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 ٦٧ 
!کارگران جهان متحد شويد 	

ی ت کار و ی                      ح ا  آزادی                        

 فواد عبداللهي
    

دولت اعتدال و تدبير،      
دولتـي .  ديروز دوساله شد

که بـا رئـيـس جـمـهـور 
مشعوف و رهبر مخـوفـش 
به همراه تمام بـازيـگـران 
پوزيسيون و اپـوزيسـيـون 
بورژوايي آن، تحت پرچـم 
لغو تحريم هاي اقتصـادي 
و دفع خـطـر جـنـگ بـا 

“ کلـيـد” آمريکا و اسراييل 
 . خورد
اگــر بــخــش اعــظــم      

اپوزيسيون بورژوايي ايـن 
رژيم در تمام آن سـالـهـا، 
عليرغم افاضاتشان در باب 
پرهيز از خشونت، مشغول 
چرتکه انداختن و چشمک 
زدن به دخالت غـرب بـه 
شيوه  ليبي در  ايـران و 
مدافع کـاربسـت حـمـلـه 
نظامي بودند، اما بـدنـبـال 
هزيمت سـيـاسـت نـظـم 
نوين عموسام اينبار هـمـه 
اين اپوزيسيون آويزان بـه 
عباي اعـتـدال روحـانـي، 
بازگشت به دامن غـرب و 

را مـوس “  جامعه جهاني” 
موس کردند و جملگي بـه 

 .مشروطه شان رسيدند
در اين مسـيـر، کـل      

حاکميت بر مدار خـامـنـه 
 -روحــــانــــي   -اي 

رفسنجاني به خط شد تـا 
از ريزشهاي بـيـشـتـر در 
صفوف طـبـقـه حـاکـمـه 
بکاهد و با پراگماتيسـمـي 

نـرمـش ” معقول، شرايـط 
اي را مهيا کـنـد “ قهرمانانه

که از مـقـطـع سـرکـوب 
تـا  ٥٧خونيـن انـقـالب 

امروز، در آن وقفه ايـجـاد 

“ دستـاورد” کل .  کرده بود
اين رژيم به بـهـانـه رفـع 
خطر جنگ و تحـريـم در 
مذاکرات هسته اي را بايد 
بر بستر اين فاکتـور ديـد 
که جهت بقا، راهـي جـز 

جهـان ” پيوستن به کلوپ 
تمکـيـن .  نداشت“  متمدن

به اين واقعيت را در کنـار 
زدن شعارهای استراتژيک 

فـتـح ” ، “ مرگ بر آمريکا” 
و صـدور انـقـالب “  کربال

 .  اسالمی بايد مشاهده کرد
به اين اعتبار براي اين      

دولــت و کــل بــورژوازي 
و “  قانونـي” ايران، فرصتي 

استثنايي بـراي لـفـت و 
ليس بيشتر فراهـم آمـده 

فرصتي که عاقـبـت .  است
در جوار آشتي و ساخت و 

، “ شيطان بـزرگ” پاخت با 
دسته جمعي از مـکـال و 
معمم، از قاتل و کارفـرمـا، 
تا استاديار و فيلـسـوف و 

و روزنامه نگار و “  باسواد” 
شومن هاي حقوق بشري، 
همديگر را بشکلي آشـنـا 
در آغوش کشـيـده انـد، 
قربان صدقه هم ميروند و 
مرتب اسـم شـب را در 
: گوش هم نجوا ميکـنـنـد

 ! دولت قانون
آري؛ اينهـا جـلـيـقـه      

قهرمانان نجات ” و “  قانون” 
به تن کـردنـد و “  جامعه

آمــده انــد دســتــي روي 
ايـن .  نظامشان بـکـشـنـد

دولت دو سال اسـت کـه 

آمده است جامعه ايران را 
. بهشت سرمايه داران کند

جايي که تـا چشـم کـار 
ــد،  ــکــن ــي ــت” م ــدال و “  ع

و اعتـدال ديـده “  انصاف” 
هـرکـس بـيـکـار :  ميشود

است، گرسنه است، فقـيـر 
شده، مقصر خود اوسـت؛ 
بي استعداد و تنبل بوده و 

آري، در .  عرضه نـداشـتـه
اين بهشت، فقر هر کـس 

. اش اسـت“ استعداد” فقر 
“ زرنــگ” دولــت حــامــي 

هاست، همانها که ترکيبي 
پول و چربي و خواست ” از 
هستند و در حـق “  خدا

ها مسوليتي ندارد؛  “ تنبل” 
و اين يعني دولـت پـول 
اضافي ندارد که خرج بـي 

 ...          استعدادها کند؛  
 ٢صفحه                 

 !فقط ما ميتوانيم

 امان کفا
 

در تاريخ مبارزه سياسی ايران، سازمان راه کارگر، اين 
فرزند خجول توده ـ اکثريت، پديده قابل مطالعـه ای 

اين سازمان هميشه روزهايی احساس اعـتـمـاد .  است
به نفس و ابراز وجود ميکند که قدرت هـای حـاکـم 

در روزهای معمولی !  احساس اعتماد به نفس ميکنند
با چتری بر فراز سر، تالش ميکند خود را از گـزنـد 
باران و آفتاب محفوظ نگاه دارد، و در اين راستا اگـر 
الزم شد همه نيروهايش را تا روز موعود در تـرشـی 

اما .  ميخواباند و فرمان تعطيلی مبارزه طبقاتی ميدهد
 چرا باز پای سازمان راه کارگر به ميان آمد؟ 

آقای مجيد دارابيگی، از حواريون راه کارگر، در برنامه 
دربـاره " خرداد امسـال، ٢١تلويزويونی راه برابری، در 

انتخابات ترکيه، آغاز فصلی نو در تاريخ اين کشـور و 
گفتار قابل تامـل "  اهميت اين تحول برای مردم ايران

ترکيه و انتخابات ترکيه،  باز شاخک .  و تعمقی داشت
های حسی ايشان را به حرکت درآورد و خودنـمـايـی 
جالبی به بهانه اين انتخابات در مورد کردستان ايـران 

در ابتدای اين گفتار، ايشان در پی شفادهنـده .  کردند
ای جديد،  به انتخابات اخير ترکيه چنگ مـيـزنـد و 

وي هم همچون بخشی .  فرياد يافتم يافتم سر ميدهد
از اپوزيسيون، پيکر بی رمق  خود را  به دست موجی 
از اميد به امکان دستيابی به بهبود شـرايـط، الـبـتـه 
اينبار از طريق انتخابات، می سپرد و همچون بخشـی 
از نيروهای سابقا اپوزيسيون اندر فوايـد ايـن امـيـد 

هـم هـمـچـون سـايـر هـم .  جديد سخن می گويد
خانوادگی هايش در اپوزيسيون، ايشان نيز نگاهش به 
سمت راه های رسمی و قانونی است، با اين تـبـصـره 
که گويی در ايران نيز می توان با تشکيل جبهه هـای 

در "  حزب دمکراتـيـک خـلـق" مدل کار "  دمکراتيک" 
به مردم ايران مژده می دهد کـه !  ترکيه را تکرار کرد

راه مبارزه جديدی جهت مقابله باجمهوری اسـالمـی 
 ٤صفحه . ...  به روی اين اپوزيسيون باز شده است

راه كارگر و باز هم مشكل 
 ! ابراز وجود

يکصـد و چـهـارمـيـن      
کنفرانس ساالنـه سـازمـان 

 ١١بين المللی کار از روز 
خرداد در ژنو شروع به کـار 

امسال نيـز بـه .  کرده است
روال هر ساله نمـايـنـدگـان 
رسمی جمهوری اسالمی در 
 .اين کنفرانس حضور دارند

امسال نيز عالوه بر وزير کار 
جــمــهــوری اســالمــی، 

   ٣صفحه ...      نمايندگان 

ريشخند تلخ 
 سازمان 

 بين المللي كار 
 ) اي ال او(

به طبقه كارگر 
 !ايران

كميته خارج كشور حزب 
 خط رسمي -حكمتيست 
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 ...فقط ما ميتوانيم

      
اتـاق “  بـرادران” برويد و از      

بازرگاني ياد بگـيـريـد و مـثـل 
کارآفرينان عزيز عرضـه داشـتـه 
باشيد در اين گشايش ايـده آل 

 . اقتصادي، پول درآوريد
تحميل بردگي بـه طـبـقـه      

کارگر، تحميل سکوت و سياست 
اقناع و به تسليم کشـانـدن ايـن 
طبقه در ساحت مقدس سرمايه، 
وظيفه بي چون  و چراي دولـت 

اينها آمده انـد تـا .  اعتدال است
چشم انداز اميد به بهبود زندگـي 
در سايه سوددهي بيشتر سرمايه 

و شالق سرمايه دار ايراني را بـه  
مطالبه و  افق طبقـه کـارگـر و 
.  اکثريت جامعه تبديـل کـنـنـد

گرو گرفتن نان خانواده کارگري، 
افزايش مدت زمان کار، انجماد و 
کاهش دستمزدها، تنزل سـقـف 
بيمه هاي اجتـمـاعـي، بـه کـار 
گماشتن کودکان، ستمکشي زن 
و نرخ باالي بيکاري در جامعه و 
در يک کالم، اعمال سياست کار 
ارزان و کارگر خـامـوش، ارکـان 
پايه اي امنيت سرمايه و پرونـده 
قطور دوسال حاکميت اين دولت 

و “  ارزان کـردن کـارگـر” .  است
تحميل استبداد بـر گـرده ايـن 
طبقه،  تنها ضامن دم و بـازدم 
سرمايه و سودآوري آن در ايـران 

و به اين اعتبار، هيچ دولت .  است
بورژوايي در ايـن خـطـه بـدون 
پايبندي به عملـي کـردن ايـن 
حکم اساسي يـکـروز هـم دوام 

 . نخواهد آورد
و همه اينها بدون کور کردن افق 
. انقالب کارگري غير ممکن است

بورژوازي ايران و دولت اش تنهـا 
با دفع خـطـر سـوسـيـالـيـسـم 
ميتوانند به حال و آيـنـده خـود 

دستگاه عظيم و طـويـل . بنازند
سرکوب دولتي، تهديد و زندان و 
اخراج و ارعاب کمونيست هـا و 
رهبران آگاه طبقه کارگر، اولويت 
کليدي دولت در خدمت امنـيـت 

 . و شکوفايي سرمايه است
ثانيا، در اين دو سال از عـمـر     

دولت اعتدال، به جرات ميـتـوان 

گفت که ايران تنها کشـوري در 
جهان بوده است که قوه مجـريـه 
اش، شامل ريـس جـمـهـور و 
کابينه آن، پليس مخفي و وزارت 
اطالعات و وزارت کشور و دارايي 
و سازمان زندانها و بانک مرکـزي 
آن، به طرز محير العقولي خود را 

قلمداد “  اپوزيسيون” اينجا و آنجا 
هـمـه :  ميگويند کـه. کرده است

چيز بايد در چهارچـوب قـانـون 
! بــاشــد؛ واقــع بــيــن بــاشــيــد

دولت بـيـرون !  رومانتيک نباشيد
از چهارچوب قـانـون کـاري از 

 ! دست اش ساخته نيست
اين تصوير که کل بـورژوازي      

ايران و دولت اش از خـارج تـا 
داخل آگاهانه به آن پـر و بـال 
ميدهند يک تصوير رياکـارانـه و 
مزورانه است که مصارف سياسي 
مهمي براي جمهـوري اسـالمـي 

اينها با اين تصوير خـود را .  دارد
از مسوليت اقدامات سرکوبگرانـه 
و فوق ارتجاعي دولـت خـويـش 

اين تصويـر .  مبرا جلوه مي دهند
اجازه ميدهد که ايـنـهـا وعـده 
تغيير بدهند بدون اينکه نـيـازي 

در ايـن .  به اجـراي آن بـاشـد
تصوير است که امثال عبادي ها، 
گنجي ها، زيباکالم ها، نگهدارها، 
سروش ها و بهنودها ناگهان گـل 

و “  حقـوقـدان” مي کنند و چهره 
ــش”  ــدي ــران ــاد” و “  دگ ــت و “  اس
در .  بخود ميگيرند“  روزنامه نگار” 

اين تصوير است که دفاع اردوي 
اپوزيسيون بورژوايي ايران از قـوه 
مجريه يک دولت آدمـکـش، در 
نهايت وقاحت دموکراسي طلبـي 

اين تصوير اجـازه .  قلمداد ميشود
ميدهد که فقر و فالکت ساخـتـه 
نظامشان را توجيه کـنـنـد؛ بـي 
حقوقي کـارگـر، بـيـکـاري، زن 
آزاري و حمله به حقوق و آزادي 
هاي سياسي در جامعه را تفسير 
کنند؛ تنور رقابت هاي انتخاباتي 
در صفوف جناحهايشآن را گـرم 
نگه دارند و نهايتا مردم را پـاي 
صندوقهاي راي بـه ايـن و آن 

جـنـبـه .  شخصيت رژيم بکشانند
مافوق فکاهي اين پديده به کنار، 
اينها بخش اصلي و انتگره از آن 

چيزي اند که بعنوان جمـهـوري 
اسالمي زندگي مـردم ايـران را 

ايـن دولـت .  سياه کـرده اسـت
بورژوازي ايران است که امروز بر 
سر کار است؛ لـولـو خـورخـوره 

دلــواپســان ” راســت و بــهــانــه 
ديـگـر بـراي مـردم “  نميگذارند

مردم ميـخـواهـنـد .  کارايي ندارد
که زن آزاري شنيع حـاکـم بـر 
ايران همين امروز خاتمه يـابـد؛ 
برابري حقوقي زن و مـرد اعـالم 
شود؛ اعدام لغو شود؛ استـثـمـار، 
انقياد و بردگي انسـان مـمـنـوع 
گردد؛ مردم ميخواهند بطور برابر 
از نعمات مادي و معنوي موجـود 
در جامعه برخوردار گردند؛ حـق 
مسکن مناسب، فراغت و تفريح و 
آسايش و امنيت داشته بـاشـنـد؛ 

آزادي  ٢١مردم ايران در قـرن 
تشکل و آزادي احـزاب شـان را 
مي خواهند؛ مردم حق اعتصـاب 

مـردم .  و تحزب مـي خـواهـنـد
تفتيش عقايد و تحميل عـقـايـد 
نميخواهند؛ مردم بيمه بيـکـاري 

مردم اينهـا را .  مکفي ميخواهند
براي خودشان ميخواهنـد و نـه 

بچه هاي قـديـمـي ” صرفا براي 
و “  مـظـلـوم” ، کارآفرينان “ سپاه

بچه سردارهـا و نـوکـيـسـگـان 
نوظهور در حکـومـت اسـالمـي، 
آنهـم درسـت در دورانـي کـه 
سقوط به زير خط فقر به يک تار 
مو وصل است؛ دولت اعتـدال بـا 
اين مطالبات بيگانه اسـت؛ ضـد 
آنهاست؛ آنتي تز اين خـواسـتـه 
هاست؛ اين به سرعت در سـطـح 
جامعه در طـول ايـن دو سـال 

به ايـن .  عيان و اثبات شده است
اعتبار، دولت اعـتـدال آخـريـن 
سنگر جمهوري اسالمـي اسـت؛ 
جشن پيروزي در اين سنگر، تلخ 
و زودگذر اسـت؛  آغشـتـه بـه 
هراس و ترسي عـمـيـق در دل 
سران و سربازان ايـن دولـت از 
طغيانهاي اجتماعي عظيم علـيـه 
فقر و استبداد اسـت؛ هـراس از 
طبقه کارگر متحدي اسـت کـه 
کافي اسـت در راس چـنـيـن 

يـکـدسـت !  جنبشي قرار گـيـرد
شدن بورژوازي ايران زيـر چـتـر 

اين دولت بيخود نيسـت؛ اعـالم 
جنگ مستقيم اين اردوگاه عليـه 
ما، عليه کمونيسم و طبقه کارگر 
ايران، عليه مسـاوات طـلـبـي و 

 . آزاديخواهي است
در مملکتي کـه لـيـبـرال و      

دموکرات و سوسيال دمـوکـرات 
آن حياتشان تراژدي مضحکي از 
عشقي دوگانه و بـيـفـرجـام بـه 
آخوند و شـاه بـوده و هسـت، 

بودن رژيـم اسـالمـي “  معتدل” 
. بيش از حد نـامـعـقـول اسـت

مشکل دولت اعتدال، عمامـه يـا 
کروات نيست؛ رابطـه بـا غـرب، 
توسعه يا گشايش اقتصادي اش 
نيست، اين توجيهات بـيـش از 

مشـکـل حـل .  حد مفنگي انـد
ناشدني، مطـالـبـات اقـتـصـادي 

مـطـالـبـاتـي در .  عاجـل اسـت
پاسخگويي به نيازهاي اقتصـادي 
و رفاهي توده هاي وسيع مردم و 
کاهش بي عدالتي هاي اجتماعي 
. و اختالفات فاحـش طـبـقـاتـي

معضل مستقيم و بالفاصله دولت 
ــران،  ــورژوازي اي ــدال و ب ــت اع
کمونيستها و طـبـقـه کـارگـري 
است که فقر و گراني و بيـکـاري 
کارد را به استخوانشان رسـانـده 

ايــن دولــت بــه اتــکــاي .  اسـت
استبداد و سرنيزه اي دهـا بـار 
تيزتر و خونريـزتـر از سـرکـوب 

،  ميـتـوانـد امـنـيـت ٥٧انقالب 
بـورژوازی .  سرمايه را حفظ کنـد

ايران با همـه جـوارحـش، ايـن 
وظيفه را در مقابل دولـت خـود 

" اعـتـدال" گذاشته و اسم آن را 
اگر روزنه امـيـدی .  گذاشته است

به بهبود در زندگی نسل حـاضـر 
وجود دارد، اگر فرصتي برای يک 
ــدام جــدي و يــک  عــرض ان

طبقاتـي در   -سدبستن سياسي 
برابر تعرض افسـار گسـيـخـتـه 
سرمايه هست، ايـن فـقـط بـه 
متحزب شدن و سازمان يـافـتـن 
پرولتاريای صنعتی ايـران حـول 
افق سوسياليستی طبقه کـارگـر 

 . گره خورده است
اينـبـار طـبـقـه کـارگـر و      

کمونيسمي هست که تاريخ را به 
 .روايت خويش رقم زند
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کارفـرمـايـان، خـانـه کـارگـر،      
شوراهای اسالمـی کـار و رئـيـس 
کانون عالی انجمنهای صنفی به نـام 
طبقه کارگر ايـران و بـه عـنـوان 
نمايندگان اين طبقه در کنـفـرانـس 
ساالنه سازمان جهانی کار پذيرفـتـه 

 . شده اند
اين در شرايطی است که حضور      

نمايندگان رسمی جمهوری اسالمی 
و تشکل های دولتی آن با اعـتـراض 
فعالين کارگری، تشکلهای مـوجـود 
در ايران و همزمان با اعتراض صفی 
از فعالين کارگری، آزاديخـواهـان و 
احزاب چپ در خارج کشـور روبـرو 

در جوار اين اجـالس و .  شده است
در اعتراض به حضـور و پـذيـرش 
نمايندگان جمهـوری اسـالمـی در 
سازمان جهانی کار،  امسال هـم از 
جانب نهادهای مدافع طبقه کارگر و 

احزاب و شخصيت های آزاديـخـواه  
 .اقداماتی  صورت گرفته است

اين در شرايطی اسـت کـه در      
شاهد صدها "  ای ال او" سال گذشته 

و صدها اعتراض و اعتصاب کارگری 
اعتراضاتی کـه .  در ايران بوده است

به هيوالی اخراج و بيکاری، به عـدم 
پرداخت دستمزدها، به دستگـيـری، 
زندان و پرونده سازی و اخراج از کار 
فعالين کارگری و به بـی حـقـوقـی 
کامل طبقه کارگر تـوسـط طـبـقـه 

" اعـتـدالشـان" سرمايه دار و دولـت 
ختم شده است و هنوز جريان دارد 

 . و ابعاد آن وسيع تر ميشود
ــس       ــران ــف ــن در "  ای ال او" ک

شرايـطـی بـرگـزار مـيـشـود کـه 
وسيعترين تعرض به معيشت طبقـه 
کارگر توسط دولت روحانی سازمـان 

در شـرايـطـی کـه .  داده شده است
آخرين روزنـه هـای "  اعتدال" دولت 

ابراز وجود مستقل طـبـقـه "  قانونی" 
کارگر را هر روز به بهانه ای تنگ تر 
و تنگ تر ميکند؛ و حداقل راه هـاي 
اعتراض کارگر به بی حقوقی مطلـق 

قـانـون " را،  در چهار چوب هـمـان 
ضد کارگری جمهوری اسالمی، "  کار

تا کـارگـر در ايـران،  .  هم می بندد
رسما و قانونا هم، از برده بی حقـوق 
تر و کت بسته تر در خدمت سود و 
! سودآوری بيشتر بماند و دم نـزنـد

ايـن "  نزاکت" اصالح قانون کار نام با 
 . تعرض بيشتر است

به نفع هرچه "  قانون کار" اصالح      
بيشتر باز گذاشتن دست کارفرمايان 
در اخراج و بيکارسازی و تـحـمـيـل 

بردگی و بی حقوقی بيشتر به طبقه 
کارگر، از برنامـه هـای اصـالحـات 
دولت اعتدال در خدمت به جامـعـه 

قانون کاری که .  کارگری ايران است
خود يکی از ضـدکـارگـری تـريـن 
قوانين کار عليه طبقـه کـارگـر در 
جهان معاصر اسـت، قـانـونـی کـه 
هميشه مورد اعتراض طبقه کـارگـر 
ايران بوده است، امروز قرار است بـا 

ضدکـارگـری تـر "  اصالحات" پرچم 
 ! شود
ــس       ــران ــف ــن در "  ای ال او" ک

شرايطی برگزار ميشود  که نه تنـهـا 
طبقه کارگر ايران از حـق تشـکـل 
مستقل خود محروم است، نه تنـهـا 
حق اعتصاب و اعـتـراض کـارگـری 
عمال کـامـال مـمـنـوع اسـت، کـه 
دستمزد کارگران ماههـا پـرداخـت 
نميشود و اعتراض بـه ايـن دزدی 

اخالل در تـولـيـد و " آشکار، به نام 
" عدالتخانه های"توسط " نظم جامعه

آنها، حکم زندان و اخراج از کـار را 
بعالوه صدها کـارگـر حـق .  ميگيرد

طلب به جرم دفاع از حقوق ابتدايی 
طبقه کارگر نه تنها از همه حـقـوق 
اجتماعی محروم که در گوشه زندان 

 .بسر ميبرند
آی ال او ايــن واقــعــيــات را      
بی تفاوتـی رهـبـری ايـن !  ميداند

سازمان به اين امر، زير پـا نـهـادن 
منافع بخشی از طبقه کارگر جهانـی 
در ايران و دهن کجی بـه اصـول و 
پرنسيپ هايی است که قاعدتا ايـن 
نهاد بين المللی، در صورت ظـاهـر 
هم که شده است،  بـايـد بـه آن 

کنفـرانـس آی ال او .  پايبند باشد
قاعدتا و  برای حفظ ظاهـر و ادعـا 
هم که شده اسـت، مـی بـايسـت 
مجمع نمايندگان واقعـی کـارگـران 
کشورهای مختلف جهان باشـد، نـه 
مجمع نمايندگان دولت و حـامـيـان 
. سرمايه داران اين و آن کشور عضـو

آيا اين حقيقت که خانه کـارگـر و 
شوراهای اسالمی و نمايندگانی کـه 
از جانب ايـن نـهـادهـای دولـتـی 
جمهوری اسالمی به کنفرانـس آی 
ال او مــی آيــنــد، تشــکــلــهــايــی 

آی ال " ضدکارگری اند، بر رهبری 
" آی ال او" پوشيده است؟  آيا بر "  او

پوشيده است که در ايران رهبران و 
فعالين کارگری و رهبـران تشـکـل 
های سنديکايی مستقـل از دولـت 
مانند سنديکای شـرکـت واحـد و 

هر بار به بهانه هـای ...  هفت و تپه و
مختلف تعقيب و دستگير و زنـدانـی 

شده  و همزمان از کار اخـراج مـی 
گردند؟ آيا ما بايد هـر سـالـه ايـن 
حقايق آشکار را به سـازمـان بـيـن 
المللی کار گوشزد و خـاطـر نشـان 
کنيم؟ آيا خود اين سازمان بارهـا و 
بارها در مورد سرکوب و دستگيـری 
فعالين کارگری به جمهوری اسالمی 

 ايران اعتراض  نکرده است؟
! آی ال او اين حقايق را مـيـدانـد  

مشکل ای ال او عـدم اطـالع از 
ماهيت ضد کارگر خانـه کـارگـر و 
شوراهای اسالمی و کـانـون عـالـی 
انجمن های صنفی و بی اطالعی از 
موقعيت طبقـه کـارگـر در ايـران 

مشکل اين است که خود ای .  نيست
ال او نهادی در خـدمـت سـازمـان 
تجارت جهانی، صندوق بين المللـی 

مشـکـل .  پول و سازمان ملل اسـت
اين است که اين نهاد خـود ابـزاری 
در دست نـهـادهـای ضـدکـارگـری 

" کارگـری" جهانی و به عنوان بازوی 
سازمان تجارت جهانی برای کنتـرل 
اعتراض جهانی کل طبقه کارگر در 
چهارچوب نرمها و قـوانـيـن مـورد 

دهـن .  قبول سرمايه جهانـی اسـت
کجی و ريشخند هر ساله سـازمـان 
بی المللی کار به طبقه کارگر ايـران 
و آغــوش بــاز ايــن نــهــاد بــرای 
نمايندگان جمهـوری اسـالمـی در 
کنفرانس ساالنه اش، بدليل ماهيـت 
اين سازمان و اهدافی است که برای 

اگـر ديـروز .  آن ايجاد شـده اسـت
اعتراضی ميکرد، آن اعتراض نه بـه 
خاطر ماهيت کارگری  ای ال او، که 
به دليل شکافـی بـود کـه  بـيـن 
حکومت ايران با دولت های غـربـی 

ای ال او در جـامـعـه .  وجود داشت
جهانی هم،  تحت اتوريـتـه هـمـان 
کسانی است که در ناتو و سـازمـان 
ملل و انواع نهادهای بين الـمـلـلـی 

نبض اين سـازمـان، .  رياست ميکنند
حمايت و عدم حمايت آن از طبـقـه 
کارگر در اين و آن کشور، و  محکوم 
کردن ها و نکردن های ايـن و آن 
دولت، تماما بـه رابـطـه روئسـاي 
بورژوزای جهانی با دولت های دست 
. دوم تر و حاشيه ای تر بستگی دارد

رجوع به کنوانسيون های جـهـانـی 
حقوق بشر و حقوق کارگر و حقـوق 

بـرای ايـن ...  زن و محيط زيست و 
نهادها،  تنها و تنها پوشش قانـونـی 
است برای پيروی از سياست هـا و 
منـافـع اقـتـصـادی قـدرت هـای 

 !  اقتصادی جهان
امروز ديگر حضور نمـايـنـدگـان     

جمهوری اسالمی در ای ال او نـه 
تنها مورد قبول اين سازمان اسـت، 
بعالوه و بعد از تـوافـقـات غـرب و 
جمهوری اسالمی، حتی ديگر شاهد 
غرولندهای گاه و بيگاه اين نهاد بـه 
گوشه هايی از اجحافات بـيـشـمـار 
جمهوری اسالمی عليه طبقه کارگـر 
ايران، حتی برای حفظ آبروی خـود 
نزد طبقه کارگر ايران هم نخواهـيـم 

بی تـرديـد حضـور فـعـالـيـن .  بود
اتحاديه های کارگـری در سـراسـر 
جهان و در اجـالس سـاالنـه ايـن 
سازمان، کماکـان فـرصـتـی بـرای 
فعالين طبقه کارگر ايـران و هـمـه 
احزاب چپ و راديـکـال اسـت، تـا 
صدای اعتراض طبقه کارگر بـه بـی 
حقوقی خـود را بـه گـوش آنـهـا 
برسانند و خود ای ال او را از ايـن 

اما ای ال او .  کانال زير فشار بگذارند
نه ظرفی در خدمت طبقـه کـارگـر 
جهانی بلکه نهادی است در خدمـت 
طبقه سرمايه دار و ابزاری است در 
دست سازمان ملل و سازمان تجارت 

 . جهانی
تشکيالت خارج کشـور حـزب      

، ضـمـن ) خط رسـمـي( حکمتيست
تقبيح حضور نمايندگان جمـهـوری 
اسالمی در کنفرانس ساالنه آی ال 
او و پذيرفتن آنهـا از جـانـب ايـن 
سازمان بـعـنـوان نـمـايـنـدگـان و 
سخنگويان طبـقـه کـارگـر ايـران، 
سکوت شرکت کنندگان در مقـابـل 
اين دهن کجی تلخ به طبقه کارگـر 
ايران در اجالس ای ال او را عمـلـی 
در جهت تضعيف و  زير پا نـهـادن 
حقوق و منافع کارگران ايـران مـی 

 .داند
طبقه کارگر جهانی برای مقابلـه      

با دولت هايی که به نام کارگـر هـر 
روز ابعاد تعرض به طبقه کـارگـر را 
گسترش ميدهند، به سازمان جهانی 

طبقه کارگر جهانـی، .  خود نياز دارد
به نهادهايی که بنام او و با شـرکـت 
نمايندگان دولـت هـای بـورژوايـی 
کنفرانس ميگيرند تا موانـع پـيـش 
پای سرمايه برای سود و سـودآوری 
بيشتر را از مـيـان بـردارنـد و در 
خدمت به اين منفعت، کارگر را بـی 
حقوق تر و ساکت تر نـگـاه دارنـد، 

 ! نياز ندارد
کميته خارج کشور حزب 

 )خط رسمی(حکمتيست
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يکباره فيلشان ياد هنـدوسـتـان      
و باز همچون کش به موضع ! ميکند

و جايگاه سازمان خـود در سـی و 
بـه .  شش سال گذشته، باز ميگـردد

مقطع پيش از حمـلـه جـمـهـوری 
اسالمی به طـيـف نـوکـر اش در 

اکثريت و پـيـش از    -صفوف توده
تبديل شـدن اجـبـاری آنـهـا بـه 

باز در جـان .  اپوزيسيون، باز ميگردد
بی رمق گذشته دميده مـيـشـود و 
فعال  راه کـارگـری مـا احسـاس 
اعتماد به نفس ميکند و نويد آشتی 

اگر می شود در :  ميفرمايند.  ميدهد
ترکيه در مقابل اردوغان ايسـتـاد و 

ايـن نـوع " جلوی پيروزی انتخاباتی 
و البد واليت فـقـيـه بـازی "  اسالم

اردوغان در مجلس ترکيه را گرفـت، 
پس چرا در ايران هم نـمـی شـود 
همين کـار را انـجـام داد؟ آقـای 
دارابيگی در برنامه تلويـزيـونـی راه 

خط رهـبـری راه " برابری، در ادامه 
بـيـداری " چنان از اين دوره " کارگر
نـه " به هيجان آمده است که "  ملی

عليه دولـت اردوغـان را "  به اسالم
حزب دمکـراتـيـک " نتيجه ابتکارات 

شيوه " ترکيه در پرداختن به  "  خلق
هــای مــلــمــوس جــنــبــش هــای 

و جلب رای اين جنـبـش "  اجتماعی
ها، زنان و بخشی از رای دهنـدگـان 

 .چپ می داند
مگر نه اينکه طيف شما سـی و      

شش سال پيش همين را بـارهـا و 
بارها تجربه کـرديـد و جـز اعـدام 

سروران شما کـه !  پاسخی نگرفتيد
ميخواستند با آنها تمرين دمکراسـی 
کنند، حزب خودشان، پاره های تن 
خودشان، حزب جمهوری اسالمی و 
حزب خلق مسلمان و شريعتمداری 
و بازرگان و بنی صدر و مـوسـوی و 
خاتمی را تحمل نمی کند، شمـا را 
تحمل کند؟ اعتماد به نفس خـوب 
است اما به اتکا آن ايران جمـهـوری 
اسالمی و اردوغان حزب عـدالـت و 
توسعه، با هـم تـاخـت زدن، اگـر 
بالهت نباشد حتمـا کـالهـبـرداری 

 .هست
بی افقی چپ غـيـر کـارگـری      

نااميد از جنبش اصالحات، نا اميد از 
دستيابی به کوچکترين وعده هـای 

دولت اعتدال، نا "  بازگشايی سياسی" 
اميد از چشم دوختن به جناح هـای 
درونی جمهوری اسالمی، به چـنـان 
استيصالی کشانده شده است که در 
اين باتالق و برزخ حاضر است به هر 

اينـبـار .  خس و خاشاکی دست ببرد
نيز، بار ديگر، دلشان را به انتخابـات 
و صندوق های رای در حـکـومـت 
!  جمهوری اسالمی خوش کرده انـد

گويی هـمـچـون احـزاب رسـمـی 
کشورهای اروپايی، تـوانسـتـه انـد 

همه پسـنـدی "  مانيفست انتخاباتی" 
 !را کشف کنند

اما آنچه که شنيدن تـراوشـات      
فکری آقای دارابيگی در اين گفـتـار 
تلويزيونی را قابل نـقـد و بـررسـی 
ميکند، پافراتر گذاشتن از الطائـالت 
سرهم بندی شده در مورد مقـايسـه 

ايشـان پـا بـه .  ترکيه و ايران است
حوزه اظهار نظر در مورد کردستـان 
ايران ميگذارند و در ايـن مـورد از 
داعيه های سپاه پاسدارن و فرماندار 
نقده در مورد حقانيت مبارزه مـردم 
در کردستان ايران، جلو ميزنند و در 
 . اين مورد  فرمايشاتی می فرمايند

بر اساس همين افق انـتـظـار و      
چشم دوخـتـن بـه راهـکـارهـای 
پارلمانی است که يکباره تجـزيـه و 
 . تحليل را به  کردستان می رساند

دارابيگی تمامـا بـه تـخـطـئـه      
مبارزات انقالبی در کردستان ايـران 

تجربه خـود " می رسد و ميگويد که 
ما در ايران هم نشان داد که مبـارزه 
مردم کردستان که بالفاصله بعـد از 
انقالب آغاز شد و توده ای هم شـد، 
و اکثريت مردم خلق کرد نيز پشـت 
سر آن بودند، به اين دليل شکسـت 
خورد که نـتـوانسـت بـا جـنـبـش 
ســرتــاســری ايــران، بــا مــبــارزات 

امـا .  سرتاسری ايران پيوند بـخـورد
اين تجربه را کردهای ترکيـه ديـده 
بودند و تالش کردهای ترکيـه ايـن 
است که مسئله کـردسـتـان را بـا 
مسئلـه دمـکـراسـی بـا مسـئـلـه 
سوسيالـيـسـم بـرای کـارگـران و 
زحمتکشان و همه مـردم تـرکـيـه 

 ". پيوند بدهند
اينجا جنـاب !  عجب مشعشعاتی     

دارابيگی، نه از مبارزات مـوجـود و 
طبقاتی کارگری و اجـتـمـاعـی در 
کردستان امروز، بلـکـه اشـاره اش 
مشخصا به جنبـش  انـقـالبـی در 
کردستـان و در فـردای انـقـالب 

،  و حمله تـمـام و کـمـال ١٣۵۷
جمهوری اسالمی بـه کـردسـتـان، 

مقاومت برحق انقالبی مـردم .  است
کردستان ايران در مـقـابـل حـکـم 
جهاد و فرمان کفارکشی را دلـيـل 

وقاحت صـفـت !  شکست آن ميداند
اين ديگر، نـه يـک !  گويايی نيست

سياست دنباله رو کردن کارگران و 
مردم مبارز، و جلـب اعـتـمـاد بـه 
صندوق های رای، بلـکـه نشـخـوار 
سياست سازمان راه کارگر و کميتـه 
کردستان آن در جريان حمـلـه بـه 
کردستان در سی و شش سال پيش 

تـحـمـيـل !   آقای دارابيـگـی.  است
جنگ به کردستان، سياسـت هـای 
نظامی و سياسـی و اقـتـصـادی و 
اجتماعی جمـهـوری اسـالمـی در 
تاريخ ايران، کردستان را به سـنـگـر 
انقالب در دفاع از دسـتـآوردهـای 

کردستان سنگـر .  انقالب تبديل کرد
مقاومت در مـقـابـل سـرکـوب و 
هالوکاست اسالمی ايران بود و هنوز 

 . به اين اعتبار سرخ است
کــردســتــان ايــران بــرخــالف      

الطائالت  شما با  جنبش سـراسـر 
انقالبی و کارگری ايـران پـيـونـدی 

ادامـه و .  عميق و انقـالبـی داشـت
سنگر تداوم  انقالب در تـهـران و 
مشهد و اصفهان و تبريـز و سـايـر 
شهرها و ادامه شوراهای کارگری و 
اعتصابات نفت و مبارزات کـارگـری 

عدم پيوند با جنبش سراسری . " بود
، امروز برای سازمان شـمـا و " ايران

هم خانوادگی هايتان در اپوزيسيون 
سابق است، در واقـع حـرف رمـز  
. خزيدن زير عبای روحـانـی اسـت

پيدا کردن راهی جديد برای مشرف 
شدن به خدمت جمهوری اسـالمـی 
به بهانه انتخابات ترکيه، مشکل شما 
است نه تاريخ و واقـعـيـات مـادی 

 !جامعه ايران
اقای دارابيگی، اما، بخوبی مـی      

دانــد کــه افــاضــاتشــان در مــورد 
کردستان ايران، آنقدر بی پايه است 
که حتی سازمان راه کارگر هم ديگر 
. امروز جرأت دفاع از آن را نـدارد

جايگاه کردستان، مبارزات انقـالبـی 
آن، سنندج سرخ و غيره در دل هـر 
کارگر و کمونيست و آزاديخـواه در 
ايران، بمراتب ريشه دارتـر از ايـن 
است که  جناب دارابيگی بـه ايـن 
سادگی خيال تخطئه آن را در سـر 

اين را او و سازمان مربوطه .  بپروراند
انـتـحـابـات در .  به وضوح می دانند

ترکيه بهانه ای است که توسط آن، 
اقای دارابيگی سعی در تاييد همـان 

داشـتـه " کـارگـر" سياستی را به نام 
باشد که چنـدی پـيـش ابـراهـيـم 
عليزاده و اخيرا، عبداللـه مـهـتـدی 

منظور نگفتـه آقـای .  ابراز کرده اند
دارابيگی از عدم پيوند، در حقيـقـت 
ابراز کينه قديمی اين سـازمـان در 

آن دوره، و خصــوصــا در دوره  
تشکيل حزب کـمـونـيـسـت ايـران 

او تنها سرزخم عفونی سی و .  است
اگـر .   شش سال قبل را بـرمـيـدارد

مشام همه از نسيم عفونت آن آزرده 
 . ميشود، به اين دليل است

تشکيل حزب کمونيست ايران، آن   
زخم قديمی است که امروز دوبـاره 

اين آن پديده ای .  سرباز کرده است
است که راه کارگر آن را  وصلـه نـا 
پيوسته ای ميداند که  ناهمگون بـا 

ايـن .  مبارزات مردم ايران بوده است
برای پيوسته " سازمان در آن شرايط 

مــانــدن بــا مــبــارزات ســراســری 
سوت پايان مبارزه طبقاتی تـا " مردم

 ! اطالع ثانوی را زد
در همان دوره، کميته کردستان      

اين سازمان نـيـز، بـرنـامـه حـزب 
کمونيست را به همين وقـاحـت در 
محتوا مترادف با برنامه شورای ملـی 
مقاومت و حتی برنامـه جـمـهـوری 
اسالمی معرفی کرد، و پاسخـش را 

ابـراز " رجوع کنيد بـه ! ( هم گرفت
مـنـصـور "  وجود به شيوه راه کارگـر

اين هـمـان *)  ١٣۶٢حکمت خرداد 
تاريخ و همان هـدفـی اسـت کـه 
ابراهيم عليزاده در سخنرانی اش در 
. ميان دانشجويان، به آن نـقـد دارد

اين، در حقيقت همان ابراز پـيـونـد 
ديرينه دوستی سازمان راه کارگر بـا  

 . ناسيوناليسم کرد است
ای کاش پا به پا و بـه مـوازات      

 ٣٢بورژوازی ايران، باالخره بعد از 
سال، سازمان راه کارگر هم  به ايـن 
درجه از بلوغ می رسيد و کاليبـر و 
شهامت آن را را داشـت کـه نـوع 

نه با گوشـه ! ديگری ابراز وجود کند
و کنايه زدن، نه تحت نام و به بهانه 
انتخابات ترکيه و  در يـک بـرنـامـه 
تلويزويونی، بلکه هـمـچـون بـرادر 
بزرگترش و هم پالگی های سـنـت 
دارترش، در حزب توده و اکثـريـت، 
به همان رکی و پوست کندگی ابراز 

 .وجود ميکرد
" ابراز وجود به شيوه راه کارگر*"
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