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۳ سپتامرب  ٢٠٢٠ - ۱۳ شهریور ١٣٩٩
پنجشنبه ها منترش ميشود

۳۲۳

وید! د  ھان  ان  کار

بیــش از یــک مــاه از رشوع اعتصابــات کارگــری در مراکــز نفــت، گاز، 
پرتوشــیمی هــا، بــرق و... میگــذرد، اعتصاباتــی کــه دوره ای جدیــد از جــدال 
طبقــه کارگــر بــا حاکمیــت  را رقــم میزنــد. ایــن اعتصابــات بخشــهای مهمــی 
ــورژوازی  ــات ب ــه و حی ــد و ســود رسمای ــی و شــاهرگ تولی ــز صنعت از مراک
ــدی در دوره ای  ــاری ج ــت و فش ــه اس ــر گرفت ــش را در ب ــران و حکومت ای
ــن  ــت. در ای ــان وارد آورده اس ــالمی و کارفرمای ــوری اس ــه جمه ــاس ب حس
در  پرتوشــیمی  و  گاز  و  نفــت  پاالیشــگاههای  در  کارگــران  اعتصابــات 
آبــادان، اهــواز، ماهشــهر، قشــم، کنــگان، المــرد، دشــت آزادگان، اصفهــان، 
فازهــای١٤، ٢٢ و ٢٤ پــارس جنوبــی و  و تعــداد زیــادی از نیروگاههــای بــرق 
و پرتوشــیمی هــا ... را شــامل شــد. خواســت و مطالبــات کارگــران در همــه 
ــود  ــا، بهب ــش دســتمزدها، پرداخــت منظــم حقوقه ــن مراکــز حــول افزای ای
رسویســهای ایــاب و ذهــاب، بهبــود بهداشــت، امکانــات خوابگاهــی، بیمــه 

ــکاری و... میباشــد.  ن ــه رشکتهــای پی و علی
ــالش  ــان، ت ــا کارفرمای ــل ب ــی کام ــالمی در همراه ــوری اس ــون جمه ــا اکن ت
ــدان آوردن  ــه می ــرای ب ــالش ب ــی، ت ــران اعتصاب ــد کارگ ــا تهدی ــد ب ــرده ان ک
اعتصــاب شــکن در بعضــی مراکــز، عــدم پرداخــت دســتمزدها و افزایــش 
ــرای  ــالش ب ــه اخــراج، ت ــد ب ــی، تهدی ــران اعتصاب ــه کارگ فشــار اقتصــادی ب
شکســ اعتصــاب در مراکــزی بــا قــول امتیــازات ناچیــز و از ایــن کانــال در 
ــران و همزمــان تبلیغــات وســیع علیــه کارگــران  هــم شکســ اتحــاد کارگ
ــد. بعــالوه کل راســانه هــای  ــه ان ــه پرداختن ــه مقابل ــی در محــل، ب اعتصاب
، خربگــزاری  رســمی و دســتگاه تبلیغاتــی جمهــوری اســالمی از صــدا و ســی
هــا، خانــه کارگــر و همــه ارگانهــای تبلیغــی آنهــا، در مقابــل ایــن اعتصابــات 
ــام ایــن ماشــین تبلیغاتــی در ایــن مــدت چهــار کلمــه  ســکوت کــرده انــد. 
ــان  ــه زب ــا ب ــات آنه ــل واقعــی اعتصــاب و مطالب ــران، از دالی ــان کارگ از زب
ــد و امــا هــر روزه دنیایــی تبلیغــات از ســفرهای جهانگیــری و  ــاورده ان نی
اینــدگان مجلــس و قالیبــاف و مقامــات محلــی بــه خوزســتان و اســتانهای 
دیگــر و قــول رســیدگی بــه «پــاره ای از مشــکالت مــردم و کارگــران» را در 

بــوق و کرنــا میکننــد.
در هفتــه گذشــته خــرب از کســب موفقیتهایــی در بخشــی از مراکــز کارگــری 
و تــن دادن دولــت و کارفرمایــان بــه بخشــی از مطالبــات کارگــران اعتصابــی 
و در راس آنهــا افزایــش دســتمزدها، رســیده اســت. بــی شــک هــر عقــب 
ــی و هــر درجــه  ــل کارگــران اعتصاب ــت در مقاب ــان و دول نشــینی کارفرمای
از موفقیــت کارگــران در ایــن اعتصابــات، ارزش و جایــگاه مهمــی در ســیر 
جــدال طبقــه کارگــر در ایــران بــا بــورژوازی و جمهــوری اســالمی خواهــد 
داشــت. مســتقل از نتیجــه نهایــی ایــن اعتصابــات، نفــس بــه میــدان 
آمــدن طبقــه کارگــر در بخــش مهمــی از مراکــز صنعتــی، در نفــت و گاز، 
هنگــی ایــن اعتصابــات، صفحــه ای جدیــد  پرتوشــیمی هــا، بــرق و ...، و ه
از جــدال طبقــه کارگــر بــا بــورژزازی ایــران و بــا جمهــوری اســالمی را رقــم 
هنــگ در ایــن مراکــز، همراهــی ایــن  خواهــد زد. یــک مــاه اعتصــاب ه
ــت  ــون ٨٠ روز اس ــه اکن ــه ک ــت تپ ــران هف ــاب کارگ ــا اعتص ــات ب اعتصاب

متحــد در مقابــل جمهــوری اســالمی ایســتاده انــد،  ... صفحــه۶

دوره اى جديد در جدال طبقه كارگر
خالد حاج محمدی

بحران در 
حزب كمونيست ايران و كومه له

خط رسمی بیانیه حزب حكمتیست 

ــکاری از  ــکار و پنهان ــدوره ان ــس از یک ــران، پ ــت ای ــزب کمونیس ــات در ح ــدن اختالف ــی ش علن
طــرف رهــربی ایــن حــزب و ســازمان کردســتان آن (کومــه لــه)، اعــالم رســمی وضعیــت بحرانــی 
در حــزب و خطــر انشــعاب یــا حــذف تشــکیالتی، عمــال بــه معنــی تقاضــای دخالــت نیروهــای 
سیاســی چــپ در ایــن کشــمکش اســت.   دخالــت در ایــن کشــمکش بــرای حــزب حکمتیســت 
(خــط رســمی) بــه دلیــل اوال تاثیــرات ایــن بحــران و هژمونــی ناسیونالیســم کــرد در ایــن حــزب 
بــر فضــای سیاســی کردســتان و دومــا بدلیــل موقعیــت ویــژه حــزب مــا در کردســتان، و همچنین 
منافــع بلنــد مــدت تــر کل طبقــه کارگــر در ایــران، رضوری و تعییــن کننــده اســت.  بحــران امــروز 
ــا  ــل رهــربی حــزب» و ی ــه در مقاب ــه ل ــی «رهــربی کوم ــدی علن ــت و صفبن ــزب کمونیس در ح
ــی  ــران»، تقســیم شــدن عمل ــداران حــزب کمونیســت ای ــل طرف ــه در مقاب ــداران کومــه ل «طرف
ــه»  ــه ل ــداران کوم ــت»  و»طرف ــزب کمونیس ــداران ح ــاح «طرف ــان دو جن ــا و اردوگاه می ارگانه
ــرد  ــه ناسیونالیســم ک ــه ب ــه ل ــر نیســت.  پروســه پیوســ کوم ــی اب ن ب ــی در آســ ــد و برق رع
مدتهــا اســت رشوع شــده اســت. تعییــن تکلیــف گــردش بــه راســت ابراهیــم علیــزاده و رهــربی 
کومــه لــه و پیوســ رســمی ایــن ســازمان بــه جنــاح راســت ناسیونالیســم کــرد و اعــالم برائــت 
ــن ســازمان  ــر دارد. کنگــره هفدهــم ای کامــل از گذشــته کمونیســتی خــود، تاریخــی قدیمــی ت
درتیرمــاه ۱۳۹۶ بویــژه اولیــن پلنــوم کمیتــه مرکــزی کومــه لــه پــس از ایــن کنگــره و سیاســت 
ــی در  ــش مل ــربی جنب ــه در ره ــه ل ــت کوم ــم موقعی ــت و تحکی ــرار دادن تقوی ــت ق «در اولوی
کردســتان»،  بــه ایــن پروســه قطعیــت داد.   بــرای بررســی و دخالــت سیاســی در بحــران امــروز 
در حــزب کمونیســت ایــران و کومــه لــه، الزم اســت مولفــه هــا و فاکتورهــای پایــه ای در ایــران و  
در منطقــه، تــوازن قــوا میــان جنبــش هــای سیاســی و طبقاتــی، در جنبــش ناسیونالیســتی کــرد و 
کمونیســم در ایــران و بخصــوص در کردســتان ایــران، را مــرور کــرد.   مولفــه هایــی کــه در تعییــن 

تکلیــف کومــه لــه موثــر بودنــد:  .... صفحــه۲

فراخوان مادر افكارى ها را پاسخ دهيد!
مظفر محمدی

اعتبار و جايگاه مبارزاتى نيشكر هفت تپه
آسو سهامی

«كارت خريد» و عقده هاى چركين 
بورژوازى عليه طبقه كارگر

مصطفی اسدپور

ــرف  ــه از ط ــتند ک ــن هس ــال ای ــه دنب ــه ب ــود ک ــن ب ــر ای ــوب وزی ــرب خ « خ
ــت ســازمان  دولــت، کارت خریــد جامعــه کارگــری بــا اســتفاده از ظرفی

ــا  ــری ب ــون نفــر از جامعــه کارگ ــا ۴۵ میلی ــد، تقریب ــاق بیفت ــن اتف ــر ای ــه شــود. اگ عــی ارائ ــن اجت تامی
ــت  ی ــورد ح ــاله م ــا اقســاط ســه س ــان ب ــون توم ــی ۱۵ میلی ــا ۱۰ ال ــان ی ــون توم ــی ۶ میلی ــل ۵ ال حداق
ــرداد ١٣٩٩)  ــا، ٣١ م ــد «، ایلن ــا اعطــای کارت خری ــران ب ــد کارگ ــش قــدرت خری ــد.» (« افزای ــرار می گیرن ق

ــه  ــری جامع ــت کارگ ــت جمعی ــا معیش ــازی ب ــت در ب ــزار دول ــور و اب ــن فاکت ــازه تری ــد»  ت «کارت خری
ــدارک عملــی بــرای ایــن طــرح بــه رسعــت در جریــان اســت. اصــل طــرح  اســت. بــازار گرمــی تبلیغــی و ت

ــه اســت.  ... صفحــه۴ ــا مغــز اســتخوان ضــد کارگــری، خبیــث و زورگویان ت
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عــی در ایــران و هرچــه شــفاف تــر شــدن موقعیــت  ۱- پوالریــزه شــدن فضــای سیاســی و اجت
و نقــش جنبشــهای سیاســی و طبقاتــی، صــف بنــدی رصیــح و  روشــن تــری را از احــزاب و 
جریانــات سیاســی مــی طلبیــد. در چنیــن فضایــی، نیروهــا و احــزاب سیاســی کــه دهــه هــا 
در حاشــیه دو جنبــش کمونیســتی و بورژوایــی فعالیــت و ابــراز وجــود کــرده و میــان جنبــش 
هــای اصلــی جامعــه نوســان مــی کردنــد، دیگــر شانســی در دخالتگــری جــدی و بویــژه در 
ــت و  ــن واقعی ــان ای ــی، بی ــای سیاس ــروز نیروه ــیون ام ــد. پوالریزاس ــربی آن، ندارن ــت ره قام
انتخــاب شــفافی اســت کــه بــه آنهــا تحمیــل شــده اســت. کومــه لــه از ایــن واقعیــت مســتثنی 
نیســت و بــر ایــن مبنــا میــان کمونیســم و ناسیونالیســم کــرد، دومــی را انتخــاب کــرده و امــروز 
امــا بــه یــک جریــان ناسیونالیســتی دگردیســی کــرده اســت. بــه نحــوی کــه شــیفت ماهــوی 

از ناسیونالیســم بــه کمونیســم، اگــر غیرممکــن نباشــد، بــه دشــواری قابــل تصــور اســت.  
۲- بحــران ســوریه و بــر مــ آن حــاد شــدن مســئله کــرد در منطقــه، جذابیــت نقــش 
ناسیونالیســم کــرد در تحــوالت ســوریه، بــا اتــکا بــه قدرتهــای بیــن املللــی و معــادالت منطقــه 
ــل  ــه ای را درمقاب ــادالت منطق ــه ای در مع ــه وزن ــدن ب ــل ش ــش و تبدی ــای نق ــق ایف ای، اف
ــاز کــرد. ایــن پدیــده در تعییــن تکلیــف  نیروهــای ناسیونالیســت کــرد، چــپ و راســت آن، ب
کومــه لــه و رهــربی آن بــرای «کســب موقعیــت در جنبــش ملــی کــرد» و رشکــت و ســهم بــری 
ــه منفــی و بــی  ــران، مولفــه مهمــی بــود. اگــر تجرب ــده ای»مفــروض» و مشــابه در ای در آین
ــژه احــزاب  ــم کردســتان عــراق پاشــنه آشــیل ناسیونالیســم کــرد و  بوی ــت اقلی ــاری دول اعتب
یــز» احــزاب بــرادر پ ک ک در کردســتان ســوریه، خــون  مشــابه آن در ایــران بــود، نقــش «مت

ــد.  ــه، دمی ــه کومــه ل ــازه ای در رگ جنبــش ناسیونالیســم کــرد، و منجمل ت
ــی آن در کومــه لــه،  ۳- بــن بســت مزمــن و چنــد دهــه اردوگاه نشــینی، علیرغــم تقدیــس دا
بالتکلیفــی و اســتیصال ناشــی از روابــط نزدیــک دولــت اقلیــم و جمهــوری اســالمی و نتیجتــا 
تحمیــل محدودیتهایــی بــر حضــور و فعالیتهــای کومــه لــه، بعنــوان یــک ســازمان اپوزیســیون 
جمهــوری اســالمی ایــران، رهــربی ایــن ســازمان را وادار بــه پیــدا کــردن راه حلــی بــرای بــرون 
رفــت از بــن بســت، بــی عملــی و بالتکلیفــی مخاطــره آمیــز، کــرد. برائــت کامــل کومــه لــه از 
گذشــته کمونیســتی خــود و دگردیســی کامــل بــه یــک نیــروی ناسیونالیســت راه حــل رهــربی 

کومــه لــه برای»بــرون رفــت» از ایــن بــن بســت بــود. 

ایــن دگردیســی و همــکاری هــای سیاســی ممتــد کومــه لــه بــا احــزاب ناسیونالیســت کــرد در 
ــی توانســت  عــی تریــن «نیروهــای کــرد»،  منطقــه، نزدیکــی بــه راســت تریــن و ضــد اجت
عــی دارد، انعکاســی  ــخ و ســنت قــوی و اجت ــران کــه کمونیســم در آن تاری در کردســتان ای
نداشــته باشــد. فاصلــه گرفــ طبقــه کارگــر، کمونیســتها از کومــه لــه اولیــن انعــکاس و جــواب 
عــی کومــه لــه بــود. «دســت رد» مــردم و طبقــه کارگــر کردســتان  بــه ایــن تغییــر مــکان اجت
بــه ســینه ناسیونالیســم کــرد و پــروژه هــای مخــرب آن، قدرتگیــری کمونیســم، تبدیــل شــدن 
ــان طبقــه کارگــر و مــردم آزادیخــواه  ــه پرچــم چــپ و آزادیخواهــی در می ــن کمونیســم ب ای
ــا کمونیســم  ــور ب ــه هیســرتی و دشــمنی ک ــار دیگــر رضورت دامــن زدن ب در کردســتان، یکب
کارگــری و منصــور حکمــت چــه در درون کومــه لــه و چــه در جامعــه، را در دســتور رهــربی 
کومــه لــه قــرار داد. تــا جایــی کــه امــروز طرفــداری از خــط منصــور حکمــت، بعنــوان رهــرب 
کمونیســم کارگــری، دفــاع از سیاســتها و دســتاوردهای او در حــزب کمونیســت ایــران و کومــه 
لــه، در ایــن ســازمان عمــال جــرم و قابــل مجــازات و در مقابــل دفــاع از ناسیونالیســم کــرد، بــه 

دههــا زبــان و بیــان افتخــار محســوب میشــود.   
رهــربی کومــه لــه عــالوه بــر ایــن، بــرای عــروج بعنــوان یــک ســازمان همطــراز، و نــه «بــرادر 
کوچکــرت» و»چــپ» احــزاب کــردی، و بــرای «تحکیــم موقعیــت کومــه لــه در جنبــش مــىل» 
ــد  ــرتى ض ــک هيس ــدازى ي ــه راه ان ــدی، ب ــرات و مهت ــزب دمک ــون ح ــی چ ــل رقبای در مقاب
کمونیســتی نيــاز دارد. تحریــف تاریــخ حــزب کمونیســت ایــران، تقدیــس کومــه لــه قبــل از 
تشــکیل حــزب، دامــن زدن بــه نوســتالژی تاریــخ پیــش از کمونیســت شــدن کومــه لــه، تاریــخ 
نــگاری هــای جعلــی و عمــال ضدیــت بــا تشــکیل حــزب، ضدیــت بــا رادیکالیســم کومــه لــه 
پــس از تشــکیل حــزب کمونیســت، ارجــاع بــه عقــب مانــده تریــن ســنتها در تقــدس «کومــه 
ــر تــن برجســته  لــه»، «شــهید پــروری» و پوشــاندن لبــاس سیاســی و فرهنگــی «کردایتــی» ب
ــت،  ــه کمونیس ــه ل ــت و کوم ــه در حــزب کمونیس ــت جانباخت ــخصیتهای کمونیس تریــن ش
تحریــک احساســات ناسیونالیســتی مدتهــا اســت از طــرف علیــزاده و رهــربی کومــه لــه بعنــوان 

ــان دارد. ــارزه سیاســی» جری یــک روش «مب
 رهــربی کومــه لــه و علیــزاده بــرای تقویــت موقعیــت ســازمان خــود، بــه جلــب نیروهایــی کــه 
ــد، بــه جلــب «طيــف قدیــم  ــه را تــرک کــرده بودن پیشــرت از موضــع ناسیونالیســتی، کومــه ل
ــه»، کــه بدلیــل بدنامــی مهتــدی حــارض بــه پیوســ بــه بانــد زحمتکشــان نیســتند،  کومــه ل
امیــد بســته انــد. بــاز کــردن آغــوش بــرای «اخراجــی» هــای دیــروز خــود و همزمــان دامــن 

زدن بــه هیســرتی ضــد کمونیســتی، بیــان ایــن واقعیــت اســت. علیــزاده امــروز در راهــی گام 
نهــاده اســت کــه مهتــدی دههــا ســال پیــش در آن گام نهــاد و غــرق شــد! 

ــار و  ــا افتخ ــه ب ــران ک ــت ای ــزب کمونیس ــتی در ح ــش کمونیس ــک گرای ــود ی ــال وج   در خ
د بنفــس، شــفاف و رصیــح از تاریــخ ایــن حــزب و کومــه لــه کمونیســت، از  رسبلنــد و بــا اعتــ
دســتاوردها، مباحــث و سیاســتهای کمونیســتی حــزب کمونیســت ایــران و ســازمان کردســتان 
ــه را تســخیر و حــزب  ــه ل ــزاده،  کوم ــه رهــربی علی ــش ناسیونالیســتی ب ــد، گرای ــاع کن آن دف
ــت  ــی اس ــن واقعیت ــت. ای ــرده اس ــل ک ــود تبدی ــیه خ ــده ای در حاش ــه پدی ــت را ب کمونیس
ــاح منتقــد  ــر قابــل تصــور اســت.    رهــربی جن کــه انــکار آن غیرممکــن و جــربان آن غی
ــخ و دســتاوردهای کمونیســتی  ــه تاری ــی در حــزب، در تعــرض ب ــزاده در کمونیســم زادی علی
ایــن حــزب، در گــردش بــه راســت کومــه لــه، امتیــاز دادن بــه احــزاب ناسیونالیســت کــرد و 
ــازع علیــزاده در ایــن جریــان،  ــان و در کســب قــدرت بالمن ســهیم شــدن در پــروژه هــای آن
رشیــک اســت. رهــربی ایــن جنــاح، علیرغــم تــالش امــروز آن بــرای مقابلــه بــا «افراطــی گــری» 
ــه  ــق آن ب ــ مطل ــرد و پیوس ــم ک ــه ناسیونالیس ــردش ب ــه در گ ــه ل ــربی کوم ــزاده و ره علی
ــه مخالفیــن  ــه علی ــه هــای تشــکیالتی رهــربی کومــه ل ــا توطئ ــه ب ایــن جبهــه، علیرغــم مقابل
ــاع از  ــازمان و دف ــن س ــم در ای ــم حاک ــتی ناسیونالیس ــد کمونیس ــوان از نق ــن، نات و منتقدی
سیاســتهای کمونیســتی کوملــه و حــزب کمونیســت ایــران پیــش از جدایــی کمونیســم کارگــری، 
اســت. تــالش مشــرتک رهــربی حــزب کمونیســت ایــران و کومــه لــه در تقابــل بــا دســتاوردهای 
ــربی  ــه ره ــتی ب ــش ناسیونالیس ــت گرای ــم، دس ــه قدی ــه ل ــزب و کوم ــتی ح ــی کمونیس تاریخ
علیــزاده را بــرای تســخیر کامــل کومــه لــه و تبدیــل حــزب کمونیســت بــه حاشــیه خــود بــاز 

گذاشــت. 
ــه، در پروســه  ــای روش هــای شــناخته شــده و ســنت دار ناسیونالیســم کــرد در کومــه ل احی
مبــارزه سیاســی درون حزبــی، حاشــیه ای شــدن مبــارزه متمدنانــه روشــن و شــفاف سیاســی، 
ــا امــن کــردن محیــط  ــده ســازی، ن ــه، پرون ــا، حــذف تشــکیالتی، توطئ ــی ارگانه تســخیر عمل
زندگــی منتقدیــن رهــربی کومــه لــه، در ســازمانی کــه همــه در آن مســلح انــد، هشــدار دهنــده 
ــه ســنت تســویه حســاب  ــری، علی ــه گ ــل توطئ ــن ســنتها، در مقاب ــل ای ــد در مقاب اســت. بای
سیاســی «بــه زور رای» و مانورهــای تشــکیالتی، علیــه محفلیســم و دامــن زدن بــه احساســات 
ل فشــار  «تقــدس کومــه لــه» و تحریــک احساســات عقــب مانــده و اخالقــی، در مقابــل اعــ
سیاسی-تشــکیالتی، مالــی و حقوقــی بــه مخالفیــن، ایســتاد. نبایــد اجــازه داد زندگــی و امنیــت 
ــل  ــئولیت ح ــود. مس ــکیالتی ش ــای سیاسی-تش ــری ه یه امتیازگی ــت ــزب دس ــن ح ــروی ای نی
اختــالف سیاســی و تصمیــم گیــری سیاســی در امــن تریــن، ســا تریــن و سیاســی تریــن فضــا 
و تامیــن امنیــت سیاســی، مالــی، امنیتــی و جانــی اعضــا و کادرهــای ایــن جریــان بویــژه در 

امــام بــر عهــده رهــربی کوملــه، و شــخص ابراهیــم علیــزاده اســت. اردوگاه، 
 پیوســ رســمی کومــه لــه، بعنــوان آخریــن مدعــی اعتبــار کومــه لــه کمونیســت سیاســتها و 
تاریــخ تــالش کمونیســتی ایــن ســازمان، بــه جنــاح راســت ناسیونالیســم کــرد، اگــر بــا مقابلــه 
د  جــدی کمونیســتها و در راس آن حــزب مــا روبــرو نشــود، میتوانــد بــه اعتبــار و اعتــ
کمونیســم در جامعــه لطمــه زده و ناسیونالیســم کــرد را تقویــت کنــد!  امــروز امــا بــه یمــن 
مقابلــه جــدی مــا کمونیســتها بــا خــط ناسیونالیســتی حاکــم در کومــه لــه، ایــن واقعیــت کــه 
کومــه لــۀ امــروز، میــراث دار اعتبــار، اتورتیــه و محبوبیــت ناشــی از تاريــخ پرشــکوه مبــارزه 
کمونيســتى علیــه بــورژوازی حاکــم در ایــران و بــورژوازی کــرد در کردســتان نیســت، بــه داده 
بخــش وســیعی از کمونیســتها و مــردم آزادیخــواه در کردســتان تبدیــل شــده اســت.   دفــاع بــی 
قیــد و رشط، رصیــح  و شــفاف از تاریــخ پــر افتخــار و دســتاوردهای حــزب کمونیســت و کومــه 
لــه کمونیســت، بیــش از همــه بــه عهــده ســازندگان واقعــی ایــن تاریــخ و ادامــه دهنــدگان 
امــروز آن اســت. بایــد رویــای علیــزاده در تبدیــل شــدن بــه جــالل طالبانــی کردســتان ایــران، 
ــا رقبــای  در سوءاســتفاده از اعتبــار و اتوریتــه کومــه لــه کمونیســت در معامــالت سیاســی ب
خــود در «جبهــه کردســتانی»، در اتحــاد و همــکاری بــا شــعبات پ ک ک، را افشــا کــرد. بایــد 
همــه واقعیــت پشــت بحــران کنونــی حــزب کمونیســت ایــران را بــه مــردم کردســتان و طبقــه 
ــتی،  ــارزه کمونیس ــتفاده از مب ــه در ســوء اس ــه ل ــالش رهــربی کوم ــد ت ــان داد. بای ــر نش کارگ
اعتبــار، اتوریتــه و محبوبیــت حــزب کمونیســت ایــران و ســازمان کردســتان آن را بــه شکســت 
کشــاند. ســوء اســتفاده از اعتبــار کومــه لــه کمونیســت و چــوب حــراج زدن بــه کمونیســم و 
اینــدگان ایــن کمونیســم و مبــارزه  ا مــا  مبــارزه کمونیســتی در کردســتان ممنــوع اســت. ایــ

کمونیســتی در ایــران و کردســتان تضمیــن میکنیــم.
 حــزب حکمتیســت (خــط رســمی) مصمــم اســت ایــن تــالش ضدکمونیســتی و ناسیونالیســتی 
ــه  ــت هم ــر دس ــن ام ــربد ای ــرای پیش ــد و ب ــب بران ــوان عق ــام ت ــا  ــه را ب ــه ل ــربی کوم ره

ــارد. ــتها را میفش کمونیس

۱۲ شهریور ۱۹۹۹ خط رسمی  ۲ سپتامرب ۲۰۲۰  کمیته رهربی حزب حکمتیست 
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فراخوان مادر افكارى ها را پاسخ دهيد!
مظفر محمدی

بهیــه مــادر نویــد، حمیــد و  حبیــب  افــکاری مــی خواهــد فرزاندانش 
ــات  ــان اثب ــی ش ــی گناه ــا ب ــوند ت ــه ش ــی محاکم ــک دادگاه واقع در ی
ــد.  ــا را نشــان دهی ــدارک جــرم م ــد، م ــی گوی ــکاری م ــد اف ــردد. وحی گ
ــد.  ــک دادگاه علنــی و بــا حضــور رســانه هــا مــا را محاکمــه کنی در ی
ــت  ــال اس ــه دو س ــت ک ــی اس ــادر و فرزندان ــت م ــر خواس ــن کیف ای
بــدون هیــچ مــدرک و بــه اتهامــات واهــی در زنــدان و تحــت شــکنجه 
ــه  ــر ب ــرادر دیگ ــدام و دو ب ــه اع ــد ب ــروز نوی ــده و ام ــته ش ــه داش نگ

ــد! ــده ان ــناخته ش ــوم ش ــدت محک ــل امل ــدان  طوی زن

درخواست مادر و برادران افکاری دو پاسخ دارد

یکــی پاســخ دســتگاه قضایــی جمهــوری اســالمی اســت کــه بــدون شــک رژیــم جبــون و 
ــار  ــم بیــش از چه ــن دهــد. دســتگاه قضــاوت رژی ــه  ایــن درخواســت ت ــی خواهــد ب مســتاصل 
دهــه اســت حتــی یــک دادگاه علنــی و قانونــی بــا حضــور وکیــل و شــاهدان و رســانه هــا برگــزار 
ــار و  ت دســتگاه قضایــی جمهــوری اســالمی بــی اعتب ــن اعتبــار کل محاکــ نکــرده اســت. بــه ای

ــی اســت.  ــه قانون ــد وجه فاق
ــه درخواســت بهیــه و فرزندانــش پاســخ مثبــت مــی داد، جــای قاضــی  اگــر امــروز قــوه قضاییــه ب
ــد  ــارس، بای ــتان ف ــک دادگاه اس ــعبه ی ــی ش ، قاض ــ ــرداد تهم ــای مه ــد. بج ــوض میش ــم ع و مته
ــه  ــه محاکم ــد ب ــف و  معتق ــانی آگاه و رشی ــه او انس ــرا ک ــیند. چ ــا بنش ــکاری ه ــادر اف ــه م بهی
در یــک دادگاه علنــی و واقعــی اســت. در صندلــی شــاهدین هــم  بــرادران افــکاری مــی نشــینند 
ــیراز را در دل  ــدان ش ــاری در زن ــری اجب ــرتاف گی ــرای اع ــکنجه ب ــال ش ــل دو س ــتان تحم ــه داس ک
ــر زبــان بیاورنــد.  قاضــی تهمــ و دیگــر بازجوبــان و شــکنجه گــران وزارت اطالعــات  ــد کــه ب دارن
ــن یــک فــرض محــال اســت امــا حقیقتــی  ــی متهمیــن بنشــینند. ای ــر صندل ــد ب و ســپاه هــم بای

ــل انــکار اســت. ــر قاب غی
ــادر  ــکاری (م ــواده اف ــب خان ــا از جان ــانه ه ــا حضوررس ــی و ب ــک دادگاه علن ــکیل ی ــت تش خواس
ــد. نتیجــه  ــد و قضــاوت کنن ــن فرصــت را خواهــد داد، بشــنوند، ببینن ــردم ای ــه م ــدان) ،ب و فرزن
ــن اقــدام  بــدون شــک ایــن خواهــد بــود کــه دســتگاه قضایــی و بازجوهــا و شــکنجه گــران  ی ای
ــده هســتند کــه بایــد بــه خاطــر شــکنجه و اعــرتاف گیــری اجبــاری و  زنــدان، متهمیــن ایــن پرون
برگــزاری دادگاه مخفــی و فشــار غیــر انســانی تــا حــد رســاندن انســانی بــه خودکشــی در زنــدان، 

محاکمــه و مجــازات شــوند. 

ــواه  ــت و آزادیخ ــد و انساندوس ــای رشافتمن ــان ه ــه ی انس ــران و هم ــردم ای ــخ م ــخ دوم، پاس پاس
ــن  ــه ای ــان ک ــان جه ــران و ازادیخواه ــه ای ــت انســان هــا اســت. جامع ــع انســانیت و حرم و مداف
ــد و  ــدام نوی ــم اع ــرای حک ــار اج ــاچیان و در انتظ اش ــاکت و  ــاهدان س ــنوند، ش ــی ش ــرب را م خ
ــا  ــال ه ــن س ــه ی ای ــران در هم ــردم ای ــتند. م ــدان  نیس ــش در زن ــی برادران ــرگ تدریج ــکام م اح
ــدان  ــدام و زن ــه اع ــت و انســانیت و علی ــرای اجــرای عدال ــه ب ــر در صحن ــران دخالتگ خــود بازیگ
ــا در  ــه تنه ــدن ن ــت متم ــن برشی ــر ت ــی اســت ب ــی زخم ــر اعدام ــوده و هســتند. ه و شــکنجه ب

ــان.  ــه در جه ــران بلک ای
ــک دادگاه  ــکیل ی ــرای تش ــش ب ــه و فرزندان ــت بهی ــرش خواس ــه پذی ــارض ب ــالمی ح ــوری اس جمه
ــی و  ــتگاه قضای ــت. دس ــوده و نیس ــران نب ــردم ای ــی م ــکار عموم ن اف ــ ــل چش ــی و در مقاب علن
ــه  ــد علی ــته ان ــد از او خواس ــرگ وحی ــد م ــا ح ــکنجه ت ــق ش ــران از طری ــکنجه گ ــا و ش بازجوه
ــا صــدای خــود از زنــدان، حقیقــت  بــرادرش شــهادت بدهــد. او امــروز پــس از دو ســال شــکنجه ب
ــرد  ــی پذی را بازگــو مــی کنــد و نشــان مــی دهــد کــه نــه تنهــا ایــن شــهادت تحــت شــکنجه را 
ــه  ــه علی ــی ک ــل جرم ــد در مقاب ــه بای ــتند ک ــران هس ــکنجه گ ــی و ش ــتگاه قضای ــن دس ــه ای بلک
انســان هــای بــی گنــاه مرتکــب مــی شــوند، بــه مــردم ایــران پاســخ بدهنــد. امــروز مــردم ایــران 
ــم  ــانند و حک ــی نش ــام م ــی اته ــر کرس ــرش را ب ــکنجه گ ــکاران ش ــ و هم ــی تهم ــه قاض ــد ک ان

ــد. ــی دهن ــکاری را داده و م ــرادران اف آزادی ب

مــردم ایــران و برشیــت متمــدن بایــد بــه فراخــوان مــادر و بــرادران افــکاری پاســخ دهــد و علیــه 
ــد.  ــه دادگاه هــای پشــت پــرده، ســکوت نکن بــی عدالتــی، علیــه شــکنجه و اعــرتاف گیــری و علی
ــاالی رس مــردم  دســتگاه قضایــی جمهــوری اســالمی و بازجوهــا و زنــدان هایشــان شمشــیری بــر ب

ــی  ــروز ب ــتگاه ام ــن دس ــت.  ای ــه اس ــر رس جامع ــرده ب ــاک م ــیدن خ ــام  پاش ــال خ ــا خی ــران ب ای
ــا دیگــر مخــوف نیســت  ــه تنه ــن دســتگاه ن ــوری اســالمی اســت. ای ــم جمه ــاد رژی ــن نه آبروتری
ــون  ــران دســتگاهی زب ــری ای ــم کارگ ــان و اعرتاضــات عظی ــزش هــای دی و آب ــل خی بلکــه در مقاب
ــای  ــزش ه ــان و خی ــا از اعرتاضــات دی و آب ــت ت ــور شــده اس ــی مام ــتگاه قضای و ترسواســت. دس
ــخ  ــن پاس ــت. ای ــده اس ــر ش ــر دی ــا دیگ ــرد. ام ــم بگی ــر چش ــام و زه ــردم انتق ــی م ــدی میلیون بع
ــای  ــزش ه ــات و خی ــه اعرتاض ــاند بلک ــی ترس ــردم را  ــا م ــه تنه ــات، ن ــه اعرتاض ــه ب ــای زبونان ه
ــا تعــرض کوبنــده ی مــردم  ــال خواهــد داشــت. هــر تعــرض از رس تــرس رژیــم ب ــه دنب بعــدی را ب

ــت.  جــواب خواهــد گرف
ــا طبقــه کارگــر در  ــر اســت. ب ــران درگی ــا مــردم ای ــف ب جمهــوری اســالمی در جبهــه هــای  مختل
کارخانــه هــا و رشکــت هــا و صنایــع ســنگین و اعتصابــات و اعرتاضــات گســرتده، بــا زندانیــان در 
ــان  ــان و جوان ــم  زن ــا  صــف عظی ــا، ب ــرورش و دانشــگاه ه ــوزش و پ ــان در آم ــا فرهنگی ــدان، ب زن
ــا  ــای سیاســی ب ــگ و آزادیه ــی در عرصــه اقتصــاد، و معیشــت، سیاســت و فرهن ــن معن ــه ای و  ب
٨٠ میلیــون ایرانــی روزمــره درگیــر اســت.  تنهــا ابــزار حاکمیــت در قبــال جبهــه عظیــم طبقــات 

ــدان، شــکنجه و اعــدام  بــه منظــور مرعــوب کــردن جامعــه اســت. پاییــن جامعــه، رسکــوب ، زن
ــزار بظاهــر مرعــوب کننــده امــا در  عمــل زبونانــه و از رس تــرس و اســتیصال،  ــن اب بــرای گرفــ ای
ــا  ــر ت ــه کارگ ــه از طبق ــطوح جامع ــه س ــدام در هم ــه اع ــی علی ع ــم اجت ــش عظی ــک جنب ی
زحمتکشــان و روشــنفکران و جوانــان و همــه ی انســان هــای ازادیخواه و انساندوســت، رضوری و 
ــی توانــد جــواب زنجیــره  حیاتــی شــده اســت. کمپیــن و توفــان تویــرتی و مجــازی بــه تنهایــی 
ــل  ــس العم ــازی عک ــی مج ــان اعرتاض ــد. توف ــه ای را بده ــه بهان ــار ب ــر ب ــم ه ــای رژی ــدام ه اع

ــا راه نیســت. ــا تنه ــری اســت ام درســت و موث
ــا کابــوس فرزنــد و فرزندانــش در زنــدان  بــرای ایــن کــه دیگــر هیــچ خانــواده ای و هیــچ مــادری ب
ــاب و  ــت ارع ــل سیاس ــری در مقاب ــم ت ــنگر محک ــد س ــد، بای ــدام نخواب ــکنجه و اع ــوس ش و کاب

ــم بســت.  ــدان و اعــدام رژی زن
ــاز دارد.  ــا نی ــکاری ه ــادر اف ــه م ــوان بهی ــه فراخ ــخ ب ــه پاس ــت ب ــه فوری ــروز و ب ــا ام ــه م جامع
ــان برگــزاری ایــن  ــدگان و مجری احــکام دادگاه شــیراز نــه تنهــا مــردود اســت بلکــه تصمیــم گیرن
ــان و شــکنجه گــران اطالعاعــت رژیــم، خــود متهــم  بــه اصطــالح دادگاه هــا بــا همــکاری بازجوی

ــد.  و مجــرم ان
ــه دادن بــه رسکــوب و ارعــاب و زنــدان و شــکنجه و اعــدام  شــکی نیســت اساســی تریــن راه خا
ــات  ــه حی ــان دادن ب ــت، پای ــران اس ن زر و زور در ای ــ ــت حاک ــده در دس ن ــزار باقی ــا اب ــه تنه ک

ــن نظــام اســت. ــن ای ننگی
ــش  ــی و جنب ع ــرک اجت ــک تح ــرتده، ی ــوده ای و گس ــی ت ع ــدام اجت ــک اق ــوان ی ــروز و بعن ام
ــی  ــت و رضورت دارد. اقدام ــکنجه، فوری ــدام و ش ــه اع ــی علی ــی و مدن ع ــازمانیافته ی اجت س
ــر  ــه ه ــی ک ــار زخم ــط م ــردم توس ــدان م ــردن فرزن ــموم ک ــیکل مس ــن س ــه ای ــد  ب ــی توان ــه م ک
ــه  ــم. ب ــا نگذاری ــش را تنه ــه و فرزندان ــه دهــد. بهی ــزد، خا ــی ری روز اینجــا و آنجــا زهــرش را م
فراخوانشــان جــواب جــدی و قاطــع بدهیــم. آزادی همــه ی زندانیــان و لغــو احــکام جنایتکارانــه 
ی اعــدام و قتــل انســان هــا خواســت فــوری و بــی بــرو برگــرد جامعــه ی متمــدن، انساندوســت 

ــران اســت.   ــواه ای و ازادیخ

هه هاى  مختلف با مردم ايران درگير است. با طبقه كارگر  جمهورى اسالمى در جب

در كارخانه ها و شركت ها و صنايع سنگين و اعتصابات و اعتراضات گسترده، با 

زندانيان در زندان، با فرهنگيان در آموزش و پرورش و دانشگاه ها، با  صف عظيم  

زنان و جوانان و  به اين معنى در عرصه اقتصاد، و معيشت، سياست و فرهنگ و 

آزاديهاى سياسى با ٨٠ ميليون ايرانى روزمره درگير است.  تنها ابزار حاكميت در 

قبال جبهه عظيم طبقات پايين جامعه، سركوب ، زندان، شكنجه و اعدام  به منظور 

مرعوب كردن جامعه است.

براى گرفتن اين ابزار بظاهر مرعوب كننده اما در  عمل زبونانه و از سر ترس 

و استيصال، يك جنبش عظيم اجتماعى عليه اعدام در همه سطوح جامعه از 

طبقه كارگر تا زحمتكشان و روشنفكران و جوانان و همه ى انسان هاى ازاديخواه و 

انساندوست، ضرورى و حياتى شده است.



ت ۳۲۳
ح

٤
 كارت خرید و عقده های چركین بورژوازی...

ــه  ــه معیشــت طبقــه کارگــر ب ــه ب امــی کانالهــای رســمی و قانونــی در حمل تنهــا در کشــوری کــه کفگیــر 
ــه کارگــران را بــا  انکــی» ب ــه زبــان ســاده «وام ب ــاری و ب ــع کارت اعتب تــه دیــگ خــورده باشــد، میتــوان توزی
ــر  ــه کارگ ــه در حــال حــارض خان ــا کاری ک ــن بســت؛ دقیق ــد» آذی ــدرت خری ــش ق ت «اعطــا» و «افزای ــ کل
ــه  ــور رندان کات ــران و کاری ــه در ای ــالمی رسمای ــت اس ــه طــرح حکوم ــی ب ــغول آن اســت.  نگاه ــخت مش س

ــن نوشــته اســت.  ــد» موضــوع ای ــدرت خری ــش ق «اعطــا افزای

کارت اعتبار بانکی چیست و چرا امروز
ــر کســی  ــدی نیســت. ب ــا موضــوع جدی ه ــت اقتصــادی آن ــران و ســوء اســتفاده از موقعی ــی کارگ لکــه مال ت
ــی  ــای بانک ــی غوله ــره کش ه ــای ســود و ب ــه ه ــطی آن پای ــت  قس ــرض و بازپرداخ ــه ق ــت ک ــیده نیس پوش
ــاط  ــران ارتب ــه در ای ــرد رسمای ــه در کارک ــورد توج ــاله م ــد. مس ــکیل میدهن ــا را تش ــام دنی ــی در  و مال
ــتمزد و  ــوب دس ــز و رسک ــتمزدهای ناچی ــال از دس ــا س ــت. ده ه ــران اس ــتمزد کارگ ــا دس ــگ آن ب تنگاتن
ــوب  ــرای منک ــوازی ب ــر ن ــه و فقی ــانه، صدق ــرات منش ــات خی ــی از اقدام ــه موج ن ــری،  زمی ــات کارگ توقع
ــا طــوق  ــر را ب ــاز کارگ ــت آن اســت کــه فقــر و نی ــون نوب ــه و اکن ــرار گرفت ــی  ق ــی طبقات ــودن حــق طلب

ــد.  ــازات کنن ــی مج ــرض بانک ــت ق لعن
ــاط آن  ــا ارتب ــک  اســت و تنه ــک بان ــورد بحــث، ی ــاری م ــای اعتب ه ــران» رس منشــاء کارت ــاه کارگ ــک رف ان «ب
عــی  ــه از کانــال دارایــی ســازمان تامیــن اجت ــه اولی ــا رسمای ــا کارگــر و رفــاه کارگــر شــکل گیــری بانــک ب ب
ــا  ــد. در رس ت ــود بدوش ــران س ــه از کارگ ــاه چگون ــک رف ــه بان ــت ک ــر رس آنس ــث ب ــورد بح ــرح م ــت. ط اس
ــن  ــا ای ــی ب ــالت بانک ــره کشــی در معام ه ــک بدهــکار اســت. ســودای ب ــک مشــرتی، ی ــر ی ــای طــرح، کارگ پ
ــیده  ــت آن رس ــرا وق ــت. ظاه ــوده اس ــش ب ــور در چرخ ــای کش ــدور بانکه ــت در کری ــرتی» سالهاس «مش

ــت.  ــی نیس ــدا اتفاق ــودا، اب ــن س ــق ای ــخ تحق ــت. تاری اس
ــه  ــا ب ــت. بن ــی اس ــت شناس ــاله وق ــت، مس ــان  نیس ــی در می ــس چندان یزین ــم ب ــوغ و ش ب ــت، ن در کلی
ــت  ــرای دس ــوان الزم ب ــار و ت ــد، انتظ ــام امی ــر  ــد کارگ ــده بای ــرح، علی القاع ــن ط ــزاران ای محاســبات کارگ
ــد کارگــر  ــوز یــک قــدم عقــب تــر، علی القاعــده بای ــه دســتمزد شایســته را از کــف داده باشــد؛ هن ــی ب یاب
ــه  ــری از توهــم ب ــه اث ــه باشــد ک ــو گرفت ــدازه خ ــه آن ان ــه» ب ــتمزدهای معوق ــل «دس ــدری و هردنبی ــا قل ب
عــی کارت هــای اعتبــاری لگــد  ــوان در وی رساغ گرفــت. از نظــر سیاســی و اجت ــون و عــرف کارگــری نت قان
ــرتی در  ــک مش ــت، ی ــای معیش ــر در تنگن ــن کارگ ــت و همی ــری اس ــق کارگ ــر ح ــارات ب ــه انتظ ــری ب دیگ
ــه بــا تضمیــن هــای بــاال را کــت بســته در اختیــار ســودجویی دولــت و کارفرمــا  قــرار میدهــد.  یــک معامل

دستمزدها و اقالم جانبی
ــورژوازی بــرای حملــه بــه دســتمزدها  تقســیم دســتمزدها بــه بخــش هــای مختلــف یــک حربــه قدیمــی ب
ــر در  ــا کارگ ــی، اوال، اساس ــابه همگ ــوارد مش ــا م ــا و ی ــن ه ــری، کوپ ــن کارگ ــورد ب ــود. در م ــناخته میش ش
ــند،  ــوده باش ــا ب ــاره گش ــا چ ــا واقع ــر بعض ــا، اگ ی ــت؛ و ثان ــی نداش ــا نقش ــت آنه ــالم و کیفی ــاب اق انتخ
ــل  ــم در مقاب ــم و تعظی ــه رشط و رشوط و تکری ــز ب ــوده، و هرگ ــی ب ــف و دوندگ ــا ص ــاعت ه ــتلزم س مس
یارزیــده انــد. تقســیم دســتمزدها، شــمول یــک بخــش جنســی در آن، چیــزی بیشــرت از  مســجد و کارفرمــا ن
ــه کارگــر نیســت کــه در آن دســتمزد واقعــی را پــس میزنــد، بــا بخشــی از دســتمزد کیســه  یــک توطئــه علی
ل میگــردد.  ــ ــتمزدها اساســا پای ــه دس ــی کارگــر در زمین ب ســودجویی رسهــم میشــود و آشــکارا حــق طل

ــکاری کارگــر و وظایــف کارفرمــا و دولــت در قبــال تامیــن  ــوز اثــری از طلب اگــر در مــورد کوپــن و بــن هن
ــه  ــه ب ــازی صحن ــک شــعبده ب ــاری در ی ب ــای اعت ه ــت، در مــورد کارت ــران را میشــد رساغ گرف معیشــت کارگ
ــار  ــن ب ــرد، ای ــرار میگی ــکار ق ــت طلب ــه در موقعی ــت ک ــا اس ــن کارفرم ــار ای ــن ب ــود. ای ــوض میش ــی ع کل
ــد  ــدرت خری ــتفاده از ق ــا و اس ــی کارفرم ــات کذای ــال کرام ــه کان ــرای دســتمزد ب ــق زدن» ب ــر بجــای «ن کارگ
ــایی  ــه نارس ــت علی ــر میتوانس ــروز کارگ ــا دی ــر ت ــود! اگ ــه داده میش ــاری حوال ــده در کارت اعتب ــارژ ش ش
ــردی  ــور ف ــد بط ــار بای ــن ب ــد، ای ــاب کن ــکاران حس ــه هم ــت بقی ی ــد و روی ح ــرتاض کن ــتمزدها اع دس
ــیند،  ــت بنش ــا در نوب ــد کارفرم ــدازد و منتظــر تایی ان ــابداری بی ــدوق پســتی حس ــه صن ــه ای را ب تقاضانام
ــواه او از  ــاط و پیشــینه دلخ ــداکاری و انضب ــا از ف ــت کارفرم ــتلزم رضای ــود مس ــه خ ــد  بنوب ایی ــن ت ــه ای ک

ــت! ــر اس کارگ

میان مدت دستمزدها وام بانکی و نیازهای 
ــی  ــدت» زندگ ــان م ــای «می یازه ــه ن ن ــی را در زمی ــبد کاالی ــن و س ــه ب ــای  کری ــه ه ــام جنب ــی  وام بانک
ــواد  ــت و م ــان و گوش ــره، ن ــای روزم ــدان نیازه ــی» در می ــای جنس ــک ه ــد. «کم ــرار میکن ــران تک کارگ
ــان مــدت  یازهــای می ــه ن انکــی در زمین ــا دســتمزدها دارد؛ وام ب ــه ب بهداشــتی، حکایــت از بــازی جنایتکاران
ــت. ــاری پرداخ ــای اعتب ــه کارت ه ــرت ب ــات بیش ی ــا جزئ ــا دارد ب ــد. ج ــا میکن ف ــش را ای ن نق ــ ــران ه کارگ

ــا اقســاط ســه ســاله  ــی ۱۵ میلیــون تومــان ب ــه  حاشــیه آن میــزان  ۱۰ ال اول: ایــن طــرح و همــه دبدبــه کبکب
ــه دســتمزد  یــون بایــد  رقــم پای ــزده میل ــرد. مطابــق محاســبات مرکــز پژوهشــی مجلــس پان ــر میگی را درب
ــار  ــک ب ــاه ی ــر م ــود، ه ــتمزد خ ــه  دس ــه در مصوب ــی ک ــی  دولت ــت کذای ی ــاط ح ــرد. بس ــرار بگی ــه ق پای

ــام وام را از کارگــر بــه رسقــت میــربد، یکــرس مســخره اســت. معــادل 
ــد،  ــدا کن ــام پی تی ــا ال ــن وام ه ــا ای ــت ب ــرار اس ــه ق ــری ک ــواده کارگ ــک خان ــدی ی ــت نیازمن ــرور لیس دوم: م
ها از کار افتــاده، ســقفی کــه چکــه  ــی کــه ســال ــه معنــای واقعــی کلمــه ترســناک اســت. تعویــض یخچال ب
ــک دو  ــاره ی ــه اج ی ــن اول ــر، ره ــک کم ــل دیس ــرج عم ــا خ ــل ت ی ــتیک اتوموب ــه الس ــر و تهی ــد، تعمی میکن
ــنا ...  ــایه و آش ــال و همس ــی بق ــی از رشمندگ ــه و خالص ــای کهن ــرض ه ــردن ق ــس ک ــت و ری ــه، راس اتاق
ــه  ــا دو اضاف ــی ب ــوان حت یت ــز  ــه هرگ ــی ک ــرای مخارج ــاالی آب، ب ــ رس ب ــه داش ــرای نگ ــط ب ــی فق همگ
ــه گــرد پــای آن رســید، بــرای کــوه قــرض کــه مثــل خــوره از جســم و جــان و حرمــت میمکــد و فقــط  کاری ب

ــر میشــود. ــان ذک قاضی ــل مت ــن دالی ــول تری ــد... معم ــم میکن ــد عل ــر ق ــزرگ ت ــزرگ و ب ب
ــل از بحــث وام هــا وجــود داشــته و خــود را  یازهــا هســتند، موجودنــد، قب ســوم: واقعیــت اینســتکه ایــن ن
ــرا در  ــای آن ــده در آن اســت کــه ایــن مخارجــی اســت کــه رد پ ــه ترســناک ایــن پدی ــد. جنب تحمیــل کــرده ان
ــدوق  ــه رشط و  رشوط صن ــن دادن ب ــا، در ت ــه کاریه ــر رس اضاف ــکاه ب ــه، در مســابقه جان ــروش کلی ــازار ف ب
ــی و ســودجویی  ــه، در بیــگاری شــبانه روزی خردســال تــا ســاملندان خانــواده پــای قال قــرض الحســنه محل
تــوان رساغ گرفــت. توحــش آشــکار آنجاســت کــه ایــن نیازهــا  نیــاد مســتضعفان می یتــی» ب «طــرح هــای ح
ــده و  ــال ش ــتمزدها لگدم ــات دس ــا در مصوب ــدت آنه ــام ح ــا  ــس از نســل  ب ــال، نســل پ ــس از س ــال پ س

ــداوم اســارت و ســودجویی قــرار میگیرنــد.  ــرای ت ــار دیگــر موضــوع دسیســه دیگــری ب میشــوند؛ و یکب
بــاری مــورد بحــث، هــدف  ــای اســارت اســت. در مــورد کارتهــای اعت ــه میشــود قــرض بــه معن چهــارم: گفت
ــده  ــن ش ــدان از تضمی ــران و کارمن ــه کارگ ــاری ب ــت. کارت اعتب ــران اس ــزدی کارگ ــارت م ــدید اس ــی تش اصل
ــط  ــت و قس ــرو اس ــه در گ ــوق ماهان ــزد و حق ــه م ــرا ک ــد چ ــاب میای ــه حس ــا ب ــالت بانکه ــن معام تری
ــت.   ــی اس ــک رشط اساس ــا ی ــد کارفرم ــت و تائی ــا رضای ــه وام ه ــردد. در پروس ــرس میگ ــل ک ــه از قب مربوط
ــا  ــع، س ــی مطی ــدازه کاف ان ــری ب ــزاد، کارگ ــان آدمی ــه زب ــاب، و ب ــوش حس ــری خ ــته وام کارگ ــر شایس کارگ

ــورد.   ــد خ ــا خواه ــدرد کارفرم ــاط ب ــان اقس ــا پای ــم ت ــت ک ــه دس ــت ک ــن اس وکارک

دالالن تسلیم و رسشکستگی کارگر
ــه  ــد مالحظــه حاشــیه ب ــا مــزاج خانــه کارگــر ســازگار اســت و بــا چن ابــدا عجیــب نیســت کــه ایــن طــرح ب
ــر و  ــر خــط فق ــتمزدهای زی ــوم، دس ــر مظل ــر، کارگ ــر فقی ــد. کارگ ــل شــده ان ــی آن تبدی ــوی تبلیغات بلندگ
ایــی ایــن ارگان را تشــکیل میدهــد.  ــدان ه ــان دانــی و می همــه محرومیــت و ستمکشــی طبقــه کارگــر ن
ــز و مــرشوط اینهاســت کــه  ــاط آمی ــق احتی ــق ن ــه و ن ــی مــورد گالی ــا جای ــر  ت ــر خــط فق دســتمزدهای زی

ــول ســیاه را بــه عــرش «رفــاه» برســانند.   ــک ســکه پ ی
ــره  ــر رس به ــد. بحــث  ب ــزدی شــده ان ــه کارم ــادل هزین ــره مع ــنه و به ــرض الحس ــان ق ــرده و خواه هــ ک
ــش  ــت. نق ــر اس ــا کارگ ــمنی ب ــتای دش ــت. در راس ــوط اس ــی نامرب ــق اول ــه طری ــان ب ــن می ــی در ای انک ب
ــه را یــدک  ــه چشــم طــرف ضعیــف معامل ــی و چــرب زبانــی بــرای فریــب مشــرتی و پاشــیدن خــاک ب دالل
میکشــد. بــی رشمــی ایــن دالالن آنجــا آشــکارتر میگــردد کــه  اهــداف پایــه ای تــر ایــن «معاملــه طالیــی» 

ــود.   رو میش

ــاس معیــن  توانــد اجن اوال، بخــش اصلــی ایــن «قــدرت خریــد» از قبــل تعییــن شــده اســت. کارگــر تنهــا می
ــاس و قیمتــی کــه ســود کافــی را در خــود محفــوظ دارد) در چهارچــوب  ــا قیمــت دلخــواه بانــک (اجن و ب

ســودجویانه و رباخــواری «مرابحــه» را بــه اصطــالح «بخــرد».

ــدات  ــروش تولی ــش ف ــق افزای ــر و از آن طری ــد کارگ ــدرت خری ــردن ق ــاال ب ــن طــرح ب ــم ای ــا، هــدف مه ی ثان
ــوب  ــا ســود مطل ــد ب یکن ــب اجناســی کــه بخــودی خــود مشــرتی را جــذب   ــن ترتی ــه ای ــی اســت. ب داخل
ــد  ــرای تولی ــر خــط فقــر ب ــه کارگــران تحمیــل میشــود. کارگــر یکبــار بــا دســتمزد زی یــد داخلــی ب ــرای تول ب
ــنده  ــه فروش ــود ب ن کاال، س ــ ــد ه ــا  خری ــر ب ــار دیگ ــود یکب ــور میش ــا مجب ــاوان داده و اینج ــن کاال ت ای

ــرده بکشــد.   ــه گ ــر را هــم ب ــه کارگ ــک و دالالن خان ــران بان ــه مواجــب بگی برســاند، هزین

اهمیت طبقاتی طرح 
ــه فــردی – چــرا کــه همــواره کســانی و موقعیــت هایــی هســتند  ــه از زاوی اهمیــت طــرح «کارت خریــد» ن
ــد  ــی آن اســت. بخصــوص بای ــا در بعــد طبقات ــد – ام ــا بردارن یــش پ ــا قــرض و قســط مشــکلی را از پ ــه ب ک
ــد. در وانفســای دســتمزدها در  ــر رس دســتمزدها دی ــارزه کارگــری ب ایــن طــرح را مانعــی در راه اتحــاد و مب
یــز کمــر بخــش بــزرگ کارگــران را در چنــربه معیشــت شکســته  ــون ن ــران راه حــل فــردی و قــرض هــم اکن ای
ــرده اســت. طــرح کارت  ــی ک ــه راه حــل هــای جمعــی را خال ــل ب ای ــس و  ــه نف د ب ــ ــای اعت ــر پ اســت، زی
یــت  لیــون نفــر و قابل ــه اعطــای آن بــرای ٤٥ می ــه هــا و زمین ــدارک جایگزینــی یاران ــا مباحثــات و ت خریــد، ب
ــل  ــی عم ــطح کل ــتمزدها در س ــر رس دس ــارزه ب ــل مب ــع در مقاب ــه و مان ــک تل ــد ی وان ــره، میت ــارژ و غی ش
ــد» هــم از پراکندگــی گســرتده کارگــران رنــج  ــاب طــرح «کارت خری ــر رس دســتمزدها در غی ــد.  مبــارزه ب ای
ــی  ــاره جوی ــر و چ ــه کارگ ــره طبق ــای پیک ــم ه ــخیص زخ ــان تش ــن می ــی در ای ــاله اصل ــت.   مس ــرده اس ب

ــه طبقــه اســت.   ان وقــع در راه ظرفیــت هــای مبــارزه جوی

کارت خرید و خانه کارگر
هــا محصــول  پدیــده خانــه کارگــر و شــوراهای اســالمی کار حاصــل انتخــاب آزاد کارگــران نبودنــد. ایــن ارگان
ــد کــه نــه فقــط محیــط هــای کارگــری  مســتقیم مــوج رسکــوب ســیاه ضــد کارگــری جمهــوری اســالمی بودن
ــد، بلکــه بــر روابــط و ســنت هــای همبســتگی و اتحــاد میــان  ــاک کردن یــن طبقاتــی و پیــرشو پ را از فعال
عــات کارگــری بجــای محــل مشــاوره و چــاره جویــی مشــکالت  ــد. شــوراها و اجت کارگــران ســایه انداختن
بــات کارگــری، بــه محــل شناســایی  ــدگان کارگــری در  مذاکــره و پیشــربد مطال ن ای کارگــران، بجــای تعییــن 
ــع  ــد. مجم ــل گردی ــا تبدی ــت و کارفرم ــتهای دول ــه سیاس ــل و توجی ــل تحمی ــه مح ــری و ب ــن کارگ ی فعال
ــج نامــه مشــغول شــد. تعاونــی هــای  تــکار خانــه کارگــر بــه ســینه زنــی و ارســال رن ــا اب ــه ب عمومــی کارخان
کارگــری  دســتاویز شــوراهای اســالمی در نفــاق میــان کارگــران و تقویــت شــبکه هــای جاسوســی گردیــد. 
ــه  ونــه دزدی و ســودجویی شــوراهای اســالمی و خان رسنوشــت شــوم تعاونــی هــای مــرصف کارگــری و هنب

ــن ارگانهــا اســت.  ــر حاصــل چهــل ســال توطئــه ای ــوم و فقی کارگــر حاصــل ایــن دوره اســت. کارگــر مظل
ــه کارگــر  هــای خان طــرح «کارت خریــد» یــک هشــدار جــدی بــرای خالصــی از ســایه ســنگین و مخــرب ارگان
ــی در  ــای همبســتگی طبقات ه ــت در جهــت ارگان ی ــی فعال ــر رضورت حیات ــد ب و شــوراهای اســالمی و تاکی
ــه تعاونــی و صندوقهــای همبســتگی و مکانیســم هــای  میــان کارگــران اســت. کارگــر متحــد کــه پشــت ب
ــل  ــرای تحمی ــرت ب ــت به ــی و موقعی ــدرت و برای ــه دارد، از ق ــه و محل ــود در کارخان ــای خ ــی رفق ت ی ح

ــوده اســت.  ــت برخــوردار ب ــا و دول ــه کارفرم ــه وام و مســاعده ب ــی از جمل ــازات مال امتی

کان دستمزدها است  مساله محوری ک
ــره در  ــر روزم اپذی ــان ن ــکالت پای ــر مش ــالوه ب ــه ع ــت ک ــت اس ــت وکمونیس ــران سوسیالیس ــر کارگ ــن ام ای
ــد  ایــد افزایــش یاب عیــن حــال غصــه پراکندگــی و فرودســتی دیگــر کارگــران را هــم میخورنــد. دســتمزدها ب
ــی  ــارزه تعرض ــک مب ــتلزم ی ــن مس ــد. ای ــری باش ــواده کارگ ــارج خان ــی و مخ ــای زندگ ــوی نیازه ــخ گ و پاس
ــن  ــی ای ــانی و تجرب ــال انس ــی و از ماتری ــه سیاس ــران از تجرب ــر ای ــه کارگ ــت. طبق ــتمزدها اس ــررس دس ب

ــت.  ــوردار اس ــارزه برخ مب

ــه  ــد ی ای ــارت را ب ــن حق ــارد. ای ــر میب ــه کارگ ــرت علی ــارت و نف ــد» حق ــرح «کارت خری ــای  ط ــا پ از رس ت
ت  ــه  و لطــ ــن توطئ ــه ای ــاز ب ی ــد از ن ــر را بای ــف کــرد. رفقــای کارگ ــن آن ت یــان  طــرح و مبلغی صــورت بان

ــود.   ــت  آن حفاظ
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ــد.  ــه رس مــی برن ــک پارچــه ب ــه و ی ــه در اعتصابــی متحدان هشــتاد روز اســت کارگــران نیشــکر هفــت تپ

ــوق  ــق و حق ــه ح ــتیابی ب ــور دس ــه منظ ــری ب ــز کارگ ــن مرک ــرتاض ای ا اع ــاله ــداوم س ــات در ت ــن اعتصاب ای

خــود و صلــب دســت بخــش خصوصــی و قبــول مســئولیت از جانــب دولــت بــا وجــود رهربانــی هوشــیار و 

ــران بخشــیده اســت.  بــار ویــژه ای را بــه جنبــش کارگــری ای ــازه تــر و اعت ــر شــکل ت پیــرشو، طــی مــدت اخی

ــرای احقــاق  ــارزه ب ــات خــود را ســازماندهی و دردل مب ــه متحدانــه، توانســته انــد اعتصاب کارگــران هفــت تپ

ــاال بربنــد و قــدرت  ــه و دانــش مبارزاتــی اندوختــه، خودآگاهــی صفــوف خــود را ب خواســته هایشــان، تجرب

ــن  ــران ای ــارزات کارگ ــه مب ــژه ای ب ــار وی ــر اعتب ــن ام ــد. و همی ــب کنن ــری را کس ــیع ت ــی وس اب ــازمان ی س

پــه بــا داشــ مجموعــه ای از کارگــران پیــرشو رهربانــی جســور،  مرکــز داده اســت. کارگــران نیشــکر هفــت ت

ــران،  ــی کارگ ــم جمع ــی و تصمی ــع عموم ــکیل مجام ــه تش ــا ب ــکای آنه ــان ات ــازمانده و همزم آگاه و س

ــش بکشــد. ــه چال ــا را ب ــای آنه ــت و ارگانه ــه و دول ــای هفــت تپ ــت و کارفرم توانســته اســت حاکمی

ــوی  ــا از س ــازی ه ــده س ــا و پرون ــوب ه ــدات، رسک ــی تهدی ام ــم  ــی رغ ــش عل ــن بخ ــیار ای ــران هوش کارگ

ــر بخش هــای  ــت دیگ ی ــمپاتی عمومــی طبقــه کارگــر و ح ــالمی، توانســتند س رژیــم جمهــوری اس

ــود  ــی  خ ــرده و حت ــب ک ــود جل ــه خ ــان را ب ــری در جه ــای کارگ ــه ه ــیاری از اتحادی ــران و بس ــری ای کارگ

ــب  ــه لق ــت ک ــل نیس ی ــی دل ــوند و ب ــور ش ــاط کش ــر نق گ ــری در دی ــات کارگ ــارزات و اعتصاب ــه مب رسلوح

ان  ــخنگوی ــدگان و س این ــه  ــق ب ــن حقای ــت. همی ــرده اس ــب ک ــود کس ــرای خ ــات را ب ــت اعتصاب پایتخ

ــی در  ــران و حت ــه ای ــروز در جامع ــا ام ــت. آنه ــژه داده اس ــاری وی ب ــق اعت ــه ح ــه ب ــت تپ ــران هف کارگ

ــش  ــک جنب ــوان ســخنگویان ی ــه عن ــران و ب ــه ای ــم سیاســی جامع ــخصیتهای مه ــوان ش خــارج کشــور بعن

ــوند.  ــناخته میش ــری ش ــه کارگ عدالتخواهان

ــا هوشــیاری طبقاتــی خــود ضمــن بــه میــدان آوردن جمــع  ــا شــعار اداره شــورایی و ب هفــت تپــه ای هــا ب

ــهر  ــطح ش ــور در س ــای پرش ــی ه ی ــی راهپی ای ــر پ ــن ب ی ــان و همچن ــواده هایش ــران و خان ــری از کارگ کثی

عــی در رسارس کشــور، بــا  ــکال و اجت ــا دیگــر جنبشــهای رادی شــوش، ضمــن پیونــد دادن ایــن اعرتاضــات ب

ــت آن  ــارزات کارگــران گذاشــته و از رسای ــرده چــوب الی چــرخ مب ــم کــه ســعی ک ــواع دسیســه هــای رژی ان

ــده  ــا اخــراج و پرون ــوری اســالمی ب ــت. جمه ــرده اس ــه ک ــد مقابل ــری کن ــر جلوگی ــری دیگ ــز کارگ ــه مراک ب

ــر  ــام کارگ ــه ن ــقاق ب ــرای انش ــالش ب ــی، ت ــای خارج ــی ه ــمن تراش ــان، دش ــران و رهربانش ــرای کارگ ــازی ب س

ــات  ــوذی و گرایش ــل نف ــتادن عوام ــی، فرس ــایعه پراکن ــی و ش ــر محل ــی و غی ــارس و... و محل ــر، ف ــرب، ل ع

امــی ســعی خــود  ــه منظــور انشــقاق، پراکندگــی و متفــرق کــردن کارگــران،  ــان کارگــران ب انحرافــی بــه می

ــران  ــیاری کارگ ــن هوش ــه یم ــن تالشــهای ب ــه ای ــربد. هم ــه ب ــه بیراه ــارزات را ب ــن مب ــه ای ــرده اســت ک را ک

ــه از  ــی ک یتهای ــه ح ــن هم ــه یم ــا و ب ــوف آنه ــی صف ــاد و یکپارچگ ــن اتح ــه یم ــز، ب ــن مرک ــرشو در ای پی

ــر آب شــد. قــش ب ــل آمــد، ن ــه عم ــز ب ــن مرک ــران ای کارگ

بــه  ــرا  آن مــا گســرتش  پــه،  ت هفــت  نیشــکر  در  کارگــران  اعرتاضــات  و  اعتصــاب  رونــد  ادامــه  در 

ــه  ــر چ ــدت اخی ــی م ــه ط ــدم ک ــم و دی ــاهد بودی ــی را ش ــی و خدمات ــدی، صنعت ی ــای تول دیگربخش ه

ــن  ــات در ای ــن اعتصاب ــام ای ــد.  ــا گردی ــری برپ ــز کارگ ــی مرک ــش از س ــکوهمندی در بی ــات ش اعتصاب

ــش از  ــورژوازی و دولت ــت ب ــردن دس ــاه ک ــی و کوت ــطح زندگ ــود س ــه بهب ــرتک ک ــور مش ــک مح ــا ی دوره ب

ــه  ــرزات را ب ــن ماب ــت کل ای ــن حقیق ــده اســت. ای ــت، چرخی ــه اس ــن طبق ــت ای ــطح معیش ــه س ــرض ب تع

ــد  ــه نــه رصفــا از دی ــارزات کارگــران نیشــکر هفــت تپ ناســت کــه مب ــر همیــن مب هــم چفــت داده اســت. ب

ــه ایــن  ــار مبــارزه طبقاتــی جنبــش کارگــری حائــزه اهمیــت اســت. ب ــگاه و اعتب اقتصــادی آن، بلکــه از جای

هــا در ایــن دوره برجســه اســت و بایــد گفــت  ــه و مبــارزات آن ــار، موقعیــت ویــژه کارگــران هفــت تپ ب اعت

ــر  ــر دیگ ــذاری آن ب ــر گ ــرت و تاثی ــاس بزرگ ــرو و مقی ــطح ماک ــری را در س ــش کارگ ــن بخ ــتاوردهای ای دس

ــت.  ــزرگ اس ــمند و ب ــت، ارزش ــل روی ــری قب ــای کارگ ــش ه بخ

یــن وســعتی در جنبــش کارگــری قابــل مشــاهده و ملمــوس  ــا ایــن چن ــات ب ــد بازتــاب ایــن اعتصاب بــی تردی

ــات  ــارزات و اعتصاب ــر مب اثی ــش و ت ــالمی نق ــوری اس ــر و جمه ــه کارگ ــان طبق ــدال می ــن ج ــت. و در ای اس

هــا در ایــن دوره دور از چشــم هیــچ فعــال راســتین و رهــرب هوشــیار طبقــه  ــگاه ویــژه آن ــه و جای هفــت تپ

ــک گام بلکــه  ــه نــه ی پ ــران و خصوصــا کارگــران هفــت ت ــر ای کارگــر در مراکــز دیگــر نیســت.  طبقــه کارگ

نهــا احقــاق حقــوق  ــه ت ــو برداشــته انــد و ایــن نشــان از ایــن دارد کــه طبقــه کارگــر ن چندیــن گام را بــه جل

د  ــ خــود، بلکــه چندیــن گام آنطرفــرت یعنــی خواســتهای سیاســی خــود را مــد نظــر دارد و همیــن امــر اعت

ــه طبقــه کارگــر ایــران بخشــیده اســت. ــاره ای را ب ــه نفــس چندب ب

ــوای  ــه س ــت ک ــت، اینس ــت اس ــز اهمی ــه حائ ــت تپ ــکر هف ــران نیش ــرای کارگ ــن دوره ب ــه در ای ــه ک آنچ

ــد  ــوده و ضمــن خنثــی کــردن توطئهــت پروپاگان ــد هوشــیار ب ــر خواســته هایشــان، بای تاکیــد و پافشــاری ب

ــا  ــر ب ــتوارتر و پیگرت ــی، اس ــات انحراف ــد گرایش ــن نق ــم، ضم ــایعات رژی ــای ش ــش، افش ــت و عوامل حاکم

ــه  ق ــای طب ــش ه ــر بخ گ ــا  دی ــد ب ــاط و پیون ــرتش ارتب ــا گس ــود، ب ــوف خ ــی صف ــاد و یکپارچگ ــظ اتح حف

ــروی  ی ــد و ن ــاال بربن ــران ب ــری ای ــش کارگ ــه را در کل جنب ــن طبق ــوف ای ــاد صف ــد، اتح ــالش کنن ــر ت کارگ

ــرده و  ــیج ک ــود بس ــات خ ــن مطالب ــرای تامی ــت  و ب ــورژوازی و حاکمی ــدن ب ــب ران ــرای عق ــرتی را ب بیش

ــد. ــدان آورن ــه می ب

ــورژاوزی وحشــی ایــران در تعــرض  ــگام زدن ب ــرای ل تنهــا راه واقعــی، بــرای کســب پیــروزی هــای بیشــرت و ب

ــی  ــن حالت ــت. در چنی ــی اس ــتگی طبقات ــاد و همبس ــری، اتح ــش کارگ ــرشوی جنب ــر و پی ــه کارگ ــه طبق ب

ــرای  ــود را ب ــته و خ ــر گذاش ــا را فرات ــی پ بات ــش مطال ــر از جنب ــه کارگ ــی طبق ــش اعرتاض ــه جنب ــت ک اس

ــق دارای  ــه ح ــران ب ــر ای ــه کارگ ــد. طبق ــی کن ــر م ــاده ت ــت کالن آم ــی و مدیری ــتهای سیاس ــاق خواس احق

ــه جاســت کــه رهــربان جنبــش کارگــری ایــران در ایــن نکتــه مهــم  چنیــن ظرفیــت و پتانســیلی اســت و ب

ــد. ــاده کنن ــرای آن آم ــل و خــود را ب تآًم

.

زنده باد همبستگی طبقاتی 

زنده باد اعتصاب و اعرتاضات کارگری

انقالب كارگرى بايد دولت بورژوايى را به زير 
بكشد. مقاومت بورژوازى در برابر انقالب و بويژه 

در مقابل اشتراكى شدن وسائل توليد، حتى پس از 
در هم شكسته شدن قدرت دولتى اش ادامه خواهد 

يافت. از اينرو تشكيل يك حكومت كارگرى كه اين 
مقاومت را خنثى كند و فرمان انقالب را به اجرا در 

بياورد، امرى حياتى است. 

حكومت كارگرى نيز، نظير هر حكومت ديگر، 
حكومتى مافوق جامعه و طبقات نيست. حكومتى 
طبقاتى است. اما اين حكومت، كه به همين اعتبار 
در تئورى ماركسيسم ديكتاتورى پرولتاريا ناميده 

شده است، دولت اكثريت استثمار شده جامعه 
براى ديكته كردن حكم آزادى و برابرى انسان ها به 

طبقات استثمارگر و فائق آمدن بر تالش ها و توطئه 
هاى آنهاست. 

از نظر شكل، حكومت كارگرى يك دولت آزاد است 
كه تصميم گيرى و اعمال اراده مستقيم خود 

توده وسيع مردم كارگر و زحمتكش در جامعه را 
سازمان ميدهد. 

حكومت كارگرى بنا بر ماهيت خويش حكومتى 
گذرا است كه با تحقق اهداف انقالب ضرورت 

وجودى خود را از دست ميدهد و زوال پيدا ميكند. 

خط رسمی از یك دنیای بهرت برنامه حزب حكمتیست 

اعتبار و جايگاه مبارزاتى نيشكر هفت تپه
آسو سهامی



حكمتيست هفتگى  
$){︨︣د︋@︣: 」+اد 】︊︡ا

دوره ای جدید در جدال طبقه كارگر...
اعتصابــات و اعرتاضــات کارگــری در هپکــو و آذر آب اراک، اعرتاضــات کارگــری در معــادن کرمــان 
و دههــا اعــرتاض کارگــری در بخشــهای دیگــر، بیــان دوره ای جدیــد از جــدال طبقــه کارگــر در 
اینــده آن  در سیاســت ایــران اســت. دوره ای  مقابــل رسمایــه و جمهــوری اســالمی بــه عنــوان 
کــه طبقــه کارگــر بــه عنــوان پرچمــدار اصلــی در جنبــش اعرتاضــی مــردم ایــران بــرای رفــاه، آزادی 
ر و بردگــی، بــه میــدان آمــده اســت. در چنیــن رشایطــی هــر پیــروزی  و امنیــت، علیــه اســتث
کارگــران، هــر درجــه بهبــود زندگــی آنهــا، امکانــی بــرای پیــرشوی هــای بیشــرت و اتحــاد باالتــر 
در صفــوف طبقــه کارگــر را فراهــم میکند.ایــن اعرتاضــات ادامــه اعــرتاض بخــش محــروم طبقــه 
ه ٩٦ و اعرتاضــات مــردم آزادیخــواه در آبــان ٩٨ اســت. ایــن  کارگــر و اقشــار کــم در آمــد در دیــ
دوره پایــان اپوزیســیون مجــاز جمهــوری اســالمی، پایــان عمــر اصــالح طلبــی و رشوع پایــان دوره 
میدانــداری اپوزیســون راســت و بورژوایــی جمهــوری اســالمی و بیــان دوره عدالتخواهــی طبقــه 

کارگــر و دوره عــروج کمونیســتهای ایــن طبقــه در سیاســت ایــران اســت.  
جامعــه ایــران نزدیــک بــه ســه ســال اســت چشــم بــه تحــرک طبقــه کارگــر دوختــه اســت. در 
ایــن ســه ســال نســلی از کارگــران و رهــربان کارگــری در سیاســت ایــران عــروج کردنــد کــه قبــال از 
آنهــا در فضــای سیاســی ایــران اســمی نبــود. کارگــران در ایــن دوره مســتقل از ســطح مطالباتــی 
کــه توانســه انــد بــه حاکمیــت تحمیــل کننــد و بهبــودی در زندگــی خــود ایجــاد کننــد، مســتقل 
از میــزان تحمیــل مطالبــات اقتصــادی خــود، دســتاوردهای بزرگــی را کســب کردنــد کــه قابــل بــاز 
گشــت نیســت. تحمیــل دوفاکتــوی جنبــش مجامــع عمومــی در همــه مراکــز اعتصابــی از فــوالد 
و هفــت تپــه تــا هپکــو و آذر آب و اکنــون در بخشــهای مهــم صنعتــی و نفتــی و... ایــران، بــه 
ــد اســد بیگــی ایــن رسمایــه دارد گــردن کلفــت دردانــه نظــام، آزاد  دادگاه کشــاندن کســی مانن
ــری در روزهــای  ــز کارگ ــل مراک ــه، تبدی ــران هوشــیار هفــت تپ ــردن ارسای خــود توســط کارگ ک
ــه  ــری ب ــری، طــرح شــوراهای کارگ ــغ عدالتخواهــی کارگ انی و تبلی ــه ســکوی ســخ اعتصــاب  ب
عنــوان آلرتناتیــو ایــن جنبــش در مقابــل حاکمیــت و رسمایــه داران در مراکــز کار، پــس زدن تــالش 
ــدی  ــه تقســیم بن ــکا ب ــا ات ــران ب ــان کارگ ــده  بــرای انشــقاق در می هــای ارتجاعــی و عقــب مان
هــای قومــی، عقــب رانــدن قــرش روشــنفکر ناسیونالیســت و قــوم پرســت ضــد کمونیســت بــه 
حاشــیه اتفاقــات سیاســی، ظاهــر شــدن رهــربان ایــن جنبــش در قامــت رهــربان سیاســی مهــم 
جامعــه ایــران و تحمیــل آن بــه حاکمیــت، بــه زانــو در آوردن قــوه قضائیــه و ارگانهــای جاسوســی 
و امنیتــی آنهــا در بخشــی از ایــن اعتصابــات، پدیــده هــای بســیار بزرگــی اســت کــه تصــور آن در 
چنــد ســال قبــل مطلقــا ســاده نبــود. ایــن دســتاووردها بــی شــک طبقــه کارگــر در ایــران را بالغــرت 

د بــه نفــس تــر از هــر دوره ای کــرده اســت.  و آگاهــرت، مدعــی تــر و بــا اعتــ
در خــود جنبــش کارگــری در همیــن دوران گرایشــات محــدود نگرانــه و رفرمیســتی بــه درجــه 
زیــادی بــه حاشــیه اتفاقــات سیاســی در ایــن جنبــش رانــده شــدند، و عدالتخواهــی سوسیالیســتی 
د و اتوریتــه کســب کــرد. اینهــا میــدان و  روی زمیــن واقعــی قدمهــا پــا پیــش گذاشــت و اعتــ
زمینــه رشــد سوسیالیســم کارگــری و کمونیســم را در ایــن جامعــه و در جنبــش طبقــه کارگــر دو 
چنــدان کــرد. طبقــه کارگــر در دل ایــن اتفاقــات بــه عنــوان تنهــا طبقــه انقالبــی خــود را نشــان 
ــران و  ــورژوازی ای ــه ب ــدی ب ــه درجــه ای ج ــش سوسیالیســتی را ب ــود و جنب ــت خ داد و موقعی

اقشــار دیگــر، بــه احــزاب و جنبشــهای سیاســی راســت در ایــن جامعــه تحمیــل کــرد.
اگــر چنــد ســال قبــل بحــث از شــورش گرســنگان بــود، اگــر امیــد بــه طغیانهــای بــر حــق مــردم 
ــف  ــان طی ــروز در می ــود، ام ــالمی ب ــوری اس ــات از رش جمه ــرای نج ــازمان ب ــی س ــی و ب عاص
وســیعی از فعالیــن کارگــری، از فعالیــن سیاســی و مــردم آزادیخــواه، چگونگــی ســازمان یابــی و 
بــاال بــردن اتحــاد کارگــری، چگونگــی تشــکل یابــی تــوده ای در جنبــش کارگــری، تبدیــل محــالت 
کارگــری بــه ســنگر طبقــه کارگــر و ســازماندهی خانــواده هــای کارگــری و مــردم آزادیخــواه محــل 
بــه عنــوان بخشــی از جنبــش اعرتاضــی طبقــه کارگــر، چگونگــی پیــرشوی ایــن جنبــش بــا اتــکا 
بــه ســازماندهی تــوده ای و حزبــی خــود، چگونگــی تبدیــل ایــن جنبــش بــه یــک جنبــش خــود 

آگاه سوسیالیســتی بــرای رهــای جامعــه ایــران و مــردم محــروم ســوال اســت. 
ــت. راه  ــته اس ــو برداش ــه جل ــم ب ــدم مه ــک ق ــه ی ــن طبق ــتی ای ــری و سوسیالیس ــش کارگ جنب
پیــرشوی آینــده قطعــا همــوار نیســت و چالشــها و موانــع خــود را داد. قــدرت رسکــوب جمهــوری 
اســالمی، اتحــاد و بــه هــم پیوســ کل ارتجــاع از حاکمیــت تــا اپوزیســیون بــرای مقابلــه بــا یــک 
رهایــی سوسیالیســتی در ایــن جامعــه، انــواع دسیســه هــا و توطئــه هــا و نقشــه هایــی کــه وارد 
دســتور بــورژاوزی خواهــد شــد و...، موانعــی در ایــن مســیر اســت کــه بایــد بــه حســاب آورد. 
امــا هــر چــه هســت یــک آلرتناتیــو کارگــری در سیاســت ایــران خــود را تحمیــل کــرده اســت و 
چشــمها و گوشــهای همــه را بــاز کــرده اســت و توجــه و امیــد محرومــان جامعــه را بــه خــود 

جلــب کــرده اســت. 
پیــرشوی هــای بعــدی در گــرو نقــش رهــربان و کمونیســتها ایــن جبنــش در همــه ســطوح در 
ــود  ــتی در خ ــل کمونیس ــه محاف ــمی، هم ــط رس ــت خ ــزب حکمتیس ــت. ح ــران اس ــت ای سیاس
ایــن جنبــش، همــه فعالیــن کمونیســت در مراکــز اعرتاضــی ایــن طبقــه، در محــالت، در میــان 
معلمیــن و در فضــای روشــنفکری و در جنبــش زنــان و...، وظیفــه ای جدیــد و جــدی بــر دوش 

ــد بــا ایفــای نقــش ایــن کمونیســتها رقــم بخــورد. ــد. ایــن دوره بای دارن

قدرت طبقه كارگر در اتحاد اوست!
كارگران جهان متحد شويد!
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