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تشديد تحريمهای اقتصادی ،تقابل دو قطب
تروريستی

سرهقالَ
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علی جوادی
سخنرانى در کنگره دوم منصور حکمت،

جنبش توده اى
براى سرنگونى رژيم آغاز
ميشود*
هجده تیر  8731آؼاز جنبش توده ای برای
سرنگونی رژیم اسالمی بود .یازده سال از آن
تاریخ می گذرد .جنبش برای سرنگونی
جمهوری اسالمی اکنون تمامی جامعه را در
برگرفته است .تحلیلی که منصور حکمت در
آن تاریخ از واقعه هجده تیر ارائه داد ،بیانگر
واقعیات سیاسی – اجتماعی جامعه ایران
است .رژیم جمهوری اسالمی محکوم به
سرنگونی است .مردم این حکم را داده اند.
سرنگونی جمهوری اسالمی را باید با
سازماندهی انقالب کارگری و ایجاد یک
جامعه آزاد ،برابر و مرفه همراه کرد.

تفاوتهاى کمونيسم منصور حکمت
سياوش دانشور

صفحَ ٧

کٌگرٍ دّم هٌصْر حکوت در ُای گيت لٌذى برگسار ضذ

سردبیر

صفحَ ٠٠

رژين اسالهی ّاسالم ؛ُر دّ در حال استيصال

جنبش توده اى
براى سرنگونى رژيم آغاز ميشود*
منصور حکمت
انترناسيونال :شش روزى که رژيم اسالمى
را لرزاند ،توصيف گويائى براى رويدادهاى
اخير است ،که بطرز خيره کننده و بيسابقه
اى نفرت عمومى عليه جمهورى اسالمى و
آمادگى توده مردم براى برخاستن و
رويارويى راديکال با رژيم را روى صحنه
خيابانها آورد ،تاثيرات اين خيزش بر رابطه
آتى مردم و رژيم را چگونه ارزيابى ميکنيد؟
صفحَ ٠

هِرداد کْضا

صفحَ ٠٨

ستْى آخر

چِار ژّييَ در ُای گيت لٌذى ؛ بياد
ژّبيي عسيس
آرر هاجذی
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در صفحات ديگر  :راديو  ٢۴ساعته براى يک دنياى بهتر؛فراخوان به تظاهرات به مناسبت  81تير

آزادٓ ،برابرٓ ،حکْهت کارگرٓ!

يک دًيآ بِتر

صفحَ ٠

جنبش توده اى
براى سرنگونى رژيم آغاز ميشود*
هٌصْر حکوت
منصور حکمت :این رویدادها اثبات
حقیقتى بود که ما برخالؾ تصورات
و تبلیؽات اپوزیسیون و رسانه هاى
خاتمى چى بر آن تاکید داشتیم و آن
اینست که مردم ایران جمهورى
اسالمى را نمیخواهند .خواست مردم
نه تعدیل حکومت اسالمى ،بلکه
سرنگونى آن است .راى دو سال قبل
مردم در دوراهى ارتجاعى ناطق
نورى یا خاتمى ،سند ورود آنها در
مقیاس وسیع به مبارزه فعال براى
خالصى از شر جمهورى اسالمى
بود .این راى خاتمى نبود ،راى علیه
رژیم ،علیه اسالم و اسالمیت ،علیه
اختناق و سرکوب ،علیه فرهنگ
ارتجاعى تحمیلى ،علیه فقر و
نابرابرى و بیحقوقى در ایران امروز
بود .جمهورى اسالمى رفتنى است.
این آؼاز بالفعل موج مبارزات وسیع
و علنى اى در ایران است که یک
نتیجه اجتناب ناپذیر آن سرنگونى
رژیم اسالمى خواهد بود .با این
رویدادها اردوى سرنگونى طلبى در
ایران ،که ابدا یک اردوى یک دست
و "همه با هم" نیست و نخواهد ماند،
بعنوان یک جنبش علنى و مردمى
اعالم موجودیت کرد .از این تاریخ،
حکم قدیمى ما که جدالهاى جارى
سیاسى در ایران نه دو طرؾ (خامنه
اى  -خاتمى) ،بلکه سه طرؾ دارد،
یک حقیقت ؼیر قابل انکار و پذیرفته
شده محسوب میشود .جدال مردم علیه
کل رژیم اسالمى ،آن عاملى است که
این جناحها را در جستجوى چاره
بجان هم انداخته است .رویدادهاى
اخیر اعالم موجودیت مستقل و علنى
یک جنبش مردمى براى سرنگونى
بود .این بنظر من بر روش و رفتار
جناحهاى حکومت ،احزاب سیاسى و
خود مردم در ماههاى آتى تاثیرات
تعیین کننده اى خواهد داشت .جالب
است که در این میان الفاظ و
اصطالحات رایج تا دیروز چگونه
بسرعت کهنه شدند و تصاویر و

شمایل هاى سیاسى میان میدان
چگونه دگرگون شدند .خود
حکومت از خطر "براندازى" و
"ختم نظام" که گویا از بیخ گوش
رژیم گذشته است صحبت میکند.
عبارت جامعه مدنى جایى گم و
گور شد ،خاتمى براى معترضین
رجزخوانى کرد و خامنه اى
براى دانشجویان اشک ریخت.
رسانه هاى ؼربى خاتمى چى و
ژورنالیستهایى که گویى فروختن
خاتمى به مردم ایران جزو
تعریؾ شؽلى شان بود ،یکباره
انقالب را تیتر کردند .در ایران،
مردم علنا به رژیم اسالمى اعالم
جنگ دادند .حکم سرنگونى رسما
به رژیم ابالغ شد .این به جنبش
اعتراضى ،و موج اعتراضات
آتى ،اعم از اعتصابى و
تظاهراتى و خیابانى ،یک هویت
کامال متمایز از جناحهاى
حکومت میدهد.
انترناسيونال :در مورد احتمال
موج برگشت راست چه فکر
ميکنيد؟ تهديدات خاتمى و خامنه
اى ،موج دستگيرى ها و پرونده
سازى هايى که يادآور بازجويى
ها و شوهاى تلويزيونى
الجوردى در سال  ٠٦است .نامه
سران سپاه پاسداران به خاتمى
و تبليغات روزنامه هاى مدافع
خامنه اى اين سوال را طرح
کرده که آيا يک موج وسيع
سرکوب ،حتى به شکل يک
کودتا ،در راه است يا خير ،و
اگر هست مردم چگونه با آن
مواجه خواهند شد؟
منصور حکمت :این تصور که
رژیم اسالمى میتواند از نو یک
 ٠٣خرداد  ٠٣دیگر راه بیاندازد،
اشتباه است .این دو دوره عمیقا با
هم فرق دارند .آن دوره شکل
گیرى جمهورى اسالمى ،دوران
پیدایش یک جناح مسلط در درون

آن براى یکپارچه کردن حاکمیت
و کوبیدن موج جدید اعتراضى
در میان مردم بود .تناسب قوا
میان رژیم و مخالفانش اساسا
متفاوت بود .آن دوره ،دوره
تعرض و استقرار رژیم اسالمى
بود .این دوره ،دوره اضمحالل و
عقب نشینى آن است .امروز
برعکس ،روند تشتت و فرسایش
رژیم اسالمى را شاهدیم .رژیم
در یک تکاپوى حاد براى بقاء
است .جناحهایش دقیقا بر این
زمینه بجان هم افتاده اند .مردم،
نسل جدیدى از مردم ،علیه آن
برخاسته اند .سیاست سرکوب در
مقیاس وسیع در چنین شرایطى
فورا رژیم را از درون دچار فلج
و تشتت میکند و یک تعرض
فعال توده اى علیه حکومت را
باعث میشود .طبعا در کل روند
سقوط حکومت اسالمى ،در
مقاطعى امکان رخ دادن کودتا و
اعالم حکومت نظامى هست .اما
این کودتا زمانى براى جناح
کودتاگر موضوعیت و خاصیت
پیدا میکند که جناح مقابل قبال
عمال از نظر سیاسى زانو زده
باشد و حاضر باشد میدان را
ترک کند و براى حفظ اساس
حکومت اسالمى در برابر کودتا
تسلیم بشود .اما اگر براى مثال
جناح دوم خرداد حاضر نباشد از
میدان بیرون برود و اندک
مقاومتى در برابر کودتا بکند،
آنگاه کودتا به چاشنى خیزش توده
اى مردم علیه کل رژیم تبدیل
میشود .و اگر بنا باشد خاتمى چى
ها کودتا کنند (که به همان اندازه
قابل تصور است که حالت دیگر)
 ،آنوقت دیگر جلوى قیام مستقل
مردم را نمیتوانند بگیرند .در
طول این روند ،در مقطعى که
تناسب قوا بیش از این علیه رژیم
چرخیده باشد ،کودتا و حکومت

ضوارٍ ١۵١
نظامى محتمل خواهد بود .اما
همین امروز وقوع کودتا دور
از ذهن است .ماجراى نامه
سران سپاه پاسداران به خاتمى
و پاسخهایى که از احزاب و
روزنامه هاى دو خردادى
گرفت خیلى جالب بود .ژستى
توخالى بود و از جناح مقابل
پاسخى تحقیر آمیز و شماتت
گرانه گرفت .البته علیرؼم همه
مخاطراتى که راه انداختن یک
موج سرکوب یا یک کودتا
براى خود رژیم اسالمى ایجاد
میکند ممکن است باز این
عمل ،با هر محاسباتى،
صورت بگیرد .صحبت من
اینست که چنین حرکتى خیلى
زود در هم خواهد شکست.
خصلت ذاتى حکومت نظامى و
کودتا اینست که اگر شکست
بخورد ،دیگر رژیم رفته است.
اما این به این معنى نیست که
جمهورى اسالمى در همین
دوره به جنایات و اعمال کثیفى
دست نخواهد زد .برعکس ،در
این شک نیست که یک توافق
علنى میان جناحهاى حکومت
براى اعمال خشونت علیه
گروهها و احزاب اپوزیسیون
ؼیر مجاز و ناراضیان فعال
در ایران وجود دارد .اسم این
را ظاهرا توافق بر سر "گذار
از تابستان مشکوک" گذاشته
اند .میخواهند این دور را میان
خود مساوى اعالم کنند ،و
توافق کرده اند که باید به این
منظور از مردم و معترضین
قربانى بگیرند و جامعه را
ارعاب کنند….
مهمترین عامل در ناتوانى
رژیم از میلیتاریزه کردن کامل
اوضاع ،وضعیت اقتصادى
است .جان مردم به لبشان
رسیده است .تورم بیداد میکند.
ماههاست دستمزد بخشهاى
وسیعى از کارگران را نداده
اند .و تازه آنجا که داده اند ،با
آن نرخ دستمزد امکان
برخوردارى از حداقل معاش،
ؼیر ممکن است .مستقل از

صفحَ ٨
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جنبش توده اى
براى سرنگونى رژيم آغاز ميشود*
سرمقاله
رویدادهاى اخیر طبقه کارگر و
زحمتکشان و حقوق بگیران جزء
دارند میایند تا تکلیؾ مساله
معاششان را روشن کنند .حکومت
نظامى در چنین وضعیتى ،فقط
میتواند رژیم را با عصیانهاى
عظیم شهرى ،نافرمانى علنى و
توده اى در بخشهاى مختلؾ
جامعه ،ورود یکسره مردم به فاز
نظامى و جنگ خیابانى علیه
حکومت مواجه کند .نمیتوان
میلیونها انسان را هم گرسنگى داد
و هم برویشان شلیک کرد.
همانطور که گفتم از این اوباش
هر کارى برمیاید .اما تاکتیک
کودتا و حکومت نظامى از پیش
محکوم به شکست است .میخ
دیگرى به تابوت خود حکومت
خواهد بود… .
انترناسيونال :بعضى از شروع
يک انقالب سخن ميگويند .آيا
اين يک انقالب است .آيا انقالب
 ٧٥دارد تکرار ميشود؟ چه
تشابهاتى ميان جنبش امروز و
آن انقالب مى بينيد؟ چه تصوير
استراتژيکى از روند اوضاع
داريد؟
منصور حکمت :آنچه االن در
جریان است یک انقالب نیست.
میتواند شروع یک انقالب باشد،
و میتواند نباشد .بنظر من عدم
تشابه میان اوضاع این دوران با
انقالب  ٧٥به مراتب بر تشابهات
آنها مى چربد .آنچه ما شاهدیم
شروع جنبش توده اى مردم براى
سرنگونى رژیم اسالمى است .من
تردیدى ندارم که این جنبش
پیروز میشود .یعنى رژیم در
ادامه جنبش جارى برکنار میشود
و جاى خود را به چیز دیگرى
میدهد .اما بکار بردن مقوله
انقالب براى این جنبش این
اشکال را دارد که تصاویر و
معادالت انقالب  ٧٥را در اذهان

فعالین امروز زنده کند و الجرم
دینامیسم هاى متفاوت دوره
کنونى را از چشم پوشیده بدارد.
بنظر من ایران میتواند در آستانه
یک انقالب باشد ،اما چه بسا این
انقالب تازه با سرنگونى رژیم
اسالمى ،یا الاقل با فلج کردن
آن ،به معنى واقعى کلمه شروع
بشود .بعبارت دیگر من جنبش
مردم براى سرنگونى را ،با همه
خیزشها و قیامها و نبردهایى که
در بر خواهد داشت ،از انقالبى
که میتواند از دل این جنبش
عروج کند متمایز میکنم .جنبش
سرنگونى طلبى میتواند پیروز
شود بى آنکه لزوما کل ماشین
دولتى را هدؾ گرفته باشد و یا
در هم کوبیده باشد ،بى آنکه یک
تک قیام پیروزمند علیه حاکمیت
صورت گرفته باشد .رژیم
اسالمى میتواند زیر فشار مردم
تجزیه شود ،متالشى شود،
جایگزین شود .میتواند در نتیجه
یک قیام شهرى در تهران سقوط
کند .میتواند با یک کودتا از بین
برود .اما رفتن رژیم اسالمى
بنظر من به احتمال قویتر ،نقطه
اى در اوائل سیر انقالب آتى
خواهد بود و نه اواخر آن.
انقالب ایران یک انقالب همگانى
و یک جنبش "همه با هم" نخواهد
بود .انقالب ایران انقالبى
کارگرى خواهد بود با هدؾ
اثباتى ایجاد یک حکومت
جمهورى
یک
کارگرى،
سوسیالیستى .این انقالب از دل
جنبش جارى و به احتمال قوى با
موفقیت جنبش جارى عروج
میکند .نیروهایى که حکومت
اسالمى را بزیر میکشند زیر بار
یک رهبرى واحد نخواهند رفت.
این بار خامى و خوشباورى
انقالب  ٧٥را نخواهیم دید.
جنبش سرنگونى طلب اینبار به
مراتب تحزب یافته تر خواهد

بود .احزاب و نیروهاى سرنگونى
طلب در عین تنش حاد با یکدیگر
وارد این جدال میشوند .اینها
آلترناتیو جکومتى واحدى را
نمیپذیرند .همه نیروها سقوط رژیم
اسالمى را به مثابه گامى براى
ایجاد نظام سیاسى مطلوب خود
نگاه میکنند .و جدال واقعى میان
این آلترناتیو ها و افق ها ،میان
جنبشهاى طبقاتى و پرچمهاى حزبى
مختلؾ با پیشروى جنبش سرنگونى
طلبى بیشتر اوج میگیرد .بنظر من
با سرنگونى رژیم اسالمى ،جنبش
توده اى بشدت در درون خود
پالریزه میشود .صفبندى جدیدى ،له
و علیه پرچم کارگرى -کمونیستى
درجامعه پدیدار میشود .ما درصؾ
مقدم جنبش سرنگونى طلبى در این
میدان حضور پیدا میکنیم ،اما
نگاهمان به آنجاست .به انقالب
کارگرى .این احتمال البته وجود
دارد که سرنگونى رژیم و پیروزى
کارگرى در یک پروسه همراه با
هم و همزمان به وقوع بپیوندند .ما
براى این تالش میکنیم .بهترین
حالت براى ما همین است که رژیم
اسالمى با یک انقالب کارگرى
سرنگون شود و بجاى آن ،مستقیما
و به کم مشقت ترین شکل ،یک
حکومت کارگرى با یک برنامه
کمونیستى برقرار بشود .اما این
تنها سیر ممکن و یا لزوما محتمل
ترین سیر نیست .زیرا بنظر من
نفس اوجگیرى جنبش کمونیستى
کارگرى و قرار گرفتن آن در راس
جنبش اعتراضى باعث تجدید
آرایش در درون طبقه حاکمه و
پیدایش دولت بورژوایى جدیدى
بجاى رژیم اسالمى خواهد شد که
بتواند ازموضعى قوى تر و با
برخوردارى از حمایتى وسیع تر
در درون خود طبقه بورژوا چه در
ایران و چه در سطح بین المللى ،با
عروج سیاسى طبقه کارگر در
ایران مقابله کند .بعبارت دیگر

جمهورى اسالمى ممکن است
دقیقا براى اجتناب از انقالب
کارگرى ،یا براى مقابله با آن،
توسط خود بورژوازى کنار زده
بشود.
بهرحال فاکتورهاى زیادى در
رویدادهاى آتى دخیلند .آنچه من
میخواهم تاکید کنم اینست که این
مبارزه کشدارتر ،پیچیده تر و
چندوجهى تر از مبارزه علیه
رژیم سلطنت است .حتى با
سرنگونى رژیم اسالمى همه
نیروها ،حتى بخشهایى از خود
اسالمیون سرنگون شده ،براى
ادامه جنگ قدرت و تعیین تکلیؾ
نهایى نظام سیاسى و اقتصادى در
ایران همچنان در صحنه میمانند.
حزب کمونیست کارگرى باید این
پیچیدگى را در سیاست عملى و
تاکتیکها و اولویتهاى سازمانى
خود دخیل کند .سرنگونى هدؾ
ماست ،اما پایان کار نیست.
نبردهاى تعیین کننده ترى در راه
خواهد بود .باید نیروى آن نبردها
را از امروز متشکل کرد .این
دوران براى ما نه فقط دوران
مبارزه براى سرنگونى ،بلکه
دوران بسیج طبقه کارگر براى
ایجاد یک صؾ مستقل و حزبى
براى ادامه مبارزه تا برقرارى
حکومت کارگرى و خلع ید از
سرمایه در سیاست و اقتصاد
است .راجع به معانى عملى این
تعبیر از روند اوضاع میشود و
باید خیلى بیشتر صحبت کرد.
*متن کامل این مصاحبه با
منصور حکمت برای اولین بار
در نشریه انترناسیونال شماره ٠٣
در مرداد  ١٠٥۳منتشر شد.
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تشديد تحريمهای اقتصادی ،تقابل دو قطب تروريستی
علی جوادی
با تشدید تحریم های اقتصادی
شورای امنیت سازمان ملل علیه
ایران و همچنین اعمال تحریم
های یک جانبه از جانب برخی از
کشورهای اصلی اروپا و آمریکا،
تقابل قطب های متخاصم جهان
معاصر وارد فاز جدیدی شده
است .فازی که تروریسم دولتی
آمریکا توانسته است هژمونی
خود را در پیشبرد تقابل با
تروریسم اسالمی چند گام به جلو
ببرد .از طرؾ دیگر بار دیگر
مساله تبلیؽات جنگی اوج گرفته
است .و هر بار که تحریم ها
تشدید میشود ،خطر حمله نظامی
نیز افزایش می یابد .در این
یادداشت نگاهی به نفس این تقابل
در پس تؽییر و تحوالت در
آمریکا و چشم انداز کشمکش
تقابل قطب های تروریستی جهان
معاصر می اندازیم .توهمات کدام
است؟ واقعیات چیست؟
آيا محتوای پايه ای تقابل تغيير
کرده است؟
اهداؾ استراتژیک آمریکا تؽییری
نکرده است .آنچه "آؼازی نو" نام
گرفت در واقعیت اقدامی دیگر در
راستای اهداؾ قدیمی آمریکا
است .تعیین اهداؾ استراتژیک
آمریکا مساله ای دوره ای و ناشی
از تؽییر کابینه آمریکا ،دست به
دست شدن قدرت سیاسی از یک
بخش هیات حاکمه به بخش دیگر،
و یا روی کار آمدن دولت جدید
نیست .دولت در آمریکا هر چهار
سال یکبار و بعضا هر هشت سال
یکبار تؽییر میکند .اما اهداؾ
استراتژیک طبقه حاکمه دارای
خصلتی دراز مدت و دوره ای
هستند .از اینرو هدؾ آمریکا از
اتخاذ این سیاست تداوم همان
سیاست دوره ای آمریکا در پس
سقوط بلوک شرق در دو دهه
اخیر است :تحکیم و گسترش
موقعیت جهانی آمریکا و فائق

آمدن بر معضالت و مشکالتی
که در دوره اخیر و بطور
مشخص در کشمکشهای پس از
 ١١سپتامبر با آن مواجه بوده
است .این اقدامات گوشه هایی
از یک جنگ و کشمکش بر
سر قدرت سیاسی است .مساله
بر سر موقعیت و سهم از
قدرت سیاسی است .مساله بر
سر فائق آمدن بر معضالتی
است که آمریکا در پیشبرد این
اهداؾ در مقابلش قرار گرفته
است.
واقعیت این است که با سقوط
بلوک شرق ساختار قدرت
سیاسی در سطح جهان که بر
تقابل نظامی ،سیاسی و
اقتصادی دو بلوک شرق و
ؼرب استوار بود ،در هم
شکست و فرو ریخت .سقوط
بلوک شرق در عین حال
مترادؾ با افول و زوال ؼرب
بمٽابه قطب مقابل و رقیب
بلوک شرق بود .ؼرب در
دوران جنگ سرد بر محور
نظامی  -سیاسی و اقتصادی
آمریکا شکل گرفته و حدادی
شده بود .حفظ و گسترش این
موقعیت انحصاری جوهر
سیاست آمریکا در دوران
پرتالطم پس از جنگ سرد را
تشکیل داده است .این چکیده
سیاست استراتژیک هیات
حاکمه آمریکا در این دوران
است .حمله به عراق ،لشگر
کشی به افؽانستان ،اتخاذ
سیاست "جنگ دراز مدت علیه
تروریسم" ،حمله مجدد به
عراق ،در دستور قرار دادن
سیاست قلدرمابانه "عملیات
پیشگیرانه" و ؼیره ،تماما
محمل های نظامی و سیاسی
پیشبرد چنین سیاست و اهدافی
است .میگویند جنگ ادامه
سیاست در اشکال دیگر است.

عکس آن هم صادق است .باید
اضافه کرد که سیاست هم ادامه
جنگ در اشکال دیگر است .نتیجتا
اهداؾ ناظر بر این اقدامات و در
تمام طول این پروسه تماما یکسان
است .عملیات جیمز باندی بوشها و
کلینتون و یا مانورهای دیپلماتیک
اوباما از این لحاظ دارای هدؾ
یکسانی هستند.
اما هر استراتژی سیاسی در شرایط
مشخص و داده شده ای به پیش برده
میشود .و شرایط سیاسی به طور
قابل مالحظه ای در سطح منطقه و
در سطح جهانی تؽییر کرده است.
اشاره هایی کوتاه کافی و گویا است.
در درجه اول باید به تؽییر موقعیت
اسالم سیاسی در منطقه اشاره کرد.
بخشی از اسالم سیاسی و مشخصا
رژیم اسالمی توانسته اند دامنه نفوذ
و قدرت عمل خود را در منطقه
گسترش دهند .رژیم اسالمی اکنون
به یک بازیگر ارتجاعی جدی در
منطقه تبدیل شده است .تحوالت
عراق ،جنگ لبنان ،جنگ در
فلسطین در عین حال گوشه هایی از
این تؽییر تناسب قوای سیاسی منطقه
به نفع اسالم سیاسی و در تقابل با
نیروهای ناسیونالیسم پروؼربی و
متحد آمریکا در سطح منطقه بوده
است .حمله نظامی به عراق،
علیرؼم دستیابی به اهداؾ اولیه
مبنی بر سرنگونی صدام حسین ،به
اهداؾ سیاسی و نظامی میان مدت
خود ،مبنی بر تؽییر جؽرافیای
سیاسی خاورمیانه در راستای اهداؾ
آمریکا منجر نشد .جؽرافیای سیاسی
منطقه تؽییر کرد .چهارچوبهای
سیاسی پیشین منطقه در هم ریخت.
اما این تؽییرات در راستای اهداؾ
اعالم شده آمریکا نبود .تؽییر دانالد
رامزفلد در زمان جورج بوش اذعان
به این شکست حتی از جانب دولت
قبلی آمریکا بود .واقعیت این است
که جنگ های متعددی در منطقه
توازن قوا را برهم زده اند .به جنگ

در عراق باید جنگ در لبنان و
فلسطین را هم اضافه کرد .هر
کدام از این نبردها علیرؼم
ویژگیها و تاریخ محلی و منطقه
ای خود ،مهر و بار تقابل اصلی
تر دو قطب تروریستی جهان
معاصر را بر خود حمل میکردند.
سیاست کنونی ادامه و محصول
چنین تؽییراتی است .البته به این
وضعیت ویژه تقابل دو قطب
ارتجاعی باید فاکتور اعتراضات
مردم در ایران در دوره اخیر را
اضافه کرد .فاکتوری که معادالت
پیشین و موقعیت نیروهای متقابل
را در پرتو شرایط جدیدی قرار
داد و به عنوان یک فاکتور مستقل
از دو قطب موجود وارد محاسبات
سیاسی طرفین شد.
هدؾ آمریکا در این جدال ،نه
نابودی طرؾ مقابل بلکه تحمیل
هژمونی سیاسی خود به جنبش
اسالم سیاسی در منطقه و تؽییر
توازن قوای سیاسی پس از فاجعه
یازده سپتامبر است .از نظر منافع
آمریکا این جریانات و جنبش ها
باید حدود و ٽؽور دامنه فعالیت و
مانور خود را برسمیت بشناسند.
اما آمریکا نتیجه این روند
تؽییرات را الزاما تعیین نمیکند.
تنها یک بازیگر آن است .با
حضور فاکتور مردم سرنگونی
طلب ،معادالت پیشین به شدت
پیچیده تر شده است .واقعیتی که
در چند سال گذشته شکل گرفته
است عمال منجر به گسترش پر و
بال جریانات اسالمیست و
مشخصا رژیم اسالمی در مرکز
این اردوی ارتجاعی در سطح
منطقه شده است .برسمیت شناسی
این واقعیات زمینی مشخصا از
دوران پیش از اوباما در دستور
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تشديد تحريمهای اقتصادی ،تقابل دو قطب تروريستی
علی جوادی
سیاست هیات حاکمه آمریکا قرار
گرفت .کمیسیون بیکر – میچل
فورموله کننده محورهای اصلی
این سیاست تاکتیکی جدید آمریکا
بود .اوباما این سیاست را با
ویژگی های سیاسی و پالتفرم
خود به پیش میبرد .سیاست
تاکتیکی آمریکا در قبال رژیم
اسالمی و برخی نیروهای اسالمی
در منطقه تؽییر کرده است .این
تؽییرات تاکتیکی است .برسمیت
شناسی این تؽییرات شرط تؽییر
آتی آن در دوره بعدی است.
به این مجموعه دالیل باید شکاؾ
بر سر مساله ایران میان اروپا و
آمریکا و هم چنین تشدید قطب
بندی میان آمریکا و روسیه،
بحران اقتصادی جهان سرمایه
داری و موقعیت آمریکا را اضافه
کرد .ناسیونالیسم نو پای روسیه
یک عرصه ابراز وجود و سهم
خواهی خود را در تقابل با
سیاستهای هژمونی طلبانه آمریکا
و در مقابله با سیاست آمریکا در
قبال رژیم اسالمی می بیند .فائق
آمدن بر این شکافها یک رکن
حفظ و گسترش موقعیت جهانی
آمریکا در دوران کنونی است .از
طرؾ دیگر آمریکا دیگر قادر به
های
ماجراجویی
ادامه
جینگویستی خود در سطح جهان
نیست .نه توان و قدرت مالی و
لجستیکی آن را دارد و نه ادامه
این سیاستها به اهداؾ مورد نظر
منجر شده و خواهد شد.
چشم اندازها
نتیجتا سیاست تاکتیکی آمریکا باید
تؽییر میکرد .اما چرا آمریکا باید
چنین تؽییری را برسمیت بشناسد؟
چرا باید در قبال آن "امتیازاتی"
به رژیم اسالمی بدهد که در
مناسبات این نیروها بعضا اساسی
و کم سابقه قلمداد شده اند؟ به چند
مساله و همچنین چند توهم در این

راستا باید اشاره کرد.
اعالم این سیاست از جانب
اوباما مبنی بر اینکه "ایاالت
متحده مایل است که جمهوری
اسالمی ایران بر جایگاه
راستین خود در جامعه بین
المللی قرار بگیرد" در دنیای
دیپلماسی میان کشوری یک
امتیاز جدی تلقی میشود .اما
این اقدام پیش از آنکه یک
امتیاز ویژه به رژیم اسالمی
باشد ،اذعان به یک واقعیت
جدید در منطقه است .مدتها
است که دول اروپایی از
عروج رژیم اسالمی بمٽابه
یک "بازیگر منطقه ای" یاد
می کنند .مدتهاست که این
نیروها تالش و سیاست خود
را در این راستا و بر مبنای
برسمیت شناسی این واقعیت
متمرکز کرده اند .از این رو
امتیاز جدیدی الزاما رد و بدل
نشده است .سیاست "رژیم
چنج" شکست خورده است .از
مدتها قبل شکست خورده بود.
بیانیه صادره از جانب ١٧
سازمان امنیتی آمریکا مبنی بر
اینکه رژیم اسالمی فاقد پروژه
تسلیحاتی اتمی است ،اساسا
تالشی برای خارج کردن این
گزینه در گرماگرم رجز
خوانیهای جنگی از سوی
هیات حاکمه نئوکنسرواتیو
آمریکا بود .اما این عقب
نشینی به معنای کنار رفتن
کشمکشها و تناقضات میان این
دو قطب نیست .اقدام اخیر
بیشتر گامی به پس برای تامین
شرایط آتی و گامهای آتی به
پیش است .بعالوه این تصور
که آمریکا میتوانست به سادگی
حمله نظامی همه جانبه مانند
عراق به ایران را در دستور
خود قرار دهد ،هیچگاه واقعی
نبود .آمریکا نه توان نظامی و

لجستیکی آن را داشت و نه حمله به
ایران تشابه چندانی با حمله به
عراق میتوانست داشته باشد.
تهدیدات و تبلیؽات نظامی در دوره
ای شدت گرفت .اما فاصله میان
تبلیؽات جنگی و در دستور گرفتن
چنین سیاستی همواره عمیق و
گسترده بود .برسمیت شناسی
موقعیت جدید الزاما به معنای
"امتیاز دهی" نیست.
آمریکا به دنبال ترمیم موقعیت
ضربه خورده خود در منطقه و
حفظ و تحکیم موقعیت خود در
سطح بین المللی است .از این رو
تؽییر دیپلماسی در قبال رژیم
اسالمی در محور تالقی چند
سیاست قرار دارد .آمریکا تا
همینجا توانسته است که به سیاست
همگون تری در سطح جهانی در
قبال رژیم اسالمی دست یابد .اروپا
از سیاست جدید آمریکا استقبال
کرده است .چین به آن تمکین کرده
است .روسیه نیز واکنش کم و بیش
مشابهی نشان داده است .به عبارتی
توپ در زمین رژیم اسالمی قرار
گرفته است .در عین حال تخفیؾ
تنش در این چهارچوب به دولت
آمریکا امکان میدهد که نیروی خود
را بر روی شاخه دیگر اسالم
سیاسی یعنی القاعده و طالبان
متمرکز کند .اما هر درجه پیشروی
در این چهارچوب در میان مدت
موقعیت آمریکا را برای تؽییر
توازن قوا در قبال رژیم اسالمی و
موقعیت این نیرو در منطقه فراهم
میکند.
واقعیت این است که دیپلماسی
کنونی بر خالؾ تصورات کودنانه
جریانات اسالمی منجر به تضمین
آینده رژیم اسالمی در منطقه و
جامعه نیست .ثانیا وضعیت و
توازن قوای کنونی خود در دور
بعدی تماما مورد مشاجره و قابل
تؽییر و موضوع کشمکش است.
ثالثا سرنوشت رژیم اسالمی را نه

ضوارٍ ١۵١
جدال با آمریکا بلکه طبقه کارگر و
مردم آزادیخواه و جنبش سرنگونی
طلبانه توده های مردم تعیین
خواهند کرد .سرنوشت رژیم
اسالمی را نه آمریکا بلکه مردم به
کمین نشسته این اوباش اسالمی
تعیین خواهند کرد.
رژيم اسالمی :از دو سو در منگنه
رژیم اسالمی نیز در پس این تؽییر
و تحوالت به دنبال پیشروی اهداؾ
سیاسی جنبش اسالم سیاسی و
بهبود موقعیت العالج خود در
جامعه است .نه تنها در تقابل با
آمریکا و متحدینش قرار گرفته
است ،بلکه رو در روی مردمی
است که در یکسال گذشته
بزرگترین خیزش برای بزیر
کشیدن این آدمکشان اسالمی در
دستور قرار دادند .از این رو رژیم
اسالمی نیز برای بقاء و حفظ
موقعیت رو به افول خود و
گسترش سهم خود در ساختار
قدرت سیاسی در منطقه تالش
میکند .جنگ در عراق مهمترین
محمل برای پیشروی این نیروی
ارتجاعی را فراهم آورد .به
اعتباری برنده جنگ آمریکا در
عراق ،رژیم اسالمی بود .رژیم
اسالمی این شرایط را به سکوی
پیشروی تهاجم بعدی خود تبدیل
کرد .جنگ اسرائیل و حزب هللا در
لبنان عرصه دیگر این رو در
رویی بود .کشتارها و بمبارانهای
وحشیانه اسرائیل در مجموع در
خدمت پشبرد سیاست منطقه ای
رژیم اسالمی قرار گرفت .جنگ
اسرائیل در ؼزه نیز در همین
راستا قرار داشت.
از این رو شادی رژیم اسالمی از
تؽییر سیاست تاکتیکی آمریکا و
تالش برای "آؼازی نو" نمیتواند
دوام چندان و یا موجب آسایش
خاطر اوباش اسالمی حاکم در
ایران باشد .دالیل برای اٽبات این
حکم متعددند .در درجه اول این
تؽییرات به معنای از میان رفتن
تقابل دو قطب تروریستی در سطح
جهان و مشخصا تقابل آمریکا و
رژیم اسالمی نیست .این تؽییرات
تاکتیکی و اساسا کوتاه مدت هستند.

صفحَ ۶
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يک دًيآ بِتر

تشديد تحريمهای اقتصادی ،تقابل دو قطب تروريستی
علی جوادی
افت و خیزهای یک تقابل دوره ای
اند .تشدید تخاصمات مناسبات میان
دو قطب یک نتیجه شکست و دست
اندازی های دیپلماسی کنونی است.
بعالوه و مهمتر ،هر درجه توافق و
گسترش احتمالی این دیپلماسی از
جانب توده های مردم آزادیخواه
بمٽابه یک "عقب نشینی" و "چراغ
سبزی" برای تعرض به رژیم
اسالمی است.
مردمی که در کمین رژیم اسالمی
نشسته اند ،از چنین موقعیتی برای
پیشروی خود بهره برداری خواهند
کرد .و در این چهارچوب باید به
این واقعیت اشاره کرد که موقعیت
رژیم اسالمی در قبال مردم
معترض در ایران مساله ای منطقه
ای نیست ،مساله ای کشوری و
حاصل توازن قوای میان رژیم
اسالمی و مردم است .برخالؾ
تصور حاکمان اسالمی پیشروی
ارتجاع اسالمی در منطقه به معنای
تؽییر توازن قوا میان طبقه کارگر
و توده مردم زحمتکش و رژیم
اسالمی نبوده و نخواهد بود .هر
گونه تؽییری در این راستا مساله

ای "داخلی" و منوط به موقعیت
جنبش های اجتماعی و رژیم
اسالمی است .شکست افق
جریانات راست پرو ؼرب در
ایران و حاشیه ای شدن چشم
اندازشان به معنای شکست چشم
انداز و توان جنبش توده های
مردم سرنگونی طلب نیست.
شکست مجدد استراتژی و
سیاست جنبش ارتجاعی اصالح
طلبی حکومتی ،شکست مردم
معترض و به پا خواسته نیست.
استراتژی و شکست این نیروها
را باید به پای خودشان نوشت.
برای رژیمی که هر تالطمی
میتواند برایش آؼاز طوفان مرگ
باشد ،گذر از چنین گردابی بیش
از حد مخاطره آمیز است .بی
جهت نیست که خامنه ای خود
ناچار به اعالم اولین موضع
رسمی در قبال پیام آمریکا و دور
جدید دیپلماسی شد .مدیریت
کنترل شده این "مبادالت" یک
سیاست رژیم اسالمی است.
چند نکته ديگر
این تؽییر و تحوالت و بند و بست

های سیاسی به تؽییری در
موقعیت العالج رژیم اسالمی
منجر نخواهد شد .رژیم اسالمی
در یک بن بست اقتصادی قرار
دارد .راه حلی هم ندارد .هر
گونه تؽییری در این راستا به
سرنگونی رژیم اسالمی گره
خورده است .رژیم اسالمی یک
پروژه اقتصادی شکست خورده
است .فاکتورهایی خارج از
حیطه عملکرد رژیم ترسیم کننده
این موقعیت رژیم اسالمی هستند.
رژیم اسالمی در دوران هاشمی
رفسنجانی نتوانست تؽییری در
موقعیت اقتصادی خود ایجاد کند.
در دوران احمدی نژاد و یا هر
قمه کش دیگری نیز چاره ای
نخواهد داشت .از طرؾ دیگر
مردم حکم به سرنگونی رژیم
اسالمی داده اند .رژیم با نسلی از
مردم رو در رو است که سهم
خودشان را از زندگی میخواهند.
مردمی که بر این باورند که
میتوانند رژیم اسالمی را بزیر
بکشند .سیاست ،تعیین کننده زمان
سقوط این رژیم جانی است .و
باالخره نسل جوانی که تره برای

فرهنگ و چهارچوب های
ایدئولوژیکی رژیم اسالمی خرد
نمیکند .این مجموعه زمینه های
عینی سقوط رژیم اسالمی است.
اعتراضات یک ساله اخیر حتی
کودن ترین مفسرین را به
سرنگونی رژیم اسالمی "متقاعد"
کرده است.
آمریکا تاریخ را نمیسازد .آمریکا
در پس تهاجم نظامی اش به
منطقه توانست توازن قوای
منطقه را بر هم بزند .هر چند که
رژیم اسالمی در کوتاه مدت
محصول چنین تؽییراتی را از آن
خود کرده است .اما همین
مناسبات به شدت ناپایدارند.
سیاستهای کنونی هم پایدار و یا
تعیین کننده محور مناسبات رژیم
اسالمی و آمریکا نیستند .این
صحنه بازیگران دیگری هم
دارد .جنبش سرنگونی طلبانه
مردم معادالت پیشین را تماما در
بستر جدیدی قرار داده است.
منطقه صحنه جدال جنبش های
اجتماعی است .توافقات و سازش
های کنونی ؼرب با رژیم
اسالمی منجر به تمیکن مردم و
جنبش های آزادیخواهانه ،برابری
طلبانه و کمونیستی به چنین
سرنوشتی نخواهد شد.

آثار هٌصْر حکوت را بخْاًيذ!
برای ُر کارگر ّ کوًْيستی کَ بَ برپائی جاهعَ ای سْسياليستی فکر
هيکٌذ ّ آى را اهری هبرم ّ هوکي هيذاًذ ،هٌصْر حکوت يک گٌجيٌَ
غٌی آهْزش است.
http://hekmat.public-archive.net/
www.m-hekmat.com/
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سخنرانى در کنگره دوم منصور حکمت،

تفاوتهاى کمونيسم منصور حکمت
سياوش دانشور
حضار محترم ،رفقاى گرامى!
حضورتان را در کنگره دوم
منصور حکمت خیر مقدم میگویم
و از بنیاد منصور حکمت و رفیق
آذر ماجدى عزیز که این فرصت
را فراهم آورد تا بتوانیم در باره
گوشه هائى از زندگى سراسر
مبارزه انقالبى ،دیدگاه ها و
جایگاه اجتماعى منصور حکمت
صحبت کنیم صمیمانه تشکر
میکنم .همینطور به همرزمان
عزیزی که از مراکز مختلؾ
صنعتی و شهرهای ایران به
کنگره پیام فرستادند صمیمانه
درود میفرستم.
در این فرصت ترجیح میدهم
بجاى متمرکز شدن روى جنبه اى
از دیدگاه و نظرات منصور
حکمت در باره تفاوتهاى کمونیسم
منصور حکمت و ریشه هاى آن
در یک مقیاس تاریخى اشاراتى
داشته باشم.
ماترياليسم پراتيک
امروز در گورستان هاى گیت
پاى مقبره مارکس و منصور
حکمت گل گذاشتیم و یاد این
رهبران طبقه کارگر را گرامى
داشتیم .روى مقبره مارکس جمله
اى نوشته شده که تمام داستان
زندگى کمونیسم مارکس و لنین و
منصور حکمت را توضیح میدهد:
"تمام فالسفه به طرق مختلؾ
جهان را تفسیر کرده اند ،حال
آنکه مسئله برسر تؽییر آنست".
این جمله همانطور که مطلع
هستید از کتاب ایدئولوژى آلمانى
و تزهائى در نقد ماتریالیسم
فویرباخ گرفته شده است .مارکس
قبل از تدوین سرمایه و مانیفست
کمونیست ،قبل از کمون پاریس
اولین حکومت کارگرى جهان،
قبل از ایجاد انترناسیونال اول
کمونیستى ،و قبل از بسیارى جدل
ها در جنبش سوسیالیسم بین
المللی و دربدرى ها از دست
پلیس و دولتهاى وقت ،به نقد
و
مکانیکى
ماتریالیسم
اسکوالستیک و تفسیر گر نشست.
مارکس که زمانى خود جزء

هگلى هاى جوان بود در سال
 ١۳۵۴با نقد ماتریالیسم
فویرباخ به تدوین جهان بینى،
وجود شناسى ،تئورى شناخت و
متدولوژى اى مبادرت کرد که
در اساس با ماتریالیسم پیشین
متفاوت بود .مارکس با کتاب
ایدئولوژى آلمانى و  ١١تز
کوتاه در باره فویر باخ ،یک
ماتریالیسم خود ویژه ،یک
نگرش انتقادى  -علمى و
انقالبى و پیگیر را نسبت به
جهان پیرامون و در مرکز آن
جامعه و پراتیک انسان گذاشت.
آنچه که ماتریالیسم مارکس را
ویژه میکند ،جایگاه تعیین کننده
اى است که پراتيک بطور عام
و پراتيک انقالبى بطور خاص
در نگرش و جهان بینى انتقادى
اش دارد .پراتیک انقالبى در
مارکسیسم یک رکن اساسى نقد
فلسفه است .مارکس ماتریالیسم
خود را در تمایز با ماتریالیسم
کهنه" ،ماتریالیسم پراتیک" نام
مىگذارد و مشخصا ً لفظ
"کمونیست" و "ماتریالیست
پراتیک" را بطور مترادؾ
بکار مى برد .بنا براین از نظر
مارکس ،امر تؽییر جهان و
تالش بیوقفه براى ایجاد این
تؽییر در جامعه توسط آکتور
فعاله ،تعریؾ کمونیسم یا
ماتریالیسم پراتیک است.
اما وقتى دقیق میشوید میبینید
بعد از مارکس ،بجز استثنا یار
دیرین او انگلس ،این نگرش
پس میرود و در قلمرو سیاسى
به اصطالح مارکسیستها و
سوسیالیستها به همان نگرش
تفسیرگر ،فلسفی ،ؼیر انقالبى
و ؼیر انتقادى برمیگردند.
احزاب انترناسیونال دوم نگرش
انتقادى -پراتیکى و تالش براى
تؽییر انقالبى جهان و جامعه را
پس میزنند و با یک نگرش
دترمینیستی راجع به تاریخ و
سیر تکاملى آن به بورژوازى
تسلیم میشوند .این دوره اى
است که براى سالهاى طوالنى
مارکس و آثارش اینجا و آنجا
هست اما جنبش کمونیستى طبقه

کارگر یا حاشیه اى شده و یا مقهور
جنبشهاى طبقات دیگر است .دیگر
نه مانیفست کمونیست و نه انقالب
کمونیستى براى تؽییر جهان در
دستور احزاب انترناسیونال دوم
است.
این وضعیت تا دوره لنین و انقالب
روسیه ادامه دارد .لنین کسى است
که بار دیگر نگرش انتقادى-پراتیکى
مارکس و نقش اراده انسان براى
تؽییر را به مرکز تالش سوسیالیستى
برمیگرداند .متدولوژى لنین ،چیزى
بیشتر از وفادارى عملى به
ماتریالیسم ویژه مارکس ،یعنى
نیست.
پراتیک
ماتریالیسم
ماتریالیسمى که دیالکتیک رابطه
متقابل پراتیک انسانى با جهان عینى
را دریافته است .همین دیدگاه و جدل
هاى او با منشویکها ،لنین و رگه
لنینیسم را خود ویژه میکند .و الزم
به تاکید است اگر این دیدگاه نبود به
احتمال قوى انقالب اکتبرى هم در
کار نبود.
با شکست انقالب اکتبر مجددا این
نگرش حاشیه اى میشود .ما در قرن
بیستم با انواع سوسیالیسم و مدعیان
مارکسیسم روبرو هستیم که ادعائى
براى تؽییر انقالبى جهان ندارند.
شما حتما در فروم هاى مارکسیستها
که مرتبا در کشورهاى اروپا
برگزار میشود شرکت کرده اید و یا
راجع به آن خوانده اید .صدها نفر
روشنفکر بورژوا و اساتید و به
اصطالح فیلسوؾ مارکسیست جمع
میشوند .اما حرفهائى که بنام مارکس
میزنند حیرت آور است .یک ذره
امید ،یک ذره تالش براى تؽییر،
اینکه وضع موجود را قبول نکنى،
و مهمتر اینکه این به اصطالح
مارکسیستها خودشان فعال و رهبر و
تریبون جنبش سوسیالیستى کارگران
باشند دیده نمیشود .حتى آنجا که
کسانى پیدا میشوند و از یک تز
مارکس و صحت آن دفاع میکنند،
صرفا دفاعى از تئورى مارکس
میکنند به این معنى که مارکس
درست گفته است .اما چیزى در باب
چه بايد کرد در این نگرش و
سازماندهى جنبشى بر اساس این
دیدگاه ها دیده نمیشود و حتى

ادعایش هم وجود ندارد.
شکست انقالب اکتبر موجب شیفتى
در کمونیسم قرن بیستم شد که
مشخصه اش جدائى کمونیسم از
کارگر و جدائى از مارکس است.
ناسیونالیسم ،دمکراسى و رفرمیسم
گرایشات اصلى اى هستند که سر
منشاء انواع کمونیسم هائى اند که
به همه چیز مربوط اند بجز به
مارکس و به انقالب کمونیستى
کارگرى و به تؽییر جهان .تردیدى
نیست که کمونیسم بعنوان جنبش
طبقه کارگر علیه سرمایه دارى
وجود دارد اما یا منکوب شده و یا
بحدى ضعیؾ است که نمیتواند
بعنوان بسترى متمایز و جهانى و
حتى منطقه اى و کشورى خود را
مطرح کند .تردیدى نیست در طول
این سالها کم کمونیست و
مارکسیست و معترض و منزجر
از این اوضاع وجود نداشتند .اما
بازیگر صحنه جنبش هاى طبقات
دیگر هستند که عمدتا بنا به اعتبار
مارکسیسم و جنبش بین المللى
سوسیالیستى ناچار شدند که اهداؾ
ناسیونالیستى و رفرمیستى و
دمکراتیک خود را در زرورق
کنند.
عرضه
"مارکسیسم"
انقالبات ،خیزشها ،اعتراضات،
مبارزات ،جنگ ها و قیام هاى
متعددى را هم در طول قرن داشته
ایم .انواع مکاتب ،نشریات و
گرایشات متعدد را هم داشته ایم که
بخشا با نام مارکسیسم حرؾ زده
اند .ولى از لنین به بعد آن رگه
ماتریالیسم پراتیک ،آن متدولوژى
آن
پراتیکى،
–
انتقادى
مارکسیسمى که پراتیک انقالبى را
محور قرار میدهد و براى پیروزى
و قدرت گیرى کمونیسم تالش
میکند را نداشته ایم.
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سخنرانى در کنگره دوم منصور حکمت،

تفاوتهاى کمونيسم منصور حکمت
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منصور حکمت کسى است که بعد
از لنین این پرچم را دوباره بدست
می گیرد .ویژگى منصور حکمت
اینست که جزء این حکیم باشی
هاى سوسیالیست و مفسرین تاریخ
نیست .در متن انقالب  ۴٥ایران
جوانى  ٧۳-٧٥ساله بعنوان یک
مارکسیست از انگلستان به ایران
برمی گردد .کسى که هیچ رگ و
ریشه اى در تاریخ چپ آن جامعه
ندارد ،از فعالین کنفدراسیون
دانشجویان در خارج کشور
نیست ،از محصوالت چپ
رادیکال ایران نیست ،مشتق چندم
استحاله سنت ناسیونالیستى و
رفرمیستى جبهه ملى و حزب
توده نیست .اما با همین دیدگاه
مارکسى که قریب هفتاد سال است
خاک میخورد وارد انقالب ایران
می شود و در کمتر از سه سال
کل دستگاه فکرى چپ رادیکال
ایران را که اساسا ناسیونالیست و
رفرمیست است منهدم میکند و
دیگر سوسیالیسم و
بار
مارکسیسمى را روى نقشه سیاسى
ایران میگذارد که منشاء آن همین
جهان بینى و نگرش انتقادى-
پراتیکى مارکس است.
بحث من این نیست که گویا بجز
خود مارکس و بعدتر لنین و
منصور حکمت ،کسى نبوده است
که تمایز و تفاوت ماتریالیسم
تفسیرگر و ؼیر انقالبى و
مکانیکى را با ماتریالیسم انقالبى
و پراتیک مارکس درک کند.
البد کم استاد فلسفه و تاریخ نبودند
که این تمایزها را در جزئیات از
بر بوده اند .بحث برسر اینست که
سياسى
رهبر
لنین
بعد
مارکسيست و پراتيسين انقالبى
اى به صحنه نیامد که سنت فکرى
و پراتیکى اورژینال مارکسی را
بعنوان کمونیسم و مارکسیسم به
کرسى بنشاند .منصور حکمت
بطور عینى ،و نه بخاطر اینکه
رفیق ماست ،چنین جایگاهى
دارد .او تنها کسى است که با
دست خالى و از صفر شروع کرد
و کمونیسم خود ویژه مارکس را
به کرسى نشاند و به مارکسیسم

رایج تبدیل کرد .او تنها کسى
است که بعنوان جنجالى ترین
چهره و شخصیت سیاسى و
رهبر چپ حتى توسط اردوی
راست برسمیت شناخته شد و
همه در موارد مهم منتظر بودند
که منصور حکمت چه میگوید.
امروز بسیارى موضوعات و
مواضع سیاسى در باره مسائل
جامعه وجود دارند که هر
لیبرال و راستى هم براحتى
ظاهرا آن را می پذیرد .زمانى
بود که حتى چپ ها و به
اصطالح کمونیست هاى آن
مملکت هم چنین ادعاهائى
نداشتند .منصور حکمت جامعه
و زمین سیاست و سیستم
ارزشى را زیر و رو کرد و به
اپوزیسیون ایران و عراق و
جنبش موسوم به کمونیستى در
قلمروهاى مختلؾ معیارهاى
جدیدى تحمیل کرد .این اولین
تفاوت مهم کمونیسم منصور
حکمت است که او را در
شرایط و چهارچوب تاریخى
تماما متفاوت و نامساعدى ،در
ردیؾ مارکس و لنین و در
سنت سیاسى و فکرى واحدى با
مارکس و لنین در قیاس با
دیگر مارکسیستها و کمونیستها
و رهبران سوسیالیست در
سطح ایران و جهان میگذارد.
تاريخ يا جامعه
یک ویژگى و تفاوت مهم دیگر
کمونیسم منصور حکمت تقابل
با دترمینیسم و جبر گرائى
است .برخالؾ بسیارى از
ماتریالیست هاى مفسر که از
تاریخ ،اهمیت طبقات تاریخى،
دوران ،ضرورت تکامل طبقات
و نیروها و عناصر تاریخى
سخن میگویند و از آن نتیجه
میگیرند که حاال وقت چه کارى
رسیده یا نرسیده ،منصور
حکمت قدوسیتى براى تاریخ
قائل نیست .براى او تاریخ چه
میگوید مهم نیست ،ما چه
میخواهیم مهم است .و این یکى
از مهمترین گوشه هاى
ماتریالیسم پراتیک بعنوان

کمونیسم دخالتگر و سیاسی برای
تؽییر جهان است .براى منصور
حکمت وجود سرمایه دارى و وجود
جنبش طبقه کارگر براى دست بردن
به انقالب کمونیستى کافى است .در
نتیجه منصور حکمت نه به فرهنگ
مردم ،نه به سطح آگاهى آنها ،نه به
زنجیرها و قیود تاریخ توجه دارد
بلکه با تالش براى تؽییر جامعه
توسط پراتیک اجتماعى – طبقاتى
تاریخ را شکل میدهد .یک تاکید و
تز مهم کمونیسم و متدولوژى
کمونیستى منصور حکمت اینست که
هیچ چیزى بیرون بشر اتفاق نمى
افتاد .قرار نیست تاریخ بخودی خود
به چیزی منجر شود ،قرار نیست
"تقی به توقی" بخورد و ما رستگار
شویم! بشر اگر بخواهد میشود و اگر
نخواهد نمیشود .در نتیجه نقش
تصمیم ،نقش انتخاب انسانها ،دست
بردن به عمل انقالبى و دخالتگرى
در سیاست براى تؽییر اصل است و
نه تاریخ .او عالقه ویژه اى دارد که
کمونیسمش با عباراتى مانند
پراتیک ،دخالتگر ،انقالبى و سازش
ناپذیر معرفه و شناخته شود.
بعنوان نظريه پرداز مارکسيست
منصور حکمت بعنوان یک
و نظریه پرداز
تئوریسین
مارکسیست و دقیقا به اعتبار نگرش
انتقادى – پراتیکى – انقالبى اش به
جهان و جامعه و سنتهاى موجود،
کارنامه درخشان و خود ویژه اى
دارد .آثارى که از او بجا مانده است
براى کارگر کمونیست قرن بیست و
یکم یک گنجینه ؼنى آموزش و یک
اسلحه مهم براى انقالب کمونیستى
است .آثار منصور حکمت اساسا
ویژگى ایرانى و کشورى ندارند و
عمیقا ملهم از یک نگرش
انترناسیونالیستى است که کارگر
کمونیست در ایتالیا ،انگلستان ،آلمان
و هر گوشه جهان میتواند پالتفرم و
مبناى فعالیت کمونیستى خود بکند.
معموال کسانى پیدا میشوند که با یک
نگرش پوزیتویستى و از ته تاریخى
به جوانبى از دیدگاه ها و سیاست
هاى آدمهاى مشهور ایراد میگیرند.
اما اهمیت شخصیت هاى تاریخى را
نمیتوان اینگونه تبیین و بررسى
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کرد .امروز کاپیتال و مانیفست
مارکس هنوز جزو پرو فروش
ترین کتابهاست .کسى اهمیت
مارکس را با بحث هائى که ممکن
است امروز براى مبارزه
سوسیالیستى موضوعیت خود را
از دست داده باشد ،نمی سنجد.
اهمیت مارکس در بستن پرونده
ؼول هاى فکرى و فلسفى پیش از
خود و بدست دادن نقدى جامع و
محکم از سرمایه دارى و راه حل
برون رفت از آن از طریق یک
انقالب کمونیستى است .یا بخشی
از آثار لنین امروز موضوعیت
خاصى براى کارگر کمونیست و
جنبش سوسیالیستى قرن بیست و
یکمى ندارد و یا ناکافى است .اما
اهمیت لنین که داد دنیا و
بورژوازى را در آورده و هنوز
علیه اش تبلیؽات شنیع میکنند اینها
نیست .اهمیت لنین در اینست که
نشان داد سوسیالیسم امکان پذیر
است و با تالش و نگرش انقالبى
اش کوه یخ انترناسیونال دومى ها
را درهم شکست و کمونیسم و
بلشویسم را به امید رهائى بشر در
جهان تبدیل کرد.
اهمیت منصور حکمت از زاویه
تاریخى و کارى که انجام داد
اینست که در تقابل با اردوگاه هاى
قوى به اصطالح سوسیالیستى و
در تقابل با سنت گسترده چپ
و
ناسیونالیست
رادیکال
رفرمیست ،کمونیسم متمایزى را
به صحنه آورد .ترند سیاسى
معتبرى را شکل داد و دست بکار
سر و سامان دادن به کمونیسم
بعنوان جنبش سوسیالیستى طبقه
کارگر شد .کمونیسم منصور
حکمت حاصل نقد و جمعبندى یک
تاریخ طوالنى ؼیر کارگرى و
ؼیر کمونیستى بعد لنین است .این
دومین تفاوت مهم کمونیسم
منصور حکمت است.
مائویسم بدون انقالب چین اهمیتى
پیدا نیمکرد ،لنینیسم بدون انقالب
روسیه جایگاهى نمى یافت ،اما
کمونیسم منصور حکمت بدون
جوش خوردن با واقعه اى تحت
این پرچم ،چپ را در ایران و
منطقه زیر و رو کرده است.
دیدگاه هایش از چنان انسجام و
پیوستگى و استحکامى برخوردار
است که ظرفیت این را دارد که با
یک پیروزى کارگرى مثال در
ایران منشاء انفجار مجدد جهانى
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کمونیسم شود.
نگرش انتقادى
از دیگر ویژگی هاى مهم
کمونیسم منصور حکمت نگرش
انتقادى و تقابل با درک ؼیر زنده
از سیاست و جامعه و مبارزه
طبقاتی است .یک مطالعه ساده
آثار او ،یا تجربه فردى کسانى که
همرزم منصور حکمت بودند،
نشان میدهد که او در عین حال
که خود پرچمدار و تدوین کننده
سیاست ها و تئوری های این
جنبش است ،مرتبا برای پیشروی
بازبینى می کند و بقولى اسلحه
اش را تیز می کند و جال می
دهد .او شخصیتى است که همیشه
ناراضى است و در هیچ دستاورد
تئوریک یا پیروزى سیاسى جا
خوش نمیکند .همیشه پیشقراول
بجلو رفتن است .همیشه می
خواهد سنگر جدیدى را فتح کند.
همیشه چهارچوب محکمترى به
نگرش انتقادى اش می دهد.
همیشه تر و تازه و زنده است .تا
میخواهى روى مسئله اى متمرکز
شوى و دوره اى کار کنى ،طرح
جدیدى و ایده جدیدى براى
پیشرفت همان کار طرح می
شود .نقد همواره عمیق و عمیق
تر میشود .براى او هدؾ روشن
است؛ نابودى نظام سرمایه دارى
از طریق یک انقالب کارگرى.
در این مسیر با اینکه انسان بشدت
پا رو زمین و ابژکتیوى است اما
تسلیم شرایط و محدودیت ها
نمیشود .براى او روشن است که
شرایط و چهارچوب هاى تاریخى
دامنه عمل فعالیت کمونیستى را
مشروط مي کند اما در عین حال
برایش روشن است که این شرایط
و چهارچوب ها را با پراتیک
انقالبى می توان تؽییر داد و براى
تؽییرش تالش می کند .اینهم از
همان درک عمیق و متدولوژى
ماتریالیسم پراتیکش ناشى می
شود.
یک مثال ،احیاى مارکسیسم در
کشورى است که در آن سنت هاى

کمونیسم موجود روسى و چینى
و انواع گرایشات چپ رادیکال
و ناسیونالیسم چپ حاکم اند.
اینکار شبیه کوه کندن است.
منصور حکمت به جنگ این
پدیده وسیع می رود و موفق می
شود .اما بمجرد اینکه موفق می
شود با افتادگى خاصى می گوید
اینکارها الزم بود و دفاع از
مارکس و احیاى آن ضرورى
بود اما این اگر به کارگرى شدن
بیشتر مارکسیسم و مارکسیست
شدن بیشتر کارگر منجر نشود،
چه فایده دارد؟ بالفاصله به نقد
محدودیت هاى سنت ضد
رویزیونیستى می نشیند و بحث
را از چهارچوب قرائت از
تئوری ها و انحرافات فکرى به
تقابل جنبش هاى متمایز
اجتماعى می برد .از مارکسیسم
انقالبى به کمونیسم کارگرى
شیفت میکند و بحث را از تمایز
عقیدتى -هویتى به تمایز
اجتماعى و طبقاتى می برد.
کمونيسم خالف جريانی
یک تفاوت دیگر منصور
حکمت ویژگى خالؾ جریان
بودن آنست .منصور حکمت در
ایران دو بار حزب کمونیستى
تشکیل داد .شرایط اجتماعى
تشکیل این دو حزب در دنیا
نامساعدترین و بدترین و سخت
ترین وضعیت است .یکى
تشکیل حزب کمونیست ایران
در دوره اى است که اساسا
دوره قتل عام انقالبیون و
کمونیست ها بعد از شکست
انقالب  ۴٥است .دوره اى که
همه متوارى می شدند و به
بازبینى "اصال انقالب ؼلط بود"
نشسته بودند .دوره دیگر زمان
فروپاشى دیوار برلین و اعالم
پایان کمونیسم توسط بورژوازی
در دنیا است .دوره اى که کرور
کرور کمونیست ها و
مارکسیست هاى سابق خودشان
به تریبون نقد مارکس و
کمونیسم و پرچمدار دمکراسى
تاچریستی و ریگانیستی تبدیل
شده بودند .منصور حکمت در

این دوره حزب کمونیست کارگرى
را بنیان گذاشت .خالؾ جریان
بودن ،تسلیم نشدن ،سازش ناپذیرى،
انقالبیگرى ،امید بردن به دنیاى
یاس و ناامیدى و سنگربندى علیه
بورژوازی از مشخصات کمونیسم
منصور حکمت است.
کمونيسم کارگری
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موضع دفاع می گذارد که
ناسیونالیست بودن را حتى براى
ناسیونالیست ها به فحش تبدیل
میکند .کمونیسم منصور حکمت
عمیقا انترناسیونالیست است و علیه
قصابى ملى طبقه کارگر به ملت
ها ،قوم ها و هویت هاى کاذب ملى
است .او در عین حال عمیقا
سیاسى است و موانع و مسائل
پیشاروى مبارزه و اتحاد کارگران
را می شناسد و براى سواالت
سیاسى مانند مسئله ملى راه حل
می گذارد تا هم ناسیونالیسم را خلع
سالح و منزوى کند و هم شرایط
بسط مبارزه طبقاتى و اتحاد
کارگران را تسهیل کند.

کمونیسم قبل از منصور حکمت
اساسا ؼیر کارگرى است .او براى کمونيسم ضد اسالمی
کارگرى شدن کمونیسم ،کل تاریخ کمونیسم قبل از منصور حکمت یا
و رگ و ریشه و فرمول ها و خودش "سوسیالیسم اسالمى" است
متدولوژى کمونیسم بورژوائى و و شاخه منشعب از حزب ملل
چپ رادیکال را زیر و رو میکند تا اسالمى و نهضت آزادى است ،یا
تمایز سنت مارکسى و کارگرى را موالیش على است ،یا نسبت به
تحکیم کند و این امر را در اسالم و مذهب ؼیر انتقادى است و
برنامه،
چهارچوب
تاکتیک ،به "مذهب توده ها" تکریم میکند.
،
کار
سبک
،
فرهنگ
سیاست،
کمونیسم منصور حکمت آگاهانه
،
سازماندهى
نوع
،
حزب
تئورى
ضد دین است .نه فقط ضد اسالم
پایه اجتماعى و گوشه گوشه جنبش بعنوان یک جنبش سیاسى بلکه ضد
اش بسط می دهد .بخش وسیعى از اسالم است .برای او اسالم بخشی
آثار منصور حکمت ،نقش کلیدى و از لمپنیزم در جامعه است و
منحصر بفردش در تشکیل سازمان پالتفرم اسالم زدائى دارد .منصور
ها و احزب مهم کمونیستى در حکمت حاکمیت دستگاه دین را در
ایران تا آخرین سخنرانی هایش در ردیؾ حاکمیت مافیا و مواد مخدر
پلنوم چهاردهم حزب کمونیست میداند و آگاهانه براى جمع کردن
کارگرى بر این امر تاکید دارد .بساط آن تالش میکند .منصور
براى منصور حکمت حزب حکمت به سکوالریسم اکتفا نمیکند.
کمونیستى تنها بعنوان حزبى زمانى تمایز مارکسیستها و لیبرالها
کارگرى معنى دارد که هدؾ برسر سکوالر بودن جامعه نبود،
بالفصلش سازماندهى انقالب این برسر این بود که کمونیست ها
طبقه براى برپائى جامعه اى علیه مناسبات ملکى جامعه
کمونیستى است .این یک تفاوت بورژوائى بودند .اما کمونیسم
مهم و اساسى کمونیسم منصور منصور حکمت بدلیل نقش جدید
حکمت است.
مذهب در سیاست و خفقان و
کمونيسم انترناسيوناليستی

بردگى و توحشى که سرمایه
بکمک آن ساخته است ،آگاهانه
علیه این سالح سرمایه دارى می
جنگد و پالتفرمش جارو کردن
جنبش اسالمى است .اهمیت این
تفاوت منصور حکمت وقتى بیشتر
روشن مي شود که دمکرات ترین
و لیبرال ترین دولتهاى ؼربى تا
عمده چپ هاى ؼربى و جهان
سومى تالش دارند با جناحى از
مذهب بسازند.

کمونیسم قبل از منصور حکمت
ناسیونالیست است و افقى محدود و
محلى و در مواردى قسمتى دارد.
کمونیسم او برعکس ،دشمن
ناسیونالیسم است .منصور حکمت
بویژه در دوره سقوط بلوک شرق و
عروج ارتجاع قوم پرست و
فاشیست ،ناسیونالیسم را در بستر
اصلى اش مورد تهاجم فکرى و
سیاسى قرار میدهد و همراه با آن
جایگاه جناح چپ اش را هم روشن کمونيسم منتقد دمکراسی
میکند .منصور حکمت براى دوره یک تفاوت دیگر کمونیسم منصور
اى ناسیونالیسم را آنچنان در

صفحَ ٠ .
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يک دًيآ بِتر
پذیرد.

سخنرانى در کنگره دوم منصور حکمت،

تفاوتهاى کمونيسم منصور حکمت
سياوش دانشور
حکمت برخوردش به مقوله
دمکراسى است .منصور حکمت
دمکراسى را به دیکتاتورى
ترجیح میدهد اما چهارچوب
دمکراسى را بعنوان تبیین بورژوا
از آزادى نمی پذیرد .او می گوید
طبقات اجتماعى و جنبش هاى
سیاسى تفسیر خودشان را از
آزادى دارند .اسم این آزادیخواهى
عمیق براى ما سوسیالیسم است.
روایت
حکمت
منصور
بورژوازی از آزادی را نمی
پذیرد و بویژه در جائى که دنیا
زیر پرچم دمکراسى رژه می
رود و دمکراسی پرچم حمله به
کمونیسم است ،دمکراسى را به
ریشخند می گیرد و با نقد
بنیادهاى آن تفاوت عمیق
آزادیخواهی سوسیالیستی و
دمکراسی خواهی بورژوائی را
ترسیم می کند.
انقالب و اصالحات
یک تفاوت دیگر کمونیسم منصور
حکمت برخورد به اصالحات و
رفرم و تبیین رابطه انقالب و
اصالحات است .براى او
اصالحات با انقالب تناقضى
ندارد و انقالب بدون حاضر بودن
در صؾ اول مبارزه براى بهبود
و اصالح وضع موجود به نفع
کارگران و توده مردم ؼیر ممکن
است .این جنبه که یکى از
مهمترین ویژگی هاى کمونیسم
منصور حکمت است موضوع
بحت گسترده و بررسى تاریخى
است .نکته مهم اینست که منصور
حکمت نه انقالبیگرى اى را قبول
دارد که پرچم اصالحات را دست
بورژوازى داده است و نه تالش
براى ایجاد رفرم و اصالح را با
رفرمیسم یکى میداند .منطق و
نگرش او در این زمینه زندگى و

مبارزه واقعى و روزمره طبقه
کارگر براى بهبود است .بزعم
کمونیسم
حکمت
منصور
نمیتواند عنصر فعاله و همیشه
درگیر مبارزه اقتصادى طبقه
کارگر نباشد ،چون این تعریؾ
طبقه در جدال روزمره اش
است .براى منصور حکمت مهم
است که انسانهاى معاصرش
چگونه زندگى می کنند .او
رابطه بسیار عمیقى بین بهبود و
رفرم و تالش براى تؽییر ریشه
اى و برگشت ناپذیر ایجاد
میکند.
کمونيسم مدرن
کمونیسم منصور حکمت مدرن
است .این مدرنیسم صرفا در
برخوردش به آزادى زن و یا
مخالفتش با مذهب تبیین نمیشود.
منصور حکمت مخالؾ عقاید و
سنت هاى کهنه است و به
پیشرفت ،علم و تکنولوژى،
فرهنگ آوانگارد ،و هر تحولى
که راه بشر را براى بهتر
زیستن و آزادتر زیستن باز
میکند بشدت عالقه دارد .نقدى
که منصور حکمت به شرق
زدگى و عقب ماندگى فکرى و
فرهنگى دارد و فجایعى که این
عقب ماندگى به زندگى واقعى
انسانهاى امروز تحمیل می کند،
در قلمرو سیاست و برنامه و
مطالباتى که پرچم مبارزه اند
تجلى مى یابد .براى منصور
حکمت تبیین حق در چهارچوب
هاى فرهنگى و ملى و پست
مدرنیستى سر سوزنى اعتبار
ندارد و از آن بعنوان آپارتاید
فکرى و فرهنگى نام میبرد .این
یک مدرنیسم سوسیالیستى است
که کمونیسم او را براى جناح
چپ جامعه ؼربى و کارگر

کمونیست و مردم آزادیخواه بشدت
جذاب می کند.
کمونيسم انسانگرا
و باالخره کمونیسم منصور حکمت
بشدت انسانگرا است .انسانگرائى
عمیق او ریشه در انسانگرائی
کمونیسم مارکس دارد و با اومانیسم
سانتى مانتال لیبرالیسم و لیبرالیسم
چپ تفاوت ماهوى دارد .کم نبودند
و نیستند که مارکسیسم را به ادویه
اى براى تند و تیز کردن لیبرالیسم
و انقالبیگرى ؼیر کارگرى شان
تبدیل میکنند .اما براى کمونیسم
منصور حکمت انسان مقوله اى
مجرد نیست" .ذات انسانى"  ،در
جامعه طبقاتى" ،ذات طبقاتى" و
تعلق انسانهاى کنکرت به طبقات
اجتماعى متخاصم است .پراتیک
انقالبى انسان بعنوان جزئى از
طبقه اجتماعى معین در روابط
اجتماعى معین در نظر گرفته می
شود .منصور حکمت و خود
مارکس علیه ابتذال لیبرالیسمى که
با پرچم انسان منافع طبقه اش را
پیش می برد می شورند و انسانیتى
را تجسم می کنند که تحقق آن تنها
در پایان دادن به طبقات و
تضادهاى طبقاتى است .این شرط
آزادی جامعه و ایجاد شرایط و
اجتماعى است که آزادى فرد شرط
آزادى همگان باشد.
بعنوان جمعبندی
آن جمله معروؾ" ،تمام فالسفه به
طرق مختلؾ جهان را تفسیر کرده
اند ،حال آنکه مسئله برسر تؽییر
آنست" ،جوهر ماتریالیسم پراتیکى
است که دو قطبى مکانیکى
ماتریالیسم تفسیرگر ،یعنى جهان
بیرونى بعنوان واقعیت از یکسو و
ذهن بعنوان آئینه اى که این واقعیت
را منعکس و تفسیر میکند ،را نمی

براى مارکس و لنین و منصور
حکمت ،جامعه و تفکر انسانى در
حلقه پراتيک تحول بخش و
انقالبى به هم پيوند مي خورند .به
این ترتیب ماتریالیسم پراتیک
انسان را در جاى واقعى اش در
تاریخ خویش قرار می دهد .انسان
دیگر نه متفکر و مفسر منفعل
جهان عینى ،بلکه نیروى تؽییر
دهنده جهان است .اوضاع عینى نه
قیود اسارت ،نه مقرراتى براى
تبعیت برده وار ،بلکه شرایطى
براى فعالیت انسان و لذا زمینه
اختیار و اقتدار اوست .این شرایط
دامنه تاریخى قدرت تؽییر انسان را
تعریؾ می کند ،اما خود این دامنه،
خود این شرایط با پراتیک انسانى
دگرگون می شود .انسان تحت
شرایطى که خود تعیین نکرده است
به سازنده تاریخ خویش تبدیل می
شود" .ماتریالیسم پراتیک" دقیق
ترین نامى است که می توان به
نگرش انتقادى ویژه مارکس و
منصور حکمت داد .و در مقیاسى
تاریخى این یک اختالؾ
متدولوژیک و دره عمیقى است که
بین مارکس و فالسفه پیشین ،بین
لنین و منشویسم ،بین منصور
حکمت و کمونیسم بورژوائى و
چپ رادیکال وجود دارد.
بهترین گرامیداشت منصور حکمت
برافراشتن این پرچم انتقادى –
پراتیکى ،دخالتگرى وسیع و
انقالبى در سیاست و جامعه ،تالش
براى کسب قدرت سیاسى و تؽییر
جامعه و تبدیل انسان به سازنده
تاریخ خویش است .یاد منصور
حکمت ،ژوبین عزیز را با
برافراشتن قدرتمند پرچم اش و
تالش براى پیروزى کمونیسم
گرامى میداریم.
متشکرم!
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جهان بدون فراخوان سوسياليسم ،بدون اميد سوسياليسم ،بدون ”خطر“
سوسياليسم ،به چه منجالبى تبديل ميشود!
هٌصْر حکوت
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کٌگرٍ دّم هٌصْر حکوت در ُای گيت لٌذى برگسار ضذ
کنگره دوم منصور حکمت روز
چهارم ژوئیه  0282در های
گیت لندن برگزار شد .در این
روز بمنظور گرامیداشت منصور
حکمت ،در هشتمین سالگرد
درگذشت این انسان بزرگ،
بدعوت بنیاد منصور حکمت
جمعی از دوستداران وی ابتدا در
گورستان های گیت تجمع کردند.
ساعت  8بعدازظهر همگی بسوی
تندیس وی حرکت کردند و در
آنجا گرد آمدند .سبدها و دسته گل
های متعدد و همچنین شاخه های
گل رز که بسیاری از آنها توسط
دوستداران منصور حکمت از
ایران سفارش داده شده بود در
پای تندیس گذاشته شد.
جمع ها و سازمان های زیر در
گرامیداشت منصور حکمت پیام و
گل ارسال کرده بودند :عالوه بر

حاضرین در مراسم ،حزب اتحاد
کمونیسم کارگری ،سازمان آزادی
زن ،خانواده و دوستان ،دسته
های گلی از جانب محافل
کارگری و جمع هایی از
کارگران فاز  8تا  6و فازهای 9
و 82عسلویه ،ذوب آهن اصفهان،
پتروشیمی اراک و ارومیه ،ایران
خودرو ،پاالیشگاه اصفهان،
صنایع فوالد اصفهان ،کارگران
بوشهر ،خدمات شیراز ،کارگران
پرستاران
دماوند،
فصلی
اندیمشک ،کمیته اعتصاب سنندج،
مادر عزیزان از سنندج ،جوانان

طرفدار منصور حکمت سنندج،
فعالین حزب اتحاد کمونیسم
کارگری در نقده ،اشنویه،
پیرانشهر ،ارومیه ،بوکان و
دانشجویان
و
سردشت
آزادیخواه تبریز .برخی از پیام
ها بقرار زیر است:
کميته اعتصاب سنندج :یاد و
خاطره منصور حکمت را با
سازماندهی کمونیستی برای امر
انقالب کارگری گرامی خواهیم
داشت .کارگران بوشهر :آرزوی
ما این بود می توانستیم خود
حضور داشته باشیم و اعالم
کنیم ،نقش و جایگاه منصور
حکمت در میان کارگران مهم
بوده است و امروز اگر در هر
گوشه ای موفقیت هایی به چشم
می خورد نمی توان در این
موفقیت ،نقش منصور حکمت

را ندید .فوالد اصفهان :یاد
منصور حکمت همیشه گرامی
است و در هر قدمی که می
گذاریم احساس می کنیم در کنار
ماست .احساس زیبایی است.
حتی گاها وقتی با کارفرما
مذاکره می کنیم و جاهایی
کرنش می کنیم انگار دارد از
زیر میز به پایمان می زند و می
گوید کوتاه نیا حق با توست.
واقعا در قدم به قدم مبارزات
منصور حکمت را می بینیم.
اگر چه جایش خالی است اما
آنچه که برای ما بجا گذاشته

است چراغ رسیدن به یک دنیای
برابر و بهتر است .یادش گرامی و
راهش پر رهرو باد .مادر عزيزان
سنندج :بدون تردید هر کسی که در
این شرایط و اوضاع ایران از
منصور حکمت دفاع می کند از
آرمانهایی دفاع می کند که
عزیزانمان جانشان را بخاطر آنها
از دست دادند .جمعی از پرستادارن
انديمشک :وقتی اطالعیه حزب
اتحاد کمونیسم کارگری در مورد
وضعیت پرستاران منتشر شد،
مسئولین بیمارستان به جنب جوش
افتادند .ما فهمیدیم که در ترس از
اینکه رو یا روریی با حزب اتحاد
کمونیسم کارگری زیاد شود سریع
به خواستهای ما پاسخ دادند .زنده
باد منصور حکمت .زنده باد حزب
اتحاد کمونیسم کارگری .زنده باد

حکمت را با ادامه راهش گرامی
می داریم .این بیان کل آنچه است
که منصور حکمت آرزو داشته
است .جمعی از فعالين حزب اتحاد
کمونيسم کارگری از شهرهای
پيرانشهر ،نقده ،اشنويه ،اروميه،
بوکان و سردشت :اگر چه در جمع
خود یاد عزیز منصور حکمت را
گرامی می داریم ،اما به این
مناسبت که کنگره منصور حکمت
است در یک جمله کل صحبتهای
خود را خالصه می کنیم ،اساس
سوسیالیسم انسان است .منصور
حکمت یکی از چهرها و
شخصیتهایی است که دوستانش با
افتخار از او یاد می کنند و
دشمنانش با احترام از او صحبت
می کنند.
پس از گل گذاری در پای تندیس،

خانم آذر ماجدی ،مسئول بنیاد آذر ماجدی طی سخنانی از همه
دانشجويان حاضرین و دوستداران منصور
منصور حکمت.
آزاديخواه تبريز :یاد منصور
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کٌگرٍ دّم هٌصْر حکوت در ُای گيت لٌذى برگسار ضذ
و بسوی محل کنگره که در
همان های گیت بود ،حرکت
کردند .کنگره در ساعت  4بعد
از ظهر کار خود را آؼاز کرد
و تا  1و نیم شب ادامه یافت.
ابتدا مریم کوشا ،گرداننده
کنگره ،به شرکت کنندگان در
کنگره چه در سالن و چه در

حکمت در ایران که با پیام ها و گل
یاد او را گرامی داشته بودند ،تشکر
کرد .وی گفت که بسیار خشنود
است که این امکان فراهم آمده است
تا بتوانیم یاد منصور حکمت را در
کنار دوستدارانش گرامی بداریم.
"در سال  ،0227زمانی که این
تندیس در های گیت نصب شد و ما
سالگرد منصور حکمت را گرامی
داشتیم ،گفتم که امیدوارم این نقطه
که میعادگاه مارکس و منصور
حکمت است ،به میعادگاه کلیه انسان
های آزادیخواه ،برابری طلب و

فقدان او در قلب های مان ایجاد
کرده است ،هیچگاه پر نخواهد
شد .جای او همیشه خالی است.
فقدان او را همواره و هر روزه
احساس می کنیم .بویژه در سال
گذشته در خیزش عظیم مردم
علیه رژیم اسالمی بیش از هر
زمانی کمونیست های کارگری و
دوستداران فقدان او را احساس
کردند .بحق باید گفت و بسیاری
هر روزه تکرار می کنند که اگر
منصور حکمت بود ،موازنه
قدرت و معادالت سیاسی در

کمونیست جهان بدل شود .نقطه ای
که امیدبخش ایجاد یک دنیای بهتر
باشد .امروز هم میخواهم بر همین
نکته تاکید کنم .با در نظر گرفتن
ضرباتی که جنبش کمونیسم
کارگری پس از مرگ منصور
حکمت متحمل شد ،این یک واقعیت
شیرین است که موفق شدیم بر
برخی از ضربات و دلسردی های
منتج از آن فائق بیاییم .حفره ای که

ایران متفاوت می بود .جای
خوشحالی است که امروز تعدادی
از دوستان قدیمی او در کنار نسل
جوان اینجا گرد آمده اند تا یاد او
را گرامی بدارند".
بعد از آن ایرج فرزاد ،مجید
حسینی و سیاوش دانشور سخنانی
را در گرامیداشت منصور
حکمت ابراز داشتند .سپس همگی
در پای مقبره مارکس گل گذاشتند

شبکه پالتاک خوش آمد گفت .از
دوستانی که بویژه از ایران گل
و پیام ارسال کرده بودند ،تشکر
کرد .بعد از آن آذر ماجدی
باردیگر از همه تشکر کرد و
سخنانی را در گرامیداشت
منصور حکمت بیان کرد .سپس
یک اسالید شو که نشانگر بخش
هایی از زندگی ژوبین رازانی
یا منصور حکمت بود به نمایش
گذاشته شد که مورد استقبال
بسیار گرم حاضرین قرار
گرفت.
پس از آن سخنرانان بترتیب
ایرج فرزاد ،نسرین رمضانعلی
(از طریق پالتاک) سیاوش
دانشور ،مجید حسینی ،علی
جوادی (از طریق پالتاک) و
آذر ماجدی سخنرانی کردند.
آنگاه میکرفن در اختیار
حاضرین قرار گرفت که در
صورت عالقه خاطره یا
صحبتی بیاد منصور حکمت
بیان کنند .در این بخش ،یدی
کریمی و عبدهللا کهنه پوشی از
سالن و سعید مدانلو و علی

طاهری از پالتاک خاطرات بسیار
شنیدنی و نظراتی ابراز کردند.
مراسم با سخنان پایانی آذر ماجدی
که طی آن اعالم کرد که تدارک
برای کنگره سوم را بزودی آؼاز
خواهیم کرد ،به پایان رسید .این
مراسم در یک فضای بسیار گرم و
رفیقانه برگزار شد.

عکس هایی از این مراسم در لینک
زیر قابل دسترس است:
http://
picasaweb.google.co.uk/
karim.savalan/
Kongre2_MansourHekm
?at4Juli2010
authkey=Gv1sRgCJLA7
bHszdCzuQE&feat=emai
l#
بزودی فیلم این مراسم در وب
سایت های مربوطه قابل مشاهده
خواهد بود .متن کتبی سخنرانی ها
نیز در یک بولتن ویژه منتشر
خواهد شد .در مراسم ،میزی از
انتشارات بنیاد منصور حکمت
وجود داشت که مورد بازدید
شرکت کنندگان قرار گرفت.
تعدادی از آثار منصور حکمت
بفروش رسید و مبالؽی کمک مالی
از طرؾ دوستداران جمع آوری
شد.
بنیاد منصور حکمت
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رژين اسالهی ّاسالم ؛ُر دّ در حال استيصال
هِرداد کْضا
جمهوری اسالمی با توسل به
سرکوب خشن ،یعنی تجاوز،
زندان ،شکنجه و اعدام ،کوشید
جنبش مردم برای سرنگونی را
عقب بنشاند .ممکن است بحران
رژیم تا حدودی تخفیؾ یافته باشد
امّا بهیچوجه بمعنای ح ّل بحران
سیاسی و ثبات رژیم اسالمی نیست.
بکارگیری انواع شیوه های سرکوب
و ارعاب در جمهوری اسالمی
پدیده جدیدی نیست و قدمت آن به
اندازه عمر رژیم کثیؾ و ننگین این
حکومت است .یکی از این شیوه ها
تجاوز به زندانیان سیاسی و افرادی
است که در تظاهرات خیابانی
دستگیر می شوند .تجاوز از منظر
دین البته امری مشروع و مجاز
است ،چرا که بر پایه شریعت اسالم
مردان و زنان جامعه نه شهروندان
با حقوق ،بلکه ؼالمان و کنیزان بی
حق و حقوقی هستند که سرنوشت
شان را پیؽمبر و امام و ولی فقیه
رقم میزنند .و حال اگر از بین آنان
کسی بخواهد با نظام اسالم و پیؽمبر
و امام و یا ولی فقیه دربیافتد و
خواهان سرنگونی رژیم پوسیده و
ارتجاعی اسالمی باشد ،دیگر قطعا
مرتد و ملحد و مفسد فی االرض
است و تجاوز به او از یک عمل
مستحب به عمل واجب دینی تبدیل
میشود.
اعمال وحشیانه و ضد انسانی
همواره در طول سی و یکسال
حکومت جمهوری اسالمی ،چه
آنگاه که میرحسین موسوی و بهزاد
نبوی دولت را در دست داشتند ،چه
در دوره ریاست جمهوری هاشمی
رفسنجانی و محمد خاتمی و چه در
موسوم به
جناح
حاکمیت
"اصولگرا" ،روشی معمول و هر
روزه برای حفظ نظام اسالمی بوده
است .با این احوال آنچه که در
یکسال اخیر رخ داده ،به نوعی
متفاوت از سه دهه گذشته است.
جمهوری اسالمی در یک سال
گذشته دریده تر و وحشی تر از
گذشته رفتار کرده است .علیرؼم
افشاگری قربانیان تجاوز و فاش
شدن این جنایت در مورد کسانی
مثل ترانه موسوی ،که اوباشان
جمهوری اسالمی جانش را گرفتند،

این عمل شنیع همچنان تکرارمی
شود.
در داخل کشور همه چیز روشن
است و جایی برای حاشا و
انکار واقعیات باقی نمانده و
درعرصه بین المللی نیز
اعتراضات نیروهای سیاسی
وسازمانهای حقوق بشر نسبت
به تجاوز و سرکوب و اعدام
ادامه دارد .با این حال رژیم
اسالمی وقعی به این اعتراضات
نمی گذارد .علت چیست؟
حکومت اسالمی به شدت
مستاصل است .هیچ حکومتی
در شرایط متعارؾ و ثبات
سیاسی دست به چنین اعمالی
نمی زند .زمانی که عموم مردم
منزجر و متنفر از حکومت،
حتی برای یک روز تحمل آنرا
ندارند و می کوشند تا ّشر آنرا
از سرخود کم کنند ،زمانی که
رژیم مستاصل است؛ به همه
چیز و همه جا حمله می کند و
ضرب و شتم شهروندان و
زندان و شکنجه و اعدام به
اموری روتین برای رژیم تبدیل
می شود .نه فقط سیاسیون و
اشخاصی که بواسطه حرفه شان
با سیاست ارتباط تنگاتنگ
دارند ،مثل روزنامه نگاران و
تمامی
بلکه
خبرنگاران،
هنرمندانی که درهر رشته ای
ازهنر زیربار رژیم حاکم نروند
و مدح و ثنایش را نگویند نیز
مورد حمله قرارمی گیرند و اگر
زندانی نشوند ،حداقل دستشان از
کار کنده میشود و با محدودیت
های رنگ و وارنگ مواجه می
شوند.
وقتی که حکومت مستاصل است
نیاز به هر الت و لمپنی دارد تا
حمایتش کند؛ اینکه این فرد یک
چاقوکش و جانی باشد برای قتل
دانشجویان در کوی دانشگاه و
سرکوب و کشتار مردم در
خیابان ها و یا مربی فوتبال یا
هنرپیشه ای باشد برای شرکت
در مراسم تحلیؾ احمدی نژاد،
چندان تفاوتی ندارد .هر دو در
حال خدمت به رژیمی منفور در

دوره احتضار آنند .درچنین
شرایطی است که فیلم سازی
سیاسی است ،موسیقی سیاسی
است ،نقاشی سیاسی است،
تنفس کردن هم سیاسی است
وهرشخصیت یا چهره اجتماعی
که به راه حکومت نرود و کمی
خالؾ جریان حرکت کند مورد
ضرب قرارمی گیرد.
وقتی که جمهوری اسالمی
مستاصل است ،قوانین قرون
وسطایی حجاب و عفاؾ و امر
به معروؾ و نهی از منکر
کثیؾ ترین شکل سلب آزادیهای
اجتماعی و تجاوز به حقوق
شهروندان را به نمایش می
گذارد و برای رنگ و مدل
لباس ،مو و شکل استفاده
ازعینک جریمه تعیین می شود.
این دیگر اوج ابتذال و استیصال
است .زمانی که بحران تمامی
حکومت اسالمی را فراگرفته
است ،آیات عظام و نوچه
هایشان در مقابل هم قرارمی
گیرند و درنفی یکدیگر فتوی
صادرمی کنند؛ مجلس و دولت
در برابرهم شاخ و شانه می
کشند و سازمان بازرسی کشور
قانون شکنی دولتی ها را افشاء
می کند.
حقیقت اینست که اکثریت مردم
کارگران،
یعنی
ایران،
دانشجویان ،جوانان و زنانی که
تشنه آزادی ،برابری ،شادی و
رفاه هستند ،هم ازحکومت
اسالمی متنفر و منزجر اند و
هم از خود اسالم .رژیم
جمهوری اسالمی درحال
استیصال و دست و پازدن است
و جهل وخرافه دین هم دیگر
نمی تواند همانند گذشته به
کمکش بیاید.
تؽییر و تحوالت سیاسی ایران
در آینده امری قطعی است .امّا
مساله اینست که این تحوالت
چه سمت و سویی خواهد داشت
و کدام طبقه اجتماعی ازآن بهره
مند خواهد شد؟ هم اکنون طیفی
از نیروهای مختلؾ سیاسی در
برابر رژیم جمهوری اسالمی یا

ضوارٍ ١۵١
در برابر جناح حاکم این رژیم
قرارگرفته اند .رهبران جنبش سبز
و بطور کلی نیروهای ملی
اسالمی ،که طیؾ اصالح طلبان
حکومتی را تشکیل می دهند نه
اپوزیسیون حکومت جمهوری
اسالمی ،بلکه رقیب جناح حاکم
رژیم اسالمی اند .این نیروها در
پی کسب قدرت سیاسی برای
استقرار نوع مالیمتری از حکومت
دینی هستند تا با حفظ و حراست از
مناسبات سرمایه داری و استثمار
طبقاتی و با تداوم سرکوب و خفقان
سیاسی ،تنها درعرصه اجتماعی به
میزانی ناچیز از فشار موجود
بکاهند و سوپاپ اطمینان را تا
سطحی که نظام اسالمی حفظ
شود ،باز کنند.
نیروهای جنبش ملی اسالمی ،که
در حال حاضر در جایگاه
اپوزیسیون درباری جناح حاکم
جمهوری اسالمی قرار گرفته اند،
در رادیکال ترین سطح از رفتار
سیاسی خود چیزی بیشتر از
پادوهای اپوزیسیون ناسیونالیست
پروؼرب نخواهند بود .امّا
اپوزیسیون ناسیونالیست پروؼرب،
خود به عنوان کارگزار سرمایه
جهانی ،به دنبال چه اهدافی است و
آیا می تواند پاسخگوی خواسته
های مردم ایران باشد؟ قطعاَ
ومسلماَ خیر .رهبران سیاسی
سرمایه داری در آمریکا ،اتحادیه
اروپا ،روسیه و چین همواره در
راستای هماهنگ ساختن عملکرد
اقتصادی و سیاسی جمهوری
اسالمی با سیاست های بین المللی
و تقسیم کار جهانی سرمایه و رفع
کجروی های رژیم اسالمی تالش
و اقدام کرده و هدفی بجز تنظیم و
تطبیق عملکرد این رژیم با
مقررات بین المللی سرمایه و تقسیم
کارجهانی آن ،یعنی حفظ و
تضمین سود سرمایه ،نداشته اند.
امید بستن به قدرت های جهانی
سرمایه و اینکه این قدرت ها
کاری برای مردم ایران انجام
دهند ،یک توهم ساده لوحانه و
عاملی بازدارنده در راه مبارزات
مردم و جنبش سرنگونی طلبانه
آنان است .مادام که رژیم اسالمی،
علیرؼم مواجهه با موج خروشان
جنبش سرنگونی طلبانه مردم،
بدلیل عدم حضور فعال و مستقل
طبقه کارگر قادر به سرکوب آن
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رژين اسالهی ّاسالم ؛ُر دّ در حال استيصال
هِرداد کْضا
باشد و از طرؾ دیگر آلترناتیو
مناسب تری نیز از نظر سیاست
گذاران سرمایه جهانی در دسترس
نباشد تا انتقال سریع قدرت سیاسی
را امکان پذیر سازد ،جهان سرمایه
داری علیرؼم همه مانورهای
سیاسی ،حامی رژیم اسالمی خواهد
بود .و آنگاه که ادامه این سیاست
ؼیر ممکن شود و تؽییر قطعی
حکومت اسالمی در دستورکار
قدرت های یاد شده قرار گیرد،
همانطور که در سال 8733
درمورد رژیم پهلوی چنین شد،
حکومت جایگزین چیزی بیشتر از
مجمع مرتجعین قومی ومذهبی
نخواهد بود .نمونه اینگونه حکومت
های ارتجاعی و پیامدهای سیاسی و
اجتماعی آنرا به وضوح درعراق و
افؽانستان دیده ایم .درکشورعراق
پس ازحمله آمریکا درمارس
 0227ساختارهای اجتماعی درهم
ریخت و زندگی به فالکت و
مصیبت دائمی تبدیل شد.
درگذشته زندگی برای اکثریت مردم
ایران سخت و زجرآور بود .امروز
ؼیرممکن شده است .حمله به معاش
اقتصادی کارگران و سایر مردم
زحمتکش برای کاهش بحران
اقتصادی رژیم جمهوری اسالمی،
همزمان با افزایش سرکوب ،خفقان
و دخالت روزافزون درزندگی
خصوصی شهروندان ،فضای
اجتماعی را چنان برهمگان تنگ
نموده که بدون پس زدن حکومت
اسالمی در تمامی عرصه های
اجتماعی ،ادامه زندگی واقعا ُ میسر
نیست .مردم ایران یاد گرفته اند که
چگونه با زیر پا گذاردن تمامی
احکام قرون وسطایی شریعت اسالم

و دور زدن قوانین ارتجاعی و
پوسیده ای که بر مبنای این احکام
توسط مجلس شورای اسالمی و
نهادهای رنگ و وارنگ نظام
اسالمی وضع می شود ،زندگی
خود را تداوم بخشند.
نفی حجاب ،این بارزترین نشانه
اسارت و بندگی زنان ،به سخره
گرفتن مقررات مربوط به
جداسازی های جنسیتی ،نادیده
انگاشتن ممنوعیت روابط زن و
مرد و بطور کلی تالش برای بنا
نهادن مناسبات اجتماعی بر اساس
ارزش های نو و مدرن قرن
بیست و یکم ،اشکال گوناگون
زیر پا گذاشتن اسالم و قوانین
ارتجاعی آن توسط مردم ایران
است .نقض قوانین توسط مردم
ایران ،درواقع اعتراض وعکس
العملی طبیعی به نظام کثیؾ
اسالمی است که آنان را ازساده
ترین حقوق اجتماعی محروم
ساخته است.این جنگی دائمی
برای زندگی و برای آزادی است
که مردم ایران هزینه سنگینی
برای آن پرداخت کرده و می
کنند.
شرایط حاضر دوره احتضار
جمهوری اسالمی است؛ دوره ای
که حکومت تحت فشار
اعتراضات مردم به شدت در
تنگنا قرار گرفته است .هم رژیم
اسالمی و هم اسالم هر دو در
حال استیصال اند .دین و مذهب
دیگر نه تنها کمکی به حفظ
جمهوری اسالمی نمی کند ،بلکه
وبال آن شده است .چرا که نفرت
مردم از حاکمیت قوانین شریعت
بر شئون زندگی اجتماعی،

انزجار از حکومت اسالمی را
دو چندان ساخته است .مناسب
ترین ،صحیح ترین و دقیق
ترین پاسخ به هرشکل و نوعی
از جمهوری اسالمی ،خواه از
نوع ناب محمدی باشد و یا ؼیر
آن ،تنها و تنها "نه" قطعی از
طرؾ مردمی است که سی و
یکسال سایه سیاه و ننگین آنرا
تحمل کرده اند.
پس از جمهوری اسالمی
جمهوری اسالمی باید برود .امّا
این پنجاه درصد کار است.
تحوالت سیاسی آینده بایستی به
سود طبقه کارگر و زحمتکشان
ایران باشد و رفاه ،آسایش،
شادی ،آزادی و زندگی حقیقی
را برای آنان تضمین کند .این
کار ،کار دولتهای سرمایه داری
و ناسیونالیسم پروؼرب نیست.
تحریم های اقتصادی شورای
امنیت سازمان ملل ،آمریکا و
اروپا بیش از آنچه جمهوری
اسالمی را در فشار قراردهد،
زندگی فالکت بار کارگران را
تحت الشعاع قرار داده و آنرا
سخت تر و طاقت فرسا تر کرده
است .شکی نیست که آنها در
پی فراهم ساختن فضایی برای
امنیت سرمایه و تضمین سود و
انباشت آن هستند و منافع
اقتصادی و اجتماعی مردم
جایی درمعادالت سیاسی آنها
انقالبی
سرنگونی
ندارد.
جمهوری اسالمی امّا کار جنبش
سبز هم نیست ،که رهبران آن
شریک وهم پیمان حاکمان فعلی
رژیم اسالمی در طول سی و
یکسال سرکوب و جنایت بوده

هجوع عوْهٔ کارگرٓ
کارگراى در اعتراضات جارٓ بَ هجوع عوْهٔ هتکٔ
ضْيذ! هجوع عوْهٔ ظرف اعوال ارادٍ هستقين ّ
هستور تْدٍ کارگراى است! جٌبص هجوع عوْهٔ
کارگرٓ را تقْيت ّ گسترش دُيذ!

ضوارٍ ١۵١
اند .و اکنون سنگ خمینی ،این قائد
عظیم الشان جنایت و کشتار را به
سینه می زنند .این تصور که
میرحسین موسوی ،خاتمی ،کروبی
و امثالهم بخواهند و بتوانند
حکومتی را جایگزین نظام فعلی
سازند که حافظ منافع مردم باشد،
به همان اندازه احمقانه و در عین
حال فریبکارانه است که کسی
مدّعی نور و روشنایی روز در
شبی تیره و تاریک شود.
جمهوری
انقالبی
سرنگونی
اسالمی کارناسیونالیست های قوم
پرستی که با برچسب چپ،
فدرالیسم را تبلیػ می کنند هم
نیست؛ کاراحزاب سابقاَ کمونیستی
که امروز نام سوسیالیسم را جعل
وتحریؾ کرده اند و از بکاربردن
آن شرم دارند هم نیست .همه این
نیروها در بین راه از حرکت
بازمانده اند و در بزنگاه کسب
قدرت سیاسی ،بعد ازجمهوری
اسالمی ،قدرت را به حاکمان
سرمایه واگذارمی کنند .نظریه
بجز
"مطلوبیت هرحکومتی
جمهوری اسالمی" نظریه ای باطل
و مردود است و نتیجه آن می تواند
نجات ازیک چاه و سقوط در چاه
دیگری باشد ،چیزی که در سال
 8733رخ داد.
جمهوری
انقالبی
سرنگونی
اسالمی برای بنا نهادن جامعه ای
آزاد ،شاد ومرفه تنها با سازماندهی
یک انقالب کارگری میسر است تا
بهمراه سرنگونی رژیم جنایتکار
اسالمی نظام سرمایه داری را
سرنگون کند و یک جمهوری
سوسیالیستی را مستقر نماید .این
کار جنبش کمونیسم کارگری است،
امری که حزب اتحاد کمونیسم
کارگری برای آن مبارزه می کند.
مرگ برجمهوری اسالمی ،زنده
باد سوسیالیسم.

صفحَ ٠۵
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راديو  ٢۴ساعته براى يک دنياى بهتر
به اطالع میرسانیم که رادیو  ٧۵ساعته براى یک دنیاى بهتر برنامه هاى آزمایشى خود
را از طریق ماهواره و اینترنت از  ١۴ژوئیه  ٧٣١٣برابر با  ٧۵تیرماه  ١٠۳١آؼاز
میکند .لطفا مشخصات رادیو را به اطالع عموم برسانید و ما را از کیفیت پخش مطلع
کنید.
مشخصات رادیو ماهواره اى براى یک دنیاى بهتر به قرار زیر است:
Satellite: TelStar 12
Transponder: 10
Horizontal: QPSK 2/3
Symbol Rate: 19279
رادیو یک دنیاى بهتر ،صداى کارگران کمونیست ،صداى کمونیسم کارگرى ،صداى
آزادیخواهى و برابرى طلبى زنان و نسل جدید ،صداى متعهد به حقیقت و مقابله با
خرافات و ارتجاع سیاسى ،صداى مبارزه براى سرنگونى جمهورى اسالمى و ایجاد یک
جامعه آزاد و خوشبخت سوسیالیستى است .رادیو یک دنیاى بهتر صداى کسانى است که
براى برپائى یک دنیاى شایسته انسان ،یک دنیاى بهتر مبارزه و تالش میکنند .رادیو یک
دنیاى بهتر صداى شماست!
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ۳تیر  ٧١ – ١٠۳١ژوئن ٧٣١٣

www.wupiran.org
لطفا بَ اطالع عوْم برساًيذ!

صفحَ ٠۶
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فراخوان به تظاهرات به مناسبت  81تير
در يازدهيمن سالگرد  81تير 8731
در آستانه یازدهمین سالگرد  81تیر  31هستیم .یازده سال پیش در این روز دانشجویان و مردم به اعتراض علیه
رژیم اسالمی بلند شدند .این اعتراض شش روز بطول انجامید و توسط جمهوری اسالمی بخون کشیده شد .در این
روز جنبش سرنگونی به شکل توده ای پا در عرصه مبارزه علیه جمهوری اسالمی نهاد .در این روزها اردوی
سرنگونی طلبی اثبات کرد که جدالهای جاری سیاسی در ایران نه دو طرؾ ،دو جناح رژیم ،بلکه سه طرؾ دارد.
این اعتراضات ارکان رژیم اسالمی را به لرزه درآورد .جنبش سرنگونی مردم ایران اکنون یازده سال است که با
افت و خیزها رژیم اسالمی را به مصاؾ طلبیده است .در سال گذشته این جنبش به شکل میلیونی به میدان آمد.
همراه با هر پیشروی مردم ،شکاؾ بین جناحهای رژیم عمیقتر می شود .مردم حکم به رفتن رژیم داده اند.
در یک سال گذشته علیرؼم دستگیریهای گسترده ،حکومت نظامیهای اعالم نشده ،شکنجه ،تجاوز و قتل ،مردم
همچناان قهرمانانه در مقابل این رژیم منحوس و جنایتکار بپا خاسته و مبارزه می کنند .حزب اتحاد کمونیسم
کارگری تمام مردم آزادیخواه و برابری طلب را فرا می خواند که در تجمعی که بمنظور سالگرد  81تیر در
گوتنبرگ سوئد برگذار می شود ،شرکت کنند.
مکان :برونز پارکن جنب مجسمه يوهانا
زمان :جمعه  9ژوئيه  ،0282از ساعت  81تا 02

ّيذئْ بالگ آرر هاجذٓ ّ علٔ جْادٓ را در بارٍ هسائل سياسٔ ايراى ّ جِاى
ببيٌيذ!
www.wupiran.org
بَ حسب اتحاد کوًْيسن کارگری
کوک هالٔ کٌيذ!
Bank : Wells Fargo Bank – N. America ,
Routing Number : 121 000 248 ,
Account Number: 36 48 46 88 52٣

سرًگْى باد جوِْرٓ اسالهٔ!

زًذٍ باد جوِْرٓ سْسياليستٔ!

صفحَ ٠٧
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بياًيَ حسب اتحاد کوًْيسن کارگری در بارٍ
"هٌطْر آزادی ،برابری ّ رفاٍ"
هصْة دفتز سیبسٔ حشة
 -۱جوِْری اسالهی در آستبًَ سزًگًْی است .هب ثبیذ تعویي کٌین کَ هجبرسٍ ثزای ثشیز کطیذى رژین ًکجت ثبر اسالهی ُز چَ
گستزدٍ تزُ ،ذفوٌذ تز ،لذرتوٌذ تز ثَ پیص رّد ّ ُز چَ سزیؼتز ّ کن هطمت تز ثَ ًتیجَ ثزسذ .سزًگًْی رژین اسالهی گبم اّل در
تحمك ُزگًَْ ثِجْدی در سًذگی هبدی ّ هؼٌْی هزدم ّ کست ثذیِی تزیي حمْق ّ آسادیِبی فزدی ّ هذًی در سًذگی هیلیًِْب تْدٍ
هزدم است.
 -۲تحْالت اهزّس فمػ ثز سز ثْد ّ ًجْد رژین اسالهی ًیست .آًچَ اهزّس هیگذرد تؼییي هیکٌذ کَ فزدا دُِب هیلیْى اًسبى چگًَْ
خْاٌُذ سیست .اس ُن اکٌْى کطوص ؼجمبت ّ جٌجطِبی اجتوبػی ثز سز ایٌکَ چَ ًظبهی ثبیذ ثز جبی رژین اسالهی ثٌطیٌذ در ثؽي
هجبرسٍ ػلیَ ایي حکْهت آغبس ضذٍ است ّ در پی سزًگًْی رژین اسالهی ّ تب تثجیت حکْهت ثؼذی اداهَ خْاُذ یبفت .اًتخبثی ثشرگ
دارد صْرت هیگیزد .آیٌذٍ هیتْاًذ ضبُذ پیزّسی هب ّ ثزپبیی جبهؼَ آساد ّ ثزاثز ّ هزفَ ّ اًسبًی ثبضذ ،جبهؼَ ای ثذّى استثوبر،
ثذّى فمز ،ثذّى ؼجمبت ثبالدست ّ فزّ دست ،ثذّى استجذاد ،ثذّى حبکویت خزافبت هذُجی ّ سٌتِب ّ اخاللیبت ارتجبػی ،ثذّى
ًبثزاثزی ّ ،ثذّى تجؼیط.
 -۳حشة اتحبد کوًْیسن کبرگزی در تحْالت جبری ثزای یک پیزّسی توبم ػیبر سْسیبلیستی ،ثزای تحمك آسادی ،ثزاثزی ،حکْهت
کبرگزی ّ ثزلزاری یک جوِْری سْسیبلیستی هجبرسٍ هیکٌذ .حکْهت کبرگزی ثب ثَ اجزا گذاضتي کلیت ثزًبهَ کوًْیستی خْیص،
ضزایػ آسادی ّ رُبیی ّ ثزاثزی ّالؼی ّ کبهل ُوَ هزدم را فزاُن هیکٌذ .سبسهبًذُی اًمالة کبرگزی ػلیَ جوِْری اسالهی
هؽلْة تزیي ّ هؽوئي تزیي راٍ رسیذى هزدم ثَ خْاستِبیطبى است.
 " -۴ضؼبر آسادی ،ثزاثزی ،حکْهت کبرگزی" ضؼبر استزاتژیک حشة هب در تحْالت جبری است .در ػیي حبل ضؼبر "آسادی،
ثزاثزی ّ رفبٍ" ضؼبر تبکتیکی حشة ّ چِبرچْة ػوْهی ّ فطزدٍ هؽبلجبت هزدم در هجبرسٍ ػلیَ ثی حمْلی ّ استجذاد ّ ًبثزاثزی ّ
فمز ّ فالکت ّ حکْهت هذُجی ّ حلمَ اتصبلی هیبى هؽبلجبت اهزّس ّ خْاستِبی استزاتژیک هب است.
 -۵تحمك هؽبلجبت "آسادی ،ثزاثزی ،رفبٍ" هستلشم سزًگًْی رژین اسالهی ّ استمزار ًظبهی هتعوي ایي خْاستِب در جبهغ تزیي
ضکل خْد است .جوِْری سْسیبلیستی هؽلْثتزیي حکْهت ظبهي ایي هؽبلجبت ّ تبهیي ّسیؼتزیي آسادٓ ّ ثزاثزٓ حمْلی ّ
اجتوبػی ضِزًّذاى در توبم سؽْح است.
 -۶حشة اتحبد کوًْیسن کبرگزی هزدم آسادیخْاٍ ٬سًبى ٬جْاًبى ّ ٬کبرگزاى را ثَ تالش ثزای تجذیل ایي هٌطْر ثَ خْاست گستزدٍ
تْدٍ ُبی هزدم فزا هیخْاًذ.
حشة اتحبد کوًْیسن کبرگزی
 ۳۳خزداد  ۲۳ – ۱۳۱۱ژّئي ۲۳۳۲
هٌطْر آزادی ،برابری ّ رفاٍ
آزادی
 -۱سکْالریسن :جذایی دیي اس دّلت ّ آهْسش ّ پزّرش .لغْ کلیَ لْاًیي ّ همزراتی کَ هٌطبء هذُجی دارًذ .آسادی هذُت ّ ثی
هذُجی.
 -۲آسادی ثیبى :آسادی ثی لیذ ّ ضزغ ػمیذٍ ،ثیبى ،هؽجْػبت ،اجتوبػبت ،تطکل ،تحشة ّ اػتصبة.
 -۳آسادی توبهی سًذاًیبى سیبسی :لغْ همْلَ "جزم سیبسٔ"  ،لغْ هجبسات اػذام ،هوٌْػیت ضکٌجَ ّ یب ُز ًْع هجبسات هتعوي
تؼزض ثَ جسن ّ رّاى افزاد.
 -۴آسادٓ پْضص :آسادٓ ثٔ لیذ ّ ضزغ اًتخبة ًْع پْضص.
 -۵هحبکوَ توبهی آهزیي ّ ػبهلیي جٌبیت تْسػ دادگبُِبٓ هٌتخت ّ ػبدالًَ هزدم.
برابری
 -۶ثزاثزی سى ّ هزد :ثزاثزی کبهل ّ ثی لیذ ّ ضزغ سى ّ هزد در حمْق هذًی ّ فزدی .لغْ حجبة .لغْ جذا سبسیِب ّ آپبرتبیذ
جٌسی.
 -۷ثزاثزی حمْلی :ثزاثزی کبهل حمْلی ُوَ ضِزًّذاى ،صزفٌظز اس جٌسیت ،هذُت ،هلیتً ،ژاد ّ تبثؼیت.
رفاٍ
 -۱حذالل دستوشد :تؼییي حذالل دستوشد هکفٔ تْسػ ًوبیٌذگبى تطکل ُبی سزاسزی کبرگزی .در ضزایػ کًٌْی حذالل دستوشد ثبیذ
یک هیلیْى تْهبى ثبضذ.
 -۲ثیوَ ثیکبری :پزداخت ثیوَ ثیکبری هکفی ثزای ُوَ افزاد ثیکبر ّ آهبدٍ ثَ کبر .پزداخت ثیوَ ثبسًطستگی هؼبدل حذالل دستوشد
رسوی.
 -۱۳ؼت ّ درهبى رایگبى ّ لبثل دستزص ،آهْسش رایگبى در توبهی سؽْح ،تبهیي هسکي هٌبست ثزای ُوگبىُ :شیٌَ هسکي ًجبیذ اس
دٍ درصذ درآهذ فزد یب خبًْادٍ ثیطتز ثبضذ.

يک دًيآ بِتر
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ستْى آخر

چِار ژّييَ در ُای گيت لٌذى
بياد ژّبيي عسيس
آرر هاجذی
یکشنبه چهار ژوییه هشتمین سالگرد
منصور حکمت ،ژوبین عزیز بود.
چند ماهی بود که برای این روز
تدارک می دیدیم .کنگره دوم
منصور حکمت را تدارک می
دیدیم .فصل بهار که بنا بتعریؾ با
شادی و شادابی توام است ،برای
من دردناک است .از هشت سال
پیش شکوفه های بهاری و بلند شدن
روزها و آفتاب بیشتر با خاطرات
تلخ و دردناک درد و بیماری آکنده
شده است .خاطرات نظاره به تحلیل
رفتن یکی از عزیز ترین آدمهای
زندگیم .بهترین رفیق و دوستم،
همسر و پدر فرزندانم ،همسنگر
دیرینم ،لیدر سیاسی ام .از هشت
سال پیش ،درهم تنیدن احساسات
تلخ و شیرین ،دردناک و شاد به
یک پدیده عادی زندگی من بدل شده
است .به آن خو گرفته ام .جای
خالی اش آنچنان حفره ای در قلب و
جانم بوجود آورده که هیچگاه پر
نخواهد شد.
در این حالت احساسی و زیر فشار
خاطرات گذشته و فالش بک های
دائم ،بر آن شدم که یادش را به
بهترین شکل ممکن گرامی بدارم.
برگزاری کنگره دوم منصور
حکمت بنظر بهترین راه بود .اما
بمحض آنکه دست بکار شدم و
اعالمش کردم ،هجوم و حمالت
شنیع عده ای که خود را دوستدار او
می دانند ،آؼاز شد .با خود
اندیشیدم ،آیا اینها کار بهتری جز
سابوتاژ و تخریب بلد نیستند .این
چگونه است که تخریب ،مسموم
کردن فضا ،سابوتاژ و اشاعه
تبلیؽات دروؼین و منفی به یک
وجه جدایی ناپذیر فعالیت آنها بدل
شده است؟
نادیده شان گرفتیم .کوشیدیم که فضا

را تؽییر دهیم .کوشیدیم نشان
دهیم که ما میکوشیم فضا را
مثبت و امید بخش سازیم .ما در
مقابل سکتاریسم و تنگ نظری
سد می سازیم .با تخریب و
سابوتاژ به طریقی مثبت و
کمونیستی مقابله خواهیم کرد .به
شانتاژها و حرؾ های شنیع و
زشت شان پاسخ ندادیم .به
شرکت در کنگره و مراسم
یادبود دعوتشان کردیم .بر
سازماندهی هر چه بهتر و موفق
تر کنگره تمرکز کردیم.
باالخره روز چهارم ژوییه فرا
رسید .یک روز آفتابی و زیبا.
گورستان های گیت سبز و زیبا
بود .هوا لطیؾ و فرح بخش
بود .گویی هوا نیز با تالش ما
هماهنگ شده بود .تعدادی از
چهره های قدیمی و سرشناس و
رهبران جنبش کمونیسم کارگری
بهمراه شماری از نسل جوان و
چپ های قدیمی گرد آمدیم .زیبا
ترین و شعؾ آور ترین وجه این
یادبود ،پیام ها و گل هایی بود
که از ایران رسیده بود ،از
جانب محافل کارگران رادیکال
سوسیالیست در مراکز مهم
صنعتی و در واحد های تولیدی،
از جانب فعالین کمونیست
کارگری و دوستداران جوان
منصور حکمت ،پرستاران و
یک مادر عزیز که چندین فرزند
دلبندش در مبارزه برای
کمونیسم بدست این رژیم
جنایتکار کشته شده اند .وقتی
این پیام ها و سفارش دسته ها و
سبدهای گل بدستم رسید ،آنچنان
تحت تاثیر قرار گرفتم که بؽض
گلویم را بشدت می فشرد .تمام
خستگی و فشار چند ماه اخیر
در یک لحظه ناپدید شد .اشک

شادی خستگی و افسردگی ماه
های اخیر را شست و برد.
هیجان در فضا موج می زد.
فضای رفیقانه و گرم قلب انسان
را گرم می کرد .در صفی منظم
گل در بؽل بسوی تندیس و محل
یادبود ژوبین حرکت کردیم.
یکی پس از دیگری گل ها را
روی تندیس یا روی زمین قرار
دادیم .تک شاخه های رز سرخ
را بر روی تندیس گذاشتیم.
زیبایی گل ها ،رنگ های چشم
نواز ،رایحه خوش آنها که نسیم
فرح بخش در فضا پخش می
کرد ،بسیار زیبا ،آرام بخش و
امید بخش بود .دور او گرد
آمدیم .سخنانی در گرامیداشت
او ،این انسان بزرگ ،این رهبر
مارکسیست جنبش کمونیسم
کارگری ،این انسان انقالبی که
تا آخرین لحظات عمرش برای
انقالب کارگری و ساختن یک
دنیای بهتر تالش کرده بود ،در
فضا طنین انداز شد .از جای
خالیش در این خیزش عظیم
صحبت شد .از اینکه چقدر
عزیز بود و چقدر همه ما در
فقدانش دلتنگ ایم.
تندیس منصور حکمت در
گورستان های گیت در مقابل
مقبره مارکس قرار دارد .گویی
این دو انسان انقالبی بزرگ بهم
چشم دوخته اند .این نقطه باید
به میعادگاه تمام انسان های
آزادیخواه ،برابری طلب و
کمونیست در سطح دنیا بدل
شود و خواهد شد .پس از
مالقات با ژوبین و گرامیداشت
او به سراغ مارکس رفتیم .بر
مقبره اش گل نهادیم.
در سالن کنگره اسالید شویی از

زندگی کوتاه اما پربارش به نمایش
درآمد .یک بیوگرافی کوتاه
تصویری از این انسان عزیز و
دوست داشتنی ،این فرزند مهربان
و شیطان ،همسر عزیز و همراه،
پدر کم نظیر و فداکار ،مارکسیست
عمیق و انقالبی ،لیدر با بصیرت،
با درایت و هشیار .گویی او را در
کنار خود داشتیم .شوخ طبعی اش،
طنز زیبایش ،سخنان راه گشایش
که افق یک آینده آزاد و برابر را
در مقابل مان قرار می داد و
سرنگونی سرمایه داری و ساختن
یک دنیای بهتر را در دسترس و
امکانپذیر می ساخت.
رفقای قدیمی اش در مورد
دستاوردها و نقش اش سخن گفتند.
هر یک بر وجهی از نقش و
درافزوده هایش نور افکند .خاطره
هایی که از او نقل می شد ،همان
احساس همیشگی شادی و ؼم،
شیرینی و تلخی را در وجودم زنده
می کرد .یاد صورت مهربانش،
نگاه پر شیطنت و شیرینش ،صدای
گرمش ،در ذهنم زنده بود .یک
روز گرم و صمیمی .یک روز
خوب که مرحمی بود بر ؼم از
دست دادنش ،بر ضرباتی که پس
از مرگش متحمل شدیم .نقطه امید
و دریچه ای به آینده بهتر و
متحدتر برای جنبش کمونیسم
کارگری .پیام های کارگران
کمونیست از ایران ،آینده ای
امیدبخش را نوید می داد.
یاد عزیزش گرامی باد.

