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يادداشت سردبير،

سياست سازماندھی توده ای حزب در خارج کشور
صفحه ٣

سياوش دانشور

پايان " جنبش سبز"،
تشديد جدال در اردوى راست
کمپ موسوى و شرکا ھمان روز دست را باختند که
روشن شد مکانيزم "انتخابات" حتى در شمايل کريه
اسالمى اش پوچ است .براى چندمين بار ثابت شد که
استراتژى "تغيير از درون و در چھارچوب ظرفيتھاى
قانون اساسى" کشتى پوسيده اى است که مدتھاست به گل
نشسته است .جست و خيز موردى اين کمپ در دوره
اخير نه نشان "رشادت" آنھا ،نه نشان "سازش ناپذيرى
شان" در مقابل خامنه اى و شرکا ،بلکه اساسا محصول
دو روند بود؛ اول اين واقعيت که دعواى قديمى جناح
ھاى رژيم اسالمى به مرحله اى رسيده است که کوتاه
آمدن ھر يک حکم امضاى سند مرگ سياسى را دارد.
دوم اين واقعيت مھمتر که مردم شکاف شديد باالئى ھا
را ديدند و چنان از آن استفاده کردند که عقب نشينى و
سازش دو جناح به سياق سابق را غير ممکن کرده بود.
اگر ھنوز موسوى و کروبى و رفسنجانى فراخوان و
پيشنھاد و درخواست ميدھند مديون مردم و اعتراض
مستمرشان است .اگر اين مردم و مقاومت و اعتراض
شان نبود اينھا روز بعد از مضحکه انتخابات به النه
ھايشان ميخزيدند.
"جنبش سبز" ،که نامى جعلى و پوچ است و بيانگر نقطه
عزيمت ھا و تحرک سياسى و اھداف اين مجموعه
نيست ،به معنى تالش مجدد بخشى از حکومتيھا و
متحدين شان در بيرون حکومت براى ھميشه شکست
خورد .اين جنبش به پايان رسيد .حتى تحرکات آتى و
تشديد جنگ جناح ھا تداوم منطقى آن نيست .نه تداوم
اعتراض مردم خود را به موسوى و ﷲ و اکبر و خمينى
و نماز جمعه و عزادارى گره ميزند و
صفحه ٢
نه موسوى و خاتمى و کروبى و

زنده باد جنبش سرخھا
پيش بسوی ايجاد شوراھای سرخھا
گفتگو با على جوادى

صفحه ۴

فراخوان اعتصاب عمومی به کردستان و
دم خروس ناسيوناليسم
آذر ماجدی

صفحه ۵

چگونه منشور "آزادى ،برابرى ،رفاه" را
به پرچم مطالبات فورى مردم تبديل کنيم؟
گفتگو با نسرين رمضانعلى

صفحه ٨

"پاوال اسليتر" و رياکاری
ليبراليسم آمريکايی!
سعيد مدانلو

صفحه ١٠

حمله تروريستى به اعضاى
مجاھدين در قرارگاه اشرف را
قويا محکوم ميکنيم!

جنبش سبز
اھداف و سياستھا

شروع دوباره تظاھراتھای شبانه در
تھران! بسيج عضو فعال می پذيرد!

على جوادى

کامران پايدار

پاسخ به يک سوال،

صفحه ١۵

آذر ماجدى

صفحه ١٢

در ص ف ح ات دي گ ر؛ اي ران خ ودرو،
ساپکو ،ايساکو ،پرستاران کرمانش اه،
زن ده ب اد ش وراھ ا ،م ن ش ور آزادی،
ب راب ری و رف اه ،ب ازن گ رى اي ران،
کارگران و انقالب ،و ...

آزادى ،برابرى ،حکومت کارگرى!

يک دنياى بھتر

صفحه ٢

پايان " جنبش سبز"،
تشديد جدال در اردوى راست ...
رفسنجانى ذره اى توھم دارند که
بايد مردم را عليه نظام عزيزشان
بشورانند .جنگ دايناسورھاى
حکومت اسالمى ھر سيرى بگيرد
و ھر افت و خيزى داشته باشد،
در اين قالب و اين عنوان تداوم
نخواھد يافت .مستقل از اينکه
کمپ موسوى و رسانه ھا و خط
توده ايستى چه نامى روى اين
تحرکات ميگذارند اين دوره براى
ھميشه به پايان رسيده است .حتى
تالش کادرھاى اين جريان ھمراه
توده ايھا و اکثريتى ھا در خارج
و به کمک رسانه ھاى بين المللى
و سالنھاى مد و غيره ،که ھدفى
جز بازسازى جنبش سبز ندارد،
بجائى نميرسد" .جنبش" را
نميتوان روى ھوا سرپا
نگھداشت .اھداف و پالتفرم اقدام
جھانى  ٢۵ژوئيه ھمانقدر ميتواند
عملى باشد که ظرفيتھاى قانون
اساسى .اگر خامنه اى اجازه
"انتخابات آزاد تحت نظارت
سازمانھاى بين المللى" ميداد ،که
بسيار بيشتر مجرى رفراندوم
سلطنت طلبان و ھمين کمپ شده
بود .اگر خامنه اى و نظام اسالمى
به مينيمم شمايل انتخابات حتى در
کشورھاى ديکتاتورى پايبند بود
که ديگر نيازى به اين ھمه عمله
و اکره از شوراى نگھبان تا
نظارت استصوابى و صدور راى
ميليونى براى اوباشى مانند
احمدى نژاد و ديگران نبود .اينھا
توھمات محض جريانى است که
خط پايان را ديده است اما تالش
دارد وقت بخرد به اين اميد که
فرجى شود .جنبش سبز حکومتى،
و نه مردمى که به بھانه انتخابات
روى سر جمھورى اسالمى
ريختند ،تنھا يک راه دارد و آن
اينست که به روش خامنه اى
صريحا و قاطعانه در مقابل جناح
مقابل بايستد .قانون بقاى ھر دو
جناح مشترک است .شايد بتوان
وقت خريد اما راه سومى وجود
ندارد.
دعوا ميان اردوى راست تر
حکومت قبل از مضحکه انتخابات

شروع شده بود .وجود طرحھاى
مختلف و عدم حمايت از احمدى
نژاد و "رھبر" دال بر اين موضوع
بود .اما شروع جديد دعوا ميان
"رھبر" و "ذوب شدگان در ولى
فقيه" خود شاخص مھمى براى
پايان کار اردوى نيمچه اصالح
طلب نميچه اصولگرا است .از نظر
اينھا کمپ موسوى اساسا کارش
تمام شده است .اينکه قربانيان
ايندور اين کمپ چه تعداد اند و در
آينده چه برسر بقيه شان خواھد آمد
ھنوز باز است اما خود اين دعوا
برسر "انتخابات" نه فقط تمام شده
بلکه تصفيه حساب با دو
خرداديھاى سابق و سران شان در
شرف انجام شدن است .مرحله
بعدى اينست که در اردوى راست
نق نق ھا را خواباند و خود
"رھبر" را مطيع کرد .در چند
يادداشت پيش در ھمين ستون تاکيد
کردم که خط احمدى نژاد از خامنه
اى ھم عبور کرده است اما امروز
فعال نيازمند آنست .ظاھرا ايندوره
نيز دارد به پايان ميرسد و يا تالش
براى پايان دادن آن شروع شده
است.
جريان مشائى و برکناريش که
خامنه اى را به صدور فرمان کتبى
علنى وادار کرد موضوع بى
اھميتى نبود .احمدى نژادى که
دست رھبر را ھر بار ميبوسيد و
عده اى از خودشان "عنتر آقا"
لقبش داده بودند ،حاال فرمان "آقا"
را يک ھفته طول ميدھد تا جواب
دھد .يه ھمين ھم بسنده نميکند و
يکروز بعد ھمان مشائى خلع شده
توسط "رھبر" را رئيس دفترش
ميکند .معنى اين کار اينست که
ديگر کاله خامنه اى پيش اين باند
ھم پشم ندارد .اردوى راست خيلى
زود متوجه شد که اوضاع ناجور
است و با ھمان ادبيات سپاه
پاسداران و شريعتمدارى در مورد
موسوى ،به احمدى نژاد تذکر داد
که اگر "تابع مطلق آقا" نباشد
سرنوشت مصدق و بنى صدر را
خواھد داشت! حتما موسوى و
رفسنجانى و آخوندھاى ناراضى

شماره ١١١

اين وضعيت را فرصت مناسبى
خواھند ديد .حتما تالش ميکنند با
تحت فشار گذاشتن خامنه اى
صحنه را کمى بنفع خود عوض
کنند .اما بنظر پشت احمدى نژاد
قرص تر از اينھاست .او ظاھرا
قاطعانه ميخواھد تمام راه را
برود .ظاھرا اين خامنه اى است
که بايد تکليفش را روشن کند.
براى اينخط ولى فقيه نقش
آخوندھاى دربارى رژيم سلطنت
را دارد که کارش توجيه شرعى
سياستھاى شاه است.
رويدادھاى اين ھفته در متن اين
اوضاع چند نکته را برجسته
ميکنند؛
 -١تشديد شکاف در باال ،چه
کوبيدن و زدن مخالفين قديم دو
خردادى و جديدا سبز ،شکنجه و
اعتراف گيرى تحت عنوان
جاسوس و عامل خارجى ،و
حتى کشتن آنھا در زندانھا ابدا
پديده غريبى براى جناح مقابل
نيست .روند تصفيه درون
حکومتى ادامه دارد و تشديد
خواھد شد.
 -٢کمترين توجه و محل گذاشتن
به موسوى و کروبى و
رفسنجانى و گله گذاريھاى
آخوندھاى مھم توسط دولت
احمدى نژاد از يکسو و پناه
بردن ھمه اين کمپ به عزا
دارى و مجالس خصوصى و
حتى سياست ھجرت بيانگر اين
نکته است که يک طرف با
تصميم قاطع اش تسليم و شکست
طرف ديگر را ھر روز مسجل
تر ميکند.

 -٣شروع دعوا ميان راستھا و
کمپ احمدى نژاد بيانگر اين نکته
است که توافقات راستھا قبل از
مضحکه انتخابات ديگر اعتبار
ندارد و پرده دوم سناريوى تصفيه
حساب درون حکومتى شروع شده
است .واکنش خامنه اى به رفتار
احمدى نژاد و دستور بستن زندان
کھريزک را بايد يک "ايست" از
جانب خامنه اى به احمدى نژاد و
متحدينش و شروع شکاف ميان
اين صف تلقى کرد .خامنه اى
ديگر در موقعيتى نيست که اداى
"رھبر کل نظام" را درآورد چون
خودش شريک و فرمانده کل اين
جنايات است .سوال اينست که
براى نجات خودش چه راھى
دارد؟ آيا احمدى نژاد را قربانى
ميکند و يا خود بسان چاه کن در ته
چاه خواھد افتاد؟
 -۴تشديد جنگ و تصفيه در باال،
عليرغم اينکه تاکنون با جنايت و
وحشيگرى شديد عليه پائين ھمراه
بوده است ،به مردم اميد ميدھد که
فرصتھا را دريابند و تالش شان را
عليه کل جمھورى اسالمى
گسترش دھند .بحران شديد در باال
و بى اعتبار شدن جملگى سران و
کارگزاران حکومت راه سرنگونى
و افق سرنگونى را روز به روز
قويتر و اميد به خالصى از نکبت
حکومت اسالمى را تقويت ميکند.
 -۵مجموعه اوضاع داخلى و
موقعيت نابسامان جمھورى
اسالمى در قلمرو بين المللى،
موقعيت جمھورى اسالمى با دولت
احمدى نژاد را در ھاله اى از ابھام
فرو برده است .بحران سياسى و
اسالمى
جمھورى
حکومتى
بسرعت وارد فازھاى خرد کننده
شده است* .

يک دنياى بھتر
را بخوانيد و تکثير و توزيع کنيد!
سواالت و نظرات تان را با نشريه در
ميان بگذاريد!
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سياست سازماندھی توده ای حزب در خارج کشور
 -١جامعه ايران در آستانه
تحوالت عظيم و تاريخسازی
قرار گرفته است .مردم حکم به
سرنگونی رژيم اسالمی داده اند و
اکنون در ابعاد ميليونی دست به
کار بزير کشيدن آن ھستند .يک
نتيجه اين تحوالت روی آوری
گسترده و ميليونی توده ھای مردم
به اعتراض و مبارزه سياسی در
سطوح مختلف ،چه در ايران و
چه در خارج کشور ،است.
 -٢خارج کشور يک عرصه مھم
و قائم به ذات کار و فعاليت
آلترناتيو کمونيستی است .يک
وظيفه مھم ما جلب و سازماندھی
توده وسيع جوانان و مردمی است
که به مبارزه سياسی در اين دوره
روی می آورند .سازماندھی اين
نيرو و قرار دادن توان مبارزاتی
آن در خدمت تحول آزاديخواھانه
و سوسياليستی و مقابله با
آلترناتيوھای دست راستی و
ارتجاعی يک وظيفه حياتی حزب
اتحاد کمونيسم کارگری است.
 -٣در خارج کشور ما شاھد شکل
گيری سه اردوی سياسی عمده
ھستيم .جريانات ملی – اسالمی با
ھدف اصالح حکومت اسالمی
بزير پرچم "سبز" گرد آمده اند.
جريانات متعدد ناسيوناليست پرو
غرب ،اعم از سلطنت طلب يا
جمھوريخواه ،با پالتفرم دفاع از
سياستھای دست راستی ،محافظه
کارانه و کاپيتاليستی به زير پرچم
شير و خورشيد جمع شده اند .و
باالخره اردوی وسيع چپ که در
متعدد
جريانات
برگيرنده
و
سوسياليست
کمونيست،
کارگری است .پرچم سرخ سمبل
اين جنبش است .اين جنبش سرخ
ھا را بايد در مقابل قطبھای
ارتجاعی و دست راستی گسترش
داد و تقويت کرد.

 -١سياست سازماندھی توده ای ما در خارج کشور بر
پايه شکل دادن ،تقويت و گسترش سياسی و سازمانی
توده مردم و نيروھايی استوار است که خواھان يک
تحول آزاديخواھانه و سوسياليستی در جامعه ايران
ھستند.
 -٢واحد پايه سازمانی مورد نظر ما برای سازماندھی
اين صف در خارج کشور ايجاد "شورای سرخ ھا" در
ھر شھر و منطقه ای است" .فدراسيون شوراھای سرخ
ھا" از اتحاد و ھمبستگی واحدھای پايه شھری در ھر
کشور و قاره ای شکل ميگيرد.
" -٣شورای سرخ ھا" در برگيرنده تمامی افرادی است
که خواھان مفاد زير اند:

پرستاران معترض کرمانشاه
دستمزدھا و مطالبات پرداخت نشده!
ليال احمدی
از آغاز سال جديد تاکنون بسياری از مطالبات بيش
از  4000نفر از پرستاران ناراضی و به جان آمده
بيمارستانھا و مراکز درمانی کرمانشاه ھمچنان
پرداخت نشده و بالتکليف مانده است.
مبالغ ناچيز کارانه که در سال پيش حداقل بطور
ماھيانه  70ھزار تومان در ماه بود و پرداخت می
شد ،مبلغ  40ھزار تومان در ماه بعنوان کمک ھزينه
حق مسکن ،مبلغ  80ھزار تومان بابت جيره نقدی
ساليانه که معموال در دو مرحله پرداخت می شد ،و
مھمتر و در کنار ھمه اينھا مبالغ مربوط به انجام
اضافه کاری پرستاران است که پرستاران برای
تامين ابتدايی ترين نيازھا و گذران روزانه زندگی
خود بشدت به آن نيازمندند ،ھمه اين مطالبات
پرستاران  4ماه است که پرداخت نشده است.

الف( سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی؛
ب( تحقق آزادی ھای بی قيد و شرط سياسی؛
ج( آزادی و برابری بی قيد و شرط زن و مرد؛
د( رفع ھرگونه تبعيض حقوقی و اجتماعی؛
ه( جدايی دين از دولت و آزادی مذھب و بی
مذھبی.
و( از مبارزه برای استقرار جامعه ای آزاد،
برابر ،سکوالر و سوسياليستی حمايت ميکنند.
 -٤تصميمات در "شورای سرخ ھا" بر پايه مکانيسم
فعاليت شورايی و بر مبنای اکثريت آراء شرکت
کنندگان در جلسات مجمع عمومی صورت ميگيرد.
مجمع عمومی شورا ظرف تصميم گيری و اتخاذ
سياست در ھر زمينه ای است.
" -٥شورای سرخ ھا" دارای يک ھيات اجرايی است
که در فواصل ميان دو مجمع عمومی وظيفه پيشبرد
سياستھای مصوب شورا را عھده دار ميشود .انتخاب
شدگان در ھر اجالس ميتوانند بر اساس تصميم جمع
عزل و تعويض شوند.

مسئولين دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و شخص
نوری زاد عامل حکومت و رئيس دانشگاه علوم
پزشکی تاکنون در جواب پی گيريھا و اعتراضات
جسته و گريخته و غير متشکل پرستاران ناراضی و
معترض چيزی جز وعده ھای دروغ و پوچ امروز
و فردا و تھديد به پرستاران تحويل نداده اند .يکی از
پرستاران بيمارستان طالقانی کرمانشاه می گفت:
کامال از زندگی ساقط شده ايم ،می خواھند نابودمان
کنند ،اوضاع را به حد انفجار رسانده اند.
 ۴مرداد ٨٨

 برای رد اعتبار نامه رژيم اسالمی درمجامع بين المللی،
 برای منجمد کردن حسابھای بانکیسران رژيم اسالمی،
 برای محاکمه سران رژيم اسالمیبه جرم جنايت عليه مردم ايران

حزب اتحاد کمونيسم کارگری کليه فعالين آزادی،
برابری و سوسياليسم را به سازماندھی و راه اندازی
"شورای سرخ ھا" فراميخواند.
کميته مرکزی حزب اتحاد کمونيسم کارگری

از اينرو حزب اتحاد کمونيسم
کارگری اعالم ميکند:
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 ٢٧ژوئيه ٢٠٠٩

دادخواست زير را امضا کنيد!
http://www.petitiononline.com/
mk072009/petition.html
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زنده باد جنبش سرخھا

و برابری دفاع کند ،نخواھد شد؟

پيش بسوی ايجاد شوراھای سرخھا

علی جوادی :بھيچوجه .اصل
قضيه اتفاقا بر سر سوسياليسم و
آلترناتيو سوسياليستی در جامعه
سوسياليستيم.
ما
است.
سوسياليسم راه حل معضالت
اقتصادی و تنگناھای جامعه
بشری است .اين مولفه نه پاشنه
آشيل بلکه نقطه قدرت ماست.
ھويت ماست .جريانات مدعی
آزاديخواھی و حتی برابری
طلبی بسيارند .اما حتی اگر
ھمين جريانات در تحقق
خواستھای خود پيگير باشند بايد
سوسياليست باشند و يا به نيروی
سوسياليسم جامعه برای تحقق
خواستھای خود تکيه کنند.
سرمايه داری و آزاديخواھی،
سرمايه داری و برابری طلبی
انسانھا قابل جمع نيستند.

يک دنيای بھتر :ھدف از اين
قطعنامه چيست؟ چرا االن؟
علی جوادی :ھدف اين قطعنامه
ھمانطور که قيد شده است تعيين
خطوط عمومی سازماندھی توده
ای حزب در خارج کشور است.
حزب ما تاکنون در اين عرصه
فاقد سند روشن و سياست جامعی
بوده است .يک مشغله تاکنونی ما
سر و سامان دادن به فعاليت
عمومی حزبی ،تالش برای ايجاد
ساختارھای حزبی ،تالش برای
روشن نمودن خطوط سياسی و
سازماندھی حزب در صفوف
کارگران و جامعه بوده است .با
حاد شدن کشمکشھای جامعه و
خيزش عظيم توده ھای مردم و
روی آوری گسترده ايرانيان مقيم
خارج از کشور ،مساله
سازماندھی اين بخش از جامعه
ھم بطور عاجلی در مقابل ما
قرار گرفت .ما در کنار کار
روتين حزبی و کمونيستی خود،
در کنار تالش برای گسترش
موقعيت حزب در ميان کارگران
راديکال و سوسياليست ،در عين
حال تالش ميکنيم که در خارج
کشور مبانی کار سازماندھی در
مقياس گسترده و اجتماعی را
روشن کنيم .اين قطعنامه تقويت،
گسترش و کال سر و سامان دادن
به يک قطب سوسياليستی و سرخ
در خارج از کشور را در دستور
حزب قرار ميدھد .تاکيدش اين
است که بايد در ابعاد توده ای اين
نيروھای جوان و مردمی که به
ميدان آمده اند را در جنبشی سرخ
سازمان داد و نيروی آنھا در
مقابل جنبشھای راست و
ارتجاعی و ھمچنين در دفاع از
ھر تحول آزاديخواھانه و برابری
طلبانه و سوسياليستی در جامعه
قرار داد .
يک دنيای بھتر :چه تصويری از
آينده اين چنين تالشی داريد؟

علی جوادی :ببينيد ھمانطور که
قطعنامه تاکيد کرده است خارج از
کشور يک عرصه قائم به ذات
فعاليت برای ما کمونيستھای
کارگری است .بيش از  ٤ميليون
ايرانی در کشورھای اروپايی و
آمريکايی و آسيايی زندگی ميکنند.
اکثريت عظيم اين بخش مردمانی
ھستند که بعلت شرايط سياسی از
ايران خارج شده اند .بخش مھمی
از اين مردم خواھان يک جامعه
آزاد و برابر و انسانی ھستند.
مسائل و سرنوشت جامعه ايران را
به دقت دنبال ميکنند .بسياری از
اينھا چپ و سوسياليست اند .شکل
دادن به شورای سرخ ھا که در
برگيرنده اين نيروھا است ،يک
مساله حياتی است .چپ جامعه
ايرانيان در خارج کشور بايد بتواند
به آلترناتيو جنبشی و سازمانی خود
شکل دھد .بايد در مقابل دو قطب
ديگر سبز و شير و خورشيد ،قطب
سرخ و سوسياليستی را قرار داد .
شايد تاکيدی الزم نباشد ،تحوالت
معاصر جامعه ايران تشابه چندانی
با تحوالت  ٥٧ندارد" .ھمه با
ھمی" در کار نخواھد بود.
نيروھای اجتماعی بھيچوجه به زير
پرچم يک آلترناتيو نخواھند رفت.
کشمکش در خارج کشور ھم بر سر
آينده ايران يک واقعيت اساسی
است .ما بايد بتوانيم به نيرويی
شکل دھيم که بتواند پرچمدار و
مدافع يک تحول سوسياليستی و
آزاديخواھانه در جامعه ايران باشد.
بتواند بشريت متمدن در اين جوامع
را به سوی خود و آلترناتيو
سوسياليستی در فردای سرنگونی
رژيم اسالمی جلب کند .بازتاب
تحول سوسياليستی در خارج کشور
باشد .من آينده ای را تصور ميکنم
که جنبش سرخھا به اصلی ترين
نيروی سياسی خارج از کشور
تبديل شود .
يک دنيای بھتر :آيا سوسياليسم در
اين چھارچوب باعث محدود کردن
صف نيرويی که ميتواند از آزادی

يک دنيای بھتر :چرا شورای
سرخ ھا؟
علی جوادی :ما مدافع
سازماندھی شورايی جامعه
ھستيم .شورا ھم يک رکن
سازمان جامعه مورد نظر ماست
و ھم سازمانی برای مبارزه و
ظرف سازماندھی .بعالوه شورا
به جنبش و سنت کارگری و
کمونيستی در جامعه متکی است.
مبشر اراده مستقيم توده ھای
متشکل در اين چھارچوب است.
اما چرا شورای سرخ ھا؟ پرچم
سرخ در پايه ای ترين سطح
پرچم کارگران و کمونيستھا
است .اين اسم در دھه اول قرن
بيست و يکم ھمان معنايی را
دارد که در دھه اول و دوم قرن

گذشته و در انقالب اکتبر داشت.
شورای سرخھا نامی به دور از
تمامی تعابير کج و کوله ای است
که در طول ساليان بر صف
کمونيسم و چپ سوار کرده اند .ما
اين مفاھيم پايه ای را از زير آوار
بيرون ميکشيم و به نقطه قدرت
جنبش خودمان تبديل ميکنيم .ھم
اکنون پرچم سرخ بمثابه سمبل چپ
و کمونيسم و کارگر برجسته شده
است .شورای سرخھا به اين صف
شکل سازمانی ويژه و روشن خود
را ميدھد .
يک دنيای بھتر :چه کسانی
ميتوانند به اين شورای سرخھا
بپيوندد؟
علی جوادی :ھمه کس .ھمه
انسانھای آزاديخواھی که خواھان
يک جامعه آزاد و برابر و سکوالر
و سوسياليستی ھستند .شورای
سرخ ھا يک تشکل باز و توده ای
و چپ است .چيزی شبيه به
اتحاديه ھای سوسياليستی در
اروپا .اين يک تشکل سياسی است.
ھمه کسانی که خواھان يک دنيای
بھتر ھستند ،ميتوانند در اين تشکل
جمع شوند* .

آثار منصور حکمت را بخوانيد!
برای ھر کارگر و کمونيستی 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/
www.m-hekmat.com/
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فراخوان اعتصاب عمومی به کردستان و
دم خروس ناسيوناليسم
آذر ماجدی
اخيرا حزب "حزب کمونيست
کارگری – حکمتيست" )ح ک ک
–ح( فراخوانی خطاب به مردم
کردستان منتشر کرده و از آنھا
خواسته است که در سی امين
سالگرد لشگرکشی ارتش رژيم
اسالمی به کردستان ياد
جانباختگان اين يورش را گرامی
بدارند .در صورت ظاھر ،اين
کار نه تنھا ايرادی ندارد ،بلکه
خيلی ھم خوب است 28 .مرداد
 1388يک روز سياه در تاريخ
ايران است .ھجوم به کردستان
تالشی ارتجاعی برای سرکوب
کامل دستاورد ھای انقالبی مردم
توسط رژيم ضد انقالب اسالمی
بود* .اين يورش وحشيانه در
پرونده سياه اين رژيم به ثبت
رسيده است .صدھا کمونيست،
انسان زحمتکش ،شريف و
آزاديخواه در اثر لشکرکشی
جمھوری اسالمی به کردستان
جان باختند .گراميداشت ياد اين
جانباختگان امری انسانی و
انقالبی است.
اما اين فراخوان معين دربرگيرنده
نکات و مواضعی است که بسيار
سوال برانگيز ،ناسيوناليستی و
در تناقض کامل با کمونيسم و
سنت کمونيستی است که ظاھرا و
يا قاعدتا اين حزب از آن پيروی
ميکند .عالوه بر اين فراخوان،
برخی از کادرھای رھبری اين
حزب بيانيه ديگری را به ھمراه
تعدادی ديگر در حمايت از اين
فراخوان امضاء کرده اند که
مواضعی حتی ناسيوناليستی تر را
به نمايش ميگذارد .پس مساله
مورد بحث ،نه نفس گراميداشت
جانباختگان ھجوم وحشيانه رژيم
به کردستان ،بلکه زمان اين
فراخوان ،شيوه برخورد و
مواضع توجيه کننده آن است.
چرا امسال؟
ح ک ک-ح اکنون  5سال است
تشکيل شده و امسال اولين سالی

است که بياد سالگرد  28مرداد
فراخوان به يک عمل گسترده داده
است .پيش از آن کادرھای اين
حزب در حزب کمونيست کارگری
بودند و بخش عمده رھبری اين
حزب و کسانی که بيانيه متمم را
امضاء کرده اند از کادرھای کميته
کردستان اين حزب بودند .طی اين
سيزده سال چنين فراخوانی نه از
جانب حزب و نه از جانب کميته
کردستان آن صادر نشد .امسال چه
تفاوتی با سال ھای پيش دارد؟ عدد
سی خاصيت ويژه ای دارد؟ اگر
پاسخ مثبت باشد ،بايد پرسيد که
تفاوت سی امين با بيستمين يا بيست
و پنجمين در چيست؟
تفاوت را بايد در اوضاع سياسی
جامعه جستجو کرد .اوضاع سياسی
کشور بسيار ملتھب است .مردم
ايران بشکلی وسيع و توده ای عليه
رژيم اسالمی به ميدان آمده اند و با
شجاعتی تحسين انگيز به يک
مبارزه رودرو با آن مشغولند .يک
خيزش وسيع توده ای در ايران در
حتی
ديگر
است.
جريان
ژورناليست ھای سطحی و
استراتژيسين ھای قدرت ھای
امپرياليستی نيز دارند از "آغاز
پايان رژيم" صحبت ميکنند.
سرنوشت جمھوری اسالمی به
خيابان ھا افتاده است و مردم دارند
با شھامت خيره کننده ای به آن لگد
ميزنند .در اين دوره در کردستان
شاھد يک اعتراض سازمانيافته در
ھمبستگی با اعتراضات ديگر نقاط
نبوده ايم .اين مساله ميتواند داليل
مختلفی داشته باشد .ھمانگونه که
لزوما در تمام شھرھای ايران
تظاھرات يا اعتراضات توده ای
سازمان پيدا نکرده است .مبارزات
توده ای و اجتماعی مکانيزم و
ديناميسم خود را دارد .ھيچ
قانونمندی از پيشی برای اعتراض
ھمزمان ھمه نقاط جامعه وجود
ندارد .رھبری ح ک ک – ح اما
کوشيد اين سکوت نسبی در
کردستان را به پای درايت
"انقالبی" و "راديکاليسم" مردم
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کردستان بگذارد و سکوت شان
را ستايش کند .در اين شرايط
جريانات رنگارنگ ناسيوناليستی
در کردستان و ح ک ک –ح
برای گراميداشت روز  28مرداد
به تکاپو افتاده اند.
ھنوز چنين موضعی بخودی خود
ايرادی ندارد .تالش برای به
ميدان کشيدن مردم کردستان در
اين وضعيت اعتالی سياسی ،و
يادآوری يکی از جنايات
وحشيانه رژيم عليه مردم ميتواند
حرکتی اصولی ،کمونيستی و
انقالبی باشد .ما تالش کرديم با
تمام اين وسواس مسئوالنه
موضع اين حزب را تحليل و
بررسی کنيم .کوشيديم تمام نکات
مثبتی که ميشد در اين فراخوان
يافت را پيشاپيش گوشزد کنيم.
اما موضع اين حزب خيلی
روشن و سياه روی سفيد در اين
فراخوان اعالم شده است .يک
موضع ناسيوناليستی و فرصت
طلبانه.
"حزب حکمتيست ،شما را به
اعتصاب عمومی در  ٢٨مرداد
 ٨٨سی امين سالگرد حمله به
کردستان فرا می خواند .اين
اعتصاب ،برای نشان دادن اتحاد
ما در محکوم کردن يورش ٢٨
مرداد جمھوری اسالمی و برای
گراميداشت ھمه قربانيان آن
است ... .اين اعتصاب ھمچنين
در شرايط سياسی امروز نماد
اعتراض به کشتار و سرکوب
مردم توسط ماشين سرکوب
جمھوری اسالمی در يک صف
مستقل از "جنبش سبز" و
مدافعان رنگارنگ آن است... .
اين اعتصاب الگويی برای ھر
کارگر و زحمتکش معترض
است که نيروی اعتراض خود را
با پرچم آزاديخواھی و در تقابل
کامل صف مستقل خود عليه
پرچمھای سبز و سياه ھر دو
جناح جمھوری اسالمی ،به
حرکت درآورد) ".خط تاکيد از
ما است(.
اين پاراگراف کليد پريدن اين
حزب به واگن ناسيوناليست ھا
برای گراميداشت سالگرد 28

مرداد را برمال ميکند .در ظاھر
امر گويی ح ک ک –ح ميخواھد با
يادآوری اين جنايت و مبارزات
مردم کردستان عليه رژيم ،به
کارگران و زحمتکشان ساير نقاط
ايران درس انقالبی گری و
استقالل صفوف دھد .به مردم
کردستان ميگويد "اين اعتصاب
الگويی" است برای کارگر و
زحمتکش تھرانی ،مشھدی و
تبريزی که صف خود را مستقل
کند .اين موضعگيری اما بد
جوری کار دست اين حزب ميدھد.
از چاله به چاه
مساله اينست که رھبری اين حزب
در قبال مبارزات وسيع و توده ای
آزاديخواھانه مردم در نزديک به
دو ماه اخير موضعی ارتجاعی
گرفت .تحليل ھای نادرست از
وضعيت رژيم و اوضاع سياسی
جامعه ،از قبيل حکم دادن به
"متعارف شدن" جمھوری اسالمی
و "شکست جنبش سرنگونی"
مردم ،آنھا را به اين اشتباه مھلک
رساند .عدم درک مکانيسم و
ديناميسم مبارزات مردم در شرايط
ديکتاتوری و خفقان و باقی ماندن
در سطح پديده ھا عامل مھمی در
اتخاذ چنين موضع ناھنجاری
است .رھبری اين حزب از
تشخيص اين واقعيت عاجز است
که مردم در شرايط خفقان
ميکوشند در چھارچوب توازن
قوای موجود از شکاف ميان جناح
ھای ھيات حاکمه استفاده کنند و
خواست خود را مطرح کنند؛ تالش
ميکنند شکاف ميان جناح ھا را
گسترش دھند و در البالی اين
شکاف توازن قوا را به نفع خود
تغيير دھند .اين حزب از ديدن اين
حقيقت پايه ای عاجز ماند و لذا
مواضعی اولترا
اتخاذ
راست
صفحه ۶
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صفحه ۶

فراخوان اعتصاب عمومی به کردستان
و دم خروس ناسيوناليسم ...
کرد .از مردم خواست که در خانه
ھا بمانند .اعتراض نکنند .به
خيابان ھا نيايند .از کارگران
خواست که اعتصاب نکنند .به
جريانات اپوزيسيون چپ و
کمونيست نھيب زد که دنباله رو
جناح ھای رژيم شده اند .ليدرشان
اولتيماتوم داد که کسانی که از
مردم ميخواھند شعار "مرگ بر
جمھوری اسالمی" دھند ،دارند
مردم را به ماجراجويی ميکشانند.
فراخوان اعتصاب عمومی در 28
مرداد تالشی است از روی
استيصال برای الپوشانی موضع
راست در قبال اعتراضات توده
ای مردم در تھران و بسياری از
شھرھای ديگر و ساکت بودن
نسبی کردستان در ھمين ايام.
دارند با سيلی صورتشان را سرخ
نگاه ميدارند .ميخواھند خود را از
تک و تا نياندازند .نميخواھند
صريحا خطاب به طبقه کارگر و
مردم زحمتکش و رنجديده اعالم
کنند که موضع شان اشتباه بوده و
آن را تصحيح ميکنند .بلکه با
تالش برای وصله پينه اشتباه
فاحش موقعيت خود را وخيم تر
ميکنند .از چاله درميايند و به چاه
ميافتند.
ناسيوناليسم
راديکاليسم

در

پوشش

در اين فراخوان خصلت
فخرفروشی و تکبر ذاتی اين
حزب يکبار ديگر عيان ميشود.
اين بار ح ک ک –ح از جانب
مردم کردستان برای مردم ساير
نقاط کشور فخر فروشی ميکند.
قرار است با يادبود جنايت رژيم
در سی سال گذشته ،مردم
کردستان ،بقول اين حزب،
الگويی از انقالبی گری و
آزاديخواھی برای ساير مردم
ترسيم کنند .اين شيوه برخورد سم
است .اين شيوه برخورد خواسته
يا ناخواسته ميان مردم کردستان
با ساير نقاط کشور جدايی
مياندازد.

اين حزب با اين فراخوان عمال
دارد به مردم ايران ميگويد ،دو ماه
مبارزات تان ،از جان گذشتگی تان
و قربانی ھايی که داديد ،ربطی به
آزاديخواھی نداشت .اينھا ھمه
دعواھای دو جناح بود .بياييد از
مردم کردستان ياد بگيريد .اين يک
برخورد ناسيوناليستی است و ھيچ
ربطی به راديکاليسم انقالبی يا
کمونيستی ندارد .جدا کردن حساب
مردم کردستان از ساير نقاط ايران،
در شرايطی که تمام جامعه در
تالطم است و در تب مبارزه و
مقاومت ميسوزد ،در شرايطی که
رژيم دست پاچه شده و ھر دو جناح
بيش از پيش به يکديگر يادآوری
ميکنند که اگر حواسمان نباشد
سقوط ميکنيم ،در شرايطی که
مبارزات مردم تمام دنيا را به
تحسين و ھمبستگی کشانده است،
فقط و فقط تمايالت ناسيوناليستی
فراخوان دھندگان را برمال ميکند.
بنظر ميرسد ناسيوناليسم کرد دارد
غرور زخم خورده اش را تسلی
موضع
يک
اين
ميدھد.
ناسيوناليستی و بشدت خود خدمت
کن است.
بيانيه حمايتی شخصيت ھای
کردستان از اين فراخوان که
اکثريت رھبری حزب ح م م – ح
آن را امضاء کرده اند با لحنی
بسيار زمخت تر اين ناسيوناليسم را
به نمايش ميگذارد:
"ما کمونيستھا و آزاديخواھان
کردستان افتخار داريم که از پيش
کسوتان ،سازماندھندگان و شرکت
کنندگان در مبارزه انقالبی بوده ايم
که گذشته و حال آن ھنوز نقطه
اتکای مبارزه آزاديخواھانه کل
جبھه آزاديخواھی مردم ايران است.
تحوالت يکماھه اخير و عدم شرکت
اکثريت قاطع مردم کردستان در
نمايش انتخاباتی جمھوری اسالمی
و مھمتر از آن عدم دنباله روی اين
مردم آگاه از جنبش سبز ارتجاعی
مورد حمايت بخشی از ناسيوناليسم
کرد ،ھشياری باالی کارگران و

مردم تشنه آزادی و جبھه چپ و
کمونيست اين جامعه را در
تحوالت طوفانی جامعه ايران
نشان ميدھد .ايستادگی ھشيارانه
اين دوره مردم کردستان خود
نشانه حرکت بسيار ھدفمند و
آگاھانه آنان است".
درست سر بزنگاه ،درست در
شرايطی که رژيم در نبرد مرگ
و زندگی با مردم دست و پنجه
نرم ميکند فيل اين حزب ياد
ھندوستان کرده است .برای
اولين بار بعد از حداقل بيست
سال ياد گراميداشت سالگرد 28
مرداد افتاده است تا از اين
طريق کالس درسی ،يا کارگاھی
در انقالبيگری برای مردم
سازمان دھد .بعالوه ،در تمام
فراخوان فقط و فقط به سی سال
مبارزه در کردستان عليه رژيم
اسالمی اشاره ميکند .ھيچ اشاره
ای به مبارزات مردم ساير نقاط
نميکند .فقط فراخوان به
گراميداشت جانباختگان در
کردستان ميدھد .نکته واقعا
تاسف آور اينجاست که حتی از
مردم کردستان نميخواھد ياد ده
ھا جوانی که در اين مدت بدست
اين جانيان به فجيع ترين شکلی
کشته شدند را نيز گرامی بدارند.
ياد نداھا ،سھراب ھا ،ترانه ھا،
يعقوب ھا را گرامی بدارند.
خير .اين توقع از اين رھبری
زيادی است .مردم کردستان
قرار است فقط ياد جانباختگان
نبرد "خود" با رژيم را گرامی
بدارد.
بورژوازی "ملی" خودی است!
در اين فراخوان که اين چنين با
تبختر به مبارزات مردم برخورد
ميشود؛ کارگران و زحمتکشان
متھم ميشوند که صف خود را
مستقل نکرده اند و بايد از الگوی
برافراشتن "پرچم تعرض مستقل
طبقه کارگر عليه ھر دو جناح
سرمايه دار حاکم" در کردستان
بياموزند ،اين حزب يک
فراخوان اعتصاب عمومی نه
خطاب به کارگران و مردم
زحمتکش ،بلکه به ھمه مردم
کردستان داده است .فرمان داده
شده است که" :روز  ٢٨مرداد
 ٨٨بايد مراکز کار ،ادارات،
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بازار و ھمه مکانيسمھای سوخت
و ساز جامعه در کردستان تعطيل
شود".
بايد پرسيد در صف مستقل
کارگران و زحمتکشان "بازار"
قرار است چه نقشی ايفاء کند؟ آيا
بازاريان ،تجار و بورژوازی
کردستان خودی محسوب ميشوند؟
در ميان صفوف خلق اند؟ اين بود
تمام درس صف مستقل کارگران
توسط "کمونيست ھای با سابقه" و
يک حزب "کمونيست و
راديکال"؟
در خاتمه
اين فراخوان نه تنھا افتضاح
موضع ارتجاعی و راست اين
حزب در قبال مبارزات قھرمانانه
مردم عليه رژيم اسالمی را ترميم
و بزک نميکند ،بلکه بد جور دم
خروس ناسيوناليسم در اين حزب
را نيز برمال ميکند .تقال ھای
رھبری اين حزب برای رفع و
رجوع مواضع راست ،آن را عمال
در کنار راست ترين جريانات
سياسی قرار ميدھد .کادرھای
کمونيست اين حزب بايد فکری
بحال خود بکنند .سکوت در مقابل
اين ھمه راست روی بھيچوجه
قابل توجيه نيست .مانورھای حقير
از يک موضع راست به يک
موضع راست ديگر برای آبرو
داری با کمونيسم سنخيت و تطابق
ندارد .کمونيست ھای اين حزب
بايد در مقابل اين سياست ھای
راست يک موضع اصولی و
کمونيستی اتخاذ کنند .بايد صريحا
اعالم کنند که ايستادن در مقابل
مبارزات آزاديخواھانه مردم ،تقديم
مبارزات مردم به يکی از جناح
ھای رژيم ،فراخوان دادن به مردم
که در خانه بمانند و اعتراض
نکنند ،مواضعی راست و
ارتجاعی و به نفع جمھوری
اسالمی است.
مساله اينجاست که کمونيسم
کارگری و منصور حکمت بيش از
ده سال پيش اعالم کرد که جدال
سياسی در ايران سه طرف دارد.
در حقيقت ،جدال دو جناح رژيم
تحت فشار مبارزه مردم عليه کل
رژيم تشديد شده
صفحه ٧
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صفحه ٧

ايران خودرو،
اخراج کارگران ساپکو و ايساکو
بنا به خبر دريافتى ،طی ھفته گذشته مجموعا  700نفر از کارگران
قراردادی شرکتھاى ساپکو و ايساکو ،که ھر يک از اين کارگران حداقل
 2تا  5سال سابقه کاری داشتند ،بی ھيچ حق و حقوقی از کار اخراج شده
اند .عوامل کارفرما برای خاموش نمودن اعتراض کارگران اخراجی
وعده ھای دروغ و بعضا بازگشت به کار مجدد را عنوان کرده اند که
قطعا بی اساس است .آنھا آگاھانه ميخواھند با توسل به اين حربه وقت
بخرند تا بتدريج کارگران خاموش و متفرق شوند .اما واقعيت تلخ اينست
که کارگران بيکار شده به ھمراه خانواده ھای محرومشان در برھوت
گرسنگی و فقر بيشتر رھا شده اند .روندی که آغاز شده زنگ خطر جدی
برای اخراج و بيکارسازی ھزاران کارگر در ديگر بخشھای ايران
خودرو است.
ھمينطور بيش از  1500نفر از کارگران قراردادی و پيمانکاری سايتھای
يک و دو ايتکوپرس با وجود پی گيری و اعتراضاتی که تاکنون داشته اند
با گذشت  5روز از موعد مقرر تا اين لحظه موفق به دريافت دستمزدھا و
مبالغ اضافه کاری تير ماه خود نشده اند .بلوری چھره منفورضد کارگری
و مدير توليد و برخی ديگر از عوامل کارفرما به کارگران معترض ايتکو
پرس گفته اند فعال پولی نداريم ،برای پرداخت دستمزدھا قولی ھم نمی
دھيم ،بايد صبر کنيد!
در برخی از قسمتھای ايران خودرو بعلت عدم توان مالی و بحران حاکم
بر اين مجموعه صنعتی کار را از  3شيفت به  2شيفت و خط توليد برخی
محصوالت از جمله توليد خودرو سورن را کاھش داده اند .در روزھای
گذشته يکی از آپارتمانھای بزرگ ايران خودرو در منطقه سعادت آباد
تھران ،که محل استقرار بعضی از قسمتھای اداری ايران خودرو بود،
بعلت عدم توان مالی ايران خودرو در بازپرداخت بدھی ھايش به بانک
پارسيان از جانب اين بانک مصادره شده است .بانک پارسيان يکی از
بانکھای خصوصی ،طلبکار و طرف حساب ايران خودرو است .بانک

فراخوان اعتصاب عمومی به کردستان و
دم خروس ناسيوناليسم...
است .اعالميه "جنگ بازنده ھا" پس از انتخاب خاتمی ،و بيانيه دفتر
سياسی در ھمين مورد دو اثر ارزشمند تحليل کمونيستی است .اين آثار و
متد کار گرفته در آن بايد راھنمای ما باشد .حتی زمانی که مردم به خاتمی
رای دادند ،تحليل منصور حکمت اين بود که اين نه "آری" به خاتمی،
بلکه نه به ناطق نوری و رژيم اسالمی است .گفت که جدال جناح ھا شدت
گرفته است و در تحليل نھايی ھيچيک راھی ندارد .ده سال پيش که
دانشجويان در اعتراض به بسته شدن نشريه سالم به خيابان ھا آمدند ،وی
اعالم کرد که جنبش سرنگونی به شکلی توده ای به ميدان آمده است .اگر
قرار بود منصور حکمت ھم به شيوه رھبری حزب ک ک – ح اين
مبارزات را تحليل کند ،بايد ميگفت که مردم گول يک جناح را خورده اند
و مبارزه آنھا را ھمچون اين حزب تخطئه ميکرد.

* رفقا مجيد حسينی و عبدﷲ شريفی مق االت ج ال ب و ارزش م ن دی در ن ق د اي ن
سياست حزب ک ک –ح نوشته اند .مطالعه آنھا را به خوانندگان توصيه ميکنيم.

پارسيان يکی از بانکھای
خصوصی سرمايه داران نو
کيسه و آخوندھای مولتی
ميلياردر است که در چند ماه
پيش تا آستانه اعالم ورشکستگی
پيش رفت .اين روزھا ايران
خودرو به جای پرداخت پول به
طرفھای طلبکارش خودروھايی
را می دھد که در نبود بازار
فروش روی ھم تلنبار شده اند
.ھمينطور مجموعه محورسازان
ايران خودرو نيز با بيش از
 2000کارگر قراردادی ،يک
طرفه و سفيد امضا ،در
روزھای اخير ھم برای ادامه
کاری خط توليد و ھم برای
پرداخت دستمزدھای ناچيز
کارگران با بحران و مضيقه
مالى جدی روبروست.
سايت يک و دو ايتکو پرس از
مجموعه ھای اصلی پرسی
ايران خودرو با بيش از 1500
کارگر قراردادی سفيد امضا و
پيمانکاريست .ساپکو مجموعه
اصلی ايران خودرو در زمينه
سفارش و تھيه انواع لوازم
خودرو است .ايساکو تضمين
کننده انواع محصوالت ايران
خودرو و مرکز ارائه خدمات
پس از فروش در جاده
مخصوص کرج واقع می باشند.
در ھفته ھای گذشته عليرغم ھمه
ادعاھای دروغ و پوچ نجم الدين
و ديگر مديران انگل ايران
خودرو مبنی بر "افزايش توليد و
صادرات و فروش بيسابقه
محصوالت ايران خودرو و
درآمد زائی اين مجموعه"،
ارزش سھام ايران خودرو بر
طبق آمار حکومتی بيشترين
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کاھش را داشته است .به دنبال
بحران مرگبار و چاره ناپذير
سرمايه جھانی و عليرغم ادعاھای
پوچ و دروغ حکام جھل و جنايت
اسالمی مبنی بر "رونق اقتصادی
در ايران" ،حاال با تعطيلی و
ورشکستگی و بحران صنايع و
مراکز کارگری بزرگ روبرو
ھستيم .اولين قربانيان اين بحران
بيکارى وسيع کارگران و از
زندگى ساقط شدن خانواده ھاى
محرومشان است.
جمھورى اسالمى ھمواره در يک
فلج و بحران ھمه جانبه دست و پا
ميزد و ھم اکنون تاثيرات عميق
بحران سرمايه داری جھانی تا
اعماق اقتصاد به بن بست رسيده
سرمايه داری ايران نفوذ کرده
است .تعميق بحران اقتصادى رژيم
در کنار نخواستن مردم و بحران
سياسى حکومتى تنھا يک راه حل
دارد؛ بايد بساط حکومت جھل و
اختناق اسالمى و سرمايه در ايران
را برچيد.
کارگران!
اين اوضاع به ھر طرفى بچرخد،
اگر طبقه کارگر يک نيروى
مطرح و قدرتمند در صحنه
سياسى نباشد ،آينده جز تکرار
خشن تر گذشته نيست .متشکل
شويد! شوراھا و کميته ھاى
کارخانه را ھمه جا برپا کنيد!
براى دخالت در اوضاع بحرانى
جامعه بعنوان يک طبقه و جلو
گذاشتن آلترناتيو کارگرى آزادى
جامعه آماده شويد و بميدان بيائيد!
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ۶مرداد  ٢٨ – ١٣٨٨تير ٢٠٠٩

يک دنياى بھتر

صفحه ٨

چگونه منشور "آزادى ،برابرى ،رفاه" را
به پرچم مطالبات فورى مردم تبديل کنيم؟
گفتگو با نسرين رمضانعلى
يک دنياى بھتر :شما اھميت و
جايگاه منشور آزادى ،برابرى،
رفاه را در چه ميدانيد؟ اين
منشور چه نقشى در شکل دادن به
خواستھاى مردم ميتواند ايفا کند؟
نسرين رمضانعلی :اھميت و
جايگاه اساسى منشور "آزادی،
برابری ،رفاه" پاسخ به يک
ضرورت و بدست دادن پرچمى
براى پايه اى ترين خواستھاى
فورى مردم ايران در مبارزه اى
است که ھمين امروز درگير آن
ھستند .امروز ما شاھد
اعتراضات و مبارزات زنان و
مردانی ھستيم که اگر به يکايک
خواستھای آنھا نگاه کنيم در اين
شعار خالصه شده است .حزب
اتحاد کمونيسم کارگری با اين
پرچم در واقع پرچم نه به
جمھوری اسالمی را در دست
ميليونھا انسان معترض به کليت
رژيم ھار اسالمی قرار داده
است .
منشور آزادی برابری رفاه
پرچمی است در دست جنبشھای
اجتماعى و به خصوص جنبش
کارگری که بسرعت بعنوان نقطه
اتکا و قدرت اساسى در سير
تغيير سياسى در ايران مطرح
خواھد شد .جنبشى که نه تنھا
نيروى محورى برای بزير کشيدن
جمھوری اسالمی بلکه برای
سازمان دادن يک انقالب
کارگری و سوسياليستی خواھد
وبد .منشور آزادی برابری رفاه
در واقع پالتفرمی است که مردم
حول آن ھمه جا متشکل شوند و
صف شان را از انواع نيروھاى
ارتجاعى حکومتى و بيرون
حکومتى جدا کنند.
جنبش کارگری ،جنبش زنان،
اعتراضات دانشجوئی و نسل
جديد براى پيشروى نيازمند يک
پرچم روشن و قابل طرح در
شرايط فعلى اند .اين منشور چنين

ھدف و استفاده اى دارد .ھمين
امروز مبارزه عليه آپارتايد جنسی،
مبارزه برای افزايش دستمزد و
کاھش ساعت کار ،مبارزه برای
بيمه ھای اجتماعی و در يک کالم
برای يک زندگی شايسته انسان
وسيع است و با اعتراضات دوره
اخير گامھاى بزرگ برداشته است.
چه در مبارزه امروز عليه
جمھورى اسالمى و چه بدنبال
سرنگونى رژيم و ايستگاھھاى
سياسى که ممکن است پيش بيايند،
اين منشور صف مردم تشنه آزادى
و تغيير را از صف طرفداران حفظ
وضع موجود جدا ميکند .بايد اين
پرچم را در دست گرفت و فرياد
برآورد زنده باد آزادی و برابری و
رفاه! بايد با صدای بلند اعالم کنند
آزادی ،برابری و رفاه حق مسلم
ماست.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
بعنوان حزبى که تالش کرده است
امر رھبرى و سازماندھی انقالب
اجتماعی در مرکز توجه خود قرار
دھد ،اين پرچم را به شعار اساسی
بخشھائی از جنبش اعتراضی عليه
جمھوری اسالمی تبديل کرده است.
ما شاھد بوديم بخصوص در دو
سال گذشته در تجمعات اعتراضی
کارگری ،در مراسمھای دفاع از
حقوق کودک ،و در اعتراضات
معلمان اين پرچم که چيکدھای از
خواستھای جنبشھای اجتماعی است
برافراشته شده است .منشور آزادی
برابری رفاه بيان و چکيده خواست
بر حق ماست  .نقش منشور قبل از
اينکه بعنوان خواست طرح شود
جايگاھی ويژه در متشکل کردن
جنبشھای اعتراضی دارد .کوتاه و
مختصر بايد گفت جايگاه اين
منشور امروز برای طبقه کارگر و
برای مردم تنھا يک معنا و مفھوم
دارد :متشکل شدن ،متحد شدن و
اعمال اراده کردن.
يک دنياي بھتر :آيا قالب "آزادى،
برابرى ،رفاه" را چھارچوبى الزم
و کافى براى مطالبات فورى جامعه

شماره ١١١

در اين شرايط ميدانيد؟ ويژگى
اين چھارچوب در مقايسه با
جنبشھاى
ساير
مطالبات
جنبش
مانند
اجتماعى،
ناسيوناليسم پرو غربى و يا
جنبش ملى اسالمى کدام است؟
نسرين رمضانعلی :بطور قطع
چھارچوبى الزم است چون
ديگر جنبشھاى راست جامعه
تالش دارند مردم را در
چھارچوبھاى خودشان متوقف
کنند که ھيچ سنخيتى با آزادى و
برابرى و رفاه مردم ندارد .اينکه
کافى ھست يا نه سوالى مربوط
به روند اوضاع است .ھمين
چھارچوب ھم با جمھورى
اسالمى ممکن نيست .اين
چھارچوب حلقه اى بين مبارزه
امروز ما براى متشکل کردن
توده ھاى وسيع مردم در سير
سرنگونى جمھورى اسالمى و
ھدف پايه اى ما يعنى آزادى،
برابرى و حکومت کارگرى
برقرار ميکند .قطعا با تغيير
شرايط ممکن است سوالھاى
سياسى ديگرى در جامعه
محورى شوند که بايد به آنھا
پاسخ کمونيستى و روشن داد اما
اين چھارچوب امروز ميتواند
ھويتى متمايز به جنبش
آزاديخواھانه براى سرنگونى
جمھورى اسالمى بدھد.
در مورد مقايسه اين چھارچوب
با مطالبات جنبشھاى راست
تمايز اساسى است .تمايزھا نه
تنھا در حرف و سياست بلکه در
پراتيک روزانه جايگاه جنبشھای
اجتماعی را روشن می کند.
ببينيد ما سه دھه است داريم عليه
حکومتی مبارزه می کنيم که
يکی از ارتجاعی ترين و
فاشيستی ترين حکومتھای عصر
حاضر است .سه دھه مبارزات
برحق مردمی که از ابتدائی
ترين حقوق محروم بودند .ھر
زمان مسئله سرنگونى حاد بوده
است ھمواره يک سوال مھم
مردم از اپوزيسيون اين بوده که
آلترناتيو بعد جمھوری اسالمی
کيست و چيست؟ ميدانم که مردم
به پالتفرمھا راى نميدھند بلکه به
توانائى و قدرت و امکان پذيرى
راى ميدھند .اما اين دعوا تمام

نشده است .راست از ھر نوعش
چيزى براى گفتن ندارد .يا ھمين
گند اسالم را ميخواھد بزک کند و
ارتجاع و استثمار و زن ستيزى و
قتل عام را ادامه دھد و يا ميخواھد
با نام "خاک و مرز پرگھر" ھمان
کار را بکند .اتفاقا مردم ايران
بطور عموم و طبقه کارگر بطور
اخص اين جنبشھا و اھدافشان را
شناخته اند .شايد اين سه دھه
مبارزه و روياروی مردم و رژيم
ھار اسالمی فرصتھای بوده که
مردم بيشتر در جريان عمل اينھا
را بشناسند .پراتيک اين جريانات
به حد کافی روشن بوده و اگر
مردم و طبقه کارگر با پرچمشان
قدرتمند باشند کار اينھا تمام است.
اما در فقدان اين ممکن است به ھر
چيزى رضايت بدھند.
واقعا ميليونھا زن و دختری که
تحت حاکميت سياه اين رژيم بوده
اند حاضرند به اسالم و مذھب نيم
نگاھی بيندازند؟ يا مثال طی
سالھای اخير مبارزات طبقه
کارگر با حمايت و پشتيانی ھم
طبقه ھای خود در سراسر جھان
روبرو بوده است و خود کارگران
ھمواره سياستھاى انقالبى و
انترناسيوناليستى طرح کرده اند.
آيا اين طبقه حاضر خواھد شد
پرچم ناسيوناليستی را بلند کند؟
اتفاقا اين بار با پرچم آزادی
برابری رفاه به ميدان خواھد آمد.
البته بايد اين را تاکيد کرد که
حزب ما در افشا و شناسندن اين
جنبشھا تاکنون خوب عمل کرده
است و در اوضاع کنونی اين
وظيفه کماکان بر دوش ما خواھد
بود .بر دوش جنبش کمونيسم
کارگری و حزب اتحاد کمونيسم
کارگری که در مقابل ھر جنبشی
که بخواھد اين اعتراضات و
مبارزات را به کج راه ببرد.
يک دنياي بھتر :چگونه و به چه
طريقی ميتوان
صفحه ٩

صفحه ٩

يک دنياى بھتر

شماره ١١١

چگونه منشور "آزادى ،برابرى ،رفاه" را

حمله تروريستى به اعضاى مجاھدين

به پرچم مطالبات فورى مردم تبديل کنيم؟ ...

در قرارگاه اشرف را قويا محکوم ميکنيم!

منشور آزادى و برابرى و رفاه را
به پرچم مطالبات فورى مردم
تبديل کنيم؟ چه اقداماتى؟ چه
ابتکاراتى؟

رھبران عملى کارگران و نيروھاى
راديکال سوسياليست در پيشبرد اين
منشور و تبديل ان به پرچم مطالباتى
فورى جامعه چيست؟

نسرين رمضانعلی :ما در يکی دو
سال اخير شاھد بوديم که در
اعتراضات برحق و آزاديخواھانه
مردم اين شعارھا بر پالکارتھا
نوشته شد .در مراسم روز جھانی
کارگر ،در مارش خيابانی و
مراسمھای ديگر در اعتراضات
معلمين در شھر سنندج ،در
برگزاری روز جھانی کودک ،در
اعتراضات کارگران غرب بافت
و نساجی کردستان و شاھو و
پرريس ،و بعد ھم در اعتراضات
کيان تاير اين پالکارتھا را با اين
مضمون کارگران در دست
داشتند .ما با اتکا به اين تاريخ و
اھداف سوسياليستى مان اين شعار
را فورموله کرديم .اما کدام
اقدامات و چه ابتکارتی بايد بکار
بست تا اين شعار توده اى شود؟

نسرين رمضانعلی :رھبران رايکال
سوسياليست قطعا در رھبری سازماندھی
اعتراضات و مبارزات تا کنون نقش
داشتند و در اين دوران قطعا نقش اين
فعالين و رھبران شفافتر خواھد بود .قطعا
وقتی به مراکز کارگری نگاه کنيم و
اعتراضات کارگران برای افزايش
کاری،
شرايط
بھبود
دستمزد،
برخورداری از بيمه ھای اجتماعی و
رفاھی ،تشکيل تشکلھای واقعی و مستقل
خودشان را بررسى کنيد ،اگرچه شايد
امروز صريحا ننويسند "زنده باد آزادی،
برابری ،رفاه" ،اما در واقع اين پرچم را
در مضامين مختلف برافراشتند .در
جنبش زنان که اساسا آزادى و برابرى
ميخواھد ھمينطور .در ھمين اعتراضات
شاھديم که توده وسيع و فعال زنان چگونه
رژيم را به مصاف می طلبند و چگونه در
مقابل گرايشات عقب مانده می ايستند .در
اعتراضات اخير نقش و حضور چشم گير
زنان و نسل جديد محتوائى جز آزادى و
برابرى ندارد.

حزب منشور آزادی برابری رفاه
را ھمزمان با قطعنامه پيش بسوى
ايجاد شوراھا و تشکيل ارگانھاى
اعمال اراده مردم تصويب کرد.
اين دو در واقع ھمديگر را تکميل
می کنند و يک سياست واحد را
پيش پا ميگذارند .بايد اين شعارھا
را و مطالبات را در ھر اعتراض
و اجتماعى طرح کرد .بايد آنھا را
وسيعا شناساند و به حرف و فرياد
مردم تبديل کرد .تشکيل
سازمانھاى اعمال اراده توده اى
در کارخانه ھا و محالت و بدست
گرفتن کنترل يکی از ابزارھائی
است که اين شعار را وسيعا طرح
ميکند .مجامع عمومی و شوراھا
بعنوان تشکلھای واقعی طبقه
کارگر آن نيروی محرکی است
که منشور آزادی و برابری و
رفاه را فورا به پرچم اعتراض
تبديل ميکند.
يک دنياي بھتر :نقش و تالش

تا ھمين امروز اگرچه رھبران کارگرى و
طيف راديکال سوسياليست نقش درخور
خود را ايفا نکرده است اما بيکار ھم
نبوده است .مسائل مھمى در ذھن اين
طيف فعالين وجود دارد و تالشھاى
مختلفى در ميان آنھا صورت ميگيرد.
ترديدى نيست نقش اين اليه مھم و
راديکال و کمونيست طبقه در ھر تحول
جدى تعيين کننده است .بدرجه اى که
طبقه کارگر با پرچم و سياست مستقل
خود وارد معادالت سياسى ميشود به
ھمان درجه آزادى و برابرى و رفاه
ھمگانى بر پرچم کارگران نقش ميبندد.
اھداف طبقه کارگر اساسا جامعه اى آزاد
و خوشبخت و مرفه است .جامعه اى که
نه با جمھورى اسالمى و نه با ھيچ نوع
سرمايه دارى متحقق نميشود .ما و
رھبران راديکال سوسياليست وظايف و
دوران سختی را پيش رو داريم .بايد
موانع را کنار بزنيم و براى پيروزى آماده
شويم* .

بنا به خبر "دبيرخانه شوراى ملى مقاومت" ،امروز سه شنبه
ساعت  16و  15دقيقه به وقت محلى عراق ،نيروھاى پليس
عراقى با ادوات زرھى به قرارگاه اشرف حمله ور شدند و با
ويران کردن درب ھاى ورودى به ضرب و شتم وحشيانه
ساکنين آن پرداختند .در ادامه در حوالى ساعت  ٧عصر به
طرف آنھا آتش گشودند .متاسفانه در جريان اين حمله وحشيانه
تاکنون  4نفر بنامھاى فرزين زمانى ،مھرداد نيك سير ،محمد
رضا بختيارى و مھرداد رضا زاده جان باختند و بيش از 300
نفر زخمى و صدھا نفر مصدوم شدند.
نيروھاى سرکوبگر پليس دولت دست نشانده عراق با لودر و
ادوات زرھى جمعيت را زير گرفتند و افراد پليس با اسلحه و
باتوم به جان ساکنين غير مسلح قرارگاه اشرف افتادند .از زمانى
که دولت عراق مسئوليت اداره اين قرارگاه را راسا بعھده گرفت
و بحث تعطيل آن و انتقال و اخراج ساکنين آن بود ،ھر روز اين
واقعه محتمل تر ميشد .ترديدى نيست که اين اقدام در ھماھنگى
با جمھورى اسالمى صورت گرفته است .بدنبال اين تعرض
وحشيانه دولت عراق ساکنان اين قرارگاه وارد اعتصاب غذا
شدند.
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى حمله تروريستى دولت دست
نشانده و اسالمى عراق را به نيروھاى مجاھدين قويا محکوم
ميکند و نيروھاى اپوزيسيون ايران را به محکوم کردن اين
جنايت و تالش براى نجات جان افراد مجاھدين از بند و بست
ھاى منطقه اى فرا ميخواند .مستقل از اينکه چه دولتھا و
جريانات مرتجعى دراين حمله تروريستى نقش دارند ،مسئله
فورى امروز تامين امنيت اين افراد و امکان انتقال داوطلبانه
آنھا به يک محيط امن ثالث است.
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ۶مرداد  ٢٨ – ١٣٨٨تير ٢٠٠٩
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"پاوال اسليتر"
و رياکاری ليبراليسم آمريکايی!
سعيد مدانلو
خانم  ″paula slater″مجسمه
ساز آمريکايی در ″بزرگداشت″
ندا آقا سلطان آنطور که شرح
تصاوير نشان ميدھند از روی
يک عکس ِ به قول معروف
پاسپورتی و محجبۀ او يک نيمتنه
تمام محّجبه از ايشان ساخته است.
پايين عکس و نيمتنۀ محجبه
در
ِ
ندا ،خود خانم ″ھنرمند ″با لباس
و آرايش دلخواه و امروزه ،قلم به
دست پشت يک مجسمه کوچک
ھر پز دلخواھی که پيروزی
المذھبی بر مذھب به او روا
داشته ،گرفته و از خودش عکس
انداخته و به نمايش گذاشته.
″ھنرمند ″ما البد فھم ميکند و
بعيد است که از اين بابت
اطالعات کافی در اختيارش
نداشته باشد ،آزادی در انتخاب
لباس که او از آن برخوردار است
چگونه ممکن شد ،به وقوع
پيوست و نرم جامعه شد .منتھا
دوست ندارد ذھنش را با آن
مشغول کند .ھمينی که او ديگر
چندان به آن فکر نميکند ،ابتدايی
ترين خواسته از تمام ِ آن آزادی
است که نداھا تا پای جان در
طلبش ايستاده اند.
ندا عکس و يا عکسھای بی
حجاب ھم دارد که منتشر شده
است و بسياری در سراسر جھان
حداقل يکی از عکسھای بی
حجاب او را ھم ديده اند .آن
عکس يا آن عکسھا اولين نشانۀ
آرزوھای اوست .آن عکس در ِ
ورود به آن دنياييست که ندا
دوست داشت برای خود و ھرچه
آدم مثل خود ،واقعی کردن آن را
متحقق کند .آن عکسی است که
ندا دوست نداشت پنھان نگاھش
دارد .دنيای ديگر و به مراتب
آزادتر و مرفه تر و بدون ھرگونه
تبعيض که امکان برپا کردنش در
آن مملکت بی شک و شبه وجود
دارد ،نداھا را بلند و خروشان
کرده.

پاوال در پاسخ کسی که از او سوال
ميکند ،چرا نيمتنۀ بی حجاب ندا را
نساخته است پاسخ ميدھد ،که ″از
اين بابت متاسف است چون از
عکس ِ بی حجابش خبر نداشته.
دفعه ديگر به مناسبتی نيمتنۀ بی
حجابش را مثل فرشته ھا در
مياورد .″البد ميخواھد بال ھم
برايش درست کند! با اين وجود
شنبه بيست و پنجم جوالی قرار
است اين نيمتنۀ پرده برسر ،که
تمام سر و نيمۀ صورت ندا را
پوشانده ،در سانفرانسيسکو با
حضور شھردار و انواع مقامات
دانشگاه و شھر ″پرده برداری″
کنند! پرده اول را بردارند با پردۀ
دوم چه ميکنند؟ پرده را برميدارند
تا کمتر از نيمی از چھرۀ ندا را
نشان دنيا بدھند .ندا ھم مثل خيليھای
ديگر ″شيطنت ″کرد واز گوشه
کوچکی از دنيايی که دوست داشت
در حد مقدورعکسھايی گرفت .االن
کدام زن جوانيست در ايران عکس
بی حجاب برای خودش نگرفته
باشد .چند نفر اينطوری سراغ
داريد؟ در آن مملکت قول آن ″
خواھرزينبش″م قابل اعتماد نيست
که بگويد تا حاال تعدادی عکس بی
حجاب جلوی منظره دلخواه خودش
نگرفته است .حتی به بسياری زنان
جوان در پرده پوشيده شدۀ خانۀ
سران حکومت ھم نمی توان اعتماد
کرد ،اگر بگويند که دوست ندارند
آزادانه و بی دردسر با مردان جوان
معاشرت داشته باشند .خيليھاشان
واقعا ً قربانی به دنيا آمدن در
خانوادۀ آيت ﷲ و حجت االسالم و
حاجی بازاری و امثال عسکر
اوالدی و مقامات مملکتند .ھمين
گوشه کوچک از موضوع آزادی
زن در آن مملکت به تنھايی حکم
سرنگونی جمھوری اسالمی را
صادر کرده است .بقيۀ موضوعات
اساسی ديگر را عرض نميکنم.
ھمين يک قلم برای جوک کردن ″
جنبش سبز ″کافی است.
اين حرف پاوال که او از عکس
بيحجابش خبر نداشت يک عذر
بدتر از گناھست .اين حرف نشان

ميدھد که ″ھنرمند ″ما اصالً
نميداند زن و مرد با ھم برای چه
گلوله ميخورند آنجا .بو نبرده که
در آن مملکت اصالً چه خبر
است .برای اينھا تنھا جالب اين
است که زن جوانی در خيابان
در حال اعتراض از دست
ماموران جمھوری اسالمی گلوله
خورد و کشته شد .آنھا نميدانند
گلوله خوردن زنان و مردان
جوان باھم در خيابانھای ممکت
پشتش ايدۀ رھايی از دين از
اسالم از تحجر و از کھنگی جا
خوش کرده است .حاال که ايشان
پی برده که ندا عکس بی حجاب
ھم دارد البد بايد شوکه شده
باشد! منتھا معلوم نيست ″پرده
برداری ″از اين نيمتنۀ پردۀ
حجاب دار و به نمايش گذاشتنش
ديگر به چه منظوری انجام
ميگيرد .اين رياکاری محض
ليبراليسم ِ تا مغز استخوان
ارتجاعی و فاسد است که اين
اواخر در آمريکا پُز ″آزاد
منشی ″اش برای مدتی گل کرده
بود .حاال اگر که پاوال قصد
بيشتر دانستن دارد به عکس
خودش در ميان آن سه عکس
نگاه عميقتری بکند .اينجور
خبرھا را از ايران گرفتن در
آمريکا کار چندان مشکلی برای
يک ھنرمند که به ″حقوق زن″
در آن مملکت عالقه مند است،
نخواھد بود .کسب اينگونه
اطالعات که واقعا ً ھمسن و
سالھای ندا در آن مملکت چه
ميخواھند برای کسی که حرکت
مردم در آنجا سر شوق
آزاديخواھيش آورده ،مطلقا کار
دشواری نيست.
″ھنرمند ″ليبرال آمريکايی به
آرزوھای ندا وقعی نميگذارد .او
اگر واقعا ً نميداند که حجاب در
آن مملکت نشانه تحقير و بردگی
زن است بھتر است کمی وقت
بگذارد و قدری اطالعات کسب
کند .او اگر از عکسی که در
ايران به عکس پاسپورتی يا
عکس اداری و اجباری معروف
است خبر ندارد ،در دريای
بيخبری غرق است.
اکثريت بااليی از آنان
نميخواھند بدانند .برايشان صرف
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نميکند .به نظر ميرسد که پاوال
اسليتر سرنخ حقيقت دستش آمده
منتھا راحت و بيخيال ھمانجا
رھايش ميکند .وعدۀ ″زمان
مناسبت ″ديگری را ميدھد .حاال
بگذاريد اول از نيمتنۀ با حجابش
در حضور ″مقامات ″پرده
برداری کنيم و به ھمۀ دنيا مخابره
کنيم .بعداً از بی حجابش ″فرشته″
ميسازيم!
 ) ″Hypocrite″کسی که آنچه
را که نشان ميدھد منظورش
نيست( معمول ترين واژۀ وصف
حال ليبرالھا درآمريکاست .تا
جايی که بارنی فرنک از ليبرال
ترين چھره ھای معروف حزب
دمکرات و رئيس کميته فاينانس
کنگره آمريکا در برنامۀ بيل مائر
که
بسادگی اعتراف ميکند
 ″Hypocrisy″در نزد ليبرالھا و
بقيه يک سياست معمول و جا
افتاده است .خود بارنی فرنک
يکی از ھيپوکرت ترين گندم
نماھای جو فروش است.
آن عکس غيرمحجبۀ ندا چرا در
نزد ھمۀ ″ھنرمندان ″آمريکايی
نيست؟ جانش صرف آرزوھای
دلش شد يا نه؟ ليبرال ھای بيمقدار
آمريکايی اين را نميبينيد؟
نميشنوند؟ اينھم البد از نتايج ″
گفتگو و تعامل تمدنھا ″است که
خاتمی بنيانگذارش بود .حاال قرار
است اسالم از طريق تجارت و
تبليغات تجاری وارد بازار جھانی
شود .خانم پاوال اسليترالبد
ميخواھد از پيشتازان بازار کاالی
اسالم محجبه در غرب باشد.
درغيراين صورت و با دانستن
وجود عکسھای بی حجاب ندا،
دليل و مشروعيتی برای پرده
برداری و نمايش نيمتنۀ محجبۀ او
وجود نمی داشت.
راه مقابله با اين
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"پاوال اسليتر"
و رياکاری ليبراليسم آمريکايی! ...
ليبراليسم عقب افتاده غرب دراين
است که مسئولين بخشھای رسانه
ای احزاب و دستجات سياسی ضد
دين و کمونيست و آزاديخواه ،تا
ميتوانند عکس بی حجاب ندا را
که بقول موثق رآی ھم نداده بود
تا دستشان برميايد توی دنيا تکثير
کنند تا آنھايی که نميدانستند بدانند
و آن ليبرال حقه بازھا و پليسھای
سياسی ″افکارعمومی ″آمريکا،
آبرويی برايشان باقی نماند که
ميدانند و مخالف حقيقت را نشان
مردم ميدھند .رابرت ردفورد ھم
ھمينطور .او يا مثل پاوال کامالً از
ماھيت حرکت مردم در ايران بی
خبر است و يا دانسته زير علم
يک طايفه در جنگھای داخلی
قبيلۀ بنی ھاشم به صحنه ميرود.
ھر دو ″سبز ″بنی ھاشم ھستند
منتھا يکی اسلحه و نفر و امکانات
دارد ،ديگری در آن حد و اندازه
ندارد و به ھرگونه امکاناتی که
اينجا در دسترسش قرار ميدھند
متوسل ميشود.
بيست و دوم جوالی ٢٠٠٩
چندان ھم عجيب نيست!
در يک نمايش مد لباس و مدلھای
تابستانی زنانه ،و تا درجۀ ″اسالم
سوز ″لخت و پتی ،مانکنھا حلقه
″سبز ″به مچ دستھايشان دارند.
يا قمر بنی ھاشم! رفسنجانی اين
مصيبت را کجا ببرد؟ کش تنبان
اسالم را مگر تا کجا ميتوان
کشيد؟ با يک تلنگر پاره ميشود و
اسالم سوت آسمان خواھد شد.
قرار است در يک حرکت ″
ساپورتی ″ديگر در ھاوايی و
متعاقبش در الس وگاس ″حلقه
سبز ″آذين بخش مچ دست رقبا
در بزرگترين ″بيکينی کانتست″
ھای تابستان امسال باشد .تا بدين
وسيله ″انتخابات ″جمھوری
اسالمی در ايران دوباره برگزار
شود و موسوی بشود رئيس
جمھور جمھوری اسالمی تا خدای
نخواسته ″جمھوريت ″اسالم از

بين نرود! طرح انواع بيکينی در
رنگھای سبز سير ،سبز زيتونی و
سبز کم رنگ در اين کانتست ھا مد
نظر طراحان مزنھای پاريس ،لندن
و نيويورک است.
از نتايج اوليه اينگونه اتفاقات اين
است که سوژه ھای خوبی به دست
حسين شريعتمداری برای تو دھنی
زدن به رفسنجانی می دھد.
نعوذبا  ،اسالم را ميشود باھاش از
اين کارھا کرد؟ پاسخ شريعتمدار
ی به رفسنجانی از اين بابت اين
خواھد بود که″ :حاال آقای
رفسنجانی کم کم بفرماييد امر کنيد
در مساجد مملکت ھم ھر سه شب
يک شب دانسينگ بگذارند″
حسين شريعتمداری عصبانيتش از
″سوء استفاده ″غرب بابت گوشت
قربونی شدن اسالم کامالً بجاست.
منتھا ″اشتباھش ″اينجاست که او
طرف رفسنجانی و شرکا را مسئول
فراھم آوردن اين وضع ″کمدی-
تراژيک ″اسالم سياسی می بيند در
صورتيکه آنھا در توافق و يا
درعدم توافق با ھم در ارکان
دستگاه جنايت اسالمی با يکديگر
سھم مساوی و مشترک دارند .اين
از نتايج به خيابان ريختنھای مردم
است″ .اصالح طلبی ″ديگر قدرت
بی دردسرعبور دادن مردم از پيچ
″انتخابات ″و شريک شدن در
قدرت سياسی و سپس به خانه
فرستادن و در خانه نگاھداشتن آنان
را نداشت .تخصص ″اصالح
طلبی ″در به خيابان نياوردن مردم
بود.
مثالً ميخواست ″سبک غربی″ش
کند .مردم ھر چھارسال بيايند ″با
شورحال ″رأی بدھند و بروند خانه
ھايشان! به خيابان آمده ھا را ھمان
خاتمی به دست دارو دسته خود
حسين شريعتمداری سپرد .برای
نمونه در زمان خاتمی اليحۀ
مطبوعات در مجلس به رياست
حکومتی جناح
کروبی با حکم
ِ

قدرتمند ،کان لم يکن اعالم شد.
خاتمی ميتوانست بيست تا سی
ميليون را با ھزار سفارش و قسم
و آيه که شلوغش نکنيد ،به
خيابان بياورد که به ″آقا″
بگويند ،نه .ولی او اينکار را
نکرد .چون ميدانست به خيابان
آوردن مردم آسان است و به
خانه فرستادنشان با ″امام
زمان .″بيرون آمدن ميليونی و
متداوم مردم به ھردليلی که بود
سر پيچ ″
اتول شھپر اسالم را ِ
انتخابات ″گير داد .اين خود،
مصيبت عظمای ″اصالح طلبی″
و کل حاکميت شد .نه رئيس
جمھور نشدن موسوی .بيرون
آمدنھای مردم موازنۀ قدرت بين
مردم و کل حاکميت از جمله ″
اصالح طلبی ″را کامالً عوض
کرد .بيرون آمدن ميليونی مردم
روحيه مرعوب شده ناشی از
سرکوب مداوم و بی وقفه که
ناگزيرشان ميکرد به ″انتخابات″
بسنده کنند ،شکست و به کناری
انداخت .مردم طعم ″جسارت″
خود را چشيدند .رفت ″اصالح
طلب ″که آب جوی آرد -آب
جوی آمد و ″اصالح طلب″
ببرد.
دارو دستۀ سپاه پاسداران و
احمدی نژاد از يکسال پيش
آشکاراً در وزارت کشور و
توابع مشغول تھيه سور و سات
برای دوباره رئيس جمھورکردن
احمدی نژاد بود .حتی از قبل
برايش مانور نظامی″اقتدار ″ھم
گذاشته بودند″ .اصالح طلب ″ھا
اين را ميدانستند و اين بزرگترين
نگرانيشان بود .قبل از ″
انتخابات ″ھم اخطارشان را از
سپاه پاسداران دريافت کرده
بودند .منتھا بجز مقداری داد و
قال بی اثر و بی بو و خاصيت
چه کار توانستند بکنند؟ مشکل ″
اصالح طلبی ″داخل و خارج
نگاھداشتن
اول
حاکميت
جمھوری اسالمی بعد ″اصالح
کردن ″آن است .بايد جمھوری
اسالميی باشد که آنھا بتوانند ″
اصالحش ″کنند .جمھوری
اسالمی نباشد ،چه را ″اصالح″
کنند؟
نگاھدارنده و تضمين عملی و
روزمرۀ بقای جمھوری اسالمی
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چيزی به جز قوای نظامی و
سرکوب و ″وزارت شکنجه برای
کسب اطالعات″ش نيست که
محمود احمدی نژاد و حسين
شريعتمداری قدرتش را نمايندگی
ميکنند″ .سبز ″بايد از يک طرف
تالش کند تا مضحکه بازار سياسی
سرمايه نشود و از جھتی بايد با
عمدۀ قدرت نظامی و دستگاه
سرکوب جمھوری اسالمی در
بيافتد .چه کسی ميتواند با تضمين
بقای خودش دربيافتد و پيروز
شود؟ مگر کسی که بخواھد
خودکشی کند .نشان دادن چھرۀ
عزادار و زين العابدين بيماری
بھترين پوزيشنی است که ″اصالح
طلبی ″در اين صحرای کربالی
دوم اسالم ميتواند اتخاذ کند .طرف
ديگر برود اسالمش ملعبه دست
سرمايه ميشود .اين مثل روز
برايش روشن است .با اين حساب
موفقيت ″اصالح طلبی ″شانسش
بيشتر است يا سرنگونی جمھوری
نکبت اسالمی؟
″سبز ″اگر جنبش است تا مغز
استخوان اسالمی و خمينی مسلک
است .جنبش ملی-اسالمی ھر شکل
و شمايلی به خود بگيرد ھمان
حماس و حزب ﷲ و عاشورا و
امام و اشقيا و خون و کفن است″ .
سبز ″پرچم جنبش مردم نيست.
نشان تمام وجوه اشتراک اسالمی
و ارتجاعی اش با جناح حاکم
است .ھمان آيت ﷲ ھا با ھمان
چرنديات فقيھی شان ھستند که بايد
فتوا بدھند تا گرۀ کار ″سبز ″باز
شود .آيت ﷲ ھا ھم از قرار معلوم
دارند فرار ميکنند نجف .خدا نجف
را برای ″علمای اعالم ″در
مواقعی که ھوا پس است نگه
دارد .اگر نبود به کجا پناه
ميبردند؟!
جنس و وزن مطالبات و
اعتراضات مردم در تقابل با کل
جمھوری اسالمی به ھيچ عنوان با
سطح مخالفت رفسنجانی و
موسوی و شرکا به جناح رقيبشان،
قابل اندازه و قياس نيست و ربطی
ھم به يکديگر ندارند .کمونيسم
کارگری وظيفه دارد بی ارتباطی
اين دو مقوله را به وضوح نشان
دھد.
بيست و دوم جوالی ٢٠٠٩
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جنبش سبز
اھداف و سياستھا
على جوادى
در اين يادداشت به سئواالت
متعددی در زمينه جنبش سبز،
جنبش جديد اصالح طلبان
حکومتی پرداخته ميشود .اھداف
اين جنبش ارتجاعی کدام است؟
تفاوت و تشابه آن با جنبش
شکست خورده دوم خرداد
چيست؟ مردم در چه رابطه و
موقعيتی نسبت به اين جنبش قرار
دارند؟ آيا دنباله روان اين جنبش
ارتجاعی اند يا اين جريان را
مجرايی موقت برای پيش برد امر
سرنگونی رژيم اسالمی ميدانند؟
جايگاه و موقعيت سياسی اين
جنبش در جامعه چيست؟ طول
عمرش چقدر است؟ چه چشم
اندازی در مقابلشان قرار دارد؟
نگاه غرب به اين جنبش چگونه
است؟ آيا دول غربی حامی اين
جنبش ارتجاعی ھستند و امکان
يک سازش و ائتالف پايدار ميان
اين نيروھا و دول غربی موجود
است؟ رابطه جنبش ھای اجتماعی
فعال در جامعه مانند جنبش
ناسيوناليسم محافظه کار پرو
غربی و کمونيسم کارگری با اين
جنبش چيست؟ و باالخره کمونيسم
کارگری چه سياستھايی را بايد در
قبال اين جنبش اتخاذ کند؟ از
اھداف اين جنبش شروع ميکنم:
اھداف جنبش سبز
"جنبش سبز" بسته بندی جديدی
برای جنبش شکست خورده دوم
خرداد است .ھمان اھداف عمومی
که جنبش دوم خرداد بر آن
استوار و بنا شده بود تشکيل دھنده
مجموعه سياستھا و اھداف اين
جريان است .اين جنبشی برای
اصالح پديده شوم و منحوس
رژيم اسالمی است .ھدفش در
اساس ايجاد تغييراتی محدود در
نظام جمھوری اسالمی ،گسترش
پايه ھای حکومتی آن و شريک
کردن بخش بيشتری از "خودی
ھا" در حکومت اسالمی است.
ميدانند که حکومت اسالمی در
سراشيبی سقوط است .ميدانند که
شمارش معکوس عمر رژيم
اسالمی آغاز شده است .از خشم

و نفرت و انزجار مردم نسبت به
حکومت اسالمی عميقا مطلع اند.
ميدانند که رژيم اسالمی در قامت
فعلی و تداوم حاکميت جناح راست
با سر به طرف سقوط حرکت
ميکند .از اين رو خواھان
"تغيير"اند .اما "تغييرات" و يا
"اصالحات" مورد نظر اين
جريانات اصالحات اجتماعی و
سياسی و اقتصادی مورد نظر مردم
نيست .اين جريانی برای
"اصالحات حکومتی" است.
موسوی و ساير چھره ھای اين
جنبش بارھا اعالم کرده اند که
ھدفشان اجرای "قانون اساسی"
است" ،نه يک کلمه بيشتر و نه يک
کلمه کمتر" .ھدف اساسی اين
جنبش ھمانند دوم خرداد کنترل و
مھار جنبش اعتراض مردم
سرنگونی طلب و قالب زدن به آن
در چھارچوب يک جنبش ارتجاعی
و اکنون "سبز" است؟
يک رکن سياست اين جريان عادی
سازی مناسبات با غرب است.
ميدانند که اگر جمھوری اسالمی
نتواند مناسبات خود با غرب را
بھبود ببخشد نميتوانند راه حل و
درمانی برای اقتصاد ورشکسته
رژيم اسالمی دست و پا کنند .از
اين رو مساله رابطه با غرب و
"تنش زدايی" که در پالتفرم خاتمی
قرار داشت در عين حال پيش شرط
بھبود و گشايش اقتصادی در
پالتفرم اين جريان ھم است .بعالوه
در مقابله با جناح راست به کمک و
پشتيبانی غرب نيازمندند .در سطح
سياسی خواھان ايجاد درجه ای
گشايش سياسی ھستند" .انحصار
طلبی" جناح راست را عاملی در
جھت شکنندگی بيشتر و روی
آوری مردم به سوی "انفجار
اجتماعی" و سرنگونی طلبی
ميدانند .ميدانند که بدون ايجاد "اميد
تغيير" امکانی برای بقاء رژيم
اسالمی موجود نيست .از طرف
ديگر واقفند که جناح راست قصد
يکسره کردن تکليف اين جناح را
دارد .اما منظورشان از "گشايش"
سياسی عالوه بر ايجاد اميد کاذب

در جامعه ،باز کردن فضا برای
خودھای و قسم خوردگان به
نظام کثيف اسالمی و قرار
گرفتن خودشان در راس ھيوالی
حکومت اسالمی است .آزادی
مطبوعات ،تشکل ،تحزب ،تجمع
و غيره تماما مقوالتی محدود به
نيروھای نظام و متعھد به
"انقالب اسالمی" و خط امام
است .اين جريان کودنانه به
دنبال احيای دوران "طاليی"
استقرار جمھوری اسالمی است.
اين ھدفشان است .اما ميدانند که
تحقق اين ھدف را بايد در قالب
و شکل جديد به پيش برد .بايد
توھم و تصور "تغيير" و
"اصالحات" را در مردم زنده
کرد و اين اھداف را در شکل
"نو" و جامعه پسند و "مدرن"
عرضه کرد .جنبش "سبز" در
نقطه تالقی اھداف اين جريان
اسالمی و تحوالت "رنگين"
دوران معاصر قرار دارد .از
اين رو ميتوانند مدعی شوند که
"سبزشان" ھم پرچم سيد اوالد
پيغمبر است و ھم سبز رژ لب ھا
و شال گردنھا و دست بندھا.
اما تفاوت و تشابه اين جنبش با
دوم خرداد کدام است؟ اين جنبش
ادامه ھمان شکست است .نوار
کھنه و رنگ و رو رفته دوم
خرداد است ،در شرايط جديد و
در بسته بندی جديد .اما شرايط
سياسی چه در "باال" در ميان
جناحھای رژيم اسالمی و چه در
جامعه به اين جنبش ارتجاعی
موقعيت متفاوتی بخشيده است.
اين شرايط کدام است؟ ديناميسم
و رابطه ميان جناحھای رژيم
اسالمی تغيير کرده است .قواعد
کشمکش ميان اين جناحھا تغيير
محسوسی کرده است .موقعيت
جناحھای رژيم تغيير کرده است.
يک رکن اين تغييرات پيشروی
رژيم اسالمی در دوران حاکميت
جناح راست در سطح منطقه و
در سطح جھانی است .جنگ
تروريسم دولتی و ارتجاع
اسالمی در لبنان ،غزه و
پيشرويھای رژيم اسالمی در
عراق و ھمچنين در سطح
جھانی زمينه ساز چنين تغييری
برای جناح راست شده است .اين
جناح راست در صدد بود اين
پيشرويھا را به موقعيت

شماره ١١١

بالمنازع خود در حاکميت اسالمی
و ھمچنين در مقابله با مردم تبديل
کنند .از اين رو عالوه بر تعرض
وحشيانه به مردم ،سياست حذف
جناح مقابل را نيز در دستور قرار
دادند .جدال جناحھا اين بار با
عنصر رقابت برای حذف و "يا
برد کامل و يا باخت کامل" تبديل
شد .در اين راستا خامنه ای ابتدا
خاتمی ،اين سيد "مظلوم" را از
صحنه رقابت جناحھا و
"انتخابات" حذف کرد .به موسوی
بيست سال خاک خورده رضايت
دادند .احمدی نژاد در حلقه بعد در
مناظره ھای تلويزيونی به
رفسنجانی و سرمايه ھای اين
جناح برای جارو کردنشان حمله
کرد .کاری که خامنه ای
نميتوانست انجام دھد .روشن بود
که ھدف حذف جناح رقيب با تمام
چھره ھا و شخصيت ھا و تاريخ
اش است .حمله به رفسنجانی برگ
آخر تسويه حساب جناحی و اعالم
پايان توافقات نيم بند جناحھای
رژيم اسالمی در دوره ھای پيشين
بود .قاعده بازی ميان جناحی ديگر
کامال عوض شده بود .دو جناحی
که تا دوره قبل "دو بال نظام"
بودند اکنون يک بال اش برای
حرکت بعدی بايد قيچی ميشد.
مساله برای جناح "اصالح طلب
حکومتی" به مساله مرگ و
زندگی تبديل شده بود .اين يک
ويژگی جدال دو جناح در اين
شرايط است .ديگر سازشی ممکن
نيست .راه حل و بند و بستی در
دستور نيست .ھر دو جناح ميدانند
برای بقاء بايد ديگری را حذف
کنند .راه حل سومی موجود نيست.
آخوندی در انتھای تونل نيست .اين
تحول و ديناميسم از چشم عموم
جامعه قابل پنھان کردن نبود.
حرکت مردم در عين حال تالش
برای جلوگيری از "يکدست" شدن
رژيم اسالمی و
صفحه ١٣
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جنبش سبز
اھداف و سياستھا ...
تشديد شکافھا و تقابل جناحی در
باال بود .جمھوری اسالمی متشتت
تر ،درگير تر ،طعمه آسانتری
برای شکار است .
مردم سرنگونی طلب و جنبش
سبز
اين تصور که مردم به يکباره
"سبز" شده اند ،مدافع يک جناح
رژيم اسالمی شده اند ،يک تصور
خام و ساده انگارانه از موقعيت
مردم در قبال اين جنبش ارتجاعی
است .گوشه ای از تبليغات جريان
"سبز" و جريانات ارتجاعی
اصالح طلب حکومتی است .اما
چگونه ميتوان "حمايت" و
"استقبال" مردم از اين جريان را
توضيح داد؟
برای توضيح اين واقعيت ظاھرا
متناقض بايد به جستجوی حقيقت
سياسی و به بررسی وقايع و
رويدادھای جامعه در اعماق
پرداخت .اختناق ھمواره عاملی
در جھت تيره کردن رويدادھای
عميق جامعه در سطح تحوالت
سياسی است .عالوه بر اين
ھرگونه بررسی جامعه در يک
حالت "ايستا" ميتواند به نديدن
روند واقعی اوضاع سياسی منتج
شود .نتيجتا برای بررسی اوضاع
بايد از اين واقعيت انکار ناپذير
شروع کرد که مردم در ايران
عميقا ضد رژيم اسالمی و
خواھان برچيدن بساط اوباش
اسالمی ھستند .اين واقعيت
بزرگترين حقيقت سياسی جامعه
ايران است .مردم با تمام وجود از
حکومت اسالمی منزجرند .با
شروع از اين مولفه ھا بايد گفت
که "استقبال" مردم از جريان
"سبز" بھيچوجه نشان تمايالت
واقعی و يا اسارت مردم در
چھارچوب اھداف سياسی و
اسالمی اين جريان نيست.
مصرف عمر اين جريان برای
مردم بسيار کوتاه تر از جريان
دوم خرداد است و بسيار کوتاھتر
از تصورات ابلھانه رھبران اين

جريان است .از نقطه نظر مردم
"جريان سبز" محمل و مجرايی
برای اعتراض عليه کليت ارتجاع
اسالمی است .مردم خواھان
سرنگونی کل نظام اسالمی اند و
اين جريان را مجرايی برای
اعتراض خود عليه رژيم اسالمی
تصور ميکنند .و به ميزانی که اين
جريان در مقابل جريان راست
حاکميت ناچار به ايستادگی است
ميتواند به ابزاری در دست مردم
برای عقب راندن رژيم اسالمی
تبديل شود .اين ارزش مصرف
جريان سبز برای مردم است .ھر
زمان که اين جريان پرچم سازش و
تسليم را در مقابل جناح راست بلند
کند ،مردم نيز در ابعاد گسترده از
آنھا عبور خواھند کرد .طرح شعار
"موسوی بھانه است ،ھدف کل
نظام است" و يا "نه سازش ،نه
تسليم ،نبرد تا رھايی" بيانگر جوھر
اين استفاده ابزاری مردم از جريان
سبز در جامعه است .از اين رو
مردم به دعوت اين جريان به
اعتراض پاسخ مثبت ميدھند اما به
سوت آنھا توقف نخواھند کرد .و
آنجائيکه اين جريان ميخواھد
متوقف نخواھند شد .اين مساله کليد
درک مکانيسم رابطه مردم و
جريان "سبز" است .ھر زمان که
اين جريان خاصيت ابزاری خود را
از دست دھد ،ھر زمان که از نقطه
نظر مردم ديگر ابزاری برای
تضعيف ارکان رژيم اسالمی و
ابزارھای سرکوب اين رژيم نباشد،
کرنش کند ،به کناری انداخته
خواھند شد .به اين اعتبار حمايت
"فعلی" مردم از جريان "سبز" به
معنای ريشه دار شدن و يا اجتماعی
شدن اين جريان در نزد مردم
نيست .به معنای پذيرش اھداف اين
جريان توسط توده ھای مردم
سرنگونی طلب نيست .اين جريان
فاقد ريشه توده ای در جامعه است.
تصور اينکه مردم به اين جريان
تمکين کند و يا به نقطه سازشی
طاليی با اين جريان برسد و اينکه
اين جريان قادر شود مبارزات مردم
را در چھارچوب اھداف ارتجاعی
خود مھار و کنترل کند ،به اندازه
اھداف جريان سبز پوچ و باطل

است .نشناختن و نديدن مکانيسم
ھا و حرکت مردم در يک جامعه
استبداد زده و مذھب زده است.
اين جريانی است که بقا و
تداومش منوط به نابودی شرايط
وجودی خودش است .برای
اينکه فعال باشند بايد آينده خود را
نابود کنند .بايد زمينه نابودی کل
رژيم اسالمی را فراھم کنند .اين
جريان آينده ای ندارد .در زمره
بازندگان جدالھای سياسی حاضر
و آتی ھستند .عمرشان کوتاه
است .در بھترين حالت ميتوانند
ترمز موقتی بر اعتراضات مردم
باشند.
مردم برای نيروھا و جريانات
شکل دھنده "جنبش سبز" و يا
پالتفرم اثباتی اين جريانات ذره
ای ارزش قائل نيستند .فراخوانھا
و فريادھای موسوی و ساير
نيروھای اين کمپ ذره ای
بازتاب در مردم ندارد .بر
خالف دوران خاتمی ھيچ
"گفتمانی" در جامعه برای حاکم
کردن پالتفرم اثباتی اين جنبش
بر خالف دوران دوم خرداد در
جريان نيست .تصويری از آنچه
که اين نيروھا ميخواھند در
اذھان جامعه نيست .بعالوه تعبير
مردم از "جنبش سبز" با آنچه
اين جريانات در نظر دارند کامال
متفاوت است .اگر سبز برای
اينھا رنگ شال سيد پيغمبر
است ،برای مردم رنگ رژ لب
و خط چشم و تصويری از يک
"انقالب" و دگرگونی "رنگين"
است .سپاه پاسداران و جناح
راست ھم ھمين تصوير از
جنبش سبز را مبنای تعرض و
جدال جناحی خود قرار داده
است .
جايگاه سياسی جنبش سبز در
جامعه؟
ديناميسم جناحی عوض شده
است .جناح راست کمر به حذف
جناح اصالح طلب حکومتی
بسته است .ميدانند که ھر گونه
عقب نشينی مبنای تعرض بيشتر
مردم به رژيم اسالمی خواھد
شد .جناح اصالح طلب ھم برای
بقا ناچار به مقاومت است .راه
ديگری ندارند .نقطه سازشھای
جناحی تماما از تصوير خارج
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شده اند .اميدی در باال نيست .از
اين رو ناچارند برای بقاء ھر از
گاھی فراخوانی به اعتراض دھند.
ميدانند که اگر مردم در صحنه
نباشند و جامعه ساکت باشد ،نوبت
حذف و نابودی آنھا فرا خواھد
رسيد .ھم اکنون تنی از سران
جناح اصالح طلب کسانی خود از
سازمان دھندگان وزارت اطالعات
و بنيان گذاران رژيم اسالمی بودند
بطور نمونه در زندان اند .بارھا
جريان راست فرياد زده است که
بقيه شان را نيز به علت
"اغتشاش" و "آشوبگری" محاکمه
خواھند کرد .دعوای جناحھا از
نقطه قابل برگشت به عقب عبور
کرده است .رفسنجانی خيز
برداشته است که در جای "رھبر
نظام" قرار گيرد .خامنه ای نقش
ولی فقيه و فراجناحی را به کناری
انداخته و در پروژه راست برای
حذف جناح اصالح طلب کامال
شريک شده است .راه حلی
برايشان متصور نيست .تالشھای
رفسنجانی و خاتمی و موسوی
برای ارائه راه حل درون نظامی
صرفا با سد مقاومت طرف مقابل
و فريادھای "اگر سازش کنيد
خيانتکاريد" مردم مواجه خواھد
شد .واقعيت اين است که تشتت و
بحران تمام پيکره رژيم اسالمی را
در بر گرفته است .راه حلی برای
برون رفت ندارند .و اين بحران
مرگ است .رژيم اسالمی با سر به
سمت نابودی ميرود .دوره
تحوالت سريع و تغيير و تحوالت
پرشتاب در جامعه آغاز شده است.
ميتوانند کودتا کنند .قتل عام کنند،
حکومت نظامی اعالم کنند ،عقب
نشينی کنند ،اما اينھا تمام اجزاء
پروسه نابوديشان است .بايد
گورشان را گم کنند .
غرب و جنبش سبزھا؟
يک نقطه اميد "جنبش سبز" در
حال حاضر تمکين و يا اميد اين
جريان به غرب است .ميکوشند
راه حلی و اميدی برای دول غربی
باشند .به حمايت آنھا اميدوارند.
حمايت غرب را عاملی در برابر
تعرض راست برای برچيدن بساط
اين جناح ميدانند .سياست عدم
برسميت شناسايی احمدی نژاد و
دولت اين جريان يک محور اصلی
سياستشان در
بين
عرصه
صفحه ١۴
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جنبش سبز
اھداف و سياستھا ...
المللی است .دول غربی نيز به
اين مبادله واقفند .اما اتکاء غرب
به اين جريان نيز موقتی و زود
گذر است .در سطح بين المللی
نيز به ميزانی که بتوانند باعث
تضعيف حاکميت راست اسالمی
و تھاجماتش در سطح خاورميانه
و منطقه شوند مورد "استقبال"
اين دول قرار خواھند گرفت .اگر
چه جريان سبز غربی است اما
غرب سبز نيست .به اين جريان
تنھا به عنوان نيروھايی که
ميتوانند زمينه را برای عروج
جريانات پرو غربی و نزديک به
خود ھموار کنند ،نگاه ميکنند.
غرب ھمانقدر مدافع اين جريانات
است که مدافع جريان گورباچف
در شوروی بود .کامال
پراگماتيستی ،مرحله ای و گذرا.
جريانات اسالمی عليرغم تزھا و
تئوريھای برخی از جريانات
اصلی غرب ،حکومت مورد نظر
و استراتژيک غرب در منطقه
نيستند .دفاع و مطرح کردن اين
جريانات در مديا و رسانه ھای
غربی زودگذر و مقطعی است.
از نظر غرب اين جريانات
پلکانی در راستای حکومت مورد
نظر خود ھستند .بعالوه قدرت
گيری اين جريانات مستلزم کنار
زدن جناح راست از اريکه قدرت
اسالمی است .و چنين شرايطی
تنھا در پس اعتراض جامعه عليه
رژيم اسالمی قابل تصور است.
اما ھر فراخوانی از جانب اين
جريان برای پايان دادن به سلطه
راستھا منجر به قيام مردم عليه
کليت رژيم اسالمی و کنار زدن
ھر دو جناح خواھد شد .
جنبشھای اجتماعی و جنبش
سبزھا
ناسيوناليسم پرو غربی :ھمانند
دوران دوم خرداد دو سياست در
اين جنبش موجود است .جريان
"فھيم" ترشان ميدانند که اھرم و
ابزاری برای تغيير در جامعه
ايران ندارند .ميدانند که ھرگونه
راديکاليزه شده اوضاع شانس و
احتمال قدرت گيری اين جريانات

را کمرنگ تر ميکند .از اين رو
سياستی جانبدارانه و مماشات
طلبانه در قبال اين جريان دنبال
ميکنند .ميکوشند پروژه خود برای
قدرت گيری را در عين حال بر
دوش جريانات ملی اسالمی استوار
کنند .جريانات حاشيه ای تر اين
جنبش بر موضع "سرنگونی
طلبانه" در قبال جنبش سبزھا تاکيد
دارند .بستر اصلی اين جنبش اما
جريان سبز را اميدی برای تغيير از
باال و اھرمی برای اتکاء ميداند.
اين جريانات ھم ميداند که جنبش
سبز يک جريان موقت و گذرا در
تحوالت سياسی جامعه است .از اين
رو ميکوشند با کنار آمدن با اين
جريانات برای خود اھرم و ابزاری
پيدا کنند .اما ھمانطور که در
دوران دوم خرداد تنھا بد نامی و بی
اعتباری نصيبشان شد اين بار ھم
ثمره ديگری نخواھند برد .
ملی اسالمی ھا :جريانات ملی
اسالمی بار ديگر چتر و سايبانی
برای جمع شدن پيدا کرده اند .ھمه
شان به يکباره دور ھم و به زير
پرچم "سبز" گرد آمده اند .جريانات
توده ايستی و اکثريتی در مرکز ثقل
اين جريانات قرار دارند .به اين
جمع بايد خيلی از روشنفکران و
ھنرمندان و نويسندگان را نيز
اضافه کرد .چھره ھای اين
جريانات اکنون مورد توجه رسانه
ھای غربی ھستند .برخی از رسانه
ھای دولتی از جمله بی بی سی و
صدای آمريکا آنجا نيز که اين
جريانات تعلل نشان ميدھند جای
خالی شان را پر ميکنند .جنبش سبز
برای اين جريانات ملی و اسالمی
يک پالتفرم سياسی واقعی است.
يک اميد واقعی است .امکان و
مجرايی برای تضمين شرکت اينھا
در قدرت سياسی و حکومت
اسالمی است .جريان سبز برای
اينھا يک پرچم واقعی است .اگر
پيروز شود اينھا ھم در قدرت سھيم
ميشوند .اگر شکست بخورد اينھا
نيز بار ديگر شکست خورده و تکه
پاره خواھند شد .اين جريانی است
که يکبار در خارج کشور از جنبش
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کمونيسم کارگری شکست
خورده است .از اين رو زخم
خورده و درس ديده است .به
شدت ضد کمونيست است .اين
جنبشی است که يکبار در دوم
خرداد شکست خورد .ازشان
عبور شد .به ندامت و پريشان
گويی افتادند .اين بار لباس و
آرايش خود را عوض کرده اند،
اما مردم اين جريانات را می
شناسند .عالقه ای بھشان ندارند.
تاريخ و تحوالت سياسی اين بار
درس بمراتب تلخ تری به اين
جريانات خواھد داد.

سرنگونی طلبانه توده ھای مردم
در ابعادی اجتماعی است .بايد اين
خيزش عظيم توده ھای مردم را
رھبری کرد .بايد راه سازماندھی،
راه متحد شدن ،و راه پيروزی را
روشن کرد .به ميدان کشيدن طبقه
کارگر و قرار گرفتن اين نيرو و
کمونيسم در راس جنبش سرنگونی
از ارکان حياتی کار ما در اين
دوران است .ايجاد و گسترش
تشکلھای توده ای و حزبی کارگر
و مردم زحمتکش در محور اين
تالش سازمانگری بايد قرار گيرد.
در خاتمه

کمونيسم کارگری :اين جنبش
ماست .يک اردوی کامال متفاوت
و متمايز است .تنھا اردوی مبشر
آزادی و برابری و رفاه و
انسانيت در جامعه است .يک
پايه پيشروی ما در گرو نقد و
کنار زدن نقاط سازشھا و
ايستگاھھايی است که اين
جريانات در مقابل مبارزه
سرنگونی طلبانه مردم قرار
ميدھند .اما اين تمام کار ما
نيست .کنار زدن اين جريان و
نقد و افشای افق جريانات راست
و حاشيه ای کردنشان بخش
کوچکی از کاری است که بايد
صورت گيرد .مساله واقعی بر
سر چه بايد کردھا و قابليت
رھبری و سازماندھی جنبش

جنبش سبز ھم اکنون رنگ و
رونق خود را در جامعه از دست
داده است .از سکه افتاده است.
راديکال تر شدن اعتراضات
جامعه و گيج گيجی خوردن
پرچمداران جنبش سبز عمال
اھرمھای کنترل و مھار را از
دست آنھا خارج کرده است.
موقعيت اين جريانات در خارج
کشور بازتاب وارونه قدرت آنھا
در داخل کشور است .تصاوير در
خارج کشور نيز به سرعت تغيير
خواھند کرد .جنبش سرخ کارگر و
کمونيسم را بايد با تمام قوا در
مقابل اين جنبشھای ارتجاعی قرار
داد .اين وظيفه حياتی ماست .آينده
ميتواند از آن ما باشد*.

پيروزى و رھايى مردم در جدال تاريخساز کنونى در
ايران قبل از ھر چيز م ن وط ب ه اي ن اس ت ک ه اوال،
طبقه کارگر بعنوان يک نيروى مستقل و تحت پرچ م
سوسياليستى خود پا به ميدان مبارزه بر س ر ق درت
سياسى بگذارد ،ٽانيا جريانات اپوزيسيون راس ت و
ملی – اسالمی را ايزوله و حاشيه ای کرده و ث ال ٽ ا،
توده وسيع مردمى که عليه رژيم اسالمى بپاخ اس ت ه
اند به سوسياليسم و جمھورى سوسياليستى بعن وان
يک آلترناتيو سياسى و اجتماعى واقعبينانه و ق اب ل
تحقق بنگرند .تحقق اين ملزومات وظيفه حي ات ى م ا
است.

کارگران!
عليه سرمايه دارى بپاخيزيد!
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شروع دوباره تظاھراتھای شبانه در تھران!
بسيج عضو فعال می پذيرد!
کامران پايدار
پس از گذشت يکماه از سرکوب
و
اعتراضات
وحشيانه
تظاھراتھای سراسری مردم
مبارز تھران در زير فشار
حکومت نظامی و سانسور شديد،
از روز شنبه سوم مرداد ماه
دوباره دور جديدی از مبارزات
پر شور مردمی در تھران عليه
حکومت اسالمی سرمايه دارن
شروع شده است.
شنبه ساعت  10شب در شھرک
آپادانا محل زندگی خانواده
سھراب اعرابی ،در حاليکه
جوانان و مردم معترض دست در
دست يکديگر داشتند ،اقدام به
تجمع اعتراضی و راھپيمايی
نمودند .تظاھر کنندگان شعار
مرگ بر ديکتاتور و سرود يار
دبستانی را به ياد سھراب سر داده
بودند .روز شنبه ميدان وليعصر
و ھفت تير از ساعت 4
بعدازظھر تا پاسی از شب تحت
محاصره و کنترل پليسی انواع
پليس ضد شورش ،لباس شخصی
ھا ،و صحنه جوالن گله ھای
موتور سوار ارازل و اوباش
بسيجی بود .اما عليرغم ھمه اين
کنترلھای پليسی مردم و جوانان
موفق به برپايی تجمعات
اعتراضی عليه حکومت اوباش
اسالمی و گرا ميداشت ياد کشته
شدگان اعتراضا ت اخير شدند.
ھمينطور شنبه شب خيابان
ستارخان و شادمان در حاليکه در
محاصره و قرق انواع نيروھای
مزدور سرکوبگر و پليس ضد
شورش بود ،جوانان و مردم
موفق به برگزاری تجمعات
اعتراضی شدند و در حاليکه عليه
حکومت جانيان اسالمی شعار می
دادند ياد کشته شدگان اعتراضات
و مبارزات محله ستارخان را
روز شنبه
گرامی داشتند.
ھمچنان مناطق باغ فيض ،ميدان
کاج سعادت آباد و فرحزاد از
اولين ساعت بعدازظھر به
محاصره صدھا نفر از مزدوران

پليس ضد شورش و انواع نيروھای
سرکوب در آمده بود .با وجود ھمه
کنترلھا و تفتيش پليسی ،جوانان و
مردم مبارز اين مناطق تجمعات
اعتراضی عليه حکومت اسالمی را
برگزار نمودند .در اين مناطق
درگيری و اعتراض مردمی و
حضور پليس ضد شورش تا پاسی
از شب ادامه داشت .ھمينطور
عصر روز شنبه در ميدان ونک
عليرغم حضور نيروھاى اميتى و
سرکوبگر ضد شورش ،جوانان و
مردم معترض موفق به برگزاری
تجمعات اعتراضی عليه جانيان
اسالمی شدند.
بر اثر خشم و کينه و تنفر عميق
مردمی از حکومت جانيان اسالمی
اوضاع در شھر تھران بسيار
ملتھب و شکننده است .نيروھای
مزدور نظامی حکومت در حاليکه
از رويارويی و سرکوب مردم
خسته شده اند اما ھمچنان تحت
فشار آماده باش ھای مداوم و
يکسره ھستند .در روزھای اخير
حکومت اسالمی که مرگ حتمی
خود را در گسترش مبارزات
جوانان و مردم ديده است برای
جمع آوری و سازماندھی انواع
نيروھای اوباش و مزدور بسيجی
برای سرکوب از طريق مراکز
فرماندھی بسيج طی بخشنامه به
کليه ادارات و مراکز دولتی و
مساجد و مراکز فساد و قتل در
محالت اعالم نموده اند که "بسيج
عضو فعال می پذيرد"!
اما اينھا ھرچه در توان داشتند
کردند و روند اوضاع به غير فعال
شدن ھمان مزدوران سير ميکند.
رژيم اسالمى ھر ترفندى سرھم کند
مردم راه حلى پيدا ميکنند .مسئله
آنھا اينست که بگويند ھستيم و
ميکوبيم و ميزنيم بلکه مردم کوتاه
بيايند .مسئله مردم اينست که بگويند
شکر خورديد ،نميترسيم و جوابتان
را ميدھيم .اين دعوا افت و خيز
زياد دارد اما بازنده حکومت اوباش
اسالمى است* .

شماره ١١١

روزنامه نشنال پست ،روزنامه سراسری كانادا

بازنگری از ايران
)نظری دوباره در مورد ايران(
تری گلوين
خيزش مردم در ايران به كدام سمت ميرود و ما چگونه ميتوانيم بدان
كمك كنيم؟
ھما ارجمند كمپين بين المللی را جھت بستن سفارتھای جمھوری
اسالمی ،منجمد كردن حسابھای بانكی سران رژيم و اخراج جمھوری
اسالمی از تمامی سازمانھای بين المللی و تعقيب و محاكمه سران رژيم
بجرم جنايت عليه بشريت آغاز كرده است.
اين كمپين بر چند مبنا استوار است :رژيم اسالمی بطور مستقيم عامل
ايجاد رعب و وحشت در بين مردم كشورھای ايران ،افغانستان،
پاكستان ،الجزيره و فلسطين و حتی در كشورھای اروپائی و شمال
آمريكا است .اين رژيم نه تنھا قوانين ارتجاعی را بر مردم ايران
تحميل كرده است بلكه مسئول ترور فعالين سياسی در خارج ايران بوده
است .اين رژيم سياست خارجی خود را با تداوم تروريسم و ايجاد
شكافھايی ملی و قومی و مذھبی و با تشويق سربريدنھا ،بمبگذاريھا در
اتوبوسھا و قھوخانھا و ديسكوھا ،قطعه قطعه كردن انسانھا در
خاورميانه به پيش ميبرد.
بزير كشيدن رژيم در تھران پيش شرط از بين بردن اسالم سياسی
بعنوان يك جنبش است" .بدون جمھوری اسالمی ايران ،اسالم سياسی
به يك نيروی ناچيز و اپوزيسيون بی تاثير در خاورميانه بدل خواھد
شد"  .اين را ھما ارجمند ميگويد.
كمپين ھما ارجمند از طرح پيشنھادی اروين كوتلر وزير سابق
دادگستری كانادا به پارلمان كه مدتی است مورد بحث و جدل است،
خيلی فراتر ميرود .كوتلر اميدوار است كه رژيم احمدی نژاد بخاطر
زيرپا گذاشتن قانون مربوط به ممنوعيت ترغيب نژادكشی مصوبه
سازمان ملل مورد مواخذه قرار گيرد .در روزنامه امروز نشنال پست
كوتلر در فراخوانش برای "اليحه مواخذه ايران" ،تاكيد كرد فكوس
كانادا و جھان در مورد ايران نه تنھا بخاطر برنامه ھسته ای اش بلكه
بخاطر سركوب داخلی و ترغيب نژاد كشی باشد .اين اليحه خواھان
ممنوعيت معامله با يكسری از صنايع ايران ميباشد و اين ميتواند به
طور نمونه به قطع ورود گازولين به ايران منجر گردد *.

* توضيح :مطلب فوق بخشى از مقاله ترى گلوين در روزنامه نشنال
پست کانادا در تاريخ  ٢۴ژوئيه  ٢٠٠٩در باره ايران و کمپين بين
المللى ھما ارجمند براى بستن سفارتخانه ھاى جمھورى اسالمى است.

يک دنياى بھتر
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"مردم به شما نياز دارند ،چرا به جان انقالب افتاده ايد؟"
پاسخ به نامه ای در مورد نقد مواضع ح ک ک
آذر ماجدی
نامه ای از يکی از دوستان
کمونيسم کارگری بدستم رسيده
است .اين دوست با نام مستعار
"فردا آ نامه نوشته اند و ميگويند
که در ايران ھستند .نکته مھمی
در اين نامه مطرح شده است که
فکر ميکنم بويژه در اين شرايط،
فکر بسياری از افراد چپ و
متعلقين به جنبش کمونيسم
کارگری را بخود مشغول کرده
است .پراکندگی نيروھای چپ و
کمونيست ھا موجب آزار ھمه ما
است .تالش برای مقابله با اين
پراکندگی و شکل دادن به يک
صف متحد تر و منسجم تر توسط
افراد و جريانات مختلف مطرح
شده است .اين دوست عزير ما
نيز با ھمين نقطه عزيمت به
رابطه ما و حزب کمونيست
کارگری پرداخته و پرسيده است
که چرا ما مواضع اين حزب را
مورد نقد قرار ميدھيم:
"سالم .من سالھای پيش برنامه
ھای شما را در کانال جديد دنبال
ميکردم و خيلی از اجرای
برنامه ھای شما لذت ميبردم.
درود بر شما ومبارزاتتون.
امروز به سايت شما رجوع کردم.
البته با ايميلی که از حزب
کمونيست کارگری داشتم و به
دنبال علت اختالف شما با ايشان
بودم و آدرس سايت شما رو پيدا
کردم و مقاله شما رو در مورد
حزب خواندم .درجايی گفته
بوديد:
"جمھوری سوسياليستی که شکل
کنکرت حکومت کارگری است و
يکی از شعارھای حزب
کمونيست کارگری بوده است ،از
ادبيات و تبليغات تلويزيونی اين
حزب قلم گرفته شده است .و کلمه
کارگری جای خود را به کلمه
انسانی داده است .اينھا اکنون
بجای انقالب کارگری و حکومت
کارگری که شعار و برنامه پايه

ای حزب کمونيست کارگری بوده
است از "انقالب انسانی و حکومت
انسانی" سخن ميگويند .يک
"انقالب انسانی" را تبليغ ميکنند،
مردم را به سازماندھی يک انقالب
انسانی فراخوان ميدھند و قصد
دارند اگر يک روز قدرت را بدست
آوردند يک "حکومت انسانی" در
جامعه مستقر کنند".
راستش فکر ميکنم اين سياست
بيشتر نظر مردم ما رو جلب ميکنه
چون شما در ايران نيستيد که ببينيد
بر سر ما چه ميايد .شما فکر ميکنيد
کارگرکارگر گفتن مردم رو جذب
ميکنه؟ در ثانی وقتی استراتژی
شما ھر دو طرف يکيه ،چرا مثل
عروس و مادر شوھرھا شديد و به
جون انقالب افتاديد؟ چرا در
شرايطی که مردم ما نياز به شما
دارند بر سر کلمه کارگر گفتن اين
چنين سماجت به خرج ميدھيد؟ مگه
بقيه مردم آدم نيستند؟ مردم واقعا به
نيروھای شما مخصوصا در شرايط
کنونی نيازمندند .به نظر من االن
نياز به ھمبستگی است و جدايی
شما از يکديگر ضربه به جنبش
چپ ايران است .از مردم بياموزيم
که چگونه از اختالف اينھا استفاده
کردند وشکاف اينھا رو عميقتر
ميکنند .و مطمئنا از موسوی نيز
عبور خواھند کرد اگر جنبش چپ
ضرورت روانشناسی برخورد با
مردم رو دريابد و از اين پراکندگی
در بياد .با درود به تمام زحمات
شما به اميد پيروزی انسانيت".
بگذاريد ابتدا به مقوله "انقالب
انسانی" و "انقالب کارگری" که
يک نکته محوری در مقاله مورد
اشاره در اين نامه است ،بپردازيم.
در مقاله مورد نظر نيز به اين
مساله اشاره شد اما بنظر ميرسد که
ضروری است کمی بيشتر اين
مساله باز شود .انقالب کارگری و

حکومت کارگری ابزاری ھستند
برای رھايی کل بشريت از
استثمار و ستم سياسی ،اقتصادی
و اجتماعی .ھدف انقالب
کارگری صرفا آزادی کارگران
يا طبقه کارگر نيست .ما
کمونيست ھا از اين رو که
انقالب کارگری را تنھا راه
نجات بشر از ستم و استثمار
ميدانيم خواھان سازماندھی
انقالب کارگری و برقراری يک
ھستيم.
کارگری
حکومت
حکومت کارگری بمعنای
نيست.
کارگران
حکومت
کارگری صفتی است که ماھيت
طبقاتی اين حکومت را نشان
ميدھد .نيت و ھدف کمونيست ھا
حاکم کردن کارگران بر بقيه
مردم نيست .حکومت کارگری
ابزاری است تا با کمک آن بتوان
جامعه را از طبقات و به اين
اعتبار از دولت رھا کرد .به اين
معنا انقالب کارگری و حکومت
کارگری از نظر مارکسيسم و
کمونيسم کارگری ابزاری برای
رھايی جامعه از طبقات و دولت
طبقاتی است.
با اين حساب انقالب کارگری و
حکومت کارگری انسانی ترين
انقالب و حکومت است ،زيرا
رھايی تمام بشريت را مد نظر
دارد .ممکن است پرسيده شود
که اگر چنين است ،پس چرا بر
سر اسم مجادله ميکنيد ،اگر
انقالب کارگری انسانی ترين
انقالب و ابزاری برای رھايی
انسان است ،چه اشکالی دارد که
بجای کارگری بگوييم انسانی؟
اشکال در اينجا است که انسانی
يک صفت عام و مبھم است.
وقتی از انقالب انسانی و
حکومت انسانی صحبت ميشود،
ھر تعريفی را ميتوان به آن
نسبت داد .اگر شما طرفدار
بيانيه حقوق بشر باشيد ،از اين
انقالب و حکومت ،برقراری
مناسباتی بر مبنای بيانيه حقوق

بشر را درک خواھيد کرد و در
ھمان محدوده متوقف ميشويد .در
حاليکه بيانيه حقوق بشر ،بيانيه ای
برای جامعه سرمايه داری و
طبقاتی است .بيانيه حقوق بشر
رھايی و برابری انسان ھا را مد
نظر ندارد .در بھترين حالت
برابری حقوقی که در کشورھای
غربی موجود است را خواھان
است.
در مقاله مقوله خلق را بکار برده
بوديم تا نشان دھيم که لفظ انسانی
در چنين متنی عين ھمان کلمه
خلق است که سی سال پيش توسط
نيروھای چپ پوپوليست بکار برده
ميشد و بدرست شديدآ مورد نقد
جنبش ما ،مارکسيسم انقالبی ،قرار
گرفت .انسانی معين نميکند که اين
چگونه انقالبی است ،مختصات آن
چيست و چگونه بايد سازمان يابد.
دولت انسانی معلوم نيست که
چگونه دولتی است و بر چه
مناسبات اقتصاد سياسی مبتنی
است .از آن رو که در يک جامعه
سرمايه داری زندگی ميکنيم و در
نفی آن سخن نميگوييم ،اين
حکومت به درستی فرض ميشود
که بر يک مناسبات سرمايه دارانه
مبتنی است .اين نقد يک جنگ
زرگری يا بھانه گيری لفظ قلمی
نيست .اين نقد اتفاقا مقوله ای
استراتژيک است.
معلوم است که رھبری ح ک ک
نيز مانند اين دوست ما فکر کرده
که انسانی "مردم جلب کننده تر"
است و کارگری ميتواند "مردم را
رم دھد" و به اين خاطر بجای
کارگری از انسانی استفاده ميکند.
صحبت اين دوست عزيز برای ما
حکم شاھد از غيب را دارد .اينھا
از احکام پايه ای
صفحه ١٧
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"مردم به شما نياز دارند ،چرا به
جان انقالب افتاده ايد؟" ...
کمونيسم و مارکسيسم ھستند.
نميتوان با مسامحه از آنھا گذشت.
جنبش ما بيست سال برای
استحکام نظری – سياسی و
برنامه ای خود جنگيده است.
نميتوان با يک چشم بر ھم زدن
بر تمام اينھا خط کشيد و سر
بزنگاه به اين اميد که مردم "ما را
انتخاب کنند" تمام اين احکام پايه
ای را زير پا گذاشت .بدون اينھا
استراتژی کمونيستی ای باقی نمی
ماند که ما با ھم در آن سھيم
باشيم.
اين تالشی بود برای آنکه روشن
شود نقد ھای ما ،برای پيروزی
کمونيسم کارگری اساسی و حياتی
اند .احزاب کمونيستی بسياری
طی تاريخ بخاطر قدرت به راست
چرخيده اند .ح ک ک اولين نيست
و آخرين ھم نخواھد بود .رھبری
ح ک ک بويژه در دو سه سال
اخير بشدت به راست متمايل شده
است .با اتکاء به يک پراگماتيسم
زمخت و بايد گفت فرصت
طلبانه ،ھر روز يک زيگزاگ
زده اند .آنچنان شيفته قدرت به
شکل فتيشی آن شده اند که
فراموش کرده اند يک جريان
کمونيست فقط از طريق استحکام
نظری ،سياسی و کارگری ميتواند
به قدرت برسد.
کسب قدرت برای آنھا به مسابقه
انتخاب ملکه زيبايی شباھت پيدا
کرده است .بايد بکوشند در
تلويزيون خيلی خوب ظاھر
شوند ،حرف ھايی که مردم
دوست دارند بزنند ،لباس پوشيدن
شان را ھم با آنچه تصور ميکنند
ذائقه مردم است تطبيق دھند ،تا
شايد مردم آنھا را انتخاب کنند.
تمام فعاليت آنھا معطوف به اين
تقال شده است .از سازماندھی
انقالب کارگری ھيچ خبری
نيست .از سازماندھی طبقه
کارگر اثر و نشانی نيست.
ھدفشان يک انقالب عام ھمه با ھم
شده است و در عمل در

اعتراضات خارج کشور ھم ھر چه
بيشتر اين جھت گيری را به نمايش
ميگذارند .تالش برای ائتالف با
جريانات راست دقيقا از اين
چرخش سياسی ناشی شده است.
حرف ھای راديکال ھم که ظاھرا
مردم را رم ميدھد ،پس تصميم
گرفته اند که با يک بيانيه ده ماده
ای و ظاھر آراسته اتو کشيده در
مقابل مردم قرار گيرند تا در اين
"مسابقه انتخاب" شوند .اين تمام
استراتژی اين حزب شده است.
درست است که ما و ح ک ک
برنامه مان مشترک است .اين
برنامه و بسياری اسناد ديگر که در
ده سال اول اين حزب به تصويب
رسيده است استراتژی و مبنای کار
ما را تشکيل ميدھد و قاعدتا انتظار
ميرود که نزد ح ک ک ھم چنين
باشد .اما ح ک ک بنظر ميرسد که
اين برنامه و استراتژی پايه ای و
اصلی حزب را در کمد اسناد
بايگانی کرده است و اکنون به يک
ھدف بسيار تقليل داده شده ای
رضايت داده و برای آن تالش
ميکند .لذا بنظر ميرسد استراتژی
نزد ما و اين حزب دو مقوله کامال
متفاوت است.
اما بايد صريحا اعالم کنيم که نزد
ما نقد سياسی ھدفی سکتاريستی
ندارد و از نقطه عزيمتی
سکتاريستی بر نخاسته است .ما
طی دو سال و خورده ای که در
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
فعاليت ميکنيم برای زدودن
سکتاريسم و نفرت ھای سکتاريستی
تالش بسيار کرديم .سکتاريسم با
منافع طبقه کارگر ،کمونيسم و
انقالب کارگری در تناقض کامل
است .ما نيز معتقديم که بايد بتوان
در فضايی سالم و رفيقانه يکديگر
را نقد کرد .متاسفانه در چند سال
گذشته سکتاريسم و منافع خشک و
تنگ سازمانی و بعضا شخصی بر
منافع دراز مدت انقالب کارگری و
کمونيسم سايه انداخت و ضربات
بسياری به جنبش کمونيسم کارگری
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وارد آورد .ما کماکان بر اين
اھداف پای ميفشاريم.
عليرغم وجود اختالفات جدی و
اساسی ما نيز خواھان ايجاد
انسجام و نزديکی بيشتر ميان
نيروھای جنبش مان ھستيم.
رھبری ح ک ک از مواضع و
اصول اصلی و پايه ای اين
حزب که در زمان حيات
منصور حکمت تبيين و تدوين
شده بسيار فاصله گرفته است،
اما از آن رو که ھنوز تحت نام
کمونيسم کارگری فعاليت ميکند،
ھنوز اعالم ميکند که يک دنيای
بھتر برنامه اش است و به آن
اعالم وفاداری ميکند ،به يک
معنا به جنبش ما نزديک تر
است .با در نظر گرفتن مباحث
باال از نظر من تحت اين شرايط،
مساله اتحاد تشکيالتی ميان دو

حزب منتفی است .اما اتحاد عمل
ھا امری کامال ممکن است و
ميتواند مورد بررسی قرار گيرد.
نقل قول زير از منصور حکمت،
بنظر من ،راھنمای عمل روشنی
در اين زمينه بدست ميدھد:
"به ھر رو سه جنبشى که شمردم
)کمونيسم کارگری ،ملی – اسالمی
و ناسيوناليسم پرو غرب( از نظر
سياسى اساسا از ھم جدا و مستقلند.
در درون ھر طيف شاھد
شکلگيرى دورى و نزديکىھا و
و
جبھهھا
و
وحدتھا
اتحادعملھاى سازمانى خواھيم
بود ،اما ميان اين سه جنبش فصل
مشترک زيادى وجود ندارد.
اختالفات به شدت عميق ،عقيدتى
و ماھوى است) .اوضاع سياسى
ايران ،ميزگرد پرسش شماره (1

آدرس تماس با مسئولين
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
علی جوادی )دبير کميته مرکزی( Ali_Javadi@yahoo.com
Tel: +1 310 402 6567
ھيات داير دفتر سياسی
)علی جوادی ،سياوش دانشور ،آذر ماجدی(
AzarMajedi@yahoo.com siavash_d@yahoo.com
کميته سازمانده )علی جوادی ،نسرين رمضانعلی(
nasrin_ramzanali@yahoo.com
مسئول خارج کشور )آذر ماجدى( AzarMajedi@yahoo.com
مسئول سايت و آی تی حزب )مجيد پستنچی(
x_magid@yahoo.com
دبيرخانه )شراره نوری(
markazi.wupi@gmail.com

به حزب اتحاد کمونيسم کارگری کمک کنيد!
Bank : Wells Fargo Bank – N. America Routing
Number : 121 000 248
Account Number: 36 48 46 88 52

يک دنياى بھتر

صفحه ١٨

ارگانھاى اعمال اراده توده اى
را ھمه جا برپا کنيد!

منشور

آزادی ،برابری و رفاه

زنده باد شوراھا
مصوب دفتر سياسى حزب
 -١بار ديگر جامعه ايران در آستانه تحوالت عظيم و تاريخسازی
قرار گرفته است .مردم آزاديخواه حکم به سرنگونی رژيم
اسالمی داده اند و ھم اکنون دست بکار بزير کشيدن آن ھستند.
پيشروی مبارزات توده ھای بپاخواسته مردم و تحقق سرنگونی
رژيم اسالمی بشکلی سازمانيافته و در سريعترين و کم مشقت
ترين شکل در گرو ساختن ارگانھای مبارزاتی و اعمال اراده توده
ای مردم ،شوراھا ،در سراسر جامعه است.
 -٢يک ھدف شوراھا گرفتن بخش ھر چه وسيعتری از قدرت
توسط توده کارگران و مردم است .اين ارگانھا ابزار متحد شدن،
سازماندھى مبارزه انقالبى و آزاديخواھانه ،اعمال قدرت کارگران
و مردم زحمتکش و نفى قدرت سرمايه و جمھورى اسالمی است.
شوراھا ھمچنين از ارگانھاى قيام عليه جمھورى اسالمى اند .بايد
ھمه جا ،در محيط زيست و کار در سطح محلی و سراسری
شوراھا را سازمان داد.
 -٣شورا کاراترين ،مناسبترين و ساده ترين ظرف اتحاد و اعمال
اراده توده ای است .شورا ضامن اعمال اراده مستقيم و مستمر
توده ھای مردم است وبايد جايگزين قدرت ارتجاع اسالمی شود.
 -۴طبقه کارگر بايد بسرعت شوراھاى خود را ايجاد کند .شوراھا
امر اتحاد صفوف کارگران ،تامين استقالل طبقاتى و اتخاذ
سياست کنترل کارگرى را تسھيل ميکند .شوراھا امکان حضور
طبقه کارگر بعنوان رھبر شايسته جنبش سرنگونی طلبانه توده
ھای مردم را فراھم مياورد .کارگران سوسياليست بايد پيشرو
ايجاد شوراھا در محيط زيست و کار باشند.

شماره ١١١

مصوب دفتر سياسى حزب
آزادی
 -١سکوالريسم :جدايی دين از دولت و آموزش و پرورش .لغو کليه
قوانين و مقرراتی که منشاء مذھبی دارند .آزادی مذھب و بی
مذھبی.
 -٢آزادی بيان :آزادی بی قيد و شرط عقيده ،بيان ،مطبوعات،
اجتماعات ،تشکل ،تحزب و اعتصاب.
 -٣آزادی تمامی زندانيان سياسی :لغو مقوله "جرم سياسى" ،لغو
مجازات اعدام ،ممنوعيت شکنجه و يا ھر نوع مجازات متضمن
تعرض به جسم و روان افراد.
 -۴آزادى پوشش :آزادى بى قيد و شرط انتخاب نوع پوشش.
 -۵محاکمه تمامی آمرين و عاملين جنايت توسط دادگاھھاى منتخب
و عادالنه مردم.
برابری
 -۶برابری زن و مرد :برابری کامل و بی قيد و شرط زن و مرد در
حقوق مدنی و فردی .لغو حجاب .لغو جدا سازيھا و آپارتايد جنسی.
 -٧برابری حقوقی :برابری کامل حقوقی ھمه شھروندان ،صرفنظر
از جنسيت ،مذھب ،مليت ،نژاد و تابعيت.
رفاه

 -۵شوراھاى محالت در شرايط امروز از اھميت ويژه اى
برخوردار است .تجربه عملى ھمين دوره نشان ميدھد که محالت
و تجمعات مبارزاتى در آن ،پايه سازماندھى حرکات اعتراضى
وسيع و بويژه تظاھرات شبانه است .بايد کنترل محالت را از
دست جمھورى اسالمى و نيروى سرکوبگر آن خارج کرد.
 -۶حزب اتحاد کمونيسم کارگرى ،کارگران و مردم زحمتکش را
به برپائى شوراھا فراميخواند.

حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٣ژوئن ٢٠٠٩

 -٨حداقل دستمزد :تعيين حداقل دستمزد مکفى توسط نمايندگان
تشکل ھای سراسری کارگری .در شرايط کنونی حداقل دستمزد بايد
يک ميليون تومان باشد.
 -٩بيمه بيکاری :پرداخت بيمه بيکاری مکفی برای ھمه افراد بيکار
و آماده به کار .پرداخت بيمه بازنشستگی معادل حداقل دستمزد
رسمی.
 -١٠طب و درمان رايگان و قابل دسترس ،آموزش رايگان در
تمامی سطوح ،تامين مسکن مناسب برای ھمگان :ھزينه مسکن
نبايد از ده درصد درآمد فرد يا خانواده بيشتر باشد.
 ٢٣ژوئن ٢٠٠٩

صفحه ١٩

يک دنياى بھتر

کارگران و انقالب ...
براى کارگر کمونيست انقالب
يعنى خيزش طبقه کارگر براى
عملى کردن تمام اين تحول عظيم
اجتماعى .مبارزه براى آزادى،
برابرى و حکومت کارگرى .اگر
کارگر به ميدان سياست ميايد بايد
براى اين بيايد .بايد بعنوان رھبر
رھائى کل جامعه به ميدان بيايد.
دوران کشيده شدن کارگران
بدنبال اين و آن بسر رسيده است.
جريان کمونيستى در درون طبقه
کارگر ھدف خود را اين قرار
داده است که کارگران را به اين
دورنما مجھز کند و حرکت
مستقل کارگران براى کسب
قدرت سياسى و انجام انقالب
کارگرى را سازمان بدھد.
اگر چيزى گرايش کمونيستى را
از ساير گرايشات در درون
جنبش کارگرى متمايز ميکند
ھمين تالش براى جايگير کردن
آرمان انقالب کارگرى در درون
طبقه کارگر و سازمان دادن
نيروى اين انقالب است .کارگر
کمونيست در صف مقدم ھر
مبارزه براى بھبود شرايط کار و
زندگى کارگران است .اما او در
اين مبارزه ھدف عالى ترى را
نيز دنبال ميکند .از نظر ما در دل
اين مبارزات است که کارگر خود
را به عنوان يک طبقه ميشناسد،
به قدرت خود واقف ميشود و با
راه رھائى خود ،انقالب کارگرى
عليه کل نظام اقتصادى و
اجتماعى موجود آشنا ميشود.
سازماندھى انقالب کارگرى
امرى مربوط به آينده دور نيست.
اين تالش ھم اکنون در جريان
است .ھرجا اتحاد کارگران و
آگاھى آنھا نسبت به اينکه اعضاء
يک طبقه جھانى اند تقويت
ميشود ،ھرجا کمونيسم بعنوان
دورنماى انقالب کارگرى در
ميان کارگران رسوخ ميکند و با
ھر رفيق کارگرى که به کمونيسم
و به محافل و سلول ھاى
کمونيستى کارگران نزديک
ميشود ،يک گام به انقالب
کمونيستى نزديک تر شده ايم.

سلول ھا و محافل کمونيستى
کارگرى که امروز تشکيل ميشوند،
فردا کانون ھاى رھبرى انقالب
کارگرى و پايه ھاى قدرت حکومت
کارگران را تشکيل خواھند داد.
ھيچکس ترديد ندارد که حکومت و
اقتصاد سرمايه دارى در ايران
دچار يک بحران عميق است و
جامعه ايران در آستانه تحوالت
سياسى تعيين کننده اى قرار گرفته
است .دير يا زود جدال طبقات
اجتماعى در ايران اوج تازه اى
خواھد گرفت .احزاب و نيروھاى
بورژوازى ،چه در داخل حکومت
اسالمى و چه در خارج آن دارند
خود را براى زورآزمائى ھاى
نھائى آماده ميکنند .اينبار ما بايد
تضمين کنيم که طبقه کارگر بعنوان
يک نيروى مستقل ،زير پرچم خود
و با آرمان انقالب کارگرى به
ميدان خواھد آمد .اين کار عملى
است .جريان کمونيستى در درون
طبقه کارگر جريان قدرتمندى است.
حزب کمونيست ايران گوشه اى از
يک حزب کمونيستى کارگرى به
مراتب نيرومندتر است که ھم
اکنون ريشه ھاى خود را در درون
طبقه کارگر و جنبش ھاى
اعتراضى کارگران محکم کرده
است .شعارھاى ما و افق ھاى ما
ھم اکنون راه خود را در ميان توده
ھاى وسيع طبقه کارگر باز کرده
اند .حکومت اسالمى ھم اکنون
فشار اين حزب وسيع و اعالم نشده
کارگرى را بشدت بر پيکر خود
احساس ميکند .به سرنوشت قانون
کار اسالمى نگاه کنيد ،به حال و
روز شوراھاى اسالمى نگاه کنيد،
مجامع عمومى کارگران و مطالبات
آنان را ببينيد ،ھمه گواه يک
راديکاليسم قدرتمند کارگرى است
که در طول دوره پس از انقالب
 ٥٧در ايران شکل گرفته است .اگر
بناست طبقه کارگر ايران در
تحوالت آتى بار ديگر قربانى
نشود ،اين حزب عظيم و اعالم
نشده بايد سر و سامان بگيرد.
اجزاء مختلف آن ،حزب کمونيست
ايران ،شبکه ھاى گسترده محافل

شماره ١١١

کارگران کمونيست ،جنبش
مجامع عمومى و سلول ھاى
رھبرى اعتراضات کارگرى بايد
در يک حرکت واحد کارگرى
ادغام شوند .اين عاجل ترين
کارى است که کمونيسم کارگرى
در ايران در برابر خود قرار
ميدھد .برنامه ما براى جامعه،
راه حل ھاى ما براى رفع
مشقاتى که دامنگير توده ھاى
وسيع زحمتکشان است ،شعارھا
و خواستھاى ما ھمه روشن
است .شعار آزادى ،برابرى،
حکومت کارگرى  ،يعنى چکيده
انقالب اجتماعى کارگران ،ھم

اکنون در دل توده ھاى وسيع طبقه
ما جاى گرفته است .تبديل ھمه اين
مصالح و امکانات به يک حزب
قدرتمند اجتماعى که قادر به
ھدايت کل طبقه کارگر در نبرد
ھاى تعيين کننده آتى باشد ،اين کار
ماست .اين اولويت اساسى
کارگران کمونيست در ايران است.

کمونيست ارگان مرکزى حزب
کمونيست ايران
شماره  ،٥٣شھريور ١٣٦٨

يک دنياى بھتر
برنامه حزب را بخوانيد و وسيعا
تکثير و توزيع کنيد!

يک دنياى بھتر
برنامه طبقه کارگر براى آزادى
جامعه است!
بنابراين وقتى کارگر از انقالب
صحبت ميکند بايد دقيقا بداند که
چه چيز ميخواھد و چه چيز
نميخواھد .ما خواھان انقالب
کارگرى عليه کل سيستم سرمايه
دارى و کل قدرت طبقه سرمايه
دارى ھستيم .ما خواھان انقالب
کمونيستى ھستيم که جامعه
موجود را از بنياد دگرگون ميکند!

يک دنياى بھتر

صفحه ٢٠

کارگران و انقالب
منصور حکمت
کارگران کمونيست خواھان
انقالبند .اما کدام انقالب؟ طبقات
مختلف و گرايشات سياسى و
اجتماعى مختلف "انقالب" را به
معانى بسيار متفاوتى بکار
ميبرند .دنياى ما ھمه نوع
"انقالب" و ھمه نوع "انقالبى"اى
بخود ديده است .تقريبا ھر کس و
ھر جريانى که ميخواھد وضع
موجود در جامعه را بشيوه اى
ناگھانى و بطور غيرمسالمت آميز
تغيير بدھد از انقالب حرف ميزند
و خودش را انقالبى مينامد .خيلى
از اين انقالبات چيزى بيشتر از
ارتجاع صرف نيستند .نمونه
"انقالب اسالمى" زنده و حى و
حاضر جلوى چشم ماست .عقب
مانده ترين خرافات و مشقت
بارترين اوضاع را انقالب نام
گذاشته اند .مرتجع ترين و کثيف
ترين عناصر نام انقالبى برخود
نھاده اند .کارگر کمونيست
پيگيرترين دشمن چنين انقالبات و
انقالبيون دروغينى است.
برخى ديگر از انقالبات چيزى
فراتر از اصالحات محدود در
وضع موجود نيستند .خالصى از
استبداد ،کسب استقالل اقتصادى،
برنامه ريزى و بھبود سطح توليد،
توزيع به اصطالح "عادالنه تر"
ثروت و غيره مضمون اصلى
بسيارى از تحوالتى بوده است که
در کشورھاى مختلف تحت عنوان
انقالب صورت گرفته است .در
ھمه اين موارد بنياد مناسبات
موجود در جامعه و کل نظامى که
مايه مشقات و محروميت ھاى
توده مردم کارگر و زحمتکش را
تشکيل ميدھد دست نخورده باقى
مانده است .دو دھه قبل شاھد
انقالبات متعدد اينچنينى در
کشورھاى تحت سلطه بوده است.
امروز وقتى به اين کشورھاى
انقالب کرده نگاه ميکنيم ديگر
حتى نشانى از ھمان تحوالت

محدود ناشى از انقالب ھم باقى
نمانده است و منطق نظام سرمايه
دارى بار ديگر اين واقعيت را
آشکار کرده است که مادام که
اساس سرمايه و سرمايه دارى
پابرجاست نصيب توده کارگر و
زحمتکش جز فقر و بى حقوقى
سياسى و اجتماعى نخواھد بود.
خاصيت مشترک ھمه اين انقالبات
دروغين و نيم بند اين است که تماما
تحت تاثير اھداف و مقاصد بخش
ھائى از خود طبقات حاکمه قرار
داشته اند و رھبرى سياسى و عملى
آنھا بدست ھمين اقشار بوده است.
کارگران ھمواره بعنوان نيروى
ذخيره و کمکى به ميدان کشيده شده
اند ،جنگيده اند و فداکارى ھاى بى
نظير از خود نشان داده اند .اما
حاصل کار جز دست بدست شدن
قدرت در درون خود طبقه سرمايه
دار و جز پيدايش شکل ھاى جديدى
براى اداره نظام استثمارگر موجود
نبوده است .در بسيارى موارد اولين
کسانى که مورد تعرض بخش ھاى
تازه بقدرت رسيده طبقه حاکمه
قرار گرفته اند خود کارگران بوده
اند و انقالب خود به دستاويز
جديدى براى سرکوب جنبش
کارگرى تبديل شده است.
بنابراين وقتى کارگر از انقالب
صحبت ميکند بايد دقيقا بداند که چه
چيز ميخواھد و چه چيز نميخواھد.
ما خواھان انقالب کارگرى عليه کل
سيستم سرمايه دارى و کل قدرت
طبقه سرمايه دارى ھستيم .ما
خواھان انقالب کمونيستى ھستيم که
جامعه موجود را از بنياد دگرگون
ميکند.
انقالب کارگرى چه ھدفى را دنبال
ميکند؟ پاسخ اين سوال در ھمين
جامعه سرمايه دارى نھفته است.

سرنگون باد جمھورى اسالمى!

ھر کارگرى که ده دقيقه به
اوضاع خودش فکر کند ايراد
اصلى اى را که بايد در دنيا
برطرف شود تشخيص ميدھد.
اين جامعه وارونه است .توليد
کنندگان ثروت جامعه ،کارگران،
بى چيزند و بيکارگان ثروتمند.
پست ترين و فرومايه ترين
عناصر ،نجبا و عاليجنابان اين
جامعه اند و شريف ترين مردم،
توده زحمتکشان فرودست و بى
حقوق اند .آنھا که يک عمر کار
کرده اند و ثروت ساخته اند حتى
پس از سى سال براى گذران ھر
روز از زندگى خود بايد از نو
براى کارشان مشترى پيدا کنند.
قدرت خالقه و مولد کارگر خود
را در قدرت اجتماعى و سياسى
روزافزون سرمايه و فرودستى
ھرچه بيشتر خود کارگر نشان
ميدھد .براى حفظ اين جامعه
وارونه دولت ھا پيدا شده اند،
ارتشھا ايجاد شده اند ،زندانھا و
شکنجه گاھھا بنا شده اند ،خدايان
آفريده شده اند و مذاھب ساخته
شده اند .مساله از روز روشن تر
است .اين جامعه مبتنى بر
بردگى است .بردگى مزدى .ھيچ
درجه رشد خدمات اجتماعى و
بيمه ھا و افزايش درآمد
کارگران که تازه ھمه بايد با
نبرد و با زور از حلقوم طبقات
حاکم بيرون کشيده شوند ،در
اساس اين موقعيت برده وار
کارگر تغييرى نميدھد .کودکى
که امروز در ميان ما متولد
ميشود مھر استخدام سرمايه شدن
را بر پيشانى خود دارد.
کل تبعيضات اجتماعى و سياسى
و کل فساد و تباھى اخالقى
جامعه حاضر ،از ستمگرى بر
زنان و تبعيض نژادى تا اعتياد و
فحشا ،از رقابت و منفعت طلبى
فردى که در خون جامعه جريان
دارد تا قحطى و گرسنگى و
بيمارى که ھر روز ميليونھا
انسان محروم را بکام مرگ
ميکشد ،ھمه حاصل اين
وارونگى جامعه اند .جامعه اى
که صاحبان برحق و آفرينندگان
واقعى آن ،کارگران ،اسير
بردگى مزدى اند .انقالب

شماره ١١١

کارگرى بر سر در ھم کوبيدن
بنياد اين جامعه طبقاتى است.
بنياد اين نظام مالکيت خصوصى
اقليتى کوچک بر وسائل توليد در
جامعه است .مادام که انسانھا براى
نان خوردن و براى برخوردار
شدن از حداقلى از رفاه ناگزيرند
براى کس ديگرى کار کنند که
اختيار وسائل توليد را در دست
گرفته است ،مادام که توليد
اجتماعى و تامين مايحتاج بشر تنھا
از طريق سود رسانى به مالکان
انگل وسائل توليد ممکن است،
صحبتى از آزادى و برابرى
انسانھا و از ميان بردن محروميت
ھا و تبعيضات نميتواند در ميان
باشد .انقالب کارگرى در اساس
خود انقالبى عليه مالکيت
خصوصى طبقه سرمايه دار بر
وسائل توليد اجتماعى است .انقالب
کارگرى انقالبى براى برقرارى
مالکيت و کنترل اشتراکى و دسته
جمعى توليد کنندگان بر وسائل کار
و توليد است .انقالب کارگرى
انقالبى براى محو طبقات و
استثمار طبقاتى است.
بورژوازى به زبان خوش دست از
قدرت اش بر نميدارد و بساط
استثمارش را جمع نميکند .پس بايد
انقالب کرد ،حکومتى کارگرى
برقرار ساخت که مقاومت
استثمارگران را در ھم ميشکند و
راه را براى جامعه اى بدون
استثمار و الجرم بدون نياز به ھيچ
نوع حکومت و ستم و خرافه باز
ميکند.
صفحه ١٩

زنده باد جمھورى سوسياليستى!

