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علی جوادی

طبقه کارگر و اوضاع جديد
آنچه در ايران در جريان است ،سرکوب
لجام گسيخته و حمله رژيم اسالمی به
مخالفين و حتی سايه ھای خود ،مقاومت
و اعتراض در مقابل آن ،و شتاب تحرک
راه حلھای نيم بند و تاريخا تکرار شده
در صفوف باالئی ھا ،چيزی جز تشديد
مبارزه طبقات و مرحله مشخصی از آن
نيست .سوال ھا ھمانند که ھميشه بوده اند
و پاسخھا کمابيش ھمانند .اگر چيزی
تغيير کرده است ،صفبندی نيروھا و
مشخصات جديدی است که اين جدال در
اين دوره مشخص تاريخی بخود پذيرفته
است.
جمھوری اسالمی در جنگی حاد برسر
بقا ترمز بريده است و به جامعه مثل يک
حيوان وحشی چنگ و دندان نشان ميدھد.
ترور ميکند ،آدم ربائی سازمان ميدھد،
اعدام دسته جمعی در مال عام ترتيب
ميدھد ،سنگسار ميکند ،اعترافات
تلويزيونی ميگيرد ،بيدادگاھھای دوره
بحران را فعال ميکند ،تروريسم اسالمی
را تا جائی که تيغش ميبرد گسترش
ميدھد ،گوئی ھيتلر و طالبان و القاعده و
عصاره سبعيت تاريخی طبقه بورژوا و
دستگاه مذھب به يکباره احضار شده اند!

كمپين عليه مدارس مذھبی در كانادا در
حال اوج گيری است!
گزارشی از كنفرانس مطبوعاتی در مقابل مجلس ايالتی انتاريو

سھم مردم از خاک!
ناسيوناليسم ربطی به واقعيت
زندگی مردم ندارد
سعيد مدانلو
مردمی که از آن خاک سھمی ندارند ،در آن
"مرزپرگھر" آدم حساب نميشوند و اراذل و
اوباش حاکم و صاحب آن خاک اراذل و اوباششان
خطاب ميکنند ،دليلی نمی بينند که عاشقش باشند.
صفحه 8
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 9اوت
روز جھانی ھمبستگی برای آزادی
فعالين کارگری و زندانيان سياسی

انقالب مخملی" ،انقالب
کالسيک يا کودتا"!؟
علی طاھری

صفحه 9

پيام حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
به کارگران در ايران
چشمھا به طرف شما دوخته شده است
•

نامه اتحاديۀ کار ايتاليا

•

نامه اتحاديه کارگران بيکار و اخراجی

•

تظاھرات در انگلستان

اين دست و پا زدن و رفتن به فاز جديد،
ھمان تناقضات خرد کننده ای است که ما
بارھا در مورد آن سخن گفته ايم .تشديد •
جدال درونی رژيم اسالمی و حمله به
مردم ،انعکاس گسترش جدال مردم با کل •
حکومت است .جدالی که در ھر دور •
شديدتر و الجرم خرد کننده تر خود را
عريان ميکند.
بيرون حکومت و
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تظاھرات در اتاوا
حمايت کارگران پتروشيمی ،ماشين سازی
و ...

پرچمدار مقابله برای درھم شکستن تھاجم رژيم
اسالمی شويد!

ياد اکبر محمدی
و تمامی جانباختگان
را گرامی بداريم!

صفحات  2و  3و 4
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در صفحات ديگر؛ اعدام امروز در مشھد ،احکام اعدام در مريوان ،نامه ھا و ستون آخر.
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آزادى ،برابرى ،حکومت کارگرى!
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صفحه 2

به کمپين ھمبستگی بين المللی کارگری برای
آزادی فعالين کارگری بپيونديم!
کمپين ھمبستگی برای آزادی فعالين کارگری ابعاد جديدی بخود ميگيرد.
کنفدراسيون جھانی اتحاديه ھای کارگری )آی تی يو سی( و فدراسيون
جھانی کارگران حمل و نقل )آی تی اف( روز  ٩اوت برابر با  ١٨مرداد
را روز اعتراض و ھمبستگی بين المللی برای آزادی منصور اسانلو و
محمود صالحی اعالم کرده اند .اين اقدام اتحاديه ھای کارگری جھانی
گامی ارزشمند و مھم در تحکيم ھمبستگی بين المللی کارگری و در تالش
برای آزادی فعالين کارگری در ايران است .روزھای  ۴تا  ١١اوت نيز
قبال از جانب برخی از کانونھا و فعالين کارگری به عنوان ھفته ھمبستگی
برای آزادی فعالين کارگری اعالم شده بود .اعالم  ٩اوت بمٽابه روز
ھمبستگی بين المللی از جانب تشکلھای اتحاديه ای به اين کمپين ابعاد
گسترده و مھمی می بخشد.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری به اين کمپين ھمبستگی کارگری می
پيوندند .ما در عين حال تالش ميکنيم تا ابعاد و دامنه اين کمپين را
گسترش داده و خواست آزادی بختيار رحيمی و آزادی کليه فعالين
کارگری و ھمچنين خواست لغو احکام صادر شده عليه فعالين اتحاديه
کارگران اخراجی و بيکار را به اين مجموعه اضافه کنيم .مبارزه برای
آزادی فعالين کارگری گوشه ای از تالش عمومی ما برای آزادی بی قيد و
شرط کليه زندانيان سياسی و لغو کليه احکام اعدام است.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری در عين حال از کليه فعالين کارگری
ميخواھد که به اين کمپين بپيوندند .حزب از فعالين راديکال و سوسياليست
کارگری در ايران ميخواھد که دست به کار بزرگترين سازماندھی
اعتراض کارگری در اين روز شوند .کارگران ميتوانند با برگزاری
مجمع عمومی و اعالم پيوستن به اين حرکت نقش موٽری در آزادی
فعالين جنبش کارگری و کليه زندانيان سياسی و لغو احکام اعدام و
شکست موج تعرض رژيم اسالمی ايفا کنند .بايد از ھم اکنون دست به کار
شد.
زنده بايد ھمبستگی بين المللی کارگری!
مرگ بر جمھوری اسالمی!
آزادی ،برابری ،حکومت کارگری!
زنده باد جمھوری سوسياليستی!
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢۵ژوئيه ٢٠٠٧

زندان شکنجه اعدام الغا بايد گردد!
زندانی سياسی آزاد بايد گردد!
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حزب اتحاد کمونيسم کارگری – واحد انگلستان
Worker –communism Unity Party –UK Branch

WUP-UK

تظاھرات در حمايت از روز اعتراض بين المللی برای آزادی محمود
صالحی و منصور اسانلو  -لندن
کمپين ھمبستگی برای آزادی فعالين کارگری ابعاد جديدی بخود
ميگيرد .کنفدراسيون جھانی اتحاديه ھای کارگری )آی تی يو سی( و
فدراسيون جھانی کارگران حمل و نقل )آی تی اف( روز  ٩اوت برابر
با  ١٨مرداد را روز اعتراض و ھمبستگی بين المللی برای آزادی
منصور اسانلو و محمود صالحی اعالم کرده اند .اين اقدام اتحاديه ھای
کارگری جھانی گامی ارزشمند و مھم در تحکيم ھمبستگی بين المللی
کارگری و در تالش برای آزادی کليه فعالين کارگری در ايران است.
از اين ھمبستگی کارگری بايد حمايت کرد .مطالبه فوری ما در اين
روز ،آزادی منصور اسانلو و محمود صالحی ،بختيار رحيمی و کليه
فعالين کارگری است .در عين حال اين روز را بايد به يک روز مھم
در حمايت از خواست آزادی بی قيد و شرط تمامی زندانيان سياسی و
لغو احکام اعدام تبديل کرد.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری – تشکيالت انگلستان ،از تمامی
سازمانھا  ،نھادھا و شخصيتھای آزاديخواه دعوت به عمل مياورد تا با
ما در اين آکسيون اعتراضی و در اين صف ھمبستگی کارگری شرکت
کنند.
مرگ بر جمھوری اسالمی !
زنده باد آزادی ،برابری ،حکومت کارگری !
زنده باد جمھوری سوسياليستی !
حزب اتحاد کمونيسم کارگری – تشکيالت انگلستان
 ٢٩ژوئيه ٢٠٠٧
زمان تظاھرات  :پنجشنبه  ٩اوت ساعت  ١٢الی ١۵
مکان تظاھرات :مقابل سفارت جمھوری اسالمی ايران
16 Prince’s Gate, SW7 1PT, Nearest Tube Station
Knight Bridge & High Street Kensington, Busses: 9, 10 & 52

 ٩اوت روز جھانی ھمبستگی كارگری ،روزی كه جمھوری اسالمی
را خواھد لرزاند!
"كمپين فعالين جنبش کارگری در خارج از کشور" ،متشكل از كميته ھا و
نھادھاى ھمبستگى كارگرى در كشورھای مختلف ٤ ،تا  ١١آگوست  ٢٠٠٧را
بعنوان ھفته حمايت از جنبش كارگرى ايران اعالم نموده اند .در كانادا نيز
کميته حمايت از کارگران ايران -تورنتو و شماری از اتحاديه ھا ،تظاھرات
اعترضى در مقابل سفارت جمھورى اسالمى در اتاوا در تاريخ  ٩اگوست
فراخوان داده اند! حزب اتحاد کمونيسم کارگری – تشکيالت كانادا ،از تمامی
سازمانھا  ،نھادھا و انسانھای آزاديخواه دعوت به عمل مياورد تا در اين
آکسيون اعتراضی شرکت کنند .روز  ٩اوت بايد به روز ھمبستگی جھانی
كارگری برای آزادی محمود صالحی و منصور اسانلو و روز آزادی كليه
زندانيان سياسی تبديل شود.
مرگ بر جمھوری اسالمی
زنده باد آزادی ،برابری ،حکومت کارگری
زنده باد ھمبستگی جھانی كارگری
تشکيالت خارج کشور حزب اتحاد کمونيسم کارگری – واحد كانادا
زمان :پنجشنبه  ٩اوت  ،ساعت ١٢و نيم تا ٢

مکان  :مقابل سفارت جمھوری اسالمی در اوتاوا برای کسب اطالعات
بيشتر با محمود احمدی با تلفن ٤١٦٩۵٣٩٧۵٠تماس حاصل کنيد.
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ھمبستگی کارگری با "روز بين المللی برای اقدام"
ھمبستگی ب ا "روز ب ي ن ال م ل ل ی
برای اق دام" )ات ح ادي ه س راس ری
کارگران اخراجی و بيکار(
از :اتحاديه سراسری کارگران
اخراجی و بيکار
به :کنفدراسيون اتحاديه ج ھ ان ی و
فدراسيون جھانی کارگران حم ل و
نقل
موضوع :ھمبستگی با "روز ب ي ن
المللی برای اقدام"
با درودھای فراوان
دوستان گرامی
اع الم "روز ب ي ن ال م ل ل ی ب رای
اقدام" در ھمب س ت گ ی ب ا ک ارگ ران
ايران برای آزادی محمود صال ح ی
و منصور اسالو و ت الش ق اط ع ان ه
شما در يک بعد وسيع بي ن ال م ل ل ی
در ح م اي ت از ک ارگ ران اي ران،
مايه خشنودی و ق وت ق ل ب ی اس ت
برای ما کارگران در ايران.
تداوم بازداشت محمود صال ح ی ب ا
وجود وضعيت جس م ان ی وخ ي م و
ربودن و زن دان ی ک ردن م ن ص ور
اسالو در حال ی اس ت ک ه در روز
 19و  23ت ي ر م اه  1386ش ي ث
امانی رئي س ھ ي ئ ت م دي ره ،خ ال د
سواری نايب رئيس ھيئت مديره و
صديق کريمی عضو ھيئ ت م دي ره
اتحاديه م ا و ھ م چ ن ي ن  10ن ف ر
ديگر از کارگران شرکت کننده در
م راس م اول م اه م ه امس ال در
سنندج مورد محاکمه قرار گرفته و
قرار است احکام آنان ن ي ز ب زودی
صادر شود.
اع الم "روز ب ي ن ال م ل ل ی ب رای
اقدام" در ھمب س ت گ ی ب ا ک ارگ ران
اي ران ،در ش راي ط ی ک ه دول ت
ايران با توج ه ب ه ش واھ د م وج ود
)که فوقا اشاره م خ ت ص ری ب ه آن
شد( اقدامات خود را در م اھ ھ ای
اخير بر عل ي ه رھ ب ران و ف ع ال ي ن

کارگری تشديد ک رده اس ت ،ب رای
ما کارگران در اي ران از اھ م ي ت
بسيار ب اال و ح ي ات ی ب ر خ وردار
است .ما دست شما دوستان گرام ی
را در کنفدراسيون اتحاديه ج ھ ان ی
و فدراسيون جھانی کارگران حم ل
و ن ق ل ب ه گ رم ی م ی فش اري م و
بدينوسيله ضمن قدردانی صميمان ه
از اقدامات ق اط ع ان ه ش م ا ،اع الم
م ي داري م ک ه در ص ورت ت داوم
ب ازداش ت م ح م ود ص ال ح ی و
م ن ص ور اس ال و ت ا روز ن ھ م
آگوست ،در اين روز در کنار شم ا
و ھمگام با طبقه ک ارگ ر ج ھ ان ی،
اعتراض خود را نس ب ت ب ه ت داوم
ب ازداش ت م ح م ود ص ال ح ی و
منصور اس ال و ب ه ن ح و م ق ت ض ی
ابراز خواھيم داشت.
با احترامات فراوان،
ات ح ادي ه س راس ری ک ارگ ران
اخراجی و بيکار 5/5/1386
www.ettehade.com
k.ekhraji@gmail.com
www.ettehade.com/
Contents/News/261.htm
از "روز بين الملی برای اقدام"
حمايت ميکنيم!
ما ھمواره به حمايت ھ ای ب ی دري غ
ھم طبقه ای ھايمان پشت بسته و با
اميد ب ه اي ن ک ه در م ب ارزات ح ق
طلبان ه ن ي روئ ی ب ه ع ظ م ت ي ک
طبقه جھانی پشت سر داريم که م ا
را تنھا نخواھند گ ذاش ت مص م ان ه
ب ر اح ق اق ح ق وق خ ود اص رار
داريم  .ما پ ي ش روي ھ ای ت اک ن ون ی
خود را مديون اتحاد و ھم ب س ت گ ی
جھانی طبق ه ک ارگ ر م ی دان ي م و
تأکيد داريم برای موفقيتھای بيش ت ر
نياز به ھر چه گسترده تر شدن اين
گونه حمايتھا ھست.
ما از فراخوان آی تی يوسی و آی
تی اف ب ه م ن ظ ور اق دام ج ھ ان ی
ب رای آزادی م ح م ود ص ال ح ی و
منصور اسانلو در روز  18م رداد
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قويا حمايت می کنيم و اين اق دام
را گام اساسی ديگری در ج ھ ت
ام ي دوار ت ر ک ردن ک ارگ ران
ايران برای پيگيری مطالب اتش ان
می دانيم .

عضويتش در سازمان بين المللی
کار موظف به رعايت اصول
بنيادی اين سازمان از جمله اصل
آزادی تشکل است .ما مطلع شديم
که وزارت کار شما بارھا به
کنفدراسيون بين المللی اتحاديه ھای
کارگری که ما عضو آن ھستيم
اطمينان داده است که متعھد به
حقوق کارگران و گفتگو با جنبش
اتحاديه ای بين المللی است.

 00187رم ،خ ي اب ان ل وک ول و،
شمارۀ 6

ّ
ُمصراَ از دولت شما می خواھيم
ما
آزادی فوری وبی قيد وشرط آقای
اسانلو را تضمين کند.

انجمن صنفی ک ارگ ران ب رق و
فلزکار کرمانشاه 7/5/1386
از :دبير کل اتحاديۀ کار ايتاليا

تلفن  47531تلکس 622425
ارادتمند،
به :آقای محمود احمدی نژاد

لوئيجی آنجه لتی

رئيس جمھور

دبير کل

ري اس ت ج م ھ وری ،خ ي اب ان
فلسطين ،تقاطع آذربايجان

2007-7-10

تھران -جمھوری اسالمی ايران
آقای رئيس جمھور
از جانب اتحاديۀ کار ايتاليا ،که
نمايندۀ  1900000کارگردر
ايتاليا است ،ما قويا َ بازداشت
منصور اسانلو رئيس سنديکای
کارگران شرکت واحد را
محکوم می کنيم.
ما از طريق سنديکای کارگران
شرکت واحد مطلع شديم که
رئيس اين شرکت در تاريخ دھم
ژوئيه توسط مھاجمان ناشناس
در يک اتوبوس شرکت واحد به
شدت مورد ضرب وشتم قرار
گرفت و ربوده شد .خانوادۀ او
تنھا روز  12ژوئيه خبريافت
که او در زندان اوين نگھداری
می شود.
با توجه به سابقۀ آزار و تعقيب
آقای اسانلو ما براين باوريم که
دليل بازداشت او فعاليت ھای
سنديکائی اش است که اين امر
از نظر حقوق بين المللی غير
قابل قبول است.
جمھوری اسالمی ايران به دليل

ترجمه و تكثير :اتحاد بين المللي
در حمايت از كارگران در ايران
info@workers-iran.org or
alliance@workers-iran.org.
www.workers-iran.org
http://
www.etehadbinalmelali.com/
INDEXI.htm

دومين بيانيه "کمپين فعالين جنبش
کارگری ايران در خارج از کشور"
اقدام ھمبستگی ب ي ن ال م ل ل ی ج ھ ت
آزادی بدون ق ي د و ش رط م ن ص ور
اسانلو و محمود صالحی
ب ه دن ب ال اع الم ھ ف ت ه ک اررار
مش ت رک ) 4ت ا  11آک وس ت( از
طرف ما ،کنفدراسيون بي ن ال م ل ل ی
اتحاديه ھای ک ارگ ری "آی ت ی ي و
سی " و فدراسيون ج ھ ان ی ات ح ادي ه
ھای کارگری حمل و ن ق ل "آی ت ی
اف" ،طی ي ک اط الع ي ه مش ت رک
روز پنجش ن ب ه  9آگ وس ت را روز
اقدام ھمبستگ ی ب ي ن ال م ل ل ی ب رای
آزادی محمود صال ح ی و م ن ص ور
اسانلو اعالم کرده اند.
لذا از ت م ام ی اف راد  ،س ازم ان ھ ا،
احزاب و نيروھای مترقی و م داف ع
منافع ک ارگ ران ان ت ظ ار داري م ک ه
ضم ن اع الم
صفحه 4
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جدال دو بخش ناسيوناليسم...
در باره جدايی كردستان و يا باقی
ماندن در چھار چوب كشور به
عنوان شھروندان برابر و متساوی
الحقوق كشور اعالم كنند ،يك امر
ممنوعه است .اين جريانات با عدم
پذيرش يك راه حل سياسی متمدنانه
در قبال مساله كرد عمال كار را به
جنگ و درگيری داخلی ميكشانند.
اين جريانات پاسخشان روشن
است .راه حل نظامی .لشگر كشی
عدم
درصورت
نظامی .و
برخورداری از لشگر ،حمايت از
لشگر دولت حاكم" .تماميت
ارضی" كه پرچم و ھويت اين
جريانات است يك مقوله ارتجاعی
است .ممكن است كه جغرافيای
كشور ايران كوچكتر و يا بزرگتر
از وضعيت فعلی بشود .مساله اين
است كه ھر تغيير و تحولی در
مختصات جغرافيای سياسی ھر
جامعه با اعمال اراده آزاد و
تصميم آگاھانه خود آن مردم باشد.
مساله اين است كه مردم در ھر
جغرافيايی دارای كدام موقعيت،
حقوق مدنی و اجتماعی و موقعيت
رفاھی ھستند .ھر نوع اقدام قھر
آميز و نظامی در قبال ستم ملی و
مساله ملی ،سياستی ارتجاعی و
ضد آزاديخواھی است.
اين جريانات چه در صلح و
آرامش و بند و بستشان و چه در
كشمكش و جدال و دشمنی شان
ميتوانند منشاء بسياری از
مخاطرات در تحوالت آتی ايران
باشند .كال ناسيوناليسم ميتواند در
صورت امكان ھمان نقش مخربی

را در انقالب آتی در ايران ايفا كند
كه مذھب و اسالم در تحوالت ۵٧
ايفا كرد .افشای ھمه جانبه اھداف و
سياستھای اين جريانات يك
ضرورت غير قابل انكار پيشروی
مبارزات آزاديخواھانه و برابری
طلبانه در جامعه است .ھمانطور
كه امروز مذھب در اذھان مردم
بی آبرو و منفور است ،ملی گرايی
و قومی گری نيز بايد بی آبرو و
افشا شود .منزوی كردن و طرد
جريانات ناسيوناليست و قوم پرست
تنھا از عھده نيرويی ساخته است
كه آزاديھای سياسی و حقوقی و
برابری تمامی مردم را مستقل از
ھويتھای كاذب قومی و ملی و
مذھبی برسميت ميشناسد و توده
مردم را با اين افق متشكل ميکند.
از نقطه نظر ھويت جھانشمول
انسانی و سكوالريسم ھيچ تعلق
قومی و ملی و مذھبی نمی بايست
جايی در نظام سياسی و حكومتی
كشور داشته باشد .شاخه ھای
ناسيوناليسم از اين بابت تفاوتی با
ھم ندارند .ھويت قومی در دولت به
ھمان اندازه ھويت ملی در نظام
سياسی جامعه كريه و ضد ھويت
جھانشمول و آزاد انسانی است.
کمونيسم کارگری برای يك نظام
سكوالر ،يك نظام غير قومی ،غير
ملی و غير مذھبی و مرفه و آزاد
برای ھمگان مبارزه ميکند.
بخش بعدی اين نوشته به متدولوژی
كمونيسم كارگری در قبال ملت،
مليت و ستم و نابرابری ملی خواھد
پرداخت*.
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بيانيه ی کمي ت ه ھ م اھ ن گ ی در
ارت ب اط ب ا ب ازداش ت ب خ ت ي ار
رحيمی و ديگر فع ال ي ن ج ن ب ش
کارگری و دانشجويی
س رم اي ه داري ن م ی ت وان د ب ا
بازداشت فعالين کارگری حرکت
جنبش کارگری را به ت وق ف وا
دارد!!!
کارگران و مردم آزاديخواه:
ھ م ان ط ور ک ه اط الع داري د،
ب خ ت ي ار رح ي م ی از ف ع ال ي ن
کارگري شھر م ري وان در ش ب
 29ت ي ر م اه ت وس ط م أم وران
امنيتی از م ن زل مس ک ون ی اش
رب وده ش ده و ت اک ن ون ن ي ز از
مکان نگھداري وي اطالعی در
دست نيست ،چرا ک ه مس ئ ول ي ن
ام ن ي ت ی ش ھ ر م ري وان ازدادن
پ اس خ ی ص ري ح و روش ن ب ه
خ ان واده ی وی خ ودداری م ی
کنند.
تحرکات حاکميت سرماي ه داری

در جھت ارعاب فعالين ک ارگ ری،
دانش ج وي ان و زن ان اخ ي راً ش دت
ب ي ش ت ری ب ه خ ود گ رف ت ه اس ت،
سرمايه داری به ع ب ث م ی ک وش د
چرخ حرکت جنبش ھای اجتم اع ی
را به ت وق ف وا دارد !! غ اف ل از
اين که چ ن ي ن ت ح رک ات ی ت ن ھ ا ب ه
انسجام و يکپارچگی اين جنبش ھ ا
در پيگيری خواست ھا و مطال ب ات
برحق خ وي ش خ واھ د اف زود  .م ا
اطمينان داريم ،تنھا ضامن رھ اي ی
فعالين در بند نظام سرم اي ه داری،
استمرار و تحرك پ رش ور م ب ارزه
ی طبقاتی است.
ما خواھان آزادي فوري و ب ی ق ي د
و شرط بختي ار رح ي م ی ،م ح م ود
صالحی ،م ن ص ور اس ان ل و و ن ي ز
فعالين دانشجويی ھستيم.
کميته ھماھنگی براي ايجاد تشکل
کارگری
1386/5/5

تظاھرات در مقابل سفارت جمھوری اسالمی ايران در اتاوا

جھت آزادی بدون قيد و شرط و فوری منصور اسانلو
و محمود صالحی
زمان :پنجشنبه ٩ ،اگوست  ٢٠٠٧ساعت  ٣٠:١٢تا  ٢بعدازظھر
مکانMetcalfe St. Ottawa ٢۴۵ :
آزادی فوری و بی قيد و شرط محمود ص ال ح ی و م ن ص ور اس ان ل و و
توقف ھرگونه اذيت و آزار و پيگيری قضايی فعالين کارگ ری و س اي ر
فعالين اجتماعی خواست فوری ماس ت .ج ھ ت اط الع ات ب ي ش ت ر و ي ا
آگ اھ ی از ام ک ان ات س ف ر ب ه ات اوا از ت ورن ت و ب ا ش م اره ت ل ف ن ھ ای
 ٤١٦- ٩٩٧٢٩٤٥و  ٤١٦-٣٨٨٤٥٩٥و ي ا ب ا آدرس اي ن ت رن ت ی
 info@workers-iran.orgتماس حاصل نماييد.
کميته حمايت از کارگران ايران -تورنتو
اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران -کانادا

حمايت از اين اقدام ،با ب رن ام ه ري زی مش ت رک در کش ورھ ای م ح ل س ک ون ت در
دومين بيانيه...
روزپنجشنبه  9آگوست دوھزار و ھفت يک آکسيون مشترک را در دستو کار ج م ع ی
خويش قرار داده و مشترکآ خواھان آزادی بدون قيد و شرط محمود صالحی  ،منصور اس ان ل و ،ع دم پ ي گ ي ری
قضايی و لغو احکام فعالين کارگری و ساير فعالين اجتماعی شويم.
زمان برگزاری کارزار مشترک بين المللی روزپنجشنبه  9آگوست  2007می باشد.
کمپين فعالين جنبش کارگری ايران در خارج از کشور ،کميته ھمبستگی با کارگران ايران -است رال ي ا ،ک م ي ت ه
حمايت از کارگران ايران -تورنتو کانادا ،انجمن ھمبستگی با ک ارگ ران اي ران – ن روژ ،ج م ع ی از ک ارگ ران
پيشرو تبعيدی – سوئيس ،کميته ھمبستگی سوسياليستی با کارگران ايران – فرانسه ،کانون ھ م ب س ت گ ی ب ا
کارگران ايران – کلن ،کانون ھمبستگی با کارگری ايران – فرانکفورت و حومه ،کانون ھمبستگی با ج ن ب ش
کارگری ايران – ھانوفر ،کميته ھمبستگی با کارگران ايران -ھامب ورگ ،ات ح اد ب ي ن ال م ل ل ی در ح م اي ت از
2007-7- 31
کارگران در ايران

دست رژيم اسالمی از
سر فعالين کارگری
کوتاه!
زندانی سياسی آزاد بايد
گردد!
زنده باد ھمبستگی
جھانی کارگران!

يک دنياى بھتر
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پيام حزب اتحاد کمونيسم کارگرى به کارگران در ايران
چشمھا به طرف شما دوخته شده است
پرچمدار مقابله برای درھم شکستن تھاجم رژيم اسالمی شويد!
رفقاى کارگر درودھاى گرم ما را
بپذيريد .رژيم اسالمی تھاجم ھمه
جانبه ای را عليه شما و جامعه
سازمان داده است .اين تھاجم
سراسری و گسترده است .رژيم
استٽمار و سرمايه با دستجات
اوباش نقابدارش ،با سپاه و بسيج و
نيروھای انتظامی اش ،با تمامی
قوا به ميدان آمده است .اين جنگ
تمام عيار توحش اسالم و سرمايه
عليه کارگر و جامعه و انسانيت
است .در ھر کارخانه و منطقه و
شھری در جريان است .دستگيری
و سرکوب زنان و جوانان،
دستگيری و ربودن فعالين
کارگری و دانشجويی و زنان ،بر
پا کردن چوبه ھای دار و
اعدامھای دسته جمعی گوشه ای از
اين تھاجم وحشيانه حکومت
اسالمی است .تعرض به معيشت
مردم زحمتکش رکن ديگر اين
يورش است.
رژيم اسالمی رو در روی جامعه
و مردمی قرار دارد که حکم به
اند.
داده
اش
سرنگونی
نميخواھندش و دست به کار بزير
کشيدن آن ھستند .از اسالم و
حکومت اسالمی بيزارند .برای
سرنگونی اش و برپايی نظامی
آزاد ،برابر ،مرفه و انسانی تالش
ميکنند .جمھورى اسالمى رفتنى
است .اين را ديگر کودنترين
مدافعان خود اين حکومت نيز
فھميدهاند .از اين رو رژيم اسالمی
برای بقاء حکومت فقر و فالکت و
اعدام و اسالم ناچار است ھر
روزه سرکوب کند .بدون سرکوب
يک روز ھم دوام نخواھد آورد.
ميزنند تا بمانند .اعدام ميکنند تا
مرعوب کنند .دستگير و شکنجه

ميکنند تا شايد سرنگونی
محتومشان را به تعويق بيندازند.
رفقای کارگر جامعه در مقابل يک
آزمايش و در دوران حساس و
تعيين کننده ای قرار گرفته است.
آيا رژيم اسالمی قادر ميشود
اعتراضات مختلف شما کارگران و
مقاومت جوانان و زنان و
دانشجويان را سرکوب کند؟ آيا
قادر ميشوند بر متن سرکوب خشن
و فقر و فالکت گسترده به حاکميت
سياه اسالمی دوامی ھر چند کوتاه
مدت ببخشند؟ پاسخ به اين سئواالت
به عکس العمل شما گره خورده
است.
آنچه امروز در ايران ميگذرد
تعيين ميکند که فردا دھھا ميليون
انسان چگونه خواھند زيست .اين
آينده ميتواند ،اگر ما شکست
بخوريم ،اگر نتوانيم موج تھاجم
رژيم اسالمی را در ھم بشکنيم،
تکرار ھمين وضعيت نکبت بار
اسالمی و تداوم تبعيض و نابرابری
و فقر و فالکت و استبداد باشد .اگر
ما شکست بخوريم آينده ميتواند
تکرار آن گذشته نکبت بار سلطنتى
و اسالمى در قالبى جديد باشد .اما
اگر پيروز بشويم ،و ميتوانيم
بشويم ،آنگاه آينده ميتواند شاھد
عقب نشينی و در ھم شکستن رژيم
اسالمی و پيشروی ما در راه
برپايى جامعهاى آزاد و برابر و
مرفه و انسانى باشد.
رفقای کارگری کليد پيشروی و
برگردان اوضاع در دست شما
است .شما کارگران ميتوانيد و بايد

پرچمدار مقابله با اين موج
تعرض رژيم اسالمی شويد.
نبايد اجازه داد تا لحظه ای
محمود صالحی و منصور
اسانلو و بختيار رحيمی در
زندان و در اسارت باشند؟ نبايد
اجازه داد تا احدی را ديگر
سنگسار و اعدام کنند .نبايد
اجازه احدی را دستگير و
زندانی کنند .ميتوان با مبارزه
ای ھمه جانبه بساط اين توحش
اسالمی را در ھم شکست.
ميتوان بساط اعدام و دستگيری
شان را برچيد .شما کارگران
حکومت نظامی رژيم شاه را
در ھم شکستيد ،ميتوانيد
تعرض رژيم اسالمی را ھم در
ھم بشکنيد.
رفقای کارگر اتحاديه ھای
کارگری در سطح جھان روز
 ١٨مرداد را روز ھمبستگی با
مبارزات کارگری در ايران و
روز تالش کارگر برای آزادی
محمود صالحی و منصور
اسانلو اعالم کرده اند .در اين
روز در خارج کشور تشکالت
کارگری و کمونيستی و فعالين
جنبش آزادی محمود صالحی و
منصور اسانلو درگير کمپينی
گسترده برای آزادی فعالين
کارگری و آزادی زندانيان
سياسی ھستند .شما ميتوانيد در
ھمبستگی با تشکالت کارگری
و بمنظور در ھم شکستن تھاجم
ضد انسانی رژيم اسالمی به
ميدان بيائيد .روز  ١٨مرداد
ميتواند روز تشکيل مجامع
عمومی کارگری ،روز به
ميدان آوردن خانواده ھای
کارگری ،روز بسيج مردم

شماره 10
زحمتکش در محالت ،روز اعالم
ھمبستگی برای آزادی فعالين
کارگری دستگير شده ،روز اعالم
تالش کارگری برای در ھم شکستن
تھاجم رژيم اسالمی باشد .روز ١٨
مرداد ميتواند سر آغاز مقابله طبقه
کارگر با اوضاع کنونی باشد.
رفقای کارگر در ھر شکل و
سطحی که ميتوانيد روز  ١٨مرداد
را به روز اعتراض و ھمبستگی
طبقه کارگر در اوضاع خطير
کنونی تبديل کنيد .طبقه کارگر و
جنبش کمونيسم کارگرى بايد
تضمين کند که مبارزه براى مقابله
با توحش حکومت اسالمی ،مبارزه
برای بزير کشيدن رژيم نکبتبار
گستردهتر،
ھرچه
اسالمى
و
ھدفمندتر
سازمانيافتهتر،
قدرتمندتر به پيش رود و ھرچه
سريعتر و کم مشقتتر به نتيجه
برسد .کارگر و کمونيسم رھبر بحق
جنبش تودهاى براى سرنگونى اين
حکومت است .براى ايفاى اين
نقش ،براى سازماندھى و رھبرى
شکست تھاجم رژيم اسالمی و
رھبری يک انقالب عظيم عليه
جمھورى اسالمى و سرمايه به
ميدان بيائيد .چشمھا به طرف شما
کارگران دوخته شده است.
مرگ بر جمھوری اسالمی !
آزادى ،برابرى ،حکومت
کارگرى!
زنده باد جمھورى سوسياليستى!
علی جوادی دبير کميته مرکزی
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٣١ژوئيه ٢٠٠٧
***

انتقاد پرولترى به سرمايه دارى و جھان نگرى و مبارزه سياسى آزاديخواھانه و رھائيبخش کارگرى که قريب دو قرن قبل در شکل مشخص
کمونيسم کارگرى ظھور کرد ،با مارکسيسم به انسجام و شفافيت و قدرت نظرى عظيمى دست يافت .جنبش کمونيسم کارگرى در تمام طول تاريخ
خويش با مارکسيسم و نقد مارکسيستى به جامعه سرمايه دارى پيوندى عميق و ناگسستنى داشته است .کمونيسم کارگرى جنبشى اجتماعى است که
با ظھور سرمايه دارى و طبقه کارگر مزدى شکل گرفت و عام ترين و عميق ترين شکل انتقاد و اعتراض طبقه کارگر به نظام سرمايه دارى و
مصائب آن را نمايندگى ميکند .اھداف و برنامه عملى اين جنبش بر نقد مارکسيستى بنيادھاى جامعه سرمايه دارى معاصر ،بعنوان آخرين ،مدرن
ترين و پيشرفته ترين شکل جامعه طبقاتى ،مبتنى است.
از برنامه يک دنيای بھتر

يک دنياى بھتر
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جدال دو بخش ناسيوناليسم
پارانويای تجزيه طلبی
علی جوادی
)(٢
"در پشت ھمين حكومتی ك ه ب ه
خ ون م ا تش ن ه اس ت ،خ واھ ي م
ايستاد") .داريوش ھمايون(
يکی از مخاطرات جدی ای که
جامعه را در پروسه سرنگونی
رژيم اسالمی تھديد ميکند خطر
ناسيوناليسم است .ھمزمان با
تخريب مناسبات ميان نيروھای
ناسيوناليست قومپرست و عظمت
طلب ،بار ديگر شاھد گسترش
تب پارانويای تجزيه طلبی در
صفوف ناسيوناليسم عظمت طلب
ايرانی ھستيم .اين جريانات
عظمت طلب پرچم و چماق از
دست رفتن "تماميت ارضی
ايران" را بر افراشته اند .تشديد
و
ناسيوناليستی
تحرکات
قومپرستی ،خصومت و کينه
توزی و نفرت ميان مردم در
جامعه ،و جنگھای احتمالی قومی
و ملی از پی آمدھای احتمالی
گسترش تحرک ناسيوناليستی در
جامعه است .سرنگونی کم مشقت
رژيم آدمکشان اسالمی مستلزم
حاشيه ای کردن تحرک
قومپرستی و ناسيوناليسم در
تحوالت سياسی آتی جامعه است.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
ضمن تاکيد بر نقش مخرب و
ويرانگر جريانات رنگارنگ
ناسيوناليستی ميکوشد تا جامعه
را از خطرات نفوذ و گسترش
سموم ناسيوناليستی واکسينه کند.
در اين بخش از بررسی "جدال
دو بخش ناسيوناليسم" به مساله
پارانويای تجزيه طلبی و
سرکوبگری ناسيوناليسم عظمت
طلب ميپردازيم.
ناسيوناليسم عظمت طلب ايرانی
و "فدراليسم"
جريانات ناسيوناليست عظمت
طلب موضع يكپارچه و يكسانی
در قبال طرح مجدد و امروزين
شعار و مطالبه فدراليسم در
فضای سياسی ايران دارند .با
فدراليسم مخالفند .نه از آن رو که

نگران عواقب مخرب فدراليسم بر
زندگی و امنيت و آسايش مردم
ھستند .نه! بلکه از آن رو که
فدراليسم را پله اول "تجزيه طلبی" و
طرحی برای جدايی بخشھايی از
ايران قلمداد ميكنند .خط و نشان
ميكشند .تھديد ميکنند .به يكباره ھمه
و ھمه چيز را به توطئه "استعمار"
و "اجانب" منتسب كرده اند .ديدنی و
خيره كننده است .خصومت و خط و
نشان كشی جانشين بند و بست ھای
قبلی شده است.
قبل از تحوالت اخير عراق و اجرای
سياست نظم نوين جھانی در زمينه
ايجاد ساختارھای حكومتھای جانشين
در برخی كشورھای خاورميانه ،از
جمله افغانستان و عراق ،اين
جريانات در صلح و آرامشی نسبی با
يكديگر بسر ميبردند .تحوالت عراق
بند و بست اين جريانات را بر ھم
زد .پيش از اين ھم شعار و مطالبه
فدراليسم مطرح بود .اما واكنش و
عكس العمل اين جريانات كامال با
آنچه امروز مشاھده ميكنيم متفاوت
بود .خصومتھا عمدتا در پشت پرده
بودند و در جلوی صحنه بند و بست
اين جريانات روال خود را طی
ميكرد .در آن دوران اين جريانات
در توافق ضمنی با مطالبه فدراليسم
اين امكان را مشاھده ميكردند كه
ميتوانند از يك طرف مساله كرد را
كامال انكار كنند و از طرف ديگر
ميتوانند تضمينی از جريانات
قومپرست و ناسيوناليست كرد و يا
ساير شاخه ھای ناسيوناليسم قومگرا
مبنی بر حفظ و تعھد به "تماميت
ارضی ايران" دريافت كنند .در آن
سوی اين معامله و بند و بست نيز
جريانات قومگرا و ناسيوناليست
قومی نيز ميتوانستند از يك طرف
خود را از زير فشار و اتھام سنتی و
تاريخی "تجزيه طلبی" جريان
يعنی
بزرگتر" خود
"برادر
ناسيوناليسم عظمت طلب ايرانی
خارج كنند و در ضمن اين امكان را
پيدا كنند تا طرح مطالبات خود و
حكومت فدرال را به سيستمی فرا
منطقه ای و در سطح ايران گسترش
دھند .در اين بند و بست جريانات
ناسيوناليست عظمت طلب "طرح

حكومت فدرال" را روايت
ديگری از طرح "تقسيم پذير
بودن حكومت" و "تجزيه ناپذير
بودن حاكميت" قلمداد ميكردند.
اين سازش و بند و بست دوام
چندانی نياورد .فاكتورھای تغيير
دھنده جھانی و منطقه ای بودند.
از يك طرف برای جريانات
ناسيوناليست قومگرا مسجل شد
كه سياست بخشھايی از ھيات
حاكمه آمريكا بر حمايت از
طرح فدراليزه كردن ايران
استوار است و از طرف ديگر
تجربه عراق يك نمونه در پياده
كردن اين سياست در سطح
منطقه را نشان داد .وضعيت در
ھم ريخته عراق و سھم بری
ناسيوناليسم كرد در اين تحوالت،
اين چشم انداز را درمقابل اين
جريانات مرتجع قرار داده است
كه سھم بيشتری را طلب كنند .به
اين فاكتور نيز بايد کاھش ھراس
اين جريانات از اتھام تجزيه
طلبی را افزود .در تحوالت و
بند و بستھايی كه در عراق منجر
به شكل گيری حاكميت قومی -
مذھبی شد ،يك عامل مھم در
ميزان سھم بری جريانات
ناسيوناليست كرد ،تھديد به
جدايی و استقالل در صورت
عدم قبول طرح فدراليزه كردن
عراق و ايجاد حكومت فدرال در
كردستان بود .بعالوه نقطه
سازش گذشته را جريانات
قومپرست در ايران با مناسبات
تازه خود با بخشھايی از ھيات
حاكمه آمريكا و بعضا دريافت
كمكھای مادی عمال بر ھم زدند.
اين نکته را داريوش ھمايون تنھا
تئوريسين جريانات ناسيوناليسم
ايرانی با گله مندی اما بطور
گويايی اين چنين بيان ميكند" :تا
آمريكائيان در شمال عراق
حكومتی در استان ھای كرد
نشين برپا نداشته بودند خود
مختاری شعار حداكثری بود كه
از مھم ترين سازمانھای قومی
شنيده ميشد .اكنون خودمختاری
با دگرگونی اوضاع و احوال به
يك گردش قلم فدراليسم شده است
تا فردا به گردش قلم ديگری
تعيين
شود .حق
استقالل
سرنوشت مگر جز اختيار جدايی
معنی ميدھد؟" واقعيت اين است
كه اين جريانات ناسيوناليست

شماره 10
پرو غربی كه تا مدتھا مھر
پشتيبانی و حمايت آمريكا و محافل
ارتجاع غرب را به تنھايی و
منحصرا در اختيار داشتند ،امروز
رقيب و شريكی تازه يافته اند كه
سھم بيشتری از بند و بست طلب
ميكند.
از اين رو يكباره به ياد
پاكسازيھای قومی و ملی در
يوگسالوی و ساير جداسازيھا در
سطح جھان و مصائب خونبار آن
افتاده اند .دلشان به حال مردم
نسوخته است .نگران "تجزيه
ايران" ھستند .اما اين يك روی
سكه است .از طرف ديگر انكار
ھر گونه تبعيض و نابرابری ميان
مردم چه در اين دوران و چه
دوران سلطنت پھلوی .اين يك
بحث محوری و ھويتی اين
جريانات است .از نقطه نظر اين
جريانات جامعه ايران يك "كشور
با يك ملت" است .ھمين و بس .نه
ستمی و تبعيضی بر بخشھايی از
مردم منتسب به كرد و عرب و ...
اعمال ميشود و نه مساله ای به نام
مساله كرد به رسميت شناخته
ميشود و نه پيشينه ای از لشكر
كشی و سركوب اعتراضات حق
طلبانه مردم در كردستان ايران در
رژيمھای سلطنتی و اسالمی وجود
داشته و دارد .واقعيت اين است كه
يكی از عوامل تشديد تنش و
خصومت قومی و ملی در جامعه
سياست
ھمين
از
ناشی
سركوبگرانه ناسيوناليسم عظمت
طلب ايرانی است .زمانی كه ھر
تالش و صدای حاشيه ای "يك
غائله" و "حركت تجزيه طلبی"
قلمداد ميشود ،نتيجتا قلدری و
رشادت كودنانه جريانات رقيب
قومگراھا را نيز به دنبال خواھد
داشت .تشديد اين خصومتھا ميتواند
نتايج فاجعه انگيزی بدنبال داشته
باشد .و ھمين شاخ و شانه کشيدنھا
در شرايط مساعد جھانی کافی
است .تحوالت جھانی دوران
كنونی نشان داده است كه حتی
جريانات ناسيوناليستی و قومی
حاشيه ای تحت شرايط خاصی
قادرند بزرگترين جدالھا و
كشمكشھای خونين قومی و ملی را
بر متن كوچكترين شكافھای قومی
و ملی ساختگی و واقعی در جامعه
بپا كنند.
صفحه 7
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جدال دو بخش ناسيوناليسم...
پارانويای ناسيوناليسم ايرانی
يكی از بيماريھای ديرينه
ناسيوناليسم ايرانی پارانويای
"تماميت ارضی" و "تجزيه
طلبی" است .اين بيماری كھنه و
قديمی است .به دوران پس از شكل
گيری اين شاخه از ناسيوناليسم
بازميگردد .عروج اين ناسيوناليسم
اساسا با افق كشور سازی معطوف
به غرب و استبدادی و از باال شكل
گرفت .يك نقطه قدرت اين جريان
ادغام اجباری و كنار زدن
جريانات خانخانی و عشيرتی
توسط رضا شاه و ايجاد پيش شرط
يك دولت  -يك كشور واحد بود.
ادغام سركوبگرانه اقوام مختلف،
ايجاد حكومت مركزی و شكل
دادن به ھويت ايرانی به منظور
حفظ اين "انسجام" و "يكپارچگی"
بخشی از كارنامه تاريخی اين
جريان است .اين پارانويا اكنون
يك مشخصه و خصوصيت ژنتيک
ناسيوناليسم ايرانی است .در ميان
اين جريانات طيف ھايی يافت
ميشوند كه تماما نژاد پرست،
آريايی پرست و با تعصبی کور
ھستند .جرياناتی كه "تماميت
ارضی" از زبانشان نمی افتد،
آماده اند كه ھر حركت و تكان
قومی را با اعالم آمادگی برای
قشون كشی پاسخ دھند .چنين
وضعيتی بيشك زمينه ساز و
موجب كشمكش ھا و درگيری ھای
خونينی در صورت تداوم خود
خواھد شد.
اين پارانويا معموال در شرايطی
كه اين جريانات در حاكميت قرار
داشتند معنايی جز لشکر كشی و
"غائله" نداشت .اما
سركوب
امروز كه اين جريان در
اپوزيسيون قرار دارد مبنايی برای
تغيير اولويت سياسی در قبال رژيم
اسالمی است .به ھمين زمختی.
اين يك چرخش سياسی عظيم در
صفوف اين جريان است .داريوش
ھمايون اين چرخش سياسی را از
ھم اكنون اعالم كرده است" :اگر
قرار است آينده ايران را در
سليمانيه و تلويزيون الجزيره تعيين
كنند و سازمانھائی ھمه سر در

كشورھای ھمسايه ايران ،جمھوری
ھای فدرال عشيره ای خود را در
غرب و جنوب ايران تشكيل دھند،
بسياری اولويتھا تغيير خواھند
كرد ".اين تغيير اولويت چيزی جز
تغيير مناسبات اين گرايش با رژيم
اسالمی نيست .اين جريانات كه تا
ديروز فرياد تنکيو بوش ) (thank
 you Bushرا سر ميدادند و در
بمباران و تخريب شيرازه جامعه
عراق جشن ميگرفتند و خواھان
تكرار اين پروژه خونين در ايران
بودند ،امروز نگران و ھراسناك از
اينكه چنين سناريوی خونينی
ميتواند زمينه ساز قدرت گيری
جريانات قوم گرا و خارج شدن
كنترل اوضاع از دست اين
جريانات شود ،از اين رو اعالم
آمادگی ميكنند كه "در پشت ھمين
حكومتی كه به خون ما تشنه است،
خواھيم ايستاد".
اما آيا اين تغيير الويت ناگھان و
غير منتظره و بدون پيشينه سياسی
است؟ پاسخ منفی است .اين
جريانات در جنگ ارتجاعی ايران
و عراق ھم بنوعی "در پشت ھمين
حكومت" ايستادند .كنترل اوضاع
در تغيير الويت اين جريانات كلمه
كليدی و منطق شان عميقا طبقاتی
است .قدرت سياسی ميوه ای است
كه اگر بطور يكپارچه و يكدست از
آن اين جريانات و نيروھای
رنگارنگ اين طبقه نباشد ،بھتر
است فعال در دست رژيم اسالمی
باشد .اين نگرش البته فقط محدود
به از دست دادن بخشی از حاكميت
يكپارچه نيست .ناسيوناليسم ايرانی
در قبال حركت كمونيسم و طبقه
كارگر ھم چنين منطق و واكنشی
دارد .شايد چندان بدور از واقعيت
نباشد كه در فردای تغيير توازن
قوای سياسی در جامعه به نفع
كارگر و كمونيسم و آزاديخواھی
باز ھم اين تغيير استراتژی و
الويت تكرار شود" .حاضرند در
پشت ھمين حكومت باشند"؟
انتخاب اين جريانات در تحوالت
آينده ھم از ھمين منطق پيروی
ميکند .شايد اگر انتخاب آتی
انتخابی بين رژيم اسالمی و يك
نظام آزاد و برابر ،يك جمھوری

سوسياليستی باشد ،اين جريانات
رای شان به حفظ وضع موجود
باشد .حاضرند مردم اسير رژيم
طاعون اسالمی باشند تا اينکه
قدرت در دست طبقه كارگر و
توده ھای مردم قرار گيرد.
رژيم اسالمی ھم اين پارانويا را
ميشناسد و روی آن سرمايه
گذاری کرده است .يكی از
ترفندھای رژيم اسالمی بھره
برداری از اين شكافھا و
خصومتھای قومی و ملی در
سطح جامعه و تالش برای تاثير
گذاری در صفوف اپوزيسيون
ملی گرا و قومگرا است .بخشی
از تبليغات دوم خرداد بر اين پايه
استوار بود كه چنانچه رژيم
سقوط كند جامعه ايران تجزيه و
تكه تكه خواھد شد و نتيجتا
"تماميت ارضی" ايران از بين
خواھد رفت .و با اين تبليغات تا
حدودی ھم در جلب حمايت و
كمك جريانات مشروطه خواه در
حمايت از رژيم اسالمی اصالح
شده نيز موفق بود .سئوال
اينجاست :نيرويی كه اعالم
آمادگی ميكند در شرايطی ويژه
حاضر است در پشت رژيم
اسالمی قرار گيرد ،چه اقداماتی
را در پشتيبانی از اين تغيير
الويت در دستور قرار خواھد
داد؟! اين سئوالی است كه اين
جريانات بايد پاسخ دھند.
اما بر خالف تبليغات رژيم
اسالمی و يا تصوير جريانات
ناسيوناليست ايرانی ،جامعه
ايران ائتالف شكننده و ناپايداری
از "اقوام و ملل" نيست كه به
محض شل شدن قدرت مركزی
در تھران و روشن شدن سقوط
محتوم رژيم اسالمی به جان
يكديگر خواھند افتاد .اين تبليغات
رژيم اسالمی و شاخه ھايی از
جريانات ناسيوناليست ايرانی
ربطی به واقعيت جامعه ايران و
تصور و ذھنيت مردم در ايران
ندارد .تبليغاتی سياسی است.
تالشی برای الصاق ھويت قومی
و ملی به انسانھای ساكن يك
جامعه و ،خلق خود آگاھی
وارونه ملی و قومی است.
واقعی نيست .ھيچ نشانی از
تخاصمات و كشمكشھای قومی
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العالج و غير قابل درمان در
جامعه و در ميان مردم مشاھده
نميشود .واقعيت اين است كه
جامعه ايران جامعه ای متشكل از
"ملل گوناگون" نيست .مردم در
ايران به زبانھای گوناگون صحبت
و تكلم ميكنند ،اما ملت و يا مليت
ھر دو مقوالتی ساخته و پرداخته
جنبش ناسيوناليستی است .ملت،
نژاد مشترك نيست .ملت ،زبان
مشترك نيست .اصوال ملت پديده
ای غير قابل تعريف و تعيين
اجتماعی است .ھمانند خدا .تعريف
ملت بخشی از تالش ناسيوناليسم
برای ايجاد مبانی ايدئولوژيك
حاكميت سرمايه در جوامع
يا
است .متاسفانه
معاصر
خوشبختانه تجربيات زنده معاصر
به ما اين امكان را داده است كه
خود شاھد زنده و حی و حاضر
تالشھای ناسيوناليستھا برای خلق
ملتھای گوناگون در ھمين دوران
باشيم .اگر ملت و ھويت ملی و
قومی يك پديده سياسی و دست ساز
است؛ اگر قوم پرستی و كشمكش
قومی يك بيماری سياسی جدی و
قابل مشاھده در ايران نيست؛ اما
مساله اين است كه اين بيماری نه
ريشه كن شده و نه جامعه و مردم
در برابر آن واكسينه شده اند.
ناسيوناليسم ايرانی ،انكار مساله
كرد
يك وجه مشخصه سياست
ناسيوناليسم ايرانی كال انكار ستم
ملی در جامعه و يا مساله كرد
بطور مشخص است .انتظاری ھم
در
نظامی
نيست .سركوب
كردستان در دوران رژيم سلطنت
بخشی از كارنامه اين جريان است.
تبعيض و نابرابری بخشی از
ھويت ذاتی و غير قابل تفكيک اين
جريانات است .عظمت طلبی و
ستمگری ملی ويژگی ژنتيك اين
سنت است .تصور اينكه اين
جريانات در قبال مساله كرد در
جامعه تن به يك راه حل انسانی و
متمدنانه دھند ،دور از انتظار
است .تصور اينكه اين جريانات
بپذيرند كه مساله كرد با ارجاع به
نظر و اراده آزاد خود اين مردم
بايد تعيين شود ،غير ممكن است.
برای اين جريانات برگزاری يك
رفراندوم آزاد كه در آن مردم
تصميم خود را
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تنش را بکار بدھد
پرگھر" ترقی کند!
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سھم مردم از خاک!
ناسيوناليسم ربطی به واقعيت
زندگی مردم ندارد
فرض کنيد که يکی از کشورھای
غربی و يا ھر کشوری که زندگی
در آنجا از جھنم جمھوری اسالمی
بھتراست ،اعالم کند که به مردم
ايران ويزای اقامت ميدھد .فکر
ميکنيد از ھمان ساعت اعالم اين
خبر ،چه اتفاقی جلوی درب
سفارت آن کشور درتھران خواھد
افتاد؟ شايد برآورد تعداد جمعيتی
که ضرب االجل تصميم خواھند
گرفت تا عطای آن خاک "پاک" و
آن "مرز پرگھر" را به لقايش
ببخشند و مملکت را ترک کنند،
کار آسانی نباشد .عظيم ،غلغله ،بی
نظير و امثالھم بی شک جزو
کلماتی ھستند که در وصف
جمعيت ھجوم آورده به درب
سفارتخانه کشور فرضی ما به کار
گرفته خواھند شد.
مردمی که از آن خاک سھمی
ندارند ،در آن "مرزپرگھر" آدم
حساب نميشوند و اراذل و اوباش
حاکم و صاحب آن خاک اراذل و
اوباششان خطاب ميکنند ،دليلی
نمی بينند که عاشقش باشند.
نتيجه کار و زحمت کارگر و
انسان زحمتکش روی آن خاک و
ھرچه درآن ھست و ارزش مادی
قابل مصرف حاصل ازآن ،کفش
نميشود برود پای بچه اش ،غذا
نميشود برود روی سفره اش ،دوا
نميشود بيماريش را درمان کند.
اين انسان چه سھمی در آن خاک
دارد که بخواھد فدايش شود؟!
تمام سواحل دريای خزر را انواع
دار و دسته ھای مافيايی جمھوری
اسالمی و عده ای که راه زد و بند
و رشوه دھی به آنھا را بلدند،
تصرف کرده اند .تپه ای نمانده
است که تصرفش نکرده و تويش

ويال نساخته باشند .کارگر و
پرستار و معلم و راننده و دست کم
ھشتاد در صد مردم آن مملکت
اصالً فکرش را ھم نميتوانند بکنند
که آنھا ھم قادر باشند سالی چند
روز بتوانند بروند در سواحل و
ويالھايش استراحت کنند .يک
چنين چيزی برايشان در حد يک
روياست .اين خاک البته "پر گھر"
برای ھمانھايی که صاحبش ھستند
مقدس است.
جا دارد ھمان ھشتاد در صد
بگويند" :اول بگذاريد ببينيم اين
خاکی که شبانه روز داريم رويش
جان می َکنيم ،چه نصيبی از آن
ميبريم؟ چقدرش سھم ماست؟ چه
اندازه در آن اختيار داريم؟
ھر نظر و ھر سياستی که مقدم
برھرچيز ،معطوف به اين خواست
مبرم و اساسی ما نيست ،حرف
مفت است".
فعال حقوق کارگر ،نماينده بخشی
از ميليونھا مردم مانند خودش که
تقريبا ً ھيچ سھمی از خاک ندارند
را روز روشن می ربايند ،شکنجه
اش ميکنند ،زبانش را ميبرند ،با
يک نصفه کليه ميگذارند توی
زندان بپوسد .ميتينگ اول ماه مه
برپا کردنش جرم حساب ميشود.
کارگر از فرط نداری و استيصال
خودکشی ميکند .فرزند دلبندش را
توی پاکستان خريد و فروش
ميکنند .جوانش ميرود معتاد
ميشود .اينھايی که شب و روز
ميخواھند مردم را فدای خاک کنند
و دم به ساعت دنبال "تمدن ھفت
ھزار ساله" و "تماميت ارضی" آن
مملکت ھستند ،ککشان ھم نميگزد.
زبانشان می سوزد راجع به سھم
کارگر از آن خاک صحبت کنند.
اول ،ھمه بايد بروند فدای آن خاک
بشوند تا عده قليل ديگری بيايند
صاحب ھمه چيز بشوند .تازه اگر
جمھوری اسالمی ھم برافتاد کارگر
جماعت بايد سی سال ديگر جيکش
در نيايد و با دستمزد بخور نمير

"کرد از نسل مادھاست ،ھميشه
ايرانی بوده و ھميشه ايرانی
خواھند ماند ،مرزبانان غيور،
کردستان خاک مقدس ايران ،با
قطره قطره خونمان آبياريش
ميکنيم"" ،اول خاک مقدس
ايران" و صد خروار انواع
الطائالت از اين نوع ،دستمايه
کار سياسيشان است.
نه خير! اول زندگی ،اول
آسايش ،اول سھم بال تبعيض
انسانھا از خاک و حاصل کار
انسان روی اين خاک .اول اينکه
اختيار اين خاک بال تبعيض
دست مردم باشد .اول انسان،
اول خوراکش ،اول پوشاکش،
اول مسکنش ،اول تامين
اجتماعيش .اول سھم برابرش از
خاک و حاصل کار و تالش
جمعيش روی آن خاک ،اول
اينکه اگر ناراضی بود کسی حق
نداشته باشد جلوی اظھار
نارضايتی اش را بگيرد .کسی
حق نداشته باشد جلوی
اعتصابش را بگيرد ،کسی حق
نداشته باشد جلوی حرف زدنش
را بگيرد.
ميخواھی مملکت "تجزيه"
نشود؟ بسيار خوب! انسانی که
اين چيزھا را داشته باشد،
احتياجی نيست از "تجزيه طلب"
شدنش بترسی! احتياجی نيست
برايش شناسنامه ھفت ھزارساله
درست کنی .اين انسان دنبال پان
کرديستھا و پان بلوچيستھا و پان
ترکيستھا و پان عربيستھا
نميرود .احتياجی نميبيند دنبال
اين حرفھا برود .عاشقان "خاک
مقدس ايران" که ھميشه صاحبان
و اختيار دارانش ده درصد
جمعيت آن مملکت ھم نبوده اند،
شب و روز تالش ميکنند چيزی
را که ربطی به زند گی مردم
نداشته است را به مسئله اصلی
زندگيشان تبديل کنند.
ناسيوناليستھا و قوم پرستھا مردم
را از يکديگر ميترسانند .در

ميان مردم فرھنگ نفرت و
انزجاراز يکديگررا دامن ميزنند.
اينطوری برای خودشان لشکرجمع
ميکنند .ھيچکدام حرفشان ربطی به
واقعيت زندگی مردم ندارد .اين
يکی تاريخش را به ھفت ھزارسال
ميرساند ،آن يکی برای اينکه عقب
نماند تاريخ ھشت ھزارساله برای
خودش درست ميکند .اين يکی از
نسل "آريا" ست ،آن يکی از نسل
" ّ
اوغوز" .بعضی ھايشان جلوتر
رفته اند و نسب شان را به ھتی ھا
و سومريھا رسانده اند!
ميھن پرستی و قوم پرستی به ھر
شکلش چه ازنوع عظمت طلب
آريايی ،چه منافع ملی چی ،چه پان
ترکيست و پان کرديست و غيره و
چه حتی از نوع آمريکاييش،
سياست اغوای جامعه است.
ِ
ناسيوناليسم سياستی برای به قدرت
رساندن قطبی از اپوزيسيون
بورژوايی و يا در قدرت نگھداشتن
يک حکومت بورژوايی حتی از
جنس جمھوری اسالمی است .يا
مستمسک جنگ راه انداختن و
گسترش نفوذ و قدرت قطبی از
بورژوازيست .حکومت آمريکا و
مديای حاکم بر جامعه آمريکا برای
حمله به عراق و دست يافتن به
مقاصدشان در "نظم نوين" بخشيدن
به خاورميانه تا توانستند ميھن
پرستی آمريکايی را به جامعه
آمريکا ترزيق کردند .اپوزيسيون
ناسيوناليست ايرانی به جز جان
مردم را فدای "عظمت از دست
رفته" آن مملکت نمودن کار
ديگری بلد نيست .پان ترکيست فقط
ھرکسی که از "نسل ّ
اوغوز" است
را آدم حساب ميکند .البته آنھايی که
اجداداً از نسل " ّ
اوغوز" ھستند و
بلد نيستند به زبان ترکی صحبت
کنند جزو "خائنين" اند!
جمھوری اسالمی اين روزھا ّ
کلی
فيگورھای ناسيونالستی ھم ميگيرد.
ّ
کلی عظمت ايران قبل از اسالم را
ملغمه کار و بارش کرده.
سرانرژی اتميش کلی ّ
ملی گرا به
تور زده! کلی احساسات ميھن
پرستانه ناسيونالستھای اپوزيسيون
را قلقلک داده .در جواراسالم نام
محمدی از مال و مکالی سايت
بازتاب گرفته تا طيف "اصول
گرا" و
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انقالب مخملی" ،انقالب کالسيک يا کودتا"!؟
علی طاھری
امروز از ي ک س و ب ا ب ه خ ي اب ان
آمدن مردم ،اعتصابات ک ارگ ری
م ت ع دد ،اع ت راض ات م خ ت ل ف
اجتماعی ،و پتانسيلی ک ه ج ام ع ه
م ح روم اي ران ب رای ت ھ اج م ب ه
ج م ھ وری اس الم ی دارد ،و از
طرف مقابل اعدام ھای ع ل ن ی و
س ن گ س ار ،م وج ج دي د ح م ل ه
ج م ھ وری اس الم ی ب ه زن ان و
ک ارگ ران و ف ع ال ي ن س ي اس ی،
گردنکشی ھای جمھوری اسالمی
در منطقه و معضالت ديگر؛ عده
ای را ب ه ص راف ت ان داخ ت ه ک ه
جمھ وری اس الم ی را نص ي ح ت
کنند که مبادا با ب ی ع ق ل ی و ب ی
تدبيری قدرت سياسی را يک ج ا
تقديم خياب ان ھ ا ک ن د و ب ه ک الم
ديگر موجب ات ان ق الب آي ن ده در
ايران را فراھم کند.
تمام اين فاکتور ھا نشان دھنده بر
ھ م خ وردن ت ع ادل و م وازن ه
قدرت سياسی جمھ وری اس الم ی
است و اين مصل ح ي ن ب ه خ وب ی
تش خ ي ص داده ان د .دلس وزان
جمھوری اسالمی فقط مفتخ وران
و اوب اش اس الم ی و خ ي ل س ب ز
سيدی پوش و نماز جمع ه ب روھ ا
ن ي س ت ن د .ع ده ای روش ن ف ک ر و
ن ويس ن ده و دن ب ال ه رو س ي اس ت
آمريکا و پنتاگون ھ م ھس ت ن د ک ه
در صف دلس وزان ت داوم ق درت
سياسی سرمايه قلم م ي زن ن د .ک ار
اي ن ھ ا ب وي ژه در اي ن دوره ھ ا
اينست که مناف ع س رم اي ه داری
را با زبان "ت ئ وري ک م د روز"
بيان کنند .اين صفی ط والن ی در
ج ن ب ش م ل ی اس الم ی اس ت ک ه

بخشی از آنھا در اين سالھا و ب ع د از
اضمحالل دو خرداد به ص ف راس ت
پرو غرب اسباب کشی کردند.
آقای فرج سرکوھی س ردب ي ر نش ري ه
توقيف شده آدينه که در زمان رياست
جمھ وری رفس ن ج ان ی چ اپ م ي ش د،
مين ويس د" :ح ک وم ت ی ب ھ ره م ن د از
درآمدھای نفتی ،م ت ک ی ب ه س اخ ت ار
ايدئولوژيک ،بی توجه به منافع م ل ی
و افکار عمومی داخ ل ی و خ ارج ی،
دلگرم ب ه ح م اي ت ف ع ال ب خ ش ی از
مردم که سرکوب ھ ای خش ن را ب ه
ک رات در ک ارن ام ه خ ود دارد ،م ی
تواند راه را ب ر ان ق الب م خ م ل ي ن و
تحول مسالمت آميز ساخت ار س ي اس ی
ببندد و الگوھای کالسيک را ت ج رب ه
کند" .و اين الگوھای کالسيک معادل
"کودت ا" و "خش ن" م ع رف ی ش ده ت ا
لطافت انق الب م خ م ل ی اث ب ات و از
کاله بيرون بياي د؛ " ت ا پ اي ان دوران
جنگ سرد ،حکومت ھای اس ت ب دادی
در بستر مبارزه مسل ح ان ه اح زاب و
سازمان ھای ان ق الب ی ،ان ق الب ھ ای
کال س ي ک و ي ا ک ودت ا م ت ح ول م ی
شدند".
مسئله اين نيست ک ه ف رج س رک وھ ی
معنی اين اص ط الح ات را ن م ي دان د.
مس ئ ل ه او ت ک رار ادع اھ ای ک ھ ن ه
ب ورژواھ ا در م ورد ن ف ی ح ق ان ي ت
ان ق الب و ح ق م ردم ب رای ع م ل
مستقيم و انقالبی برای ت غ ي ي ر اس ت.
او قبل از ھر چيز مکان سي اس ی اش
را در جدال مردم و حکومت سرماي ه
داری در ايران تاکيد ميکند.
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ان ق الب اج ت م اع ی و ال گ وی
کالسيک و ان ق الب م خ م ل ی دو
ترمينولوژی ج داس ت :ب از ش دن
دروازه کش ورھ ای ت ازه ب ه
"استقالل" رسيده شوروی س اب ق
به روی بازار آزاد و غرب ،س ر
ک ار آم دن ج ن اح س اب ق ا دول ت ی
ھ وادار آم ري ک ا ،ک وت اه ک ردن
دست ماف ي اي ی دول ت ی روس ،ب ا
رنگی مسالمت آميز و ج م ع ي ت ی
کنترل ش ده و "م دن ی" ،اي ن ھ ا
مولفه ھای ان ق الب م خ م ل ي س ت.
انقالب اج ت م اع ی ام ا اص ط الح
مارکسيستی انق الب اس ت .ھ دف
اين انقالب الغای س رم اي ه داری
است نه بازس ازی آن .ب ه ھ م ي ن
دلي ل ب ه ن ظ ر ک ل اي ن اردوگ اه
راس ت "خش ن" اس ت! "ک ودت ا"
است! اگ ر ن ظ ر ھ ر اي دئ ول وگ
س رم اي ه داری را در م ورد
انقالب اکتبر بپرسيد ھمين ح رف
سرکوھی را ميزند؛ کودت ا ب ود!!
در واق ع س رک وھ ی ب ا ي ک
اختالف فاز چن د دھ ه ای ح رف
آنھا را در مورد انقالب اجتماعی
تکرار ميکن د .ام ا اي ن ح رف ھ ای
تازه دمکراتھای ما بيشتر ش ب ي ه
اوراد مذھبی است .انقالب ن ه ب ا
نص ي ح ت آق اي ان ب ه م رخص ی
مي رود و ن ه ب ا ت ب ل ي غ ع اش ق ان
انقالب سربلند ميکند .انقالب يک
مکانيزم اجتماعی است که وق وع
آن وق ت ی ض روری ش د رخ
م ي دھ د .س وال اس اس ی ط ب ق ات
اجتماعی و اف ق ھ ای س ي اس ی در
دوره انقالبی اي ن س ت ک ه در آن
انقالب چ ه م ي ک ن ن د و ب ه رون د
انقالب چه تاثيری ميگذارند.
نيروی انقالبی و زير و رو کننده
وضع م وج ود ک م ون ي س م ط ب ق ه
ک ارگ ر اس ت .ال ب ت ه ب ازي گ ران

سياسی فرات ر و م ت ن وع ت رن د ک ه
خود را با دوری و نزديک ی ب ه دو
کمپ راست و چ پ مش خ ص م ی
کنند .انقالب اي ران ت ن ھ ا م ي ت وان د
انقالبی ک ارگ ری ب اش د و ب ه اي ن
اعتبار انقالبی اجتماعی برای زي ر
و رو کردن سرمايه داری و اي ج اد
جامع ه ای ک ه ام ک ان دھ د ام ث ال
سرکوھی دنبال سياست ديک چ ن ی
نروند .باي د واق ع ا انس ان ھ ن رم ن د
ب اش د ک ه ان ق الب م خ م ل ی ي ع ن ی
س ي اس ت ک ودت ای ن وع ج دي د
آمريکائی را تحول انقالبی بنام د و
ھمزمان ان ق الب و اق ع ی و ب ق ول
ايشان الگوی کالسي ک ان ق الب را
مع ادل "ک ودت ا" ب ه م ردم ت ح وي ل
دھد!! واقعا ما "م ل ت اي ران" ب اي د
ب ه داش ت ن چ ن ي ن ھ ن رم ن دان و
نويسندگان فکوری اف ت خ ار ک ن ي م!
ميبينيد اينجا ھ م س رم اي ه ب ا زب ان
اعتبار تاريخی و اجتماعی ک ارگ ر
و سوسياليسم سخن م ي گ وي د .ح ت ی
آنجا که بيشتر به انقالب و کمونيسم
حمله ميکنند ،بيش ت ر وحش ت ش ان
را از عروج اي ن ط ب ق ه و ج ن ب ش
انقالبی و کم ون ي س ت ی اش ب ي ش ت ر
بيان ميکنند.
مسلم است که سرماي ه داری ب ق ای
کثيف ت ري ن و ع ق ب م ان ده ت ري ن
جناحش که جمھوری اسالمی باش د
را به افتادن قدرت سياسی به دام ن
طبقه کارگر و کمونيست ھا ترجيح
می دھد .آقای فرج س ر ک وھ ی از
جمله روشنفکران راستی اس ت ک ه
به کمونيست ھا و انقالبش ان دن دان
نشان م ي دھ د و ب ا ح ف ظ پ رس ت ي ژ
"مسالمت آميز" جمھوری اس الم ی
خون خ وار را نص ي ح ت ب ه دادن
کانال ھايی برای تغيير و ت ح ول و
اصالح اجتماعی می کند ک ه م ب ادا
درت
ق
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تغيير جھان و ايجاد دنيايى بھتر يک اميد و آرمان ھميشگى انس ان ھ ا در ط ول ت اري خ ج ام ع ه بش رى ب وده اس ت.
عليرغم رواج ايده ھاى قدرگرايانه و خرافى اعم از مذھبى و غير مذھبى حتى در دنياى باصطالح مدرن امروز ،ايده
ھايى که ھريک به نحوى عالج ناپذيرى و مقدر بودن وضع موجود را تبليغ ميکنند ،زندگى واقعى و ع م ل روزم ره
توده ھاى وسيع مردم ھمواره حاکى از يک اميد و باور عميق به امکان پذيرى و حتى اجتناب ن اپ ذي رى ي ک آي ن ده
بھتر است .اين اميد که دنياى فردا ميتواند از محروميت ھا و مشقات و کمبودھا و زشتى ھاى امروز رھا باشد ،اي ن
اعتقاد که عمل امروز انسان ھا ،چه جمعى و چه فردى ،در تعيين چند و چون دنياى فردا موثر اس ت ،ي ک ن گ رش
ريشه دار و قدرتمند در جامعه است که زندگى و حرکت توده ھاى وسيع مردم را جھت ميدھد.
از يک دنيای بھتر ،برنامه حزب اتحاد کمونيسم کارگری
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سياسی به دامان کمونيس ت ھ ا ب ي ف ت د.
انقالب مخملی...
ال ب ت ه ج م ھ وری اس الم ی در ام ر
سرکوب آب ديده تر از اين حرف ھاست و می داند با يک پا عقب نشين ی
مردم حلقه طناب بر گردنش می اندازند .از خاکريز اجتم اع ی س رش را
باال بياورد مردم دخلش را آورده اند .برای ھمين ھر چه بيشتر در ت ار و
پود سرکوب و معامله ميرود تا بقايش را تضمين کند.
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برنامه ھای تلويزيونی

برای يک دنيای بھتر
جمعه :ساعات  ۵ب ع د از ظ ھ ر
بوقت تھران
ي ک ش ن ب ه  :س اع ت  ١٢:٣٠و
 ۵:٣٠بعد از ظھر
دوشنبه  :ساعت  ٢:٣٠ب ع د از
ظھر

در تلويزيون کانال يک

اين که ما يک عده روشن فکريم و از خون ريزی جانمان ب ه ت ن گ آم ده
به ھمان اندازه تعريف از انقالب و کودتا ن خ ن م اس ت .ب اي د از ايش ان و
امثال اين شبه روشنفکران پرسيد اگر مخالف خون ريزی ھستی چ را ب ه
صف خون ريزان ميپيوندی نه به صف انسان ھای آزاده ای ک ه خ واھ ان
پايان دادن به اين موج تروريسم و آدم کشی ھستند! ھنگامی که ايشان در
موقع خروج از ايران توسط مامورين اطالعات جمھوری اسالمی رب وده
شد و بعد از ماه ھا تالش ھمسرشان و فش ار ب ي ن ال م ل ل ی ب ه ج م ھ وری
اسالمی آزاد شد نوشت :سال ھا در زن دان ش اه ب راب ر ب ا ل ح ظ ه ھ ا در
زندان جمھوری اسالمی! پس از به خوبی م ي دان د ب ا چ ه رژي م ج الد و
شکنجه گری روبروست! اما باز ايشان به اين صرافت می افتد که مشکل
جامعه ايران در دنيای شخصيشان حل شود! ته "راديکاليسم" ايشان انتقاد
به انتصاب پاسدار صفار ھرندی به وزارت ارشاد است .فرض آقای س ر
کوھی و عمده طيف نويسنده و روشنفکر ،عق ب م ان ده ب ودن و اس الم ی
بودن جامعه ايران است! البته اگر جامعه ايران محفل خود اين نويسندگان
باشد پر بيراه نگفته اند! از سويی می نالند که مدرنيسم در ج ام ع ه اي ران
شکست خورده است و از سوی ديگر زير بال رژيم کثيف اسالمی را ک ه
سد راه مدرنيسم و نماد تحجر است را می گيرند! به ان ق الب ي ون و ط ب ق ه
کارگر که قربانی خشونت ھستند صفت خشن و "کودتا" چی می دھند! به
کودتاچيان واقعی لقب "انقالبی" ميدھند! اينھا شعبده بازان حرفه ای ان د.
اما ھمين نه بيشتر .مسلم است که مدرنيسم سوسياليستی جايی برای دنيای
سه بعدی مذھبی و ملی و واپسگرای اين روشنفکران نميگذارد .از سويی
مرثيه شکست مدرنيسم را ميخوانند و از طرفی ديگر برای پا گذاشتن در
وادی مقدس طوی گريه ميکنند )مکانی که موسی در آن به نبوت رسيد(
اين ھا پا به پای تجدد عقب گرد می کنند و نيروھ ای م ت رق ی ج ام ع ه ب ه
ھمان درجه آن ھا را عقب خواھند راند*.

برنامه حزب اتحاد
کمونيسم کارگری
را بخوانيد و به
دوستانتان توصيه
کنيد!

ب رای ي ک دن ي ای ب ھ ت ر ي ک
برنامه س ي اس ی اس ت .ب ي ط رف
ن ي س ت ،ج ان ب دار اس ت .م داف ع
حقيقت ،آزادی ،برابری ،ش ادی،
رفاه و سعادت انسانھ ا اس ت .م ا
ب رای ي ک ج م ھ وری
سوسياليستی مبارزه ميکنيم.
ل ط ف ا روز و زم ان پ خ ش اي ن
ب رن ام ه ھ ا را ب ه اط الع ھ م ه
دوس ت ان و آش ن اي ان خ ودت ان
برسانيد.

مجلس مافيا ،اين روزھا مقدار قابل مالحظه
سھم مردم از خاک...
سر احيای
ای "عرق ملی" پيدا کرده اندِ .
عظمت ھفتھزار ساله آن مملکت ،ضمن حفظ سبعيت اسالم ناب ،دارند
يک گام ھم ازعظمت طلبان اپوزيسيون جلو ميزنند! احمدی نژاد ميرود
تخت جمشيد مقدار زيادی "عظمت ملی" نمايش ميدھد.
ناسيوناليسم عالوه بر اينکه يک دستمايه سياسی برای فريبکاريست ،مثل
لنگ حمام عمومی است که آدمی مثل احمدی نژاد ھم ميتواند مصرفش
کند!
· · · ادامه دارد
مباحث آتی:
* ناسيوناليسم و سياست بورژوازی در آمريکا
* ناسيوناليسم و سلطنت طلبی ،و"بيگانه" ستيزی
* قوم پرستی و "مليت" گرايی
* ناسيوناليستھای "خوب"" ،منافع ملی"  ،جبھه ملی و توده ايسم
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كمپين عليه مدارس مذھبی در كانادا در حال اوج گيری است!
گزارشی از كنفرانس مطبوعاتی در مقابل مجلس ايالتی انتاريو
در روز دوشنبه  ٣٠ژوئيه س اع ت
 ١١ص ب ح ،ھ م ان ط ور ك ه در
اطالعيه مط ب وع ات ی داده ش ده از
ط رف ھ م ا ارج م ن د آم ده ب ود،
جم ع ی از ف ع ال ي ن ع ل ي ه م دارس
مذھبی در م ق اب ل م ج ل س اي ال ت ی
اس ت ان ان ت اري و گ رد آم دن د ت ا
اعتراض خود را به دولت و بط ور
مش خ ص ح زب ك ن س روات ي و ك ه
خواھان اختصاص بودجه به ديگ ر
گروھھای دينی جھت ايجاد مدارس
مذھبی شده بود ،نشان دھند.

در اين اجت م اع ھ م ا ارج م ن د از
ط رف ك م پ ي ن ن ه ب ه ش ري ع ه
سخنرانی افتتاحيه را كه در آن از
چ رائ ی ب رگ زاری س ري ع چ ن ي ن
اجتماعی صحبت ك رد ،داش ت .او
گ ف ت از آن ج اي ی ك ه ج ان ت وری
رھ ب ر ح زب م ح اف ظ ه ك ار
اخت ص اص ب ودج ه ب ه گ روھ ھ ای
م ذھ ب ی را ج زئ ی از پ الت ف رم
ان ت خ اب ات ی خ ود ك رده اس ت اي ن
اجتماع فوری ،ضروری شده است
و ب اي د ك اری ك رد ك ه ھ ر چ ه
سريعتر صف قدرتمندی در مق اب ل ه
با اين ج ھ ت گ ي ری ش ك ل داد .و
سپس با معرفی دي گ ر س خ ن ران ان
برنام ه را ھ داي ت ك رد .س خ ن ران
دوم دك ت ر راب رت ب اك م ن رئ ي س
ان ج م ن انس ان دوس ت ی ك ان ادا و
پرفسور دانشكده پ زش ك ی دانش گ اه
تورنتو و نويسنده در زمينه طب و
نقد مذھب بود كه بط ور م خ ت ص ر
از اھميت جدال ب رای ي ك س ي س ت م
واحد آموزشی صحبت كرد.
سخنران ديگر الكا انوال از ف ع ال ي ن
نه به دادگاھھای شريعه و مس ئ ول
جامعه انساندوستی ھال ت ون و پ ي ل
انتاريو بود كه بر اين تاكيد كرد كه
اگ ر ق رار اس ت ح ت ی اگ ر ب ه
گروھھای پرنفوذ مذھبی بودجه داد

كه مدارس خود را ايج اد ك ن ن د چ ه
بلبشويی ايجاد خواھ د ش د .م ح م ود
اح م دی ب ه ع ن وان عض و ك م ي ت ه
م رك زی ح زب ات ح اد ك م ون ي س م
كارگری با تاكيد بر اين كه م دارس
مذھبی بخصوص م دارس اس الم ی
چه معنی واقعی خ واھ د داش ت و
چگونه ست م ب ر ك ودك ان دخ ت ر را
چند براب ر خ واھ د ك رد و م وج ب
ايجاد جوامع مذھبی خواھ د ش د ك ه
سركوب كودكان و دخ ت ران را ب ه
يك روتين بدل خواھد ساخت ،گ ف ت
ھمانطور كه جنبش اس الم ی را در
جبھه دادگ اھ ھ ای م ذھ ب ی ش ك س ت
داديم در اين عرصه ن ي ز ب ه ع ق ب
خواھيم راند .سخنران پنجم جس ات ن
تروتير دبير نھاد آزادی تف ك ر و از
فعالين معروف دانشگاه تورن ت و در
مبارزه عليه مذھب بود ك ه در ي ك
س خ ن ران ی ط والن ی از زواي ا ی
مختلف طرح اختصاص ب ودج ه ب ه
گروھھای مذھبی را به نقد كشيد و
به نم ون ه ھ ای در دي گ ر اس ت ان ھ ا
اشاره كرد كه به شكست كشيده ش د.
او اين عمل را حتی مخالف قواني ن
اساسی كش ور و م ن ش ور س ازم ان
ملل خواند.

گيل مك كاب ف ع ال اج ت م اع ی و
س ي اس ی و ك ان دي دا ح زب ن ي و
دمكرات در منطقه م ي س ی س اگ ا
بود كه با اشاره به تجربه خود از
فش ار و اي زول ه ش دن ب خ اط ر
تقسيمات م ذھ ب ی در م دراس از
ي ك س ي س ت م واح د آم وزش ی و
من ف ع ت ھ ای آن ص ح ب ت ك رد .و
سخنران آخر دكتر كوين سال داھ ا
معاون جامعه انساندوستی ھ ال ت و
و پيل بود كه ضمن اشاره به اي ن
ك ه ح رك ت ج ان ت وری را ي ك
عمل غير مسئوالنه خواند ،گ ف ت
ما در اي ن اي ال ت رن گ ي ن ك م ان
مذھبی كم نداري م .گس ت رش دادن
كمك به گروھھای مذھبی بخاط ر
اين كه كاتوليكھا بودجه ميگ ي رن د
گسترش دادن دكترين ی اس ت ك ه
ميخواھد ھر چه بيشتر به وح دت
جامعه آسيب برساند.

در اي ن اج ت م اع چ ن دي ن رس ان ه
خبری از جمله اومنی تی وی TV
 ،OMNIسی ك ل ال ام رادي و،
گلوبال تی وی ،آی مگزين و چند
روزنامه محلی شركت داشتند ك ه
با تنی چند از سخنرانان مصاحبه
ھای ھم داشتند.
سخنران ديگر ج ي ن ج انس ت ون ك ه
خ ود از ھ ئ ي ت ام ن ای آم وزش و
پروش منطقه ھارون ك ي ن ل وس ب ل و
واتر و از فعالين يك س ي س ت م واح د
آم وزش ی اس ت ،ب ود ك ه ب ط ور
مشخص بر اين انگشت گذاش ت ك ه
چگونه ھمين حاال كه چھار س ي س ت م
آم وزش ی وج ود دارد )م دارس
عموم ی ان گ ل ي س ی و ف رانس وی و
م دارس ك ات ول ي ك ان گ ل ي س ی و
ف رانس وی ( چ ه ح ي ف و م ي ل ھ ای
م ي ل ي ون ی ص ورت م ي گ رد و چ ه
ب رن ام ه ھ ای ض روری ب ر روی
زمين گذاشته ميشود .سخنران بعدی

اين اجتماع اولين حركتی بود ك ه
م ب ارزه الب ي ی را ب ه ب ي رون و
خيابان كشاند و ش ور و ش وغ ی
را در ميان ف ع ال ي ن ك م پ ي ن ي ك
سيستم آموزشی واحد ايجاد كرد.
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پيروزی كمپي ن ي ك م درس ه
برای ھمه در استان انتاري و
ضربه بزرگی است به ديگ ر
دولتھای ايالتی ك ه در ح ال
حاضر به گروھھای مسيحی
ب ودج ه م ي دھ ن د و ي ا در
دستور خود چني ن ب رن ام ه
ای را دارن د .اي ن ك م پ ي ن
جزئی از يك حرك ت م ت رق ی
بي ن ال م ل ل ی ع ل ي ه دخ ال ت
م ذھ ب در آم وزش و
پرورش و زن دگ ی ك ودك ان
است كه از چ ن دی پ ي ش در
دي گ ر كش ورھ ای اروپ اي ی
آغاز شده اس ت .از اي ن رو
پيشرويی و قدرت گ ي ری آن
ميتواند كمك شايانی ب ه اي ن
جنبش بين المللی ب اش د .در
كانادا پيروزی كمپي ن ع ل ي ه
دادگاھھای مذھب ی س رم اي ه
عظيم ی اس ت ك ه م ي ت وان د
جھت پ ي روزی ك م پ ي ن ي ك
سيستم واحد آموزشی م ورد
بھره قرار گ ي رد و اي ن ي ك
نقطه قدرت ما است.
كمپين يك سيس ت م آم وزش ی
واحد ج زي ی از ي ك ج ن ب ش
جھانی در مقابله با مذھب و
بطور مشخص اس الم اس ت.
اين كمپين را بايد ھ م ج ان ب ه
ياری رساند و بدان پيوست.
اين ك م پ ي ن ب خ ش ی از ي ك
ح رك ت ع م وم ی ت ر ع ل ي ه
اس الم س ي اس ی اس ت .اي ن
كمپين حركتی است جھت ب ه
رس م ي ت ش ن اس ی ح ق وق
ك ودك و اي ن ش ع ار ك ه
كودكان مذھب ندارن د .دس ت
مذھب را در ھ رع رص ه ای
كه قطع كنيم به ھمان درج ه
آس اي ش ،اح ت رام ،آزادی و
شكوفايی را برای كودكان و
انسانيت تامين كرده ايم.
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نامه ھا
سياوش دانشور
مصطفی از بابل
سالم .من يک دانشجو در يکی از
شھر ھای شمالی ايران ھستم .و
خودم را سمپات حکمتيست ھا می
دانم .البته اينجا به دليل کوچک
بودن شھر و جو بد دانشگاه فعاليت
نمی کنم .ولی در ھر صورت
خودم را ھوادار می دانم .واقعا
وجود اين انشقاقات در صفوف
چپ دل ھر آدم دلسوز به حال اين
جنبش را به درد می آورد .و خيلی
خصوصا ما کسانی که در داخل
ھستيم را ناراحت می کند .سوال
من اين است که با توجه به اينکه
شما خواھان اتحاد در صفوف
کمونيسم کارگری به زغم خودتان
ھستيد ،پس چرا به حکمتيست ھا
نمی پيونديد؟ آيا اختالف شما با اين
ھا اينقدر عميق است؟ يک سوال
ديگر اينکه آيا کماکان اين حزب
آقای
"حزب
مدرسی" و "راست" است؟ به
نظر شما درباره مضحکه ھخا
حکمتيست ھا "ھمکار سردار
طاليی" بودند؟ و يا اينکه کل ھدف
کورش مدرسی اين بود که "حزب
را به دامن حجاريان بياندازد"؟ آيا
فعالين و دوستداران اين حزب
طرفدار "سيد حسن نصرﷲ"
ھستند؟ اين اسامی و ادعاھا نه فقط
از سوی رھبری باقيمانده از حزب
کمونيست کارگری ،بلکه از سوی
شما عزيزان ،خصوصا رفيق
سياوش دانشور ،به سوی
حکمتيست ھا پرتاب شده است .من
ھمه نظرات کورش را قبول ندارم.
ولی آيا اين حرفھا ديگر زياده
روی و غير منصفانه نيست؟
با تشکر .مصطفی از بابل
رفيق مصطفی عزيز،
ما در اين احساس شما در مورد
انشقاق در صفوف کمونيسم
کارگری شريک ھستيم و مباحث
ايندوره ما تاکيدی براين نکته و
تالشی برای بازسازی اين لطمات
است .در عين حال حزب ما به
خط حاکم در رھبری ھر دو حزب
نقدھای معينی دارد که رئوس آن

در سمينارھای ما و مباحث مختلفی
که در نشريه يک دنيای بھتر طرح
شدند ،آمده است .بحث ما اتحاد
براساس "دست دور گردن ھم
انداختن" نيست .بحث عميق تر و
استراتژيک تر است .ھمينطور ما
توھم نداريم که ديگاھھا و خط چپ
راديکال حاکم بر ھر دو جريان ،بنا
به ماھيت و خصوصيات غير
انتقاديش ،نميتواند و قادر نيست
منفعت جنبش کمونيسم کارگری را
بر منافع حزبی ترجيح دھد و گامی
در اين مسير بردارد .مباحث رفقا
حميد تقوائی و کوروش مدرسی در
مورد پروژه اتحاد کمونيسم
کارگری به شکل بسيار گويائی اين
نکته را منعکس ميکنند.
سوال کرديد اگر خواھان اتحاد
ھستيم چرا به حزب حکمتيست
نميپيونديم؟ بگذاريد اينجا من نظر
شخصی ام را در اين زمينه عنوان
کنم؛ من بعنوان يک کمونيست و
مارکسيست اگر تشخيص ميدادم که
حزب حکمتيست راديکال تر و
پيشروتر از حزب کمونيست
کارگری است و يا ظرفی است که
ساده تر ميتوان مبارزه کمونيستی
را در آن پيش برد ،زمانی که
عضو رھبری حزب کمونيست
کارگری بودم استعفا ميدادم و از
حزب حکمتيست تقاضای عضويت
ميکردم .به ھمين سادگی و
سرراستی .نه نيازی به تشکيل
فراکسيون بود و نه تشکيل حزب.
زمانی که فراکسيون ما در حزب
برسميت شناخته نشد و تالش
عمومی سياسی اينبود که يا ما راسا
برويم و يا انتقاد علنی نکنيم و
فراکسيون را منحل کنيم ،حزب
برخورد
کمابيش
حکمتيست
يکسانی را به رفقائی کرد که تالش
داشتند فراکسيونی تشکيل دھند و به
خط رسمی نقد سياسی داشتند .در
واقع آنچه اتفاق افتاد ،عليرغم اينکه
ھر کدام ديگری را "جناحی از
ناسيوناليسم" ميداند ،منطبق و
يکسان شدن سياست و نگرش و
روش شان در برخورد به دو
جريان در دو حزب بود که با خط
رسمی مخالف بودند .حتی مواضع
تدوين شده کميته رھبری حزب
حکمتيست در مورد حزب اتحاد
کمونيسم کارگری و استدالل
ھايشان در مورد فراکسيون ما
شباھت و نزديکی بسيار عجيبی با

حزب
رھبری
ديدگاھھای
کمونيست کارگری دارد .اينھا نه
اتفاقی اند و نه سھوی .اين
مواضع و روشھا و منش
تشکيالتی ،محصول يک نگرش
و متدولوژی واحد است که ما
تحت عنوان چپ راديکال آن را
نقد کرديم و ناچاريم جوانب
مختلف آن را مجددا نقد و بررسی
کنيم .اما نکته ای در بحث شما
ھست که واقعی است .سه حزب
موجود در سطح برنامه و اسناد
سياسی و تاريخ و پروژه ھای
سياسی و بخشا مواضع سياسی
نزديکترين جريانات اپوزيسيون
ايران به ھم ھستند .حتی محافل
بجا مانده از سنت فدائی و يا
سنت
متفرقه
جريانات
جمھوريخواھی و جنبش ملی
اسالمی تا اين حد اشتراکات
متعين ندارند .ما روی اين
واقعيت دست گذاشته ايم ،نقدمان
را به روند انشقاق و جدائی گفته
ايم و به تفصيل در نشريه
کمونيسم کارگری که بزودی
منتشر ميشود خواھيم گفت .اما دو
حزب موجود برشاخ نشسته اند و
بن ميبرند! ھر کدام بقيه را
بعنوان کمونيست کارگری
برسميت نميشناسند و دو دستی به
کمپ بورژوازی تقديم ميکنند.
رفيق مصطفی عزيز ،شما اگر
دلسوز اين جريان ھستيد ،که من
در آن ترديدی ندارم ،لطفا به اين
مواضع غير کمونيستی و فرقه
ای و ايدئولوژيک ھم گوشه
چشمی داشته باشيد.
بحث در مورد کلمات و عباراتی
که در بحث سياسی به اينسو و
آنسو پرت شده است ،به نظر من
بدترين نوع ورود به بحث
بررسی انتقادی انشعاب ،اينست
که انگشت اتھام را به طرف اين
و آن نشانه رويم و بار مسئوليت
را به ديگران پاس دھيم .اگر شما
از اين مسير وارد ميشويد ،که من
چنين توصيه ای ندارم ،خوبست
که تمام ترمھا و نکاتی که در اين
ميان طرح شده و بخشا بی تناسب
طرح شده را منصفانه ببينيد .ھمه
حقيقت را ببينيد تا بعد تقسيم کنيم
و مسئوليت بپذيريم .قطعا ھر
کسی مسئول مواضع خودش است
و خودش البد در مورد آن حرف
ميزند .من يادم نيست که آيا کسی

شماره 10
در جريان مضحکه ھخا حکمتيست
ھا را "ھمکار سردار طاليی" ناميد
يا نه؟ ميشود مراجعه کرد .ما چنين
حرفی نزديم و عليرغم ايراد و
نقدی که به متد و تحليل پاسيف
حزب شما در اين زمينه دارم ،من
بکار بردن چنين عباراتی را
درست نميدانم .ما در بحث اتحاد
صفوف کمونيسم کارگری اين نکته
را کتبا و شفاھا توضيح داديم و
عنوان کرديم؛ که به سھم خود و
بعنوان اعضای درگير در رھبری
وقت حزب ،مسئوليت بار انشعاب
را بدوش ميکشيم و قبول ميکنيم.
لطفا بقيه ھم ھمين شھامت سياسی و
نقد را جلو بگذارند و مسئوليت
بپذيرند .يک بام و دو ھوا که
نميشود .نميشود کسی انشعاب را
سازمان دھد و مقصر را يکی ديگر
بداند .ما سياستھای معينی را راست
قلمداد کرديم و ھمانھا را نقد کرديم.
ما مشوق انشعاب نبوديم .الاقل خود
من در آحرين نامه ام عنوان کردم
که فراکسيون تشکيل دھيد .پالتفرم
و اسنادتان را در مقابل حزب
بگذاريد .ليست انتخاباتی بدھيد .با
اينحال من ھم بعنوان يک عضو
رھبری وقت حزب در اين واقعه
سھيم ھستم و مسئوليت دارم .من
ھنوز معتقدم که سياستھای کوروش
مدرسی که در پلنوم  16طرح شد و
بعدا در قالب منشور سرنگونی به
سياست حزب تبديل شد سياستھائی
راست اند .در اين زمينه حاضرم
ھرجائی به تفصيل بحث کنم و
نشان دھم که چرا اين سياستھا
کمونيستی نيستند .اين چه ايرادی
دارد؟
پرسيده ايد که "اينکه کل ھدف
کورش مدرسی اين بود که "حزب
را به دامن حجاريان بياندازد"؟ آيا
فعالين و دوستداران اين حزب
طرفدار "سيد حسن نصرﷲ"
ھستند؟ " و اينکه من خصوصا اين
نکات را گفته ام! نه من ،و تاجائی
که بياد دارم کسی ديگر ،عنوان
نکرد که "فعالين و دوستداران اين
حزب طرفدار "سير حسن نصرﷲ"
ھستند" .اين حقيقت ندارد و بيشتر
يک ضد تبليغ است که بگوش شما
رسيده است .من در مطلبم
ضد
ناسيوناليسم
متدولوژی
امپرياليستی در برخورد به جنگ
لبنان را نقد کردم و به اشتراک
مواضع
صفحه 13
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نامه ھا...
کورش مدرسی با جرياناتی نظير
حزب کار ترکيه و تروتسکيستھا
اشاره کردم .آيا اين از نظر شما
در بحث سياسی مجاز نيست؟ اتفاقا
بحث من اينست که بدنه کادری
کمونيسم کارگری بدرجات مختلف
در دو حزب با اين ديدگاھھا توافق
ندارند .مباحث بعدی در حزب
حکمتيست وحزب کمونيست
کارگری اين را نشان دادند .رفيق
مصطفی عزيز ،بيائيد منصف
باشيم و امر و منافع جنبش مان را
روی ميز بگذاريم .ديدگاه انتقادی
کمونيسم کارگری را احيا کنيم و به
اشتباھاتی که در اين پروسه دسته
جمعی مرتکب شديم انگشت
بگذاريم و تالش کنيم که اين
لطمات را بازسازی کنيم .به نظر
من تقسيم مالمت از يکسو و از
خود متشکری چپ راديکال از
سوی ديگر ،سرسوزنی با منش و
روش انتقادی و پيشرو کمونيسم
کارگری نميخواند .اگر کسی واقعا
برای اين جنبش دل ميسوزاند و
مثل شما از اين رويدادھا بدرست
ناراحت است ،بايد راه حل سياسی
جلو بگذارد .آينده کمونيسم در
ايران به موقعيت جنبش ما گره
خورده است .منافع حياتی اين
جنبش بايد مبنای حرکت ما و
سياست ما باشد .ما به سھم خود
تالش کرديم و به عناوين مختلف
اين تالش را ادامه ميدھيم.
اما کار ما در عين حال اينست که
کمونيسم کارگری را مجددا در
راس مبارزه برای آزادی و
برابری و در موقعيت رھبر جنبش
سرنگونی قرار دھيم .کار ما
اينست که سنتھای اين جريان را
احيا و تقويت کنيم و در ماتريال
انسانی اين جنبش در داخل و
خارج ايران را سازماندھی کنيم.
کار ما اينست که با فرھنگ
متعصب و فرقه ای چپ راديکال
کمونيسم
دربيافتيم .پيشروی
کارگری در گرو نقد دائم اين
سياستھاست .ما در جنگ مالمت و
خود زنی شرکت نميکنيم ،در عين
حال اين شھامت سياسی را داريم
که بعنوان کمونيستھای دخيل در
يک روند سياسی مسئوليت بپذيريم
و از مواضع سياسی و نقدھای

اصولی مان دفاع کنيم .موفق و
پيروز باشيد.
سروش آزادی
ادامه بحث کمونيسم به زبان ساده،
سروش آزادی و سياوش دانشور
فقط مرد ھا بخوانند
غيرت
در اين مقاله سعی ندارم ثابت کنم
روابط جنسی آزاد گناه نيست .و آن
را به مقاله ديگری وا می گذارم.
در اين جا فرض را بر اين می
گذاريم که روابط جنسی آزاد گناه و
حتی گناھی بزرگ است و بر اين
اساس بحث را پيش می بريم .اگر
فردی با اختيار خود بخواھد گناھی
مرتکب شود که اوال به ديگری
آسيبی نرساند و دوما شخص در
سالمت روانی کامل باشد ،آيا ما
حق داريم جلوی او را بگيريم؟
جواب منفی است .اگر کسی
بخواھد کسی را به قتل برساند
جلويش را می گيريم چون دارد
حقوق ديگيری را پايمال می کند .يا
اگر جلوی فردی که خود کشی می
کند را می گيريم به خاطر عدم
سالمت روانی اوست .بيايد فرض
کنيم برادر شما می خواھد با کسی
رابطه جنسی برقرار کند .شما با او
مشورت می کنيد و او را نصيحت
می کنيد که اين کار را نکند .اما
اگر خواست اين کار را بکند آيا
شما حق داريد او را به زور از اين
کار باز داريد؟ و اگر ممانعت کرد
او را مضروب يا مقتول کنيد؟!
کاری به قوانين اسالم ندارم .نظر
خود شما را می خواھم .می دانم
جواب شما منفی است .می گوييد
خودش عقل دارد .حاال بيايد مثال
را کمی عوض کنيم فرض کنيد
خواھر شما می خواھد رابطه
جنسی آزاد ايجاد کند .آنوقت چه؟
آيا حق داريد او را بزنيد يا در
شرايط حاد تر به قتل برسانيد؟!! با
اين عنوان که بايد به وظيفه ام که
ھمان غيرت است عمل کنم؟ مگر
او خودش عقل ندارد؟!! اين وظيفه
غيرانسانی چه طور به شما محول
شده؟ منشا اين رفتار ريشه در قوائد
اسالمی دارد .اسالمی که زن را
ضيف العقل می داند .و اداره
امرش را به مرد سپرده! اسالم از
احساسات ما سوء استفاده کرده.
اگر فرض کنيم روابط آزاد جنسی

گناه است چرا من بايد تاوان گناه
خواھرم را بدھم؟ مثال بگويند
خواھر فالنی با بھمانی رابطه
سکسی دارد؟ خوب به من چه؟!
مگر خودش اسم ندارد؟ مگر
خودش عقل ندارد؟ بگويند فالن
دختر با فالن پسر رابطه جنسی
دارد).ھر چند ھمين حق را ھم
نداريد( اين طور حق من پايمال
می شود و من به جرم گناه نکرده
پشت سرم حرف ھا زده می شود
و محکوم می شوم که بی غيرتم
يا بخار ندارم! اينجا از جمله
مواردی است که عالوه بر حقوق
زن حقوق مرد ھم پايمال می شود
و مرد ھم تحت اين شرايط دست
به اعمال خشونت بار می زند )که
البته حتی تحت فشار ھم نبايد
دست به اين اعمال زد و انسان
تحت فشار ھم بايد انسانيت خود
را حفظ کند(
سروش جان،
جواب خودت کامل است .من
کامنتی ندارم .فقط اين را تاکيد
ميکنم که "غيرت و بخار" و
امثالھم ،محصوالت جامعه
مردساالر است و به دوران کاله
مخملی ھا و فرھنگ لومپنيزم
اسالمی تعلق دارد که امروز
ھنوز برای باز توليد تعصب و
جھات مصرف دارد .کمونيستھا و
انسانھای پيشرو بايد عارشان بيايد
که با اين کلمات خود و حرکت و
اصولشان را بسنجند و تبئين کنند.
انتر ناسيوناليسم به معنای
غربيزه شدن نيست
گفتيد منشا سوسياليسم غربی است
.من پا را فراتر می گذارم واين
سوال را مطرح می کنم :مگر
تمدن غرب خودش را روی شانه
تمدن شرق نساخت؟ پس
سوسياليسم محصول غرب نيست
محصول تمدن بشری است .گفتيد
من متعلق به تمدن حال حاضرم و
درنتيجه محصول کارخانه غرب.
جوابم منفی است من محصول
بشريتم نه تنھا بخشی از آن به نام
غرب! يک مثال ساده بزنم اگر
فردا شما پيروز شويد آيا حق
داريد بگوييد کمونيسم کارگری
شرقی است چون منصور حکمت
شرقی بود و کاری کرد که
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مارکس نتوانست بکند! اما در
مورد زبان با تو موافقم زبان به
خودی خود بی ارزش است  .مفھوم
به آن ارزش می دھد اما يک سوال
از شما دارم .چرا نرفتيد برای
مردم نيجريه حزب بزنيد؟ مگر
غير از اين است که مردم ايران
حرف شما را بھتر می فھمند؟ من
می گويم به جای معذرت می خوام
نگوييد :ساری .به جای تجربه پذير
نگوييد :پراتيک پذير! تا مردم
حرف شما را بفھمند.
جواب؛ من يک اصل کلی را بجای
جزئيات عنوان ميکنم و آن اينست
که کسی که ميتواند مسائل پيچيده را
در فرمی ساده عنوان کند ،به کار
خودش مسلط است .اين را ميفھمم
که مباحثی را نميشود زيادی ساده
کرد چون مفھوم خود را از دست
ميدھد .اما بطور کلی در تبليغات و
بحث سياسی ،بويژه وقتی جامعه
مورد خطاب است ،بايد زبان شيوا
و ساده را برای تشريح مسائل بکار
برد .من جائی به ترم " پراتيک
پذير" برخورد نکردم و فکر ميکنم
اين ترم با تجربه پذير زياد مفھوم
نيست .اما واژه دخالتگر و عمل
انسانی برای پراتيک که مورد
استفاده و تاکيد مارکس است واژه
ھم معنی و مفھومی است.
در بحث قبلی من در مورد منشا
غربی سوسياليسم اشاره داشتم و نه
منشا و تاريخ تمدن در شرق و
غرب .ھمينطور تاکيد کردم که
سوسياليسم امری جھانی و بشری
است .تاکيد کردم که ما جزو
"سوسياليستھا" ئی نيستيم که دعوا
و تضاد شمال و جنوب و شرق و
غرب راه مياندازند .اين ديدگاھھا
پست مدرنيستی و سطحی اند.
سوسياليسم و کمونيسم نھايت
پيشرفت بشر است .نقد و جنبشی
اجتماعی است که کارگر عليه اين
نظام دارد و مدتھاست که ھمه جای
جھان اين جنبش بعنوان جنبشی
انترناسيوناليستی و کارگری شناخته
شده است .ھرچند آوار کمونيسم
روسی و مائوئيسم و غيره اين
تصوير را خدشه دار کرده است و
ما بايد در احيا آن ھمواره بکوشيم.
اگر فردا کمونيسم کارگری پيروز
شد ،که بايد اين اگر را به يک
احتمال واقعی تبديل کنيم ،اعالم
ميکنيم که بشريت در ايران پيروز
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نامه ھا...
شده است و کارگران جھان بايد
اين الگوی آزادی قرن بيست و
يکمی را دنبال کنند .سوسياليسم
پاسخ بشريت امروز در مقابل
بربريت سرمايه است .نکته ای را
ھم اضافه کنم؛ متولد شدن در يک
جغرافيای معين ضرورتا مھر
"شرقی يا غربی" را نبايد بخورد.
کم نيستند کسانی که در شرق بدنيا
آمدند اما متاثر از روندھای فکری
و فرھنگی شرق نيستند و برعکس
آنھم صادق است .انسان امروز
دنيای سرمايه داری ،واقعا ھويت
ملی به معنی وسيع اين کلمه و
مشتقات من درآوردی آن را ندارد.
چون نيازھا و معيشت و مصرف
و توليدش جھانی است و الجرم
ھويتی جھانی و انسانی دارد.
ھرچند در فلسفه و ايدئولوژی و
فرھنگ و سياست امروز تالش
اينست که اين طوق ملی و دکان
سياسی اش باز نگھداشته شود.
پرسيديد چرا نرفتيد برای مردم
نيجريه حزب بزنيد؟ مگر غير از
اين است که مردم ايران حرف شما
را بھتر می فھمند؟ بخشا درست
است .نه صرفا بخاطر زبان ،بلکه
به اين دليل که حوزه نفود کمونيسم
امروز بدوا جغرافياھای کشوری
است .به اين دليل که با سنت و
کارکرد جنبشھای اجتماعی و
سنتھای سياسی درگيرند و آشنائی
دارند .طبقه کارگر نميتواند
ھمزمان در ھمه جای دنيا انقالب
کند که حزبش ھم جھانی باشد.
طبقه کارگر بدوا در ھر کشور بايد
حسابش را با بورژوازی در آن
کند .بنابراين
صاف
کشور
کمونيستھای ھر کشور معين بايد
حزب کارگری و کمونيستی شان
را برپا کنند .کمونيسم سنتا يک
جنبش و افق واحد کارگری بوده
است که در ھر کشور ،به زبان
خودش و با شرايط اجتماعی و
نقاط مساعد و نامساعد خودش،
يک امر واحد را پيش ميبرده
است.
شورا ھا
در پاسخ نامه ام از شوراھا گفتيد.

طرزعمل اين شورا ھا چگونه
است .برای مثال در يک کارخانه
مدير به وسيله انتخابات معين می
شود و معاون با انتساب
مديرمشخص می شود؟ در
اينصورت چاپلوسی برای کسب
منصب ھمچنان باقی است .اما اگر
ھمه مقامات توسط انتخابات تعيين
شوند ،خود برگزاری انتخابات
موجبات ايجاد بورکراسی را فراھم
می کند.
جواب؛ شوراھا در اساس چيزی
نيستند جز مکانيزمی برای اعمال
اراده و دخالت مستقيم و مستمر
شھروندان .دقيقا برخالف پارلمان
و دمکراسی نيابتی که امکان
دخالت مستقيم و مستمر را منتفی
ميکند .شورا برخالف پارلمان و
نظام پارلمانی آزادتر ،غير
بورکراتيک ،در کارکرد ساده تر و
در محتوا پيشرفته تر است .در
پارلمان و نظام پارلمانی سياست
تبديل به حرفه و سياست بازی
تبديل به يک شارالتانيزم و فن
دروغگوئی تبديل ميشود .چون
پارلمان قالب مناسب مناسبات
اقتصادی ای است که بر دروغ و
ريا و تفاوت طبقاتی و استثمار
متکی است .بورکراسی ضرورتا
از مدل اداری و سياسی در نميايد،
بلکه از نياز روش حکومتی
بورژوازی و حرفه ای شدن
سياست و اداره مملکت و نخبه
گرائی نتيجه ميشود .بورکراسی
ھيچ جا با يک دستورالعمل از بين
نميرود ،بلکه شرط و جز الزم اين
نظام است و مرتبا خود را در
اشکال نوينی بازتوليد ميکند .به
درجه ای که تقسيم کار در قلمرو
اقتصاد گسترش می يابد ،به ھمان
درجه نظام سياسی و اداری جامعه
در اليه ھای تو در تو و دپارتمانھا
و موسسات جانبی غرق ميشود.
اينھا الزم و ملزوم ھمديگرند.
اما شوراھا بر يک اصل اساسی
انقالبی و آزاديخواھانه اتکا دارند و
آن حق عزل است .ھر فرد و يا
نماينده ای که در شورائی برای
انجام و پيشبرد تصميمات شورا
انتخاب شده است ،ھر زمان که
شورا و مجمع عمومی آن اراده کند
ميتواند او را عزل و فرد ديگری
را برگزيند .برخالف مثال شما در

شوراھا تمامی نمايندگان و
مسئوليتھا در سطوح مختلف
انتخابی اند .انتخاب شدگان
برخالف روسای جمھور و
کانديداھای نمايندگی مجالس
بورژوازی با وعده انتخاب
نميشوند .انتخاب شوندگان کسانی
ھستند که قرار است تصميمات
يک شورای معين را ھمراه با
دخالت افراد ديگر عملی کنند.
سوال شما اينست که انتخابات
مکرر بورکراسی توليد ميکند.
چرا؟ بورکراسی که حق انتخاب
مردم و تعدد شرکت در انتخابات
نيست ،بلکه فقدان حق انتخاب و
عدم دخالت مستمر مردم و احاله
آن به يک سيستم اداری پيچيده
است که بورکراسی ايجاد ميکند.
مثال چرا شورای دانشگاه يا محله
يا کارخانه شما ،که ميداند چه
ميخواھد و برنامه اش چيست و
چند نفر را بايد برای دوره معينی
که خود شورا و اساسنامه اش
تعيين کرده انتخاب ميکند،
مساوی است با بورکراسی؟ يک
ھدف حکومت کارگری الغای
بورکراسی مافوق مردم و تامين
شرکت مستقيم مردم در اداره
امور است .انتخابى شدن کليه
مقامات و پست ھاى سياسى و
ادارى در کشور توسط مردم و
قابل عزل بودن آنھا ھر زمان که
اکثريت انتخاب کنندگان آنھا اراده
کنند ،اعمال نظارت مستقيم مردم
از طريق نھادھاى شورايى بر
فعاليت کليه نھادھا و مقامات
ادارى ،ساده کردن سلسله مراتب،
زبان و مقررات کار ادارات
دولتى به نحوى که دخالت و
اعمال کنترل شھروندان بر آن به
سھولت عملى باشد ،اينھا ارکان
لغو بورکراسی و مقابله با احيا
بورکراسی است .امری که در
نظام پارلمانی يک غير ممکن
است.
مدل شورائی در ساده ترين بيان
عبارتست از شورای محل کار و
محيط زندگی ،شوراھای مناطق
و شھر ،شوراھای استان و
ايالتھا ،مجمع نمايندگان شوراھای
سراسری .ھر شورای پايه در
کارخانه يا اداره يا محله ،نماينده
يا نمايندگانش را برای شورای
ميکند .اين
انتخاب
باالتر
نمايندگان در تمام سطوح توسط
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اکثريت شورائی که آنھا را انتخاب
کرده است و ھر زمان که تشخيص
دھد قابل عزل و جايگزينی اند .در
مطلب ديگری بايد در مورد جوانب
مختلف کارکرد و اختيارات شوراھا
و نظام شورائی که ارکان حکومت
کارگری و جمھوری سوسياليستی
است بحث کنيم.
خانواده
آنطور که از جواب نامه ھايم
فھميدم گفتيد قرار نيست بچه ھا از
والدين جدا شوند و کودکان می
توانند در خانه والدين زندگی کنند
)بر خالف آنچه استاد اخالق
اسالمی به ما گفت!( ھمانطورکه
مشخص است در نظام کمونيستی
قرار نيست قانون عده که در اسالم
الزامی است اجرا شود .با توجه به
اينکه آزمايش ژنتيک ھم آنقدر
ارزان نيست که در اختيار ھمه
قرار گيرد پس با خيل کودکان بی
پدر مواجه ھستيم! آقای آگوست ببل
در اثر زن و سياليسم تنھا دليل
اصرار نظام بورژازی برای
شناخت پدر را توارث می داند و
نتيجه می گيرد در نظام
سوسياليستی که توارث به صورت
واقعی وجود ندارد ،اين نياز
برطرف می شود .در حالی که من
معتقدم اين نياز يک نياز روحی
است .می خواستم نظر شما را ھم
بدانم که شما اشتباھا دو سوال من
را مشابه فرض کرديد .اين سوال:
))وضعيت خانوده پس از انقالب
چگونه خواھد بود و پس از چند
سالگی کودکان از مادران تحويل
گرفته خواھند شد؟ آيا تحويل دادن
کودکان اجباری خواھد بود؟ آيا پدر
و مادر ھا آزاد خواھند بود با بچه
ھايشان ھر وقت که خواستند
مالقات کنند برای مثال با آن ھا به
پارک بروند يا…؟(( با اين سوال
فرق می کند:
))در صورتی که کمونيسم حاکم
شود تغييرات اساسی در بنيان
خانواده ايجاد خواھد شد .در آن
صورت اکثر فرزندان پدران خود
را نخواھند شناخت آيا اين از لحاظ
علمی مشکلی ايجاد نمی کند؟ و آيا
مردم ايران که تحت نظام پدر
شاھی ھستند به چنين اقدامی تن
خواھند داد؟ يا به زور اين نظام را
می خواھيد بر آنان القا کنيد؟((
صفحه 15
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نامه ھا...
جواب؛ کامال درست است .اين دو
سوال متفاوت است .اما اينجا به
اولی ھم ھمان پاسخ قبلی را ميدھم
که خواننده مستقال بتواند پاسخ
سوال طرح شده را ببيند .اما نکته
ای در باره موضوع توارث و
شناخت پدر؛ من اثر ببل را در
کتابخانه ام پيدا نکردم تا مجددا
نگاه کنم و مستقال نظر ببل را
مرور کنم .اما نظر من اينست که
صرفا توارث تنھا دليل اصرار
شناخت پدر برای سرمايه داری
نيست .ترديدی نيست که موضوع
اساسی مالکيت و بازتوليد طبقه
بورژوا ،اصل ارث و توارث را
معنائی جدی ميدھد .ھمين امروز
دولتھا ،ارگانھا و ادارات و قوانين
متعددی برای تنظيم اين مسئله
دارند .يک موضوع مھم ديگر
محوريت خانواده بعنوان سلول
جامعه است .خانواده ای که تا
امروز و عليرغم تغييرات
تاکنونی ،مکان مھم اقتصادی و
اجتماعی در روابط و مناسبات
توليدی اين نظام دارد .از نظر
فرھنگی و ارزشھای طبقه حاکم،
خانواده و شجره و شھرت و غيره،
ليگ ھای متفاوتی از جامعه را به
ھم دور و نزديک ميکند که مبنای
اساسی آن ھمان مکان اقتصادی و
يکسان
کمابيش
ويژگيھای
ارزشھای فرھنگی و اجتماعی
است .در اين جامعه "يتيم" يک
لغت جاافتاده است و به قول تو
فرزند و زن را با نام و صفت
مالکيت پدر و شوھر و برادر صدا
ميکنند .اما اگر از فوائد خانواده
امروزی برای بورژوازی بگذريم
و مسئله شناخت پدر تنھا معضل
باشد ،امروز علم مسئله را ساده
کرده است .تست دی ان آ موضوع
را بسرعت روشن ميکند .نيازی
نيست ميراث و بار ھزاران ساله
را بدوش نحيف مان بکشيم.
در مورد اينکه وضعيت خانوده
پس از انقالب چگونه خواھد بود
و پس از چند سالگی کودکان از
مادران تحويل گرفته خواھند شد؟
آيا تحويل دادن کودکان اجباری
خواھد بود؟ آيا پدر و مادر ھا آزاد
خواھند بود با بچه ھايشان ھر
وقت که خواستند مالقات کنند

برای مثال با آن ھا به پارک بروند
يا...؟
جواب :اين تصوير از کمونيسم که
کودکان را از مادران جدا ميکند،
عواطف را زير پا ميگذارد ،کوپنى
است ،خاکسترى و استبدادى است،
تصوير دنياى غرب و تبليغات ضد
کمونيستى در دوره اى طوالنى
بوده است .کمونيسم را بايد از
مارکس و منصور حکمت مستقيما
گرفت .تصوير مارکسى و حکمتى
از کمونيسم و جامعه سوسياليستى،
تصويرى بشدت انسانى و آزادانه و
پيشرو است .کمونيستھا و جامعه
کمونيستى قرار نيست کودک و
والدين را جدا کنند ،قرار است
انسانيت شان را به آنھا برگردانند.
قرار است شادى و رفاه و عواطف
و رشد و دوست داشتن ھمنوع را
بجاى رقابت و جنگ و نفرت به
ارگان،
برگردانند .ھيچ
آنھا
آتوريته ،دولت و قدرتى حق ندارد
در زندگى خصوصى مردم و
شھروندان جامعه دخالت کند .دولت
سوسياليستى براى خانواده ھا و
رابطه شان تصميم نميگيرد .چنين
حقى ندارد .کارى که دولت و
قانون ميکند ،تصريح حقوقى و
قانونى و تامين مادى رفاه کودکان
در کل جامعه است .از سالمتى و
بھداشت و آموزش و تفريح و کليه
ملزومات عملى اجراى آن .کودک
بودن در سوسياليسم يک خوشبختى
است .کودک در سوسياليسم مجبور
نيست در بدو تولدش در يک بخت
آزمائى شرکت کند .اگر خانواده
اش پولدار بود سرنوشت روشنترى
داشته باشد و اگر در اردوى کار و
محروميت چشم به جھان گشوده
بود قربانى باشد .سوسياليسم والدين
و خانواده به مفھمومى که امروز
از آن رايج است را نجات ميدھد و
زندگى را متحقق ميکند .جائى که
عشق و دوست داشتن از بند سود و
پول و سرمايه و موقعيت اقتصادى
و امتيازات سياسى رھا شده باشد،
جھان انسانى بسيار زيبا خواھد
بود .راستش زيبائى کلمه اى براى
توصيف اين جھان نخواھد بود.
بورژواھا بايد با اين نظام
منحوسشان بروند فکرى بحال خود
بکنند .سوسياليسم راه نجات بشريت
است.
در صورتی که کمونيسم حاکم شود

تغييرات اساسی در بنيان خانواده
ايجاد خواھد شد .در آن صورت
اکثر فرزندان پدران خود را
نخواھند شناخت آيا اين از لحاظ
علمی مشکلی ايجاد نمی کند؟ و
آيا مردم ايران که تحت نظام پدر
شاھی ھستند به چنين اقدامی تن
خواھند داد؟ يا به زور اين نظام
را می خواھيد بر آنان القا کنيد!؟
جواب؛ بگذاريد جواب را طور
ديگری مطرح کنيم تا به جواب
قبلی برسيم .ھر تغييری در
جامعه ،زمانی قابل عملی شدن
است که ملزومات و شرايط
اجتماعی و مادی آن فراھم شده
باشد .مثال اگر جامعه بطور کلی،
آماده عبور از چيزی نباشد ،با
زور اين تحول را نميپذيرد.
ترديدی نيست که نقش عمل و
دخالتگری و روشن بينی انسانی
از نظر دور داشته نشده است ،اما
ھمين عمل و دخالتگری انسانی
ھم در چھارچوب مقدورات
تاريخی و اجتماعی است.
بنابراين کمونيسم و مارکسيسم
موضوع تحول اجتماعی را
دستوری و اداری نميبيند و
اينگونه انقالب کمونيستی عمل
نخواھد کرد .آيا در جامعه
کمونيستی اکثر فرزندان پدران
خود را نخواھند شناخت و آيا اين
از لحاظ علمی مشکلی ايجاد نمی
کند؟ مفروضاتی در اين سوال
ھست که من با آن توافق ندارم.
مثال فرض اين سوال و کال فرض
فرموله چنين نگرشی اينست؛ در
جامعه کمونيستی از آنجا که
خانواده موضوعيتی ندارد ،رابطه
آزاد جنسی مانعی ندارد ،دولت
ھم از کودکان نگھداری ميکند ،و
پدر و مادر و فرزند با ھم يک
خانواده را تشکيل نميدھند ،پس
نتايج آن اينست که اکثر فرزندان
پدران و يا مادران خود را
نميشناسند و اين به بحرانھای
اجتماعی و از جمله بحران ھويت
شکل ميدھد.
اين ديدگاھی قديمی است که در
مورد کمونيسم ھمواره اينگونه
تصوير داده است .تصويری
خشن و بی عاطفه و گله ای از
انسانھا ،که ميخورند و کار
ميکنند و سکس دارند و ديگر
ھيچ! تمام دنيای انسانی و ھزاران
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و ميليونھا اشکالی ،که زندگی
اجتماعی اين انسانھا را به ھم
مرتبط ميکند ،وجود خارجی ندارد!
بايد ببينيم قرار است خانواده در
کمونيسم چه تحوالتی را از سر
بگذراند و اين تحوالت چه نتيجه ای
دارند؟ ميگويند که کمونيستھا قصد
دارند خانواده را الغا کنند و روابط
و مناسبات تربيتى والدين و
فرزندان را براندازند و کانون گرم
خانواده را يکسره نابود کنند .يا
ميگويند کمونيستھا ميخواھند زنان
را اشتراکى کنند و غيره.
خانواده در جامعه امروز يک واحد
اقتصادى است که نقش دولت را
بعد از ساعت کار روزانه بعھده
دارد .واحد اقتصادى خاصى که
بخشى از ھزينه دولت و کارفرما
را براى تر و خشک کردن کارگر
و تربيت نسل جديد کارگران بعھده
دارد و از ھمان مناسبات نابرابرى
تبعيت ميکند که اساس مناسبات
جامعه موجود است .کمونيستھا
قصد الغا خانواده به معنى گسستن
رابطه اعضا خانواده را ندارند،
بلکه ميخواھند مناسبات حاکم براين
واحد اقتصادى را الغا کنند.
ھمانطور که کمونيستھا قصد ازبين
بردن مالکيت بطور کلى را ندارند،
بلکه ميخواھند مالکيت خصوصى
بر ابزار توليد را الغا کنند و آن را
به دارائى مشترک کل جامعه تبديل
کنند .الغاى اقتصادى خانواده به اين
معنى است که استقالل اقتصادى
زن و مرد در جامعه تامين ميشود
و به اين ترتيب تا درجه زيادى
خانواده و مناسبات آن به معنى
سنتى آن از بين ميرود .بعنوان مثال
کار خانگى به يک سيستم خدمات
عمومى انتقال مى يابد که اين
امکان ميدھد اعضاى خانواده
بتوانند موثرتر در فعاليت و زندگى
اجتماعى دخالت کنند .خانواده از
پيرايه ھاى وابستگى ھاى اقتصادى
و نظام ارزشى بازار آزاد ميشود و
خانواده و يا زندگى مشترک ھمان
اساسى را مى يابد که بايد باشد؛
يعنى رابطه انسانى دو نفر و يا
ھمراه با فرزندان .اينطور فرض
کنيد که شما و شريک زندگی تان
صبح سر کار و فعاليت اجتماعی
تان ميرويد و سرويس فرزندتان را
در مھد کودک و مدرسه ميگذارد.
وقتی که به خانه برميگرديد با
فرزندانتان
صفحه 16
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نامه ھا...
ھستيد .يا شايد بخشی از کار و
عالقه خودتان اين باشد که ھمراه
با چند پدر و مادر ديگر در مھد
کودک محل زندگيتان فرزندانتان
را در ساعت کار و فعاليت والدين
شان نگھداری ميکنيد .کسی قصد
ندارد اين را "منحل" کند .قرار
نيست کودکان در شبانه روزيھا
باشند و پدران و مادران در
مسکونی ھای کارخانه! کمونيستھا
قصد انحالل خانواده به اين معنی
را ندارند .کمونيستھا قصد جدا
کردن فرزندان از والدينشان را
ندارند .آنچه کمونيستھا در مورد
رابطه کودکان و خانواده ميخواھند
انجام دھند ،که بورژوازی ھم
بدرجاتی انجام داده است ،الغا
حقوق عشيره اى است که والدين
را مجاز به استثمار و تعيين تکليف
براى کودکان ميکند و در راه رشد
طبيعی و زندگی اجتماعی کودک
مانع ايجاد ميکند .کودکان بايد مثل
ھر شھروندى در جامعه و از
طريق نظام آموزشى و تربيتى
واحد و استاندارد و انسانى تربيت
شوند و آموزش ببينند .معضل
امروز جامعه سرمايه دارى اينست
که به انسان ،چه زن و مرد و چه
کودک ،بعنوان يک کاال نگاه
ميکند .بدرجه اى که جامعه
بورژوائى رشد ميکند و تقسيم کار
و فعاليت در شاخه ھاى مختلف
اقتصادى گسترده تر ميشود،
رابطه سنتى والدين و فرزندان و
کال خانواده ضعيف تر ميشود و
کودکان ھم بيشتر به وسيله کار و
سود تبديل ميشوند .اين ادعاھاى
دلسوزيھاى
و
بورژوازى
عوامفريبانه اش براى رابطه
والدين و کودکان و خانواده سنتى
سر سوزنى با عملکرد و سياست
درنميايد.
جور
بورژوازى
کمونيستھا مخترع تاثير جامعه در
پرورش کودکان نيستند ،آنچه که
کمونيستھا ميخواھند محقق شود،
تغيير خصلت نظام آموزشى ،تبديل
آموزش از يک امتياز به يک حق
براى ھمگان ،تدوين و قانونيت
دادن به حقوق کودک بعنوان
شھروند و سرمايه ھاى اجتماعى
ھر جامعه ،ممانعت از دست
درازى مذھب و ھر ايدئولوژى و
منفعت اقتصادى و سياسى به
حقوق و آسايش کودک ،تضمين

يک زندگى مرفه و شاد و مدرن
براى کودکان مستقل از وضعيت
اقتصادى خانواده – که اين آخرى
در جامعه سوسياليستى موضوعيت
ندارد -زير پوشش گرفتن کودکانى
که والدينشان را به ھر دليلى از
دست داده اند ،و خارج کردن
زندگى کودک از مناسبات کاالئى و
استثمارگرانه در جامعه و در
خانواده است .اين بايد براى ھر
کودک و ھر انسان شريفى يک
آرزوى شيرين باشد .در نتيجه
بحث زور و غيره ھم اساسا
موضوعيت ندارد .زور و قانون
آنجا وارد عمل ميشود که من و شما
نوعى بدليل عقايد يا ھرچه که خود
درست ميدانيم ،فرزندمان را از
سالمت و بھداشت و آموزش و
معاشرت محروم کنيم .اينھا حقوق
نيستند .برخالف
کسى
ھيچ
بورژوازى که انسانيت و عواطف
خانواده را به پاى سود و سرمايه
قربانى کرده است ،کمونيسم حرمت
انسان را اعاده ميکند و اين انسان
مستقل از سايز و سن اش بعنوان
انسان و شھروند مطرح است.
تحوالت خانواده در جامعه
کمونيستی ،آن رشته تحوالتی است
که زندگی اجتماعی و مرفه و
پيشرفته ھمگانی را محقق ميکند.
اين يعنی تحکيم رابطه انسانی
بطور کلی و تحکيم رابطه پدر و
مادر و فرزند بطور مشخص.
کمونيسم جامعه ای نيست که به
اردوگاھھا و پادگانھای مختلف
تقسيم شده است و ھيچ رابطه
انسانی در آن معنی ندارد ،بلکه
ھمين جامعه بشری و زمينی است
که موانع امروز سعادتش را کنار
زده است و عشق و زندگی و رشد
و خوشبختی و تاريخ انسانی را
تجربه ميکند.

کند( می توان گفت اين طرح
عالی و بدون نقص است .ولی
اگر اين طور نباشد دولت می
تواند به طور سليقه ای به ھر
ارگانی که با خودش ھم نظر تر
بود بودجه بيشتری اختصاص
دھد که اين بر خالف آزادی بيان
است.
جواب؛ بدون ترديد اولی است.
لغو انحصار دولت به رسانه ھا،
تامين شرايط استفاده مردم از
رسانه ھای جمعی و ابزاری که
بتوانند در سطوح مختلف ابراز
وجود کنند ،شرط تحقق واقعی و
مادی آزادی بيان است.
جامعه
فقط
سوسياليسم
سوسياليستھا نيست ،جامعه بشری
است با حقوق و شرايط برابر.
دولت سوسياليستی ھم بر ھمين
مبنا قابل تعريف و توضيح است.
اين دقيقا در مقابل نکته ای است
که اشاره کرده ای؛ يعنی
اختصاص امکانات به ھمنظرھا.
دولت کارگری و سوسياليستی
دولتی ايدئولوژيک نيست .ما نه
وزارت ارشاد داريم و نه "خودی
خودی" .دولت
غير
و
سوسياليستی تبعيض را بنوعی
ديگر احيا نميکند بلکه نفس
تبعيض را برميندازد .جامعه ای
که اساس آن برابری در مقابل
قانون و برخورداری از شرايط
برابر و مشابه برای استفاده از
نعمات موجود و مقدور است،
دولت چنين جامعه ای ھم دولتی
آزاد است که با اقدامات
سوسياليستی اش بعد از دوره ای
ضرورت و شکل و محتوای قبلی
اش را از دست ميدھد.
ادبيات ما بايد اصالح شود

آزادي بيان
در جواب نامه ام گفته شد انحصار
دولت بر رسانه در نظام
سوسياليستی لغو می شود.اگر اين
بدان معنا باشد که قانونی وضع
گردد که به ميزان نفراتی که در
يک انجمن يا حزب شرکت می
کنند به آن ارگان بودجه برای
تبليغات داده شود )البته به شرطی
که ھر نفر فقط ملزم باشد از بودجه
خود فقط برای يک ارگان استفاده

عبارت اسالم کثيف بارھا و بارھا
در مقاالت شما به کار رفته است.
از اينکه کثيف بودن به اسالم
ربطی ندارد می گذريم .فرض
می کنيم به جای اين عبارت از
اسالم جنايتکار استفاده می کرديم.
اين طور بھتر بود چون آنوقت
می توانستيم استدالل کنيم که
اسالم سنگسار و اعدام و شکنجه
می کند .پس جنايتکار است .ولی
حاال دھانمان بسته است چون
اسالم ظرف يا لباس نيست! پس
نمی تواند کثيف باشد .اما اگر
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عبارت اسالم جنايت کار را ھم به
تنھايی و بدون ذکر دليلی که درست
پشت سر آن می آيد ذکر می کرديم
به بی راھه رفته بوديم .با تمام
احترامی که برای ھمه شما قائلم
بايد بگويم استفاده از اين عبارات
شرط عقل نيست! لزومی ندارد
برای اينکه ثابت کنيد راديکال
ھستيد ھر چه از دھانتان در می آيد
بگوييد .دقيقا می توانم تصور کنم
در حال حاضر چه پاسخی در سر
داريد .اينکه اسالم مکتب است نه
شخص .اما قسم به اھداف مقدستان
اين کار شما از ھزار فوحش برای
مردم بدتر است .شما انسان ھای
روشن فکری ھستيد يا الاقل ادعا
داريد ھستيد .درست نيست مردم را
از خود برانيد .شما بايد ثابت کنيد
اسالم غلط است و باعث جنايات
متعددی شده و از اين راه قداست
تصنعی اسالم را بشکنيد .اين يک
واقعيت است که انسان ھای مسلمان
يا به ظاھر مسلمان زيادی در ايران
وجود دارند ،اين بستگی به ما دارد
که به وسيله بخش انسانی آنھا بخش
اسالمی آنھا را محکوم کنيم .يا
اينکه با فوحش و ناسزا بخش
اسالمی آنھا را تحريک کنيم و
باعث جبھه گيری آنھا شويم .در
پايان الزم است ذکر کنم شوخی
ھای مبتذلی که در مقاله من از
اکس مسلم روی گردانم با اسالم
شده )ازجمله خوابيدن زن در مسجد
و ختنه شدن مرد( فقط باعث تشنج
خواھد شد .ايشان آمده ابرويش را
درست کند زده چشم اش را در
آورده!
جواب؛ سروش عزيز من نکته ات
را درک ميکنم .به نظر من ھم
ادبيات پرخاشگر و بدون استدالل
تاثير منفی دارد .اما ما اگر يک جا
گفتيم کثيف ،پنجاه جا استدالل
کرديم ،نشان داديم و يا جنايتکار و
مرتجع و واپسگرا گفتيم .نکته ای
که اين وسط ھست ،البد خود
سانسوری در بيان مد نظر تو
نيست ،اما ھمين ھم مورد مناقشه و
تفسير بردار است .اگر کسی
خواست اينگونه خود را بيان کند
بايد چکار کنيم؟ روزی در يک
پيک نيک فردی را مالقات کردم
که آشنای يکی از شرکت کنندگان
بود .در گوشه ای نشسته بود و
غمگين و بسان يک انسان ھمه چيز
باخته با من
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نامه ھا...
و دوستم حرف ميزد .سن و سالی
ازش گذشته بود ،خودش مسلمان
دو آتشه بوده ،سه فرزندش را
بقول خودش در راه اسالم داده
بود .وقتی پرسيدم چرا اينطور شد
و چطور شد برگشتی؟ گفت؛ من تا
حدی حزب اللھی بودم که خودم
بچه ھايم را به جبھه فرستادم و
وقتی يکی يکی شھيد شدند فکر
کردم که به آرزويشان رسيدند ،اما
وقتی سر اين قابلمه را بلند کردم
ديدم پر از گه است! من بايد به اين
انسان قربانی چه بگويم؟ بگويم اين
حرف نزن تشنج ايجاد ميکند؟ البد
ميگوئی اين يک فرد است و شما
جريان سياسی .فرق ھست .درست
است ،فرق ھست .در مسئوليت و
تصوير اجتماعی و اعتمادی که
بايد جامعه بکند فرق ھست .اما
يک فضل مشترک انسانی -
انتقادی ھم ھست که نميگذارد
فرياد نزنی .وقتی من ميبينم که
دختر  17ساله را زجر کش ميکنند
و يا بارھا به او با حکم شرع انور
تجاوز ميکنند و بعد ميکشند ،واقعا
گفتن واژه جنايتکار من را در
توضيح اين پديده بيان نميکند .اما
واژه کثيف فقط مختص ظرف و
لباس نيست .در ادبيات سياسی ھم
در توضيح پديده ھای شنيع و غير
اخالقی بکار ميرود؛ جنايت و
جاسوسی معنی شان روشن است
اما کارھای کثيف در اين قلمرو ھم
عنوانی است که ظاھرا از نرمھای
موجود جنايت و جاسوسی فراترند.
يا ترورھای کثيف که به نوع
معينی از آدمکشی اطالق شده
است و غيره .معنی اين کلمه اينجا
اشاره به عمق سبعيت و جنون
آدمکشی است که کلمه جنايتکار
برای آن شيک محسوب ميشود.
و باالخره بازھم عليرغم درک
منظور تو ،بايد مواظب بود که اين
نزاکت سياسی مبتال به نوعی
سياست توده ايستی نشود .سياستی
که بخاطر اينکه طرف را نگھدارد
و به اصطالح نرنجاند ،وارد
نوعی تبليغ  -پروسه و قطره
چکانی نقد کردن شود .اين وجه را
ھم بايد بشدت مواظب بود .سربلند
و موفق باشی.

آقای سياوش
سوالی دارم شايد به نظرتون
عجيبه .من پدرم وقتی مياد خونه از
بس خسته ھستش که حوصله نداره
با ما حرف بزنه .ھمش ميگه اين
چه زندگيه که ما داريم .مثل سگ
کار ميکنيم .آرزوی مرگ داره .اما
قوی ھم ھست و من زياد نگران
نيستم .آيا پدرھای من ميتونن با اين
آخوندھا و پولدارھا و اين حکومت
که ھمش اعدام ميکنه دربيافتند؟
واقعا چطور ميشه؟
دوستتون دارم .فرنوش
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و مادرھای بيشمار ديگر است.
آنھا سير و خوشبخت اند اما به
قيمت گرسنگی و بدبختی ما! آنھا
صاحب قدرت اند اما به قيمت
اسارت ما! آنھا از ھمه چيز
برخورداند به قيمت محروميت
ما! کارگران بردگان سرمايه اند.
تفاوت بردگی امروز با بردگی
قديم تنھا در شکل آنست .يک
وظيفه پدر و مادر تو و کال
خانواده کارگری ،توليد نسل جديد
کارگر و تحويل دادنش به سرمايه
برای تکرار سرنوشت پدر و
مادر است .مابقی زندگی روزانه
را که خودت داری تجربه ميکنی.

عليه اعدام بپاخيزيم!
ع دن ان حس ن پ ور و
عبدالواحد ب وت ي م ار س اک ن
ش ھ ر م ري وان در ان ت ظ ار
اعدام!

فرنوش عزيز،
خوشحالم که نشريه را ميخونی.
متاسفم از اينکه شرايط مشقت بار
کار و تامين نان و خستگی بی
نھايت پدر باعث شده که تو احساس
تنھائی کنی .واقعا انسان نميداند چه
بگويد .خودم را جای تو گذاشتم،
درک ميکنم که ھم برای شماھا و
ھم برای پدر اين موضوع عذاب
آور است .فرنوش جان اين
سرنوشت کمابيش يکسان خانواده
ھای کارگری است .حتما شدت و
ضعف دارد اما ھست .فقر انسان
را زمينگير ميکند .فقر شخصيت
انسان را خرد ميکند .فقر عواطف
را سرکوب ميکند و انسانيت را به
گرو ميگيرد و نابود ميکند .اين
خصوصيت جامعه ای است که فقر
زده است .اين سرمايه داری است.
اين نظامی است که سھم پدر تو و
خود تو ،به جرم اينکه در اين
خانواده چشم به جھان گشوده ايد
را ،اينگونه رقم زده است .طبقه
کارگر و خانواده ھايشان و به اين
اعتبار اکثريتی از مردم ،در اليه
ھای مختلف فقر دست و پا ميزنند.
فحشا،
اعتياد،
خودکشی،
ناھنجاريھای اجتماعی و روانی و
تربيتی ،بيسوادی ،بی مسکنی و
ھزار درد ديگر ،ھر روز و ھر
دقيقه از ھمين فقرا و طبقه ما
قربانی ميگيرد .سرمايه داری و به
قول تو "پولدارھا" و دولت قاتل
آخونديشان ،بجز با اين روش
نميتواند حکومت کند و سرپا بماند.

خوب سوال اينست که چه بايد
کرد؟ تسليم شد و يا درافتاد؟ اينجا
بايد نکته ای را تاکيد کرد؛ پدر تو
و مادر تو و ھر کارگری ھر
روز و ھر لحظه دارد درميافتد.
به عناوين مختلف اعتراض
ميکند .ھمان فحش دادنھای پدر
تو و اعتراض به اين زندگی،
ادامه درافتادن است .درافتادن ھر
روزه کارگر را با سرمايه دار و
دولت بايد فرض گرفت .سوال
اينست چه وقت ميتوانيم حسابی با
آنھا دربيافتيم و کارشان را تمام
کنيم .اگر پدر تو و ميليونھا مثل
او کار نکند ،اين نظام چند روز
سرپايش بند نخواھد شد .مانند
ديواری پوک فرو ميريزد .قدرت
عظيم امروز سرمايه داری و
دولتش انعکاسی از قدرت طبقه
کارگر و تون او در خلق ثروت
است .ھمين درجه از امکانات
موجود جامعه بشری ھم محصول
کار و مبارزه و در افتادن ھمين
پدرھا و مادرھا است .اگر
کارگران اراده کنند بدبختی برای
ھميشه الغا ميشود .فرنوش عزيز،
پدرھای خسته ،زنان و مردان،
طبقه کارگر و متحدينش ،تنھا
اميد فردا ھستند .اميدی که تالش
دارد سرنوشت پدر سرنوشت تو
نباشد .اميدی که ميخواھد بردگی
را براندازد .سالم من را به پدرت
برسان .شاد و پيروز باشی.
کامبرای عزيز،

اما اين يک طرف تصوير است.
تمام جالل و جبروت و افاده و
سيری و قدرت اينھا ،محصول
ھمان تنھای خسته پدر تو و پدرھا

نشريه را برايتان ارسال کرديم.
موفق و پيروز باشيد.
***

عدنان حسن پور و
عبدالواحد بوتيمار ساکن
شھر مريوان در استان
کردستانند ،عدنان حسن
پور عضو تحريريه ھفته
نامه ئاسو بوده که به دو
زبان کردی و فارسی
منتشر می شود و
عبدالواحد بوتيمار ،نشريه
انجمنی به نام سبزچيا )کوه
سبز( را منتشر می کرده
که در مريوان به فعاليتھای
زيست محيطی می پردازد.
بيدادگاه انقالب اسالمی
مريوان ،اين دو نفر را در
ارتباط با اتھامات ”اقدام
عليه امنيت ملی و
جاسوسی“ ،مجرم شناخته
با قلمداد کردن آنان به
عنوان ”محارب“ ،برايشان
حکم اعدام صادر کرده
است.
اين ميتواند شروع دور جديدی
از اعدامھای سياسی در ايران
باشد که به شکل علنی توسط
رزيم اسالمی اجرا شود .بايد
قاطعانه و متحد در داخل و
خارج عليه اعدام و برای
ازادی زندانيان سياسی تالش
کرد.
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اينھا از صحنه ھای مقابله با ”ارازل و اوباش“ و اعدامھای جديد صبح امروز در
مشھد ھستند .حکومت اسالمی وارد قمار بزرگی شده است .اين نمايشات قلع و قمع
خيابانی قرار است اراده مردم برای سرنگونی را مھار کند .جان زندانيان سياسی در
خطر است! در  18مرداد بدفاع از زندانيان سياسی به ميدان بيائيد! خواھان آزادی کليه
زندانيان سياسی و الغا مجازات اعدام شويد! در اينروز ھمراه با کارگران جھان عليه
اين بربريت بايستيم! اين سياستھای رژيم اسالمی را بايد متحدانه به عقب برانيم!
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يادداشت سردبير ...
در سطح دولتھا و نيروھای سياسی
اپوزيسيون ،اين اوضاع جديد خود
را در تشديد تحرک برسر مقابله با
اين اوضاع و ھمينطور ترسيم
مسير سياسی آتی نشان ميدھد.
اردوی کارگر و سوسياليسم و
برابری طلبی و اردوی ارتجاع
ملی و فدراليستی و رژيم چنجی،
در تالش برای مھر زدن به اين
پروسه اند .وقتی در جامعه ساز
"مقابله با خشونت انقالبی" از ھر
سو کوک ميشود ،درست در
زمانی که خشونت حکومتی به
اوج رسيده است ،مانند بارومتری
نبض اوضاع را منعکس ميکند.
تئوری و توجيه سرکوب و تھاجم
رژيم ھرچه باشد ،نفس ورود به
چنين فازی حاکی از سست شدن
پايه ھای حکومتی و وحشت رژيم
اسالمی از سرنگونی است.
اگر اين حقيقت ساده درست است،
آنوقت تالش طيف عظيمی از
جريانات
و
سياستمداران
اپوزيسيون راست ،از رضا پھلوی
و ناسيوناليستھای عظمت طلب تا
جمھوريخواھان و دو خرداديھای
سابق و تازه جمھوريخواه ،از
مسالمت جويان سابقا چريک و
کنفدراسيونی تا نويسندگان و
شاعران جنبش ملی اسالمی ،که
نماز دفع شر از "خشونت انقالبی
و کودتای کالسيک" ميخوانند
معنی روشنتری پيدا ميکند .ھمين
جماعات که امروز در محسنات
مخملی" قلمفرسائی
"انقالب
ميکنند ،فردا بسادگی ميتوانند با
يک تطبيق سريع و غريضی
طبقاتی به پرچمدار بھداشتی حمله
نظامی به ايران تبديل شوند .کما
اينکه صريح اللھجه ھايشان ھستند.
در طرف ديگر ،در جامعه و
جنبشھای اعتراضی ،جنگ و
مقاومت ادامه دارد .کارگران بدون
وقفه اعتراض و اعتصاب ميکنند.
ھيچ رژيمی نميتواند کارگر گرسنه
را با سرکوب مطيع کند .اعتراض
و جنگ زنان ھر لحظه در
خيابانھا در جريان است .يورش
دوم و گسترده مرداد حکومت به
زنان ،عليرغم توحشی که در

خيابانھا نشان ميدھند ،تغييری در
چھره "بدحجابان" نداده است! راه
را در طالبانی تر کردن اوضاع
ديده اند! موج دستگيريھا و اعدامھا
و نمايشات منزجر کننده ،گسترش
خشونت علنی و خيابانی زير پرچم
"مقابله با اراذل و اوباش" ،با
توجيه "دفاع از امنيت ملی" و
مقابله با "براندازی نرم" و "انقالب
مخملی" صورت ميگيرد .ترديدی
نيست که رژيم اسالمی ماھيتا
سرکوبگر است و ھمواره سرکوب
را پوششی از اين نوع داده است.
اما يک سوال واقعی اينست که چرا
رژيم اسالمی و اپوزيسيون راست،
يکی در مقابله و يکی در مطلوبيت
انقالب مخملی ،زير يک پرچم به
مردم و اعتراض برحق شان حمله
ميکنند؟ جمھوری اسالمی به خطر
سرنگونی اش اعتراف ميکند اما
اسم آن را "براندازی نرم" ميگذارد
و اپوزيسيون راست سرنگونی و
تحول خواھی انقالبی جامعه را
"خشونت" و "کودتا" نام ميگذارند!
چه اتفاقی افتاده است که
متخصصين کودتا "مدنی" شدند و
انقالب اجتماعی و کارگری
منافع
است؟
"کودتا" شده
استراتژيکی که طبقه بورژوا را در
ايران متحد ميکند ،بسيار پايه ای
تر از تقابل آنھا با ھمديگر در
قلمرو سياسی و حکومتی است .اين
ارکستر پنتاگونی – آمريکن
اينترپرايزی -مدنی چی -اسالمی و
نيمه اسالمی و ناسيوناليستی ،خطر
را حس کرده است و برای مقابله با
آن آماده ميشود.
طبقه کارگر و کمونيسم و اردوی
آزاديخواھی ھم بايد بسرعت آماده
شود .نيروی سرنگونی و انقالب
کارگری بايد بسيج و سازماندھی
شود .نه فقط عقب راندن و سرجای
خود نشاندن رژيم اسالمی در
تھاجم به مردم کار طبقه کارگر
است ،بلکه جارو کردن اين رژيم و
به شکست کشاندن سياستھای
اپوزيسيون راست کار طبقه کارگر
و کمونيسم است.
 9اوت 18 ،مرداد
کارگران شيپور را زده اند.
كنفدراسيون بين المللى اتحاديه ھاى
كارگرى ) (ITUCو فدراسيون

جھانى كارگران حمل و نقل )
 ٩ (ITFاوت  ٢٠٠٧را ،روز
اقدام جھانی برای آزادی
منصور اسانلو و محمود
صالحی اعالم كرده اند .در اين
فاصله بختيار رحيمی و فعالين
کارگری ديگری را دستگير و
يا محاکمه و احضار کردند.
دستگيريھای وسيعی را در
شھرھا از ميان دانشجويان،
فعالين سياسی و حقوق مدنی،
ژورناليستھا و زنان سازمان
داده اند .اعدامھای سياسی
تدريجا در کنار اعدام ھای
گروھی "ارازل و اوباش" راه
افتاده است .وعده سرکوب خشن
تر و فضای ميليتاريزه تر
اوضاع
اين
ميدھند .در
برای
راست
اپوزيسيون
مردم" روضه
"خشونت
ميخواند و نگرانی اش از
انفجار اجتماعی عليه فقر و
اختناق را با ھزار زبان بيان
ميکند.
کارگران ،دانشجويان ،خانواده
ھای زندانيان سياسی ،جنبش
برابری زنان ،و مردم منزجر
از رژيم اسالمی بايد در اين
کنند .انواع
شرکت
روز
ابتکارات را با توجه به
مقدورات بايد بکار برد و در
صدائی جھانی به جمھوری
اسالمی پاسخ داد .اين دومين
بار است که کارگران و
سازمانھای کارگری جھان،
يکروز را روز دفاع از فعالين
کارگری در ايران و نفی
سرکوب و اختناق اعالم ميکنند.
اين جلوه ای از تمدن کارگر و
بشريت آزاديخواه است که در
ملی
روشنفکران
قاموس
اسالمی و راست اپوزيسيون،
از آن به عنوان الگوی کالسيک
و "کودتا" نام برده ميشود.
در اينروز و در فرصتی که
ھست کارگران ميتوانند مجمع
عمومی برگزار کنند و برای
نحوه شرکت در اين اعتراض
جھانی تصميم بگيرند .شرکت و
حمايت فعال کارگران در اين
حرکت و پاسخ به اين فراخوان،
يک اقدام اساسی و مھم است که
تاثيرات سياسی مھمی در جامعه
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بجا ميگذارد .ميتوان اينروز را
دقايقی دست از کار کشيد .ميتوان
جائی که مقدور است کال کار را
خواباند و اعتصاب کرد .ميتوان در
محل کار و يا جای معينی اجتماع
کرد .خانواده ھای زندانيان سياسی
بايد محور اجتماع و اعتراض برای
آزادی فرزندانشان در اينروز
شوند .دانشجويان و فعالين عرصه
ھای مختلف اجتماعی ميتوانند
اينروز را به نمادی از ھمبستگی
جھانی و انسانی برای آزادی
زندانيان سياسی تبديل کنند.
روز  9اوت از لحظات جدال
طبقاتی در ايران است که کارگر و
جنبش کارگری پاسخش را به اين
اوضاع ميدھد .در اينروز با تمام
قوا و با تمام ابتکارات شرکت کنيم
و برای بسيج نيروی ھرچه گسترده
تری تالش کنيم .عقب راندن
جمھوری اسالمی و آزادی
عزيزانمان از مسير ھمين تالشھا
ميگذرد و طبقه کارگر برای دفاع
از خود و جامعه بايد نقش اساسی
در اين اوضاع جديد ايفا کند .تمام
چشمھا در اينروز به کارگران
دوخته شده است.
جنگ اسالم با زنان!
بازنده کيست؟

اين صحنه محصول تھاجم دوم و
شديدتر رژيم از اول مرداد به ”بد
حجابان“ است .رژيم اسالمی دارد
آب در ھاون ميکوبد .اگر امام
زمانشان ھم ظھور کند و طايفه اھل
مفت خوری تاريخ اسالم ھم زنده
شوند و در خيابانھا عليه زنان بکار
گرفته شوند ،در مقابل اين نسل و
خواست آزادی و برابری زن و
مرد دوام نخواھند آورد .اين صحنه
و صدھا صحنه مشابه حاکی از
شکست عميق اسالم در ايران
است .اگر وضع رژيم اينست ،آينده
”اصالح“ رژيم ”روشن تر“ است.
***

يک دنياى بھتر

صفحه 20

ستون آخر
آذر ماجدی

عدالت معوج
در دنيای وارونه!
امروز صبح تيتر بزرگ روزنامه
"اينديپندنت" "باالخره عدالت" زير
عکس ھای چند جمجمه توجه ام را
بخود جلب کرد .روزنامه را
برداشتم .عدالت به بازداشت يکی
از جالدان رژيم خمر سرخ اشاره
داشت .کلمه عدالت آھنگ خوبی
دارد ،ھميشه لبخند به لبم مياورد.
احساس خوبی است .اما اين بار در
آن واحد چند احساس در وجودم
بيدار شد .روزنامه اينديپندنت ذوق
زده بود .يکی از ستون نويس ھای
روزنامه ھم ھمينطور .اين ستون
نويس به چند نسل کشی دھشتناک
در قرن بيست اشاره کرده بود:
ھولوکاست ،رواندا ،يوگسالوی و
کامبوج .به تعبير اين ژورناليست
سه واقعه اول به نوعی سايه عدالت
برشان افتاده بود ،کامبوج ھم با اين
بازداشت باالخره در اين رده قرار
ميگرفت.
اولين فکری که از ذھنم با خواندن
اين مقاله عبور کرد اين بود که
چقدر سطحی و يک جانبه است:
عدالت معوج! به اين ليست قطعا
بايد کشتار در ايران ،افغانستان و
عراق را ھم اضافه کنيم .در
کامبوج طبق گزارشات صحبت از
يک ميليون و ھفت صد ھزار کشته
است .برخی در اثر گرسنگی و
قحطی و تعداد زيادی زير شکنجه
و اعدام .در ايران در اين ربع قرن
چند ميليون کشته شده اند .در اثر
جنگ ،زير شکنجه ،اعدام،
خودکشی ،بيماری ھای قابل عالج،
فقر و مواد مخدر .قاتل تمام اين
انسان ھا جمھوری اسالمی است.
تمام سران آن بايد محاکمه شوند.
اما اين نظام ھنوز بر سر کار
است ،احمدی نژاد تير خالص زن
زندان اوين االن رئيس جمھور
است و وای بر ما که تازه قھرمان
عده ای "ضد امپرياليست" با
ايدئولوژی معوج ھم ھست.

عراق .ده سال تحريم اقتصادی
ھزاران کشته برجا گذاشت .حمله
نظامی به عراق موجب کشته شدن
ھزاران تن ديگر شد .در سال اول
بيش از  100ھزار نفر به علت
جنگ و عوارض ناشی از آن کشته
شدند .کسی نميداند چند نفر در عراق
کشته شده اند ،چون بقول ژنرال
آمريکايی" :ما جسد نميشمريم!" اما
اين عدم شمارش فقط شامل عراقی
ھا ميشود .اجساد سربازان آمريکايی
را که ميشمرند و مجبورند بنوعی
بخاطرشان حساب پس دھند .طبق
آمارھای رسمی در ھر ماه باالی
ھزار نفر در عراق بعلت جنگ و
عوارض آن کشته ميشوند .فقط در
ماه دسامبر اخير  1953نفر کشته
شدند.

شماره 10

يک خبر کوتاه ديگر در ھمين روزنامه اين فکر را در ذھنم ثابت
کرد .در چند سال اخير دادگاه ھای انگليس به تعدادی از مجرمين
حکم ھای نامحدود ميدھند و در زندان ھايی مياندازندشان که ھيچ
شانسی برای عفو ھم نخواھند داشت .دو نفر اخيرا اين احکام را به
زير سوال برده اند .يکی از آنھا مردی است که بجرم قصد دزدی
اکنون بيش از يک سال است در زندان بسر ميبرد و معلوم نيست کی
آزاد خواھد شد .جرم مردی که قصد دزدی داشته است را با جرم
تونی بلر مقايسه کنيد! مسبب کشتار ھزاران کودک و پير و جوان
عراقی ،دستيار کشتار در لبنان و فلسطين ،دروغگوی بزرگ به
مردم انگلستان .جرم کداميک بزرگتر است؟ مساله اينجاست که حتی
تصميم گيری در مورد جرم امری ايدئولوژيک – طبقاتی است .مورد
اول برای مدت نامحدود به زندان افتاده است .تونی بلر پس از استعفا
از نخست وزيری يک ميھمانی يک و نيم ميليون پوندی به ھزينه
دولت داد و بعد يک شغل نان و آبدار ديگر گرفت.
ممکن است کلمه عدالت خوش آھنگ و دلنشين باشد .اما در اين دنيای
طبقاتی و وارونه ،عدالت تنھا مفھومی معوج و وارونه را به ذھن
متبادر ميکند .تنھا زمانی که دنيا را بر قاعده اش بنا گذاريم ،ميتوانيم
از عدالت به مفھوم واقعی آن صحبت کنيم* .

باندرول مراسم اعدام امروز در مشھد
اما مسببين اين قتل ھا در ايران و
عراق را اين ژورناليست ھای
"عدالت طلب" اصال در نظر ھم
نمی گيرند .در مورد قتل و عام در
يوگسالوی نيز عدالت بشکلی معوج
پياده شد" .صرب" ھا عدالت پس
دادند .ناسيوناليسم صرب "مجازات"
شد .ناسيوناليسم کروات و بوسنيايی
رتبه قربانی نصيبش شد و قصر در
رفت .پروواکاتورھای اوليه ماجرا:
آلمان ،آمريکا و دولت ھای غربی
نيز مدال ناجی نصيب شان شد .کسی
که دستگيری ميالسوويچ و چند
ژنرال صرب را اجرای عدالت در
پاکسازی قومی و قتل و عام در
يوگسالوی ميداند ،شايستگی صحبت
در مورد مقوله عدالت را ندارد.
اگر قرار بود عدالت اجرا شود،
جرج بوش پدر و پسر ھر دو،
مارگارت تاچر ،ھلموت کھل ،رونالد
ريگان ،و امثالھم ھمگی بايد در کنار
ميالسوويچ ،صدام حسين و جالد
خمر سرخی در دادگاه عدالت
محاکمه ميشدند .اين عدالت بشدت
رنگ و بوی ايدئولوژيک دارد.
بشدت به سياست جنگ سردی آغشته
است .راستش ربط زيادی به عدالت
ندارد.

از سايت و وبالک حزب ديدن کنيد؛

www.for-abetterworld.com
http://for-abetterworld.blogfa.com
آثار منصور حکمت را بخوانيد!
برای ھر کارگر و کمونيست و سوسياليستی که به برپائی
جامعه ای سوسياليستی فکر ميکند و آن را امری مبرم و
ممکن ميداند ،منصور حکمت يک گنجينه غنی آموزش است.
http://hekmat.public-archive.net/
http://www.m-hekmat.com/

سرنگون باد جمھورى اسالمى! زنده باد جمھورى سوسياليستى!

