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ستون اول
نسان نودينيان
ھراس جمھوري اسالمي و سايت تGابGنGاك از جGنGبGش
توده اي عليه اعدام!
امروز ديگر اعتراض به اعدام در خفا انجام نميشود .سال ھا ب&ود ك&ه م&ردم
ايران در خفا ،در محافل خانوادگي بشكل گسترده اي و غي&ر ع&ل&ن&ي ت&ن&ف&ر و
انزجار از كل حاكميت جمھوري اسالمي و بويژه اعدام را اب&راز م&ي&ك&ردن&د.
در چند سال گ&ذش&ت&ه اي&ن فض&ا ع&وض ش&ده .خ&ودآگ&اھ&ي س&ي&اس&ي ج&ام&ع&ه،
اعتراضات كوبنده ،اقدامات بسيار موثر و مفيد كمپ&ي&ن ھ&اي اع&ت&راض&ي در
اشكال مختلف در چند سال گذشته ،فعاليتھاي البيستي ف&ع&ال&ي&ن ك&م&پ&ي&ن ع&ل&ي&ه
اعدام و سنگسار براي جلب اف&ك&ار ع&م&وم&ي ك&ان&ون و ن&ھ&ادھ&اي انس&ان&ي و
مخالف اعدام ،ھزاران تظاھرات و اعتراضات كوبنده در خ&ارج از كش&ور،
مواد و مطالبات قطعنامه ھاي اول ماه مه ھا توس&ط ك&ارگ&ران ع&ل&ي&ه اع&دام،
اعتصاب عم&وم&ي م&ردم ك&ردس&ت&ان ع&ل&ي&ه اع&دام و ب&راي آزادي زن&دان&ي&ان
سياسي ،كمپين مادران پارك الله و ده ھا اقدام اع&ت&راض&ي و حض&ور ط&ي&ف
وسيعي از روشنفكران و وكالي مبارز و انساندوست در دف&اع از زن&دان&ي&ان
سياسي محكوم به اعدام ،به بار نشسته .و اينبار ما شاھد اعتراض&ات ك&وب&ن&ده
در كشورھاي ھمجوار ايران ھست&ي&م .ن&م&ون&ه اع&ت&راض&ات م&ردم ان&ق&الب&ي و
مبارز شھرھاي افغانستان عليه جمھوري اسالمي با حمل ده ھ&ا پ&الك&ارد از
تصاوير زندانيان سياسي محكوم به اعدام و محكومي&ت اح&ك&ام اع&دام ت&وس&ط
آنھا ،به صحنه سياست خودآگاھان&ه ج&ام&ع&ه تص&وي&ر م&ت&ف&اوت دي&گ&ري داده
است .مردم انقالبي افغانستان با ابتكارات و اعتراضات خود مبارزه مردم و
جامعه در ايران را يك قدم بجلو بردند .و ديروز در سليمانيه با ابتكار فعالي&ن
مبارزه عليه اعدام و براي آزادي زندانيان سياسي انسانيت و دفاع از حرمت
انسان در مقابل قتل عمد دولتي و اعدام كه روزان&ه ت&وس&ط رژي&م ج&ن&اي&ت&ك&ار
اسالمي اعمال ميشود ،بشريت در دف&اع از خ&ود و ك&رام&ت انس&ان&ي اش ب&ا
قامتي بلند و افتخار آفرين ايستاد .تظاھرات و راه پيمايي م&ردم س&ل&ي&م&ان&ي&ه و
مھاجرين ايراني ساكن اين شھر ھراس جمھوري اسالمي و سايت تانب&اك را
افزايش داده است .اينھا ناتوان و درمانده از ديدن تظاھرات مردم شھرھا در
افغانستان و كردستان عراق ،راه چاره را در ت&ح&ت فش&ار گ&ذاش&ت&ن اح&زاب
حاكم در كردستان عراق ديده اند .و به ب&ھ&ان&ه م&ت&ض&اد ب&ودن ارق&ام ش&رك&ت
كنندگان زبوني و ھراس خ&ود را ع&م&ال ب&ه ج&ام&ع&ه نش&ان داده ان&د .ظ&اھ&را
سايت "پيامنير" بجاي شركت صدھا نفر در تظاھرات و راه پ&ي&م&اي&ي ع&ل&ي&ه
اعدام ،شركت ھزاران نفر را منتشر كرده است ،و اين در حالي است كه در
اين سايت در بخشھاي كردي و عربي از شركت صدھا نفر اطالع داده ش&ده
است.
جمھوري اسالمي و محسن رضايي جنايتكار در سي سال گذشته ھر چ&ه در
قدرت و توانشان بود با سركوب ،اعدام و زنداني انجام دادند .دستگاه جن&اي&ت
و اعدام اينھا ھنوز از ما قرباني ميگيرند ،ميخواھند كل جامع&ه را م&رع&وب
كنند ،ميخواھند فضاي سركوب دھه  ٦٠را بر صحنه س&ي&اس&ي ج&ام&ع&ه پ&ھ&ن
كنند .اينھا براي اين اعمال كث&ي&ف و ض&د انس&ان&ي ن&اك&ام ش&ده ان&د .ج&ن&گ و
دعواي اينھا بر سر ارقام صدھا يا ھزاران اوج استيصال شان را به ن&م&اي&ش
ميگذارد.
ھراس رژيم اسالم&ى از ب&االگ&رف&ت&ن م&وج اع&ت&راض&ات م&ردم اس&ت! رژي&م

جمھوری اسالمی در اعتراضات سال  1388جان بدر برد،
سرنگونی آن ھنوز در دستور است.
بخش  ،1بخش  2در صفحه 4
مصاحبه نشريه مبارزات کمونيست با مجيد حسينی
جمھوری اسالمی در اعتراضات سال  1388جان بدر برد،
سرنگونی آن ھنوز در دستور است.
بخش سوم
مبارزان کمونيست :منظور از عقب تر بودن نيروھای سياسی چ&پ اي&ران از ت&ح&رک&ات ت&وده ای
چيست؟
مجيد حسينی :منظور از عقب تر بودن نيروھای سياسی ،آگاه تر دانستن توده ھ&ای م&ردم از اي&ن
نيروھا نيست .تعريف دو قطبی از رابطه توده ھا و جريانات سياسی مورد نظر نيست .مسئله بي&ان
ضعف سياس&ی اح&زاب در ش&ن&اخ&ت از ج&ن&ب&ش اع&ت&راض&ی ،ارزي&اب&ی ن&ادرس&ت از ام&ک&ان&ات و
محدوديتھای خود و نحوه دخالتگری در جريان آن تحرکات قدرتمند توده ای و ب&ع&د از آن اس&ت.
جامعه ايران تالطم ھای مھمی را از سر گذراند و در جريان آن نيروھای س&ي&اس&ی م&ی ت&وانس&ت&ن&د
موقعيت اجتماعی و نفوذ سياسی خود را تحکيم کنند .از ادعا ھا و بحث ھای علی الع&م&وم ب&رن&ام&ه
ای و سياسی و تبليغی احزاب و قضاوت آنھا نسبت به خود بگذريم ،در جري&ان آن ت&ح&والت ھ&ي&چ
نيروئی نتوانست خود را با خواست و مطالبه ای سياسی و اجتماعی آنچنان پيوند دھد که در
بقيه در صفحه 3

در اين شماره ھمچنين ميخوانيد:

شنبه  ٢٩ژانويه روز جھانی دفاع از زندانيان سياسی و عليه اعدام است.
صفحه 9
مبارزان كمونيست:
ليست احزاب ،نھادھا و فعالين سياسی که تا اين لحظه برای تظاھرات ٢٩
صفحه 9
ژانويه فراخوان داده اند:

ليست تظاھراتھای  29ژانويه صفحه 8
تونس راه نشان داد!
اسد نودينيان
nodinyan.asad@yahoo.se
صفحه 2
رژيم سرمايه اسالمی مسبب جانباختن  4معدنچی ) اسد نودينيان( صفحه 6

اساس سوسياليسم انسان است  .سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است )منصور حکمت(

س

مبارزان کمونيست
اسالمى از تحرکات کارگرى ،دانشجويى و جنبش زنـان
و جوانان در ھراس اسـت! مـيـزنـد تـا بـه خـيـال خـودش
اقتدارش را اعالم کند! ميکشد تا فضاى ارعـاب بسـازد!
سنگسار ميکند تا ناتوانى و صعفش را پنھان کند!
پاسخ ما اما ھمدوش با تمام زندانيان ،ھمگام به ميليونـھـا
انسان عاصى مبارزه يکپارچه و مـتـحـد اسـت ,رژيـم را
بارھا به عقـب نشـيـنـى کشـانـده ايـم ,پـاسـخ مـا تـعـرض
است ,نبايد منتظر اعـدامـى ديـگـر بـاشـيـم تـا بـه مـيـدان
بيائيم ,بايد رژيم را به عقب نشينى ممتد بـکـشـانـيـم ,ايـن
منطق مبارزه و پيروزى است!
راه پيمايي و تظاھرات مردم در سليمانيه از فراخوان ما
در روز ٢٩ژانــويــه حــمــايــت كــرده انــد .بــه کــمــپــيــن
اعتراضى روز شنبه  ٢٩ژانويه روز جـھـانـى دفـاع از
زندانيان سياسى و مبارزه عليه اعدام بپيومنديم!
نسان نودينيان 22ژانويه ٢٠١١
تونس راه نشان داد!
اسد نودينيان
nodinyan.asad@yahoo.se
سقوط دولت ديکتاتوری تونس بعد از  23سال به
يکباره کشورھای زيادی را در افريقا و كشورھاي
عربي به زلزله سياسي كشاند .بدنبال سقوط دولت و
فرار رئيس جمھوری اين کشور تظاھراتھای
اعتراضی در شھرھای بزرگ در الجزاير ،اردن،
مصر بجريان افتاد  .تظاھراتھا در تقابل با سياست
حذف سوبسيدھھا و باال رفتن قيمت مواد اوليه زندگی
صورت گرفته است .اما ھمزمان با آن مسئله آزاديھای
سياسی و به چالش کشاندن حکومتھا در ميان شعارھاي
تظاھر کنندگان مشاھده می شود .رژيم ھای سرکوبگر
و مستبد اين کشورھا با پليس و نيروھاي نظامياشان به
مقابله با اعتراضات دست زدند .اما در عين حال
شورش مردم تونس زنگ خطر نا کارا بودن سياست
مطلق سركوب را در اين شرايط به مشامشان رسانده
است  .الجزاير از حذف سوبسيدھا عقب نشست و
اعالم نمود که قيمتھا را به حالت اوليه خود بازگردانده.
مصر اعالم نمود که قصد ندارد فعال اين سياست را
پيش ببرد و قيمتھا به حالت خود باقی خواھند ماند.
مراکش اظھار نگرانی نموده و در اردن تظاھرات
ھای بزرگی صورت گرفته و اعتراضات ادامه دارد.
کليه دول عربی با احتياط به شورش مردم تونس
برخورد کرده و عمال سکوت نموده اند .
دوقطبي نيروھاي نظامی  ،مجلس و نخست وزير اين
کشور از يک طرف و مردم در خيابانھا از طرف
ديگر ادامه دارد .سرنوشت "دولت ائتالف ملي" براي
بخش عمده حزب حاكم سابق)حزب دمكراتيك قانون
اساسي( ھمچنان در زمين و خيابانھا معلق شده است.
مردم خواھان انحالل اين حزب و پاك كردن عناصر و
كساني ھستند كه در دولت و دستگاه سركوب و قدرت
بوده اند .و حزب حاكم تالش ميكند پلي ميان مردم در
خيابانھا ،اپوزيسيون و مخالفين و با حفظ قدرت سياسي
اش ايجاد كند .روز دوشنبه  17ژانويه سه حزب
اپوزسيون و حزب حاکم قبلی برای ايجاد دولت موقت
 ،با اعالم ليستی از وزرا به پايان رسيد .از دل اين
مذاکرات دولتی متشکل از سه وزير در
پستھای فرعی از احزاب اپوزيسيون و دادن پستھای
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حساس و مھم به حزب حاکم و وزرای قبلی
) پستھای اقتصاد ،داخلی  ،امنيت و (...تشکيل
گرديد.
ھمزمان با اين توافقات برای به خاموشی کشاندن
اعتراضات مردم و حفظ نيروھھای نظامی در
اعتراضی
حضور
با
مردم
خيابانھا،
خود خواستھای خود که در راسا آن اعالم انحالل
حزب حاکم و وزيران آنھا در حکومت است را
اعالم نمودند .پليس با گاز اشک آور به مقابله با
تظاھر کنندگان دست زد.
ادامه اين اعتراضات و گسترش آن به اکثر شھرھا
يک روز بعد از اعالم حکومت  ،اين حکومت را با
اعالم استعفای چھار نفر از وزرای که سه تن از
آنھا از اعضای سنديکاھھای کارگری بودند  ،با
بحران و سقوط روبرو نموده است.
نخست وزير اعالم عفو عمومی نمود ،برای از زير
تيغ رد کردن حزب حاکم )حزب جنبش دموکراتيک
قانون اساسی( بن علی و شش تن از نزديکانش را
از اين حزب اخراج نمود .و يک ساعت بعد با
اعالم استعفای رئيس جمھور موقت و نخست وزير
از اين حزب تالش نمودن که معترضان را آرام
نمايند .اما اتحاديه کارگری تونس در اطالعيه ای
نارضايتی خود را به حضور اعضای از دولت قبلی
در کابينه دولت موقت ملی اعالم نمود و از سه
وزير خود در اين کابينه خواست به اعتراض به
حضور اين افراد در ھيئت وزيران از مقام خود
استعفا دھند بدنبال استعفای اين سه تن دو نفر ديگر
از كانديداھا احزاب مخالف نيز استعفا داده و خبر
ھا حاکی از استعفای کسانی ديگری می دھد اين
عمال دولت را با سقوط مواجه نموده است.
اينکه ادامه اين اعتراضات و به چالش کشيدن
حکومت در ادامه خود سرنوشت قدرت سياسی در
تونس را به چه مسيری خواھد کشاند امری است که
تحوالات آتی می تواند آنرا نشان دھد .تا اينجا ھنوز
مردم با حضورشان در خيابانھا و با بيان خواستھای
راديکال خود اراده جمعي خود را برای به ثمر
رساند انقالب نشان می دھند .تصاوير و گزارشات
رسانه ھا از اين اعتراضات مردم خشمگينی را
نشان می دھد که مصممانه خواستار لغو احزب
حاکم و محاکمه کليه سران اين حزب ھستند .معلمی
در يک مصاحبه می گويد»رفتن بنعلی به تنھايی
کفايت نمیکند ،بايد تمام دستگاه حکومتی وی
برچيده شود «.جوان معترضی نيز گفت» :ما
میخواھيم که در ثروت کشورمان سھيم باشيم «.به
گفته وی »اعضای حزب حاکم ،ھمه ثروتمندند
ومردم ديگر فقير «.اينھا پيامھای مردم معترض
برای به نتيجه رساند ن جنبش اعتراضيشان است.
يک ويژگی ديگراين جنبش تا کنون عدم حضور
فعال نيروھای ارتجاعی اسالمی در آ ن است .
اما مردم گرسنه تا کنون با اعتراضات خود
توانسته اند حکومت قبلی را به شکست و رئيس
جمھور ديکتاتور را بعد از  23سال حاکميت
سرنگون نمايند .مسئله قدرت سياسی را به امر
روز خود تبديل نمود و برای تغييراتي بنيادی
خيابانھا را در دست دارند ،قيام انقالبي مردم
تونس در خارج از تونس و در کشورھاي ھمجوار
موجی از اعتراضات را دامن زده و ھمه دولتھا را
غافلگير نموده است  .رئيس سازمان امنيت المان از
مردم ديگر فقير «.اينھا پيامھای مردم معترض
برای به نتيجه رساند ن جنبش اعتراضيشان است.
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يک ويژگی ديگراين جنبش تا کنون عدم حضور فعال
نيروھای ارتجاعی اسالمی در آ ن است .
اما مردم گرسنه تا کنون با اعتراضات خود توانسته اند
حکومت قبلی را به شکست و رئيس جمھور ديکتاتور
را بعد از  23سال حاکميت سرنگون نمايند .مسئله
قدرت سياسی را به امر روز خود تبديل نمود و برای
تغييراتي بنيادی خيابانھا را در دست دارند ،قيام انقالبي
مردم تونس در خارج از تونس و در کشورھاي
ھمجوار موجی از اعتراضات را دامن زده و ھمه دولتھا
را غافلگير نموده است  .رئيس سازمان امنيت المان از

غافلگير شدن سازمانش و عدم پيش بينی چنين تحولی
سخن به ميان آورده  ،ترس از اين تحول برای آنھا
منحصر به تونس و سرنگونی رژيم حاکم آنجا نيست
آنھا از ادامه اين اعتراضات و گسترش آن در تعداد
زيادی از کشورھھای عربی است.
مردم تونس خواھان آزادی تمامی زندانيان سياسی  ،لغو
ممنوعيت فعاليتھای سياسی احزاب و در يک کالم حفظ
نرمھای سکوالر در جامعه ھستند.
سمبل اين اعتراضات در تونس محمد بوعزيزی جوان
 26ساله فارغ التحصيل از دانشگاه که در نتيجه درصد
باالی بيکاری برای تامين معيشت خود و خانواده اش از
شھر کوچکی به پايتخت برای کار رفته و دکه سبزی
فروشی او توسط پليس وحشيانه مورد حمله قرار گرفت
و عزيز بدنبال اين اقدام پليس در شھر خود و در انظار
عموم و در اعتراض به اين شرايط خود را سوزاند .اين
اقدام او سمبل شروع اعتراضات و گسترش آن در تونس
شد ،در چند روز اخير در مصر ،اردن و موريتانی و
الجزاير نيز جوانانی با سوزاندن خود در مقابل مجلس و
در انظار عمومی می خواھند توجه جامعه را به شرايط
مشابه مردم در اين کشورھھا جلب کنند .تظاھراتھای
اعتراضی ھمچنان در اين کشورھا ادامه دارد.
اگر بحران اقتصادی و يورش افسار گسيحته ای که
سرمايه و رژيمھای حامی آن در اقصي نقاط جھان بر
مردم آورده اند ،در بيشتر کشورھاي اروپايي از جمله
فرانسه كه تاثيرات بالفصل و مستقيمي بر روند ،شكل و
نحوه اعتراضات مردم تونس گذاشته با تظاھراتھای
گسترده توده ای مواجه شد ،و سرانجام حکومت و نظام
حامی سرمايه به تقبل اين شرايط بر زندگی تودھھای
مردم تا کنون توانسته اند بار اين بحران را بردوش
مردم بيندازند.
اما در کشورھھای سرکوبگر و مستبدی چون تونس که
دولت راسا حامی و حافظ چنين نظامی با ايجاد خفقان و
سرکوب و ايجاد ارتش وسيع کارگران ارزن برای
سرمايه توانسته راه را برای سرمايه ھا باز نگه دارد.
چنين حمالت گسترده ای به زندگی مردم ديگر كارد را
به استخوان رساند .و تونس و شورش مردم آن نشان داد
که شورش گرسنگان در قدم اوليه خود خواھد توانست
اين نظامھا را که تا ديروز بعنوان جزيره آرامش
سرمايه از آن نام می بردند ،در ظرف  4ھفته اعتراض
سرنگون نمايد.
جنبش اعتراضی مردم تونس راه را نشان داد .بدون
شک مردم ايران که خود تجربه سرنگونی رژيم شاه و
تجربه  30سال مقابله با ھارترين رژيم سرمايه را
دارند  .بخوبی می دانند که کم دردسرترين راه برای
خالصی از رژيم حامی سرمايه اسالمی تجربه مردم
تونس است .شورش گرسنگان در تونس راه نشان داد.
اسد نودينيان

مبارزان کمونيست
ادامه بخش سوم
انظار با آن تداعی گردد .فعاليت ھيچ نيرويی مطالبه
مشخص سياسی و اجتماعی اين دوره جامعه را به ياد
مردم نمی آورد تا امروز حلقه ارتباطی تداوم دار آن با
جنبش ھای راديکال و مترقی باشد .ھيچ جريانی نه
توانسته در ھيئت مدعی در برابر با جمھوری اسالمی،
بعنوان جريان سرنگونی طلب ،در مقام داشتن راه حل
برای نجات جامعه ايران در ابعاد ضعيف و يا قوی
ظاھر گردد .اعتراضات در تھران و ديگر شھرھا
فرصت ھای خوبی برای پيشروی نيروھای سياسی
چپ و کمونيست ھا فراھم آورد ،ناتوانی در بھره
بردارھای ممکن و قابل حصول از آن رويدادھا نشان
ضعف ھای جدی است .انتظار بود بعد از پايان آن
اعتراضات نيروھای سياسی بطور واقع بينانه و به دور
از حس رقابت و سکتی گری به نقش خود نگاه بيندازند
و از تجارب آندوره برای بر طرف کردن ضعف و
نواقص موجود استفاده کنند .اما قضاوت تمام جريانات
نسبت به نقش خود در آن رويدادھا خالف اين را نشان
ميدھد و اين وضع مايه نگرانی است.
اکنون شاھد عقب نشينی سياسی چپ و پاس دادن خطا
و اشکاالت خود به پشت سر توجيھات کليشه ای از
قبيل توھم به سبز ،به ميدان نيامدن طبقه کارگر،
اعتراض باال شھريھا و سرکوبگريھا و جنايات رژيم و
غيره ھستيم .شاھد آشفته فکری و عقبگرد در ارزيابی
از آن اعتراضات و تحليل از اوضاع کنونی ايران
ھستيم .اين توجيھات و آشفته فکری ناشی از سنت کار
و ظرفيت ھای پائين سياسی اين نيروھا در جواب به
اوضاع جاری است .در ھرحال اسم ضعف ھا را ھر
چه بگذاريم در اين دوره احزاب و سازمانھای چپ
جوابگو نبودند و متناسب با جنبش اعتراضی ايفای نقش
نکردند .چاره انديشی برای بر طرف کردن اين ضعف
در دستور کسی نيست و در عوض ھمه نيروھای
سياسی به از سرگيری مجدد اعتراضات توده ای و
تکرار دوران طالئی آن اميد بسته اند .معلوم نيست خود
آنھا در صورت از سرگيری اعتراضات و يا عدم از
سرگيری آن کجا ايستاده اند و ميخواھند به چه کاری
مشغول شوند؟ آيا باز ھم داستان تکراری نخواھد بود؟
اوضاع ايران ھنوز بحرانی است ،مسئله دولت و
سرنوشت آن در دستور است ،موقعيت نيروھای چپ
نسبت به اين مسئله معيار سياسی بودن آنھا است .فعال
بنظر نمی آيد نيرويی در کشمکش بر سر سرنوشت
جامعه طرف حساب اين دولت باشد و يا اينکه اين مسير
را برود؟ غيبت چنين نيروئی در صحنه سياسی ايران
خالء جدی در جبھه جنبش اعتراضی ايجاد کرده و از
جمله عوامل اصلی بقاء جمھوری اسالمی است .اين در
حالی است که در تاريخ ايران ھيچگاه جنبش راديکال و
آزاديخواھانه اجتماعی اين چنين در سطح ايران گسترده
و روشن بين نبوده است .ھيچگاه اين چنين تمايل
عمومی و حرکات ھای اجتماعی در روی آوری به
افکار مترقی و کمونيست قوی نبوده است.
مبارزان کمونيست :با توجه به آنچه گفتيد ،نقش احزاب
و سازمانھای چپ را در آن اعتراضات چگونه می
بينيد؟
مجيدحسينی :الزم است بگويم بحث اينجا ارزيابی
جامع از عملکرد احزاب و سازمانھای چپ نيست و
فقط به جنبه ھای مھمی اشاره خواھم کرد .جريانات
چپ بطور کلی و بصورت ويژه تمام جريانات موجود
و موسوم به کمونيسم کارگری بعد از مرگ منصور
حکمت و حزب کمونيست ايران و کومه له فعلی را مد
نظر دارم .شکی نيست که تعدادی از اين احزاب و
جريانات در دوره تحرکات گسترده توده ای سال 1388

شماره 20
نقش داشتند و با معيارھائی ميشود آنرا مثبت
ارزيابی کرد .انتقادات به نواقص کار به معنی نفی و
ناديده گرفتن فعاليت اين جريانات نيست .اتفاقا حجم
فعاليت تعدادی از آنھا در دوره اعتراضات بی سابقه
بود و قابل مقايسه با ھيچ دوره ديگری از فعاليت
نيروھای چپ در ايران نيست .مسئله حجم فعاليت ھا
نيست و مسئله کيفيت و جھت ھای سياسی است.
خارج از ميزان و چند و چون فعاليت ھا ،نفس
حضور اين جريانات با وجود پراکندگی و گوناگونی
و اشتباھات سياسی آنھا در جلب توجه بخشھائی از
مردم به آزاديخواھی نقش دارد .اما عملکرد و
سياست جريانات چپ متناسب با افق و خواست ھای
جاری بر آن تحوالت و آنچه جامعه را به جوش
آورده نيست .چپ اجتماعی در رديف قوی ترين
نيروھا در آن اعتراضات و در جامعه امروز ايران
است ،اما چپ سازمانيافته و متحزب نتوانسته
جوابگوی اين وضعيت باشد .فکر ميکنم جريانات
چپ در آن ماجرا و کال در رابطه با مسئله تعيين
سرنوشت جامعه فاقد سياست روشن و پايدار و
استراتژی ھستنند.
در جريان آن اعتراضات احزاب و جريانات مواضع
سياسی کم و بيش متفاوتی داشتند و فاصله ھا تا
حدودی قابل روئيت بودند .اما بعد از پايان
اعتراضات در جريان ارزيابی از آن ،مواضع
سياسی اکثريت اين جريانات بھم نزديک گرديد .تبين
ھا عليرغم تفاوتھائی دارای محورھای مشترک جدی
با ھم ھستند .ھمه اين جريانات بال استثناء چشم اميد
به ميدان آمدن طبقه کارگر در تحوالت آتی بسته اند
و بر حضور سازمانيافته اين طبقه در تحوالت آتی
تاکيد دارند .اين اميد به حضور طبقه کارگر و
سازمانيافتگی آن در تحوالت آتی متکی به ھيچ
پراتيک و فعاليت نقشه مند اين احزاب در ميان طبقه
کارگر نيست .تحليل است و خود به خودی .عالوه بر
اين با چنين اظھاراتی دانسته و ندانسته دارند توافق
عمومی خود را بر سر "عدم حضور" طبقه کارگر
در جريانات سال  1388بر مال ميکنند .بطور غير
مستقيم ميگويند ،علت سرنگون نشدن رژيم و به
سرانجام نرسيدن آن اعتراضات ناشی از شرکت
نکردن طبقه کارگر در آن بود .اين نتيجه گيری
نادرست است .شکی در اين نيست که اگر کارگران
بمثابه طبقه در آن ماجرا دخالت ميکردند اين رژيم
يک ھفته دوام نمی آورد .اما در آوردن آن احکام از
حضور و عدم حضور طبقه کارگر و حواله کردن
ضعف جريانات سياسی به پشت طبقه کارگر ناشی
از بستر سياسی مشترک چپ ميباشد .چپ غيير
اجتماعی نواقص خود را نمی بيند ،خيلی سريع
مجذوب تحرکات توده ای ميشود و با فروکش کردن
و يا ناکامی آن با ھمان سرعت به سنگر توجيھات
سنتی خود باز ميگردد .اين ديد تصوير محدود
نگرانه و غير اجتماعی و يک طرفه از طبقه کارگر
و جايگاه آن بدست ميدھد .يک وجه مھم ديگر آن
دست کم گرفتن وزن تحرکات توده ای و عمومی بر
فضای جامعه ،بر طبقه کارگر و سرنگونی دولتھا و
شروع و انجام انقالبات است .اين موضوع بحث
جداگانه ای می تواند باشد و اينجا خيلی کلی و
مختصر به نکاتی از سياست ھای اين احزاب اشاره
ميکنم.
انقالب دانستن آن اعتراضات ،قيام خواندن آن و يا
شورش و خيزش توده ای و غيره به خودی خود
اشکالی ندارد ،اشکال بر سر سياست و تاکتيک و
استراتژی بيرون آمده از اين ترمھا است .حزب
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بھمن 89
کمونيست کارگری ايران آن اعتراضات را انقالب
ميداند ،وقوع انقالب را فرض و حتمی گرفته است و
تحقق استراتژی انقالبی خود را تضمين شده به حساب
می آورد .در نتيجه انقالب در حال جريان نيازی به
نقشه و برنامه و سياست و تاکتيک و مرزبندی روشن
با جريانات غير انقالبی و در نھايت استراتژی برای به
ثمر رساندن آن انقالب ندارد .چون از نظر او خود
استراتژی ،يعنی انقالب دارد اتفاق می افتد و به سر
انجام منطقی خود می رسد .در اين ديدگاه انقالب جای
ھمه تدابير الزم را گرفته و دير يا زود توده ھا ،يا طبقه
کارگر ،و يا توده ھا و طبقه کارگر با ھم انقالب را به
ثمر خواھند رساند .حاال که خبری از حرکات توده ای
در آن مقياس نيست ،از نظر آن حزب باز ھم انقالب
ادامه دارد و بعدا اگر تحرکی در آينده شروع شد اين
تحرک باز ھم ادامه ھمان انقالب است .چنين متدی نمی
تواند تفاوت بين دوره ھای مختلف اعتراضات را ببيند
و ھر رويدادی را فورا در چھارچوب انقالب جاری و
انقالبی که قرار است اتفاق افتد می گنجاند و برای آن
تبليغ و ترويج و سياست گذاری ميکند .در واقع حزب
عمال به انتظار وقوع انقالب نشسته و از نظر او نتيجه
طبيعی انقالب جاری قدرتمندی چپ و حاشيه ای شدن
نيروھای غير انقالبی است .نتيجه ميگيرد ،پس ھر
کسی و ھر نيروئی آمد و در اين انقالب شرکت کرد ما
را تقويت ميکند و نبايد به شرکت کنندگان در آن سخت
گرفت .ھم چنين انقالب جای نقش حزب و امر آن را
گرفته و حزب از انجام وظايف اساسی خود دور افتاده
و وظايف خود را به توده ھا محول کرده است .اين
ديدگاه انقالب  57و تکرار کپی آنرا مد نظر دارد و
متکی به تجربه کمونيستھا از آن انقالب و به خون
کشيدن آن انقالب توسط ضد انقالب اسالمی نيست.
متاسفانه رويدادھای تا کنونی نشان داد که احتمال انجام
انقالب به شکل انقالب  1357در ايران بسيار ضعيف
است .حتی در صورت وقوع آن ،برای حفظ کم ترين
دستاوردھايش احتياج به حزب سياسی کمونيستی
قدرتمند دارد .قدرتمند کردن حزب بدون استراتژی
کسب قدرت سياسی و تالش برای گسترش نفوذ آن
تحت ھر شرايطی ممکن نيست .در ايران امروز تصادم
بين انقالب و ضد انقالب ،مردم و رژيم ،طبقه کارگر و
بورژوازی بسيار پيچيده تر و بی رحمانه تر از دوره
انقالب  57است .شکی در اين نيست که سياست و
عملکردھای اين حزب به نسبت نيروھای چپ دوره
انقالب  57رو به جلواست ،اما برای اين دوره ابدا
جوابگو نيست .بعنوان نمونه در جريان تحرکات توده
ای و باال رفتن راديکاليسم آن ،جريان سبز و ملی
مذھبی ھا به وحشت افتادند و يکی از تاکتيک ھای آنھا
برای جلو گيری از راديکاليسم انقالبی و جلوگيری از
خواست سرنگونی روی آوری به صادر کردن بيانيه و
رديف کردن موادی در آن برای سد کردن مبارزات
مردم بود .ھمزمان با اين ماجرا تعدادی از احزاب چپ
برای باال بردن توقعات مردم و خنثی کردن اين حرکت
ملی مذھبيھا دست به عمل متقابل زدند و بيانيه ھايی
دادند .قبل تر از آن ھم بيانيه ده فرمان از طرف حککا
صادر شده بود .تاکيد ميکنم که ايرادی به مواد آمده در
آن بيانيه ھا و محتوای آنھا وارد نيست ،ايراد به جايگاه
اين بيانيه ھا و ديدگاه پشت آنھا در رابطه با موقعيت
جنبش اعتراضی و آن حزب و چکونگی رابطه متقابل
آنھا با ھم بود .صادر کردن آن بيانيه ھا خوانايی با آن
اوضاع نداشت و من فکر ميکنم بيراھه ای بود که رفتند
و ھمان موقع اين را نوشتم .مسير باال بردن توقعات
مردم و افشای جريانات ملی مذھبی و تاکتيک آنھا در
آن شرايط مشخص از طريق کوبيدن بر خواست
سرنگونی جمھوری اسالمی به پيش برده ميشد.
بقيه در صفحه 7

مبارزان کمونيست
مصاحبه نشريه مبارزات کمونيست با مجيد حسينی
جمھوری اسالمی در اعتراضات سال  1388ج1ان ب1در
برد،
سرنگونی آن ھنوز در دستور است.
بخش اول
مبارزان کم1ون1ي1س1ت :اعWتWراضWات مWيWلWيWونWی مWردم در
تھران و در شھرھای بزرگی چون اصفھان و شيWراز و
مشWWھWWد و  .....در خWWرداد  1388چWWه نWWتWWيWWجWWه ای بWWر
موقعيت جمھوری اسالمی و رابطه آن با مردم گWذاشWت
و دستاورد ھای آن اعتراضات چه بود؟
مجيدحسينی :اعتراضات بعد از "انتخWابWات" ھWم دولWت
اسالمی و ھم جامعه ايWران را جWنWبWانWد .رژيWم اسWالمWی
ھنوز نتوانسته است موقعيت خود را به شWرايWط قWبWل از
"انتخابWات" در داخWل ايWران و در سWطWح بWيWن الWمWلWلWی
بازگردانWد .بWدنWبWال آن اعWتWراضWات اوضWاع جWمWھWوری
اسالمی بWه گWونWه ای اسWت کWه اجWرای ھWر بWرنWامWه و
پروژه سياسی و اقتصادی دولتی و از سWر گWذرانWدن آن
روزھائی که با اتفاقات سياسی مناسبتی دارنWد در سWايWه
استقرار نيروھای نظWامWی در نWقWاط مWخWتWلWف تWھWران و
ديگر شھرھای بزرگ قابل اجرا ميشوند .نزديک بWه دو
سال است دولت حالت آماده بWاش نWظWامWی دارد و تWقWال
ميکند چھره نظامی و گشت و گذار نيروھای نظامWی را
به رکن دائمی در جامعه تبديل کند و ايWن پWديWده بWا ايWن
ابعاد بعد از اعتراضات خرداد شروع شد.
اکنون رژيم نه تنھا با مردم بلکه با ارگانWھWای خWود در
کشمکWش اسWت .اخWتWالف درون حWکWومWت از مWحWدوده
اختالف بين دو جWنWاح اصWولWگWرا و اپWوزيسWيWون سWبWز
عبور کرده و جناح اصWولWگWرا را بWه دارو و دسWتWه و
شاخه ھای مختلف تقسيم کرده است .اين جناح بWا مWھWره
ھا و ارگانھای خود ھم در افتاده اسWت .دولWت فWعWلWی بWا
مجلس شورای اسالمی ،با مجمع تشخيص مصلحWت ،بWا
مجلس خبرگان و شWورای نWگWھWبWان و بWا طWيWف بسWيWار
زيادی از آيWت ] ھWای ريWز و درشWت مشWکWل دارد.
بسياری از موافقان و کاربWدسWتWان و بWنWيWاد گWذاران ايWن
دولت در سيستم نظامی و اداری آن به صف مخالفWان و
ناراضيان پرتاب شWده انWد .اعWتWراضWات مWردم نWه تWنWھWا
اختالفات دو جناح اصولگرا و سبز را عميق تWر نWمWود،
باعث ايجاد دسته بنديھای جديد و متعدد در درون دولWت
احمدی نژاد گشته است .از سر تا پای ايWن نWظWام دسWتWه
بنديھا بيرون ميزند .روز بروز از طيف مدافعين دولWت
کمتر ميشود و در عوض دايره مWخWالWفWان آن وسWيWع تWر
ميگردد .در نتيجه اين دولت چاره ای ندارد جWز ايWنWکWه
بصورت يک باند مافيائی کوچک و کوچکتWر و مWتWکWی
بر نيروھای نظامی و سرکوب عمل کند .اما ايWن مسWيWر
راه بی انتھائی برای دولت نيست .انحWصWار اسWتWفWاده از
نيروھای نظامی در برابر با جامWعWه در دسWت او بWاقWی
نمی ماند .شايد دولت بتواند جلWو بWرود و بWرای سWر پWا
نگھداشWتWن نWظWام اسWالمWی چWنWد قWدم ديWگWر بWر دارد و
شرايطي بدتر از اوضاع كنوني را بر جامWعWه کWنWد ،امWا
راه عقب نشينی ندارد .اگر مقابله کشWورھWای غWربWی بWا
رژيم به بھانه مسئله اتمی بداد جمھوری اسالمی نWرسWد،
ادامه وضعيت فعلی به احWتWمWال بسWيWار زيWاد مWنWجWر بWه
فروپاشی نظام اسالمی و يا از سWر گWيWری اعWتWراضWات
توده ای برای سرنگونی آن خواھد شد .در ھر صWورت
آن اعWWتWراضWWات مWWانWدگWWاری جWمWWھWوری اسWالمWWی را بWWه
ضعيف ترين احتمال ممکن در اوضWاع سWيWاسWی ايWران
نزديک تر کرده است.
از طرف ديگر نظام سرمايه داخلی و جھانی وجود ايWن
رژيم را "خطر"ساز بWرای بWروز انWقWالب و پWا گWيWری
جWWنWWبWWش ھWWای اعWWتWWراضWWی قWWوی و راديWWکWWال در ايWWران
ميدانند .عليرغم روابط رنگين ديپلماسي و مذاكره و راه
دادن احمدي نژاد به مراكز بين المللي ،يWك وجWه تWالش
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آنWWھWWا حWWفWWظ مWWنWWافWWع خWWود در صWWورت فWWروپWWاشWWی و يWWا
سرنگونی اين رژيم و تمرکز رقابWت قWدرتWھWای بWزرگ
دنيا حول منافع خودشان است .بورژوازی جھانWی قWوی
شدن چWپ و کWمWونWيWسWم در ايWران را خWطWرنWاکWتWر از
جمھوری اسالمی به حال خود مWيWدانWنWد .دولWت احWمWدی
نژاد متوجه اين نگرانی بورژوازی داخلی و جWھWانWی و
بWويWژه کشWورھWWای مWWنWطWقWWه شWWده اسWWت و ضWWمWن بWھWWره
برداری از رقابت آنھا برای رفع اين نگرانی از مسWئWلWه
ملی گرائی ايرانی در برابWر بWا مسWئWلWه ايWران اسWالمWی
دفاع کرد .پيگيری طرح "ھدفمند کردن يارانه ھWا" ،در
حقيقت طWرح حWذف يWارانWه ھWا ،در بWطWن ايWن فضWای
اعتراضی در جامعه و فالکت تWحWمWيWل شWده بWه مWردم،
اقدامی است برای جلب رضايت طبقه سWرمWايWه دار در
داخل و بانک جھانی .طرح حذف يWارانWه ھWا و مسWئWلWه
اتمی از آن نکات مورد توافق و پWروژه ھWای مشWتWرک
کليه جناحھا و دستWجWات درون نWظWام اسWالمWی و حWتWی
بخشھائی از اپوزيسWيWون رژيWم اسWت .دولWت بWرای کWم
کردن فشار و نارضايWتWی ھWا در درون خWود و طWبWقWه
سرمايه دار دست به مانور ميزند و بWر سWر ايWنWھWا مWی
کوبد .طرح "ھدفمند کردن يWارانWه ھWا" بWه يWک مسWئWلWه
محوری سياسی و اقتصادی جامعه تWبWديWل گشWتWه و در
اين باره بيشتر صحبت خواھيم کرد.
در شWWرايWWط فWWعWWلWWی ھWWر اقWWدام و حWWرکWWت اقWWتWWصWWادی و
فرھنگWی و سWيWاسWی دولWت و از جWمWلWه سWفWرھWای پWر
مخارج خامنه ای و احمدی نژاد به قم و لبWنWان نWمWايشWی
ھستند برای اعاده موقعيت از دست رفته دولت و بWھWره
برداری سياسی از آن .بWه عWبWارت ديWگWر مسWئWلWه بWقWاء
رژيم و عقب راندن مردم به مھم ترين مسئWلWه مWحWوری
احمدی نژاد و خامنه ای تبديل گشته انWد .ھWمWيWن مسWئWلWه
منشاء توليد جريان سبWز و دارودسWتWه ھWای مWتWعWدد در
درون دولت اسالمی است.
عWWالوه بWWر گسWWتWWرده تWWر شWWدن اخWWتWWالفWWات درون رژيWWم
حWWاصWWل ديWWگWWر آن اعWWتWWراضWWات ،مWWحWWدود شWWدن دامWWنWWه
سرکوبگری رژيم به نسبت قWبWل از آن و بWويWژه رانWده
شدن مسائل سياسی ايران و اتفاقWات درون آن بWه جWلWو
صحنه بين المللی است .افکار عمومی جھانی متوجWه و
متمWرکWز بWراتWفWاقWات درون ايWران شWده اسWت .امWروزه
بسياری از دستگيريھا و صادر کردن احWکWام زنWدان و
اعدام و اتفاقات سيWاسWی و اقWتWصWادی و اجWتWمWاعWی در
درون ايWWران بWWا سWWرعWWت زيWWادی در جWWھWWان مWWنWWعWWکWWس
ميگردد و با ھمان سرعت مخالفت ھا در بWرابWر بWا آن
شکل ميگيرد .اين دو نکته ،يعنی ايجWاد مWحWدوديWتWھWائWی
بر سر راه سرکوبگری دولت به نسبت قبل تر و تWوجWه
ويژه دنيا به مسائل جامعه ايران ،از جمله دستاوردھWای
با ارزش آن مبارزات است .آمار اعدامھWا و سWنWگWسWار
زنان قبال بسيار بيشتWر از ايWن دوره بWود ،امWا در ايWن
دوره حWWمWWايWWت ھWWا از زنWWدانWWيWWان و مWWبWWارزات زنWWان و
اعتراض به اقدامات ضد زن جمھوری اسالمی گسترده
تر از قبل است .پيWش از اعWتWراضWات تWوده ای خWرداد
 1388توجه افکار جھانی با اين درجه از حساسيت بر
ايران متمرکز نبود .اکنون ھمWگWان مWتWوجWه حWرکWات و
اقدامات اين دولت شده اند و به نحوی در مWقWابWل بWا آن
عکس العمWل نشWان مWيWدھWنWد .نWکWتWه ايWن اسWت کWه ،آن
اعتراضات موقعيت گذشته را از رژيم گرفWت و عWقWب
نشيبنی ھائی به آن تحميل کرده است .اگWر اعWتWراضWات
توده ای ديگری در آن ابعاد قبلی در ايWران پWا بWگWيWرد،
امکان اينکه دولت فعلWی بWتWوانWد در مWقWابWل بWا آن تWاب
بياورد بسيار ضعيف است .اعتراضات بWعWد از خWرداد
دامنه عمWل و مWانWور دولWت را مWحWدود کWرد .در دور
بعدی امکان سرايت تشWنWج و بWروز اخWتWالف بWه مWيWان
نيروھای مختلف نظامی دور از انتظار نيست.
مبارزان کمونيست :نزديک به دو سال از اعWتWراضWات
ميليWونWی مWردم مWيWگWذرد ،اعWتWراضWاتWی کWه بWرای ھWر
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ناظری که اوضاع ايران را تعقيب کرده باشد به نسWبWت
اعتراضات قبلی بی نظير بود .اين اعWتWراضWات ظWاھWرا
خاموش اند و گفته ميشود تمام شد و سرکوب شWده انWد.
بعضی ھا ميگويند اين اعWتWراضWات فWروکWش کWرده امWا
کماکان خطری است که موجوديت جWمWھWوری اسWالمWی
را تھديد ميکند .شما چه تصويری از ايWن تصWاويWر را
واقعی می دانيد؟
مجيدحسينی :اعتراضات توده ای در آن شکل و در آن
ابعاد ميليونی جWريWان نWدارد ،امWا اعWتWراض و مWبWارزه
عليه موجوديت جمھوری اسالمی لحظه ای قWطWع نشWده
است .خيابانھا و اماکن عمWومWی سWی سWال اسWت مWحWل
مقاومت و اعتراض شجاعانه زنان در برابر با قWوانWيWن
ضWد زن و عWWھWWد حWWجWWری اسWWالمWWی اسWWت .جWWوانWWان از
زندگی تحث اين نظام بWه تWنWگ آمWده و بWا سWرکWوب و
محروميت ھا و فرھنگ اسالمWی آن کWنWار نWيWامWده انWد.
آمار اعتراض و اعWتWصWابWات کWارگWری بWيWشWتWر شWده و
رژيم دائمWا فWعWالWيWن و سWخWنWگWويWان کWارگWران را زيWر
ضرب گرفته است.
"خطر" از سر گيری اعتراضات توده ای و سرتWاسWری
کابوس شبانه روز ھWر دو جWنWاح رژيWم ،خWامWنWه ای و
احمدی نژاد و مWيWرحسWيWن مWوسWوی و مWھWدی کWروبWی
است .دولت اسالمی در پناه نيروھای سرکوبگWر سWپWاه،
بسيج ،نيروی لباس شخصی ،پليس و سWازمWان مWخWوف
اطالعات از دست آن اعتراضات توده ای جان بدر برد
و توانست عمر دو باره ای را بWرای خWود دسWت و پWا
کند .اعتراضات مردم در فاصله بين خرداد ماه 1388
تWWا  22بWWھWWمWWن مWWاه ،يWWعWWنWWی نWWزديWWک بWWه  9مWWاه ،نWWفWWس
جمھوری اسالمی را بWريWده بWود .در ايWن  9مWاه نWظWام
اسالمی بين مرگ و زندگی در نوسان بود .دولت سWتWاد
فرماندھی اضطراری و مشترکی از ايWن شWش نWيWروی
سرکوبگرش برای مقابله با مردم تشکيل داد .اين مرکز
فرماندھی از سWر تWا سWر ايWران نWيWرو جWمWع کWرد ،بWه
تھران لشکرکشيد ،جنگ تمام عياری را بWا مWردم آغWاز
کردند .رژيم اسWالمWی از ھWمWان روز اول ،تWظWاھWرات
مردم بی سالح را با سالح و گلWولWه پWاسWخ داد .شWلWيWک
رو در رو به تظاھرات را کWافWی نWدانسWت و مWزدوران
مسWWلWWحWWی را بWWرای شWWکWWار فWWعWWالWWيWWن و رھWWبWWران ايWWن
اعتWراضWات سWازمWان داد و در جWريWان تWظWاھWراتWھWای
خيابانی تعداد زيادی را از راه دور با تير زدنWد .شWبWانWه
به منازل ديگر فعالين حمله می بردند و آنھا را دستگير
ميکردند .ماشين زندان و شکنجه و تWجWاوز و اعWدام بWا
سرعت بيWشWتWری بWکWار گWرفWتWه شWد و شWبWانWه روز از
جوانان و مردم مبارز و معترض قربانی ميWگWرفWت .در
شروع اعتراضات با قمه و تبر به خوابگاه دانشWجWويWان
يورش بردند ،تعدادی را کشتند ،ده ھا نفر را زخWمWی و
دستگير نمودند و خوابگاه را غWارت و بWه ويWرانWه ای
تبديل کردند .اين اقدام پيشگيرانه ای بWود بWرای بWر ھWم
زدن کانونWھWای مWبWارزاتWی دانشWجWوئWی ،بWرای مWحWروم
کWردن اعWتWراضWWات مWردم از مWراکWز پشWت جWبWھWه ای
راديکال دانشجوئی و قWطWع کWردن رابWطWه دانشWگWاه بWا
اعتWراضWات خWيWابWانWی .دولWت بWا نWقWشWه حسWاب شWده و
فرماندھی واحد در مقابل مردم معترض عمل کWرد .امWا
اعتراضات عمومی مردم و بخش مترقی و راديکال آن
فاقد رھبری و ھماھنگی بود.
از  22بWWھWWمWWن مWWاه تWWا کWWنWWون رژيWWم اسWWالمWWی بWWطWWور
سيستماتيک فعالين عرصه ھای مWخWتWلWف اعWتWراضWی و
ھر آنکسی که بتواند در مبارزه عليه جمھوری اسWالمWی
نقشی ايفWا کWنWد مWورد حWمWلWه قWرار داده اسWت .وزارت
اطالعات رژيم رھبران جنبWش سWبWز را فWعWال بWه حWال
خود رھا کرده است تا بتواند حملWه بWه روشWنWفWکWران و
نويسندگان و ھنرمندان و فعالين اين طWيWف را گسWتWرده
تر کند .فشار و مراقبت پWلWيWسWي و دسWتWگWيWري فWعWالWيWن

مبارزان کمونيست
جنبش كارگري در ايندوره بWيWشWتWر از ھWر دوره ای
سازمانيافته انجام ميگيرد .فشار را متوجه تشWکWلWھWای
توده ای و کارگری کرده است .اما جنWبWش كWارگWري
از ھر دوره اي بيشتر به اعتصاب و نارضايWتWي اش
افزوده است .حذف يارانه ھا از روز شنبه اين ھWفWتWه
عمال بعد از نه ماه به مWرحWلWه اجWرا درآمWد .اجWرا و
عملي كردن اين طرح و باال بWردن نWرخ گWرانWي در
ابعاد شش و ھشWت بWرابWر بWا گWذشWتWه ،عWمWال طWبWقWه
كارگر و تھيدستان را به اعتراض توده اي و تWجWمWع
و اعتصاب ميكشاند .از ھم اكنون ما شاھد اعWتWصWاب
بخشی از رانWنWدگWان تWاكسWي و مWاشWيWنWھWاي سWنWگWيWن
ھستيم .با وجود ھمه ايWن فشWارھWا و جWنWايWات افسWار
گسيخته ،مردم ھنوز به بقاء اين رژيم رضايWت نWداده
اند و صف آرائی آنھا در مقابل با آن پا بر جا اسWت.
زنان و کارگران و جWوانWان و دانشWجWويWان از جWان
خود مايه ميگذارند تا سر نوشت خود و بچه ھWايشWان
را از چنگ اين نظام مستبد مذھبی بدر آورنWد .ادامWه
حياط رژيم اسالمی برای مردم در ايران قابل تWحWمWل
نيست .ھنوز اميد به رھائی بر فضای سيWاسWی ايWران
جاری است و اين اميد افق نWاظWر بWر ھWر اعWتWراض
کوچک و بزرگی در آن است .اعتراضات مWيWلWيWونWی
بعد از خرداد سال  88را تنھWا بWا درک درسWت ايWن
افق و اين آروز و اين اميد ھمگانی می توان توضيح
داد.
طبقه سرمايه دار ھم با چھار چوب مWذھWبWی و ادامWه
نWWرم ھWWای خWWارج از قWWاعWWده ايWWن نWWظWWام و مWWوقWWعWWيWWت
اقتصادی و سياسی آن در سطح بيWن الWمWلWلWی مشWکWل
دارد" .خطر" انقالب و سرنگونی رژيم بوسيلWه قWيWام
مردم متنفر و عاصی از اين نظام ،بورژوازی محلی
و جھانی را بWه ھWراس و چWاره انWديشWی بWرای ايWن
وضع انداخته است .اين نظWام از ابWتWدا بWا تWنWاقضWات
"مفيد" ی به حال سWرمWايWه و بWرای درھWم شWکWسWتWن
راديکاليسم به حرکت در آمده انقالب پWنWجWاه و ھWفWت
متولد شد و آن تناقضات امروز دارد سرش را به باد
ميدھد و مWنWافWع سWرمWايWه را از پWايWه بWه خWطWر مWی
انWWدازد .بWWن بسWWت جWWمWWھWWوری اسWWالمWWی ،سWWيWWاسWWی و
اقتصادی و فWرھWنWگWی اسWت و تWا کWنWون ايWن رژيWم
نتوانسته ھيچکدام از آنھا را تخفيف دھد.
ادامه دارد
مجيدحسينی
 24دسامبر 2010
majid.hosaini@gmail.com
k.mobarez@yahoo.se

بخش دوم
مصاحبه نشريه مبارزات کمونيست با مجيد حسينی
جمھوری اسالمی در اعتراضات سال  1388جان
بدر برد،
سرنگونی آن ھنوز در دستور است.
مبارزان کمونيست :با توجه به آنچه گفتيد ،آيا امWکWان
از سر گيری اعتراضات توده ای در ايWران ھسWت؟
موانع باز دارنده کدامند؟
مجيد حسينی :در جواب به سوال قبلی گفتم امکان از
سر گيری تحرک توده ای يکی از احتمWاالت مWمWکWن
و قوی است .در ھمين رابطWه بWه چWنWد نWکWتWه ديWگWر
اشاره ميکنم .تغييWر و يWا سWرنWگWونWی ايWن رژيWم در
نWWتWWيWWجWWه مWWبWWارزات مWWردم و يWWا در اثWWر بWWاال گWWرفWWتWWن
اختالفات درون آن و يا با ترکيWبWی از آنWھWا و غWيWره
امری حتمی است .آنچه نا مشخص است شيوه تغيWيWر
و جابجائی اين رژيم است .چگونگی خالصی جامعه
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از دست اين نظام اثرات تعييWن کWنWنWده ای بWر نWحWوه
شکل گيری دولت آتی و ماھيت آن و تعيين سWيWاسWت
در قبال آن خواھد گذاشت .مثال سرنگونی دولWت در
نتيجه قيام و اعتراضات توده ای و يا در اثWر کWودتWا
و تغيير از باال بWه نWتWايWج سWيWاسWی يWکWسWانWی مWنWجWر
نخواھد شد.
نظام اسالمWی در طWی دو سWال اخWيWر ضWربWه ھWای
سWنWWگWيWWنWی را از طWرف مWردم مWتWWحWمWWل شWWده اسWWت.
سWWيWWاسWWت ضWWد آمWWريWWکWWائWWی و اسWWرائWWيWWلWWی و ضWWد
امپرياليستی رژيم از موضWع ارتWجWاعWی نWمWی تWوانWد
نيWرو بWرای ايWن دولWت جWمWع کWنWد .در اعWتWراضWات
خيابانی مقدسات و ارزش ھWای اسWالمWی و مWذھWبWی
رژيم مورد تعرض بودند .بWنWابWرايWن ضWعWيWف تWريWن
احتمال بWاز سWازی ارتWجWاع اسWالمWی تWوسWط دولWت
احمدی نژاد و آخوندھا است و قWوی تWريWن احWتWمWال
تغيير و يا سرنگونی آن است .مWردم بWه حWرکWت در
آمده را تنھا با براه انداختن سرکوب وسيع مWی تWوان
به خانه فرستاد و رژيم اين توان را ندارد.
ھر دو جناح از تقابل دور گذشWتWه بWا ھWم و اسWتWفWاده
مردم از آن برای تعرض به کل نظام اسWالمWی درس
گرفته اند .اين دو جناح با ھم اختWالف دارنWد امWا بWر
سر نجات اسالم و حکومت اسالمی متفق القWول انWد.
بعد از آن اعتراضات ھر دو محتاط شده اند و ضمWن
ادامه نزاع خانوادگی حال و ھWوای ھWم را دارنWد تWا
مردم از شکاف بين آنھا برای تعرض به کليت نWظWام
استفاده نکند .آنچه رابطه فعلی بين دو جنWاح سWيWاه و
سبز درون رژيم را تنظيم مWيWکWنWد تWرس از حWرکWت
مجدد مردم و سرنگونی نWظWام اسWالمWی بWوسWيWلWه آن
است .در اين مدت نه دولت احWمWدی نWژاد بWر جWنWاح
سبز فشار زيادی می آورد و نه سبزھا جست و خيWز
قبلی را از خود نشان ميدھند .خيلWی وقWت اسWت ھWر
دو جناح سعی دارند تعادل فعلی بين آنھا بھم نخورد.
دولت احمدی نژاد بر متن اين تعWادل بWرنWامWه ھWايWش
را به پيش ميبرد و فعال ماندگاری رھWبWران سWبWز را
مفيد تر از يکسره کردن حساب خود با آنھWا مWيWدانWد.
اما حفظ و رعWايWت ايWن تWعWادل و ادامWه آن مWمWکWن
نيست .ادامه وضع فعلی و ماندگاری آن به نفع جنWاح
در قدرت نيست .تنWاسWب مWوجWود بWيWن دو جWنWاح از
نظر سياسی موقتی و شWکWنWنWده اسWت و چWون مWردم
مبارزه با نظام اسالمی را تعطيل نکرده اند .افزايWش
فشار اعتراضی و ناتWوانWی رژيWم در حWل مشWکWالت
خود و يا ھر اتWفWاق ديWگWری مWی تWوانWد ايWن رابWطWه
موقتی را بسرعت در ھم بشکند.
اما در مورد موانWع ،عWامWل سWرکWوب مWھWم تWريWن و
اصلی ترين فاکتور بWازدارنWده در بWرابWر بWا از سWر
گيری سريع اعتراضات اسWت و ايWن نWکWتWه عWيWانWی
برای ھمگان است .يک وجه اين سWرکWوب زنWدان و
دستگيری و رو در روئی مستقيم با حرکات توده ای
در دانشگاه و کارخWانWه و کWارگWاه و خWيWابWان اسWت.
بخش ديگر آن اقدامات پيشگيرانWه و بWرنWامWه ريWزی
شده نھاد ھای امنيتی و اطالعاتی قبWل از وقWوع ھWر
حرکWتWی اسWت .جWمWھWوری اسWالمWی در سWرکWوب و
جلوگيری از حرکات تWوده ای و اسWتWفWاده از بسWيWج
"تWوده ای" ھWواداران خWود از راه فشWار و تWطWمWيWWع
دارای تWWجWWارب زيWWادی اسWWت .گWWروه و دسWWتWWه ھWWای
مختلف مزدور را برای ترور و تجWمWع جWلWو مWنWازل
مخالفين و حمله بWه تWجWمWعWات و مWراسWمWھWای غWيWيWر
دولتی سازمان ميدھد .برای مقابله با اعتWراضWات از
مناطق دور افتاده و بWيWشWتWر غWيWر شWھWری نWيWرو بWه
شھرھا می آورد .اين رژيWم بWطWور سWازمWانWيWافWتWه و
استراتژيک تحت ھر شرايطی نقWاط قWوت و مWراکWز
توليد "خطر" را زير نظر دارد .بنابراين تا آنجائيWکWه
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در توان دارد از ھWيWچ جWنWايWت و تWوطWئWه ای روی
گردان نخواھد بود .مردم ھم تجربه دارند ،متوجه اند
که توان و دامنه سرکوبگری رژيم بی انتWھWا نWيWسWت.
ھر نظام مستبدی در مقWابWل تWوده ھWای خشWمWگWيWن و
ابWWWتWWWکWWWارت اعWWWتWWWراضWWWی تWWWوده ای نWWWاتWWWوان اسWWWت.
اعWتWراضWWات پWرشWWور و جسWWورانWه سWWال  1388در
فضای آزادی بوقوع نه پWيWوسWت ،وجWود سWرکWوب و
مقابله رژيم فرض بديھی بر شرايط اعتراضی مWردم
عليه حکومت اسWالمWی اسWت .اکWنWون رو در روئWی
دولت با مردم حول حذف سوبسWيWدھWا مWتWمWرکWز شWده
است .دولت بر سر اجرای اين طWرح بWرای تWحWمWيWل
فقر و محروميت بيشتر بر جامعه و اساسWا بWرای در
ھم شکستن فضای اعتراضی جامعه حساب باز کرده
است.
مانع ديگر تبليغات رسانه ھای کشورھای غWربWی در
منتسب کردن اعتراضات تWوده ای بWه جWريWان سWبWز
است .من فکر ميکنم توھم بWه سWبWز در مWيWان طWبWقWه
کارگر ،زنان ،دانشجويان ،جوانان و اقشWار مWخWتWلWف
مردم زحمتکش آنقدر نيست که بWتWوانWد مWانWع تWعWيWيWن
کننده ای در راه جلوگيری از اعWتWراضWات تWوده ای
باشد ،اما بمباران تبليغی رسWانWه ھWا بWه نWفWع جWريWان
سبز و ھول دادن اعتراضات مردم بWه قWالWب جWنWبWش
ملی اسالمی مWی تWوانWد بWه مWانWع بWاز دارنWده تWبWديWل
بشود .راديو فردا ،بWی بWی سWی ،صWدای آمWريWکWا و
انبوھی از تلويزيونھای مختلف و روزنامه ھا بعد از
اعتراضات خرداد  1388وسيعا بلند گو و امWکWانWات
تبليغی در اختيار سWخWنWگWويWان و روشWنWفWکWران مWلWی
مذھبی و نھادھای بنام حقوق بشری که فعWالWيWت شWان
در چھار چوب منافع آنWھWا مWی گWنWجWنWد ،مWيWگWذارنWد.
روزانه ده ھا نفر از اين مبلغين را بWه پWای راديWو و
تلويزيون مWيWبWرنWد تWا مWوسWوی و مWھWدی کWروبWی و
شخصيت ھای اسالمی و ملی را رھبWر مWردم کWنWنWد.
اينھا مواظب اند که مذھب و تقدس آن ضربه نWخWورد
و مورد حمله قرار نگيرد .نجات اسالم را بWه رکWنWی
جدی از تقابل راست با جريانات چپ و راديWکWالWيWسWم
اجتماعی جامعه تبديل کرده اند .اين موج گسWتWرده و
قوی تبليغاتی خالف خواست مردم بWرای سWرنWگWونWی
جمھوری اسالمی حWرکWت مWيWکWنWد و بWمWثWابWه عWامWل
بازدارنده ای شب و روز مشغول افکار سازی است.
اينھا ميخواھند چھار چوب حقوق بشری مWورد نWظWر
آنھا خط آخر اعتراضات راديکال و مدرن مWردم در
ايران باشد.
تبليغات اين رسانه ھا بر دو نWکWتWه مWتWمWرکWز اسWت.
يکی ،خشکاندن خواستھای راديکال و آزاديWخWواھWانWه
مردم و به جای آن بزک کردن ملی گWرائWی و اسWالم
خWWواھWWی اسWWت .ايWWن کWWاری اسWWت کWWه بسWWيWWاری از
نويسندگان و اقتصاد دانان و شWاعWران و ھWنWرمWنWدان
سرگرم آنند .دوم ،محدود کردن پديده زندانی سيWاسWی
به داستان دستگيريھا ،زندانی کWردن ،دادن و نWدادن
مWWرخصWWی از زنWWدان ،وضWWع جسWWمWWانWWی و مWWوضWWوع
مالقاتھای دستگير شWدگWان کWاربWدسWت سWابWق و پWايWه
گذاران دولت اسالمی است .اين رسانه ھWا دارنWد از
ميان اين طيف قھرمان و رھبر می تراشنWد تWا مWردم
و کارگران و زنان و دانشWجWويWان و جWوانWان را از
احزاب و جريانات چWپ و مWتWرقWی دور سWازنWد .در
دوره انقالب  57از ھمين راه خمينی را رھبر مWردم
کردند .آن تجربه معرفWه اسWت و امWروز بWا بWرنWامWه
ھای حساب شده و دقWيWق تWری بWه تWقWابWل بWا چWپ و
جنبش کمونيستی در جWامWعWه مشWغWولWنWد و بWه نWجWات
اسالم و جلوگيری از پرت شدن آن به حاشيه جWامWعWه
شتافته اند .ترس از سرنگونی رژيم بWوسWيWلWه قWيWام و
انقالب طيف اپوزيسيون ملی مWذھWبWی را وسWيWعWا بWه
حرکت در آورده است .اينھا امکانات دارند و

مبارزان کمونيست
بورژازی جھانی يWاری شWان مWيWدھWد و قWوی تWريWن
دستگاھای تبلWيWغWاتWی دنWيWا و امWکWانWات مWالWی را در
اختيار آنھا قرار داده است .از نظر اين رسانWه ھWا و
جريانات ملی مذھبی ،مسئله آزادی بWيWان و زنWدانWی
سياسی فقط در محدوده زندانی کWردن افWراد وابسWتWه
به اين طيف معنی دارد .اينجا ايرادم به اعتراض در
برابر با دستگيرھا و فشار ھای رژيم نيWسWت ،ايWرادم
بWWه رھWWبWWر تWWراشWWی و آلWWتWWرنWWاتWWيWWو سWWازی از مWWيWWان
کاربدستان رژيم و روشنفکران جنبش ملی مذھبی و
پروژه ھای توطئه آميز آنھا است .گويی که رھWبWران
کWWارگWWری ،فWWعWWالWWيWWن جWWنWWبWWش آزادی زن ،جWWوانWWان و
دانشجويان و فعالين کمونيست و چWپ نWه در زنWدان
اند و نه زندانی سياسی ھستند .فقط در حاشWيWه و در
موقعيت مظلومان و نه رھبران جنبش ھWا و جWامWعWه
فقط به افردی از آنھا اشاره ميشود.
اين رسانه ھا ھدفمندانه کWمWونWيWسWت ھWا و جWريWانWات
سياسی چپ را که از ھمان روز اول سر کWار آمWدن
اين رژيم با آن مبارزه کرده اند بWطWور کWلWی از قWلWم
انداخته اند .ھمين امWر دارد يWک وارونWگWی را قWدم
بقدم پرورش ميدھد .اگر امروز مدافع حقوق بشر بWه
تعبير آنھا بشوی ،فردا سر از مھم ترين رسانWه ھWای
تبليغی جھانی در خواھيد آورد .اما سی سال مWبWارزه
بی وقفه انسانWھWای چWپ و کWمWونWيWسWت و نWيWروھWای
سياسی را بايد پنھان و خWفWه کWرد .تصWادم ايWن مWوج
قوی تبليغاتی با خواست مWردم اثWرات مWنWفWی بWر جWا
گذاشته است .جامعه ايران زير اين بمباران تبليغWاتWی
متضاد با خواستھا و مطالبات بر حق و عادالنه خWود
قرار دارد.
خWوشWWبWWخWWتWWانWWه تWWجWWمWWعWWات اعWWتWWراضWWی و آکسWWيWWونWWھWWای
دانشجويان در  16آذر امسWال) (1389در دانشWگWاه
ھا ،سخنرانيھا و مطالبWاب آمWده در قWطWعWنWامWه ھWا و
شعارھای آنھا نشان داد که جWريWان آزاديWخWواھWانWه و
چپ در دانشگاه ھا با جريانات ملی اسالمWی فWاصWلWه
دارند و ھنوز فضWای سWيWاسWی و آزاديWخWواھWانWه بWر
دانشگاھھا جاری است و فWعWالWيWن چWپ و تWرقWيWخWواه
نWWقWWش جWWدی دارنWWد .ايWWن در شWWرايWWطWWی اسWWت کWWه
دانشجويWان بWا يWکWدوره سWرکWوب و فشWار بWيWسWابWقWه
روبرويند.
کمبود ديگری در وضعيت بحرانی ايران عدم وجWود
آلترناتيو سياسی است .اگر جامعه ايران جريان سWبWز
را آلترناتيو خود می دانسWت رژيWم در بWرابWر بWا آن
اعتراضات دوام نمی آورد .اصال قرار بر ايWن نWبWود
که جريان سبز بر جناح در قدرت پيروز شود و اگر
اين اتفاق می افWتWاد شWيWرازه امWور از دسWت ھWر دو
خارج ميشد .اما آن اعتWراضWات دسWت رد بWه سWيWنWه
جريان سبز زد .در مWيWان نWيWروھWای اپWوزيسWيWون تWا
کنون ھيچ حزب و سازمان سياسی چپ و يا راسWتWی
نتوانسته اند در موقعيتی ظاھر شوند که بخشWی قWابWل
توجھی از مردم به آنWھWا تWوکWل کWنWنWد .ھWيWچWکWدام از
جريانات سياسی قادر به چپ و راست کردن حرکWت
ھای توده ای در جامعه نيستند .آن اعتراضات نشWان
داد که جريانWات سWيWاسWی از نWظWر آمWادگWی و تWوان
دخالتگری و تاثير گزاری در اتفاقات ايران عقب تWر
از آن حرکات توده ای اند.
ادامه دارد
مجيدحسينی
 29دسامبر 2010
majid.hosaini@gmail.com
k.mobarez@yahoo.se

شماره 20
رژيم سرمايه اسالمی مسبب جانباختن  4معدنچی
ديروز و بعد از  6روز از گـرفـتـار شـدن  4کـارگـر
معدن ھجدک ،استاندارکرمان اعالم نـمـود کـه تـالش
برای نجات جان اين کارگران نـاکـام مـانـده و ايـن 4
کارگر جان خود را از دست داده اند  .درست در 16
آذر يــعــنــي بــا فــاصــلــه  7روز قــبــل در ھــمــيــن
معدن اتفاق مشابھی افـتـاده و تـعـدادی از کـارگـران
جـان خــود را ازدسـت داده انــد  .بــنــا بــه خــبــری از
خبرگزاری مھر از ابتدای سال  1389تا کنون بـيـش
از 20کارگر در معادن کرمان جان خود را از دسـت
داده اند .استاندار کرمان در رابطه با گروھھای امـداد
برای نجات جان اين چـھـار کـارگـر مـی گـويـد " کـه
امدادگران به مـحـل ريـزش نـرسـيـدهانـد» :مـتـاسـفـانـه
اکيپھايی که برای امداد اعزام شده بودنـد در مسـيـر
دچار سانجه شده اند .دو نفر از امداد گران در سانحه
تصادف دچار صدمات جسمانی شدهاند و ھـم اکـنـون
در يکی از بيمارستـانھـای کـرمـان بسـتـری ھسـتـنـد.
ديشب نيز يـک اکـيـپ جـديـد بـه مـنـطـقـه اعـزام شـده
است".
در مقـايسـه سـانـحـه اخـيـر بـا سـانـحـه ای کـه بـرای
کارگران معدن سن خوزه شيلی اتفاق افتاد چنيـن مـی
گويد" شرايط اين حادثه با حادثه معدنچيـان شـيـلـيـايـی
متفاوت است .آنھا در معدن محبوس شده بـودنـد امـا
معدنچيان ھجدک در معدن مدفون شـدهانـد" .بـراسـتـي
چه كسي بجز حاميان سرمايه و بـورژواھـا مـيـتـوانـد
ايــنــچــنــيــن در مــورد ســرنــوشــت كــارگــران در مــقــام
"مسئول" ظاھر شـود .كـارگـران مـعـادن در ھـجـدك
قرباني نا امني محيط كار شـدنـد .مـقـايسـه سـرنـوشـت
كارگران معادن سـن خـوزه بـا سـرنـوشـت قـربـانـيـان
معادن ھجدك به شكل مضحك و بـورژوامـنـشـانـه ايـن
مزدوران در عمل تاييد مرگ اين كارگران در محيط
نا امن كار است .در ھجدك كرمان ٤كـارگـر قـربـانـي
شدنـد ،جـانشـان را از دسـت دادنـد ،خـامـوش بـخـاك
سپرده شدند ،اما در شيلي و سن خوزه آنجا كه طـبـقـه
كارگر و بويژه خانواده ھايشان خاموش ننشسـتـنـد ،بـا
فشار و تجمع خانواده ھايشان و فشـار و در مـنـگـنـه
قرار دادن دولت و كـارفـرمـاھـا ،بـاالخـره بـا تـالـشـي
انساني و بين المللي  ٣٣كارگر در فـاصـلـه مـرگ و
زندگي نجات پيدا كردند .در ھجدك كرمان دولت ضد
كــارگــر جــمــھــوري اســالمــي ھــمــراه اســتــانــدار و
كارفرماھا حكم به دفن اين ٤كارگـر بـخـت بـرگشـتـه،
اين قربانيان خاموش نـظـام كـار مـزدي دادنـد ،و در
شيلي جامعه و خانواده كـارگـران نـگـذاشـتـنـد در نـزد
افكار عمومي كارگران دفن شوند ،راه نـجـات و راه
ابتكار و استفاده از آخـريـن دسـتـاوردھـاي تـكـنـيـك را
انتخاب كردند .دنياي كارمزدي و استثمار و سـتـم در
ھر گوشه از اين دنياي نابرابر و ظالمانه يـكـي اسـت.
تنھا تفـاوت در دخـالـت جـامـعـه ،كـارگـران و افـكـار
عمومي است كه ميتواند به رھايي از مـرگ و ادامـه
زندگي و استفاده از دستاوردھاي بشري را به نمايـش
بــگــذارد .قــربــانــيــان مــعــادن ھــجــدك مــتــاســفــانــه از
دستاوردھاي انساني و راه مبارزه بـراي نـجـات آنـھـا
محروم شدند .جنبش طبقه كارگر در ھـجـدك كـرمـان
بار ديگر بھاي خاموشي خـود را پـرداخـت ،امـا ايـن
جنبش و طبقه كارگر مـيـتـوانـد و بـايـد از بـيـداري و
ھوشـيـاري و فضـاي انسـانـي و مـتـحـدانـه كـارگـران
معادن سن خوزه استفاده كند.

بھمن 89
جانيان اسالمی خادمان سرمايه رھبران کارگری را که
صدای اعتراض به چنين بی حقوقی مطلق ھستند را در
زندانھا خود نگاه می دارند  .تا صدای اين بی حقوقی
کارگران را خفه کنند .
سانحه کرمان و جانباختن  4تن از کارگران اين معدن
بار ديگر تاکيد دارد که رژيم اسالمی رژيم حامی
سرمايه و عليه کارگران است تنھا با سرنگونی رژيم
اسالمی می توان تالش برای جامعه ای که در آن ارزش
انسان و جان کارگر جايگاه خود را داشته باشد بکوشيم .
اسد نودينيان
آذر 1389
nodinyan.asad@yahoo.se

نشريه مبارزان کمونيست را
چاپ و پخش کنيد
از سايت اينترنتی مبارزان
کمونيست به نشانی زير ديدن
کنيد
www.mobarez-k.com
مطالب  ،اخبار و گزارشات خود را برای سايGت
مبارزان کمونيست ارسال کنيد.
سايت مبارزان کمونيست در نقد و پلمGيGكGھGاي
اساسي عليه اسالم سياسGي ،نGاسGيGونGالGيGسGم و
دمكراسي خواھی شرکت می کند.
اين سايت از انتشار مقاالت و مGطGالGبGی کGه بGا
موازين آن خوانايی داشته باشد استقبال ميكند•
و از فعالين کمونيست  ،آزاديGخGواه و بGرابGری
طلب ميخواھيم با ما تماس گيرند و ما را يGاری
و ھمراھی کنند.
آدرس ھای الکترونی تماس با سايGت مGبGارزان
کمونيست

mobarezk40@yahoo.com
info1@mobarez-k.com
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حزب کمونيست کارگری چپ عراق
حزب اتحاد کمونيسم کارگری—واحد گوتنبرگ
سياوش مدرسی  ،سيروس ملکوتی ،شھال باور  ،سوسن شھبازی  ،نسان نودﯾنيان  ،پروﯾن معاذی
سارا فنائيان  ،حسن ماسالی  ،صادق اميری

نھادھا ،نشرﯾات و فعالين زﯾر نيز در تماس با مسئولين کميته عليه اعدام ،از تظاھرات  ٢٩ژانوﯾه حماﯾت کرده اند:
کانون زندانيان سياسی اﯾران)در تبعيد(
سازمان سوسياليستھای کارگری افغانستان
خاوران ـ كانون دفاع از زندانيان سياسی
نشرﯾه شھروند ،کانادا
سبزھای سکوالر تورنتو
حزب ھمبستگیِ افغانستان
نازنين افشين جم
اﯾرج مصداقی
رضا غفاری

بصير نصيبی

.بخش سوم  ...مصاحبه نشريه مبارزات کمونيست با مجيد حسينی
اگر در آن شرايط بيانيه دو بندی شامل خواست سرنگونی رژيم به اضافه محکوم کردن اين حرکت مشترک جريان سبز و ديگر ملی مذھبيھا برای نجات نظام اسالمی داده ميشد،
می توانست نقش مثبت و دراز مدت تری به حال مبارزات مردم و تحکيم کردن رابطه آن حزب با آن بر جا بگذارد .راه رسيدن به مواد آمده در بيانيه ھا در اين اوضاع ،از طريق
تبليغ و پالتفرم کردن آنھا نمی گذرد بلکه از راه دخالت در سياست و مسائل سياسی مطرح شده در جامعه به انجام ميرسد.
بايد توجه داشت که اين ايرادت به حزبی وارد است که به نسبت بعضی از جريانات از موضع چپ تر و سياسی تر و با برنامه تری در آن دوره ظاھر گرديد .مواضع حککا،
حزب اتحاد کمونيسم کارگری ،حزب کمونيست ايران و گروه مبارزان کمونيست و بسياری از فعالين و شخصيت ھای پراکنده کمونيست با وجود اختالفات شان با ھم ،در قطب
چپ ترين ھا جا گرفتند .اما در مقايسه ای نزديک از چگونگی فعاليت اين جريانات ،حککا تفاوتھای جزئی با بقيه داشت و در اين دوره بيشتر بر جسته گرديد .علت اين بود اين
حزب استراتژی مشخص داشت و اين استراتژی بمثابه قطب نمايی بر فعاليت ھايش موئثر واقع شد .استراتژی انقالب با ھمه نواقص و نقدھائی که بدان وارد است ،توانست جھت
و انسجام نيم بندی را به فعاليت ھای اين حزب بدھد و اين نکته قابل تعمقی است .بقيه نيروھا به اين استراتژی نقد داشتند بدون اينکه استراتژی و آلترناتيوئی طرح کنند و در نتيجه
در موضع مخالفت خوانی با اين حزب باقی ماندند و نتوانستند از آن جلو بزنند .جای سوال است ،آيا سازمانھای چپ اين تجارب را در نظر ميگيرند ،به خالء استراتژی در فعاليت
خود پی خواھند برد و قادرند جامعه و مسائل سياسی آنرا مبنا حرکت خود قرار دھند؟
حزب کمونيست کارگری"حکمتيست" خارج از اين دايره قرار داشت و با لجن پاشيدن به تحرکات اعتراضی مردم و زدن مھر سبز بر آن در قطب راست ترين نيروھا جا گرفت.
اين حزب در اين رابطه معين بمثابه دنبالچه تبليغی رسانه ھای بورژوائی عمل کرد .آن تحوالت اين حزب را به حاشيه راند و از نظر عملی با تناقضات جدی روبرو کرده است.
اين حزب گسترده ترين جنبش اعتراضی  30سال اخير مردم ،راديکالترين ،توده ای ترين آن را به جناحی از رژيم )جناح سبز( منتسب کرد .از موضع"چپ" و "سوسيالست"ی به
جنبش اعتراضی مردم برای بزير کشيدن جمھوری اسالمی پشت کرد و موضع شبه توده ايستی گرفت .عمال مبلغ سبز خواندن جنبش اعتراضی مردم ،رھبر قلمداد کردن موسوی
و کروبی بر آن اعتراضات شد .موسوی و کروبی ھم ھمين را ميگفتند و موفق نشدند و جنبش اعتراضی از آنھا عبور کرد .خامنه ای و احمدی نژاد ھم ھمين را گفتند و با وصل
کردن آن تحرکات توده ای به سران سبز ميخواستند راديکاليسم آن اعتراضات را دور زده و در چھار چوب اختالفات درونی نظام اسالمی محصور کنند .ھمزمان با اين موضع با
بلند کردن پرچم "متعارف" بودن رژيم اسالمی غير مستقيم اعالم کرد سرنگونی رژيم مطرح نيست و مبارزه برای آن بيفايده است .اضافه کرد غرب ھم نمی خواھد اين رژيم
سرنگون بشود و غيره .غرب ھم نخواھد فاکتور اصلی و معضل مشترک جمھوری اسالمی و غرب نخواستن مردم و جنبش اعتراضی آنھا است .خيلی از دولتھای "متعارف" و
مورد حمايت غرب در اثر اعتراض توده ای مردم ساقط شده اند و تازه ترين نمونه آن سرنگونی دولت بن علی در تونس است که در ھفته گذشته روی داد .مردم در ايران تجربه
سقوط رژيم متعارف شاھنشاھی را زير فشار جنبش توده ای دارند .اين حزب خودش حزب است ،اما شرط تغيير در اوضاع را به تشکيل حزب کمونيست در ميان طبقه کارگر
وصل کرده است .به اين ترتيب در قدم اول نفس وجود خود را به زير سوال برده و خودش خود را جريان کمونيستی نمی داند .آيا اين حزب به حزب "نقطه سر خط" تبديل خواھد
شد؟ آيا بر سر مواضع کنونی راجع به حزب کمونيستی ،حزب و طبقه کارگر ،جمھوری اسالمی ،اسالم سياسی ،جنبش ھای اعتراضی و رويدادھای سياسی باقی خواھد ماند؟.
عالوه بر اينھا تا کنون در مواردی عالقه زيادی به مسائل محلی کردستان را از خود نشان داده و با معيار ھای ويژه و جداگانه ای به مسائل اين منطقه بر خورد کرده است.
اعتصاب عمومی انجام نگرفته در کردستان را اعتصاب عمومی خواند و بی تحرکی مردم در دوره اعتراضات را نشانه برخورد انقالبی و آگانه مردم در کردستان در مرزبندی با
جريان سبز معرفی کرد .در ھمين دوره حزب کمونيست ايران و کومه له در اوايل موضع مشابه با اين را داشتند و بدنبال نوساناتی آنرا تغيير دادند.
ادامه دارد
 23دسامبر 2010
مجيدحسينی
majid.hosaini@gmail.com
k.mobarez@yahoo.se
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ليست تظاھرات ھا عليه اعدام و در دفاع از زندانيان سياسی شنبه  ٢٩ژانويه
تظاھرات عليه اعدام و در دفاع از زندانيان سياسی شنبه  ٢٩ژانويه

ليست برنامه ھائی که تا امروز توسط سازمانھا و نھادھای مختلف منتشر شده است:

نروژ اسلو :شنبه  ٢٩ژانويه ،ساعت  ١تا  ٢بعدازظھر مقابل سفارت جمھوری اسالمی و از ساعت  ٢و نيم تا  ٣و نيم در محل وزارت امور خارجه نروژ
٠٩٨٦٩٤٠٠١

تلفن تماس :صابر رحيمی

آلمان فرانکفورت ٢٩ :ژانويه  ٢بعدازظھر مقابل کنسولگری جمھوری اسالمی در 90 Raimundstraße
بدنبال تجمع در مقابل کنسولگری ،در ساعت  ٤در مرکز شھر فرانکفورت )ھاوپت واخه( نمايش فيلم و عکس تلفن ھای تماس٠١٥٧٧٤٦٥٠١٨٦ ،٠١٥٧٨٧٤٩٧٢٣١ :
برمن :شنبه  ٢٩ژانويه ،ساعت  ٢تا  ٥بعدازظھر محل Marktplatz :تلفن تماس٠١٧٢٤٠٣٧٠٣٥ :
کلن ٢٩ :ژانويه ،ساعت  ١تا  ٣بعدازظھر

مکانdom platte :

ھامبورگ :شنبه  ٢٩ژانويه ،ساعت  ١٢ظھر Glockengießerwall -(Hauptbahnhof (Nord ،تلفن تماس ٠١٧٦٤٨٣٢٥٦١٣ :و ٠١٧٢٤٠٤٤٣٢٣
برلين ٢٩ :ژانويه ،ساعت  ٢تا  ٥بعدازظھر (Kurfürstendamm Joachimstaler Platz, (U-Bhf ،تلفن تماس٠١٧٨٢٤٨٦٦٣١٧ :
مونيخ ٢٩ :ژانويه ،ساعت  ٤تا  ٦بعدازظھرOpfer des Nationalsozialismus ،
کانادا تورنتو :شنبه | ٢٩ژانويه ،ساعت  ٢تا  ٤بعدازظھر محل :تقاطع يانگ و دانداس ،مقابل در اصلی ايتون سنتر آدرس و تلفن تماس:
 wpicanada@yahoo.comآدرس ايميل جھت جلوگيری از رباتھای ھرزنامه محافظت شده اند ،جھت مشاھده آنھا شما نياز به فعال ساختن جاوا اسکريپت داريد
9321 726 416
ونکور ٢٩ :ژانويه ،زمان  :شنبه  ٢٩ژانويه ،ساعت  ٢بعدازظھر ،مقابل آرت گالرى ضلع رابسون تلفن تماس٦٠٤٧٢٧٨٩٨٦ :
اتاوا ٢٩ :ژانويه  ،ساعت  ١٢تا ٢بعدازظھر مقابل پارلمان اتاوا تلفن تماس :داود آرام ٦١٣٨٥٩٧٩٢٩
سوئد :مالمو ٢٩ :ژانويه ساعت  ١تا  ٣بعدازظھر محل Davidhallsbron :تلفن تماس0703171102 , 88 80 63 0703 :
استکھلم ٢٩ :ژانويه ساعت  ٢تا  ٤در ميدان سرگل تلفن تماس٠٧٣٧٨٠١٥١٠ :
يوتبوری ٢٩ :ژانويه ،جزئيات بيشتر بعدا به اطالع خواھد رسيد .تلفن تماس٠٧٠٨٥٤٤٥٢٩ :
بوروس ٢٩ :ژانويه ساعت  ٢تا  ٤بعدازظھر Stortorget ،ت لفن تماس٠٧٣٧٥٩٨٥٦٦ :
برای اطالعات بيشتر درمورد تظاھرات ھای سوئد ميتوانيد با شماره تلفن افسانه وحدت  ٠٧٠٢٤٦٨٤٥٤تماس بگيريد.
انگليس:لندن :شنبه  ٢٩ژانويه ،ساعت  ٢تا  ٤بعدازظھر ،ميدان ترافالگار مقابل ناشنال گالری(Trafalgar Square, North Terrace (outside the National Galleryھلند دنھاخ :جمعه  ٢٨ژانويه،
ساعت  ٣تا  ٥بعدازظھر مقابل پارلمان ھلند تلفن ھای تماس :بھمن خانی ،0651273261 :يلدا بيرام0650994005 :
افغانستان کابل ،ھرات ،مزار شريف و قندھار ٢٩ :ژانويه در تماسی که با مسئولين حزب ھمبستگی افغانستان داشتيم ،اطالع دادند که روز  ٢٩ژانويه در چھار شھر کابل ،ھرات ،مزار شريف و قندھار عليه
اعدام و در دفاع از زندانيان سياسی در ايران تظاھرات خواھند داشت .جزئيات اين تظاھرات ھا بعدا به اطالع خواھد رسيد.
آمريکا واشنگتن ٣٠ :ژانويه ،از ساعت  ١٢تا  ٣بعداز ظھر،درمقابل " دفتر حفاظت منافع جمھوری اسالمی در" )ويسکانسين اونيو ،واشنگتن( تلفن تماس ٣٠١٧٩٢٣٣٧٠ :و ٢٤٠٤٧٢٩٥٦٥
 hmassali@aol.comآدرس ايميل جھت جلوگيری از رباتھای ھرزنامه محافظت شده اند ،جھت مشاھده آنھا شما نياز به فعال ساختن جاوا اسکريپت داريد
 maria.rohaly@gmail.comآدرس ايميل جھت جلوگيری از رباتھای ھرزنامه محافظت شده اند ،جھت مشاھده آنھا شما نياز به فعال ساختن جاوا اسکريپت داريد

سانفرانسيسکو ٢٩ :ژانويه ،ساعت  ٤تا  ٦بعدازظھر Union Square
کردستان عراق سليمانيه ٢٩ :ژانويه ،حزئيات بعدا به اطالع خواھد رسيد.
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شماره 20

مبارزان کمونيست

بھمن 89

مبارزان كمونيست:
شنبه  ٢٩ژانويه روز جھانی دفاع از زندانيان سياسی و عليه اعدام است.
٢٩ژانويه روز اعتراض به اعدام و عليه اعدام ھايی است كه در چند ماه گذشته رو به فزوني گذاشته و اين روز ،روز دفاع از آزادي زندانيان سياسي ميباشد که از طرف سازمان و
احزاب و شخصيتھاي سياسي ـ مدني و اجتماعي اعالم شده است.
مردم معترض و انقالبي در ايران در اين چند سال بيش از ھر دوره اي با حمايتھاي مداوم ،با اعتراض و تظاھراتھاي خود به قيمت ريسك سركوب ،در اشکال مختلفی به دفاع از
زندانيان سياسي و محكومين به اعدام بر خواسته اند.
جامعه ايران و مردم آزاديخواه و مبارز در مقابل اعدام و سركوبگريھای جمھوری اسالمی ساكت نيستند .اعتراض و مبارزه اين جامعه به حمايت بين المللي و گسترده اي نياز دارد.
امروز روزي است كه بايد در جھت تحكيم اعتراض مردم عليه اعدام و براي آزادي زندانيان سياسي صداي مردم را به گوش افكار عمومي در دنيا برسانيم .جواب شايسته ما به جامعه
معترض به اعدام در روز  ٢٩ژانويه كه از طرف احزاب و سازمان ھاي سياسي بعنوان روز اعتراض به اعدام و براي آزادي زندانيان سياسي اعالم شده است ،تجلي بخش يك
كارزار و كمپين بين المللي و ھماھنگ عليه اعدام و براي آزادي زندانيان سياسي است.
امروز افكار عمومي در سطح دنيا ،مديا و دولتھا و مراكز و نھادھاي مدافع حقوق انسان و مخالف اعدام در مقابل اعدام و موج دستگيريھاي وسيع در ايران بيش از ھر دوره اي عكس
العمل بجا و موثر از خود نشان داده اند .ما بايد روز  ٢٩ژانويه را با برپايي تظاھراتھاي گسترده در حمايت از مردم ايران ،عليه اعدام و برای آزادي زندانيان سياسي به كارزار و
كمپيني موثر تبديل كنيم.
پيش شرط موفقيت ما در گرو شركت وسيع و توده اي در اين تظاھراتھا ميباشد.
مبارزان كمونيست ،ايرانيان خارج از كشور را فرا ميخواند که در اين تظاھراتھا وسيعا شركت كنند .شركت وسيع ما در تظاھرات و ميتينگھاي توده اي و گسترده می تواند پيش درآمد
اقدامات وسيع تر و جمعی تر مخالفين جمھوري اسالمي عليه اعدام و براي آزادي زندانيان سياسي و تقويت راديكاليسم انقالبي براي سرنگوني رژيم جنايتكار اسالمي باشد.
زندانی سياسی آزاد بايد گردد
مجازات اعدام ملغی بايد گردد
مرگ بر جمھوری اسالمی
زنده باد جمھوری سوسياليستی
مبارزان كمونيست ژانويه ٢٠١١
ليست احزاب ،نھادھا و فعالين سياسی که تا اين لحظه برای تظاھرات  ٢٩ژانويه فراخوان داده اند:
کميته مبارزه برای آزادی زندانيان سياسی
کميته بين المللی عليه اعدام
حزب کمونيست کارگری اﯾران
حزب کمونيست اﯾران
مبارزان کمونيست
حزب کمونيست کارگری – حکمتيست
کمپين برای آزادی کارگران زندانی
اﯾران سوليدارﯾتی
عليه تبعيض ،سازمان دفاع از حقوق زن در اﯾران
شوراي اتحاديه ھاي كارگري ونكوور و حومه در كانادا )(VDLC
ادامه در صفحه 7

ھمبستگی ،فدراسيون سراسری پناھندگان اﯾرانی
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