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ی ت کار ی                  حو ا  آزادی                     

 کارگران جهان متحد شويد!

 

نگاهی بـه جـهـان رسارس بـه      
از پاکسـتـان و  ٬آشوب کشیده شده

نیجریه تا پاریس و لندن و سوریه و 
از آمریـکـا و جـهـان  ٬عراق و لیبی

تا پرت تریـن گـوشـه “  اروپا محور” 
از دیـد   “ منـزوي” و  “ پنهان” جهان 

رستارس صحنه هـولـنـاک   ٬رسانه ها
تباه تر و ناامن تر  ٬آینده ای سیاه تر

از گذشته را  در مـقـابـل برشـیـت 
گذاشته است.  این برجستـه تـریـن 

مشخصه از جهان پسا جنگ رسد و  
آزاد و رسـتـه از خـطـر ” به ظاهر 

 است.   “ سوسیالیسم و کمونیسم
شکاف جهـانـی و دو قـطـبـی       

کـه   “ اسالم پناهي” و “  اسالم ستیزی” 
تـروریسـم ” امروز به بهانـه مـهـار 

در کمپ بورژوازی غرب بـه  “ داعش
رهربی هیئت حاکمه آمریکا شـکـل 
گرفته است، جلوه ای نه پایدار بلکه 
برسعت گذرا از تقابل های اصلی در 
جهان پسا جنگ رسد را در مـقـابـل 

 صحنه گذاشته  است. 
دو قطبی که یک طرف آن صفی      

ایستاده است که  با زدن بـرچسـپ 
نـوزاد و  ٬بر سینه جنیـن “ اسالمي” 

کودک و پیر و جوان جمعیت بـیـش 
از یک و نیم میلیارد نفر از انسانهای 

بر سـیـنـه کسـانـی کـه  ٬کره خاکی
تصادفا در آسیا و آفریقا متولد شـده 

تالش میکند کـه   ٬و یا زندگی میکنند
 “ دشمنان جهان متمدن” با انگشت، 

را نشان دهد! صفی که در دادگـاه 
دادگاهـایـی  ٬های نژاد پرستانه خود

گنـاهـی   ٬به وسعت آمریکا و اروپا 
بـه  “ تروریسم اسالمـي” جمعی بنام 

پای همه یک و نیم میـلـیـارد نـفـر 
تـهـدیـدی ” آنها را بـه  ٬نوشته است

متهم  “برای برشیت و  جهان متمدن
و به آنها اعـالم جـنـگ داده  ٬کرده

است!  همچون فاشیسم هـیـتـلـری 
  ٬مجـازات جـمـعـی“  راه حل” رسام 

و   ٬کوره های آدم سوزی  ٬آشویتس
پاک سازی های قومی و مذهبـی را 
نشان میدهد. در خوف از این صف 
و در هــراس از قــدرت مــخــرب 

کـه   ٬پیرشـوی ایـن صـف اسـت
میلیونها انسان برشدوست و صـلـح 

کسانی کـه  ٬طلب در آمریکا و اروپا
کمرتین منفعتی در تقویـت قـدرت 

در  ٬هیئت حاکمه های خود ندارنـد

آستانه این دادگاههای فاشیسـتـی و  
نژادپرستانه می ایسـتـنـد و اعـالم 

مـا هـمـه مسـلـامن ” میکنند کـه 
هامنطور که در مـقـابـل “  هستيم!

جنایات تروریسم اسالمی در فرانسه 
 “ ما هـمـه شـاريل” اعالم کردند که 

علیرغم نیت پاک  ٬هستیم! این صف
توان و پتـانسـیـل   ٬دورمنا ٬و انسانی

چرخاندن رس این جدال بـه سـمـت 
دفاع واقعی از برشیت و متدن را بـه 
 ٬تنهایی و به قدرت خود ندارد! دفاع

کنرتل و به حداقل رساندن خسـارت 
نژادپرستان و خارجی ستیزان از یـک 
طــرف و مــهــار کــردن مــاشــیــن 
میلیتاریسم و آدم کشی دولت هـای 

حـداکـرث  ٬غربی از طـرف دیـگـری
ایامنی است که این صف بـه تـوان 
میلیونی خود دارد! در خـال حضـور 
یک نیروی قدرمتند کمونـیـسـتـی و 
کارگری که بتواند دخالت این صـف 
میلیونی از برشدوستان جهان را کـه 
تالش میکند دست تعرض فاشیـسـت 
ها به کودک و میانسال هـمـسـایـه 

ایـن  ٬خـود را بـگـیـرد“  مسلـامن” 
مقاومت  عمال  در حاشـیـه قـطـب 

دیگر قرار میگیرد. و در صف هـامن 
 ٬هیئت حاکمه های اروپا و آمـریـکـا

در حاشیه قطب دیگر شمشیر مـی 
زند! دفاع پاسیو و حـفـظ رشافـت 

حداکرث پالتفرم ایـن صـف  ٬انسانی
است. و چه کسـی مـیـتـوانـد بـه 
میلیونها انسـان رشافـتـمـنـدی کـه 
کمرتین افق تغییـرات بـزرگ را در 

خرده بگـیـرد  ٬مقابل خود منی بینند
که تالش شان برای تخفیف مصایـب 

 ٣ناروا است! ...   ص ٬این شکاف

بوي عروج دست راستي ترين ديالوگ فـاشـيـسـتـي دو      
در “  اسـالم پـنـاهـي” و “  اسالم ستيـزي” قطبي تحت عنوان 

محافل قدرت  در آمريكا و غرب به بهـانـه افسـار زدن بـه 
مشام هر انساين را مي آزارد. قـرار اسـت “  تروريسم داعش” 
را به حمله به مردمي که از بخت و اقبـال “  مبارزه با داعش” 

بدشان در جغرافياها و رسزمني هايي تحت مذهـب رسـمـي 
اسالم متولد شده اند، تعميم دهند و گريز انسانها از جهـنـم 
خاورميانه و فرار به سمت قلعه آهنني اروپا را جنايـي اعـالم 
کنند. قرار است کمپ بورژوازی غرب بـه رهـربی هـیـئـت 
حاکمه آمریکا يک تعرض فاشيستي را به بهانه بـازگـردانـدن 
امنيت به اروپا و آمريکا اينبار با نوشنت گناه جمعي به پـاي 
بيش از يک ميليارد نفر از ساکنني کره خاکي که بر پـيـشـاين 

 کوبيده اند، سازمان دهند. “ مسلامن”آنها مهر 
 

اين اما سياست جديدي نيست که گويا جهان ما تجـربـه      
نکرده است. جهان ما، فاشيسم در اروپـا را بـا مـقـرصـ و 
گناهکار اعالم کردن و مجازات جمعي ميـلـيـونـهـا يـهـودي، 
آشويتس و کوره هاي آدم سوزي، به خود ديـده اسـت. بـه 
همني اعتبار به قدرت رسيدن دوباره فاشيـسـم در اروپـا و 
آمريکا نه تنها غري ممکن است بلکه تـا هـم اکـنـون نـيـز، 

“ اسالم پناهـي” و “  اسالم ستيزي” ديالوگ و مانور روي محور 
 مايه رشم افکار عمومي بوده است. 

بايد در مقابل اين عقب گرد عظـيـم و رهـا شـدن أفسـار 
فاشيسم كه ميتواند قربانيان يب شامري بـگـريد، ايسـتـاد. يف 
الحال عروج دوباره اين ديالوگ، تصويب قـوانـني ارتـجـاعـي 
عليه متولدين جوامع اسالم زده و جنايئ كردن سفر بـه ايـن 
جغرافياها را در آمريكا به ارمغان آورده است. حمله و دفـاع 
محافل قدرت از اسالم و اسالميگري، اسالم ستيـزي و اسـالم 
پناهي دو حزب دمكرات و جمهوري خواه آمريكا، ربطي بـه 
مبارزه با تروريسم اسالمي و جلوگريي از رشد ارتجاع اسالمـي 
ندارد. شكست يا پريوزي هركدام، ِبه عمر تروريسم اسـالمـي 

 و دولتي، مي افزايد. 
بايد جواب درخوري به اين دست درازي فاشيستـي داد!      

بايد در مقابل اين تعرض ايستاد! براي لغو قوانني فاشيسـتـي 
و حاميت يب چون چرا  از هركيس كه تحت چنني بهـانـه اي، 
در كوچه و خيابان و محل كار و زندگي مورد تعرض و پيگرد 

 ٢قرار ميگريد، دفاع كرد. ...    صفحه

به سركوب 
جنايتكارانه 
 دولت تركيه 
 بايد پايان داد!
 ٢حزب حکمتيست (خط رسمي) ص

“    اسالم پناهي”و “ اسالم ستيزي”
 واقعيات پشت آن!

 ثريا شهايب

شما از بيكاري 
كارگران سود كالن به 

 جيب مي زنيد!
 

 ۴فواد عبداللهي  ص

 كدام انتخابات؟!
 

 آسو فتوحي
 

 ٢١هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان اکرثيت بـه تـاريـخ      
اسفندماه صادر کرده و جهت گـرم “  انتخابات” بيانيه اي در مورد  ٢٠١۵دسامرب 

کردن تنور انتخابات مجلس شوراي اسالمي رژميشان متام جامعه را دعوت کـرده 
و به زبان “  برای برهم زدن برنامه مهندسی کردن انتخابات وارد ميدان شوند” تا 

يب زباين به مهره هاي کمرت جنايتکار و مفتخور مجلس اسالمـي راي دهـنـد و 
 ميفرمايند: 

ما در بیانیه های هیئت سیاسی ـ اجرائی اعالم کردیم که برای مـطـالـبـه حـق ” 
شهروندی، شکسنت حصار شورای نگهبان، خنثی و کم  اثر کردن کارکرد نـظـارت 
استصوابی، برای برهم زدن برنامه مهندسی کردن انـتـخـابـات، الزم اسـت کـه 
احزاب و سازمان های سیاسی، فعالین جنبش های اجتامعی از جمـلـه جـنـبـش 
زنان، سازمان های مردم نهاد، فعالین سندیکائی و منایندگـان واقـعـی کـارگـران، 
پرستاران، معلمین، استادان، کارشناسان، گروه های مختلف صنفی، چـهـره هـای 
شاخص سیاسی، ادبی و هرنی، فعالین حقوق برش، ملی ـ قومی و اقلـیـت هـای 
مذهبی و معتمدین محل وارد میدان شوند و حق داشنت مناینده در مجلس را با 

اين حرف دل روحاين هـا، رفسـنـجـاين هـا و “     اعالم کاندیداتوری پی گیرند...
و “  اصـالح طـلـب” خامتي هاست؛ حرف دل همه آناين اسـت کـه در لـبـاس 

، منفعت کـارگـران و “ تندروها” ، با ترساندن جامعه از ويرتين قراضه “ معتدل” 
زنان در ايران را با منفعت نظام يکي ميگريند تا آرمـان و افـق جـنـبـشـهـای 
بورژوایی از سبز و بنفش و پسته اي را به خورد جامعه دهـنـد و پـیـروزی و 

 ٢شکستشان را به کل جامعه تعمیم دهند.   ... صفحه

بايد در مقابل مجازات جمعي و 
 ايستاد!“ مسلمان”ميليوني مردم 

 حکمتيست (خط رسمي)  -تشکيالت خارج کشور حزب 



ی    ت    ٩۶ماره    ٢ ح

ماشین کشتار رسمی و قانونی دولـت      
ترکیه بار دیگر مردم کرد زبان و فعـالـیـن 
سیاسی مخالف همکاری دولت ترکیـه بـا 
داعش در این کشور را، هـدف حـمـالت 
خود قرار داده است. بهانـه ایـن دور از 
تعرض و جنایات دولت حاکم، شکـاف بـا 
روسیه و متحدین روسیه است. واقـعـیـت 
اما، ناتوانی و شکست حزب حاکم در بـه 
سکوت کشاندن جامعه در مقابل سیاست 

های داخلی و بین املـلـلـی ارتـجـاعـی و  
فاشیستی حزب عدالت و توسعه در ایـن 

 کشور است. 
در حالی که دستگاه رسکوب قانونی و      

رسمی دولت اردوغان مناطق کرد نشین را 
هدف حمالت کور و جنایتکارانه خود قرار 
داده است! در حالی که  پیر و جـوان و 

کودک و بزرگسال این منـاطـق را هـدف 
پاک سازی نـژادی قـرار داده اسـت، در 
هامن حال، دستجات باند سیاهی داعشـی 
وابسته به حکومت، مخالفین و معرتضیـن 
در سایر مناطق ترکیه را ترور میکنند و به 

 قتل می رسانند. 
ترکیه عضو ناتو و فرزند، گاهی خلف و     

گاهی ناخلف، دولت آمریکاو ناتو اسـت! 
سکوت وقیحانه و ریـاکـارانـه نـهـادهـای 

خـواهـی “  دمـکـراسـی” و “  حقوق برشي” 
بورژوازی غرب، سکوت رسانه های اصلـی 
کمپ بورژوازی غرب، در مقابل جـنـایـات 
یکی از اصلی ترین متحـدیـن داعـش در 
منطقه، در مقابل توحش عنان گسـیـخـتـه 
دولت اردوغان، منایش چـنـدش آوری از 

هم منفعت “  آزاد” داعیه های دولت های 
با حکومت ترکیه را روی صـحـنـه آورده 

 است. 
جلوی ماشین کشتار و توحش اردوغـان را 
فقط و فقط به نیروی خود، بـه نـیـروی 
فشار از پایین، به نیرو متحد و مـتـشـکـل 
مردم، محرومین جامعه، طبقـه کـارگـر و 
همه کسانی که منفعتي در ايجاد شـکـاف 
قومی، ملی و مذهبی نـدارنـد، مـیـتـوان 

 گرفت.  
در مقابل این موج کشتارها و ترورهـا       

در ترکیه، تنها و تنها با شـکـل دادن بـه 
مقاومتی رسارسی، مقـاومـتـی مـتـحـد و 

رسارسي در صف آزادیخواهی و بـرابـری 
طلبی، در اتحاد شهروندان کـرد زبـان و 

 ترک زبان، میتوان سدي بست. 
نه روسیه، نه آمریکا، نه دولـت اردوغـان، 
نه ایران و نه هیچ نیروی بورژایی دیگری، 
منیخواهد و منیتواند امنیت و آزادی را در 
ترکیه تامین کند.  نیروهایی که از شـکـاف 
ترک و کرد، شیعه و سنی، زن و مرد، عرب 
و فارس، مذهبی و غیرمذهبی، و ... منافع 
رسشاری می برند و خود منشا این شکـاف 
ها هستند. این دوستان دروغین مردم، نـه 
تنها قادر به پایان دادن بـه ایـن تـوحـش 
نیستند، که خود بیش از پیش در آتش آن 

 می دمند. 
روزی که اتحادیه های کارگری در تـرکـیـه، 
روزی که همه احـزاب و سـازمـان هـای 
سیاسی مرتقی در ترکیه، حمله به منـاطـق 
کرد زبان را حمله به خود و حمله به همه 
شهروندان جامعه، بدانند و در مقابـل آن 
متحدانه و متشکل به ایستـنـد، مـيـتـوان 
ماشین کشتار دولت اردوغان را که پشـت 
به ناتو و دولت های غربی بسته است از 

 کار انداخت.  
گسرتش اتحاد و مـقـاومـت در صـفـوف 
محرومین در رسارس ترکیه، ورای تـفـاوت 
های ملی و قومی و مذهبی و زبانی، تنها 
راه لگام زدن به افسار گسیختگي ماشـیـن 
جنایت دولت اردوغـان اسـت. در ایـن 

مسري، مقابله با نفرت پراکنی های قـومـی 
و ملی، و مقابله با سیاست هـای تـفـرقـه 
افکنانه و فاشیستی دولت حاکم، و افشاي 
تبلیغات و سیاست های تفرقه افـکـنـانـه 
احزاب ناسیـونـالـیـسـت کـرد، یـکـی از 
ملزومات پیـرشـوی در مـقـابـل تـعـرض 

 فاشیستی حاکم در ترکیه است.
 

 -حزب کمونيست کارگری ایران
 حکمتيست (خط رسمی)

 ٢٠١۵دسامرب  ۲۹ـ  -۱۳۹۴دی  ۸

مقابله با اين روند و اين تعرض فاشيستـي 
، و مقابله بـا بـرپـايـي “ مسلامن”به مردم 

دادگاههاي انگيزاسيون قرون وسطـي، نـه 
كار محافل قدرت در اروپا و آمريـكـا كـه 
خود منشأ بقا مذهب و ارتجاع اند، و نـه 
امر نريوهايي است كه خود  رسمنشا اسالم 

 سيايس و داعش اند.
اين كار برشيت منزجر إز فـاشـيـسـم و 
راسيسم، كار جنبش هاي مرتقي، جـنـبـش 
كارگري، سوسياليست ها و كمونيست هـا 

 است. 
 

تشکيالت خارج کشور حزب حکمتيست 
 ٢٠١۶ژانويه  ٣(خط رسمي) 

ه، آزادی و ” ور ر
ان دم ا  “ ا 
د!  ر ت  د  را 
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به سركوب 
جنايتكارانه دولت 

 تركيه 
 بايد پايان داد!
 حزب حكمتيست (خط رسمي)

به جامعه می گويند که تنها انـتـخـاب      
برای مبارزه و احقاق حقوق، زنـدگـی الی 
شکاف جناحها و انتخـابـات بـورژوازي و 
دولتـهـاي رنـگـارنـگ آن اسـت و متـام 
نیروهایشان را بسیج می کنند تا  تـوجـیـه 
کنند که از این راه است که مـیـشـود در 

 سهیم شد.    “ تعیین رسنوشت”بازی 
میهن و ملت شاه کلید کل جـریـانـات      

بورژوایی و اپوزيسيون پرو رژيم است کـه 
به نام آن جامعه را رسکیسه میکنند. میهن 
و ملتی که دین و فـرهـنـگ و تـاریـخ و 
گذشته و مهـمـرت از آن ظـاهـرا آیـنـده 

 مشرتکی دارند. 
حقيقت اينست که منفـعـت طـبـقـه      

کارگر با منفعت بورژوازي یکی نـبـوده و 
نیست. تاریخ زنـدگـی و مـرگ کـارگـران 
خاتون آباد و نیشکر هفت تپه و بافـق و 
پرتوشیمی با تاریخ زندگی احمدی نـژاد و 
وزیر اطالعات و روحانی و وزیر کار یکـی 
نیست. فعالین و رهربان جنبش مـا یـکـی 
نیستند. اعرتاض طبقه ما به اجبار انسانهـا 
به فروش نريوي کارشان، به نفس وجـودي 
رسمايه و سيستم کار مزدي است. فرهنـگ 
کمونيستي طبقه کارگر مبارزه برای برابری 
زن و مرد در همه جوانب و علیه تبعیـض 
جنسی بوده و هست و در مقابل فرهنگ 
بورژوازی که ماالمال تحقیر و رسکـوب و 

تبعيض بوده، قرار ميگريد. تاریـخ مـبـارزه 
طبقه کارگر اعرتاض به له شـدن حـرمـت 
انسانها، اعرتاض به قدر قـدريت دولـت و 
دستگاه رسکوب و تالش مداوم و هر روزه 
براي متشکل شدن بـوده اسـت، تـاریـخ 
بورژوازی اما رسارس ايـجـاد تـفـرقـه، دو 
دستگي و رسکوب و رس به نيسـت کـردن 
کمونيست ها در صفوف اين طبقه بـوده 
و کامکان هست. در نتيجه، تاریخ مـبـارزه 
و دستاوردهاي ما و دشـمـنـامنـان هـیـچ 

 سنخیتی با هم ندارد.
اگر قدرت و انتخاب دست کمونيستها      

و طبقه کارگر باشد، از هویت ميل، تفرقـه 
جنيس، قومی و مذهبی خـربي نـخـواهـد 
بود. استثامر و تبعیض و خفقان بـه گـور 
سپرده ميشوند، پديده کودکان کار برچيده 
ميشود و هيچ کودکي از کمبـود تـغـذيـه 
جان مني سپارد. آزادی بیان و عقیده قـیـد 
و رشط و محدودیتى نـخـواهـد داشـت. 
جایى برای زن ستیزی در جامعه نخـواهـد 
بود. خرافات و جهل از جامعه ايران رخت 

بندد. کىس برای تامین نیازمنـدیـهـای  برمى
زندگى اش مجبور نيست جـان بـکـنـد و 

 اعتصاب کند. 
انتخابات در جمـهـوری اسـالمـی امـا      

تالشی برای بازتوليد بربريت رسمايه است؛ 
خرید عمر بیشرت برای رسمايه داري اسـت. 
عدم رشکت در انتخابات، عـدم رسـمـیـت 
دادن به باملاسکه انـتـخـابـات جـمـهـوری 

اسالمی، سیاست کمونیستها و طبقه کارگر 
است. این امـر بـدون افشـا شـیـادی و 
دروغین بودن دوستی متام احزاب، جنبشها 
و فعالین بورژوازی که هیزم بیار مـعـرکـه 
انتخابات هستند و خود را وزیر کارگران و 
بـیـکــاران و دلسـوز و منــایـنــده مــردم 
زحمتکش و محروم می خوانند، مـمـکـن 
نیست. کارگر کمونيست با عدم رشکت در 
انتخابات به بورژوازی اجازه منی دهد کـه 
افق و خواست و منافع خود را بـه اسـم 
منفعت او و طبقه کارگر به جامعه و دنیا 
معرفی کنند. عدم رشکت در انـتـخـابـات 
جوابی قاطع به عوامفریبی کل جریانـاتـی 
است که به نام دفاع از حق زن، کارگر، و 
به نام بهبود تدریجی، ادامـه زنـدگـی در 
جهنم جمهوری اسالمی را تبلیغ میکـنـنـد. 
عدم رشکت در انتخابات جوابی بـه تـالش 
جمهوری اسالمی برای کشیدن مـردم پـای 
صندوق رای و رشکت در معرکه انتخابـات 

 است.
پاسخ کارگران به معـرکـه انـتـخـابـات      

جمهوري اسالمي، طرح مطالبات رفـاهـي 
خودشان و اکـرثيـت جـامـعـه اسـت؛ از 
پرداخت بیمه بیکاری مکفي  و بدون قیـد 

ساعت کار در  ٣٠و رشط، تا طرح مطالبه 
هفته، از حق تحصن و اعـتـصـاب بـدون 
زندان و پیگرد تا حق تشکل و تـحـزب، از 
خواست آزادی کل زندانیان سـیـاسـی تـا 
مطالبه تحصیالت و بـهـداشـت و درمـان 

رایگان، آزادی بیان و قلم، رفـع تـبـعـیـض 
جنسیتی، برابری زن و مرد، آسایش و رفـاه 
و امنیت، و ده ها بند دیگر که می تـوان 

 طرح کرد. 
طبقه کارگر در ایران به خـوبـی درک      

کرده است که به بورژوازی نباید اعتامد و 
روز سـال  ٣۶۵سال و هـر  ٣٧باور کرد. 

دروغ گفته اند و نیرنگ بافته اند. پوسـت 
میشی که رسمایه داری ایران بر تن خود و 
پادوهایش از توده و اکـرثیـت و احـزاب 
ناسیونالسیت و جریانات اسالمی تا چهـره 
های میانه رو و "اصالح طلب" کرده، پـاره 
تر از آن است که بتواند چهره فریبکارشان 
را بپوشاند. طبقه کـارگـر بـه بـاملـاسـکـه 
انتخابات جمهوری اسالمی "نه" قـاطـعـی 

 میگوید.

ی! قالب کار ده باد ا  ز

 كدام انتخابات ...

 بايد در مقابل مجازات جمعي ...



ی     ت  ٩۶ماره    ٣ ح  

م! یا و ده باد  ی!                   ز سال وری   گ  

در صف  ٬اما در قطب مقابل این شکاف   
 ٬هامن هیئت حاکمه های آمریکا و اروپـا

به اصطالح در صف مقابل نیروهای دست 
 ٬“ ضـدمسـلـامنـان” راستی و نژاد پرست و 

بطور واقعی کسانی از هامن خانواده و با 
هامن منافع پایه ای ایستاده انـد! امـثـال 
اوباماها و کلینتون هایی ایستاده انـد کـه 
خود  بر تصویب قوانین ضد خارجی اخیر 
در آمریکا صحه گذاشته اند! صفی که بـا 

باج دادن بـه رسان ارتـجـاع اسـالمـی و  
نهادها و بنگاههای تحمیق و مغز شـویـی 

بـا پـرچـم ریـاکـارانـه  ٬مذهبی ـ  اسالمی
، “ اسـالم رحـامين” و تبلیغ “  اسالم پناهي” 

تالش میکنند که ضمن استفاده از فضـای 
یـکـم:   ٬دادگاههای نژاد پرستانه صف اول

تعرض را در سطح تعرض به آزادی هـای 
سیاسی در جامعه و تـعـرض بـه مـردم 
بیگناهی که بر سینه شان مهر اسـالمـی و 

محـدود نـگـاه دارنـد.    ٬زده اند “ غریبه” 
تضمین کنند که منافع دولت هـا و  ٬دوم

بنگاههای اقصادی و سیاسـی و مـافـیـای 
و از جـمـلـه اسـالم و   ٬همه مذاهـب

حکومت های اسالمی مـتـحـد و دوسـت 
 همچنان محفوظ خواهد ماند!    ٬شان
که پس از   ٬مگر خانم کلینتون نبودند     

رای دادن های مکرر به دهـهـا و دهـهـا 
طرح ارتجاعی و  میلیتاریستی و از جمـلـه 

امـروز و پـس از   ٬توافق با مبباران عراق
شــکــســت دور قــبــل ســیــاســت هــای 

اعـرتاف  ٬میلیتاریستی آمریکا در خاورمیانه
میکند که:  ارتجاع اسالمی را دولـت هـای 

برای مقابله بـا خـطـر   ٬متعدد در آمریکا
رشد کمونیسم و در رقـابـت هـای بـیـن 

تولید کرده انـد! از تـولـیـد  ٬املللی با رقبا
تـا   ٬مجاهدین افغان در مقابل شـوروی

از   ٬نشست  گوادالوپ علیه انقالب ایـران
فرستادن عکس امام خمیـنـی بـه مـاه و 

تا تـولـیـد  ٬پرتاب خود او به نوفل لوشاتو
داعش و انواع دستجات تروریستی اسالمی 

محصول خـودشـان  ٬و قومی در خاورمیانه
 “ تروریسم ستیـزي” است! رایحه ریاکارانه 

به اندازه خارجی ستیزی عـنـان  ٬این صف
  ٬آمـریـکـا “ جمهـوری خـواهـان” گسیخته 

 مشام آزار و متعفن است! 
ایـن “  اسالم دوستي” و “  اسالم ستیزی”      

واقعیات پشـت ایـن جـدال و  ٬دو صف
شکاف را توضیح منی دهد.  نه تـرورهـای 
پاریس و عکس العمل دولت های غـربـی 

و  “ جهـان مـتـمـدن غـرب” بیانگر جدال 
بود و نـه شـکـاف و دو  “  توحش رشق” 

و  “ اسالمیسـم” قطبی امروز بیانگر  جدال 
است!  کام اینکه فـراورده “  اسالم ستیزی” 

سـلـب  ٬های تا به امروز این تقـابـل هـا
هرچه بیشرت آزادی های سیاسی و تـعـرض 

به حقوق شهروندان به بهانه حفط امنیت 
و  مـیـدان  “ تروریسم ” و  دفاع در مقابل 

داری بیش از پیش ارتـجـاع اسـالمـی در 
بوده است! این تقابـل و ایـن  ٬خاورمیانه

شکاف قرار است به بهـانـه مـبـارزه  بـا 
توازن قدرت در میان قدرت هـای  ٬داعش

تـغـیـیـر دهـد.   ٬اصلی را، به نفع یکـی
و  “  بـهـرت” صحبـت بـر رس مـدیـریـت 

 ٬این تغییر توازن قوا به نفع خود “موثرتر”
 به بهانه تروریسم اسالمی است!

درک اینکه دعوا بر رس چه هسـت و      
و کجا باید صف بست و کجـا  ٬چه نیست

از دل این جـدال بـیـرون  ٬باید تعرض کرد
دشمنـان  ٬منی آید. در دو طرف این جدال

علیه منافع اکرثیت محروم جـوامـع  ٬مردم
در مقابل هم و برای تغییر موازنـه  ٬برشی

صف بسته اند.   پس از  ٬قدرت میان خود
 ٬شکست میلیتاریسم آمریکا در خاورمیانـه

پــس از رسازیــر شــدن ســیــل انســانــی 
و بعد از   ٬پناهندگان از خاورمیانه به اروپا

رسیدن ترکش هایی از  جـنـایـات دولـت 
معلـوم   ٬های غربی در خاورمیانه به اروپا

شد که آمریکا قدرت و توان حفط کـرسـی 
ریاست اش بر فراز رس رقبای اروپـایـی و 

جهان چند قطبی را “ مدیریت” و    ٬آسیایی
 ندارد!

 موقعیت آمریکا 
پــس از دو دهــه مــیــدان داری و      

حاکمیت بوشیسم و تـروریسـم دولـتـی 
 ٬هیئت حاکمـه آمـریـکـا ٬آمریکا بر جهان

دوان دوان در پشت ارابه به گل نشـسـتـه 
مناینده عقـب مـانـده  ٬سیاست های خود

و بـی جـواب تـریـن  ٬راست ترین ٬ترین
نیروهای بورژوازی جهانی است. دو قطبی 

بـیـش   ٬“ اسالم دوستي” و  “ اسالم ستیزي”
از آنکه چیزی در مورد مـذهـب و اسـالم 

از عجز و ناتوانی بورژوازی آمریکـا  ٬بگوید
پرده بردرای میکند. در کـمـپ بـورژوازی 

تناقض رویدادهای سوپـر دسـت   ٬جهانی
راستی در میان احزاب پارملانی آمریکا  بـا 
  ٬روندهای خالف جریان در اروپا و آسـیـا

آملان و داعیـه  “اخالقا برتر”چون موقعیت 
آمریکـا ایـن  ٬تر روسیه“ مردم پسند” هاي 

ایستاده بر سکوی نـفـر او در   “ قهرمان” 
جنگ رسد را، در میدان خودش بر زمـیـن 

 زده است.   
تصویب قوانین ضدخارجی و تـعـرض       

به بهـانـه   ٬به حقوق شهروندان در آمریکا
تروریسم ” و   “ اسالمي” سفر به کشورهای 

، میخی بر تابوت رسکردگی سیاسی و “ خیز
ايدئولوژيکی امـریـکـا زد.  وقـاحـت و  

مسـلـامن ” سخنان مهوع ضد خـارجـی و 
کاندید ریاست جمهوری از صـف   “ ستیز

تصویب  و مـوافـقـت  ٬جمهوری خواهان
همه هیئت حاکمه آمریـکـا (از هـر دو 

کـه   ٬حزب) با تصویب قوانین ضد خارجی

و  “ اسـالم زده” سفر به بسیاری از جوامع 
محل کار و زندگی آن میلیارد و نیـم بـرش 

منـایشـی   ٬کره  خاکی را جنایی کرده است
از ابتذال و انحطاط رسمایه داری اسـت. 
این به همگان می گـویـد کـه از نـظـر 
ايدئولوژيک هیئت حاکـمـه و بـورژوازی 

تا چه اندازه پشت به عقب مانـده  ٬آمریکا
و دسـت راسـتـی   ٬کپک زده ترین ٬ترین

ترین رگه های  سیاست بورژوازی جهـانـی 
زده است.  این رسانجام رسکـرده جـبـهـه 

کـه پـیـروی اش   ٬پیروز جنگ رسد اسـت
پـایـان کـمـونـیـسـم و ” و  “پایان تاریخ”

خوانده شد! این جـوهـر و  “ سوسیالیسم
فرشده پیروزی دمکراسی غربی و داعـیـه 
ـی آن در  های دهان پرکن حـقـوق برش

مقابل عدالتخواهی سـوسـیـالـیـسـتـی و  
 کمونیستی است! 

تالش حزب راست دمکرات مسـیـحـی      
برای قـراردادن بـورژوازی ایـن   ٬در آملان

کشور در مقام و موقعیت  صاحب و  قیم 
از پرداخـت قـرض هـای  ٬مصایب رسمایه

یونان و تالش برای نجات یورو و بـعـهـده 
تـا   ٬گرفنت رسالت نجات اروپـای واحـد

بازکردن درهای آملان برروی سیل فـراریـان 
و قربانیان سیاست های میـلـیـتـاریسـتـی 

را  در مـقـابـل  ٬آمریکا در خاورمـیـانـه
رویدادهای سیاسی  دسـت راسـتـی کـه 
امروز در محافل قدرت در  آمریکا جریـان 

 بگذرید.  ٬دارد
تناقض غلیظ صف بندی های سیاسـی      

بـا   ٬در جدال های پارملانی در آمریـکـا را
از انگلیس تا   ٬مشابه آن در پارملانهای اروپا

نگـاه کـنـیـد تـا   ٬از یونان تا اسپانیا ٬آملان
شکست متام عیار سیاسی و ايدئولوژيـکـی 
آمریکا از رقبای اروپایی را ببینید. شکستی 
که ناکامی سیاست های مـیـلـیـتـاریسـتـی 

 آمریکا در خاورمیانه مکمل آن است. 
مقبولیت جهانی که دخالت روسیه در      

را در  ٬کیس سوریه برای خود کسب کـرد
نظر بگیرید. مقبولیتی کـه  مـیـخـی بـر 

بـر   ٬تابوت رسکردگی ايدئولوژيکی آمریکا
صفوف بورژوازی جهانی زد! از نقطه نظر 

برای تثبیـت مـوقـعـیـت  ٬منافع بورژوازی
در بـلـنـد  ٬آقایی و ریاست خود بر رقـبـا

مدت  قدرت نظامی و ارعـاب سـیـاسـی 
کافی نیست! باید الگوی رشد اقتصادی و 

ايدئولـوژيـک و    ٬برتری ارزشهای فرهنگی
سیاسی  خود را به رقبا ثابت کرد! حـمـلـه 
به حلقه های ضعیف تر و  کسانی که بـر 
 ٬پیشانی آنها مهر مسلامن خـورده اسـت

قربانی کردن این بـخـش از شـهـرونـدان 
برای عقب زدن قـدرت اقـتـصـادی  ٬جهان
و پـیـرشـوی  ٬قدرت نظامی روسیه ٬چین

های سیاسی و اقتصادی اروپا و در راس 
کمکی به جـنـازه نـیـمـه جـان  ٬آن آملان

آمـریـکـا منـی کـنـد. “  سوپرامپریالیست” 

رسمایه گذاری بر بحران ترکیه و تالش برای 
تبدیل آن به محمل زور آزمـایـی مـیـان 

تالش عـبـثـی در   ٬رقبای اروپایی و روسی
مقابل قبول موقعیـت جـدیـد بـورژوازی 

 آمریکا است! 
مالکیت آمریکا بر صـنـدلـی ریـاسـت      

متام شد. در غـیـاب یـک کـمـپ  ٬جهان
در غیـاب  ٬کمونیستی و کارگری در صحنه

نیرویی که می توانست شکست آمریکا را 
به صحنه عروج خود و رهایی برشیـت از 
منجالب موجود حاکمیت رسمایه  تـبـدیـل 

خال رهربی در صـفـوف بـورژوازی   ٬کند
پـر خـواهـد  ٬توسط رقبای دیگر  ٬جهانی

به قیمت گرفنت قـربـانـیـان  ٬شد. این خال
تـوسـط   ٬بیشرتی از حلقه های ضعیف تر

سیاسی و نـظـامـی  ٬قدرت های اقتصادی
و در راس آن آملـان   ٬دیگر در آسیا و اروپا

پر خواهد شد.  اینکه در ایـن    ٬و روسیه
چه  ٬سیر و در جریان  این تغییر توازن قوا

اما نـه  ٬رویدادهایی شکل خواهد گرفت را
کـه  ٬رقابت های کمپ بورژوازی جهـانـی

مقاومت و پیرشوی جنبش های طبقاتی و 
اجتامعی طبقه کارگر و صف مـحـرومـان 

 است که معلوم میکند. 
 

 مــدنــیــت بــا ” تــوهــم جــدال
 “اسالمیسم

بی تردید شـکـاف امـروز در صـف      
بـه بـهـانـه مـبـارزه بـا  ٬بورژازی جهانی

باز هم میتـوانـد   ٬“ اسالمیسم” و  “ داعش” 
قربانیان بسیاری از مردم بیگناهی که بـر 

 “ غـريب” یـا “  اسـالمـی” پیشانی آنها مهر 
خورده است بگیرد و باید در مـقـابـل آن 

جدالی بر رس نـوع  ٬ایستاد. اما این جدال
مـدنـیـت بـا ” یا جدال  ٬خوب و بد اسالم

 نیست.  ٬“اسالمیسم
تنها منـود    ٬این دوقطبی خود ساخته     

و  شکل دیگری از بـروز  جـدال هـای 
بنیادین تری است.  دعوا نه بر رس  مقولـه 

و نـه ازادی  ٬آزادی عقیده و بیان  است
نه تالشی  ٬مذهب و بی مذهبی! این روند

و  “ اسـالم رحـامين” است برای مهنـدسـی 
است که دهه هـا  “ پروتستانیسم اسالمي” 

قبل در ایران با مامایی امثال رسوش ناقص 
و نه  برنامه ای  ٬الخلقه و مرده بدنیا آمد

 برای تضعیف ارتجاع اسالمی!
نه قابل اصالح است و  ٬ارتجاع اسالمی     

نه بـا اراجـیـف اوبـامـا یـا روحـانـی و 
رگه خوش خیمـی از  ٬دگراندیشان اسالمی

آن تولید مـیـشـود. عـقـب زدن ارتـجـاع 
که آن یک و نیم میلیارد برش کـره  ٬اسالمی

 ٬خاکی بیش از همه قربانی آن مـیـشـونـد
کار انقالبی به قدرت انقالب کبیر فـرانسـه 
است که برای همیشه قـدرت مسـجـد و 
آیت هللا و مکـه را بـه زیـر بـکـشـد و 

 اسالمیت را هم همچون  

 و ...“ اسالم ستيزي”



ی    ت  ٩۶ماره    ۴ ح  

مسحیت افسار محـکـمـی بـزنـد! جـدال 
و صلح و  “ اسالم تروریستي”با   “مدنیت”

مضحکه ای   ٬“ اسالم رحامين” سازش آن با 
اگـر  ٬بیش نیست. این دوقطبی ساختگـی

توسط نیرویی خارج از آن به سمت جدال 
بی تردید به عـمـر  ٬واقعی کشانده نشود

خارجی ستـیـزی  ٬راسیسم  ٬ارتجاع اسالمی
 و سلب آزادی های سیاسی خواهد افزود.

اسالم اعتقاد و باوری ضدبرشی اسـت       
که امروز و قریب چهار دهـه اسـت کـه 
افسار گسیخته در رسارس جهان می چرخد 
و جنایت مي آفريند. مذهبی  اسـت کـه 
دهه ها  چهارچوب ايدئولوژيکی مناسبـی 
برای میدان داری هر دار و دسته  سیاسـی 
ـ جنایی را فراهم کـرده اسـت؛ در ایـن 
واقعیت  تردیدی نیست. اما یافنت پـاسـخ 
به این سوال سخت نیست که:  چرا اسـالم 
بعنوان یک ايدئولوژي قرون وسـطـایـی و 

ناگـهـان پـس از  ٫متعلق به عهد بربریت
سال محبوس بودن در عـربسـتـان  ۱۴۰۰

سعودی و زندگی در این  حاشیه و رسپناه 
و در هـمـبـسـتـگـی  “ احرتام” امن و مورد 

 ٬غـربـی “ مـتـمـدن” کامل با قدرت هـای 
ناگهان  به مرکز و محور تقابلهای سیاسـی 
پرتاب میشود!  چرا اسالم و سـنـگـسـار و 

قمه کشی و گردن زدن اسـالمـی، پـا از 
عربستان سعودی و مکه مکرمه اش فراتـر 
میگذارد؟ چرا این اعتقاد قرون وسطایی و 

پس از دهه ها  ٬عفونت هایی چون داعش
 ٬حاکمیت رسمی آن در عربستان سعـودی

ـی  در این مقطع از تـاریـخ جـوامـع برش
ناگهای دلـش هـوای قـدرت گـیـری  و 
کشورگشایی و سهم خواهـی مـی کـنـد؟ 
اعتقادات ضدبرشی و ارتجـاعـی و قـرون 
وسطایی در جهان کم نیست؛ یهودیت در 
ـی و ضـد زن آن  ٬تفکر ارکـان ضـدبرش

میتواند با اسالم رقابت کند! چـرا در ایـن 
میان اسالم این موقعیت را پیدا مـیـکـنـد؟ 

این عقیـده   ٬چرا در مقطع معنی از تاریخ
نـاگـهـان قـالـب  ٬پوسیده قرون وسطایی

مذهب را می شکند و بعنوان یک جنبـش 
سیاسی و جهانی عرض اندام میکند؟ چـه 

 چیزی آن را تولید و بازتولید میکند؟    
پاسخ به این سوال ساده است. امـروز      

حتی امثال خانم کلـیـنـتـون هـم بـه آن 
اعرتاف میکند.  واقعیت این است که ایـن 

و “  مــتــمــدن” هــامن دنــیــای  ٬چــرک را
زنـده نـگـاه  ٬غرب پـرورانـده “ پیرشفته” 

داشته و افسار آن را رها کـرده اسـت. از 
  ٬در مقابل رقیـب شـوروی ٬چهل سال قبل

آن را در افغانستان و ایـران بـر صـدر و 

کرسی نشاند! یک دهه است که در مقابل 
باز به ایـن  ٬بحران های انقالبی خاورمیانه

ابراز دست برده است!  وگرنه این یـادگـار 
عهد عتیق و این ویروس خـودبـخـود نـه 
رشد و نه عروج کرده است. ایـن یـادگـار 

برای حفظ مـنـافـع مـادی  ٬عهد جاهلیت
پیرشفته ترین رسمـایـه داری آخـر قـرن 

 ٬یعنی منافع مادی بورژوازی غـرب ٬بیست
ابزار کاراریی بود و هـنـور هـم هسـت. 

  ٬کافـر سـتـیـزی اسـالم ٬کمونیسم ستیزی
در  “ مذهـب رسـمـي” رسمیت آن بعنوان 

کشوهـاری اصـلـی هـمـسـایـه دشـمـن 
بهرتین ابزار حفظ منافع مـادی  ٬(شوروی)

هـمـیـن  ٬و زمینی رسمایه داری بازار آزاد
 ٬بـود. و پـس از آن ٬غرب“  مهد متدن” 

استفاده های مکرر در رقابت برای تعییـن 
که با تخریـب عـراق و  ٬رسکردگی جهانی

زمین حاصلخیز  ٬توسط ناتو ٬لیبی و سوریه
رشد این ویروس را مداومـا شـخـم زد و 
شخم میزند. باید پرونده اسـالم دوسـتـی 
اوباما و کلینتون را با پرونده اسالم ستیـزی 

زبر بغل شان زد و  ٬ترامپ از حزب رقیب
ریاکاری شان را افشا کرد. این جدال تنها و 
تنها به عمر خارجی ستیزی و راسیسـم از 
یک طرف و رشد ارتجاع اسالمی از سـوی 

در  ٬دیگر میافزاید. خارج از ایـن جـدال
صف هامن مردمی که امـروز بـه شـکـل 
پاسیو دست رد به سینه پیرشوی راسیسـم 

قـدرتـی  ٬مـی زنـنـد “ مسلامن ستیزي” و 
اولین دستور کـار  ٬نهفته است که مهار آن

 همه شان است.

صدای پای ظرفیت های برشدوسـتـانـه      
ای کـه در تـراژدی غـرق شـدن کـودک 
پناهنده سه ساله سوری در رسارس جـهـان 

هنوز به گوش می رسـد!  ٬به حرکت درآمد
هرچند امروز موقتا به عقـب  ٬این ظرفیت

امـا هـنـوز زنـده و   ٬کشانده شده باشد
 ٬پشت در است! مقابله با ایـن ظـرفـیـت

دستور کار همه شـاخـه هـای بـورژوازی 
 است.  “ اسالم پناه”و  “اسالم ستیز”جهانی 

مـا هـمـه ” همچنانکه کنار کشـیـدن يـا 
جواب نیست، پشت به جبـهـه “  مسلامنیم

اوباما و کلینتون و روحانی و ... دادن هـم 
جواب نیست. برشیت برای دفاع از خـود 

جز دسـت  زدن بـه انـقـالب   ٬چاره ای
کمونیستی و بر قراری سوسیالیسم نـدارد.  
سال نو آغاز شده است. سال جدید تـنـهـا 
عدد و رقمی قـراردادی اسـت. ایـن امـا 
میتواند عـدد و قـرارداد رشوع دفـاع و 
پیرشوی های واقعـی بـاشـد. رونـدهـای 
مثبت هنوز در پیش است. این رسنـوشـت 
مقدور جهانیان نـه در ایـران و نـه در 

 انگلیس و فرانسه  آمریکا نیست.

ت!   ل او ب  و  ه کار    درت 

 و ...“ اسالم ستيزي”

حكمتيست  حزب   نشريه هفتگي 

رسمي)  (خط 

www.hekma st.com 
عبداللهي فواد   سردبير: 

fuaduk@gmail.com 
 تماس با حزب 

hekma stparty@gmail.com 

دوشنبه گذشته هامیشی بـا مـوضـوع      
در دانشکده اقتصاد دانشگاه “  کارآفرینی” 

اصفهان بـرگـزار شـد. در ايـن هـاميـش 
مـقـام کـانـون  عبدالحسني ساسـان قـائـم

 کارآفرینی استان هم جزو سخرنانان بودند. 
ايشان رضب اول در دفاع از رسمايه داران 

کارآفرينان نـبـاشـنـد کـارگـران ” فرمودند: 
 “نابودند.

عـلـم ” اين همـه دم از پـويـا زدن      
و غريه، که  قـرار “  کارآفريني” و “  اقتصاد

است کارگر را مرعوب کند و با تحـقـري او 
تکميل می شود، بايد  چيزی سياسی را در 
کله مخاطب فرو کند. چـيـزی کـه آقـاي 
ساسان شهامت آشکار گویی آن را ندارند : 
رسمايه دار و دولتش جهت تامني و تضمني 
امنيت شان مجازند و بـايـد کـارگـران را 

 رسکوب و مهار کنند!
منطق اجتناب ناپذير و ناگفته سخنـان      

ايشان اين اسـت: زنـده بـاد رسمـايـه و 
بـه “  کـارآفـريـنـان” رسمايه داري؛ دفاع از 

رضورت مملکت ما تبديل شده است و ما 
بايد با بازنگری جدی در باورهـای کـهـنـه 
خود، مدافع و مشوق اين قرشـ بـاشـيـم. 
اين، يک تجربه عملی خـواهـد بـود کـه 

باعث خواهد شد تعاريف جديدی گام بـه 
دولـت بـایـد ” عرصه نهند:  از اين به بعد 

مجسمه کـارآفـریـنـانـی مـثـل خـیـامـی، 
خرسوشاهی، حاجی برخوردار، عالی نسب 

 “و... را بسازد.
احسنت! اين سـبـک اسـتـادمـآبـانـه،      

را گفنت، قطعـا “  کارآفرين” گستاخ و مجيز 
در خدمت چپاندن يک موضـع سـيـاسـی 
است. حقيقتاً، رسمايه داران و مـبـارشيـن 
فکرى، سياىس و نظامى آنها تنها يـک راه 
در جلو روى خود دارند. مجبـورنـد بـراى 
دفــاع از امــنــيــت رسمــايــه و مــنــافــع 

عزيزشـان پشـت دسـتـگـاه “  کارآفرينان” 
دولتي کنوين سنگر بگـرينـد تـا بـتـوانـنـد 
برسعت همه نـريوى خـود را در دوران 

برجام براى رسکوب کارگران و کمونيستـهـا  
بـراه ” ، “ کـارآفـريـنـان” به کار گريند. براى 

چـيـزي “  افتادن چرخهاى اقتصادى کشـور
نيست جز کاهش سـطـح مـعـيـشـت و 
دستمزد کارگران، اخراج، بيکارسازي  و قلع 
و قمع کارگران آگاه و احياى اختـنـاق در 
ابعاد و اشکال جديد. آقـاي سـاسـان کـه 
عالقه عجيبي به توليد و سودآوري رسمايه 
با تحميل استبداد بر شـانـه هـاي نـريوي 
کارفوق ارزان دارد تنها ميتواند با مامنعت 
از متشکل و متحزب شدن طبقه کارگـر و 

“ کارآفرينـان” در پناه حربه رسکوب دولتي 
محرتم نفس بکشد. اگر با گذشت بيش از 
نيم قرن سود رسمايه در ايـران بـه عـرش 
اعىل رسيده، و رسمايه داران براى رسکـوب 
کارگران بر بسرت ايـن تـاريـخ بـه چـنـان 
اختناقى محتاج بوده اند، ميـتـوان تصـور 

کرد که امروز که بساط بـرجـام و پشـت 
پرده مذاکرات هسته اي در ابعاد گسـرتده 
براي همه رو شده و معلوم شده که ايـن 
معرکه کوچکرتين تغيريي به نفـع رفـاه و 
خوشبختي و آزادي طبقه کارگر و اکرثيـت 
مردم محروم ايران در بر ندارد، چه حملـه 
عظيمى را تدارک ميبينند. امروز نه تـنـهـا 
وخامت اوضاع اقتصادي کاهش نيافته کـه 
بر موج ارتش ذخريه بيکار در جامعه ايران 
هر روز افزوده مي شود. فـالکـت، فـقـر، 
هجوم به آزادي هاي سيايس و اجتـامعـي، 
رسکيسه کردن حقوق کـارگـر و حـق زن 
تشديد شده است. جمهوري اسالمـي ايـن 

“ کارآفـريـنـان” تحفه بورژوازي ايران همه 
اين مملکت را زير سقف دولـت اعـتـدال 
گرد هم آورده اسـت. تـخـصـص جـنـاب 
ساسان و همقطاران ايشـان پـيـدا کـردن 
سوراخي براي در رفنت نظام و منفعت کل 
بورژوازي ايران از زير بار سنگني مطالبـات 
فروکوفته طبقه کـارگـر در ايـران اسـت. 
ايشان هم دارند مطالبات رفاهي، آزادي و 
برابري را با هامن ترازو و ميزان جمهـوري 
اسالمي وزن ميکنند و حدود کينه کارگر از 

عزيـزشـان را بـه هـم “ کارآفرينان”نظام 
 نشان ميدهند. 

براي طبقه کارگر که از فروش نريوي کارش 
زندگي ميکند، هر يکساعت ادامـه عـمـر 
نظام رسمايه داري مرتادف است با بيکاري 
و مسله مرگ و زندگي؛ اشتـبـاه نـکـنـيـد، 

جناب ساسان قـرار نـيـسـت “  کارآفرينان” 
مشکل بيکاري و اشتغال را حل کنند، انهـا 
آمده اند تا با کمرتين خرج جلوي عصيـان 

کارگران و نريوي جوان تحصيلکرده بيـکـار 
آماده بکار را بگريند،  وگرنه بيکاري بخـش 
عظيمي از کـارگـران خـيـيل هـم بـدرد 

مي خورد. بـيـکـاري وسـيـع “  کارآفرينان” 
يعني رقابت کارگران بر رس يـافـنت کـار، 
يعني رضايت دادن کارگران به پايني تريـن 
سطح دستمزد و رشايط بردگي، يعني سود 

، يعني يب “ کارآفرين” بيشرت براي رسمايه و 
کارگـران و  همهچيز شدن و فقريتر شدن 

رسمـايـه داران. بـراي  همهثرومتند شدن 
مربوطه، بـيـکـاري “  کارآفرينان”ساسانها و 

کارگران برشطي که منجر به طغيان آنـهـا 
نشود، مائده اى آسامىن است. اينها پهلوان 

“ تـوسـعـه” پنبه هايي انـد کـه ظـاهـراً 
ميخواهند. اما توسعه اي به رشط قـبـول 

 شاق ترين کارها و کمرتين دستمزدها...
اما کور خوانده اند! طبقه کارگر ايران،      

کمونيستها و پيرشوان آگاه اين طبقه بايـد 
با اتحاد و بسيج بخش هر چه وسيعرتي از 
کارگران شاغل و بيکار، مطالبات عميـق و 
اسايس خود از جمله بيمه بيکاري مکفي و 

ساعت کار در هفـتـه را در مـقـابـل  ٣٠
و دولت آنها بر افرازند. تنهـا “  کارآفرينان” 

اهرم سيايس طبقه کارگر، اتحـاد دروين و 
تحزب کمونيستي اين طـبـقـه اسـت کـه 
ميتواند اردوي وحيش رسمايه داري را بـه 
مبارزه بطلبد و به عقب نشينـي وا دارد. 
کارگران کمونيست مي توانند و مـوظـف 
اند اتحاد کارگران شاغل و بـيـکـار را در 
مقابل دولت و طبقه رسمايـه دار حـفـظ 
کنند. آقاي ساسان به چه زباين کينه خـود 

 را از اين وحدت طبقايت اعالم کنند.

شما از بيكاري 
كارگران سود كالن 
 به جيب ميزنيد!

 
 فواد عبداللهي


