرضه 

 .كنند
دخالت مردمي در سـرنـوشـت      
از طريق كنترل قـيـمـت هـا،   خود،

مصادره هاي سازمانيافته و تـوزيـع 
نيازمنديهـاي حـيـاتـي در مـيـان 
خانواده هاي گرسنه، قدرت اتحاد و 
همبستگي توده اي را به نـمـايـش 

مردم از اين راه دخالت در .  ميگذارد
سرنوشتشان را تمريـن و تـجـربـه 

همچنين ايـن دخـالـت و .  ميكنند
ابــراز وجــود كــارگــران و مــردم 

رژيم را مجبـور   زحمتكش و گرسنه،
خواهد كرد كه در مقابل وضـعـيـت 
فالكتبار كنوني پاسخگو بـوده، بـه 
خواست كـارگـران بـراي افـزايـش 

دستمزد توجه كند و بـه كـارگـران 
 .بيكار بيمه بيكاري بپردازد

 
 ـ جنبش مجمع عمومي٢
 

خطر گرسنگي و فالكت كمتـر  از 
طبقه سـرمـايـه .  خطر جنگ نيست

دار جنگ مرگ و زندگي را به طبقه 
ايـن .  كارگر تحمـيـل كـرده اسـت

 .مبارزه طبقاتي را بايد سازمان داد
توجيه گرسنگي خانـواده هـاي      

كارگري، نپرداختن بموقع دستمـزد 
كارگران، بيكار سـازي و اخـراج و 
محول كردن اينها به بهانـه هـايـي 
چون مافياي اقتصـادي، خصـوصـي 

حقه بازي و رياكاري   سازي و غيره ،
بورژوازي و نماينـدگـانشـان بـيـش 

اينها بهانه هايي براي شـانـه .  نيست
خالي كردن از زير بار مسووليتهايـي 
است كه دولت در قبـال وضـعـيـت 

ماهيت سرمايه . كنوني بر عهده دارد
داري، هر چه ارزان تر كردن كـاالي 
كا رگر كه نـيـروي كـار او اسـت، 

وقتي قيمت همـه كـاالهـا .  ميباشد
چند برابر ميشود، تنها كاالي كارگر 
براي فروش كه نيروي كارش اسـت 
را در همان سطح نگه ميدارند و يـا 
حتي پرداخت همين ناچيز دستمزد 

از قـبـل .  را هم به تعويق مياندازنـد
بحران اقتصادي و تورم و گـرانـي، 
ثروتمندان ثروتـمـنـد تـر شـده و 
كارگران فقير و گرسـتـه تـر نـگـه 

كاالي سرمايه داران .  داشته ميشوند
روز به روز گران تر و قيمت نـيـروي 
كار كارگر يا ثابت مانده و يـا اصـال 
اين نيرو و كاال به فروش نمي رود و 
گروه گـروه از كـارگـران بـيـكـار 

 .ميگردند
خطر گـرسـنـگـي و فـالكـت،      

ضرورت اتحاد طبقه كارگر، جـمـع 
شدن و سازمان دادن مصادره هـاي 

 .انقالبي را ايجاب ميكند
      
جنبش مجمع عـمـومـي ابـزار      

اعمال اراده و عـمـل مسـتـقـيـم 
جنبشي غيـر قـابـل .  كارگران است

كنترل و غير قابل تعطـيـل كـردن 
مجامع عـمـومـی كـارگـری .  است

سنگری است كه در آن طبقه كارگر 
ميـتـوانـد اتـحـاد خـود را بـرای 
جلوگيری از پاشيده شدن شـيـرازه 
خانواده های كارگری در نـتـيـجـه 
. فالكت، تامين و تضـمـيـن كـنـد

برگزاری مجامع عمومـی كـارگـری 
بطور سازمانيافته و منظـم، ضـامـن 

موفقيت كارگران در مقابله با خـطـر 
فالكت و پس زدن تعرض كارفرماها 
و دولت به سطح معيشـت طـبـقـه 

سازماندهـی مـجـامـع .  كارگر است
عمومی منظم كارگری وظيفه عاجل 
فعالين و رهـبـران كـا رگـري و 
كارگران سوسياليست و كمونيـسـت 
بخصوص در مراكـز كـلـيـدی كـار 

 . است
طبقه كارگر متحد و مـتـشـكـل در 
مجامع عمومي كارگري در مـقـابـل 
وضع موجود، خواهان تـعـيـيـن و 
افزايش دستمزدها به تناسب تورم و 
توسط نمايندگان واقعي كـارگـران، 
بيمه بيكاري مكفي براي همه افـراد 

سال و ممنوعيت اخراج  ١٦باالتر از 
 . است

 
 ـ عليه بيكاري٣
 

بيكاري منشا كار ارزان و سود كالن 
سرمايه داران و تـحـمـيـل فـقـر و 
گرسنگي به طبقه كارگر و كودكـان 
و خانواده هايشان اعم از شـاغـل و 

راه مبارزه بـا بـيـكـاري .  بيكار است
امروز ايجاد اتحاد و جنبشي عـلـيـه 

 .بيكاري است
اتحادي از كارگران شاغل و بـيـكـار 
كه شعار بيمه بيكاري مكفي بـراي 

سال، افزايش  ١٦همه بيكاران باالي 
دستمزدها بـه تـنـاسـب تـورم و 
ممنوعيت اخـراج كـارگـران را در 

ايـجـاد سـد و .  دستور خود بگذارد
صفي كه چماق تفرقه افـكـنـي در 
ميان كارگران را از دست بـورژوازي 
بگيرد و طبقه كارگر اعم از شاغل و 
بيكار را در مقابل سرمايـه داران و 
دولــتــشــان در يــك صــف واحــد 

 .قراردهد
اتحاد كارگری عليه بيكاری، متشكل 
از كارگران شاغل و بـيـكـار امـری 
عاجل و حيـاتـی بـرای مـبـارزه و 
. سازماندهی عليه خطر فالكت است

تحقق و تضمين اين امر بـر عـهـده 
فعالين كارگری بخصوص در مـراكـز 
كليدی و بزرگ كار قـرار گـرفـتـه 
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