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 کارگران سراسر جھان
 متحد شويد! 

  ۵درصفحه 

١٢درصفحه         

٢درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

 
ترکيسم، ابزار ارتجاع  پان

 برای ايجاد کينه و نفرت ملی
 

پرستی  طلبی ملی، وطن ناسيوناليسم ، برتری
افراطی، نژادپرستی و فاشيسم، ھمانند مذھب، 

ناپذيری از ايدئولوژی ارتجاعی  اجزاء جدايی
بورژوايی برای ايجاد نفاق و دشمنی ميان مردم،  

منظور تحميق،  برافروختن کينه و نفرت ملی به
اسارت و به بند کشيدن مردم است که ھمواره به 
جنگ و کشتارھای وحشيانه ميان مردم 
کشورھای مختلف و حتی مردم يک کشور 

ای که   انجاميده است. سراسر قرن بيستم و دو دھه
گذرد، گواھی ست از فجايعی که   از قرن جديد می

بورژوازی زير لوای ناسيوناليسم، شوونيسم و 
مذھب به بار آورده است. آنچه که چند روز پيش 
در استاديوم ورزشی تبريز رخ داد، جلوه ديگر 

 ھای ارتجاعی بورژوازی است. از ھمين تالش
امروزه ورزش فوتبال در تمام کشورھای جھان 

ای برای کسب سودھای ھنگفت  فقط وسيله نه
داران است، بلکه به ابزاری در  توسط سرمايه

ھا برای اشاعه ناسيوناليسم ارتجاعی،  دست آن
نژادپرستی، ايجاد دشمنی و جدايی ملی، نژادی و 

ھايی از  شده است. بورژوازی، گروه قومی تبديل
بورژوايی و عناصر بی طبقه را بسيج  قشر خرده

دار  ھا را با شعارھای جھت کند و آن می
ناسيوناليستی ، نژادپرستانه و فاشيستی برای 

ھای ارتجاعی خود به ميان مردم  پيشبرد سياست
کند. آنچه در  ھا گسيل می به درون ورزشگاه

ھای ايران تحت حاکميت  مسابقات فوتبال باشگاه
گذرد، نمونه آشکاری از  جمھوری اسالمی می

افکنانه و ارتجاعی ميان  ھای تفرقه اين سياست
 مردم است.  
ھای  آبان ماه در جريان مسابقه تيم ١٠روز جمعه 

فوتبال استقالل و تراکتور در تبريز، گروھی از 
ھا در دست  ھائی که افسار آن پان ترکيست

ھای ترکيه،  ھای امنيتی و اطالعاتی دولت دستگاه
آذربايجان و جمھوری اسالمی ايران است، با 
طرح شعارھای نژادپرستانه مرگ بر کرد و 

ھای  فارس، آشکارا دشمنی خود را با عموم توده
مردم ايران نشان دادند. اين نخستين بار نيست که 
اين اوباش مزدور، افکار فاشيستی و نژادپرستانه 

تر از دو ھفته بعداز اعتصاب کارگران نيشکر  کم
تپه که اول مھر آغاز شد و بطور عمده  ھفت
ھايی از کارگران کارخانه، تجھيزات و  بخش

ھا به غيراز کارگران کشاورزی در  ساير بخش
ماه ادامه داشت،  آن شرکت داشتند و بيش از يک

 ١٣اعتصاب بعدی که استارت آن روز دوشنبه 
ھايی از کارگران کشاورزی زده  آبان توسط بخش

آبان) وارد  ١٩شد، که تا اين لحظه (يکشنبه 
ھفتمين روز خود شده است. اين اعتصابات 

ھا و تجارب بسيار مھمی ھستند که  حاوی درس
جا دارد در مرحله نخست کارگران آگاه و پيشرو 

ھا، اين اعتصابات را  تپه و سنديکای آن ھفت
بررسی نمايند، نقاط ضعف و قوت آن را مورد 

آبان  ١۵جمھوری اسالمی از روز چھارشنبه 
، گام چھارم کاھش تعھدات ھسته ای خود ١٣٩٨

را در توافق برجام آغاز کرد. حسن روحانی، 
يک روز پيشتر در مراسم افتتاح کارخانه 
نوآوری آزادی از آغاز گام چھارم خبر داد و 
گفت: "از فردا (چھارشنبه) به سانتريفيوژھای 
مستقر در فردو گاز تزريق می کنيم... ما طبق 

سانتريفيوژ در فردو  ۴۴برجام يک ھزار و 
داريم، در برجام قرار ما اين بود اين ھا در فردو 
بچرخند اما گاز به آنھا تزريق نشود، گامی که از 

 فردا بر می داريم".
  ۶درصفحه 

٧درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨۴۶شماره    ٩٨آبان  ٢٠ –سال  چھل و يکم 

 تپه ھايی از اعتصابات اخير کارگران نيشکر ھفت درس

 فروشی در اسالم و ترويج و تبليغ آن تن
 در حکومت اسالمی 

 
در ھفته گذشته انتشار پوستری دررابطه با برگزاری "کارگاه آموزشی در مورد چند ھمسری" به تاريخ 

ای  آبان در تھران از سوی موسسه "حيات حسنی" که دفتر آن در شھر قم قرار دارد، انعکاس گسترده ١٧
ھای متعددی شد. پيشتر در يک برنامه  ساز بحث ھای اجتماعی يافت و در سطح جامعه نيز زمينه در شبکه

ھای مختلف به صدا و  تلويزيونی به نام "بدون توقف" آخوندی به نام غالمرضا قاسميان که به مناسبت
شود، به تبليغ چند ھمسری پرداخته و مرد چند ھمسر را نه "خائن" که فردی  سيما دعوت می

 پذير" دانست.  "مسئوليت

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 اطالعيه مشترک
در ھمبستگی با خيزش ھای 
 توده ای در عراق و لبنان

 کارگران گروه ملی فوالد وراھی که رفتند
 حميدزرگانی -"فعاالن کارگری جنوب"

روحانی، در ادامه ضمن تاکيد بر اينکه مرحله 
چھارم کاھش تعھدات ما نيز با "نظارت آژانس 
اتمی" خواھد بود گفت: "گام چھارم ما ھم مثل 
سه گام ديگر قابل بازگشت است. ھر زمانی آنھا 
به تعھدات کامل خودشان برگشتند ما ھم به 
تعھدات کامل خود بر می گرديم". حرفھايی که به 
نظر می آيد بيشتر جھت کاھش حساسيت ھا و 
واکنش ھای عملی کشورھای باقيمانده در برجام 

 گفته شد.
با خروج آمريکا از برجام، جمھوری اسالمی نيز 

 بن بست برجام، زنجيری بر دست و پای طرفين
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١از صفحه   

 ترکيسم، ابزار ارتجاع برای ايجاد کينه و نفرت ملی پان

١١درصفحه   

دارند. تاکنون مکرر  وضوح ابراز می خود را به
ھا اين بار،  ايم. آن ھايی بوده شاھد چنين صحنه

ھای  مزدوری و سرسپردگی خود را به دستگاه
امنيتی ترکيه، در حمايت از تجاوز ارتش اين 
کشور به کردستان سوريه نيز نشان دادند و 

ھای ترکيه را در دست داشتند،  که پرچم درحالی
ھا پالکارد تبديل  دادند. آن شعار و سالم نظامی می

ترين  ايران به يوگسالوی را نيز که سمبل وحشی
کشتار و ويرانی ناسيوناليسم و شوونيسم بود، بلند 
کرده بودند. روشن است که اين اقدامات 

دھی شده بودند،  بايستی از جايی که سازمان می
مورد تائيد و حمايت قرار گيرند. بنابراين، دور 
از انتظار نبود که خبرگزاری رسمی ترکيه و 

ھای وابسته به  برخی از احزاب و روزنامه
ھای شوونيست و مذھبی ترک به تأييد و  گروه

ھا برخيزند. اما روشن است که اعمال  تشويق آن
و رفتار نژادپرستانه و فاشيستی اين گروه، تنھا  

ھای  ھای ديگر نيست، بلکه عليه توده عليه مليت
ھا و  کارگر و زحمتکش آذربايجان و تمام آذری

ھای ساکن ايران نيز ھست. چراکه اين گروه  ترک
کوشد، ھم  با اين اقدامات خود در عمل می

ای برای تشديد سرکوب مردم آذربايجان به  بھانه
رژيم ارتجاعی و ستمگر حاکم بر ايران بدھد و 

ھای ديگر را  ھای ناآگاه مليت ھم افراد و گروه
فقط  ھا تھييج کند. مردم آذربايجان نه عليه آذری

ھای ديگر ساکن  ھيچ نفعی در دشمنی با مليت
ھای مردم  ايران ندارند، بلکه ھمراه با عموم توده

ايران، يک دشمن واحد دارند و آن جمھوری 
اسالمی است. کارگران و زحمتکشان آذری 

گونه که با ستمگری و شوونيسم طبقه حاکم  ھمان
اند، با شوونيسم و ستمگری  بر ايران مخالف

ھای سوريه  دولت ترکيه و اسارت و ستم بر کرد
اند. بنابراين ھيچ نفعی در حمايت از  مخالف

ارتش سرکوبگر و تجاوزکار ترکيه برای اشغال 
خاک سوريه، آوارگی و ستم بر مردم کرد ساکن 
اين کشور نيز ندارند. بعيد است، مردمی که خود 

دار ستمگری بر مردمی ديگر  اند، جانب تحت ستم
ھايی که به نام آذری با مردم  باشند. بنابراين، آن

ورزند و شعارھای  ھای ديگر دشمنی می مليت
دھند،  پرستانه و فاشيستی سر می شوونيستی، نژاد
گونه که گفته شد، يک گروه اندک  درواقع ھمان

مزدور آلت دست ھستند که بورژوازی داخلی و 
ھا برای پيشبرد سياست و مقاصد  خارجی از آن

گوييم  که می کند. اين ارتجاعی خود استفاده می
ھای اطالعاتی  ھا ابزاری در دست دستگاه آن

ھستند، فقط خارجی نيست بلکه داخلی نيز ھست، 
از ھمين واقعيت آشکاراست که مديران اين 
باشگاه ھمواره از اعضای سپاه پاسداران بوده که 
نقش مھمی در بسيج اوباش به گرد اين باشگاه 

اند و مالک اخير اين باشگاه يکی از  داشته
داران بزرگ طرفدار جمھوری اسالمی و  سرمايه

نژاد، زنوزی مطلق است که در  از حاميان احمدی

دوران وی ميلياردھا دالر ثروت اين کشور را به 
ھا فقط عامل  جيب زده است. بنابراين آن

ھای امنيتی ترکيه نيستند. بر کسی پوشيده  دستگاه
ھای اطالعاتی جمھوری اسالمی  نيست که دستگاه

اند،  که سازمانده اصلی اين گروه نژادپرست بوده
ھا آگاھی دارند. در  بر تمام روال کار و عمل آن

ھا برای ايجاد  بيند از آن ھرکجا که الزم می
کنند، تا  شکاف و دشمنی ميان مردم استفاده می

ً فارس و کرد و ارمنی را در مقابل آذری  فرضا
قرار دھند و از اشاعه کينه و دشمنی به نفع خود 
و موجوديت رژيم استفاده کنند. چراکه جمھوری 

ھايی  اسالمی از تالش ناسيوناليستی چنين گروه
برای ايجاد  شکاف و تفرقه در ميان مردم ايران، 

برد. اوالً از اين طريق تالش  از دو جھت سود می
کند که در صفوف يگانه طبقه پيگير انقالبی و  می

ناپذير جمھوری اسالمی، يعنی طبقه  دشمن آشتی
ھا، تفرقه و شکاف ايجاد کند و  کارگر به نام مليت

جنبش طبقه کارگر را تضعيف سازد. خوشبختانه 
در اين زمينه تاکنون ھيچ توفيقی نيافته و 
کارگران ايران از ھر مليت و قوميتی چون يک 
پيکر واحد متحدند و  در مقابل جمھوری اسالمی 

اند. طبقه کارگر ايران اکنون  و طبقه حاکم ايستاده
ديگر تا به آن درجه آگاھی و ھمبستگی يافته که 

تپه، يا فوالد  وقتی کارگران شرکت نيشکر ھفت
آورند،  اھواز به اعتصاب و تظاھرات روی می

فارس باشند يا عرب، آذری يا کرد و لر، متحد و 
گونه که شاھد  اند و فراتر از آن، ھمان يکپارچه

ھای  ايم، رھبران اين کارگران در سخنرانی بوده
خود برانترناسيوناليسم و وحدت تمام کارگران 
تأکيد و ھرگونه تجلی ناسيوناليسم را در صفوف 

ً   خود محکوم می جمھوری اسالمی  -کنند. ثانيا
کند جريان مبارزه عمومی   حال تالش می درعين
ھای ملی  ھای مردم را از طريق ايجاد شکاف توده

ای  ای توده و قومی تضعيف کند و مانع از مبارزه
و سراسری گردد. چراکه اگر مردم ايران در 
تھران، اصفھان، شيراز ، خراسان و غيره به 
مبارزه برخيزند و مردم کردستان يا آذربايجان با 

ھا ھمراھی نکنند و بگويند اين مسئله کرد و  آن
آذری نيست، اين بدان معناست که جمھوری 

تواند جنبش را  اسالمی به ھدف خود رسيده و می
منفرد و سرکوب کند. عکس اين مسئله در مورد 
مبارزات مردم کردستان، آذربايجان، بلوچستان و 
غيره نيز صادق است. بنابراين دامن زدن به 
اختالفات ملی و قومی يک سياست جمھوری 

دليل نبود که دارو دسته  اسالمی است. بی
ھای ناسيوناليستی نژاد برای تقويت گرايش احمدی

ھا، علم و کتل کورش پرستی  شوونيستی فارس-
به راه انداخت. يک پيغمبر جديد به ليست 
پيامبران افزود تا گروھی پان ايرانيست را دور 
قبر کورش به سجده وادارد و شعارھای فاشيستی 

 و نژادپرستانه عليه عرب سربدھند.
کوشد   جمھوری اسالمی در ھمان حال که می

ھا ،  برای پيشبرد سياست خود از اين شکاف
ھای  تفرقه و دشمنی بھره گيرد، باسياست

ھای رشد ناسيوناليسم و حتی  ارتجاعی خود زمينه
ھای ساکن ايران  نژادپرستی را در ميان مليت

عنوان  فراھم ساخته است. جمھوری اسالمی به
ھای  فقط عموم توده يک دولت دينی استبدادی نه

مردم ايران را در معرض ستم و سرکوب 
ترين حقوق  ای قرار داده و از ابتدايی وحشيانه

ھای سياسی محروم کرده  دمکراتيک و آزادی
ھای ساکن ايران را  با فشار و   است، بلکه مليت

ستم مضاعفی مواجه ساخته است. مردم اين 
ھا به درجات مختلف در معرض ستم ھستند.  مليت

ھا مردم از صحبت آزادانه به زبان  در ھمه آن
خود و استفاده از آن برای تحصيل، در مراکز 

ند. در برخی ديگر عالوه  ا  رسمی و دولتی محروم
بر اين، نابرابری و تبعيض به عرصه حتی 

جز در  مذھب نيز بسط يافته است. اين مسئله به
آذربايجان شرقی در تمام مناطق مرزی که 

ای وجود  مردمی با بافت ملی و جمعيتی ويژه
دارند، در کردستان، بلوچستان، خوزستان ديده 

ماندگی  شود. در برخی مناطق نيز عقب می
ای است که سطح زندگی مردم  اقتصادی به درجه

العاده  ھا در قياس با مردم مناطق ديگر فوق آن
ھا، مکرر  ھا و  ستمگری پايين است. اين تبعيض

منجر به اعتراضات و واکنش مردم اين مناطق 
شده است. اما تنھا پاسخ جمھوری اسالمی به 

ھای برحق مردم اين مناطق،  خواسته
ھای  ھای شديد و اغلب ھمراه با  کشتار سرکوب

وحشيانه بوده است. اين عامل، خود باعث تقويت 
ھای  ھای ناسيوناليستی و گروه و رشد گرايش

شوونيست و مذھبی و گاه نژادپرست شده است. 
ھا، راه  ھای حامل آن ھای و گروه اما اين گرايش

جايی نخواھند برد و ھيچ دست آوردی برای  به
رفع ستم و تبعيض ملی نخواھند داشت. بنابراين، 
يکی از وظائف مھم کارگران و زحمتکشان 

ويژه مردم تبريز، مبارزه با گروھی  آذری به
است که شعارھای نژادپرستانه و فاشيستی سر 

اعتمادی و دشمنی در ميان  دھد و تخم بی می
پاشد. راه صحيح، اتحاد   ھای ساکن ايران می  مليت
ھای تحت ستم با طبقه کارگر ايران برای  مليت

 برافکندن جمھوری اسالمی است.
حلی  مادام که جمھوری اسالمی وجود دارد، راه

برای رفع ستم و تبعيض نيست. بالعکس ادامه 
بقای جمھوری اسالمی که خود مظھر تام و تمام 

تر و   شوونيسم طبقه حاکم است، وضع را وخيم
تضادھای درون مردم را تشديد خواھد کرد. تنھا 
يک طبقه ، طبقه کارگر که ھيچ نفعی در اسارت، 

حل  تبعيض، ستمگری و نابرابری  ندارد، راه
تواند به معضلی که نقشی در ايجاد آن  دارد و می

نداشته و آفريده طبقه حاکم ستمگر است، پايان 
دھد. تنھا سرنگونی جمھوری اسالمی و انقالب 

تواند با تحقق فوری  کارگری است که می
ھای ساکن ايران و برانداختن  مطالبات مليت

ھرگونه ستم، تبعيض و نابرابری، ناسيوناليسم، 
شبه  شوونيسم و نژادپرستی را نيز براندازد و يک

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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ھا و تجارب آن را در  واکاوی قرار دھند و درس
 اعتصابات و مبارزات بعدی بکار بندند.

تپه، کارگران بخش  در اعتصاب مھرماه ھفت
کشاورزی حضور نداشتند. گاه چند کارگر 
کشاورزی در تجمع کارگران اعتصابی موقتا 

شدند. اما اين اعتصاب، ازآغاز تا  حاضر می
پارچه  پايان خود از حضور ھماھنگ و يک

کارگران کشاورزی محروم ماند. اتحاد و 
ھای مختلف نيشکر  ھمبستگی ميان کارگران بخش

، ٩٧تپه در اعتصابات قبلی بويژه پاييز سال  ھفت
در اين اعتصاب به کلی غايب بود. اين نقص و 
کمبود که از ھمان روزھای نخستين اعتصاب نيز 

مندان به   زد و تأثر و تأسف عالقه توی چشم می
حال سوال  داشت، درعين جنبش کارگری را درپی
تپه در  که کارگران ھفت برانگيز بود. خصوصا آن

ھای پيشين خود در سال  پيمايی اعتصابات و راه
نظير و درخشانی از اتحاد و   ھای کم نمونه ٩٧

ھمبستگی خود را به نمايش گذاشته بودند. 
ھای مکرر کارگران  اعتصابی از رفقای  دعوت

خود در بخش کشاورزی برای پيوستن به 
پاسخ ماند.  اعتصاب نيز کارساز نشد و بی

اعتصاب مھرماه از آغاز تا پايان آن، از يک 
تپه که در اعتصابات  بخش مھم کارگران ھفت

ھای گذشته که گاه نقش بسيار مھم و حتی  دوره
 ای ايفا کرده بودند، محروم ماند. پيشتازانه

نيازی به گفتن نيست که اين ناھماھنگی و غيبت 
کارگران کشاورزی دراعتصاب، کمبود و ضعف 
بزرگی بود که جبھه واحد کارگران در برابر 

کرد،  کارفرما و حاميان دولتی آن را تضعيف می
رساند و به زيان کل  به اعتصاب آسيب می

که چرا کارگران  تپه بود. اين کارگران ھفت
کشاورزی نتوانستند برای شرکت در اعتصاب 
ھا  مھرماه با کارگران کارخانه و ساير بخش

ھماھنگ شوند و در اين اعتصاب شرکت نکردند 
را در درجه اول خود کارگران آگاه و پيشرو 

تپه  تپه که از نزديک با شرايط عينی ھفت ھفت
آشنا و با آن درگير ھستند، بھتر از ھر کسی 

توانند و بايستی تجزيه و تحليل نمايند. علل و  می
عوامل آن را پيدا کنند و نگذارند اين ضعف و 
کمبود بزرگ در اعتصابات بعدی نيز ظاھر 

 شود.
تا آنجا که مشخص است يکی از داليل اصلی عدم 
حضور کارگران کشاورزی در اعتصاب مھرماه 
اين بوده که زمان اعتصاب با زمان و دوره 
کاشت نيشکر مصادف بوده است و کارگران 
کشاورزی که سرگرم کاشت و آبياری نيشکر 

توانستند کاشت را  خواستند و نمی اند، نمی بوده
دانيم که فصل کاشت  رھا و تعطيل کنند. می

نيشکر از اواسط مرداد تا اواخر مھرماه است. 
نيشکر پس از کاشت بالفاصله بايد آبياری شود و 
اگر خيلی زودتر يا ديرتر از اين دوره کشت 
شود، محصول خوبی به لحاظ کمی و کيفی 

 نخواھد داد.
که اگر نيشکر که ماده اصلی اوليه  تر اين نکته مھم

ھای جانبی آن است کشت  کارخانه نيشکر و بخش
نشود، در آن صورت کل کار کارخانه و تمام 

شود.  ھای جانبی آن نيز مختل و تعطيل می قسمت
خاطر  کارگران کشاورزی ممکن است به

ھای مختلف،  جلوگيری از تعطيلی کامل بخش

ترجيح داده باشند اول کار کاشت نيشکر را به 
اتمام برسانند وبعد وارد اعتصاب شوند و 

اند که کار کشت تعطيل  خواسته درھرحال نمی
 شود.

توان نسبت به اين مالحظه و ھدفی که  گرچه نمی
توجه بود، اما باز  شود بی در اين استدالل ديده می

توان عدم حضور فعال کارگران  ھم نمی
کشاورزی در اعتصاب و تنھا گذاشتن کارگران 
غيرکشاورزی را توجيه کرد. چرا که کارگران 

توانستند به نوبت گروھی را از  کشاورزی می
ميان خود انتخاب کنند و به تجمع رفقای 

کننده خويش بفرستند و يا در بدترين  اعتصاب
حالت اينکه تعدادی از کارگران را به ھمراه 

کنندگان اعزام  نمايندگان خود به تجمع اعتصاب
شد  نفره ھم می ١٠کردند. حتی با يک جمع  می

اين کار را انجام داد و در اعتصاب شرکت و از 
صورت ھم در کار کشت  آن حمايت کرد. درآن

شد، ھم اتحاد و  افتاد و تعطيل نمی نيشکر وقفه نمی
ماند و تقويت  ھمبستگی ميان کارگران محفوظ می

شد. اما متاسفانه چنين نشد و اتحاد و  می
تپه ولو بطور  ھمبستگی کارگران نيشکر ھفت

 موقت، آسيب ديد.
ً عين ھمين مساله درروزھای نخستين  تقريبا

تپه نيز داشت تکرار  اعتصاب آبان کارگران ھفت
بختانه درھفتمين روزاعتصاب   شد که خوش می

اوضاع تغييرکرد. شماری از کارگران رسمی و 
قراردادی و روزمزد کشاورزی از روز دوشنبه 

دست به اعتصاب زده و در مقابل  ٩٨آبان  ١٣
اند که تا  دفتر مديريت تجمع اعتراضی برپا کرده

آبان جز تعدادی معدود، کارگران  ١٨روز شنبه 
کارخانه و کل کارگران غيرکشاورزی از اين 
اعتصاب و تجمع به طور فعال استقبال نکرده و 

ھای  ھا و اميدواری به آن نپيوستند. البته نشانه
زيادی وجود داشت که ماجرای اعتصاب مھرماه 

کشاورزی در اتحاد  تکرار نشود و کارگران بخش
ھای شرکت در  با کارگران کارخانه و ديگر بخش

ادامه، يک اعتصاب ھماھنگ شده و متحد را 
بايستی از  که می نظر از اين پيش ببرند. صرف

ھای مختلف ھماھنگی  قبل ميان کارگران بخش
دھد چنين  آمد که شواھد موجود نشان می بعمل می
ھايی وجود نداشته است، اما چنين  ھماھنگی

رسد که ماجرا فراتر از ايجاد ھماھنگی  نظر می به
ست وبرخی مالحظات و منافع حرفه ای و  قبلی

نيز برخی ناپيگيريھای موجود درميان بخش 
ھائی ازکارگران روزمزد و قرارداد موقت 
کشاورزی، موانعی در راه تحکيم اتحاد ايجاد 

 نموده است.
تپه چه از طريق  دراين ميان کارفرمای ھفت

شورای اسالمی کار و چه ساير عوامل خود، 
ھای  ھميشه سعی کرده است ميان کارگران بخش

تپه ازجمله ميان کارگران  مختلف نيشکر ھفت
کارخانه و کارگران کشاورزی اختالف بياندازد 

افکنی کند. اسدبيگی و رستمی برای ايجاد  و نفاق
اختالف و دلخوری ميان کارگران از ھمه و 

کنند و الزم باشد  ھرگونه ابزار استفاده می
کنند که  ھا تومان ھم برايش ھزينه می ميليون

عمال خود را حسابی ساپورت و تقويت و تجھيز 
کنند تا به ھدف خود که ايجاد شکاف و اختالف 
ميان کارگران است برسند. اسدبيگی و رستمی و 

اند و ھستند که  ھا، ھمواره مترصد بوده عمال آن
زدن به  ای برای دامن از ھر فرصت و بھانه

اختالف ميان کارگران استفاده کنند. اکنون نيز از 
اين موضوع که کارگران کشاورزی در اعتصاب 

اند، دارند سوءاستفاده  مھرماه شرکت نکرده
کنند و کارگران غيرکشاورزی را به  می

کنند که نفاق و دودستگی  جويی ترغيب می تالفی
در ميان کارگران کشاورزی و غيرکشاورزی را 

ھا دلخوری ايجاد کنند و  دامن بزنند و ميان آن
اختالف بياندازند.اما ابتکار عمل کارگران 
کارخانه و تجھيزات و حضور آنان درجمع 
کارگران کشاورزی درروز يکشنبه ھفتمين 
روزاعتصاب، معادالت کارفرما و عمال آن را 
تاحدزيادی به ھم ريخت. يکی ازکارگران پيشرو 
روی سکو ايستاد و درجمع کارگران اعتصابی 
صحبت کرد.وی ضمن توضيح خواستھای 
عمومی ومشترک کارگران، براتحاد کارگران 
کشاورزی و غير کشاورزی، اتحاد کارگران 
روزمزد و قرارداد موقت و کارگران رسمی قوياً 

ويژه   تأکيد نمود. او ھمچنين عموم کارگران  به
کارگران کشاورزی را به ايستادگی و پايداری 
دعوت کرد و ازکارگران خواست تا به آخر متحد 

 و يکپار چه کنار ھم بمانند.
روشن است که درھراعتصاب و مبارزه 
کارگری، باھم بودن و اتحاد و حمايت کارگران 
بخش ھای مختلف ازيکديگر حائز اھميت جدی 

تر ازآن اين موضوع است که از   است و روشن
نفاق و دودستگی و دلخوری و اختالف، چيزی 
نصيب کارگران نخواھد شد. برعکس پيروز 
ميدان اختالف و نفاق ميان کارگران، 
کارفرماست که ھمواره از اتحاد و ھمبستگی 

 کارگران وحشت داشته است.
تپه ھم در  بنابراين کارگران آگاه و پيشرو ھفت

بخش کشاورزی و ھم در کارخانه و ساير 
ھا، بايد ھوشياری خود را کامال حفظ کنند و  بخش

تالش کارفرما و عمال آن برای ايجاد اختالف و 
افکنی در ميان کارگران را خنثی سازند. از  نفاق

ياد نبريم که اتحاد و ھمبستگی کارگران يکی از 
ھا و ملزومات اوليه پيروزی ھر اعتصاب  شرط

ھای اساسی  تپه خواست است. کارگران ھفت
واحد، منافع واحد و سرنوشت واحدی دارند. 
بنابراين اتحاد، اتحاد و باز ھم اتحاد! اين نخستين 
درسی است که بايد از اعتصاب کارگران نيشکر 

 تپه آموخت. ھفت
تپه اعم از کارگران  ھای کارگران ھفت خواست

ھا،  کشاورزی، کارخانه، تجھيزات و ساير بخش
ھای واحدی ھستند. اگر  که اشاره شد خواست چنان

تپه در  ھای کارگران ھفت بخواھيم خواست
روز به پايان  ٣٢اعتصاب مھرماه که پس از 

آبان آغاز شده و  ١٣رسيد و اعتصابی که از 
ھنوز ادامه دارد را مورد بررسی قرار دھيم، اين 

توان تقسيم  ھا را در اساس به دو دسته می خواست
 کرد.

ھايی ھستند که در آن، مورد  دسته اول خواست
تپه  خطاب کارگران فراتر از کارفرمای ھفت

است. طرف حساب کارگران نه اين يا آن 
دار که در اساس دولت جمھوری  سرمايه
داران و  ست که حافظ منافع تمام سرمايه  اسالمی

دار است. در رأس اين  کل طبقه سرمايه
تپه  ھا که سه سال است کارگران ھفت خواست

کنند، لغو  گيرانه برای آن مبارزه می پی
تپه و  سازی شرکت نيشکر ھفت خصوصی

 ٨۴۶شماره   ٩٨آبان   ٢٠
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واگذاری آن به دولت است، تحت نظارت 
تپه. اين خواست  نمايندگان مستقل کارگران ھفت

کارگران که از جمله در پالکاردھا و شعارھايی 
مانند "نه رستمی نه بيگی، شرکت بشه دولتی" و 

 –سازی  "خواسته اصلی ما، لغو خصوصی
نظارت شورايی" انعکاس يافته است، يک 
خواست کامال سياسی است که در بطن آن 

ھای  مخالفت آشکار کارگران با يکی از سياست
محوری دولت جمھوری اسالمی يعنی سياست 

تپه  سازی نھفته است. کارگران ھفت خصوصی
مانند کارگران آذرآب، ھپکو، فوالد اھواز و 
واحدھای مشابه، با طرح شعار لغو 

ً رو درروی دولت و  خصوصی سازی، مستقيما
اند. بنابراين مثل روز  ھای آن ايستاده سياست

تپه  کارگران ھفت  روشن است که اين خواست
ھا در  يک خواست سياسی است و مبارزه آن

 جا نيز يک مبارزه سياسی است. اين
اند خواست لغو احکام صادره در  از ھمين مقوله

مورد اسماعيل بخشی، محمد خنيفر و حاميان 
تپه و نيز خواست پايان  کارگران ھفت

سازی دستگاه قضايی و امنيتی و بازگشت  پرونده
کار کارگرانی که در اساس به خاطر شرکت و  به

ايفای نقش در اعتصابات و اعتراضات کارگری 
ھا، ھمه  اند. اين خواست از کار اخراج شده

ھای سياسی ھستند و مبارزه برای  خواست
 ست. ھا نيز يک مبارزه سياسی يابی به آن دست

تپه  ھا البته کارگران ھفت در کنار اين خواست
اند و دارند که در  ھای ديگری ھم داشته خواست

اند؛  ھا را مطرح کرده ھر دو اعتصاب اخير، آن
ھای  توان در زمره خواست ھا را می اين خواست

موقع  صنفی و اقتصادی بحساب آورد. پرداخت به
دستمزدھا، پرداخت فوری حقوق و مزايای 

بيمه کارگران به سازمان  معوقه، پرداخت حق
اجتماعی، پرداخت سنوات، بازنشستگی با  تامين

آور، حفظ  استفاده از قانون مشاغل سخت و زيان
ھا و امالک شرکت و مخالفت  پارچگی زمين يک

ھای زراعی و فروش آن.  با تفکيک زمين
ھای  ھای شوم و تالش دانيم که يکی از نقشه می

ھای  ھميشگی کارفرما اين بوده است که زمين
کشاورزی را تفکيک کند و به فروش برساند. 

تپه از ھمان روز اولی  کارفرمای خصوصی ھفت
که شرکت را تصاحب کرد تاکنون، در صدد 
پياده کردن اين نقشه بوده است که البته ھربار با 
تپه  مخالفت و اعتراض شديد عموم کارگران ھفت

دانند  تپه نيک می روبرو شده است. کارگران ھفت
معنای کاھش  ھای کشاورزی به فروش زمين

سطح زيرکشت نيشکر و کاھش سطح زير کشت 
معنای اخراج کارگران  نيشکر نيز نه فقط به

کشاورزی، بلکه به معنای تعطيلی تدريجی 
ھای غيرکشاورزی و اخراج  کارخانه و بخش
ھا نيز ھست. درحال حاضر  کارگران اين بخش

نيز رستمی سھامدار شرکت با ھمکاری مددی 
معاون مديرکل کارخانه درصدد تجزيه و تفکيک 

ھای کشاورزی و فروش آن ھستند که البته  زمين
بازھم با مخالفت و اعتراض عمومی کارگران 

 روبرو شده است.
تپه، ترکيبی  ھای کارگران ھفت بنابراين خواست
ھای سياسی و صنفی که اتفاقاً  است از خواست

ھای سياسی بسيار عمده و در راس  خواست
تپه قرار دارد. خالصه  مطالبات کارگران ھفت

تپه به  ھای کارگران ھفت کردن خواست
ھای صرفا صنفی نه فقط غيرواقعی و  خواست

تصنعی، بلکه تالشی است آلوده به اين طرز فکر 
غلط که گويا سياست و مبارزه سياسی ربطی به 
کارگران ندارد. سياست، مختص روشنفکران و 
طبقات باالدست جامعه است و طبقه کارگر تنھا 
بايد در فکر معاش خود باشد و از دايره 

 ھا و مسائل صنفی فراتر نرود. خواست
گرايش ديگری بر اين تصور است که از طريق 

ھای کارگران به  محدود کردن خواست
ً اقتصادی و صنفی، می خواست توان  ھای صرفا

يک پوشش حفاظتی و چتر امنيتی برای کارگران 
ايجاد کرد که اوالً کارگران را از تعرض دستگاه 
امنيتی و قضايی مصون بدارد و ثانيا شايد بتواند 

دھی  طرف مقابل را به ترحم و گذشت و امتياز
 وادارد که ھر دو تصور از ريشه خطاست.

نخست اينکه در ايران تحت حاکميت جمھوری 
اسالمی به دليل ماھيت طبقاتی و خصلت 
استبدادی مذھبی رژيم حاکم، ھر خواست و 
مبارزه صنفی به سرعت به خواست و مبارزه 

شود. کارگری که به فرض  سياسی تبديل می
کاری دست به اعتصاب  بخاطر دستمزد و اضافه

زند، نه فقط مورد تعقيب کارفرما  و تجمع می
گيرد و به دادگاه و محکمه کشانده  قرار می

شود، بلکه مورد يورش نيروھای سرکوب  می
رژيم و دستگاه امنيتی و قضايی آن نيز قرار 

گيرد. کارگر معترض و اعتصابی، به دادگاه  می
احضارمی شود و محاکمه و بازجويی و به زندان 

شود. روشن است که در چنين  و شالق محکوم می
کار  حالتی کارگرانی که برای دستمزد و اضافه

اند، عليه دولت و  دست به اعتصاب و تجمع زده
کنند و  گيری می نيروھای سرکوب آن موضع

که در اعتصابات گوناگون کارگری نيز  چنان
ايم خواھان آزادی رفقای  مکرر شاھد آن بوده

شوند. دولت عمالً کارگران  شده خود می بازداشت
دھد و خواست صنفی  را رودرروی خود قرار می

و مبارزه صنفی اوليه، به يک خواست سياسی و 
شود. بنابراين  عيار تبديل می مبارزه سياسی تمام

ترين خواست و  در جمھوری اسالمی صنفی
تواند به خواست و مبارزه  مبارزه، به سرعت می

توان  شود و نمی سياسی تبديل شود و تبديل می
 تصنعاً اين دو را از ھم جدا کد.

که جمھوری اسالمی در تمام طول چھل  دوم اين
سال حاکميت خود نشان داده است که 

ھای کارگری  ھای ساسی و ضدتشکل ضدآزادی
است و ازھرگونه حرکت و مبارزه متشکل و 
سازماندھی شده بويژه مبارزه متشکل کارگران 

رحمی با آن برخورد  دارد و با کمال بی  وحشت
اند که دولت  کند. کارگران بارھا ديده يا شنيده می

جمھوری اسالمی اعتصابات و تجمعات کارگری 
کاری و پرداخت  حتی فقط برای کار و ادامه

دستمزد را، با قھر و سرکوب و حتی با گلوله 
ھا کارگر و فعال اعتصاب را  پاسخ داده است و ده

ھای صنفی،  نيز بخاطر تجمع و طرح خواست
احضار و بازداشت و محاکمه و اخراج نموده 

 است.

ھای  بنابراين تقليل و تنزل مجموعه خواست
ھای  تپه به خواست سياسی و صنفی کارگران ھفت

صرفا صنفی و اصرار بر آن، نه فقط موجب 
شود  گذشت و ترحم و امتيازدھی طبقه حاکم نمی

گونه حفاظ امنيتی برای کارگران ايجاد  و ھيچ
ست   کند، بلکه اساسا يک انحراف رفرميستی نمی

کند و  که سياست را به غيرکارگران واگذار می
تبعيت و اطاعت از سياست حاکم و تسليم به 

توان  کند. بنابراين نمی وضع موجود را ترويج می
تپه را به  ھای کارگران ھفت و نبايد خواست

گرايی  ھای صنفی خالصه کرد. صنفی خواست
ست و به کار  صرف، يک انحراف رفرميستی

آيد و اين دومين درسی  تپه نمی کارگران ھفت
است که بايد از اعتصاب کارگران نيشکر 

 تپه آموخت. ھفت
تپه،  نکته مھم بعدی در ارتباط با اعتصاب ھفت

استقالل طبقاتی کارگران است. اين موضوع 
بينيم  کند که می زمانی اھميت بيشتری پيدا می

ای  ريزی شده ھای سيستماتيک و برنامه تالش
برای ايجاد توھم نسبت به عدل و داد دستگاه 
قضائيه رژيم و رئيس آن ابراھيم رئيسی صورت 

تر از آن  کرد قوه قضائيه روشن گيرد. عمل می
است که نياز به توضيح و تفسير باشد. ھزاران 
تن از مبارزين و مخالفين رژيم از جمله کارگران 

ھای رژيم به مرگ محکوم  آگاه، در بيدادگاه
اند و از جمله توسط امثال ابراھيم رئيسی که  شده

از اعضای ھيات مرگ بوده است در دھه شصت 
اند. درحال حاضر نيز  به جوخه اعدام سپرده شده

ھا معلم، کارگر، دانشجو و فعال حقوق  ده
برند  سر می اجتماعی و حقوق زنان در زندان به

مدت  ھای طوالنی که شکنجه شده و به حبس
توان گفت که تنھا در  اند. به جرأت می محکوم شده

واحد،  تپه، فوالد، ھپکو و آذرآب و شرکت ھفت
سازی شده که ھمگی  برای صدھا کارگر پرونده

اند و دستگاه قضايی ھر  ھا با قيد وثيقه آزاد شده آن
ھا را به محاکمه و  تواند آن آينه اراده کند، می

تپه و پرونده  زندان بکشاند. متھمان پرونده ھفت
اول ماه مه که به بيش از يک قرن زندان محکوم 

ھای سنگين بطور موقت  اند با سپردن وثيقه شده
شدگان روز  اند. ندا ناجی از بازداشت آزاد شده

جھانی کارگر ھنوز در زندان است. علی نجاتی 
تپه، بارھا به دادگاه احضار  کارگر بازنشسته ھفت

آبان به شعبه  ١٩شده و آخرين بار روز يکشنبه 
دادگاه انقالب تھران احضار شده است.  ٢٨

واحد مدام  کارگران و اعضای سنديکای شرکت
 گيرند. احضار و مورد ارعاب و تھديد قرار می

بنابراين ھرگونه تالش و يا حرف و سخنی در 
وحوش اعتمادسازی نسبت به قوه قضائيه و  حول

عدل وانصاف ابراھيم رئيسی رئيس آن، يک 
ای است که سر  انحراف جدی و اقدام بيھوده

ھا  گران آن را به سنگ خواھد کوبيد. تشکل تالش
و نھادھای حکومتی از شوراھای اسالمی کارو 
خانه کارگر گرفته تا بسيج دانشجويی و امثال آن 

که مانند بسيج  مطلقاًغيرقابل اعتماد ھستند ولو آن
دانشجويی دانشگاه آزاد اسالمی اھواز روی 

زايی و  سنگر ظاھر شوند و در ادامه توھم
شده توسط باالترين مقامات و  سياست ھدايت

نھادھای حکومتی، پيرامون ابراھيم رئيسی، مثال 
تپه، به  ھای کارگران ھفت گيری خواست برای پی

تپه  رئيسی نامه بنويسند. مبارزات کارگران ھفت
ھا و توھمات برکنار  گونه تالش به کلی بايد از اين

 ٨۴۶شماره   ٩٨آبان   ٢٠
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 اطالعيه مشترک
 

 در ھمبستگی با خيزش ھای توده ای در عراق و لبنان
 

در بطن اوضاع متحول جھان و شرايطی که فقر و بيکاری و فساد دريايی از باروت خشم و خروش تودھھای کارگر و زحمتکش سراسر 
جھان را تلنبار کرده است و شرايطی که ھر جرقه به انبار باروت جھان به حريقی دامنگير بدل ميشود، خاورميانه قد برافراشته است و در 
آرزوی نان و کار و آزادی خود را به آب و آتش افکنده است. صدھا کشته و ھزاران زخمی جلودارش نيست. پيش نشانھای آنکه باالخره 
 ابرھای تيره قوميت و مذھب و فرقھھا توسط ميليونھا انسان در عراق و لبنان به کناری زده شوند و مردم درد مشترک خويش را فرياد زنند و

 معیحول آن متشکل شوند، قدرتھای حاکم را به لرزه انداخته است. دنيا به چشم کسانی که گمان ميکردند اجتماع فرقه ھا ميتواند بيان اراده ج
نطقه ر مباشد و يا آنرا منتفی کند تيره و تار شده است. ھم از اينروست که اتاقھای فکر و پاسداران ارتجاع، سرمايه، استبداد و قدرتھای حاکم ب

  .ميدھند »مشاوره«سراسيمه براه افتاده اند و برای سرکوب و صيانت از سلطه جھنمی خويش ھمديگر راياری، دلداری و 
رژيم جمھوری اسالمی ايران که با حمايت ھای بی چون و چرای خود از دولت و احزاب اسالمی طرفدار رژيم در عراق و سازماندھی 
ميليشيای حشدالشعبی يکپای اصلی بحران و فساد حکومتی و مسبب فقر و فالکتی است که به توده ھای مردم اين کشور تحميل شده است، اين 
روزھا نقش مستقيمی در مديريت سرکوب قيام مردم به عھده گرفته است. رژيم جمھوری اسالمی، کشور عراق را به ميدان منازعه نيابتی با 
آمريکا و ديگر قدرتھای ارتجاعی منطقه تبديل کرده و از اين طريق بيش از ھمه به تن زخمی تودھھای رنج کشيده عراق شالق ميزند. اين 
رژيم رويای درھم شکستن مقاومت تودھھای ايران عراق و لبنان را باھم می بيند زيرا که ميترسد تا عنقريب تودھھای اين مناطق حول درد 
مشترک به ھم نزديک شوند و اگر ابرھای توھم به تمامی فرو ريزد و ھيچ بودگان متشکل شوند اين امر غريبی نيست. وقتی تودھھای ميليونی 

و حزب اله و حشدالشعبی و... به دفاترشان  »امل«عليرغم سرکوب با شور و شوق نبرد را ادامه می دھند و وقتی عليه فرقه ھای حاکم امثال 
حمله و با تکيه بر درد مشترک فرياد ميزنند، وقتی سرنگونی کل حاکميت را طلب ميکنند، وقتی عليه اشغالگران و دولتھای ذينفع اعم از 
ايرانی و آمريکايی وعربستانی و بارزانی و... شعار ميدھند و برای آزادی ميجنگند، نه تنھا با کارگران و زحمتکشان ايران بلکه با ھمه 
 قربانيان سلطه سرمايه در سطح جھان ھمدردی خود را اعالم کردھاند و دنيايی سرشار از اميد ميآفرينند. اميدھايی که توسط گردابھای مھيب

   .محاصره شده است
نقطه قوت اين خيزش ھای توده ای در آنست که ھيچ وعده حکومتی تاکنون نتوانسته است مردم را فريب دھد. وعده استعفای نخست وزير و 

درصدی حقوق سياستمداران، بستن ماليات بر درآمد  ۵٠حتی تغيير قانون اساسی و برگزاری انتخابات زودرس در عراق و اعالم کاھش 
بانکھا و استعفای سعد حريری در لبنان نيز تاکنون نتوانسته اين اعتراضات را خاموش سازد. عليرغم ھر تفاوتی در لبنان و عراق، بيکاری 
گسترده و فساد ھيئت حاکمه و شکاف فاحش طبقاتی و فقر دامنگير زير فشار سرمايه جھانی و سياست رياضت اقتصادی بعنوان درد مشترک 
مردم فرودست را به ستوه آورده است. در ادامه ھمين فشارھا بود که موسسات مالی جھانی شرط دادن وامھای جديد به لبنان را مشروط به 

 اتخاذ سياستھای رياضتی جديد کردند. امری که شورش تھيدستان را به جلو انداخت. در جامعھای که يک 
درصد ثروت جامعه و قدرت حکومتی را در اختيار دارند و بيش از يک چھارم مردم لبنان زير خط فقر زندگی  ٥٨درصد از شھروندان 

  .درصد جوانان بيکارند، بستن ماليات بر استفاده از شبکه ھای اجتماعی فقط جرقه ای بر بشکه باروت محسوب ميشود ٣٧ميکنند، 
با اين ھمه و عليرغم اميدواريھا تجربيات تاکنونی از جنبشھای خودانگيخته و بی سازمان در خطر گردابھای مھيبی است که اميدواريھا را 
تھديد ميکند. در مقابل طبقات حاکم و ھمبستگی جھانی سرمايه داران، تنھا اسلحه ما سازمانيابی و شکل دادن به يک رھبری روشن بين و 
انقالبی و گسترش ھمبستگی در ابعاد داخلی و جلب حمايت کارگران و زحمتکشان جھان است. در دنيای معاصر با بحرانھای ويژھاش ما 
شاھد برآيندھای تودھای ھستيم که زير فشارھای اقتصادی و اجتماعی در اشکال انفجاری رخ ميدھند. در چنين حالتی ھمه چيز در گرو آنست 

به که آيا ما خواھيم توانست به سازمانيابی خويش نائل شويم و در اسرع وقت خيابان را به محل کار و زندگی پيوند بزنيم يا نه! از اعتصاب 
خيابان و از خيابان به اعتصاب عمومی قدرت مانور خود را گسترش دھيم يا نه! شرط اين توانايی ايجاد کميته ھا و شوراھای محل کار و 

آغاز ميکنيم يا از محله و   زيست و ميادين اعتراض و برپائی نھادھای حاکميت توده ای در محالت است. از "ميدان تحرير" يا "ريدالصلح"
محيط کار، اين به شرايط و فرصت ھای ما بستگی دارد. مھم اينست که ما بايد متشکل شويم در غير اينصورت فرسوده و سرکوب ميشويم. 
ھنر در انفجارھای توده ای و ضرب االجل در اينگونه شرايط سرعت سازمانيابی است. مھم اينست که تا طبقه حاکم دستپاچه است ما آماده 
ضربه بعدی شده باشيم و زمانی که خيابان مناسب نيست چرخھای حرکت اقتصادی را از حرکت انداخته و محل کار را تسخير کرده باشيم. 
واقعيت آنست که کليت سرمايه داری راه خروجی جز سرکوب ندارد و دليل گستردگی خيزشھای تودھای و کانونی شدن آنھا حول معيشت و 
. اوليھترين ملزومات حياتی امری نيست که بتوان با سرکوب برای مدتی طوالنی به تعويق انداخت. بحران کنونی راه حلی سرمايه دارانه ندارد

از اينرو پاسخی کارگری ھمه جا ضرورت خود را به نمايش ميگذارد و برآيندھای توده ای ھر بار ژرفتر از پيش به صحنه خواھند آمد. 
   .سوسياليزم تنھا آلترناتيو واقعی شرايط کنونی است

 
 !پيروز باد خيزش ھای توده ای در عراق و لبنان عليه دولت ھای حاکم

 !زنده باد ھمبستگی جھانی کارگران
 !زنده باد سوسياليسم

 
 

حکمتيست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان   –امضا کنندگان:اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری 
 (اقليت) و ھسته اقليت
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١از صفحه   

 بن بست برجام، زنجيری بر دست و پای طرفين

طی عملياتی مرحله بندی شده گام به گام شروع 
به نقض تعھدات برجامی خود کرد که تا کنون در  
چھار مرحله صورت گرفته است. در گام اول،  
ميزان وزنی اورانيوم غنی شده و آب سنگين را باال  
برد. در گام دوم، تعھدات خود در ثابت نگه داشتن  
غلظت غنی سازی اورانيوم را نقض کرد. گام سوم،  
به "توقف تمام تعھدات تحقيق و توسعه ھسته ای"  
منجر شد و اکنون در گام چھارم نيز تزريق گاز در  
سانتريفيوژھای مستقر در تاسيسات اتمی فردو را  

 آغاز کرده است. 
طی شش ماه گذشته با انجام ھر مرحله از نقض  
تعھدات توافق برجام توسط ھيات حاکمه ايران،  
اعمال فشارھای حداکثری دولت آمريکا بر  
جمھوری اسالمی افزايش يافت و ديگر کشورھای  
باقيمانده عضو برجام نيز ھر بار از به شکست  
کشيده شدن توافق برجام توسط جمھوری اسالمی  
اعالم "نگرانی" کردند و جھت حفظ آن رژيم ايران  
را به پايبندی نسبت به تعھدات توافقات ھسته ای فرا  

 خواندند.  
با شروع گام چھارم نيز ھمان بازيھای گذشته ميان  
طرفين نزاع تکرار شد. به رغم اينکه مرحله چھارم  
نقض تعھدات برجامی جمھوری اسالمی ادامه ھمان  
مراحل پيشين بوده و می توان گفت يک اتفاق آنچنان  
خاص و در خور اھميتی نيز رخ نداده است، اما  
اينبار واکنش ھای آمريکا و ديگر کشورھای  
باقيمانده در برجام عليه اقدام جديد جمھوری اسالمی  

 بسيار شديدتر از مراحل پيشين بود.  
وزارت خارجه آمريکا، اين اقدام جمھوری اسالمی  
را "گام بلند در مسير اشتباه" توصيف کرد و سه  
قانون گذار ارشد جمھوری خواه اين کشور نيز  
خواستار توقف معافيت ھمکاری ھسته ای غير  
نظامی با ايران و بازگشت تحريم ھای سازمان ملل  
شدند. انگليس، فرانسه، آلمان و روسيه نيز به نوبه  
خود از اقدام جديد جمھوری اسالمی به شدت ابراز  
"نگرانی کردند. دومينيک راب، وزير خارجه  
انگليس اعالم کرد که اين فعاليت ھا "به وضوح  
نقض توافق ھسته ای و خطری برای امنيت ملی ما  
است". سخنگوی وزارت خارجه فرانسه نيز گفت:  
اعالم خبر افزايش ظرفيت غنی سازی ايران مغاير  
با توافق وين است که در اين زمينه برای ايران  
محدوديت ھای شديد پيش بينی کرده است. مکرون،  
رئيس جمھور فرانسه از اين ھم فراتر رفت و اعالم  
کرد ھم آمريکا و ھم ايران از برجام خارج شده اند.  
ھايکو ماس، وزير خارجه آلمان در يک نشست  
مشترک مطبوعاتی با ھمتای خود در مجارستان  
گفت: چنين اقدامی برجام را به خطر می اندازد...  
ايران سانتريفيوژھای بسيار پيشرفته ای ساخته در  
حالی که اين اقدام با توافق ھسته ای در تناقض است.  
روسيه نيز با صدور يک بيانيه ضمن بيان تمايل  
خود بر پابرجايی برجام، از قصد ايران برای عملی  
ساختن گام چھارم کاھش تعھدادش در توافقنامه  

 ھسته ای اعالم "نگرانی" کرد.  
اتحاديه اروپا نيز بيکار نماند و در يک موضع  
گيری جداگانه اعالم کرد: " ما از تصميم ايران  
برای کاھش تعھدات برجامی که رئيس جمھور  
روحانی آن را اعالم کرد، نگرانيم و از ايران می  
خواھيم از تمامی فعاليت ھای که مغاير با تعھدات  
برجامی اين کشور است صرف نظر کند...زيرا  

 حفظ برجام روز به روز دشوارتر می شود".  
ھمه اين واکنش ھايی که در باال به آن ھا اشاره شد،  
با کمی تغيير در گفتمان آن، مشابه ھمان واکنش  
ھای پيشين اين کشورھا در زمان انجام ھر يک از  
مراحل سه گانه قبلی جمھوری اسالمی در نقض  
تعھدات توافق ھسته ای بوده است. توافقی که بعد از  
خروج آمريکا از برجام عمال موجوديت خود را از  
دست داد و تا به امروز به صورت کاريکاتوری از  

 آن توافق استمرار داشته است.   
واقعيت اين است که با خروج آمريکا از توافق ھسته  
ای برجام، اين توافق موجوديت خود را از دست داد  
و نتايج آن در عمل برای جمھوری اسالمی از  
حيض انتفاع افتاد. اينکه تا اين زمان جمھوری  
اسالمی ھمچنان به تابوت برجام چسبيده و حاضر به  
اعالم خروج رسمی از آن نيست، ارتباط تنگاتگی  
به وضعيت بحرانی جمھوری اسالمی در عرصه  
داخلی و بين المللی دارد. اکنون ديگر بر کسی  
پوشيده نيست که جمھوری اسالمی در عرصه  
داخلی با بزرگترين بحران ھای سياسی، اقتصادی و  
اجتماعی دوران حيات خود مواجه است. خزانه  

تورمی ژرفتر،    -دولت خالی، بحران رکود 
نارضايتی عميقتر، اعتراضات کارگران و توده ھای  
زحمتکش در کارخانه و خيابان به صورت روزمره  
جاری ، اتوريته سياسی و امنيتی جمھوری اسالمی  
نيز در متن جامعه ترک برداشته است. در عرصه  
خارجی نيز جمھوری اسالمی بيش از ھر زمان  
ديگری در انزوای سياسی قرار دارد. وضعيت  
اعتراضات توده ای در لبنان وعراق که اين روزھا  
به طور آشکاری عليه جمھوری اسالمی و دخالت  
ھای آن در کشورھای منطقه سمت و سوی پيدا  
کرده است، تنھا گوشه ای از اين واقعيت است.  
تحريم ھای اقتصادی، شروع رزمايش بين اللملی در  

ناو    ۴٠ ھزار نظامی،    ۵ خليج فارس متشکل از  
کشور جھان به رھبری    ۵٠ ھواپيما از    ١۵ جنگی و  

دولت آمريکا در حفاظت از تجارت و کشتيرانی در  
آبھای خليج فارس و نيز تحوالت جنگ داخلی يمن  
در پی توافق عربستان و امارات و ديگر حوادثی از  
اين دست جملگی اقداماتی ھستند که آشکارا شرايط  
را برای جمھوری اسالمی در عرصه ھای داخلی و  

 بين المللی بيش از پيش تنگتر کرده اند. 
مجموعه اين شرايط، طبقه حاکم و رژيم سياسی   

پاسدار آن را در وضعيتی بحرانی و وخامت بار  
قرار داده است. واضح است در يک چنين شرايط  
وخامت باری که رژيم جمھوری اسالمی در آن  
گرفتار است، چسبيدن به جنازه برجام و نيز عدم  
اعالم رسمی خروج از آن برای اين رژيم دست کم  
از نظر سياسی بسيار مفيدتر است تا اينکه بخواھد به  
طور رسمی خروج خود از توافق برجام را اعالم  

 کند.  
نقض گام به گام جمھوری اسالمی در تعھدات  
برجامی اش، اگرچه به گفته مکرون، رئيس  
جمھوری فرانسه به معنای خروج ايران از توافق  
ھسته ای است، اما اتخاذ اين شيوه دست کم در عمل  
توانسته فرانسه، انگليس، آلمان و کل اتحاديه اروپا  
را در يک وضعيت انفعالی و صرفا در حد اعالم  
"نگرانی" از اقدامات جمھوری اسالمی نگه دارد.  
مضافا اينکه با اتخاذ چنين شيوه ای و عدم اعالم  
رسمی جمھوری اسالمی در خروج از برجام، تا  

کنون چين و روسيه به عنوان دو متحد سياسی  
جمھوری اسالمی باقی مانده اند. دو متحد سياسی که  
با توجه به عضويت ثابت آنان در شورای امنيت  
سازمان ملل و برخورداری از حق وتو، ھيات  
حاکمه ايران مطمئن است که دست کم در شرايط  
کنونی قطعنامه ای عليه جمھوری اسالمی در  

 شورای امنيت تصويب نخواھد شد.  
از اين نظر، وضعيت پيش آمده طرفين مناقشه را تا  
اين لحظه به يک بازی موش و گربه با ھم کشانده  
است. جمھوری اسالمی با ھدف باج خواھی از  
کشورھای باقيمانده در توافق برجام، ھمچنان بر  
سياست گام به گام نقض تعھدات برجامی خود  
اصرار دارد. اتحاديه اروپا ھم که در مقابل اين باج  
خواھی نه قادر به انجام اقداماتی به نفع جمھوری  
اسالمی است و نه اراده ای برای اتخاذ تصميمات  
"تنبيھی" عليه آن دارد، ھر بار صرفا با اعالم  
نگرانی و درخواست از جمھوری اسالمی به  

 پايبندی بر توافق برجام بسنده کرده است.  
اينبار اما اگرچه نگرانی کشورھای اروپايی باقيمانده  
در برجام در پی ممانعت ورود يکی از بازرسان  
آژانس اتمی به تاسيسات فردو که منجر به بازداشت  
موقت او ھم شد، تا حدودی با چاشنی تھديد خروج  
آنان از برجام ھمراه شد، اما ترديدی نيست که  
جمھوری اسالمی با وقوف از ناتوانی اتحاديه اروپا  
در تصميم گيری عليه خود و نيز با تکيه بر پشتيبانی  
چين و روسيه تا جايی که برايش ممکن است به اين  
بازی موش و گربه با اتحاديه اروپا ادامه خواھند  
داد. يک بازی دو طرفه که ھر کدام از طرفين  
ماجرا در انتظارند تا طرف مقابل زودتر از ديگری  
خروج خود را از توافق برجام اعالم تا تکليف  

 طرف مقابل ھم روشن گردد.  
واقعيت اين است که توافق برجام با بن بستی که  
بدان گرفتار است، به پايان رسمی خود نزديک شده  
است. بعيد به نظر می آيد که جمھوری اسالمی گام  
ھای بيشتری برای نقض تعھدات برجامی خود در  
آينده داشته باشد. ھم اظھار نظر عراقچی و ھم  
موضع گيری حميد بعيدی نژاد بيانگر به پايان  
رسيدن توافق برجام است. عراقچی، معاون ظريف  
در آخرين اظھار نظر خود با بيان اينکه اگر شرايط  
تغيير نکند در مسير "کاھش تعھدات" خود ادامه می  
دھيم، چرا که "حفظ منافع جمھوری اسالمی مھمتر  
از حفظ يک توافق است"، عمال اقدامات جمھوری  
اسالمی را در مسير خروج از توافق برجام تعبير  
کرده است. حميد بعيدی نژاد، سفير جمھوری  
اسالمی در انگليس نيز با بيان اينکه ھيات حاکمه  
ايران بعد از انجام "آخرين مرحله کاھش تعھدات"  
برجامی خود از "پيمان ان پی تی نيز خارج" خواھد  
شد، تا حدودی چشم انداز اقدامات بعدی جمھوری  

 اسالمی را روشن کرده است.  
لذا، با توجه به شرايط موجود، اکنون بايد برای ھمه  
روشن شده باشد که از توافق برجام چيزی جز يک  
کاريکاتور نمايشی باقی نمانده است، که اين  
کاريکاتور نيز، ھم اينک به بن بستی الينحل رسيده  
است. بن بستی که به صورت زنجيری دست و پا  
گير طرفين نزاع را در چنبره خود گرفته است که  
نتايج عملی آن ھمانا تعميق بيشتر تضادھای موجود  
ميان طرفين نزاع، افزايش کشمکش در سطح  
منطقه، تنگتر شدن بازھم بيشتر شرايط برای  
جمھوری اسالمی و پيامد آن افزايش سرکوب و  
تشديد فشار بر کارگران و توده ھای زحمتکش  

 ايران خواھد بود.  
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  ٨درصفحه 

وی در ھمين رابطه گفت: "مثال وقتی پيامبر با 
خانم ام سلمه ازدواج کرد، ايشان ھمسر پسرعمه 
خودشان بود که در جنگ احد شھيد شده بودند و 
به نوعی اين امر در آن زمان يک مسئوليت 

رفت. در زمان جنگ  اجتماعی به شمار می
خودمان ھم در برخی از موارد اگر کسی شھيد 

شد در خانواده افرادی بودند مثل برادر يا پسر  می
عمو که ھمسران شھدا را با در نظر گرفتن 

 دادند".   مسئوليت اجتماعی تحت پوشش قرار می
چنين در ويدئويی که از اين آخوند جنايتکار در  ھم

يوتيوب قابل دسترسی است، وی از زنان خيابانی 
ای  آوری شده و در خانه کند که جمع صحبت می
شرمی لبخندی به لب  کنند. وی با بی زندگی می

دارد و در حالی که در خيابان در حال تعويض 
گويد "با لباس روحانيت  لباس آخوندی است، می

ھا  گويد "اين خانم جا شد". او می شود وارد آن نمی
خوابند و روزھا سر کار  جا می ھا اين شب
کند با خنده  روند". فردی که با او صحبت می می

پرسد: "منظورتان اين است که شب کار  از او می
 خندد. کنند و روز..." و آخوند قاسميان می می

اش را ھمراه با  وی در آکانت توئيتر خود، عکس
ای نيز از  ای منتشر کرده و در سايت خامنه خامنه

او به عنوان "مدير حوزه علميه مشکات و 
السالم" نام  مسئول قرارگاه جھادی امام رضاعليه

برده شده. حوزه علميه "مشکات" شامل چندين 
اصطالح مدرسه عليمه در شھرھای قم، تھران،  به

اصفھان و کرمانشاه است و در سايت اين حوزه 
نيز از او به عنوان عضو ھيات امنا و ھيات 
علمی مجتمع نام برده شده است. وی که 

عنوان  ھای جمھوری اسالمی از او به رسانه
چنين  برند، ھم صدا" نيز نام می "روحانی خوش

عناوينی چون "عضو بنياد ملی خانواده"، 
"مشاور بنياد ملی نخبگان"، "استاد حوزه و 

 کشد. دانشگاه" را يدک می
غالمرضا قاسميان کسی که چند ھمسری را 

ی  خانه حال "روسپی ترويج کرده و در عين
کند، تنھا يکی از عوامل  اسالمی" داير می

ھا پست و مقام که  حکومت اسالمی است با ده
کنند، اما  فروشی اسالمی را تبليغ و ترويج می تن

تر اين است که پشتوانه اين افراد   نکته بسيار مھم
فروشی با شکل  تن  يک حکومت است. در رواج

و شمايل اسالمی، ما با يک حکومت و تفکر 
ست تا  غالب بر اين حکومت روبرو ھستيم. کافی

ھای جمھوری اسالمی و در  دقت کنيم که رسانه
ھا صداوسيما در خدمت افرادی مانند  راس آن

ھمين آخوند قاسميان ھستند تا به تبليغ اين 
ست تا قوانين حاکم را  چرنديات بپردازند. کافی

ست تا تنھا به اين جمله اين  مروری کنيم. کافی
دغلکاران دقت کنيم و به عمق آن بيانديشيم که 

گويند: "ھمسران شھدا را با در نظر گرفتن  می
دادند"، و  مسؤليت اجتماعی تحت پوشش قرار می

يا "تحت پوشش قراردادن دختران مجرد و زنان 
سرپرست" و مانند آن. جمالتی که حاوی اين  بی

نکته ھستند که در اسالم سرپرستی زن برعھده 
مرد است و زن بايد تحت پوشش يک مرد باشد. 
اين است تفکر ضد زن و مردساالر اسالم و 

 حکومت حاکم بر ايران.
در ھمان برنامه تلويزيونی "بدون توقف" يکی از 

گويد: "اگر زن اول با  کننده می زنان شرکت

ازدواج دوم مرد مخالفت کند، قانون راه را برای 
مرد با صيغه بازگذاشته است". صيغه در واقع 

طور  ھم به فروشی اسالمی" آن ديگر اسم رمز "تن
خاص در مذھب شيعه است. به "صيغه" در 

شود. يکی از  کشورھای عربی "متعه" گفته می
ست  معانی "متعه"، در فرھنگ فارسی معين زنی

که برای تمتع به مدت معينی صيغه شود و تمتع 
يعنی منفعت گرفتن، گوارا زندگی کردن با مال 
کسی و لذت بردن از آن!! در اسالم شيعه مرد 

بری جنسی يعنی ھمان  تواند برای بھره می
خواھد زنان را به  "تمتع"، تا ھر قدر که دلش می

صيغه (متعه) خويش درآورد. در يوتيوب فيلمی 
از يکی از اين مردان که سه زن را به عقد خود 

گويد "شرط  درآورده وجود دارد. زن سوم وی می
سالگی رسيدم،  ۵٠حاجاقا اين بوده که اگر به سن 

مرا صيغه کند تا بتواند زن ديگری اختيار کند و 
سرپرستی نجات  دختران ديگری را از بی

 دھد"!!!!
گويند در جنگی که در "جلوال" (واقع  می

دراستان ديالی امروز عراق) بين سپاھيان عرب 
عتبه با سپاھيان يزدگرد  به فرماندھی ھاشم بن

ساسانی روی دارد، سپاھيان عرب زنان و 
برند، زنان مورد تجاوز  کودکان را به اسارت می

گيرند و وقتی که به مدينه  سربازان قرار می
ھا باردار شده بودند. عمر  رسند تعدادی از آن می
شود و  خطاب خليفه آن زمان، علت را جويا می بن

گويند که زنان "متعه" (صيغه) سربازان  به او می
چه که داعش با زنان اسير انجام داد  بودند!!! آن

ست که از  يک نمونه روشن ديگر از رفتاری
زمان ظھور اسالم با زنان شده است. زنان را 

ھا سوءاستفاده  فروختند و از آن عنوان برده می به
کردند. چيزی که در ايران در شکلی  جنسی می

ديگر و به شکلی قانونی رواج دارد و اوباشانی 
چون آخوند قاسميان دليل آن را "سرپرستی زنان 

 نامند. و دختران" می
يک نمونه روشن ديگر عراق کنونی است. در 
قانون عراق "متعه" ممنوع است و حتا در دوران 
حکومت صدام حسين اين کار مجازات نقدی و 

ھای سياسی و  زندان به ھمراه داشت. گروه
نظامی شيعه در اين کشور تالش دارند تا اين  شبه

اند،  قانون را عوض کنند که البته تاکنون نتوانسته
اما در عمل آخوندھای شيعه اين کار را انجام 

دھند. در تحقيقی که ارگان خبری "بی بی  می
سی" انجام داده است، اکثريت بزرگ آخوندھای 

ھا حتا  دھند. آن شيعه عراق اين کار را انجام می
ساله را به صيغه افراد متمول  ٩دخترکان 

آورند. برای نمونه خبرنگاران بی بی سی  درمی
اند از ده  در تماسی که با آخوندھای کاظمين داشته

ھا حاضر به اجرای صيغه  آخوند ھشت نفر آن
 اند. (متعه) بوده

اساسا چند ھمسری و يا صيغه برای سوءاستفاده 
طور خاص  جنسی مردان از زنان است و اين به

گردد که از شرايط اقتصادی  به مردانی برمی
برند. اين را اتفاقا يکی از  خوبی نيز بھره می

مسئولين موسسه "حيات حسنی" به نام آخوند 
عسگری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری 

گويد: "ما  کند. وی می "ايرنا" با صراحت بيان می
سوپر ميلياردرھايی را داريم که بندگان خدا 
دوست دارند که زندگی دوم تشکيل بدھند، 

ی ديگری را پھن بکنند". وی با وقاحت  سفره
گويد: " خدای متعال مرد را به طور تکوينی  می

تعددی خلق کرده و متناسب با آن، قانون تشريح 
تواند منکر اين واقعيت شود؟" و  کرده، کسی می

دھد: " اگر راه حالل ببنديم و سگ را  ادامه می
ببنديم و سنگ را باز بگذاريم، فحشا جامعه را در 

...  باالخره زنان نياز تکوينی به .گيرد بر می
توان مانع اين نياز شد. زنان  شوھر دارند و نمی

چھار نوع نياز به شوھر دارند، نياز عاطفی، نياز 
معنوی به شوھر و نياز جنسی به شوھر و نياز 
اقتصادی به شوھر. شما به عنوان دولت اگر زنی 

توانيد نياز اقتصادی آن را حل  ازدواج نکرده می
شود؟". اين است جايگاه  کنيد. باقی نيازھا چه می

زن در تفکر حاکم بر جمھوری اسالمی و اين 
 است تفکر اسالمی.

طور که در يکی از "احاديث" متعلق به  ھمان
ھا  مذھب شيعه و به نقل از محمد پيامبر مسلمان

آمده است: "ھر که يک بار متعه کند، ايمن شود 
از خشم خدای تعالی، و ھر که دو بار متعه کند با 
نيکوکاران محشور شود، و ھر که سه بار متعه 

 کند در درجه روضه جنان با من خواھد بود"!!!
گويد که در غير اين  آخوند عسگری در حالی می

گيرد" که يکی  صورت "فحشا جامعه را در برمی
قطاران خودشان در شھر قم به نام ابراھيم  از ھم

وگو با سايت "آزادی امروز" با  فياص در گفت
رھای قم  ھا و ميليارد که :" پولدار بيان اين

خواھند برای خود فضای چندھمسری ايجاد  می
گويد:  کنند و فيلشان ياد ھندوستان کرده" می

ھايی که در قم کردند اين  "ھمين آقايان با صيغه
شھر را پر از فاحشه کردند. دخترانی که صيغه 

کنند که چرا پول درنياورند.  اند فکر می آقايان شده
بينيم که رديف چھارتا، چھارتا کنار  امروز می

ايستند، آن ھم با حجاب کامل.  ھای قم می خيابان
چند شب قبل ماشين خود من در قم خراب شد و 
ديدم که فاحشه با چادر و مقعنه و حجاب کامل به 
ماشين چسبيده بود" که البته بيان ھمين واقعيت 
منجر به تشکيل پرونده قضايی برای اين 

شناس  اصطالح "استاد دانشگاه و جامعه به
 اصولگرا" شد.

اما واقعيتی که ابراھيم فياض به آن اعتراف 
کند تنھا در شھر "مقدس قم" نيست. در شھر  می

تر است.  "مقدس مشھد" اوضاع از اين ھم وخيم
شھريور ماه سال گذشته، روزنامه شھروند  ۴

گزارشی را با عنوان " بحران حيثيتی در صنعت 
گردشگری پس از افزايش حضور مسافران 

ھای  مردان عراقی و حاشيه -کشور ھمسايه 
تجرد" منتشر کرد. در ابتدای گزارش آمده بود: 

کردند و منکر  "پيش از اين ھمه سکوت می
شود از مشکل حرف زد".  شدند اما حاال می می

اين گزارش با اشاره به کاھش شديد ارزش لایر 
که ھم اکنون مسافران خارجی با پولی که  و اين

توانند  خورند می در کشورشان يک ساندويچ می
در مشھد در ھتل اقامت کنند، به گزارش محمد 
محب خدايی معاون گردشگری کشور اشاره 

درصدی گردشگران    ٩٠ کند که از افزايش    می 
(زائران) عراقی به کشور خبر داده است.  

ھا شھر    "زائرانی" که با فاصله بسيار باال مقصد آن 
مشھد است، "زائرانی" که براساس گزارش اين  

 فروشی در اسالم و ترويج و تبليغ آن در حکومت اسالمی تن

 ٨۴۶شماره   ٩٨آبان   ٢٠
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شان را به شرط حضور  روزنامه محل اسکان
کنند. در اين  زنی برای صيغه (متعه) انتخاب می

گزارش آمده است که در جلسه ستاد خدمات سفر 
استان خراسان رضوی تعداد "خانه مسافرھای" 

باب عنوان شده که تنھا  ٧٣٠٠استان بيشتر از 
ھا مجوز دارند. محمد قانعی رئيس  باب آن ۶٠٠

اتحاديه ھتلداران خراسان رضوی در گفتگو با 
اين روزنامه ضمن تاييد ارائه خدمات جنسی به 
"زائران" عراقی در اين "خانه مسافرھا" 

ھا بد مطرح  گويد: "نام ايران ميان عراقی می
ھا  شود، مثل ھمان نگاھی که خيلی از ايرانی می

به تايلند دارند...  اين مسأله را در جلسات رسمی 
شود  ايم. با اين حال متاسفانه نمی ھم مطرح کرده

آشکارا با اين مشکل برخورد کرد، چراکه 
گذاری در بخش گردشگری را  مجبوريم سرمايه

فعال نگه داريم. با شرايط فعلی مملکت ما و 
ھا ھم دور از  مشکالتی که وجود دارد، اين حاشيه

باره نيازمند تصميمات جمعی  انتظار نيست. دراين
و گروھی ھستيم و بايد تمام جوانب در نظر 
گرفته شود. شرايط خاصی است، بايد ديد کدام 
تصميم به نفع کشور است"!!! در گزارش اين 

چنين اعتراف شده است که سه سال  روزنامه ھم
تر نيز روزنامه "گاردين" در گزارشی به  قبل

"سکس توريسم" در شھر مشھد پرداخته بود. و 
پرده اعترافات  البته معنای روشن و صريح و بی

رئيس اتحاديه ھتلداران استان خراسان رضوی 
نيز اين است که جمھوری اسالمی به پولی که 
بابت "تسھيل ارضاء شھوات جنسی زائران" 

 شود، نياز دارد. اش می  نصيب
ای اين است  گونه شک و شبھه واقعيت بدون ھيچ

که ازدواج دوم و سوم و چھارم و صيغه (متعه) 
فروشی زنان در  اشکال اسالمی و شرعی تن

نظامی مردساالر است که در آن زن بايد تحت 
ترين  سرپرستی يک مرد باشد، نظامی که بديھی

حقوق يک زن از جمله حق مادر بودن را از 
شان جدا  زنانی که به ھر دليلی از شوھران

گيرد و ھزاران قانون قرون  شوند، می می
وسطايی و ضد زن ديگر را در جامعه جاری 
ساخته است. ھمه اين عناوين شرعی ازدواج، 

فروشی ھستند که با خواندن يک آيه  اشکالی از تن
توسط آخوندی کثيف و رذل به آن شکل قانونی و 

 شود. شرعی داده می
قوانين ضد زن، موقعيت فرودست زنان در 
جامعه از جمله از نظر اقتصادی که در آمار 

نحوی که از  توان ديد به باالی بيکاران زن می
توانند شاغل باشند  بيش از سی ميليون زن که می

تنھا چھار ميليون شاغل ھستند، و فقر که با وجود 
ای  جمھوری اسالمی بيش از ھميشه چھره

ای به خود گرفته است، از جمله عواملی  زنانه
ھا را  استفاده جنسی از آن ھستند که زمينه سوء

نيز (حتا در روابط زن و شوھر) فراھم کرده 
است. اين نه يک شعار که يک واقعيت است که 

داری و سرنگونی  تنھا با نابودی نظام سرمايه
توان چھره زنانه فقر را از  جمھوری اسالمی می

بين برد، به نابرابری بين زن و مرد در تمامی 
ھا پايان داد و نقطه پايانی بر اجبار به  عرصه

فروشی اسالمی و غيره  اشکال گوناگون تن
 ت. گذاش

 
 
 

ھای حکومتی، رئيس  بماند. مقامات و جناح
جمھور و امثال  مجلس، رئيس قضائيه، رئيس قوه
ھا کاری برای کارگران انجام نخواھند داد.  اين

تپه نيز اين را ثابت  تجربه اخير کارگران ھفت
کرد. نزديک به يک ماه از وعده مجلس برای 
تپه  رسيدگی به وضعيت شرکت نيشکر ھفت

گذشته است اما يک گام عملی در اين راستا 
  برنداشته است. در اثر اعتصابات و پيگيری

از ديدار تعدادی از  تپه و پس کارگران ھفت
مھر، قرار  ٢٢کارگران با نمايندگان مجلس در 

سازی در مورد نحوه  شده بود سازمان خصوصی
تپه به بخش  وصنعت نيشکر ھفت واگذاری کشت

خصوصی، تحقيق و تفحص کند و گزارش آن را 
روز به مجلس  ٢٠روز و حداکثر  ١٠ظرف 

تپه،  چنين قرار بود کارفرمای ھفت ارائه دھد. ھم
گزارشی در مورد چگونگی پرداخت دستمزدھا 

که آيا بموقع پرداخت شده يا نه، تھيه و  و اين
کار آن را در  کار بدھد و وزارت تحويل وزارت

اختيار مجلس قرار دھد. ظاھرا قرار بود مجلس 
ھا، امکان  از دريافت و بررسی اين گزارش پس
دار شرکت را مورد بررسی قرار  يد از سھام خلع

 ٢٠روزه و  ١٠که مھلت  دھد. اما با وجود آن
ماه رسيده است ولی نه از  روزه به حدود يک

  گزارش تحقيق و تفحص سازمان خصوصی
خبری ھست، نه از گزارش کارفرما و نه از 

يد از  وعده مجلس پيرامون بررسی امکان خلع
دار شرکت! بنابراين روشن است که تمام  سھام
کار و ساير  ھای کارفرما، شورای اسالمی تالش

عمال اسدبيگی و رستمی برای کاناليزه کردن 
ھا و مطالبات کارگران به مسيری که از  خواست

کانال التماس به رئيسی جالد و استمدادطلبی از 
گذرد و کارگران را به ابزار دست  قوه قضائيه می

لشکر اين يا آن جناح و اين يا آن فرد  و سياھی
 کنند بايد خنثی کرد. حکومتی تبديل می

تپه بايد روی پای خود بايستند،  کارگران ھفت
روی اتحاد و ھمبستگی خود و ساير کارگران 
حساب کنند و در ھمه حال استقالل طبقاتی خود 

ھا و افراد حکومتی و عمال  را از محافل و جناح
کارفرما حفظ کنند که اين سومين درس اعتصاب 

 تپه است. نيشکر ھفت
در پايان به يک نکته بسيار مھم ديگر نيز بايد 
اشاره کرد و آن شيوه کار و سازماندھی مبارزه 
در محل کار و توليد است. جنبش کارگری 

کاری صرف، ضربات  تاکنون بخاطر علنی
ھای زيادی ديده  زيادی را متحمل شده و خسارت

است. فعاليت و مبارزه کارگری البته ھمواره با 
پرداخت ھزينه ھمراه بوده است و خواھد بود. 
مبارزه و فعاليت کارگری تحت حاکميت رژيم 

ارتجاعی جمھوری اسالمی بدون  استبدادی و فوق
پرداخت ھزينه، خواب و خيالی بيش نيست. اما 

توانند با تلفيق مناسبی  کارگران آگاه و پيشرو می
علنی و علنی از دامنه  از فعاليت مخفی و نيمه

ھا بکاھند. کارگران آگاه و پيشروی که در  ھزينه
کنند و مورد  کارخانه ومحل کارخود فعاليت می

اند، بايد به نحوی حرکت کنند که  اعتماد کارگران
در اولين دور مبارزه از گردونه مبارزه خارج 

ھا حفظ شود. ضرورت  کاری آن نشوند و ادامه
ھای مخفی و کميته اعتصاب در  سازماندھی کميته

کارخانه و محل کار و تلفيق مناسب فعاليت 
علنی و علنی،  چھارمين درس  مخفی، نيمه

 تپه است.  اعتصاب کارگران نيشکر ھفت
که در آغاز  تپه چنان کارگران آگاه و پيشرو ھفت

توانند و بايد  اين نوشته نيز به آن اشاره شد، می
مبارزات و اعتصابات اخير خود را مورد 
ارزيابی قرار دھند، نقاط ضعف و قوت آن را 

ھا و تجارب آن  بندی کنند، از درس بيابند و جمع
ھا و تجارب را در مبارزات  بياموزند و اين درس

 و اعتصابات بعدی بکاربندند.

فروشی در اسالم و ترويج و  تن
 تبليغ آن در حکومت اسالمی

 تپه ھايی از اعتصابات اخير کارگران نيشکر ھفت درس
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موثرصحبت از تجربه خود در کم وکيف 
مبارزه با اشکال متنوع واصولی می 
کند،شيوه مبارزه ای که  پيام آن ازقبل داده 
می شد.اين موضوع به اندازه زھری که 
جريان موسوم به ضد سرمايه داری درمقاله 
ورديه ی خود به خورد طبقه کارگر داده ،به 
ھمان اندازه وبيشتر به مذاق ومزاج اين 
جريان تلخ تر وزھر آگين تر است. پيشتازان 
حرکات اعتراضی گروه ملی فوالد اھوازبا 
ساخت وساز کار تشکيالتی متنوع خود 
،ضربه ای به ارکان سست وداربست 

سياسی دروغين اين جريان ضد   –تئوريک 
سرمايه داری وارد نمود که تحملش برای 
آنان سخت وموجب لرزشی شد که به 
ناپايداراين جريان درمسيرمبارزه کارگری و 

 اجتماعی می گردد.
استراتژی مبارزه تشکيالتی مخفی ،علنی 
ونيمه مخفی متوجه رژيم وکل حاکميت 
سرمايه داری با ھمه ملحقاتش می 
شود،عالوه بر لغو سرمايه داری ،خواھان 
ھژمونی وسلطه طبقه کارگر وبرچيدن 
مالکيت خصوصی است، واين اساس مبارزه 
کمونيست ھااست ، مقوله ای که از طرف 

با سکوت  »کارگران ضد سرمايه داری«
ھمراه است!موضوعی که موجب تلخی کام 
کارگران ضدسرمايه داری می شود. برپائی 
حاکميت شورائی کارگران وزحمتکشان 

درست بر جای لغو مالکيت شخصی  
وحاکميت سرمايه داری می نشيند. 
موضوعی که طبقه کارگر وھمه اجزاء اش 
در تالش  پيگيرومداوم برای تحقق آن 
ھستند. واين بسيار متفاوت تراز مبارزه بی 
ھدف و بی فرجام در کشاکش با بورژوازی 
است، آنگونه که کارگران ضد سرمايه داری 

 دنبال می کنند.
کارگران ضد سرمايه داری متن ظاھرا 
انتقادی،اما کامال تخريبی خود رادرمقابل 
کارگران گروه ملی فوالد،وجمعبندی 
مبارزات دوساله اين کارگران توسط 
شجيراتی باذکرفرازی از مبارزات گذشته 
کارگران اين منطقه مطرح می کند،وسئوال 

که چرا کارگران  فوالد درمبارزات  -می کند
اخير خود مستاصل بودند،يا ضعيف عمل 
کردند.؟ومی بايست به گونه ای ديگرعمل 

 می کردند.می نويسند:
ھفت ماه تمام، ذليل، زبون، فرومانده و « 

مستأصل دست به ھيچ اقدامی نمی زنند، نه 
فقط ھيچ حادثه ای نمی آفرينند که باز ھم 
برای سرمايه داران کار می کنند و سود و 
سرمايه افزونتر توليد می نمايند!! شکی 
نيست که لشکر پرسش ھا ذھن را اشغال می 

کند يا حداقل بايد چنين باشد اما عجالتا سير 
حوادث را دنبال کنيم .کارگران پس از ھفت 
ماه صبر و انتظار سرانجام زير شالق 
گرسنگی، برھنگی، فقر، بدھکاری، ذلت و 
حقارت تصميم به چاره گری   گرفتند .به 
جنب و جوش افتادند و برای توسل به آستان 
استاندار درمقابل  استانداری اجتماع کردند، 
کل خواستشان در اعتراض به حضور 
نماينده دادستانی در گروه صنعتی فوالد 
تعيين شکل مالکيت مجتمع!!پرداخت 
مزدھای معوقه خالصه شد !!اقدامی که 
طبيعتا و قھرا نه فقط ھيچ نتيجه ای نداشت 
بلکه حتی ھيچ کارمند استانداری را ھم وادار 
به جستجو در باره چند و چون ماجرا 

 »  نکرد.
نقد فارغ از زمان ومکان بسيارساده وسھل 
است واحتياج به منتقد حرفه ای ومجرب 
ندارد. ھرفرد عادی می تواند بدون وارد 
شدن به جزئيات يک مقوله وموضوع 
وتجزيه وتحليل آن،ايراد خود را بگيرد 
ونظرخودرا مطرح کند،انتظاربيشتری ھم 
نمی توان از چنين فرد ويا حتی چنين 
جريانات سياسی داشت.اما،درعوض 
اگرافراد وجرياناتی باشند که مدعی بررسی 
ونقد علمی ومارکسيستی موضوعی 
باشند،نمی توانند بدون پايبندی به اصول 
علمی وچارچوب ھای مشخص فرا روند يا 
عدول کنند.کلی گوئی درمورد نقد سوژه 
بجای تعريف مشخص ، يکی از مواردی 
است که منتقد بايد از آن پرھيزکند.ذھن 
خورده بورژازی روشنفکری که تکيه 
برليبراليسم دارد،بيشتر ازآنچه درتالش برای 
يک مبارزه پيگيرو مبارزه آشتی ناپذيری 
برای اھداف تاريخی وعمده رھائی بخش 
باشد،سردر سودای جزئيات ومسائل کوچک 
دارد.مسئله اش شرکت وھمسوئی درپراتيک 
مبارزه اجتماعی نيست بلکه عاجزودرمانده 
،درپايان کارزاربدنبال نتيجه فوری ونقد آن 
است.غير از اين با شد بدنبال موقعيت دوباره 
خودمی رود.يا جلو وپرشتاب حرکت می 
کند، يا درمانده درعقب وخودرا کشان کشان 
به پراتيک ملحق می کند.چون خودرا جزئی 
برتر از پروسه می داند، پرخاش کنان بدنبال 
سھم شيرمی گردد.عجول وشتاب زده 
است،درابتدا ی ورود به کارزاروھر مرحله 
ای از مبارزه اجتماعی که تازه شروع شده، 
درآخرين صف مبارزه می ايستد ،اما،گارد 
وژست جلودارتمام عيار را می گيرد، در 
پايان از ھمه طلب کاروھمه رامغبون خود 
می داند،حتی اگر آنان کارگرانی باشند که 
چيزی نداشته باشندوبخاطرآن وگرفتن حقوق 

خود ازکارفرما دوسال تمام آواره خيابان ھا 
 باشند، وبيشترين صدمه را ديده باشند.

مبارزه کارگران گروه ملی فوالد اھوازرا 
سست لق می داند،چون به نظرش خالصه 
شده درتعيين شکل مالکيت دولتی، وگرفتن 
حقوق ومزد عقب مانده ،آن ھم رفتن بقول 
ايشان به آستان استانداری!!؟خواننده 
بغيرازسرزنش وتحقيرکارگران چه برداشتی 
می تواند ازاين جمله ھا داشته باشد،جريان 
کارگران ضد سرمايه داری ،کارگران 
وبخصوص کارگران فوالد را بعنوان حامی 
وبخشی ازنيروی سازنده تاريخ نمی 
داند،بلکه رقيب سياسی خود می پندارد که 
سزاوارمنکوب شدن ھستند.؟امروزکل طبقه 
کارگرايران وضعيتی جدا از وضعيت 
کارگران فوالد ندارد،اغلب  مراکزکارگری 
يا تعطيل شده اند ويا ھم اينک دچارسرنوشت 
مجتمع گروه ملی وکارگران 
فوالدھستند.آياجريان ضد سرمايه داری نمی 
داند که حداقل طی دوسال گذشته چه ميزان 
از مراکز کار وتوليد اجتماعی درھمين مسير 
به ورشکستگی وتعطيلی کشيده شده 
،کارگران واحد ھای صنعتی وکارخانجات 
تعطيل شده دچار  چه سرنوشتی شده اند؟ و 
طی اين مدت مشکالتشان چند برابرشده 
،تکليف اين کارگران چه می شود!؟.نمی 
توان جدا از شرايط ومرحله، به مبارزه 
پرداخت ،نمی توان ھمان انتظاری که از 
يک حزب سياسی داشت ،ھمان انتظار راھم 
ازکارگران يک مجتمع کارگری داشت،حتی 
اگر تنھای نيروی اجتماعی باشند.کارگران 
گروه ملی يک واحد صنعتی ازطبقه 
کارگران ايران ھستند که در يک جغرافيای 
مشخص کارمی کنند.ھرحرکت اعتراضی 
در يک واحد  صنعتی کارگری که اتفاق می 
افتد ، مبدأ وسرآغازش عموما با خواست 
فوری کارگران آن صنعت شروع می شود، 
درتداوم حرکت است که خواستھا اوج می 
گيرد وارتقاء پيدامی کند. نويسنده منتقد 
کارگران گروه ملی دلخور است که 
چراکارگران جلواستانداری،فرمانداری 
ودادگاه رفتند.؟آنھا بيش از چھل روزبطور 
دستجمعی و به شکل اعتراضی برای 
خواستھای خود، به روش ھائی که بتوانند به 
حرکت خود شکل اجتماعی بدھند وحمايت 
عمومی پيدا کنند اقدام نمودند،يکی ھم رفتن 
جلو استانداری ،فرمانداری و... می 
باشد.امروزوفردا نيز چه بسا که معترضينی 
باشند از طبقه کارگروديگر اقشارمردم که 
درجلو محل ھای تصميم گيرنده ومسئول به 

 اعتراض تجمع کنند.
مقاله انتقادی کارگران ضد سرمايه داری 
دوصفحه ازچراھای متفاوت که عموما از 
مشکالت جاری جامعه وعمومی ھستند 
وبطور کلی ھيچ بخشی ازجنبش کارگری 

 کارگران گروه ملی فوالد وراھی که رفتند
 حميدزرگانی -"فعاالن کارگری جنوب"

٩از صفحه   

١١درصفحه   
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١٢از صفحه   

٩ 

وکارگران پيشتازاين واحد،آتش مبارزه 
طبقاتی ونبرد کاروسرمايه ھرچه گسترده تر 
وسازمانيافته تر ازپيش برافروخته گردد 
ودرنزديکی ھای خيلی زود،خاطره مبارزات 

تر وسرنوشت   آن دوره را با اھدافی متعالی
ساز دو باره در خيابانھای اھواز وجاھای 

 ديگر زنده کنند.
آنچه مارا برآن داشت تاپيگير اين نوشته 
شويم ، نه نوشته درست ومفيد پيمان 

که خود راستی ودرستی را   –شجيرات بود 
ھمانگونه که  درتوان  وياد وحافظه اش بود 
آورده،بلکه خود نيزبا صداقت 

گفتاری اعالم داشته ،که نوشته اش   وراست
نه ھمه رويداد ھای اتفاق افتاده را در بر می 
گيرد، ونه مدعی بوده که آنچه درنوشته 
جمعبندی آمده،ارزيابی تمام وکاملی از کليه 

می گويد نوشته ھمه  -رويدادھا بوده،بلکه 
ناشی از تجربيات ومشاھدات خودم 
بوده،وميگويد چه بسا اتفاقات ورخدادھائی 
بوده ويا ديگران وھمکاران سابقم باآن 
روبرو ودرگيرشده اند که  از چشم من پنھان 
مانده ودرنوشته نيامده واحيانا خيلی ھم مھم 

 بوده باشند.
ما،يعنی نويسندگان اين يادداشت ،ابتدا بگوئيم 
که تا کنون در سطح جنبش کارگری حد اقل 
در طی سالھای اخير،کمترنوشته ای با 
عنوان جمعبندی ازمبارزات کارگران واحد 
صنعتی خاصی از طرف کارگران آن واحد 
انتشار بيرونی يافته که می توان با 

روايتی «مقايسه نمود.  »پيمان«کار
اولين کار قلمی پيمان بوده که  »ازدوسال...

صداقت ، درستی  ويک رنگی درآن موج 
می زند.فارغ از جدالھای تئوريک سياسی 
غرض آلود وآغشته به اميال فرقه ای است. 
زمانی اھميت اين موضوع بھتر درک می 

روايتی ازدوسال «شود که نويسنده 
نامی کمترشناخته شده  »سازماندھی و...

درميان فعاالن کارگری بود،وقتيکه بدانيم 
تجربيات وآموزه ھای »پيمان«فعال کارگری 

کارگری خود را عمدتا طی ھمين چند سال 
اخير ودر طی مشخصا اعتصابات و 
اعتراضات دوساله گروه ملی کسب و تکميل 
نمود.! اين موضوع بمثابه يک فرازدر يک 
واحد کارگری مشخص است،که موجب 

برانگيختگی انگيز ه وتشويق ديگرکارگران  
به مبارزه تشکيالتی ودر نھايت گسترش 

 جنبش کارگری می شود. 
جنبش کارگری ايران عليرغم تاريخ پر  

فراز ونشيبی که پشت سردارد ،دراعتالء 
دوسال  -نسبی سال ھای اخيرو تنھا طی يک 

اخيروتحت تاثيرعمدتا مبارزات کارگران 
فوالد وھفت تپه بوده که بر بسترخود 

ودرمحيط ھای کارگری بصورت آگاھانه 
وسازمانيافته شروع به رشد وباليدن کرد 
واين موضوع در جای خود نقطه اميد وباور 
به جنبشی است مستقل که حضور خود را 
اعالم نموده است .امروز ھم برای ھواداران 
وپشتيبانان اين جنبش وھم برای رقبا 
ودشمنانش موضوعی آشکارومحرزشده 
است  که طبقه کارگربيشتراز کليه ی 
نيروھای رقيب ومدعی ميدان دار مبارزه 

اجتماعی عمومی است. دور نيست  -سياسی
که باپايداری وتالش بيشتردوستداران واقعی 
اين طبقه ، چشم انداز وھمسوئی حول محور 
جنبش طبقه کارگر بمثابه قويترين نيروی 

 اجتماعی ايجادگردد.
باز گرديم به ھدف از اين نوشته که به 

کارگران ضد سرمايه «موضوع نقد جريان 
راھی که کارگران فوالد «با سر تيتر »داری

 »!خوزستان بايد می رفتند،اما نرفتند
خواننده  درطول خواندن مقاله اين جريان ، 
شگفت زده از خود سئوال می کند که جايگاه 

کارگران ضد سرمايه «نويسندگان  مقاله
درکجای جنبش کارگری وکمونيستی »داری 

قرار دارد؟ وآيا اينان اصال در بستر اين 
جنبش قرار دارند.؟ تا آنجا که به نوشته اين 

مربوط  »روايتی دو... «جريان در نقد مقاله 
می شود، می توان با صدای رسا گفت که 
اينان کمترين تعلقی به  جنبش جاری 
کارگری وکمونيستی ندارند.نه تنھا تعلقی به 
جنبش کارگری وکمونيستی موجود ندارند 
،بلکه قلبادر رويا روی با آن در تالش 
ھستند.!مااين قضاوت را از روی سبقه ذھنی 
خودازاين جريان نمی کنيم، چراکه 

کارگران «نويسندگان مقاله فوق ورھبری 
از قديم االيام در داخل  »ضد سرمايه داری

کشور بودند واين فرصت را داشتند که 
ھمواره با کارگران درارتباط وتماس باشند. 
اما،مطمئن ھستيم که از نقطه آغاز فعاليت 

سه  -خوددر سالھای پيش که به حداقل دو
دھه می رسد،ھرروز که می گذرد فاصله 

با  »کارگران ضد سرمايه داری«جريان
محيط وفعاليت زنده بخصوص کارگران 
بيشتر می شود واز عرصه حيات سياسی 

 طبقه کارگردور تر ودورتر می شوند. 
ما نمی دانيم جريان ضد سرمايه داری ، در 
مقطعی که کارگران گروه فوالد با 
اعتراضات خود راھی خيابان ھا شدند چه 
موضعی درقبال حرکت اعتراضی اين 
کارگران داشتند.؟ آيا در آن موقع ھم به ھمين 
گونه که امروز درمقاله مورد نظر به 
قضاوت درمورد حرکت اعتراضی کارگران 
نشستند، برخورد کردند؟يا اصال اھميتی به 
حرکت اعتراضی کارگران اعتصابی فوالد 

که به مدت چھل روز خيابانھای اھواز را 
درقرق خود داشتند بی تفاوت وفقط نظاره 
گر بودند؟البته ھيچ تفاوتی ميان نحوه 

برخورد دو گانه فوق وجود ندارد،نتيجه اش  
به نظر مايکسان است .جريان ضد سرمايه 
داری ، بدنبال نفی ،انکار وحاشا است از 
کيسه طبقه کارگر ھزينه می کند 

 وبرسرکارگر ھم می کوبد!
 –اين جريان را بايد خوب ازلحاظ تئوريک 

سياسی شناخت تا به ورطه افالس 
ودرماندگی آن پی برد که چرابی جھت ودليل 
اين چنين جنبش طبقه کارگر وفعاالن اين 
عرصه راتحقير ميکند.!؟ دستاوردھای 
مبارزاتی کارگران را ناچيز می انگارد 
وازآن طرف درطرح بزرگ نمائی کاستی 
ھای مبارزاتی کارگران ودراينجا کارگران 
گروه ملی فوالد اھواز،بزرگ نمائی می 
کنند. اينان درجای امن وايمن از تھديدات 
ومشکالتی که ھرروز گريبان کارگران را 
گرفته ، نشسته اند واز روی تفنن 
وروشنفکری محض به کارگران لطف 
دارند. منتھا در صورتی که جنبش کارگری 
وکارگران نبايد صحبت از ساخت وساز کار 
ومبارزه جدی داشته باشند، ازمبارزه با رژيم 
بانی سرمايه داری بپرھيزند ودرديالوگ با 
سرمايه داری فارق از ملزوماتش ودستگاه 
دولت وحاکميتش باشند،فقط به ھمان مبارزه 
ضد سرمايه داری،بدون ھدف ھای متعالی 

 اکتفا کنند.
به قطع يکی از مسائلی که در نوشته پيمان 
شجيراتی آمده، وبيش از ھر موضوع 
ديگری روی اعصاب آقايان ضد سرمايه 
داری  اثر گذاشته وآنان را چنان عصبانی 
کرده که درپاسخگوئی خود به کارگرسابق 

روايتی از دوسال «گروه ملی ونويسنده 
کل مانيفست وادبيات خود  »سازماندھی و...

را بکار گرفته وبه زھر آلوده نموده ودر 
مقاله گنجانده درحاليکه ابتدای وھمچنين 
انتھای مقاله را با تعارف وشيرينی کاذبی 
قالب زده و بسته بندی کرده وبجای نقد 
راستين ومنطقی به خورد نويسنده وکارگران 

 ھمکار سابقش وکل جنبش کارگری داده اند.
اين زھررا جريان ضد سرمايه داری اگربه 
کام نويسنده جمعبندی مبارزات کارگران 
گروه فوالد اھواز نريزد، به کام چه کسی 
بريزد؟ شجيراتی ازتجربيات خود وکارگران 
گروه ملی فوالد اھواز وشيوه تلفيق مبارزه 

علنی ومخفی ونيمه مخفی کار ، وسازمانيابی  
 تشکيالتی صحبت کرده.!

بعد از تالش وفعاليت ھای اصولی زنده ياد 
فعال کارگری برجسته شاھرخ زمانی 
قھرمان ،که حاکميت نگذاشت پيش ازآنکه 
نھال  ھای  که نشانده  وباغبانی نموده بود 
ريشه بدوانند جان اورا گرفت ، اين اولين بار 
است که يک واحد بزرگ صنعتی 

 کارگران گروه ملی فوالد وراھی که رفتند
 حميدزرگانی -"فعاالن کارگری جنوب"

  ١٠درصفحه 

 ٨۴۶شماره   ٩٨آبان   ٢٠
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٢از صفحه   

١١ 

ھايی را که در رويای تبديل ايران به  بساط گروه
 يوگسالوی ھستند، جاروب کند. 

سازمان فدائيان(اقليت) که از منافع طبقه کارگر و 
ھای تمام  از موضع اين طبقه از خواسته

کند، در برنامه فوری خود  ستمديدگان دفاع می
برای سرنگونی جمھوری اسالمی و برقراری 

 حکومت شورايی کارگری اعالم کرده است: 
سازمان فدائيان (اقليت) خواھان برابری تمام 

ھای ساکن ايران است. لذا، ھرگونه ستم،  مليت
تبعيض و نابرابری ملی، بايد فوراً و بدون قيد و 

 شرط ملغی گردد.
ھرگونه امتياز برای  يک مليت خاص بايد ملغی 
شود. ھيچ امتيازی به ھيچ مليت و زبانی نبايد 

ھای ساکن ايران بايد از اين  داده شود. تمام مليت
حق برخوردار باشند که آزادانه به زبان خود 
سخن بگويند، تحصيل کنند و در محل کار، 
مجامع و مؤسسات عمومی، نھادھای دولتی و 

 غيره از آن استفاده نمايند.
تقسيمات جغرافيائی و اداری موجود که توسط 

ھای ستمگر حاکم بر ايران، مصنوعاً  رژيم
اند، بايد ملغی گردند. مناطقی که دارای  ايجادشده

ای ھستند، بايد  ترکيب و بافت ملی و جمعيتی ويژه
ھای جغرافيائی و اداری خود را توسط  محدوده

ای تعيين نمايند و از  شوراھای منطقه
 ای برخوردار باشند. خودمختاری وسيع منطقه

اداره امور مناطق خودمختار، بر عھده شوراھای 
ای منتخب خود مردم منطقه خواھد بود که  منطقه

بر مبنای اصل سانتراليسم دمکراتيک سازمان 
 يابند. می

 
مردم مناطق خودمختار از طريق شوراھای 
منتخب خود، در کنگره سرا سری شوراھای 
نمايندگان کارگران و زحمتکشان در تعيين 

ھای عمومی و مسائل مربوط  به اداره  سياست
 امور سراسر کشور، مداخله خواھند داشت.

ھرگونه الحاق و انضمام اجباری مردود است. 
ھای ساکن ايران بايد داوطلبانه و  اتحاد تمام مليت

 آزادانه باشد.

نمی تواند پاسخگوی آن باشد ھمه را يکجا بعنوان 
ھائيکه کارگران فوالد بايد پاسخ بدھند جلو   سئوال

روی اين کارگران گذاشته وبه زيرکی ،بعضی از 
مشکالت عمومی جامعه را که ناشی از عملکرد 
رژيم می باشد برای قوی بودن استدالل خود در 
اين سئوال ھا پيچانده.!ھدف کارگران فوالد ابتدا 
به ساکن اگر ھمان دو موضوع حقوق عقب 
افتاده، وتعيين مالکيت دولتی اين صنعت بوده 
باشد،خيلی ھم منطقی بوده . نقطه 
آغازھراعتراض کارگری خواست فوری آن 
کارگران است ، چه بسا که اين خواست خيلی ھم 
مھم وسنگين نباشد ، مشکل بتوانند روی 
خواستھای بعدی که ھنوز ضرورت آن خواست 
ھارا حس ودرک نکرده اند بسيج شوند. ما قبول 
داريم که به ميزان زيادی کارگران فوالد 
دربرخی مواقع مصلحت انديشی ويا محافظه 
کاری کردند.اما روش نقد وارتقاء مبارزه کّمی 
اين کارگران به يک مبارزه کيفی را که از طرف 
کارگران ضد سرمايه داری پيش گرفته شده، 
اصال يک نقد سازنده نمی دانيم.کارگران فوالد 
واغلب کارگران ايران در يک محروميت وفقر 

صنفی محاصره   –کامل سياسی 
وگرفتارند،کارگران فوالد تاپيش ازاين حرکت 

صنفی  وتشکيالتی   –ھيچگونه آگاھی سياسی 
درزمينه حقوقی خود نداشتند. بسيج وحراست در 
اين صنعت وھمچنين در کليه مراکز کارگری 
سلطه ای برتر ازھمه واحد ھای کاری ومديريت 
صنايع را دراختيار دارند. صحبت ازمسائل 

تشکيالتی وکار پيش پا افتاده صنفی   –سياسی 
دراغلب صنايع در رديف ممنوعه ھاست وبيشتر 
از ھر ممنوعه ديگری از طرف کارفرما ودولت 
پاس داشته می شود.تمام برد ھای اطالعاتی 

مراکز کارگری پوشيده از آيات قران وروزھای  
سعد ونحس وتولد ومرگ وميراين وآن  
است.بسياری از واحد ھای کارگری امروز ھم 
فاقد تشکيالت ھای خود ھستند.کارگران گروه 
ملی فوالد اھواز تا دوسال پيش درچنين بستری 
کار می کردند وامروز ھم فضای اين صنعت 
چنين است .فعاالن اين واحد کارگری بايد با 
درايت وتامل وده ھا فوت وفن ديگر تالش نمايند 
تا از اين سد ھا عبور کنند.انتظاری از اين 
کارگران نمی توان داشت که از توان وظرفيت 

 آنان خارج باشد.
ھدف پوشيده وفحوای چرا ھاوپرسش ھای 
فراوان در مقاله انتقادی کارگران ضد سرمايه 
داری اين است که چرا مبارزه کارگران فوالد 
سمت وسوی ضد سرمايه داری وسراسری پيدا 
نکرد؟ ما ھم بنوبه خودمان اعتقاد مان بر اينست 
که کارگران فوالد می بايستی خيلی جلوتر وپيش 
ترسعی می کردند تا حمايت ديگر کارگران وتوده 
ھای اجتماعی ومردم را بسوی خود جلب 
کنند.اين کار دير انجام گرفت. اما،اينکه جريان 
ضد سرمايه داری  ناراحت باشد که چرا حرکت 
کارگران بدون توجه به ھدف واھميت تزجانمايه 

اين جريان راه نبرد،انتظاری بيھوده است. 
کارگران خود بنا به مقتضيات وچگونگی شرايط 
،مبارزه خودرا سازمان می دھند.ازطرفی راه 

تشکيالتی را که طبقه   –اصولی مبارزه سياسی 
کارگرايران درمسير چند سال مبارزه و تجربه 
آزمون وخطا درپيش گرفته نمی توان بدون منطق 
درستی تغيير داد.طبقه کارگرايران ريل 
استراتژيک خود را بعيد است باموھومات فرقه 

 ای عوض نمايد.
کارگران ضد سرمايه داری درمقاله خود 
ودرپاسخ به کارگران گروه ملی به مقايسه مبارزه 

پرداخته اند. مبارزه  ٩۶اين کارگران با خيزش 
 ٩۶کارگران فوالد ،با خيزش وبرآمد اجتماعی 

از دوجنس متفاوت اند. اين دو را نمی توان با ھم 
بر بستری به گستره  ٩۶مقايسه کرد.خيزش 

ايران ودر زمينه ای چھل ساله وبيشتر بود که با 
مواد ومالت ديگری اتفاق افتاد.مبارزه کارگران 
فوالد در يک جغرافيای کوچک شکل گرفت.با 
سال ھای متقاطعی که ھر بارمسير وساخت 
وساز کارخانه تغيير می کرد.کاری که جريان 
ضد سرمايه داری برای سنگين تر کردن وظايف 
کارگران گروه ملی وبرای ناتوان دانستن آنان 
جلوه داده. اگربحث خود را اين طور طرح می 
کرد که حرکت اعتراضی کارگران گروه ملی 

يا ھمزمان بود وميباستی از اين  ٩۶فوالد بعد از
خيزش تاثير می پذيرفت بازھم  جای گفتگو 

 داشت.اما مقايسه!!؟
جريان کارگران ضد سرمايه داری دو صفحه 

روايتی «وبيشتر از نقد ونوشته خود درمقابله با 
از دو سال سازماندھی ومبارزه کارگری درگروه 

اختصاص داده به عمدتا ھمان حرفھا  »ملی فوالد
ومواضع سياسی گذشته اش که حتما پاسخ عموم 
جريانات راھم خوب می داند.ما بعنوان جمعی 
ازفعاالن کارگری جنوب درنقد مقاله ايشان به 
ھمين نوشته اکتفا می کنيم وسر از سودای مسائل 

 فرقه ای وتفننی ايمن می داريم.
 

 کار،نان، آزادی   حکومت شورائی
 

 زنده باد انقالب زنده باد سوسياليسم
 

 سرنگون باد رژيم سرمايه داری
 جمھوری اسالمی 

 
برقرارباد حاکميت شورائی کارگران 

 وزحمتکشان
 

 زنده باد انترناسيوناليسم پرولتری
 »فعاالن کارگری جنوب«

 
  ٩٨نيمه اول آبان  

 حميد زرگانی
 
 
 

 کارگران گروه ملی فوالد وراھی که رفتند
 حميدزرگانی -"فعاالن کارگری جنوب"

١٠از صفحه   

ترکيسم، ابزار ارتجاع  پان
 برای ايجاد کينه و نفرت ملی

 ٨۴۶شماره   ٩٨آبان   ٢٠
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسالمی 

٩درصفحه   

اخيراجمعبندی ازمبارزات کارگران گروه ملی 
فوالد اھواز، بوسيله يکی ازکارگران سابق اين 

کارگرآواره ،  »پيمان شجيراتی«صنعت، با نام 
ورانده شده ازمحل کار وزندگی ،درخارج انتشار 
يافته. ما به نوبه خود ازجمعبندی ايشان درجزوه 

روايتی ازدوسال سازماندھی «ی تحت عنوان 
ازکاراين  »ومبارزه کارگری درگروه ملی فوالد

فعال کارگری تقديرمی نمائيم.وواقعا جای پيمان 
شجيرات را درميان جمع کارگران گروه ملی 
وھمکاران سابق خودخالی می بينيم.اميدواريم 
درآينده ودرمبارزات پيش روی اين کارگران 
وواحد ھای صنعتی ديگر، با تاثير پذيری ازاين 
دوره از مبارزات کارگران گروه ملی فوالد 

١٢ 

ـت)برای ارتباط با  یان (اق ـدا ھای خود را  نامه    سازمان 

 زيرارسال نمائيد.   به آدرس
 

 سوئيس:
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 
اره حساب  کمک ه شم ھای مالی خود را ب

راه  م بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھ
کی از آدرس ه ي ظر ب ورد ن د م ای  ک ھ

 سازمان ارسال کنيد. 
 شماره حساب:

 
Stichting ICDR  : نام صاحب حساب 
 
NL08INGB0002492097 
Amsterdam, Holland 

 
 نشانی ما برروی اينترنت:

 
http://www.fadaian-minority.org 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

 
info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 (اقليت) در تلگرام: 
 

https://t.me/karfadaianaghaliyat 
 آدرس کانال سازمان در تلگرام: 

http://T.me/fadaian_aghaliyat 
 آدرس سازمان در اينستاگرام:

https://www.instagram.com/
fadaianaghaliyat/ 

 آدرس سازمان در تويتر
https://twitter.com/fadaiana 

 آدرس سازمان در فيس بوک
https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliyat 

 آدرس نشريه کار در فيس بوک
https://www.facebook.com/
kar.fadaianaghaliyat 

 
 
 

 

 ای ميل تماس با نشريه کار:
kar@fadaian-minority.org 
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 کارگران گروه ملی فوالد وراھی که رفتند
 حميدزرگانی -"فعاالن کارگری جنوب"

برابر  با  ٢٠١٩ھای تلويزيون دموکراسی شورايی از اول فوريه   برنامه
 بر روی شبکه تلويزيونی ١٣٩٧ماه  بھمن ١٢

Komala TV / Shora TV شود. پخش می 
 

وی" بدين  وی / شورا تی ای شبکه تلويزيونی "کومله تی مشخصات ماھواره
 قرار است:

 ٢٧۴٨٠سيمبل ريت  ١١٩۵٧فرکانس: ) yahsatياه ست (ماھواره 
 عمودیپوالريزاسيون 

 
 ھای تلويزيون دموکراسی شورايی: ساعات پخش برنامه
 شب  ١١تا  ٩از ساعت دوشنبه:  

 عصر ۵تا  ٣صبح و ساعت  ١١تا  ٩ساعت -بامداد  ۵تا   ٣ساعت شنبه: بازپخش  سه

 
  شب  ١١تا  ٩از ساعت چھارشنبه: :  

 عصر ۵تا  ٣صبح و ساعت  ١١تا  ٩ساعت -بامداد  ۵تا   ٣ساعت پنجشنبه: بازپخش 

 
 شب  ١١تا  ٩از ساعت جمعه: :  

 شب ١٠تا  ٩از ساعت  شنبه: 
 

 عصر ۵تا  ٣صبح و ساعت  ١١تا  ٩ساعت  -بامداد ۵تا   ٣ساعت شنبه: بازپخش 

 
 صبح ١٠تا  ٩بامداد، ساعت  ۴تا  ٣ساعات يکشنبه: بازپخش 
 بعدازظھر ۴تا  ٣و ساعت  

 
، شماره تلفن: Shora.tv@gmail.comآدرس ايميل: 

٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧ 

 ٨۴۶شماره   ٩٨آبان   ٢٠


