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كابوس تـكـرار آن        78سال پس از هجدهم تير  16     
رويداد و كابوس كيفرخواست مردم از سه دهه حاكـمـيـت    
استبداد و سركوب دولتي كماكان بر سر اين رژيم سنگيني 

تير چيزي نبود جز خـواسـت      18پرچم اعتراضات .  ميكند
جنبشي كه به توهم تغـيـيـر    !  سرنگوني جمهوري اسالمي

رژيم از درون پايان داد و در سطح عمومي جامعه ميـخـي   
 . بر تابوت دوخرداد شد

دو خرداد براي مهار اين جنبش آمده بود؛ بـا پـرچـم           
در كنار همپالگي هاي خود در رژيـم،  “  افراطيون” مبارزه با 

شريك قلع و قمع جنبشي شد كه از پايين شكل گـرفـتـه    
تير اعالم اين واقعيت بود كـه در چـهـارچـوب          18.  بود

و درسـت بـه       .  جمهوري اسالمي نميتوان به جايي رسيد
همين دليل، نشانه گيرى مردم معترض عليه جنـاحـهـاى    

تير را به يك گره گـاه مـهـم       18مختلف رژيم است كه 
تاريخي، اعتراضى و سياسى در كشمكش با جـمـهـورى      

 .  اسالمى تبديل كرده است
اپوزيسيون راست، از جمله  مشروطه خواهان و سلطنت     

طلبان، توده اي ها، جبهه ملي، جمهوري خواهان الئيـك،  
و لشگر روشنفكران و ژورناليست ها، تا توانستنـد عـلـيـه       
جنبش توده اي براي سرنگوني، شريك در افق و آخور دو 
خرداد شدند، رژيم را به جناح خوب و بد تعريف كـردنـد،     
حاضر شدند با هر جك و جانوري به هر نوع وحـدتـي در     

زمـانـي كـه      .  مقابل آزاديخواهي و برابري طلبي برسـنـد  
جنبش سرنگوني ابعاد وسيعتري بخود گرفت، و دو خـرداد  
را از صحنه كنار زد و كليت جمهوري اسالمي را هـدف      

و “  سرنگـونـي طـلـب      ” قرار داد، زمانيكه حتي امريكا هم 
خواهان رژيم چينج شده بود، بخشي از همين اپوزيسيـون  
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نيروهاي حـزب كـمـونـيـسـت           
كارگري عـراق مـورد تـعـرض         
نظامي برنـامـه ريـزي شـده و           
سازمانيافته اتحـاديـه مـيـهـنـي         

ايـن  .  كردستان عراق قرار گرفتند
محاصره و حمله به دفاتر حـزب    

كمونيست كارگري عراق در شهر 
سليمانيه در ادامه تهديدات قبلـي  
اتحاديه ميهني، دستگيـري هـا،     
قطع كردن آب و برق و تـلـفـن      
دفاتر حزب كمونيست كـارگـري     
عراق و منازل شخصي رهبري و   
كادرهاي ايـن حـزب صـورت          

تعرضي كه بـا مـقـابلـه         .  گرفت
قهرمانانه رفقاي حزب كمونيسـت  

در .  كارگري عـراق روبـرو شـد       
 5جريان اين حمله و جنگ نابرابر 

نفر از اعضاي حزب كمونـيـسـت    
كارگري عـراق و ايـران جـان          
باختند، دو نفر زخمي و تعدادي از 
اعضا و دوستداران حزب تـوسـط   
نيروهاي اتحاديه ميهني دستگيـر  

 . ...شدند

حسن روحاني اخيرا در مـورد       
مذاكرات هسته اي در وين، اظهار 
داشته است كه با توافق و بـدون    

را “  اقتصاد مقاومتـي ” توافق مسير 
: وي گفته است.  ادامه خواهند داد

ما مسير اقتصاد مقاومتي را بـا      ” 
تمام توان و تالش خود ادامه مي 
دهيم چرا كه مي دانيم اين مسير 
به نفع كشور است و راهي اسـت    
كه مي تواند قدرت ملي را بـاال      

 “.ببرد
اقتصاد مقاومتي جـمـهـوري         

اسالمي و مسيري كه رفته انـد،    
براي طبقه كارگر ايران چيزي جز 
فقر و محروميت و تباهي بيشـتـر   
نداشته است و در آينده هم در بـر  

اين چيزي نيسـت  .  نخواهد داشت
اگـر  .  كه طبقه كارگر ايران ندانـد 

دوره اخير دولت روحاني و كـل      
رسانه هاي دستگاهي و خـيـل       
مزدبگيرانشان، تـالش كـردنـد        

“ اهميت صبر و انتظـار ” تحت نام 
 وعده هاي پوچ گشايش اقتصادي 

 
 
 
 
 
 
 

و اشتغال، زندگي سگي امـروز را    
به اين طبقه و كل مـحـرومـان      
جامعه بفروشند، امروز هر كـارگـر   
فهيمي  نتيجه اين انتظـار را در      
زندگي روزانه خود بـا افـزايـش        
قروض خود به هر كس و ناكسي 
و با احساس تباهي خود و خانواده 

 . اش در عمل ديده است
اينكه دولت روحاني كمربندها      

را سفت بسته است تا چوب حراج 
بيشتري به زندگي طبقه كـارگـر     

چوب حراج به .  بزند، حرفي نيست
زندگي كارگر و تامين كار ارزان و 
كارگر خامـوش رمـز پـيـروزي         

افـزايـش   ” و   “  اقتصاد مقاومتـي ” 
. دولت روحاني اسـت “  قدرت ملي

تا همينجا و در همين مدت پا بـه  
پاي هر پيشرفتي كه اين دولـت    

در خدمت به بورژوازي به جـيـب   
زده است، سهم كارگـر چـيـزي      
نبوده جز اخراج و بيكاري بيشتر و 
پيوستن هر روزه اين طبـقـه بـه      
ساير مراكز توليدي كه چندين ماه 
است دستمزدشـان را پـرداخـت        

 .نكرده اند
كشاندن كل طبقـه كـارگـر           

ايران به قهقراي توحش بيشـتـر،   
سهم طبقه كارگـر از اقـتـصـاد         

آقاي روحـانـي و     .  مقاومتي است
رشـد  !  دولتش جز اين راهي ندارد

سرمايه و افزايش سود آن و جلب 
طمع سيري ناپذير سرمايه داران   
ايراني و خارجي به جامعه ايران و 
تعهد اين دولـت بـه افـزايـش           
سودشان، در گرو كارگر بـاز هـم     
ارزانتر و بي حقوق تر و مستاصـل  

اينـكـه ايـن      .  تر از گذاشته است
دولت تالش ميكند اين مسيـر را    
طي كند و بردگي باز هم بيشـتـر   
به طبقه ما تحميل كـنـد، جـاي      

 .هيچ شك و شبهه اي نيست
اما اين مسير جاده يـك طـرفـه      
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تعرض سازمانيافته اتحاديه      
ميهني بـه بـهـانـه خـروج            
نيروهاي مسلح از شهرهـا بـا     
حمله به تشكلهاي تـوده اي      
مانند دفتر سازمـان دفـاع از       
حقوق كودكان، مركز حمايـت  
از زنان و سازمان مستقل زنان 
در سليمانيه و غارت اموال آن   
و گروگان گرفتن تـعـدادي از     
ــزب        ــري ح ــب ــاي ره ــق رف
كمونيست كارگري عراق كـه    
براي مذاكره دعوت شده بودند 

 .  ادامه پيدا كرد
حمله اتحاديه ميهني بـه         

كمونيستهايي كه براي آزادي   
و برابري و رفـاه و سـعـادت        
جامعه مـبـارزه مـيـكـردنـد،         
كمونيستهايي كه در مـقـابـل    
ارتجاع قومي و مذهبي حاكـم  
در كردستان پرچم برابـري و    
رهايـي زن، حـق كـودك،          
سكوالريسم، رفاه اجتـمـاعـي،    
آزادي بي قيد و شرط بيان را   
بلند كرده بودند، لكه ننگي بـر  
كارنامه اين جريان و دولـت      
تازه به قدرت رسيـده كـردي     

 . است
اتحاديه ميهنـي مـانـنـد            

ــي و           ــالم ــزادان اس ــم ه
ناسيوناليست خود براي فـائـق   
آمدن بر كمونيستها عليه شان 

سابـقـه   .  دست به اسلحه بردند
كشمكش و تقابل كمونيستهـا  
با ارتجاع اسالمي و قومي در   

 95كردستان عراق به سالهاي 
و قدرتگيري كمـونـيـسـم در       

بـه  .  كردستان عراق برميگـردد 
توطئه اي كه با فتواي قـتـل     

حـزب  ” ريبوار احمد از طـرف    
، گـروه    “ اهللا انـقـالبـي كـرد      

تروريستي وابسته به جمهوري 
اسالمي، و تالش جـبـونـانـه       
براي حمله به دفاتر اين حـزب  

تالشي كه با مقابله .  شروع شد

توده مسلح مردم در دفـاع از      
جرياني كه نماينده آينده بهتـر  
و زندگي انساني و بـرابـري و     
آزادي و عدالتخواهي شان بود، 

فتوا و حمله اي كـه  .  روبرو شد
مورد حمايت احزاب كـردي و    
دولت تازه به قدرت رسيده آنها 

پـس از ايـن       .  قرار گـرفـت    
شكست و تودهني مـحـكـم،      
تروريستهاي اسـالمـي زخـم      
خورده جبونانه كمونيستهـا را    

انداخته و   “  به دام” در تنهايي 
فتواي قتل ريبـوار  .  ترور كردند

، ترور رفقا 1995احمد در سال 
، 1998شاپور و قابيل در سال   

حمله اتحاديه ميهني به دفاتـر  
حزب كمونيـسـت كـارگـري       
عراق و سازمان هاي توده اي   

و ترور رفـيـق      2000در سال 
طيب احسان توسط جريـانـات   

نمونـه   2005اسالمي در سال 
هايي از تـقـابـل ارتـجـاع و          

 . كمونيسم در كردستان است
احزاب ناسيوناليست كرد سابقه 
طوالني از قلدري و آدمكشـي،  
تــقــابــل نــظــامــي و تــرور       

حمله به مقر .  كمونيستها دارند
سازمان پيكار در شهر بـوكـان   
در كردستان ايران و كشـتـن     
سه نفر از كـادرهـاي ايـن          
سازمان توسط حزب دمكرات، 
حمالت متعدد به نـيـروهـاي      
سازمان كـردسـتـان حـزب          
كمونيست ايران كه سرانـجـام   
به جنگي دو ساله كشيده شـد،  
جنگي كه حزب دمـكـرات را     
گوشمالي داده و سرجاي خـود  
نشاند، را هنوز مردم كردستـان  

روي ديگـر  .  ايران به ياد دارند
اين سكه اما سابقه طـوالنـي     
همكاري اين جـريـانـات بـا         
دولتهاي مرتجع منـطـقـه بـا       

، “ استفاده از شكـافـهـا   ” توجيه 
“ دفاع از منافع مـردم كـرد      ” 

براي كسب امتياز از ارتـجـاع     
اتحاديه ميـهـنـي    .  حاكم است

بطور ويژه اي كارنامه سياهـي  
از همكاري آشكار با جمهوري 
اسالمي، گوش به فرمان بودن 
طالباني، همكاري بـا سـپـاه        
قدس، باز كردن پـاي سـپـاه      
پاسداران و چـاقـو كشـان و        
آدمكشهايشان در كـردسـتـان    
عراق و نا امـن كـردن فضـا        
براي فـعـالـيـت سـيـاسـي            
اپوزيسيون جمهوري اسالمـي  

 . در خاك عراق دارد
احـزاب  “  مبارزه” قطبنماي      

ناسيوناليست كـرد در تـمـام        
طول تاريخ زندگي شان توافق 
و اميتاز گرفتن از دولـتـهـاي      

آنها نه مشكلـي  .  مركزي است
با استبداد حاكـم و فـقـر و          
محروميتي كه به طبقه كارگـر  
و اكثريت مردم  جامعه تحميل 
ميشود دارند و نه مشكلـي بـا     
فشار مضاعفي كه بـه مـردم       
! كرد زبان تحميـل مـيـشـود      

محروميت و بي حقوقي مـردم  
در كردستان سنتا و همـيـشـه    
دستمايه سهم خواهي و اميتـاز  
گرفـتـن بـورژوازي كـرد و           
احزابش از دولتها و سـهـيـم      

در مقابل .  شدن در قدرت است
اما دشمني آنها با كـارگـر و       
آزاديخـواهـي و بـا احـزاب           
كمونيستي در هيچ دوره اي     

حـملـه   .  فراموش نشده اسـت   
اتحاديه ميهني، در تبانـي بـا     
جمهوري اسالمي، به رفـقـاي   
ما در كردستان عراق تنها يك 
مورد از دهها مـورد جـنـگ        
افروزي آنها و تـالش بـراي       
نابودي فيزيكي هـر جـريـان      
آزاديخواه كه در مقابل ارتجـاع  
. و توحش آنها مي ايستد، است

طبقه كارگر و مردم آزاديخـواه  
آن جامعه هـيـچ راهـي جـز         
فراهم كردن توان دفاع از خود 
. در مقابل اين احزاب را ندارنـد 

اينرا تجربه جنگ ما با حـزب    
دمكرات، تـجـربـه تـقـابـل           

قهرمانـانـه رفـقـاي مـا در            
سليمانيه با لمپن هاي طالباني، 
اعتـراض وسـيـع مـردم در           
كردستان ايـران بـه حـزب          
دمكرات و طالباني در حـملـه     
نظامي به كمونيستهـا نشـان     

كمونيسم در جامعه .  داده است
كردستان چه در ايران و چه در 

بايد بتواند عالوه بـر  ...  عراق و
توان مقابلـه بـا دولـتـهـاي          
مركزي، امكان دفاع مسلحانـه  
در مقابل تعرض مسلحانه اين 
احزاب و باندهـاي قـومـي و        
ــه كــارگــر و          مــذهــبــي ب
آزاديخواهي و به خود را داشته 

 .باشند
امروز بيش از هر زمـانـي          

قدرت توده مسلح براي دفاع از 
خود، از زندگي و آسايش خـود  
در مقابل تعرض هر جريـانـي   
كه تالش كند با قلدري و زور 
اسلحه زندگي را ناامن كـنـد،     
مخالفين و معترضين را تـرور    
كند و زير سايه وحشت و ترور 
حاكميت كند، از نـان شـب         

 . واجبتر است
اينرا تجربه ما كمونيستهـا       

در كردستان ايران و عـراق و    
سازمان دادن جنبشي توده اي 
و مسلح در دفاع از آسـايـش،     
. امنيت و زندگـي نشـان داد      

توحش و تروريسم با نصيحـت  
 .مهار نميشود

 ...توحش با نصيحت  

س  یا و ده باد  ی                                                                                        ز وری اسال  مگ  

 
         

با وقاحت تمـام و بـا هـمـه           
توانشان، به دخالـت نـظـامـي       
آمريكا دخيل بستند، نـمـونـه      
حمله به عراق و سياست رژيـم  
چنج غرب را بعنوان تنها گزينه 
خالصي از شـر جـمـهـوري         
اسالمي باد زدند و جـلـو روي     

 . مردم گرفتند
سـال بـعـدتـر،        16امروز      

نگاهى به طيف متنوع احزاب و 
جريانات سياسى معطـوف بـه     

تير، پرچمها و اهداف  18واقعه 
سياسى امروز شان كه در ركاب 
دولت اعتدال همه با هم پشـت  

جـامـعـه    ” دروازه ورود ايران به 
باد كرده و پالـسـيـده    “  جهاني

اند، نگاهى به شعارها و فضـاى  
ناشى از مذاكرات هسـتـه اي     
ايران و آمريكا،  همگى گوياى 
همان حـكـم پـايـه اى مـا            
كمونيستها در مـبـارزه مـردم      
براى رهايى از بختـك رژيـم     

كارگـر  :  جمهورى اسالمى است
و مردم آزاديخواه به سيـاسـت،   
صف، جنبش  و تحزب آگاهانه 
خود، عليه كليت ايـن نـظـام        

جهت رهايي كامـل احـتـيـاج       
به جنبش مستقل از ايـن  .  دارند

يا آن جناح جمهوري اسالمـي،  
اين يا آن اپوزيسيون بورژوايي، 

 . نياز دارند
جنبش سرنگوني هم مثـل       

هر جنبش اعتراضي ديـگـري     
بالخره از اهـداف و پـرچـم          
مبهمي كه توسط اپوزيسـيـون   
راست بدان تحميل شد عـبـور   
كرد، پوالريزه شد و خـس و      
خاشاك راست را از خـود دور      

اين جنبش اما ناچار است .  كرد
كمر راست كند و كار نـاتـمـام    
. خود را به سرانـجـام رسـانـد      

سرنگوني كامل و همه جانـبـه   
جمهوري اسـالمـي خـواسـت       
عميق و ريشه اي اكـثـريـت        

ايـن  .  عظيم مردم ايران اسـت   
تنها امر كمونيستها و طـبـقـه      

 . كارگر ايران است
      
به اين اعتبار جامعه ايـران       

آبستن اتفاقات جديد اسـت و       
آتش زير خاكستري  78تير  18

است كه شعله هايـش هـرآن     
اينبار وقت ايـفـاي     .  زبانه كشد

 . نقش ما كمونيستها است

 ...تير  18سال از  16 
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بورژوازي در گل نشـسـتـه         
بين المللي بيش از يك سال و   
نيم است بر سر مسالـه اتـمـي      
ايران مشغول تهديد و شـاخ و      
شانه كشيدن براي همديگـر از    
طرفي و مذاكره و لبخنـدهـا و     

 . قدم زدنهاي باهمند
جنگ و همه گزيـنـه هـا      ”      

، “ تـوافـق  ” و يا “  روي ميز است
چتري است كه نه تنها بر سـر    
ميز مذاكرات اتمي، بلكه بر فراز 

 !جامعه جهاني برافراشته اند
مدياي نوكر با در بوق كـردن     

نمايش مضحك مذاكره بعنـوان  
مهمترين موضـوع سـيـاسـي       ” 

،  فضاي بيم و اميـدهـاي   “ قرن
مسخره و كاذبي را به جـوامـع     
بشري امروز و بخصوص جامعه 

ايـن  .  ايران تحميل كرده اسـت 
بازي سياسي و ديپـلـمـاتـيـك      

و “  جدي” مسخره بيش از آنكه 
“ سرنوشت سـاز ” و “  با اهميت” 

قلمداد شود، براي طبقه كـارگـر   

بين المللي و بـخـصـوص در        
سرانجام .   ايران، مضحك است

توافق و نتايج آن براي طرفيـن  
اوبـامـا   .  دعوا علي السويه اسـت 

اين قهرمان كارتوني صلح كـه    
به آخر عمر دولتش نزديك مـي  
شود، بدون اين كه به نتـيـجـه    
توافق فكر كند يـا يـك ذره         
برايش اهميت داشـتـه بـاشـد،       
مدال قهرمان سنيور صلح را مي 

 .خواهد بر سينه بزند و برود
روحاني و ظريف قـهـرمـانـان       
جنيور كمدي مذاكراتي هستنـد  

“ اعتدال” كه تنها مي تواند شعار 
در ديپلماسي را در تاريخ حيـات  

 .دولتشان به ثبت برساند
كمدي مذاكرات، نـه تـراژدي       
بحران اقتصادي ايران از زاويـه  
تامين رفاه و شـغـل و رفـع            
گرسنگي و فالكت در جـامـعـه    
ايران را خاتمه مي دهد و نـه      
مشكل امريكا را در منطقه حـل  

بحران منـطـقـه كـه       .  مي كند

جمهوري اسالمي و متـحـديـن    
سوري، عراقي، فلسطين و لبنان 

، يك پاي آنـنـد و       ... و يمن و 
خود امريكا و متحدين اسراييلي، 
عربستان، تركيه و داعش دست 
پخت آنها، پاي ديگر آن، سـر      

همچنيـن  .  جاي خود باقي است
ايران هنوز از نـظـر تـوافـق           
كنندگانش حامي تروريسـم در    
منطقه است و امريكا هـم  از      
نظر رهبري جمهوري اسـالمـي   

است و به اين “  استكبار جهاني” 
. پز ضد امريكايـي نـيـاز دارد       

بعالوه رقابتهاي بين شـرق و      
غرب  بر سر بـازار كـار ارزان       
ايران، صلح آميز بودن يا نبودن 

مساله هسـتـه اي و حـامـي            
تروريسم مـانـدن جـمـهـوري        

، كماكان مورد منازعه  ... اسالمي
بين طرفين توافق باقي خواهـد  

 .ماند
سرنوشت هر گونـه تـوافـق و        
تخاصمات بعدي حـتـي بـراي      
خود توافق كنندگان روشـن و      

ــت       ــس ــي ــن ن ــي ــم ــه .  تض ن
جمهوريخواهان امريكـا و نـه       
حتي دمكرات هاي پس از اوباما 

و نه متحدين اسراييلي و عـرب  
شان از طرفي و نه جـمـهـوري    
اسالمي با بـيـت رهـبـري و         
سرداران سپاه و بسـيـج  بـا          
بنگاههاي تبليغـاتـيـشـان كـه        
صنايع و معادن و تـجـارت و       
سياست و اسلحه را در انحصار و 
كنترل خود دارند، هيچكدام بـه  
قواعد بازي خود پايبند نخواهند 

براي امريكا و متحديـنـش   .  بود
هميشه همه گزينه ها سر مـيـز   

بشريت مـتـمـدن      !  خواهد ماند
جهان امروز هيچگـاه از ايـن       
گزينه هاي ضد بشري در امـان  

جمهوري اسالمـي  . نخواهند بود
بعد از توافق هم كمربنـدهـا را     
سفت تر خواهد كرد تا بعـنـوان   
قدرت منطقه اي در خاورميـانـه   
خود را تثبيت كند و هم اقتصـاد  
ورشكسته اش را بكمك سرمايه 
هاي بيشتر اما بر دوش طبـقـه   
كارگر و كار ارزان تر و تحميـل  
فقر و فالكت بيشتر بر جامـعـه   

 !سر پا نگه دارد
براي طبقه كارگر و زحمتكشـان  
ايران هم هيـچ راه چـاره اي         
نمانده است كه مثل بـورژوازي  

حاكم ايران كمريند ها را سفـت  
كرده و به مصاف خـود و در        
زمين و قواعد بازي خـود بـه       
مصاف بورژوازي و دولتـش در    
كليت آن از جمله اعـتـدال و       
. محافظه كاران و غـيـره بـرود     

بجز اين انديشيدن و انـتـظـار      
 !كشيدن، توهمي مرگ بار است

پايان دادن به اين حقـه بـازي     
هاي سياسي و ديپلماتـيـك و     
غارت ثروتهاي حاصله از رنج و 
عرق كارگر و پايان دادن به فقر 
و فالكت در كل جـامـعـه، در      
دستان قدرتمند طبقه كارگـر و    
كمونيسم و تحزب كمونيسـتـي   

 . اش است
با سرنگوني انقالبي جمـهـوري   
اسالمي هم منطقـه امـن تـر        
خواهد شد، هم بهانه گيريهـاي  
جنگ افروزانه امريكا و متحدين 
اروپايي و عرب و اسراييل پـوچ  
خواهند گرديد و هـم ده هـا         
ميليون كارگر و زحمتكـش آب    
خوشي از گلويشان پايين خواهد 
رفت و نفس راحتي خـواهـنـد      
كشيد، تا جامعه را آنـطـور كـه      

 ..خود مي خواهند سازمان دهند
 

سوال اين است آيا طبقه كارگر 
ايران اين بربريت را ميپذيـرد؟  
آيا طبقه كارگر ايران حـاضـر     
است باز هم صبر كند، باز هـم  
جان بكند، بـاز هـم شـاهـد         
افزايش ميليوني صف بيكـاران  
و تباهي باز هم بيشتر زندگـي  
بخش اعظم انسـانـهـاي آن      
جامعه باشد؟  آيـا وقـت آن         
نرسيده است كـه بـه ايـن          
گستاخي روحاني و همه يـاوه    
گويان و دشمنان طبقه كارگـر  
فهماند كه اين جامعـه شـهـر      
هرت نيست، شرافت و كرامت 
انساني دهها ميليون كارگر در   
اين جامعه نمرده است و  بيش 
از اين تحمل اين جـهـنـم را      

 .نخواهد كرد
طبقه كارگر ايران با گوشت     

و پوست خود ميداند مـاشـيـن    
اقتصاد مقاومـتـي بـورژوازي      

ايران با خرد كردن استخوان و 
تباهـي جسـمـي و روحـي           
ميليونها انسـان و خـانـواده          

طـبـقـه    .  هايشان پيش ميـرود 
كارگر ايران ميداند در كـنـار       
افزايش سـرمـايـه تـعـدادي        
انگشت شمار، در كنار راضـي    
شدن تعداي سرمايـه دار بـه       
سرمايه گزاري در اين جامعـه،  
ميليونها كودك اين طبقه شير 
كافي و ابتدايي ترين نياز زنده 
. ماندن را از دست مـيـدهـنـد    

طبقه كارگر ايـران مـيـدانـد،       
جهنمي كه به نام زنـدگـي و     
سعادت به او تحميل كرده اند، 
هيچ انتهايي ندارد، مگر اينكـه  

گفتن متحدانـه و    “ نه”صداي 
قاطع اين طبقه، زمين را زيـر    
پاي اربابان سرمايه و دولتـش  

 .بلرزاند
ميگويند پول و سـرمـايـه         

ميگويند كارخانه ها و   !  نيست
مراكز توليدي و خدماتي، پـول  

و ميگويند طبقه كارگـر  !  ندارند
باز هم بايد صبر كند و تحمـل  

ايـن جـواب هـر روزه          !  كند
وزارت كار و مجلس و كارفرما 
و كل دستگاه دولت است كـه  
همراه تهديد و توحشي كه راه 
مي اندازند به خورد كـارگـري   
ميدهند كه چندين ماه اسـت،    
دستمزدش پـرداخـت نشـده        

اينكه مثل سـگ دروغ    .  است
ميگويند نبايـد بـراي هـيـچ         

 . كارگري جاي سوال باشد
اين در شرايطي است كـه       

روزانه دهها و صدها اعتـراض  
كارگري به تـوحـش دولـت        
روحاني و هم طبقه اي هـاي    

در گوشه و كـنـار   “  محترمش” 
. آن مملكت در جريـان اسـت    

مشكل اين است كه اعتـراض  
پراكنده ما و محافظه كاري و   
ترسي كه تحميل كرده انـد و    
اينكه هر كس و هر مـركـزي   
دست به كاله خـود گـرفـتـه       

است، بزرگترين مشكل و مانع 
به نتيجه رسـيـدن هـمـيـن          
تحركات و اعتراضات پراكنـده  

 . و هر روزه طبقه كارگر است
نبايد گذاشت حتي نيـروي       

يك مركز كارگري هـم هـدر     
رود و كارگر معترض و جان به 
لب رسيده نااميد و سر شكسته 
و مستاصل و سرگردان، بـدون  
كسب پيروزي ولو كوچك در   
مبارزه هر روزه خود به خـانـه     

امروز آن روزي اسـت  .  برگردد
كه بايد همت كمونيسـتـهـاي    
اين طبقه، همت باالي رهبران 
كارگري در مراكز اصلي بكـار  

امرزو زماني است كه اين .  افتد
طيف بايد عـلـمـدار اتـحـاد          
كارگران مراكز اصلي در دفـاع  
از بهبود زندگي كـل طـبـقـه       

امروز روز مطالبـه  .  كارگر باشد
افزايش دستـمـزد و بـيـمـه          
بيكاري براي كل اين طـبـقـه    

 .است

به توافق با آمريكا ميرسند      
يا نميرسند، تـامـيـن زنـگـي        
شرافتمندانه ابتدائي ترين حـق  
مسلم هر انساني در آن جامعه 

اقتصاد مقاومتـي آقـاي     .  است
روحاني و طبقه سرمايه دار و     
جناب خامنه اي كـه نـان و       
امنيت شغلي و  رفاه و آسايش 
و غذاي كافي بچه هايمـان و    
دكتـر و دارو و هـزار درد             

 . ديگرمان را دوا نميكند
پذيرفتن وعده هاي آنها و      

كوتاه آمدن و صبر كـردن از      
سرطان هم براي طبقه كارگـر  

هـر وقـت     .  كشنده تر اسـت   
نمايندگان مجلس و روسـاي    
دولت و سپاه و مراكز پليسي و 
هزاران حقوق بـگـيـر آنـهـا،        
حقوقهاي دهها ميليونـيـشـان    
نصف شد، هر گاه اينها چـنـد     
ماه حقوق نگرفتنـد و صـبـر        
كردند، آنوقت مـيـتـوانـنـد از        

 كارگران هم 

 !نمايش مضحك قرن
 مظفر محمدي   

 ...جناب روحاني 
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اگر جاي سران مملكـت  ”       
بودم، يونان را از ورشكستگـي  

يونان فقيرشده .  دادم نجات مي
را به ايران ثروتمند مقروض و 

بـه  .  كـردم    وابسته و متحد مي
جاي دور ريختن نفت و پـول    
مملكت كه در سوريه و لبنـان  
و آفريقا و آمريكـاي التـيـن      

شود، كه انگار علف را  حرام مي
ريزند جلو خوك، به يونـان   مي

دادم كه بـلـنـد شـود،        وام مي
ايران و يونان هردو از   .  بايستد

كشورهاي بافرهنگ و قـديـم   
 عباس معروفي. “...جهانند

اين بيمايگي، اين هذيانات      
دايي جان ناپلئونـي، در نـوع       
. خود مضحك اما واقعي اسـت 

اين صداي بي تعارف، واپسگرا 
و ابلهانه مـعـروفـي، چـيـزي        
نيست جز بيان صريح عـقـده     
هاي فروكوفته يـك آريـايـي      
دست و پا چلفتي و عـظـمـت    
طلب كه با پذيـرفـتـه شـدن       
ايران به پشـت گـيـت بـازار         
جهاني، از هول حليم در ديگ 
ــالت           ــب ــزع ــاده و خ ــت اف
. ناسيوناليستي توليد مـيـكـنـد    

ميخواهد يونان را از مقـروض  
بودن به اروپا، بـه مـقـروض      

اسمش .  بودن به ايران بكشاند
! “ نجات يونـان ” را هم گذاشته 

و هنگامي كه ما كمونيست ها 
مدام ميگوئيم كـه آرمـان و       
آمال ناسيوناليسم عظمت طلب 
ايراني گنديده است، بـه مـا       
خرده ميگيرند كـه احـتـمـاال       
اغراق مي كنيم؛ نمونه عبـاس  
معروفي به چه زباني بگويد كه 

اما ايـن  .  اغراقي در كار نيست
وفاداري، اطمينان دادنـي بـه     
توده پالسيده مدافعين احـيـا     
سلطنت و سـاواك در ايـران       
نيست، بيش از هر چـيـز، در       
شرايط سياسي امروز ايران دم   
تكان دادن در برابر جمهـوري  

 .اسالمي است
اين روزها تمام نيـروهـاي        

سياسي ظاهرا شناخته شده از   
سلطنت طلب تا مـجـاهـد و        

 -جبهه ملي چي تا توده اي     
اكثريتي تا استحاله چـي تـا       

بـه  “  روشنفكر هنرمنـد ” صنف 
حاشيه رانده شده ايراني، همـه  
مستـقـل از تـفـاوت هـاي            
تاكتيكي با نظام، در يك نقطه 
تالقي مهم حضور بهم رسانده 

ايـران  ” همه دارند در برابر .  اند
و “  با فرهنگ و ثـروتـمـنـد        

آن سـجـده مـي      “  افتخارات” 
. برند و بدان قسم مي خـورنـد  

عباس معـروفـي از صـنـف         
بازاري ضد “  روشنفكر هنرمند” 

چپي، در حاشيه رها شده ايـن  
اردو قرار دارد كه در باز كـردن  
سفره دل و راز درون، سـنـگ   
تمام گذاشته و يكجـا تـمـام      

را “  ايران مقتـدر ” محاسن يك 
بدون پرده پوشي بيان كـرده    

ايشان كه شرشـان بـه     .  است
خيرشان هميشه چربيده جز به 
شيوه كاله برداري محال است 
در خدمت به هنر و آفرينش از 
مغزشان استـفـاده اي كـرده        

كوس ناسيونـالـيـسـم،     .  باشند
عظمت طلبي و شرق زدگـي    
تاريخي امثال معروفي در هـم  
آوايي با اختنـاق آريـامـهـري       
ديروز و استبـداد و ارتـجـاع        
سياسي امروز در ايران براستي 
نهايت ابتذالشان را به نمايـش  

معلوم نـيـسـت    .  گذاشته است
اهـل  ” ايشان و برخي جماعت 

ضد كمونيست ايـرانـي،   “  ادب
چي دارند كه هميشه خـود را    
در جايگاه ناجيان و راهنمايـان  

 .جامعه انگاشته اند
امروز كه ديگر اسـالم و           

زن ستيزي و سركوب مستقيم 
براي ادامه حاكميت جمهـوري  
اسالمي كفايت نميكند، امثـال  

آقاي معروفي از زيـر لـحـاف      
كرسي خانه اش بيرون آمده، و 
باز  قباي ناجي به تـن كـرده     

اگر اسالم قـادر نشـد       !  است
سرمايه داري در ايـران را از      
گزند تعرض از پائين محـفـوظ   
بدارد، عشـق بـه آرمـان و            

 .   عظمت آريايي شايد بتواند
در حاليكه اسالم از منطقه      

منجالب سـاخـتـه اسـت و         
عفونت آن مشـام هـمـه را          
ميĤزارد،  در حاليكـه سـراسـر      
جهان امروز اين ايدولـوژي و    

“ داعـش ” جنبش كثيف را بـا    
مــيــشــنــاســد، قــرار اســت      
ناسيوناليسم و ايران پـرسـتـي    
امثال معـروفـي راهـگـشـاي        

كوبيدن !  باشد“  سران مملكت” 
بر طبل ناسيوناليسم عظـمـت   
طلب ايراني قرار است كاري را 
كه اسالم نتوانست در ايـران      
. انجام دهد، به سرانجام رساند

قرار اسـت ايـن ادبـيـات و           
افتخارات  توجيه اصلي بـراي    
زن ستيزي و حمله به حـقـوق   

 . زنان باشد
ايـران  ” اين ناسيوناليسم و      
كه آقاي مـعـروفـي در        “  آباد

“ شركت در انتخابـات ” حسرت 
رياسـت جـمـهـوري آن و           

ــوشــت       ”  ــت در ســرن ــال دخ
شان است، كـارنـامـه    “ مملكت

قطوري از افغان كشي و عرب 
ايـن  .   ستيزي زير بـغـل دارد    

ميتـوانـد از     “  فرهنگ ايراني” 
پيش چماق باالي سر كـارگـر   
جهت سركوب مطالبه بـيـمـه    

سـاعـت كـار و         30بيكاري، 
. آزادي تشكل و اعتصاب شـود 

وگرنه چگونه جناب معـروفـي   
“ ايران ثروتـمـنـد   ” يونان را به 

 ! مقروض كند؟
براستي لكنت انديشه ايـن       

روشنفكران ارزان، شـكـل و       
شمايـل كسـالـت بـارشـĤن،          
خلقياتشĤن، روحيه ها و مشغله 
. هايشان چنـدش آور اسـت      

بيمايگي معروفي، تنها چـنـتـه    
خالي ناسيوناليسـم عـظـمـت       

با .  طلب ايراني را نشان ميدهد
اين وجود، مونيتور كردن چنين 
بازاري كه با تولـيـد چـنـيـن        
خزعبالتي براي بـورژوازي و    
حكومت اش سـودآوري بـه       

 . همراه دارد، حياتي است
اين ناسيوناليسم كه جناب      

حضـور در    ” معروفي بدلـيـل     
غربت و پاسپورت پناهنـدگـي   

“ اجازه ندارد به سفارت ايـران   
تشريف ببرد و به دولت دلخواه 
راي دهد، همين امروز حـربـه   
اساسي در دست بـورژواهـا و     
دولت اعتدال و اوباشان مسلـح  
شان براي ايجاد جنگ روانـي،  
دامن زدن به توهم و تفرقه در 
صفوف مردم و در يك كـالم    
ممانعت از انقالب كارگـري و    

امـروز  .  آزادي و برابري اسـت   
ناسيوناليسم يك ركن حيـاتـي   

قرار اسـت  .  رژيم اسالمي است
همان نقشي را كه ناسيوناليسم 

در  57جهان سومي در انقالب 
قالب كردن جمهوري اسالمي 
به مردم ايران ايفا كرد، اينبـار  
ناسيوناليسم عظـمـت طـلـب       
ايراني و ليبرالي در انـداخـتـن    
يك حكومت نوع تركيه اي به 

 . مردم به عهده گيرد
بايد جلو تكرار اين تاريـخ       

جامعه اينـده ايـران     .  را گرفت
ميتواند و بايد عـاري از هـر       
گونه تنگ نظري و ارتـجـاع،     
عاري از خرافـه و مـذهـب،        
عاري از ميهـن پـرسـتـي و         
شووينيسم، عاري از تبعيض و 

ناسيوناليسـم و    .  نابرابري باشد
مذهب هر دو بايد بروند؛ ايـن    
دوقلوها در ايران مـحـصـول      
استبداد اند؛ با آن زاده شده و   
با بزير كشيدن آن لـگـام زده     
ميشوند؛ در يك جامعه آزاد و   
برابر و انساني جايي براي اينها 

 . نيست
اميد واقعي اكثريت مـردم       

ايران بـا  ” ايران، موش دواندن 
 –، ايران با عمـامـه     “ فرهنگ

بي عمامه در منطقه نيست كه 
از صبح تا عصر، بـا حـركـات      

فك و صـورت روحـانـي و          
ظريف و بهنود و معـروفـي و     
دودمان پهلوي باال و پـايـيـن    

كسانى كه تـا آخـريـن      .  برود
بـاروى      و لحظات در كنار برج 

ايران ثروتمـنـد و     ” پاشيده  فرو
و سران آن بـمـانـنـد،     “  مقتدر

خيلى زود بايد پـاسـخـگـوى       
تك كلمات و حركـاتشـان    تك

امروز ديگر، هيچ چـيـز،   . باشند
كند؛  بازى را توجيه نمى دودوزه

. تكليف خودتان را روشن كنيد
 !بجنبيد

حكمتيست  حزب   نشريه هفتگي 

رسمي(  )خط 

www.hekma st.co
m 

 فواد عبداللهي: سردبير
fuaduk@gmail.com 

 تماس با حزب 
hekmatistparty@gmail.com 

 عقده هاي فروكوفته يك آريايي  
 فواد عبداللهي  

 ...جناب روحاني 
 . توقع صبر و حوصله داشته باشد

حقوق هيچ كارگـري در ايـن       
جامعه نبايد از روسـا و وزرا و        
وكالي دولت جنـاب روحـانـي      

تامين ايـن مـهـم        .  كمتر باشد
مقدور است بـه شـرطـي كـه         
كارگران و رهبـران كـارگـري      

به شرطي كه صفي .  همت كنند
از مجربترين و محـبـوبـتـريـن      
فعالين كارگري در اصلي تريـن  
و مهمترين مراكز صنعتي ايران، 
آستين باال بزنند و اعالم كنـنـد   
كه نميپذيرند، اعالم كننـد كـه     
دولت موظف است دستمزدها را 
باال ببرد و بيمه بيكاري مكفـي  
در حد تامين زندگي شرافتمندانه 
. را براي همه بيكاران تامين كند

اگر اين رفقا چنين همـتـي بـه      
خرج دهند، اگر آنها اين نـقـش   
تاريخي را ايفا كننـد، امـيـد و        
خوشبيني در كل طبقه كـارگـر     
ايران، با شاغل و بيكار، با بومي 
و غير بومي ايجاد مـيـشـود و        
خواهيم ديد صداي اتحاد طبقـه  
كارگر و خواست بر حق آنهـا و    
سنبه پرزورشان، دهن هر يـاوه    

 .گويي را خواهد بست


