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جمهوری اسالمى با گارد ويژه به 

 !كارگران هفت تپه حمله كرد
 

بهمن، کارگران نيشکر هفت تپه  ١۵امروز 
. وارد پنجمين روز اعتصاب خود شدند

کارگران ماهها دوندگی و اعتصاب و 
اعتراض کردند که طلب شان از کارفرما و از 
جمله حقوق های معوقه را نقد کنند، وضعيت 
شرکت را روشن کنند، سنديکا و سازمان 
کارگری مستقل شان برسميت شناخته شود و 

امروز اما جمهوری .  قراردادها تغيير کند
اسالمی عليرغم توافقات قبلی مسئوالنش، با 
نيروی گارد ضد شورش مجتمع را به 
محاصره درآورد، از رفتن سرکار کارگران و 
پيوستن آنها به اعتصاب جلوگيری کرد، با 
اوباش ضد شورش به ضرب و شتم کارگران 
و بازداشت آنها و ايجاد رعب و وحشت در 

آخرين اخبار از .  محوطه شرکت پرداخت
. کارگر سخن ميگويد ٤٠دستگيری حدود 

اسماعيل بخشی و کرامت پام از نمايندگان 
کارگران جزو دستگير شدگان هستند که با 
خشونت شديد و دستبند و پابند از پاسگاه هفت 

 .  تپه به دادگستری شوش منتقل شدند
 

از بخشدار و آخوند : صحنه بسيار گويائی است
و کارفرما و مدير عامل و گارد ضد شورش و 
نيروهای امنيتی بسيج شدند تا کارگران گرسنه 

کارگر کار کرده و کار !  را سرجايشان بنشانند
را تحويل داده اما دستمزد ناچيزش را نمی 

وقتی هم اعتراض ميکند که چرا حقوق .  دهند
ام را نمی دهی، شرکت را 

 بهمن، ٢٢در سالروز قيام 

 وحشت ارتجاع از انقالبى ديگر
 

 ٣حه صف سياوش دانشور                                                                                                                 

 ١٣٩٧بيانيه مشترک در بارۀ حداقل دستمزد در سال 

 

 تاريخ شكست نخوردگان
 ٥٧چند كلمه به ياد انقالب 

 

 ٥صفحه منصور حكمت                                                                                                                 

 سرنگونى يا براندازی؟
 !"مته به خشخاش نگذاريد"

 

 ٨حه صف آذر ماجدی                                                                                                                    

 !ما كارگران بايد با وضع موجود تعيين تكليف كنيم
 

 ١٠صفحه   رضا كمانگر                                                                                                                   

 به سركوب كارگران " نه"

 !به امنيتى كردن كارخانه ها" نه"

  ٢صفحه 

 

 :ازمان آزادی زن برگزار ميكندس

 جنبش آزادی زن و خيزش توده ای



پادگان ميکنند، نمايندگان دولت و کارفرمايان و شخص شخيص 
کارفرما و مديرعامل بسيج ميشوند و گارد سگ های هار را ول ميکنند 
تا پاچه کارگران را بگيرند، برايشان پرونده سازی کنند، عده ای شان 
را اخراج و عده ای شان را بترسانند و به بقيه يادآوری کنند که قانون 

کار مفت، حقوقهای ناچيز و هروقت دلم :  بورژوازی اسالمی اينست
خواست پرداخت ميکنم، و اگر اعتراض کنی سر و کارت با باتوم و 

بدنبال خيزش انقالبی در صد شهر ايران، !  شوکر و قمه و زندان است
سخن ميگويند، يورش "  حق اعتراض مردم"سران حکومت مرتبا از 

وحشيانه با گارد ويژه به اعتصاب در کارخانه، بيانگر ادعاهای 
 . فريبکارانه و رندانه حکومتی ها است

 
حکمتيست يورش وحشيانه رژيم به   –حزب کمونيست کارگری 

اعتصاب کارگران و ضرب و شتم و دستگيری آنها را قويا محکوم 
کارگران زندانی بايد فورا آزاد شوند و حقوقهای کارگران .  ميکند

خانواده های کارگری، کارگران و زحمتکشان .  بيدرنگ پرداخت گردد
و آزاديخواهان شهر شوش بايد بپاخيزند و فرزندانشان را از چنگ 

بايد به صف دولتی ها و کارفرما و نيروی . مرتجعين اسالمی دربياورند
اعتصاب هنوز ادامه دارد و يک .  سرکوب درسی فراموش نشدنی داد

يک نکته اما نبايد .  خواست آن آزادی فوری کارگران دستگير شده است
آنها در .  فراموش شود و آن وحشت رژيم اسالمی از هر تحرکی است

سيمای اعتصاب هفت تپه و هر اعتصاب کارگری، امواج اعتصابات و 
به .  اعتراضات کارگری را ميبينند که گور جمهوری اسالمی را می کند

اعتصاب برای نقد کردن حقوق ها حمله ميکنند تا خودی نشان داده 
توحش تاکنونی .  باشند اما چهره وحشت زده و مستاصل شان پيداست

رژيم اسالمی در قبال اعتراضات اخير و اعتراضات کارگری، حتی 
بطور محسوس، بر سير پيشرفت اين اعتراضات کمترين تاثيری نداشته 

 . اينها رفتنی هستند. است
 

 !مرگ بر جمهوری اسالمی
 !آزادی، برابری، حکومت کارگری
 !زنده باد جمهوری سوسياليستی

 
 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران 

 ٢٠١٨فوريه  ٤ - ١٣٩٦مهر  ١٥
 

اعتصاب ادامه . كارگران دستگير شده با گرفتن تعهد آزاد شدند

كارگران نيشكر هفت تپه در هفتمين روز اعتراضشان انبار . دارد

شكر را بستند و به منظور جلوگيری از خروج شكر، تريلى شكر را 

 .خالى كردند
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جهان بدون فراخوان سوسياليسم، 

 بدون اميد سوسياليسم، 

 سوسياليسم، » خطر«بدون 

 !به چه منجالبى تبديل ميشود
 منصور حكمت

 
 

جمهوری اسالمى با گارد ويژه به 

 ...كارگران هفت تپه حمله كرد 

 كارگر زندانى، 

!زندانى سياسى آزاد بايد گردد  

ارگانهای اعمال اراده مستقيم 

! توده ای را همه جا برپا كنيد  

!زنده باد شوراها  

بسرعت در كارخانه ها و محالت 

!شوراها را برپا كنيد  

امروزشورا ارگان مبارزه و قيام و 

!فردا ارگان حاكميت  



اينروزها سران و کاربدستان قديم و جديد جمهوری اسالمی مرتبا منبر 
ميروند، به مردم اظهار وفاداری ميکنند، قول ميدهند که مسئولين گوش 
شنوا داشته باشند، از انتقاد و حتی اعتراض دفاع ميکنند، ميگويند 
صدای مردم را بشنويم وگرنه انقالب ميشود، سرنگون می شويم، 

" نه"سرنگونی يک خطر واقعی و نزديک است، جامعه دارد يک 
 !بزرگ ميشود

 
خامنه ای رهبر حکومت اوباش اسالمی به ابواب جمعی اسالميون و 
الت و لوت های نظام فراخوان تظاهرات حکومتی برعليه حکم تاريخی 

روحانی در مقبره خمينی قاتل، . مردم برای سرنگونی نظام را داده است
هشدار ميدهد که نکند صدای انقالب را دير بشنويم و در حالی که در 
همان نظام کسی حرفش را نميخرد، از جانب مسئولين نظام وعده ميدهد 
. که گوش مسئولين برای شنيدن باز است، اعتراض حق مردم است

او به خامنه ای حمله ميکند تا نظام و اسالم و . کروبی نقش ديگری دارد
جنتی که گوئی .  خمينی و دستگاه لفت و ليس و فاسد دين را نجات دهد

از تاريکخانه ارواح بيرون جهيده است، نفير می کشد که سرنگونی 
خاتمی که تا ديروز اجازه شرکت در .  نظام در سال آتی يک خطر است

بودن اين الهه "  ممنوع التصوير"عقدکنان و عزاداری را هم نداشت و 
زيبائی اصالحات دينی وجدان ژورناليستی بی بی سی را پاک آزرده 

در آمد؛ به راس مجمع مفتخوران "  حصر"کرده بود، چراغ خاموش از 
رفت تا اطالعيه "  روحانيون مبارز"و عقب ماندهای جامعه يعنی 

سرکوب مردم را صادر کند، تا نشان دهد اصالح طلبان و دو خرداديها 
برای خاتمی جلسه سخنرانی .  بوقت خودش همان سی خرداديها هستند

خاتمی ميگويد امام .  گذاشتند تا اندر باب اصالحات و انقالب حرف بزند
جانش هم اصالح طلب بود، اول شاه را نصيحت کرد و قصد مخالفت با 

لذا اگر گوش .  شد"انقالب"سلطنت نداشت، ولی چون گوش شنوا نبود 
بزرگ شکل نمی گيرد؛ "  نه"کنيم، "  گفتگوی ملی"شنوا داشته باشيم، 

 !الحق اين خاتمی از خرگوش هم باهوش تر است. ُرخ نميدهد" انقالب"
 

اينروزها به هر روزی نامه رژيم و شبکه های خبری و رسانه های 
رژيم و رسانه های طرفداران حکومت در خارج نگاه می کنيد، يک تم 
محوری، يک نگرانی مشترک موج ميزند؛ خطر سرنگونی و انقالبی 

اصالح "همه در يک صف واحد در پيشگاه مردم .  عليه وضع موجود
خجالت هم نمی !  شده اند"  ضد فساد"و "  حرف گوش کن"و "  طلب
با بحث اصالحات دينی و منطق بد و بدتر و وعده های سرخرمن ! کشند

و صنعت دروغ و صحنه سازی، بيست سال برای حکومت وقت 
يک سر سوزن، يک قانون ناچيز، يک مصوبه از اين جماعت .  خريدند

. ناميد درنيامد"  اصالحات"بنفع مردم که بشود با هزار ارفاق 
برای اين جماعت يعنی "  اصالحات و گفتگوی ملی و آشتی ملی"

شريک شدن در قدرت، در حاصل استثمار کارگر و ثروت اجتماعی، 
در موقعيت و مقام و منصب، در تداوم بردگی و تبعيض و نابرابری و 

 . اعدام و ترور و در دوام اختناق و آپارتايد و اسالم و حجاب
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اين نمايش جديد حکومتی، اين وحدت صوری جناح ها، اين اعتراف و 
" نه"هشدار و فريادهای مکرر، درست وقتی عملی شده است که فاکتور 

درست وقتی که حکم سرنگونی در مقياسی .  بزرگ عروج کرده است
توده ای و سهمگين کف دست کل حکومت از هر باند و جناح قرار داده 
شده است، اعتراض در گوشه گوشه به اشکال مختلف از ابتکارات فردی 
و گروهی تا تحرکات و تظاهرات شبانه و اعتصاب و اعتراض و 

سوال اينست؛ آيا می توانند جلوی .  شعارنويسی عليه حکومت ادامه دارد
اين سيل را بگيرند؟ از سوئی تالش ميکنند با سرکوب شديد مهار از 
دست شان در نرود و همزمان اعتصاب کارگری و تظاهرات ضد 
حکومتی و اعتراض زنان عليه حجاب اسالمی را با سرکوب و تهديد به 

از سوئی اصالح طلبان را جلو انداخته اند تا .  خشونت شديد پاسخ ميدهند
حرف ُمفت بزنند، از خود آقا هم انتقاد کنند، از سوی ديگر نمی توانند 

وضعيت .  مهار جامعه را حتی موقتا دست اين ورشکستگان سياسی بدهند
نتيجه .  رژيم بسان کسی است که الی چرخ دنده قدرتمندی گير کرده است

حرکت اين چرخ دنده به هر سمتی دورنمای وخيم تر شدن اوضاع و 
 . ُخردتر شدن بدنه حکومت است

 
اگرچه .  نسخه های همه تان بيهوده و پوچ است.  نگرانی همه تان بجاست

به اتحاد زير پرچم خمينی و خامنه ای و اصل نظام تظاهر می کنيد، اما 
منصور حکمت .  در درونتان غوغائی برای شکستن اين بن بست برپاست

جنگ "در همان دوره کيا و بيای خاتمی و اصالحات دينی گفت اين 
وقتی فاکتور سوم، نيروی سوم، نيروئی از بيرون !  است"  بازنده ها

بی ربط تر "  اصالح طلب و اصولگرا"حکومت بميدان می آيد، معادله 
تمام ميشود، جامعه از کل حکومت عبور ميکند، .  از پيش ميشود

سرنگونی به حرف اول و آخر جامعه بدل ميشود، آينده توسط نيروهای 
. بيرون حکومتی و جنبش های سياسی و طبقاتی متمايز شکل می گيرد

امروز از خامنه ای و جنتی و دايناسورهای حکومتی تا آخوندهای خندان 
کاسه "شدند، همه "دگرانديش"ديروز شکنجه گر که بعدا اصالح طلب و 

دستشان گرفتند و برای نظام کثيف و فاسد و جنايتکار اسالمی "  چه کنم
اين نمايش وحشت ارتجاع و ضد انقالب .  شان شيون و زاری ميکنند

انقالب .  يک انقالب ديگر می بيند"  خطر"اسالمی است که خود را در 
انقالبی که توسط ضد .  انقالبی برای آزادی و برابری و رفاه بود ٥٧

جمهوری اسالمی محصول انقالب نبود .  انقالب اسالمی درهم کوبيده شد
در بوق شد و به مردم با گلوله "  انقالب اسالمی"اما بعنوان ماحصل 

اينبار ضد انقالب اسالمی در .  دوره اينها به پايان رسيده است.  تحميل شد
وحشت از انقالبی ديگر که عليه کل بنيادهای وضع موجود است، يک 

اين ديگر حتی شبحی نيست که بر فراز تاريکخانه .  لحظه آرام ندارد
اسالمی و نظم موجود در گشت و گذار است، اين واقعيتی عينی و سر 
سخت است که توضيح دهنده وحشت کل ابواب جمعی حکومت اسالمی و 

 . موئتلفين طبقاتی و بيرون حکومتی است
 

 ! کارگران، زنان، مردم زحمتکش، جوانان انقالبی
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 سياوش دانشور
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. اجتناب از کمبودهای آن، پيروزی سوسياليسم در ايران را متحقق کنيم
عده ای عاشق آزادی و برابری و "  ذهنی گرائی"ايران سوسياليستی يک 

خوشبختی انسانها نيست، نه فقط سوسياليسم يک زمينه قوی اجتماعی 
دارد، نه فقط فرهنگ و ادبيات سوسياليستی و کموينستی کارگری به جز 
اليتجزای هر اعتراض آزاديخواهانه بدل شده است، بلکه هيچوقت در 
سياست ايران در صد سال گذشته، تا اين حد نياز به سوسياليسم، نياز به 
رهائی از انقياد فکری و فرهنگی و سياسی و اقتصادی تا اين حد با 

 . سوسياليسم و فقط با سوسياليسم گره نخورده است
 

اميد پائينی ها واقعی .  ترس باالئی ها بجاست اما تالششان بيهوده است
است اما تالشی هرکولی برای ساختن آينده ای آزاد و برابر و 

 ! *آينده از آن ماست. سوسياليستی پيش رو دارند
  ٢٠١٨ فوريه ٨
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ما با قدرت اعتراض خود و فرياد بلندمان کل .  موقعيت خود را دريابيم
صحنه سياست در ايران را شخم زده ايم، معادالت تا قبل از اعتراضات 
توده ای همه بهم خورده اند، همه چيز از نو تعريف شده است، وزن و 

کل حکومت به .  جايگاه و افق سياسی و آينده نيروها دگرگون شده است
امروز تالش ميکنند گذشته را در اشکال جديدی وعده . گذشته تعلق دارد

در اپوزيسيون نيز .  بدهند اما يکقدم جلوتر همديگر را پاره می کنند
هنوز . پسرعموهای اينها در وضعيت وخيم تر و دفاعی تری قرار دارند

تريبون اصالح طلبان در داخل اند و صد البته بيشتر از خامنه ای و 
جنتی و روحانی و خاتمی عليه انقالب و انقالبيگری و سرنگونی طلبی 

آينده را اما همين نيروی اجتماعی .  و کارگر و کمونيسم ليچار می بافند
مردم کارگر و زحمتکش که فريادشان عليه سرمايه دار و آخوند و نظم 

آينده را زنانی که .  موجود دنيا را متحير کرده است، شکل ميدهد
هيچوقت تسليم نشدند و بزودی پيرزويشان را در مقابل دوربينهای 

آينده را جنبش هائی شکل .  جهان جشن خواهند گرفت، شکل ميدهند
ميدهند که وجدان آگاه و نيروی پيشرو مقاومت عليه ارتجاع و اسالم و 
خرافه و سرمايه و نظم موجود بودند، و امروز عليه حکومت يک 

مهمترين نيروئی که سياست ايران تاکنون .  نيروی عظيم و سهمگين اند
اين نيرو فعال مقداری ُرخ نشان داده است و ميرود که .  بخود ديده است

امروز ضروری است اين اردوی انقالبی در .  آينده را حدّادی کند
موقعيت جديدش به دنيا و جامعه و سياست و مسائل مورد جدال نگاه 

نيروهائی درعين مقاومت .  دامنه بازی بزرگ و استراتژيک است.  کند
و تالش برای بقا در حال اضمحالل اند و نيروهائی که هنوز حجاب 
سياه اختناق نميگذارد شفاف تر ديده شوند، در حال تبديل شدن به 

 . مهمترين نيروی سياسی و اجتماهی و طبقاتی در سياست ايران هستند
 

دوران کنونی دوران تحزب و تشکل و فعاليت متشکل با سياستهای 
روشن و انقالبی و منطبق با اميال و تمايالت دهها ميليون مردم کارگر 

دعوت من از فعالين جنبشهای . و زحمتکش و زن و مرد آزاديخواه است
آزاديخواهانه برابری طلبانه اينست که متشکل شويد، متحزب شويد، 
انتخاب سياسی کنيد، و ترجيحا به حزب کمونيست کارگری حکمتيست 

بايد به پيشروی و پيروزی راه حل کارگری فکر کنيم و موانع .  بپيونديد
به سياستها و تاکتيک های خودويژه و منطبق با .  را از سر راه برداريم

منافع جنبش و خيزش انقالبی مان و ويژه دوره انقالبی که بسرعت 
. اين روزها را بايد جدی گرفت.  ايران وارد آن خواهد شد فکر کنيم

همه .  اينروزها دارد تاريخ شکل ميگيرد، ساخته ميشود، ورق ميخورد
چيز بستگی به پراتيک انقالبی ما، به سياست انقالبی و کمونيستی ما، 
به تشخيص سياسی درست و عمل بموقع ما، به افق بزرگ ما برای 

 . بسيج نيرو برای يک پيروزی کارگری گره خورده است
 

طليعه انقالبی زير و رو کننده قرن بيست و  ٥٧در سالروز انقالب 
اين تحول بزرگ .  يکمی به واقعيتی غير قابل انکار بدل شده است

وظيفه ماست .  داشته باشد ٥٧ميتواند و بايد سرنوشتی متمايز با انقالب 
که وحشت بورژوازی اسالمی از سرنگونی و انقالب عليه وضع 

و  ٥٧موجود را به واقعيت بدل کنيم و روی دوش تجارب انقالب 

 بهمن، ٢٢در سالروز قيام 

 ...وحشت ارتجاع از انقالبى ديگر 

 به سركوب كارگران " نه"

 !به امنيتى كردن كارخانه ها" نه"
چرا بايد محيط های کار و کارخانه ها امنيتی شوند؟ آيا اين تنها پاسخ به 

 ؟!درخواست حقوق و دستمزد کارگران زحمتکش است
 

به دنبال تجمعات اعتراضی و اعتصابات گسترده کارگران نيشکر هفت 
تپه که فقط خواهان دريافت حقوق های معوقه خود بودند، شاهد هجوم 
نيروهای امنيتی و انتظامی به کارخانه و سرکوب و دستگيری کارگران 
معترض هستيم، و با توجه به اين که کارفرمايان در مقابل مشکالت 
فراوان در سطح جامعه از جمله بيکاری، عدم پرداخت حقوق کارگران و 
ساير مزدبگيران ازخود سلب مسئوليت می کنند، بنابراين با امنيتی کردن 

کارگران :  فضای کارخانه اين پيام مهم و اساسی را می توان دريافت که
و زحمتکشان به همراه خانواده هايشان، اگر از تمام امکانات زندگی هم 
محروم بوده و يا حتی از گرسنگی تلف شوند حق هيچگونه اعتراضی را 
نخواهند داشت، زيرا که دولت و وزارت کار فقط در پی حفظ منافع 

 .فرادستان و کارفرمايان و سرمايه داران می باشند
 

 :به همين دليل ما صراحتا اعالم می داريم که
 
نيروهای امنيتی و انتظامی بايد در اسرع وقت کارخانه را ترک  -١

  .نمايند
آزادی بدون قيد و شرط همگی کارگران بازداشتی بدون هرگونه تعهد  -٢

 .و وثيقه
 .پرداخت به موقع حقوق کارگران و معوقات آنها -٣
 

 "گروه اتحاد باز نشستگان"
٩۶/١١/١٨ 

 

!زنده باد اتحاد و همبستگى كارگری  



در بين "  بازنگرى"و "  بازبينى"ميگويند در سالهاى اخير يک روند 
نگاهى به .  انقالبيون و چپگرايان اپوزيسيون ايران در جريان بوده است

نشريات متعددى که اين طيف بويژه در خارج کشور منتشر ميکند به 
" بازبينى"وجود چيزى از اين دست صحه ميگذارد، هرچند در اينکه 

در .  کلمه مناسبى براى توصيف اين روند باشد جاى ترديد جدى هست
خلوت، وقتى بيان حقيقت کسى را نميرنجاند، ميتوان اين روند را يک 

اما در انظار عموم، جايى که، بويژه اين .  روند ندامت توصيف کرد
حکم ميراند، شايد   (Political Correctness)روزها، نزاکت سياسى

يکى از اولين قربانيان اين روند .  معادل بهترى باشد"  نو انديشى"کلمه 
بطور  ٥٧نو انديشى مقوله انقالب و انقالبيگرى بطور کلى و انقالب 

 . اخص بوده است
 

هر ماه کوهى مطلب توسط افراد و محافل و جريانات متشکل از 
. منتشر ميشود  ٥٧بازماندگان و انقالبيون پا به سن گذاشته انقالب 

خواندن و تعقيب کردن همه اينها و شريک شدن در مشغله ها و دنياهاى 
اما ديدن روند .  ذهنى نويسندگان آنها هم عبث و هم بسيار دشوار است

تداعى "ميتوان از شيوه .  که ذکرش رفت سخت نيست"  نو انديشى"
که يک ابزار روانشناسهاست سود جست و عکس العمل اين "  معانى

. ادبيات را به کلمات کليدى اى، مثال خود مقوله انقالب، چک کرد
افراط، :  انقالب.  تصويرى که بدست مى آيد جاى ابهام باقى نميگذارد

 . انهدام: استبداد، انقالب: خشونت، انقالب: انقالب
 

هست که  ٥٧و چرا که نه؟ آخر چه کسى از اين بازماندگان انقالب 
سال گذشته فکر کند و  ١٧بتواند يک لحظه چشمانش را ببندد و به 

خاطرات شيرينى به يادش بيايد؟ ميليونها مردم به زندگى در ارتجاعى 
ترين و وحشيانه ترين نظام اجتماعى محکوم شدند، جامعه اى مبتنى بر 
ترس، فقر و دروغ بنا شد که در آن خوشى ممنوع است، زن بودن جرم 

يک نسل کامل، .  است، زندگى کردن جزا است و فرار غير ممکن است
شايد نيم بيشتر مردم، اصال به اين جهنم چشم گشوده اند و جز اين 

و براى بسيارى ديگر، زنده ترين خاطره، ياد چهره .  خاطره اى ندارند
مگر نه .  هاى فراموش نشدنى انسانهاى پاکى است که بخون کشيده شدند

 بود، سال انقالب؟ ٥٧اينست که نقطه آغاز اين کابوس سال 
 

" نو انديشى"در اين روند  ٥٧شايد براى بعضى عاقبت نافرجام انقالب 
اما نه وسعت اين ندامت و نه تلخى لحن و هيسترى .  نقش داشته است

. توضيح داد ٥٧نوانديشان امروز، هيچيک را نميتوان با ناکامى انقالب 
انگار کنار پلى نشسته ايد و بازگشت لشگر شکست خورده اى را 

غير قابل انتظار نيست که اين شکست خوردگان را محزون، .  ميبينيد
. اما اين جماعت مشت گره کرده اند.  مبهوت، ساکت و افسرده بيابيد

وقتى دقيق تر گوش ميکنيد، ميبينيد انگار دارند سرودى را زمزمه 
ميکنند، آرى، اشتباه نميکنيد، اينها دارند به جنگ ميآيند، به جنگ 

خود، يا بهرحال آنچه خود "  قلعه "و "  اردوگاه"و "  سرزمين"
اينها دارند براى انتقام از .  روزگارى چنين پنداشته و ناميده بودند

براى کسى که از داخل قلعه .  هاى ديروز برميگردند" خودى"و " خود"
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 . به بيرون نگاه ميکند، اين حتما منظره هولناکى است
 

کمتر انقالب ناکام و جنبش شکست خورده اى چنين تلخ توسط مشتاقان 
انقالب مشروطيت، جنبش ملى شدن صنعت .  ديروزش بدرقه شده است

نفت، دوران حکومت آلنده، انقالب پرتقال، اعتصاب معدنچيان انگلستان، 
براى مثال، همواره احترام زيادى نزد پيش کسوتان و شرکت کنندگان 

علت نو انديشى امروز انقالبيون ديروز ايران را بايد جاى . خود داشته اند
واقعيت اينست که همين سالها، سالهاى پس از .  ديگرى جستجو کرد 

. ، در سطح جهانى مصادف با رويداد به مراتب مهمترى بود٥٧انقالب 
سقوط بلوک شرق، که اين اواخر ديگر فقط در تبليغات عوام فريب ترين 
سخنگويان پيمانهاى ورشو و ناتو و هالوترين طرفدارانشان به آن 

اطالق ميشد، يک زلزله سياسى و اجتماعى بود که "  اردوگاه سوسياليسم"
نفس حذف يک قطب از جهانى دو قطبى، جهانى که .  کل دنيا را تکان داد

همه چيزش، از اقتصاد و توليد تا علم و هنر، براى دهها سال بر محور 
. تقابل اين دو قطب شکل گرفته بود، به اندازه کافى زير و رو کننده بود

اما آنچه در قلمرو افکار و انديشه تعيين کننده بود، اين واقعيت بود که 
حاکمان جهان و گله وسيع سخنگويان و مبلغين جيره خوارشان در 
دانشگاه ها و رسانه ها، توانستند سقوط شرق را سقوط کمونيسم و پايان 

کل اين شعبده بازى البته بيش از .  سوسياليسم و مارکسيسم تصوير کنند
شش سال بطول نيانجاميد و تمام شواهد امروز حاکى از اينست که اين 

اما اين شش سال دنيا را تکان .  دوران فريب ديگر به سر رسيده است
اين پايان سوسياليسم نبود، اما سرنخى بود به اينکه پايان سوسياليسم .  داد 

واقعا چه کابوسى ميتواند باشد و دنيا بدون فراخوان سوسياليسم، بدون 
. سوسياليسم، به چه منجالبى بدل ميشود"  خطر"اميد سوسياليسم و بدون 

. معلوم شد جهان، از حاکم و محکوم، سوسياليسم را با تغيير تداعى ميکند
معلوم شد پايان سوسياليسم پايان .  پايان سوسياليسم را پايان تاريخ خواندند

توقع برابرى است، پايان آزاد انديشى و ترقى خواهى است، پايان توقع 
پايان سوسياليسم .  رفاه است، پايان اميد به زندگى بهتر براى بشريت است

را حاکميت بالمنازع قانون جنگل و اصالت زور در اقتصاد و سياست و 
و بالفاصله فاشيسم، راسيسم، مرد ساالرى، قوم .  فرهنگ معنى کردند

 پرستى، مذهب، جامعه ستيزى و زورگويى از هر منفذ جامعه بيرون زد
. 
 

اى که بدنبال اين ماجرا در سطح کل جهان براه افتاد "  نو انديشى"موج 
در يک مسابقه بين المللى ندامت و خودشيرينى، فضايل ديروز . ديدنى بود

عار شمرده شدند، اصول ديروز نفرين شدند و آرمانهاى ديروز به 
حقارت و تسليم بعنوان معنى زندگى به کرسى .  ريشخند گرفته شدند

در فرهنگ توابيت روشنفکران نظم نوين، هرکس که زندگى .  نشست
بهترى براى همنوعانش ميخواست و معتقد بود که وضع موجود ميتواند و 
بايد تغيير کند، هرکس که به برابرى انسانها قائل بود و به يک آينده بهتر 
دعوتشان ميکرد، هرکس که از لزوم تالش جمعى آدمها براى تاثيرگذارى 
بر سرنوشت و سهمشان در جهان سخن ميگفت، هرکس که دولت و 
جامعه را در قبال فرد و آسايش و آزادى او مسئول ميدانست، از هزار و 

يک تريبون، خوشخيال، قديمى، کم عقل و پا در هوا لقب 

 تاريخ شكست نخوردگان
 ٥٧چند كلمه به ياد انقالب 

 منصور حكمت

  ٦صفحه 



ياس نشان خرد شد، رها کردن آرمان هاى واالى بشرى واقع بينى . گرفت 
ناگهان معلوم شد که هر ژورناليست تازه استخدام و .  و درايت خوانده شد 

هر استاديار تازه به کرسى رسيده و هر سرهنگ بازنشسته پاسخ غولهاى 
فکرى جهان مدرن، از ولتر و روسو تا مارکس و لنين، را دارد و کل 
معضل آزاديخواهى و برابرى طلبى و تالشهاى صدها ميليون انسان در 
چند قرن اخير، جز اتالف وقت بيحاصلى در مسير رسيدن به عمارت با 

نبوده است و بايد هرچه زودتر به فراموشى سپرده "  پايان تاريخ"شکوه 
 . شود

 
" باز انديشى"در متن اين فضاى بين المللى است که انقالبيون ديروز به 

و انقالبيگرى بطور کلى نشسته اند؛ و نتايجى که  ٥٧پيرامون انقالب 
ناشى بشود، مديون روند  ٥٧گرفته اند بيش از آنکه از ناکامى انقالب 

تمسخر ايده آلها و اصول در مقياس بين المللى است که چند سالى به مد 
 .روز بدل شد

 
اما بايد افزود که تاريخى .  گفته اند که تاريخ را همواره فاتحين مى نويسند 

. که شکست خوردگان مى نويسند به مراتب دروغين تر و مسموم تر است
چرا که اين دومى جز همان اولى در لباس تعزيه و نوحه و تسليم و 

اگر تاريخ داستان تغيير است، آنگاه تاريخ واقعى تاريخ .  خودفريبى نيست 
تاريخ جنبش و مردمى است که همچنان تغيير .  شکست نخوردگان است

تاريخ کسانى است که حاضر نيستند .  ميخواهند و براى تغيير تالش ميکنند
تاريخ مردم و .  ايده آلها و اميدهاى خود براى جامعه بشرى را دفن کنند

جنبشهايى است که در انتخاب اصول و اهداف خويش مخير نيستند و 
در تاريخ فاتحين و  ٥٧انقالب . ناگزيرند براى بهبود آنچه هست تالش کنند

شکست خوردگان هر دو، پله اى در عروج اسالم و اسالميت و مسبب 
در تاريخ واقعى، اما، .  شرايطى است که امروز در ايران حاکم است

 . جنبشى براى آزادى و رفاه بود که در هم کوبيده شد ٥٧انقالب 
 

. مصائب دوران پس از انقالب در ايران را بايد بپاى مسببين آن نوشت
مردم حق داشتند رژيم سلطنت و تبعيض و نابرابرى و سرکوب و تحقيرى 

مردم .  را که شالوده آن را تشکيل ميداد نخواهند و به اعتراض برخيزند
حق داشتند که آخر قرن بيستم شاه نخواهند، ساواک نخواهند، شکنجه گر و 

مردم حق داشتند در برابر ارتشى که با اولين جلوه .  شکنجه گاه نخواهند
حرکتى  ٥٧انقالب .  هاى اعتراض کشتارشان کرد دست به اسلحه ببرند

جنبش اسالمى و دولت .  براى آزادى و عدالت و حرمت انسانى بود
اسالمى نه فقط محصول اين انقالب نبود، بلکه سالحى بود که آگاهانه 
براى سرکوب اين انقالب، هنگامى که ناتوانى و زوال رژيم شاه ديگر 

برخالف نظرات رايج، جمهورى .  مسجل شده بود، به ميدان آورده شد
اسالمى وجود خود را در درجه اول مديون شبکه مساجد و خيل آخوندهاى 

منشاء اين رژيم قدرت مذهب در ميان مردم نبود، قدرت تشيع، .  جزء نبود
بيعالقگى مردم به مدرنيسم و انزجارشان از فرهنگ غربى، سرعت بيش 

اين .  ، و غيره نبود "تمرين دموکراسى"از حد شهرنشينى و کمبود 
نيم بند و "  شرق شناسان"خزعبالت ممکن است بدرد کارير شغلى 

جريان .  مفسرين رسانه ها بخورد، اما سرسوزنى به حقيقت ربط ندارد
کشيدند که تا  ٥٧اسالمى را همان نيروهايى به جلوى صحنه انقالب 

 ٦صفحه   كمونيست هفتگى                                                                                  ٤٢٥ شماره    

 تاريخ شكست نخوردگان
 ... ٥٧چند كلمه به ياد انقالب 

. ديروز زير بغل رژيم شاه را گرفته بودند و ساواکش را تعليم ميدادند
آنها که پتانسيل راديکاليزاسيون و دست چپى از آب در آمدن انقالب 
ايران را ميشناختند و از اعتصاب کارگران صنعت نفت درس خود را 

آنها که به يک کمربند سبز در کش و قوسهاى جنگ سرد .  گرفته بودند
شدن انقالب ايران پول خرج شد، طرح "  اسالمى"براى .  نياز داشتند

هزاران نفر، از ديپلوماتها و مستشاران .  ريخته شد، جلسه گرفته شد
نظامى غربى تا ژورناليستهاى هميشه باشرف دنياى دموکراسى ماهها 
عرق ريختند تا از يک سنت عقب مانده، حاشيه اى، کپک زده و به 

و يک "  رهبرى انقالب"انزوا کشيده شده در تاريخ سياسى ايران، يک 
 ٥٧صنعتى ايران سال   -آلترناتيو حکومتى براى جامعه شهرى و تازه 

آقاى خمينى نه از نجف و قم و در راس خيل مالهاى خر سوار .  بسازند
تجسم  ٥٧انقالب .  دهات سر راه، بلکه از پاريس آمد و با پرواز انقالب

و رژيم "  انقالب اسالمى"اعتراض اصيل مردم محروم ايران بود، اما 
اسالمى محصول جنگ سرد بود، محصول مدرن ترين معادله سياسى 

معماران اين رژيم، استراتژيستها و سياست گذاران .  جهان آن روز
همانها که امروز از درون لجنزار نسبى گرايى .  قدرتهاى غربى بودند

فرهنگى، هيوالى مخلوق خودشان را به عنوان محصول طبيعى 
يکبار ديگر "  جهان اسالم"و درخور مردم "  جامعه شرقى و اسالمى"

کل امکانات اقتصادى و سياسى و تبليغاتى غرب .  مشروعيت ميبخشند
براى به کرسى نشاندن اين رژيم و  ٥٧براى ماهها قبل و بعد از بهمن 

 . سر پا نگاهداشتن آن بسيج شد
 

اما اينکه نفس اجراى اين مهندسى اجتماعى در ايران مقدور شد، مديون 
. اوضاع و احوال و نيروهاى سياسى و اجتماعى داخل ايران بود 

حرکت اسالمى در همه .  ماتريال کافى براى اين کار فراهم بود
اما تا رويدادهاى ايران در هيچ .  کشورهاى منطقه وجود داشته است

مقطعى اين جنبش به يک جريان سياسى قابل اعتنا و يک بازيگر اصلى 
انقالب اسالمى را )  ضد. (در صحنه سياسى اين کشورها بدل نشده بود

نه به نيروى ناچيز حرکت اسالمى، بلکه روى دوش سنتهاى سياسى 
ضد انقالب اسالمى را روى دوش .  اصلى اپوزيسيون ايران ساختند

سنت ملى و باصطالح ليبرالى جبهه ملى ساختند که از کارگر و 
کمونيست بيش از هر چيز هراس داشت و تمام عمرش را زير شنل 

سنتى که در .  سلطنت و عباى مذهب به جويدن ناخنهايش گذرانده بود
تمام طول تاريخش قادر نشد حتى يک تعرض نيم بند سکوالر به مذهب 

سنتى که رهبران و شخصيتهايش .  در سياست و فرهنگ در ايران بکند
ضد انقالب اسالمى .  جزو اولين بيعت کنندگان با جريان اسالمى بودند
آمريکايى گرى بهر   -را روى دوش سنت حزب توده ساختند که ضد 

قيمت و تقويت اردوگاه بين المللى اش فلسفه وجودى اش را تشکيل ميداد 
و رژيم اسالمى را، مستقل از اينکه چه به روز مردم و آزادى مياورد، 

رژيم اسالم را روى .  زمين بارورى براى مانور و مانيپوالسيون ميديد
، بيگانه گريز، "غرب زدگى"مدرنيست، ضد   -دوش سنت منحط ضد 

گذشته پرست و اسالم زده حاکم بر بخش اعظم جامعه هنرى و 
روشنفکرى ايران ساختند که محيط اوليه اعتراض جوانان و دانشجويان 

خمينى پيروز شد، نه به اين خاطر که مردمانى خرافاتى .  را شکل ميداد
عکس او را در ماه ديده بودند، بلکه به اين خاطر که اپوزيسيون سنتى و 
اين فرهنگ منحط ملى و عقبگرا، او را، که در واقع وارداتى ترين و 

ساخت "دست سازترين شخصيت سياسى تاريخ معاصر ايران بود، 
ضد .  ، خودى و ضد غربى تشخيص داد و به تمجيدش برخاست"ايران

انقالب اسالمى محصول اين بود که ابتکار عمل در صحنه اعتراضى 
سوسياليستى کارگران صنعت نفت و   -از دست حرکت مدرنيستى 

  ٧صفحه . صنايع بزرگ، به دست اپوزيسيون سنتى ايران افتاد 



 

كمونيست را بخوانيد و 

!بدست دوستانتان برسانيد  

مليت برخالف جنسيت مخلوق طبيعت نيسـت،  

مليت از    .  مخلوق جامعه و  تاريخ  انسان است

اما برخالف تعلق .  اين نظر به مذهب شبيه است

مذهبى، تعلق ملى حتى در سطح فرمال هـم  

بعنوان فرد  نميتوان به مليـت  .  انتخابى نيست

 .خاصى گرويد و  يا  از آن بريد
 

 منصور حكمت،  

 ملت، ناسيوناليسم و برنامه كمونيسم كارگری

اينها بودند که پرسوناژ خمينى و سناريوى انقالب اسالمى را از غرب 
 . تحويل گرفتند و عمال به توده مردم معترض فروختند

 
عليرغم همه اينها، معرکه گيرى اسالمى تنها توانست وقفه اى در روند 

رويدادهاى دوره بالفاصله پس از قيام بهمن نشان .  ايجاد کند ٥٧انقالب 
نشان داد که مردم، هرچه بر .  داد که ديناميسم انقالب هنوز برجاست

زبانشان انداخته شده بود، بهرحال نه براى اسالم بلکه براى آزادى و 
. رفاه اجتماعى به ميدان آمده بودند و هنوز در ميدان مانده بودند

مثل اکثر انقالبات، نهايتا نه با فريب و صحنه  ٥٧باالخره، انقالب 
 ٢٢فاصله .  سازى، بلکه با سرکوبى بسيار خونين به شکست کشيده شد

تمام آن فرصتى بود که اسالم و حرکت  ٦٠خرداد  ٣٠تا  ٥٧بهمن 
اسالمى با همه اين سرمايه گذارى ها و تالشها توانست براى موکلين 

در تاريخ .  و البته از اين بيشتر نياز نداشتند.  مستاصل رژيم شاه بخرد
. شهريور ميچسبد و حلقه بعدى آن است ١٧خرداد به  ٣٠واقعى ايران، 

خمينى، بازرگان، سنجابى، مدنى، فروهر، يزدى، بنى صدر، رجايى و 
بهشتى، نامهايى هستند که بايد بدنبال دمحمرضا پهلوى، آموزگار، شريف 
امامى، بختيار، اويسى، ازهارى و رحيمى آورده شوند، بعنوان مهره 
هايى که يکى پس از ديگرى جلوى صحنه ميآيند تا شايد راه انقالب و 

رژيم سلطنت و مهره هاى رنگارنگش در .  اعتراض مردم را سد کنند
حکومت .  مقابل ضربات پى در پى جنبش اعتراضى شکست خوردند

اسالمى، در عوض، قادر شد فرصت بخرد، نيروى ارتجاع را 
. بازسازى کند و انقالب مردم را به خونين ترين شکل در هم بکوبد

 . دستور کار هر دو رژيم يک چيز بود
 

نيم بيشتر مردم ايران جوان تر از آنند که حتى خاطره گنگى از انقالب 
رابطه اينها با رويدادهاى آن دوره بى شباهت به رابطه . داشته باشند ٥٧

. مرداد نيست ٢٨با وقايع دوران مصدق و ماجراى  ٥٧نسل انقالبيون 
دورانى سپرى شده و غير قابل لمس که ظاهرا فقط در ذهن نسل 

روايتها از آن دوران زياد و .  معاصر خودش زنده و مهم تلقى ميشود
مختلفند، اما بيش از آنکه چيزى راجع به حقيقت تاريخى بگويند، راجع 

انسان هميشه از .  به خود راوى و مکانش در دنياى امروز حکم ميدهند
دريچه امروز به گذشته مينگرد و در آن در جستجوى يافتن تائيدى بر 

نوانديشان ما نيز در نگاه به انقالب .  اراده و عمل امروز خويش است
اما اين پرچم .  هستند ٧٥، در پى برافراشتن پرچمى در ايران ٥٧

اينکه هر بار چه کسى، با چه تشريفاتى و با .  هميشه وجود داشته است
زمزمه چه اوراد و آياتى، زير اين پرچم حضور به هم ميرساند مساله 

 . اى ثانوى است
 

 ١٣٧٥و بهار  ٧٤، زمستان ٥و  ٤فصلنامه نقطه، شماره : انتشار اول
، در نشريه ١٩٩٦، ژوئن ١٣٧٥اين مقاله مجددا در خرداد 

 . منتشر شد ٢٩انترناسيونال شماره 
 

 ٤٠به نقل از انترناسيونال هفتگى شماره 
 

 ٢٠٠١فوريه  ٩ - ١٣٧٩بهمن  ٢١

 ٧صفحه   كمونيست هفتگى                                                                                  ٤٢٥ شماره    

 تاريخ شكست نخوردگان
 ... ٥٧چند كلمه به ياد انقالب 

اين لغت اختراع شد تا شايد از اين طريق !  جايزه نوبل را دريافت کند
تا منکر آنچه ما .  مانع رخنه فکر و خيال سرنگونی به اذهان مردم شوند

تا بروی خود نياورند که .  جنبش توده ای سرنگونی خوانده ايم، شوند
اين لفظ .  مردم سرنگونی طلبند و خواهان بزير کشيدن اين رژيم جنايتکار

در واقع دفاعی خجوالنه از رژيم اسالمی در برابر هجوم مردم برای 
و اکنون يک لغت جديد برای راه يابی به مجمع ارتجاع . سرنگونی آن بود

انحالل يک !  حکومت اسالمی"  انحالل: "آلترناتيو ساز اختراع شده است
 "حکومت ديگر چه صيغه ای است؟

 
نيروهای راست هيچ واهمه ای از ايدئولوژی و بار ايدئولوژيک الفاظ 

حمالت آنها نه به ايدئولوژی علی العموم، بلکه به .  ضد کمونيستی ندارند
اين در حالی .  مارکسيستی است  –اصول و آرمان اجتماعی کمونيستی 

است که برنامه کمونيستی ما صريحا اعالم ميکند که حکومت کارگری 
 . *يک حکومت غير ايدئولوژيک است

 سرنگونى يا براندازی؟
 !" ...مته به خشخاش نگذاريد"



  ٧صفحه 

چيست؟ براندازی لغت تازه اختراع شده ای "  براندازی"وجه تسميۀ 
ً در فرهنگ .  ايدئولوژيک  –است با يک هدف معين سياسی  تاريخا

معموال در کشورهايی .  سياسی از سرنگونی يک نظام صحبت می شود
که تحت يک نظام استبدادی قرار دارند از تعويض دولت سخن نمی 
رود؛ زيرا تعويض دولت با دموکراسی و از طريق صندوق رای تداعی 

چنين شرايطی در کشورهای استبدادی موجود نيست و در .  می شود
نتيجه سرنگونی مقولۀ قهر را بشکل ضمنی در خود دارد که در فرهنگ 

کمونيست ها و جريانات .  سياسی متداول با انقالب يکی گرفته می شود
 .چپ همواره از لفظ سرنگونی استفاده می کنند

 
اما در سالهای اخير در رابطه با رژيم اسالمی يک کلمۀ تازه توسط 
جريانات راست و اصالح طلبان حکومتی اختراع شده است که می 

هدف اين تالش چيست؟ تفکيک خود .  کوشند جانشين لفظ سرنگونی کنند
يک تالش .  از جريانات کمونيستی؛ حذف بار انقالبی لفظ سرنگونی

" تعويض"روشن است که :  اينها با يک معما روبرويند.  کامال هدفمند
رژيم اسالمی از طريق صندوق رای غيرممکن است و سرنگونی بشکل 

اما اينها يک جريان ضد .  قهرآميز تنها راه خالصی از اين نظام است
انقالبی اند و می کوشند مفهوم و گفتمان انقالب را کامال از ادبيات 
سياسی، روايت سياسِی جايگزينی رژيم اسالمی و از اذهان تودۀ مردم 

ايدئولوژيک است که لغت   –و در روند اين تالش سياسی .  حذف کنند
را اختراع کرده اند و می کوشند جايگزين لفظ سرنگونی "  براندازی"

 . کنند
 

اما جالب اينجاست که عليرغم اينکه بيش از يک دهه است از اين لغت 
استفاده می کنند و همۀ رسانه های ضد انقالبی از قبيل بی بی سی، 
صدای آمريکا، راديو فردا و ساير رسانه های حکومتی دولتهای غرب، 
خود رژيم اسالمی، جرياناتی که دنبال مد سياسی ضد کمونيستی می 
دوند، از لفظ براندازی استفاده می کنند، موفق نشده اند سرنگونی را از 

چرا؟ زيرا کمونيسم در سياست جامعۀ ايران .  ادبيات سياسی حذف کنند
قوی، ريشه دار و دارای سنت جا افتاده است؛ زيرا از زمان شکل گيری 
رژيم اسالمی کمونيستها قاطعانه عليه اين رژيم جنايتکار و سياه مبارزه 

 .کرده اند
 

از اينرو است که ما کمونيستهای کارگری قاطعانه می کوشيم گفتمان 
اين يک "عده ای خواهند گفت که .  رايج، سرنگونی و نه براندازی باشد

لجاجت است؛ چه فرقی می کند؟ سرنگونی و براندازی هر دو يعنی 
! تغيير رژيم؛ مردم هم همين را می خواهند؛ بيخودی مساله درست نکنيد

. پاسخ روشن است."  اين تالشی ايدئولوژيک و در نتيجه فرقه ای است
روايتهای سياسی در تعيين روند يک مبارزۀ سياسی نقشی مهم و تعيين 

هيچگاه تودۀ مردم از طريق خواندن برنامه، اهداف و .  کننده دارد
اساسنامه احزاب انتخاب سياسی نمی کنند؛ مردم به روايت عمومی 
احزاب و جريانات سياسی از شرايط، آينده و اهداف سياسی توجه می 

اين روش در جوامع تحت .  کنند و براين اساس انتخاب سياسی می کنند

 ٨صفحه   كمونيست هفتگى                                                                                  ٤٢٤ شماره    

 سرنگونى يا براندازی؟
 !"مته به خشخاش نگذاريد"

 آذر ماجدی

دموکراسی صدق می کند و بطريق اولی در 
ً به حزب .  شرايط انقالبی کسانی که فرضا

سوسيال دموکرات، محافظه کار يا کارگر يا 
احزاب راست افراطی رای می دهند، بر 
مبنای يک شّم عمومی و يک جهت و گرايش 

باين معنا .  عمومی به آن حزب رای می دهند
که روايت آنها را از شرايط اقتصادی، راه حل 

مساله .  مسالۀ اصلی، مساله مهاجرت و خارجی ها و غيره پذيرفته اند
اينجاست که گفتمان اصلی در شرايط معين سياسی چيست و روايت کدام 

در شرايط .  حزب از نظر مردم با آن شرايط خوانايی بيشتری دارد
و در اين روند حزبی .  انقالبی مردم ميان چپ و راست انتخاب می کنند

که بتواند پرچمدار يکی از اين گرايشات شود بيشترين شانس را برای 
 .انتخاب شدن دارد

 
واگذار کردن روايت .  بنابراين روايت های سياسی بسيار مهم است

سياسی به نيروهای راست و ضد انقالبی بزرگترين خطای سياسی برای 
الفاظ فقط .  اينجاست که الفاظ مهم می شوند.  يک نيروی کمونيست است

ايدئولوژيک   –الفاظ نيستند، محتوای ضمنِی و بعضا صريح سياسی 
از اينرو است که مقابله با لفظ براندازی مهم است؛ بطريق اولی از . دارند

آيا .  تعيين کننده است"  حجاب اجباری"اينرو است که مقابله قاطع با لفظ 
اما ايدئولوژی در .  اينها يک مقابلۀ ايدئولوژيک نيست؟ چرا هست

در مقابله با کمونيسم، بويژه، از .  مبارزات سياسی مهم و تعيين کننده است
زمان سقوط شوروی و بلوک شرق بورژوازی و ضد انقالب کوشيده اند 
که ايدئولوژی را صرفا به مارکسيسم و کمونيسم نسبت دهند و آنگاه با 

متاسفانه برخی نيروهای چپ و .  ايدئولوژی علی العموم نيز مقابله کنند
کمونيست در اين دام افتاده اند، اين تعريف و گفتمان را پذيرفته اند و به 

در جامعه کليه مفاهيم سياسی، .  پيوسته اند"  جنگ با ايدئولوژی"اين 
اجتماعی و فرهنگی بار ايدئولوژيک هم دارند؛ يا ايدئولوژی حاکم يا 

می "  دولت ايدئولوژيک"کسانی که مردم را از .  ايدئولوژی ديگر
: ترسانند، ناآگاهانه يا مزورانه دارند از شرايط موجود دفاع می کنند

دموکراسی، ناسيوناليسم، فمينيسم، کاپيتاليسم، مالکيت خصوصی، حقوق 
بشر، سنديکا و قس عليهذا همگی مقوالتی ايدئولوژيک اند؛ همانقدر که 
سوسياليسم، لغو مالکيت خصوصی، لغو کار مزدی، شورا در سطحی 

برای کمونيست ها مساله بر سر آنست که با .  مقوالتی ايدئولوژيک اند
کمونيستی را به   –ايدئولوژی حاکم مقابله کنند و انتقاد مارکسيستی 

 . روايتی رايج بدل کنند
 

شش سال پيش در بحثی مشابه با نيروهای دست راستی که می کوشيدند 
ارتجاعی برای رژيم اسالمی بسازند و الفاظ مختلف برانداز، "  آلترناتيو"

ساختار شکن و انحالل را اختراع و به وسط مباحث سياسی پرتاب می 
 : کردند مطلبی نوشتم، اين بحث اکنون بيش از پيش حائز اهميت است

 
معموال در فرهنگ سياسی ايران از سرنگونی يک نظام صحبت شده و "

اما جنبش راست ناسيوناليسم پرو غرب برای اينکه حساب خود .  می شود
را از کمونيست ها که همواره خواهان سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی 

بدين ترتيب در سالهای اخير .  را ساخت"  برانداز"بوده اند، جدا کند، لغت 
دو سال پيش .  لغت برانداز نيز به فرهنگ لغات سياسی فارسی اضافه شد

در اوج خيزش توده ای مردم و سرکوب خشن رژيم اسالمی، جنبش سبز 
اکثريتی شان، لغت جديدی   –اسالمی با تمام اعوان انصار توده ای 

"آفريدند مخترع اين لغت الحق و والنصاف که بايد ".  ساختار شکن: 

 



و افزايش  ١٣٩٧روند تصميم گيری در بارۀ تعيين حداقل دستمزد 
عمومی مزدها در شرايطی آغاز می شود که به گفته ی برخی از دست 
اندرکاران دولتی کارد به استخوان مردم، بويژه کارگران و حقوق 

امسال نيز، مانند سال های گذشته، در مذاکرات .  بگيران رسيده است
مربوط به مزد و تصميم گيری در مورد يکی از بنيادی ترين مسئله ی 
زندگی کارگران و حقوق بگيران نمايندگان واقعی آن ها حضور ندارند، 
و به روال سال های گذشته، مقامات دولتی و نمايندگان کارفرمايان در 
نهادهای تعيين مزد يک جانبه به نفع دولت و کارفرمايان تصميم می 

 .گيرند
 

، باز هم قدرت خريد کارگران به شدت سقوط کرده، ١٣٩۶در سال 
ايمنی کار و اطمينان به آينده، بيش از پيش به وخامت گرائيده و يکه 
تازی و خودکامگی کارفرماياِن بنگاه های خصوصی و دولتی، که از 
حمايت دستگاه های قضائی و انتظامی و امنيتی برخوردارند، ابعاد 

هر اعتراض کارگری به .  گسترده تر و خشن تری به خود گرفته است
شرايط نامناسب در محيط کار با برخورد امنيتی و پليسی مواجه می 

ميليون نفرمی رسد که اکثريت مطلق آنها  ۶جمعيت بيکاران به .  شود
به رغم وعده های داده شده در مورد .  حقوق بيکاری دريافت نمی کنند

حقوق .  ايجاد اشتغال، هر روز بر شمار انبوه بيکاران افزوده می شود
صدها هزار کارگر در بنگاه های صنعتی و اداری خصوصی و دولتی 
ماه ها به تعويق می افتد و کارفرماها با استفاده از ظرفيت های نهفته 
در قانون و حمايت دستگاه قضايی از پرداخت مزد نيروهای کار سرباز 
زده و کارگران معترض را اخراج و به شالق و زندان محکوم می 

انواع تبعيض های جنسيتی، مذهبی، ملی و قومی در محيط کار .  کنند
استفاده ی غير انسانی از کار کودکان و بازنشستگان با .  بيداد می کند

مزدهايی بسيار کمتر از حداقل مصوب و همچنين با اعمال دستمزدهای 
نابرابر به زنان کارگر نسبت به مردان و اعمال ستم مضاعف بر بخش 

 .بزرگی از طبقه کارگر، بر شدت سرکوب دستمزدها می افزايد
 

در بحث حداقل دستمزد کارگران و سطح عمومی مزدها در ايران، با 
واقعيت های انکار ناپذيری روبرو هستيم که بر زندگی تمامی حقوق 
بگيران حاکم است و به روشنی تمام خود را نشان می دهد؛ برخی از 

 :آنها چنين اند
 
، ١٣٩۵طبق سند بررسی هزينۀ خانوار بانک مرکزی برای سال  -١

سه و سی و سه (  ٣/٣٣متوسط هزينه ی يک خانوار شهری با ميانگين 
اين .  هزار تومان در ماه اعالم گرديد ٢٧۵ميليون و  ٣نفر معادل ) صدم

هزار  ٩٠٠ميليون و ٣نفره به بيش از  ۴مبلغ برای خانوار شهری 
به منظور برآورد مزد و حقوق الزم برای تأمين . تومان در ماه می رسد

، بايد تورم سال های ١٣٩٧نفره در سال  ۴زندگی يک خانوار شهری 
در اين صورت حداقل .  را هم در محاسبه بگنجانيم ١٣٩٧و  ١٣٩۶

به  ١٣٩٧نفره در سال  ۴دستمزد الزم برای تأمين زندگی يک خانوار 
اقتصاد ايران به رغم تمام .  ميليون تومان در ماه بالغ می گردد ۵
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بيانيه مشترک در بارۀ حداقل 

 ١٣٩٧دستمزد در سال 

نابسامانی ها و کاستی هايش توان پرداخت چنين مزدی را دارد و 
توجيهات مقامات دولتی در رابطه با عدم توان پرداخت اين مبلغ 

 .فريبکاری ای بيش نيست
 
بانک مرکزی و مرکز آمار هر سال تورم را کمتر از تورم واقعی  -٢

تاکنون مزدها به تناسب تورمی  ١٣۵٨حتی اگر از سال .  اعالم می کنند
که بانک مرکزی اعالم می کند افزايش يافته بودند باز هم دستمزد حداقلی 

ممکن است تعيين گردد از خط فقر  ١٣٩٧که به اين ترتيب برای سال 
هزار تومان می باشد؛ پايين تر  ٧٠٠ميليون و  ٢مطلق در اين سال که 

 .خواهد بود
 
حداقل دستمزد، و به طور کلی سطح مزدها در ايران، يکی از پائين   -٣

ترين ها در جهان است و اين در حالی است که قيمت بسياری از اقالم 
با قيمت های جهانی برابری   -حتا دولتی  –کاالهای مصرفی و خدمات 

 .می کند
 
با توجه به همه آنچه گفته شد از نظر امضا کنندگان اين بيانيه، حداقل  

 .ميليون تومان در ماه کمتر باشد ۵نمی تواند از  ١٣٩٧دستمزد سال 
 

ما از همۀ کارگران، معلمان، پرستاران و ديگر کارکنان بيمارستان ها و 
درمانگاه ها، از تمام کارمندان زحمتکش مؤسسات خصوصی و دولتی، 
از تمام بازنشستگان در سراسر کشور دعوت می کنيم خواست حداقل 

ميليون تومان را با همۀ کارگران و مزدبگيران به پيش ببرند و  ۵دستمزد 
 .بحق بودن، ضرورت و امکان آن را توضيح دهند

 
 سنديکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه

 سنديکای کارگران کشت و صنعت نيشکر هفت تپه
 گروه اتحاد بازنشستگان

 
 ١٣٩۶بهمن  ١۵

t.me/vahedsyndica 

 

 زن در زند گى و مرگ

، هميشه ممكن اسـت وجـود     " جنون" جنايت از سر 

اما آن نوع جنونى كه قربانيانـش، از    .  داشته باشد

خيابان و خانه تا مدرسه و كارخانه، عمدتـا زنـان     

هستند، ديگر جنون نيست، بلكه بيان جنون آمـيـز   

        !گوشه اى از عقل حاكم بر جامعه است

 منصور حكمت  



نزديک ميشويم، به رسم هر ساله کارفرمايان و دولت  ٩٦به پايان سال 
" شورای عالی کار"در ...  همراە با نمايندگان ضد کارگری خانه کارگر و

هستند که نمايشی  ٩٧مشغول چانه زنی برای تعيين حداقل دستمزد سال 
برای ما کارگران نمايش اين چانه زنی ها باتوجه به ! مضحک بيش نيست

تحميل !  سال حاکميت رژيم اسالمی سرمايهداران معلوم است ٣٩عملکرد 
حداقل دستمزد چندين برابر زير خط فقر به طبقه کارگر اصليترين مبنای 

 !تصميم گيری اين نهاد ضد کارگری است
 

در حالی مشغول چانه "  شورای عالی کار"نهاد ضد کارگری موسوم به 
است که اعتراضات سراسری  ٩٧زنی بر سر تعيين حداقل دستمزد سال 

شهر ايران که برسر معيشت شکل گرفت و در همان ابتدا  ١٠٤ديماە 
شعار سرنگونی طلبانه موجب گسترش آن گرديد، سران رژيم اسالمی را 
بوحشت مرگ انداخته است و هم اکنون اعتراضات و اعتصابات 
کارگری از کشت و صنعت نيشکر هفت تپه گرفته تا مارش کارگران 
هپکوی زنجان و اعتصاب کارخانه ايران تاير، شرکت پرليت تهران و 
دهها اعتصاب کارگری ديگر در بخشهای مختلف صنعتی که برای 
دريافت حقوقهای معوقه در جريان است موقعيت تعرضی کارگران به 
دولت و کارفرمايان را در شرايط جديدی قرار دادە است که ادامه 
اعتراضات سراسری مردم هم به کابوس سران ريز و درشت رژيم 

 . اسالمی تبديل شدە است
 

در همين رابطه مرکز تحقيقات استراتژيک رياست جمهوری اسالمی با 
درصد مردم  ٧٥انجام يک نظر سنجی سطحی و بيمايه اعتراف کردند 

اين نظر سنجی کذايی است !  ايران از نظام اسالميشآن ناراضی هستند
در صد مردم نميخواهند سر به تن رژيم  ٩٥چرا که اکثريت باالی 

اسالمی باشد و اگر تفنگچی های سپاە پاسداران و ارتش و بسيج همراە با 
قضات کذايی با دم و دستگاە زندان و شکنجه گاه نباشند   -گلهای از بازجو

 !رژيم اسالمی يکساعت هم دوام نخواهد آورد
 

فشارهای اعتراضات، اعتصابات کارگری تا اين لحظه هنوز دولت و 
کارفرمايان را به عقب نشينی نهائی وادار نکردە است اما موجب ايجاد 
شرايطی شدە است که کارگران بقدرت متحدانه خود پی بردەاند و مصمم 

تا .  هستند که اين وضعيت تحميل فقر و بی حقوقی را ديگر تحمل نکنند
همينجا اعتراضات و اعتصابات قدرتمندانه کارگران همراە با بخشهای 
مختلف جامعه موجب فشار شديدی شدە است که نهاد ضد کارگری 

دست به عصا حرکت ميکند و مشغول چانه زنی "  شورای عالی کار"
از  ٩٧هستند که چگونه بتوانند بعد از اعالم تعيين حداقل دستمزدهای 

 .انفجار طبقه کارگر در ابعاد سراسری جلوگيری کنند
 

 !وظيفه ما کارگران است که با اين وضعيت فالکتبار تعيين تکليف کنيم
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ما كارگران بايد با وضع موجود 

 !تعيين تكليف كنيم
 

 رضا كمانگر

سرمايهداران در ايران با اتکا به   !رفقا
جمهوری اسالمی و دستگاه سرکوبش، 

سال است فقر و بی حقوقی مطلق  ٣٩
را به ما طبقه کارگر و اکثريت مردم 

رژيم اسالمی !  ايران تحميل کردە است
سال است ما  ٣٩سرمايهداران 

کارگران را از ابتدائی ترين حق خود، 
يعنی حق تشکل، سازمانيابی و حق 
اعتراض، اعتصاب و تجمع محروم 

سال است قانون کار ضد کارگری را به ما تحميل  ٣٩!  کردە است
کردەاند که نه تنها در زمان تعيين حداقل دستمزد فاقد نمايندە مستقل 
کارگری هستيم بلکه اين قانون تبعيض آميز شامل بخش بزرگی از طبقه 

نفر هستند نميشود و دست  ١٠کارگر که در کارگاه های زير 
کارفرمايان را در گرفتن امضای سفيد، اخراج کارگران، عدم پرداخت 
دستمزد بموقع کارگران را باز گذاشته است و هر حرکت اعتراضی که 
برای بهبود شرايط زندگی انجام دادەايم بهای گزافی از درد و رنج مانند 
سرکوب، دستگيری، شکنجه، محاکمه های کذائی، احکام اعدام، زندان، 
شالق و جريمه پرداختهايم که تاثير عميقی بر ما و نسل بعدی هم گذاشته 

 . است
 

رژيم اسالمی سرمايهداران عامل اصلی بيکاری ميليونی، اعتياد 
ميليونها نفر، تن فروشی، بزهکاری و گورخوابی و دهها مصائب 

سال است با  ٣٩رژيم اسالمی سرمايهداران !  اجتماعی ديگر است
تحميل سياست آپارتايد جنسی در جامعه حقوق زنان را سيستماتيک 
نقض ميکنند که زنان بعنوان شهروندان درجه دوم و تحميل حجاب 
اسالمی، قانون تجاوز به نوزادان دختر با عنوان ازدواج با پدرخواندە، 
مراسم شنيع تحليف کودکان دختر و عدم حقوق تساوی در ارث، 

رژيم .  را ديگر نبايد تحمل کرد...  حضانت و شهادت و قضاوت و
سال است ضد شادی، موسيقی، رقص و تفريح جوانان و  ٣٩اسالمی 

سال  ٣٩رژيم اسالمی ! مردم ايران است که ديگر نبايد آن را تحمل کرد
است صدای هر مخالف سياسی را با گلوله، زندان، شکنجه و اعدام 

تاريخ جامعه ايران بايد !  جواب ميدهد که نبايد ديگر آن را تحمل کرد
سال گذشته را بعنوان حاکميت هوالکاست سياە اسالمی بر جامعه  ٣٩

برسميت بشناسد و ما بايد اين افتخار را ثبت کنيم که طبقه کارگر نه تنها 
خود بلکه کل جامعه ايران را از وجود رژيم اسالمی سرمايهداران 

 ! نجات خواهد داد
 

 ! رفقا
در اعتراضات و اعتصابات اين دور برسر خواسته هايمان توافق کنيم 

اعتراضات و اعتصابات را گسترش دهيم و سراسری   -:  که عبارتند از
پرستاران، معلمين و بازنشستگان را بعنوان هم طبقهای خود   -.  کنيم

تمام   -.  بحساب آوريم و در ميان همه آنها همبستگی طبقاتی ايجاد کنيم
همه افراد   -!  حقوقهای معوقه بايد يکجا بدون کم و کاست پرداخت شود

برگزاری مجامع   -اخراج شدە بيدرنگ بايد به سر کار باز گردند 
در مجامع   -.  عمومی منظم را به سنت محل کار و زيست تبديل کنيم

عمومی نمايندگان خود را بعنوان شورای محل کار و زيست انتخاب 
خواستهای صنفی، سياسی و اجتماعی را در مجامع عمومی   -.  کنيم

 -.  تعيين کنيم و برای اجرا بدست نمايندگان منتخب در شوراها بسپاريم
نمايندگان شورای کارگران بايد در تعيين حداقل دستمزدها نقش تعيين 

کنندە داشته باشند و حداقل دستمزدها بايد بتصويب 

  ١١صفحه 

 



قانون کار ضد کارگری فعلی   -.  مجامع عمومی کارگران رسيدە باشد
ملغی ميگردد و نمايندگان شوراهای کارگری بايد بفکر تهيه قانون 

 -کاری باشند که موقعيت انسانی و معيشتی کارگر محترم شمردە شود 
 -.  سال پرداخت شود ١٦بيمه بيکاری بايد به همه متقاضيان کار باالی 

برابری حقوق زن و مرد در محل کار و اجتماع بايد برسميت شناخته 
همه زندانيان سياسی   -.  شود و تخطی از آن بايد جرم محسوب شود

دولت بايد به همه آسيب   -!  عقيدتی بايد بی قيد و شرط آزاد شوند
 .ديدگان زلزله و محيط کار خسارت پرداخت کند

 
، کارفرمايان، خانه کارگر و دولت بايد بدانند، از "شورای عالی کار"

نظر طبقه کارگر در همه بخشها و رشته های مختلف از کارگران 
نفت، گاز، پتروشيمی ها، ايران خودرو، صنايع و معادن گرفته تا 
کارگران بخشهای مختلف صنعتی، پرستاران، معلمين و بازنشستگان 
تا لشکر ميليونی بيکاری ديگر زندگی زير خط فقر را تحمل نخواهند 

طبقه کارگر بايد عزم خود را برای بزير کشيدن رژيم اسالمی و !  کرد
 .تحقق و تضمين آزادی، برابری و رفاە جزم کند

 
 ١٣٩٦بهمن  ١٩

  ١١صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٤٢٥ شماره    

ما كارگران بايد با وضع موجود 

    ...تعيين تكليف كنيم 
     

  ١٢صفحه 

 

 

 !جهان نيازمند اكتبر ديگری است
 

گراميداشت انقالب اكتبر براى ما كارگران و        

كمونيستها و انسانهاى تشنه تغيير، نه تجليلى         

عرفانى از رويدادى متعلق به گذشته، نه چشم         

پوشى از كمبودهاى انقالب اكتبر و بلشويسم، نه        

شانه باال انداختن در مقابل مسائل و موانع          

مبارزه كمونيستى امروز، بلكه جزئى از تالش        

روزمره طبقه ما در سطح جهانى براى تكرار         

 ! آن است
 

حتى اگر دنياى بورژوازى دنيائى نسبتا مرفه        

بود ما كمونيستها براى احقاق آزادى و رهائى        

حال كه  .  بشر پرچمدار انقالب كمونيستى بوديم    

بورژوازى اوج استيصال و بى آلترناتيوى اش        

را عريان كرده است، امروز كه دنيا در ناامنى          

سياسى و اقتصادى مزمن بسر ميبرد، امروز كه        

جهان دستخوش تروريسم و ميليتاريسم و ارعاب       

و ُمجازات جمعى است، بايد پرچم اكتبر را          

چون دنياى امروز    .  برافراشته تر نگهداشت   

عليرغم تمام بدبختى هايش هنوز مديون لنين و        

انقالب اكتبر، و مهمتر، نيازمند اكتبر ديگرى         

  !است

!آزادی، برابری، رفاه  

  !زنده باد جمهوری سوسياليستى
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 ! به حزب كمک مالى كنيد

لطفا .  حكمتيست به كمک های مالى شما نيازمند است         -حزب كمونيست كارگری  
 :كمک های مالى خود را از طريق اين شماره حساب برای حزب بفرستيد

Norway 

Account number: 0532 1432 400 

Account holder: IKIR 

IBAN: NO57 0532 1432 400 

BIC: DNBANOKKXXX   Bank: DNB 

 

 حكمتيست -نشريه حزب كمونيست كارگری ايران

 سياوش دانشور: سردبير

e.mail: siavash_d@yahoo.com 

 :اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد

كمونيست تنها مقـاالتـى را       .  سردبير در انتشار و رد و تلخيص مقاالت آزاد است
مطالب بايد حداكثر تا ظهر پنجشنبـه  .  منتشر ميكند كه برای اين نشريه تهيه شدند

 .دريافت شده باشند

 


