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يادداشت سردبير
سياوش دانشور
سفر احمدی نژاد به آمريکا

پی آمدھای جنگ و رئوس استراتژی ما

مسخره کردن احمدی نژاد در دانشگاه
کلمبيا و مصاحبه ھای مطبوعاتی داد دو
خرداديھا را ھم در آورد .محمد علی
ابطحی توھين به احمدی نژاد را ”اھانت
به مردم ايران“ نام گذاشت .اوال بيخود
فرموديد که احمدی نژاد را ”نماينده“
مردم ايران ميدانيد .اين تحفه مبارک شما
باد!
احمدی نژاد آنجا که از اعدام و تيرباران
در زندان دفاع ميکند و از آمريکا
طلبکار ميشود ،و آنجا که اعالم ميکند
جمھوری اسالمی حاضر به مذاکره
مستقيم و برابر با آمريکاست ،حرف دل
دو خرداديھا را زده است .نکته اينست
که دست انداختن احمدی نژاد در اين
سفر ،نشان ميدھد که جمھوری اسالمی
مسخره عالم و آدم است .احمدی نژاد
مجسمه ذاللت و کراھت جمھوری
اسالمی است .چسپاندن اين تير خالص
زن قاتل به ”ملت ايران“ تنھا نشان
ميدھد که اصالح طلبان ھميشه در ته
تاريخ برای مردم ايران چی ميخواھند!
جمھوری اسالمی جمھوری اعدام و صد
ھزار اعدام است .رئيس جمھورش حق
دارد برای دار زدن و تير باران کردن
در زندان عربده بکشد .آخر طرف
مقابلش ،بوش ،لنگه خودش است و اينجا
ھر دو قاتلين دولتی اند .ديپلماسی قاتلين
مردم بخشی از جنگ آنھاست .اين نماد
بربريت اسالمی با ناسيوناليسم و از جيب
خليفه ”ملت ايران“ خوردن تزئين
نميشود .کريه تر ميشود! براستی مذھب
و ناسيوناليسم و تروريسم و عقب ماندگی
و دريوزگی جملگی ھم خانواده اند و ضد
بشری .احمدی نژاد و رژيم احمدی
نژادھا بايد سرنگون شود .اين امر
مردمی است که مدتھاست اعالم کرده اند
که جمھوری اسالمی بايد برود! *
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جنگ ،پی آمدھای جنگ و رئوس استراتژی ما
يک دنيای بھتر :رسانه ھای
متعددی اشاره به احتمال حمله
نظامی آمريکا به تاسيسات ھسته
ای و مراکز فرماندھی نظامی و
ھدايت رژيم اسالمی ميکنند .آيا
کشمکش ھای آمريکا و رژيم
اسالمی به يک رو در رويی
نظامی کشيده خواھد شد؟ کدام
فاکتورھا احتمال حمله نظامی را
تشديد کرده است؟ تبليغات جنگی،
فشار و تھديد برای به سازش
کشاندن يا تدارک الزم برای حمله
نظامی کداميک محتمل ترند؟ آيا
در صورت حمله احتمالی ما با
عملياتی "شوک و بھت" در
عرض چند روز مواجھه خواھيم
بود يا اين حمالت چاشنی يک
جنگ دراز مدت تر خواھد شد؟
سناريوھای جنگی احتمالی کدامھا
ھستند؟
علی جوادی :دور جديدی از حدس
و گمان و "درز اطالعات نظامی"
در رسانه ھا شروع شده است.
مراکزی که بايد مورد حمله نظامی
قرار بگيرند با دقت بيشتری مورد
بحٽ قرار ميگيرد .رسانه ھای
اصلی پايتختھای اروپا و آمريکا به
اين مساله پرداخته اند .آمادگی
ھای الزم بمنظور مقابله نظامی
در ھر دو سو در حال شکل گرفتن
است .سه ناوگان ھواپيمابر آمريکا
در خليج مستقر شده است .فاز
جديدی از تحريم ھای اقتصادی در
حال شکل گيری است .وزير
خارجه فرانسه "اشتباھا" صحبت
از اجتناب ناپذير بودن جنگ
ميکند .صحبت از "زمان" حمله و
نه "آيا" حمله است.
عليرغم اين شرايط و تنش ھا
مسلما نميتوان با قطعيت از وقوع
حمالت نظامی و دريايی و يا
جنگی تمام عيار ميان دو قطب
تروريسم بين المللی صحبت کرد.
اما تمامی شواھد حاکی از گسترش
تبليغات جنگی و تشديد تخاصمات
و تقابل اين دو قطب است .محدوده
مانورھای سياسی و ديپلماتيک رو
به باريک تر شدن است .ميگويند
بعد از فاز "ديپلماتيک" و

فاز
و
"اقتصادی" عمليات
"نظامی" در دستور قرار خواھد
گرفت .فاکتورھای معينی اين تشديد
احتمال را توضيح ميدھند .شکست
سياسی و عدم موفقيت نظامی
آمريکا در عراق مھمترين عامل
در اين شرايط است .جامعه عراق
در ھم کوبيده و نابود شده است.
صدام حسين سرنگون شد .اما
آمريکا نتوانست به موقعيت سياسی
و ٽبات نظامی مورد نظر خود
دست يابد .آمريکا ناچار به کم
کردن نيروی نظامی و خروج
تدريجی از عراق است .فشار
فزاينده افکار عمومی در آمريکا و
جھان ،تغيير تناسب در ھيات
حاکمه آمريکا بخشی از اين
"اجبار" را توضيح ميدھند .در
حال حاضر رژيم اسالمی برنده
جنگ در عراق و نيروی اصلی چه
در حاکميت و چه در "زمين"
سياسی عراق است .رژيم اسالمی
مدعی ھژمونی سياسی و نظامی
در منطقه است.
خروج آمريکا از عراق مترادف با
پيروزی و تٽبيت موقعيت رژيم
اسالمی در عراق است .تکرار
متفاوتی از "سندروم ويتنام" است.
در چنين شرايطی برای غول
نظامی آمريکا منطقا يک راه حل
برجسته ميشود و آنھم حمله نظامی
به جمھوری اسالمی است .ماشين
نظامی آمريکا بمنظور حفظ
موقعيت برتر و ھژمونيک خود در
منطقه و جھان نيازمند چنين
عملياتی است .نميتوان از جنگ
"عراق" شکست خورده بيرون
آمد! بايد حمله کرد .ميليتاريسم
آمريکا در عين حال نيازمند صحنه
عملياتی ديگری برای قدرت نمايی
است .پروژه "تک ابر قدرت
جھان" نيازمند چنين لشگر کشی
ھای ديگری است .جناحھايی در
ھر دو قطب تروريستی ،چه در
ھيات حاکمه آمريکا و چه در ھيات
حاکمه رژيم اسالمی ،جنگ را به
نفع خود و عاملی در جھت تٽبيت
موقعيت خود ميدانند.
فاکتورھای ديگری نيز موانع چنين
قلدری و ماجراجويی را کمرنگ

کرده اند .فرانسه سارکوزی بر
خالف فرانسه شيراک تماما در
کمپ آمريکا قرار دارد .فرانسه
بدنبال کسب موقعيت رھبری در
اروپا است .و اين رھبری را نه
در رقابت با آمريکا بلکه در
ھمسويی با آمريکا دنبال ميکند.
فرانسه بعد از چند دھه خواستار
پيوستن به پيمان نظامی ناتو
است .اگر چه روسيه و چين در
نقطه مقابل چنين پروژه ای قرار
دارند ،اما از وزن سياسی الزم
برای جلوگيری از چنين عملياتی
برخوردار نيستند.
استراتژيستھای نظامی صحبت
از عمليات مشابه ای مانند
عمليات "شوک و بھت" در
عراق را ميکنند .بيش از ١٢٠٠
مرکز نظامی ،مخابراتی،
صنعتی و مراکز فرماندھی قرار
است مورد حمله قرار بگيرد.
ميخواھند رژيم اسالمی را آنقدر
بزنند که قادر به "عکس العمل"
نباشد .اين سناريو جنگی پوچ
است .نه رژيم اسالمی آنچنان
ناتوان است که در پس اين
عمليات تمام توان نظامی و
عکس العملی خود را از دست
دھد و نه جنگ به عمليات
نظامی ھوايی آمريکا محدود
خواھد ماند و نه صحنه عمليات
نظامی و در گيری دو قطب به
حوزه جغرافيايی ايران محدود
خواھد ماند .حمله نظامی آمريکا
چاشنی يک جنگ تمام عيار در
خاورميانه خواھد شد .جنگ
"نيابتی" را به جنگ "واقعی"
تبديل خواھد کرد .حمله نظامی
آمريکا و جنگ تروريستھا
خاورميانه را به آتش خواھد
کشيد .ابعاد و دامنه اين را
نميتوان صرفا با يک جنگ
منطقه ای مقايسه کرد .ابعاد اين
جنگ را بايد با جنگھای فرا
منطقه ای و بعضا جھانی مقايسه
کرد.
يک دنيای بھتر :بھانه حمله

شماره 18
نظامی تالشھای رژيم اسالمی در
دستيابی به سالح ھسته ای و غنی
سازی اورانيوم است .آيا سازشی
ممکن است؟ ملزومات و مبانی
چنين سازشی چه ميتواند باشد؟
کدام نيروھا ناجی چنين تحولی
خواھند بود؟
سياوش دانشور :بحث حمله
نظامی و شدت تبليغات در باره
آن ،قبل از اينکه به سوی جنگ
رفتن باشد تالشی برای اعمال
فشار است .اعمال فشاری که ھدف
خود را تحميل توازنی به جمھوری
اسالمی ،رعايت قوانين بازی در
منطقه ،و دادن و گرفتن امتيازاتی
براساس آنست .بايد قلمرو تبليغات
را با ھدف تبليغات يکی فرض
نکرد .اما معنی اين موضوع اين
نيست که خطر جنگ منتفی شده
است .در دنيای نظم نوين و عربده
کشی نيروی تروريست و
ميليتاريست و باند سياھی ،جنگ
در ابعاد مختلف يک داده است و
بايد بعنوان يک وضعيت کمابيش
يکسان فرض شود .مسئله يک
نيست .ايران،
معين
جبھه
افغانستان ،عراق ،لبنان ،فلسطين،
پاکستان ،و بسياری کشورھای
منطقه در معرض اين جنگ قرار
دارند .در ھر دور اين مسابقه
تروريستی تعداد بيشتری بناچار
وارد مھلکه ميشوند و يا به آن
رانده ميشوند .در افغانستان طلبان
دارد برميگردد .در عراق ھر
روز جبھه ھا عوض ميشود .در
منطقه وضعيت به ھمين منوال
است .ايران جدا از کل اين روند و
با اتکا به تبليغات و جدلھای
دولتھای آمريکا و جمھوری
اسالمی قابل توضيح نيست .به
نظر من ھدف سرراست تر آمريکا
و غرب تحميل فشار به رژيم
اسالمی در ايران و حتی تا آستانه
جنگ رفتن برای جلو راندن خطی
در درون رژيم اسالمی است که
دستکم نقشی مانند کرزای و مالکی
را ايفا کنند .برای آمريکا جمھوری
اسالمی حکومت مطلوبی در
شرايط امروز و کال دنيای بعد از
جنگ سرد با توجه به اعتراض و
نفرت مردم اراين حکومت و
خواستھای عميقا انسانی شان است.
برای آمريکا مشکل امروز
جمھوری اسالمی ھمان مشکل
بيست سال پيش
صفحه 3
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جنگ ،پی آمدھای جنگ و رئوس استراتژی ما
نيست .آمريکا معضلی با وجود
جمھوری اسالمی ندارد .حتی
معضلی با جمھوری اسالمی اتمی
دوست آمريکا ندارد .معضل
آمريکا امتيازخواھی جمھوری
اسالمی در ابعادی گسترده تر در
منطقه است .و اساسا جنگ و
رودروئی آمريکا و تروريسم
دولتی با رژيم اسالمی و جنبش
اسالم سياسی ،تحميل اين تناسب
قوای جديد است .تناسب قوائی که
دولتھای امثال حزب رفاه ترکيه،
دولت اسالمی و کمتر ارتشی
پاکستان ،دولتھای اسالمی نزديک
به آمريکا در عراق و افغانستان و
در اينمورد رژيم اسالمی در ايران
است .تبليغات برسر مسئله اتمی
فقط تبليغات است .ھمانطور که در
مورد عراق بود .ھدف استراتژيک
آمريکا در جھان و منطقه و طرح
اش برای خاورميانه ،جبھه ھای
متعددی دارد که بايد دنبال شود.
اينکه دريچه ورود به موضوع
چيست ثانوی است.
آيا سازشی ممکن است؟ به نظر
من ممکن است .سازش برای تعداد
بسيار بيشتری در ھيئت حاکمه
رژيمھای ايران و آمريکا و
دولتھای منطقه و اروپای غربی
مطلوبيت بيشتری دارد .مسئله
اينست که اگر جنگ توسط جناح
ھای ديوانه و ميليتاريست در
دستور قرار گيرد ،ديگر بھانه ھا
ابدا مھم نيستند .صف بندی نيروھا
ھم چنان اولويت اساسی ندارند .در
کيس عراق اينطور بود .آمريکا
ميخواست حمله کند و حمله کرد.
منتظر ھيچی نشد و وقتی ھم
معلوم شد اساس تبليغات جنگ
دروغ بوده است ،با جابجائی چند
مھره و مقداری تبليغات از دو سو
موضوع فيصله يافت .موقعيت
نابسامان جناحھای جنگ طلب در
ھر دو سوی معادله ،مخاطراتی که
با شروع اولين بمباران کشورھای
منطقه و جھان را تھديد ميکند،
مسئله بعد از جنگ و بمباران ،باز
شدن فصلی از جنگ گسترده و
خونين در منطقه ،از مھمترين

عواملی ھستند که شرايط را برای
سازش مھيا ميکنند .با اولين
بمباران صحنه خليج و کشورھای
منطقه صحنه جنگ و ترور
ميشود .با بمباران که رژيم اسالمی
سرنگون نميشود .ھارترين جناح
ھای آدمکش و تروريست به جان
مردم در ايران و منطقه می افتند.
اسرائيل و عراق و افغانستان و
کشورھای حاشيه خليج عمال وارد
جنگ ميشود .اعمال سياست تحريم
اقتصادی بعد از جنگ ھم مشکل
آمريکا را حل نميکند .ھمه اينھا
مسائلی ھستند که سازش و يافتن
فرمولی که جنگ "شکست خورده"
نداشته باشد ،را جلوی ھمه گذاشته
است .مبانی چنين سازشی بدوا
برسميت شناسی جمھوری اسالمی
بعنوان يک قدرت منطقه ای و دادن
سھمش در مقابل قبول آمريکا و
ھمراھی با طرحھای منطقه ايش
است .احمدی نژاد عليرغم تمام
نمايشات اش در نيويورک اعالم
کرده است که آماده مذاکره مستقيم
و برابر با دولت آمريکا است.
رژيم اسالمی و در راس آن خامنه
ای از مذاکره با آمريکا ابائی
ندارند .مسئله شان شرايط مذاکره
است .در نتيجه نيروھای معروف
به اھل سازش در رژيم تنھا در
مواقع پيچيده آنھم برای بازکردن
دريچه تداوم مذاکرات ظاھر
ميشوند .قرار نيست رژيم اسالمی
از طريق جناحھای مرکز با آمريکا
مذاکره کند .امتياز مذاکره با آمريکا
معنی روشن سياسی در صفبندی
حکومت در داخل دارد .ترديدی
نيست که رژيم اسالمی از تمام
امکاناتش استفاده ميکند اما ابتکار
عمل را دست نيروھائی مانند
خاتمی و امثالھم نميدھد .سفر
روحانی به آلمان و مصاحبه بعدی
او در ايران بدنبال اظھارات رئيس
جمھور فرانسه با سخنان احمدی
نژاد در آمريکا مبنی بر آمادگی
برای مذاکره تکميل ميشود .ممکن
است عنوان شود که تيم بوش و
چنی جنگ بويژه بعد از عراق
جنگ نياز دارند .اين حقيقتی در آن
ھست ،اما حل موضوع بطرق
ديپلماتيک ھم به اندازه "يک جنگ

تميز" ھمان نتيجه را دارد.
يک دنيای بھتر :حمالت نظامی
احتمالی ھدفش سرنگونی رژيم
اسالمی نيست .سياستھای رژيم
اسالمی حاکی از آن است که به
استقبال اين جنگ خواھد رفت.
"جنگ يک مائده آسمانی است!"
واکنش رژيم اسالمی در مقابل
جنگ در برابر جامعه چه خواھد
بود؟ استراتژی رژيم در قبال
جنگ را چگونه می بينيد؟ رژيم
در پس اين جنگ احتمالی چه
اھدافی را دنبال ميکند؟
آذر ماجدی :رژيم اسالمی در
صورت حمله نظامی آمريکا به
ايران سريعا يک حکومت
نظامی تمام عيار اعالم خواھد
کرد ،سرکوب را شديدتر خواھد
کرد و ھر معترضی را تحت نام
جاسوس و ھمکار آمريکا
دستگير و اعدام خواھد کرد.
رژيم اسالمی از اين فرصت
برای محکم کردن پايه ھای
لرزان خود و ايجاد خفقان وسيع
تر و سرکوب گسترده مخالفين
در جامعه استفاده ميکند .اين
سياست را پيش از اين نيز اتخاذ
کرده است .جنگ ايران و
عراق ،ھر چند که در دوره ای
کامال متفاوت بود ،ھمين نقش
مائده آسمانی را برای رژيم
داشت .در آن مقطع ھدف و
استراتژی رژيم سرکوب کامل
کليه بازمانده ھای انقالب تحت
نام جنگ با نيروی خارجی بود
و اکنون سرکوب ھر گونه امکان
بروز يک انقالب ديگر و عقب
نشاندن جنبش سرنگونی طلبانه
در جامعه.
افزايش قيمت ھا و تحميل فقر
بيشتر و گسترده تر بر مردم
يکی ديگر از سياست ھای رژيم
خواھد بود .ما شاھد بوديم که
چگونه بدنبال اولين اقدامات
تحريمی دولت ھای غربی ،رژيم

شماره 18
اسالمی قيمت بنزين را افزايش
داد .يکی از فاکتورھايی که بايد در
نظر داشت ،حمايت علنی يا ضمنی
جنبش ضد جنگ در سطح بين
المللی و حمايت وسيع در سطح
منطقه از رژيم خواھد بود .جنگ
موقعيت رژيم اسالمی را درون
منطقه ،در ميان نيروھای "ضد
امپرياليست" و بويژه جنبش
اسالمی تقويت خواھد کرد.
ھمانگونه که حمله نظامی به عراق
و لبنان چنين نتيجه ای داشته است.
به اين اعتبار نيز رژيم اسالمی از
اين جنگ بعنوان يک مائده آسمانی
استفاده خواھد کرد .اينھا از نتايج
بسيار زيان بخش و مخرب حمله
نظامی است.
يک دنيای بھتر :جنگ يک رويداد
زير و رو کننده است .صف بندی
سياسی جامعه را دگرگون خواھد
جنبش
که
کرد .مخاطراتی
کمونيسم کارگری را تھديد ميکند
کدامھا ھستند؟
علی جوادی :جنگ دو قطب
تروريستی در چنين ابعادی يک
حادٽه گذرا و عادی و روزمره در
تحوالت جامعه نخواھد بود .جنگ
تاٽيرات ديرپايی بر سياست و
رويدادھای اجتماعی بجا خواھد
گذاشت .زندگی ،سياست ،اجتماع،
جنبشھای اجتماعی تماما وارد دور
جديدی از حيات خود خواھند شد.
چنين جنگی صف بنديھای سياسی
موجود در جامعه را دگرگون
خواھد کرد .جايی برای "سر در
بود .نيروھای
گمی" نخواھد
بسياری در کنار دو قطب متخاصم
به حرکت درخواھند آمد .چه
آنھايی که قرار است لشگر زمينی
و عملياتی چنين جنگی از جانب
آمريکا شوند و چه آنھايی که از
سر "دفاع طلبی ناسيوناليستی" در
کنار رژيم اسالمی قرار خواھند
گرفت .نيروی "جاذبه" جنگ از
ھر دو سو نيروھای بسياری را
بيشتر از گذشته به طرف خود
خواھد کشيد .ھم اکنون شاھد بروز
عالئم چنين تحولی ھستيم .داريوش
ھمايون اعالم کرده است که در
صورت وقوع جنگ در کنار رژيم
اسالمی قرار خواھد گرفت.
تحرک جديد نيروھای قومپرست
بخشی از اين
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جنگ ،پی آمدھای جنگ و رئوس استراتژی ما
سناريوی جنگی است .قربانيان
جنگ بسيارند!
جنبش کمونيسم کارگری يک
جنبش اجتماعی و مدعی تصرف
قدرت سياسی در جامعه است .اما
اين جنبش را ديوار چين از جامعه
مجزا نکرده است .مخاطرات
کنونی در جامعه در عين حال
مخاطراتی برای اين جنبش نيز
ھستند .اين تحوالت بدون ترديد
تاٽيرات معينی بر نيروھای فعال
اين جنبش بجای خواھد گذاشت .دو
گرايش "راست" ميتواند زمينه
بروز و گسترش در اين جنبش پيدا
کند .از يک طرف گرايشی که
جنگ را "زمينه" و عاملی "تلويحا
مٽبت" در پيشبرد ھدف سرنگونی
طلبی خود قرار خواھد داد .بر اين
تصور است که جنگ باعٽ
تضعيف رژيم اسالمی خواھد شد
و فرصتی برای مردم برای
خالصی از شر رژيم اسالمی
فراھم خواھد شد .و از طرف
ديگر گرايشی که در مقابله با
جنگ و تھاجم آمريکا و مصائب
ناشی از آن به موضعی "ضد
امپرياليستی" در مقابله با جنگ
کشيده خواھد شد .زمينه ھای چنين
سياستھايی را در تاريخی نه چندان
دور در دو حزب کمونيست
کارگری و حزب حکمتيست شاھد
بوده ايم .اينکه اين دو گرايش چه
زمينه ھايی برای گسترش پيدا
خواھند کرد ،به فاکتورھای
متعددی از جمله توان ما در تٽبيت
خط "رسمی" کمونيسم کارگری
گره خورده است .ما با قدرت در
مقابل چنين خطوط "راستی"
خواھيم ايستاد.

آذر ماجدی :صف بندی ھای
سياسی در نتيجه حمله نظامی
تغيير ميکند .جريانات ملی –
اسالمی عمدتا پشت رژيم به صف
خواھند شد .کليه جلوه ھای غر و
لند "اصالحاتی" ملی – اسالمی ھا
تحت عنوان دفاع از "وطن
اسالمی" خاموش خواھد شد.

جريان راست پرو غرب دو دسته
ميشود :يکی پشت رژيم اسالمی
تخت عنوان دفاع از وطن صف
ميکشد و دسته ديگر به حمايت از
آمريکا و به اميد رسيدن به نان و
آبی بلند ميشود .اين شرايط
وضعيت مردم و جنبش اعتراضی
را سخت تر ميکند .شکل دادن يک
جنبش اعتراضی در مقابل رژيم و
برای به زير کشيدن آن با پيچيدگی
ھای بيشتری مواجه ميشود.
تا آنجا که به جنبش کمونيسم
کارگری برميگردد ،متاسفانه در
شرايط انشقاق و پراکندگی و
سياست ھای نادرست رھبری دو
حزب کمونيست کارگری و
حکمتيست ،ما با يک جنبش
يکدست و متحد روبرو نخواھيم
بود .با توجه به سياست ھای
تاکنونی اين دو حزب ،نگرانی من
از آنست که اين دو حزب ھر يک
با نشان دادن تمايل به يک طرف
جنگ عمال در خدمت اين يا آن
قطب قرار گيرند .بنا به تبيين و
تحليلی که از موقعيت دو قطب
تروريستی در دنيا دارند ،حزب
حکمتيست محور مخالفتش را بر
مقابله با آمريکا قرار خواھد داد و
خواه ناخواه ،خواسته يا نخواسته
مساله سرنگونی رژيم حاشيه ای
ميشود .حزب کمونيست کارگری
نيز که پيش از اين در پيامی ،از
آمريکا خواسته بود بجای جنگ از
آنھا حمايت کند ،عمال با آمريکا
ھمسو خواھد شد .اين يک خطر
جدی است و موجب سردرگمی در
جنبش کمونيسم کارگری خواھد
شد .تالش برای اتخاذ يک سياست
روشن در ضديت با ھر دو قطب
بايد به محور سياست ما بدل شود.
سياوش دانشور :اگر صورت
مسئله بمباران و تھاجم نظامی
جرقه اش توسط آمريکا و يا
اسرائيل زده شود ،که دو طرف
برای اين وضعيت ھم خود را آماده
ميکنند ،فورا خشن ترين دولت
حکومت نظامی در تھران با اعالم

مقررات ويژه جنگی اعالم
موجوديت ميکند .ھر مخالف
درونی تا چه رسد به مردم مورد
تھاجم قرار ميگيرد و موج ترور
و کشتار فاشيستی بدوا از درون
آغاز ميشود .در کوتاه مدت يک
رژيم اسالمی فشرده و دولت و
ستاد جنگی شکل ميگيرد .بايد
برای سرپانگھداشتن رژيم و
کنترل اوضاع ،جامعه را در
بھت کامل ببرند .اولين نتيجه
عمليات "شک و بھت" در داخل
و برای مردم است .اپوزيسيون
ايران حول جنگ قطبی ميشود و
ارتجاعی ترين نيروھا موقعيت
بھتری پيدا ميکنند .سرنگونی
طلبی و مبارزه کارگر و مردم
عليه اين وضعيت موقتا حاشيه
ای ميشود و صورت مسئله
سياست در ايران براساس جنگ
و "دفاع از ميھن اسالمی" طرح
ميشود .کمونيسم کارگری در
وضعيت حمله نظامی درست
مثل جنبش اجتماعی و طبقاتی
اش تاثير ميپذيرد .شرايط برايش
دشوار ميشود و نوع فعاليت
جديدی در مقابلش قرار ميگيرد.
خطراتی که بالفاصله تھديد کننده
شبه
موضعگيری
است؛
ناسيوناليستی و ضد امپرياليستی
اصولگرائی
نوعی
و
تفسيرگرايانه و پاسيف است .اين
بايد روشن باشد که کمونيسم
کارگری و جنبش آزادی و
برابری يک طرف اين بحران
است .اين جنگ سرنوشت ما را
دارد رقم ميزند .دخالت انقالبی
در آن نميتواند ايستادن غير
مستقيم و ضمنی کنار يکی از
طرفين جنگ و يا اتخاد يک
موضع غير دخالتگرانه و
ايدئولوژيک باشد .موضع ما در
چنين شرايط فرضی بايد متکی
بر استراتژی طبقاتی ما در دوره
مشخص جنگ استوار باشد.
اينکه اين موضع چه اشکالی
بخود ميپذيرد تابعی از درجه و
حدت بحران است.
يک

دنيای

بھتر:

مبانی

استراتژيک سياست حزب در قبال
حمله نظامی و جنگ احتمالی
کدامھا ھستند؟ تاکيدات حزب در
صورت وقوع چنين رويدادی
کدامست؟ کمونيسم کارگری
چگونه بايد برای مقابله با اين
شرايط آماده شود.

علی جوادی :جنگ بدون ترديد
شرايط کار و فعاليت ما را دشوار
و پيچيده تر خواھد کرد .آنھا که در
صفوف اپوزيسيون دانسته و
ندانسته "جنگ را مائده ای
آسمانی" ميدانند ،ربطی به جامعه
و انسانيت ندارند .نتيجتا يک ھدف
ما جلوگيری از وقوع چنين فاجعه
ای است .ما بخشی از اين مردم
کارگر و زحمتکش ھستيم .در ھر
شرايطی تالش خواھيم کرد که از
مصائب ناشی از جنگ بر مردم
کم کنيم .و مردم را برای مقابله با
چنين شرايطی آماده کنيم.
ما بارھا تاکيد کرده ايم که سياست
ما در قبال تحوالت حاضر دارای
دو رکن اصلی و استراتژيک
است .ما در ھر شرايطی ،چه
صلح چه جنگ ،برای سرنگونی
رژيم اسالمی و استقرار يک
جمھوری سوسياليستی ،حکومتی
متضمن آزادی ،برابری ،و رفاه
مردم مبارزه ميکنيم .برای ما
سازماندھی يک انقالب کارگری
بمنظور بزير کشيدن رژيم اسالمی
امری تخطی ناپذير و تاکتيکی
نيست .از طرف ديگر ما مخالف
ھر گونه قلدری ،زورگويی و فعال
مايشايی ابر قدرت آمريکا و
متحدين بين المللی اش ھستيم .ما
برای شکست سياستھای نظم نوينی
آمريکا تالش ميکنيم .ما نميخواھيم
مردم جھان زير دست ژنرالھای
پاگون به دوش و دست به ماشه و
آخوندھای عمامه بسر و بمب به
دست باشد .ما برای خالصی
بشريت متمدن از شر اين وضعيت
سياه تالش ميکنيم .ما برای تغيير
ماکروی وضعيت موجود و نه
حفظ آن تالش ميکنيم .وضعيت
موجود ناپايدار است .قابل دوام
نيست .بايد به نفع آزاديخواھی و
برابری طلبی و انسانيت از ھر سو
تغيير کند.
سياست ما تالش
برای به ميدان

صفحه 5

يک دنياى بھتر

صفحه 5

جنگ ،پی آمدھای جنگ و رئوس استراتژی ما
کشيدن بشريت متمدن در تقابل با
جنگ تروريستھا ،در مقابله با
جنگ و حمله نظامی آمريکا ،در
تقابل با رژيم آدمکشان اسالمی و
برای دستيابی به گسترش قدرت
اردوی آزادی ،برابری و رفاه در
سطح جھان و ايران است .در
ايران با اتکاء به جنبش سرنگونی
طلبانه توده ھای مردم ،با اتکاء به
قدرت و توان جنبش کمونيسم
کارگری و با تمام قوا خواھيم
کوشيد جلوی تعرض رژيم اسالمی
به مردم و جنبشھای آزاديخواھانه
و برابری طلبانه را در ھم بشکنيم
و ورق را برگردانيم .ھر چند که
شرايط در پس جنگ برای مردم و
ما سخت تر خواھد شد ،اما
استراتژی ما برای پيروزی و
تصرف قدرت سياسی پايه ريزی
شده است .ما ھم برای کم کردن
رنج و مشقات مردم مبارزه ميکنيم
و ھم برای تصرف قدرت سياسی
سازماندھی جامعه ای مبتنی بر
آزادی و برابری و رفاه ھمگان.
بدينمنظور ما ميکوشيم به نيروی
پرچمدار جنبش کمونيسم کارگری
تبديل شويم .مرجعيت سياسی و
فکری اين جنبش را در شرايط
خطير جنگی شکل و قوام دھيم و
با توان عظيم اين جنبش برای به
ميدان کشيدن بشريت متمدن بر
خطوطی که اشاره کردم ،تالش
کنيم.
آذر ماجدی :حزب اتحاد کمونيسم
کارگری در مقابل ھر دو قطب اين
جنگ صف بندی ميکند و مردم را
به مبارزه با ھر دو فرا ميخواند.
شعار ما بايد سرنگونی رژيم
اسالمی و مقابله با حمله نظامی
باشد .ما خواھيم کوشيد که مردم را
از مخاطرات اين حمله نظامی
احتمالی آگاه کنيم و تالش ميکنيم
که آمادگی الزم را حداقل در ميان
صفوف کمونيسم کارگری برای
مقابله با مخاطرات جنگ ايجاد
کنيم.
ما از ھم اکنون اين سياست را
اتخاذ کرده و به پيش ميبريم.

افشای سياست ميليتاريستی آمريکا
و استفاده ای که رژيم اسالمی از
اين سياست خواھد برد به يکی از
محورھای اصلی تبليغاتی حزب
بايد بدل شود .اين دو قطب ھر دو
جنگ طلب اند و به جنگ و ترور
برای بقای خود و قدرت گيری
نيازمند اند .اين حقيقت را بايد
وسيعا در ميان مردم ايران و در
سطح بين المللی آشکار کرد .تالش
برای شکل دادن به جنبش
اعتراضی و سازماندھی آن بايد
چندين برابر شود .ضمنا بايد
مخاطرات تالش رژيم برای
سرکوب گسترده را به مردم خاطر
نشان کرد و جنبه احتياط در ابتدای
حمله نظامی را يادآور شد.
بنظر من رژيم قادر نخواھد شد که
سرکوب و خفقان گسترده را برای
مدتی طوالنی ادامه دھد .لذا مردم
بايد آماده و مترصد باشند تا از اين
شرايط برای حمالت گسترده تر به
رژيم استفاده کنند .مساله بر سر
اينست که کمونيسم کارگری بايد در
نھايت آگاھی ،درايت و ھشيار با
اين جنگ مقابله کند .توازن درستی
ميان مقابله جويی و اعتراض و
ماجراجويی برقرار کند .اين
ماست .وگرنه
کار
پيچيدگی
اطالعيه دادن که مردم اعتراض
کنيد و کوتاه نياييد ،کار آسانی
است .تاکتيک ھای مقابله با ھر دو
طرف بايد به دقت تعيين و اتخاذ
شود .جنگ بطور واقعی برای
مردم ايران و حتی منطقه يک
تراژدی بزرگ است .مشقات
بسياری را بر مردم تحميل خواھد
کرد ،مبارزه مردم برای سرنگونی
رژيم را دشوار ميکند و يک بار
ديگر موقعيتی را برای تقويت
اسالم سياسی فراھم مياورد.
کمونيسم کارگری يک وظيفه
پيچيده و دشوار برای خنثی کردن
اين نتايج و تقويت مبارزه مردم در
مقابل دارد.
سياوش دانشور :اھداف در زمان
جنگ اساسا ھمانھا ھستند که در

دوره پيش از جنگ دنبال
ميکرديم .ما برای سرنگونی
حکومت اسالمی و استقرار
کمونيسم در ايران تالش ميکنيم.
پيچيدگی اينبار اينجاست که ما
در مقابل حمله به افغانستان و
عراق موضع نميگيريم .يک
نيروی اپوزيسيون دولتی ھستيم
که مورد تھاجم نظامی قرار
گرفته است و اين جنگ
بالفاصله تبعات جدی و
وحشتناکی برای مردم و طبقه
کارگر و اردوی آزادی و
برابری ببار آورده و يا می
آورد .ما نميتوانيم در اين بحران،
به اعتبار سرنگونی طلب
بودنمان ،در مقابل سياست
ميليتاريستی و قلدرمنشانه آمريکا
و موئتلفينش نايستيم .ھمينطور
نميتوانيم به اعتبار اينکه يک
نيروی اپوزيسيون جمھوری
اسالمی ھستيم ،حمله آمريکا را
در جھت اھداف سرنگونی
طلبانه خود ارزيابی کنيم .جھت
و جبھه مبارزه را صرفا
جمھوری اسالمی کنيم و در کنار
آمريکا قرار گيريم .دو طرف
درگير اين جنگ ارتجاعی منافع
آنی و آتی و پالتفرم سياسی و
اھداف اجتماعی ما را دنبال
نميکنند ،سھل است در مقابل آن
قرار دارند .ما حمله و ھر گونه
تھاجم نظامی به ايران را ،تحت
ھر عنوان و پوشش و بھانه ای
باشد ،قويا محکوم ميکنيم و يک
رکن سياست خود را ممانعت از
چنين کابوسی ميدانيم .ما موظفيم
اردوی آزادی و برابری را در
داخل و خارج برای مقابله با اين
بحران و با يک موضع مستقل و
انسانی و ضد جنگ بسيج کنيم.
در مقابل نيروھای متفرقه راستی
که پشت دو سوی جنگ به خط
ميشوند ،بايد جبھه "جنگ نه" و
"نه به جنگ طلبان" در دستور
کار ما باشد .اين تنھا موضعی
در قلمرو جنبش ضد جنگ در
خارج ايران نيست .يک رکن
مھم ممانعت از خطر تھاجم
نظامی و جنگ تالش برای
تحرک بيشتر مردم در داخل

شماره 18
کشور عليه تھديدات نظامی است.
در عين حال وقوع جنگ اوضاع
را به سمت نظامی شدن بيشتر
ميبرد و بعد از مدتی کنترل
اوضاع برای جمھوری اسالمی
مسئله اساسی ميشود .تصوير اين
نيست که آمريکا و موئتلفين
بمباران وسيع ميکنند و ميروند و
جمھوری اسالمی ھم ميرود می
نشيند و قضيه با تداوم تحريم
اقتصادی پيش ميرود .جنگ و
ترور وسعت و دامنه وسيع و غير
قابل باوری ميگيرد .بسياری از
سياستھا در دستور قرار ميگيرند
که در شرايط امروز شايد
موضوعيت ندارند .در شرايطی
که آمريکا و موئتلفينش بسادگی در
منطقه در تيررس جمھوری
اسالمی ھستند ،برای کوتاه کردن
دست رژيم اسالمی و جلوگيری از
تحرک تروريستی اش ،بايد بتوانند
ھمزمان با تھاجم نظامی کنترل
مرزی رژيم در برخی استانھا زير
سوال برود و دستش از عراق و
افغانستان و مناطق استراتژيک
کوتاه شود و يا بشدت سخت شود.
يعنی طرح مايکل لدين را بايد
اجرا کنند .الزمه اين کار سازمان
دادن جبھه ھای فرعی تر قومی و
مذھبی است .در چنين اوضاعی
نميتواند
کارگری
کمونيسم
تماشاچی صحنه باشد .بايد به
عنوان يک نيروی نظامی ھم در
صحنه با قدرت حضور يابد .مسئله
و سوال ساده اينست اگر شرايطی
بوجود بيايد که ارتشھای دست ساز
قومی بتوانند زير چتر حمايت
نظامی در مناطقی از ايران مستقر
شوند ،چرا کمونيسم کارگری از
شرايط ايجاد شده به نفع مسلح
کردن مردم و سازماندھی ارتش
کارگری استفاده نکند؟ يک رکن
دخالتگری کمونيستی در شرايط
بھم ريخته و جنگی ،دخالت نيروی
نظامی کمونيسم کارگری است .ما
بايد برای شرايط جنگی و احتمال
ازھم گسيختگی دولت مرکزی و
عدم کنترلش بر ھمه کشور ،خطر
جلو انداختن جريانات قومی ،و
سرنوشت جنبش اجتماعی و
طبقاتی مان در اين اوضاع برنامه
بسيار روشن و بدون ابھام داشته
باشيم .منفعت کا در جنگ نيست.
جنگ جنبش ما را به عقب ميراند.
ممانعت از جنگ سوال اساسی تر
ماست .اما آمادگی نظامی و
سازماندھی
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ھيئت دائر دفتر سياسی پاسخ ميدھد
برخی ميپرسند شما اگر صادقانه
طرفدار اتحاد صفوف کمونيسم
کارگری بوديد پس چرا از حزب
کمونيست کارگری جدا شديد؟ آيا
نفس اتحاد گسترده صفوف
کمونيسم کارگری با امر جدايی از
حزب کمونيست کارگری در
تناقض نيست؟
آذر ماجدی :ما به اين سوال بارھا
پاسخ گفته ايم .بنظر من کسانی که
اين سوال را در مقابل ما ميگذارند
فقط به صورت ظاھر مساله
مينگرند .تالش ما برای ماندن در
حزب کمونيست کارگری و تالش
رھبری حاکم برای خالص شدن
از شر ما را نمی بينند .جدايی ما
از حزب کمونيست کارگری بدنبال
يک جدال طوالنی و بعضا بسيار
ناگوار درونی انجام گرفت .فعاليت
برخی از ما در حزب کمونيست
کارگری از پس از انشعاب 2004
يک جدال دائمی برای تاثير
گذاردن بر سياست ھای مطروحه
توسط رھبری حزب ،عمدتا ليدر
حزب ،و نقد روش ھای سازمانی
– تشکيالتی در سطوح مختلف
بوده است .اين جدال رفته رفته تند
تر و شديد تر شد .تالش برای کنار
گذاردن ما از موقعيت ھای
رھبری يا خنثی کردن نفوذ ما
درون تشکيالت از طريق کمپين
ھای ترور شخصيت روشی بود
که طرف مقابل در برابر تالش ما
برای تغيير سياست ھا و روش ھا
اتخاذ کرد.
يک سال پيش از جدايی ما اين
روند به جايی رسيد که فعاليت
بشکل يک جمع واحد و در فضايی
رفيقانه امکان پذير نبود .عمال دو
جناح اعالم نشده درون رھبری
حزب تشکيل شد .در نتيجه اين
شرايط و بمنظور پيشبرد سياست
ھا و اھدافی که کمونيستی و
اصولی ميدانستيم ،ملزم به تشکيل
فراکسيون شديم .در ھمان ابتدا
اعالم کرديم که قصد جدايی
نداريم .تشکيل فراکسيون با
ناھنجار ترين برخوردھا از جانب
رھبری حاکم بر حزب و برخی از
کادرھا روبرو شد .جدل آنالين

زشت ترين نمونه مجادله حزبی را
به نمايش گذاشت .جدل آنالين در
تاريخ اين حزب بعنوان سندی از
گسست از سنت ھای اصولی و
کمونيستی منصور حکمت ثبت
خواھد شد.
در اين شرايط بود که ما به اين
تحليل رسيديم که ادامه فعاليت ما
در چھارچوب حزب کمونيست
کارگری به زيان جنبش کمونيسم
کارگری ،سنت ھای اصولی و
کمونيستی کمونيسم کارگری
منصور حکمت و حتی به ضرر
ھدف ما يعنی اتحاد صفوف
کمونيسم کارگری است .ادامه آن
روند توھين و حمالت شخصی به
نفع ھيچکس نبود .برای خود ما
استعفاء از حزب کمونيست
کارگری بسيار سخت و دردناک
بود .ما از زمان تولد اين حزب
فعاالنه برای رشد و گسترش آن
تالش و مبارزه کرده بوديم .در
دستاوردھا و تاريخ باشکوه آن
سھيم بوده ايم .متاسفانه اين ديگر
ھمان حزب نبود و نيست .و جدايی
اصولی ترين راه برای کاھش زيان
بود.
برخی ميگويند که دعوای شما بر
سر صندلی ليدری در حزب
کمونيست کارگری بود .دعوايی
ميان علی جوادی ،آذر ماجدی با
حميد تقوايی .اين تعبير چقدر به
واقعيت نزديک است؟ چرا يک
رکن تبليغاتی رھبری حزب
کمويست کارگری بر اين راستا
قرار داده شده است؟
آذر ماجدی :اين تبليغات پوچ است.
متاسفانه از ھمان روز کنگره 5
بخشی از رھبری حزب کمونيست
کارگری تبليغات عليه علی جوادی
و من را آغاز کردند .اين عمل
بعضا بخاطر اختالفات بينشی و
سياسی و بعضا رقابت ھای
شخصی بود .بمرور اين تبليغات
وسيع تر شد .شاه بيت اين تبليغات
اعالم اين مساله بود که علی
جوادی و آذر ماجدی حميد تقوايی
را قبول ندارند و ميخواھند جای او

را بگيرند .در حزبی که بتازگی
از يک انشعاب بزرگ بيرون
آمده و زخم خورده بود ،تاثير
اين تبليغات بسيار منفی بود.
زمانی که ما مساله رھبری
جمعی و پالتفرم "حزب رھبر،
حزب سازمانده" را با حمايت
يک سوم کميته مرکزی پيش از
پلنوم  26مطرح کرديم ،رھبری
حاکم حزب احساس خطر کرد و
يک کمپين وسيع و شخصی عليه
علی جوادی و من سازمان داد.
در پلنوم يک نمايش زشت از
حمالت شخصی و بی حرمتی به
کارگردانی حميد تقوايی عليه ما
اجرا شد .يک نمايش بی سابقه و
باورنکردنی در تاريخ حزب
کمونيست کارگری.
فرض کنيم که اين تبليغات
حقيقتی را بيان کند .طنز مساله
اينجاست که "دعوا بر سر
صندلی" )آنگونه که توسط حميد
تقوايی فرموله ميشود( دو طرف
دارد .يکی که صندلی را
ميخواھد و کسی که حاضر
نيست صندلی را رھا کند! ما که
ظاھرا يک طرف اين دعوا
بوديم ،خواھان رھبری جمعی
بوديم و ھستيم .اين طرف ديگر
است که به ھيچ قيمت حاضر
نيست رھبری فردی خود را از
دست بدھد .متاسفانه مقوله
رھبری فردی پس از مرگ
منصور حکمت به يک مساله
تفرقه انداز در حزب بدل شد و
ضربات مھلکی به حزب و
جنبش کمونيسم کارگری وارد
کرد.
اين گونه تبليغات ھيچ ارزشی
ندارد .ما با کسی بر سر صندلی
دعوا نداشتيم .اگر مساله مان
صندلی بود ،صندلی ھای بااليی
داشتيم و ميتوانستيم به آنھا
بچسبيم .اما ما ھدف مان بزرگ
تر از صندلی است .ما برای
پيشروی و پيروزی کمونيسم
کارگری پا در ميدان اين مبارزه
گذاشته ايم .بنظر ما سياست ھا و
روش ھای رھبری حزب
کمونيست کارگری سندی برای
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شکست بود و حاضر نبوديم بر
روی صندلی ھايمان لم دھيم و
ساکت حرکت در اين سراشيب را
نظاره کنيم .سالح نقد يکی از
ابزارھای اصلی مارکسيسم و
کمونيسم منصور حکمت است.
سالحی که متاسفانه در حزب
کمونيست کارگری زنگ زده است.
ما اکنون حزب اتحاد کمونيسم
کارگری را تشکيل داده ايم و با
تمام قوا برای اين اھداف در
فضايی باز و رفيقانه مبارزه
ميکنيم .در حزب ما رھبری جمعی
اعمال ميشود .از نظر تشکيالتی
اين گوشه ای از نسخه ای است که
ما در مقابل کل جنبش کمونيسم
کارگری قرار ميدھيم.
در ھفته ھای گذشته حزب اتحاد
کمونيسم کارگری نامه سرگشاده
ای خطاب به کادرھای کمونيسم
کارگری پيرامون معضالت و
ملزومات پيشروی کمونيسم
کارگری نوشت .واکنش ھا چه
بود؟ ارزيابی ھيات داير از اين
واکنشھا چيست؟ چه گامھايی در
دستور داريد؟
آذر ماجدی :ما با حمايت برخی از
کادرھای جنبش کمونيسم کارگری
روبرو شده ايم که اين نامه را
بسيار مثبت و اصولی ميدانند .اين
نامه تا حدودی بر روند پيوستن به
حزب چه در داخل کشور و چه در
خارج نيز تاثير تسريع کننده گذاشته
است .ھمانگونه که در آن نامه نيز
اعالم کرده ايم جنبش کمونيسم
کارگری از انشعاب سال 2004
ضربه بزرگی متحمل شد .فائق
آمدن بر تاثيرات مخرب و منفی آن
و بازسازی اعتماد رفيقانه درون
اين جنبش يک کار بزرگ و پيچيده
است .بنظر من ما طی چند ماه
اخير پيشروی ھای مھمی در اين
عرصه داشته ايم .نقد انشعاب و
رھبری ھر دو حزب کمونيست
کارگری و حکمتيست اکنون به
روشنی و با صدای بلند شنيده
ميشود .ما شاھد شکل گيری يک
روند کامال متمايز از دو حزب
کمونيست کارگری و حکمتيست
ھستيم .ھر دو اين دو حزب اکنون
با يک بحران جدی دست و پنجه
نرم ميکنند .گسست شان از سياست
ھا و روش ھای منصور حکمت
روشن
بسيار
است .اکنون
صفحه 7

يک دنياى بھتر

صفحه 7

ھيئت دائر دفتر سياسی پاسخ ميدھد...
حميد تقوايی و کورش مدرسی خيلی صريح و روشن روی پای خود
ايستاده اند و تئوری ھای چپ راديکال شان را فرموله ميکنند .عبور از
منصور حکمت را صريح تر بر زبان مياورند .حمله ھای شخصی و بی
حرمتی به ھرکس که به رھبری نقد کند به يک روش حاکم در ھر دو
حزب بدل شده است .اين دو حزب بسيار بيش از آنکه بنظر ميرسد از
لحاظ روش و سياست ھا به يکديگر شبيه اند .تئوری انتقادی و انقالبی و
مارکسيستی منصور حکمت برای ھر دو حزب دست و پاگير شده است.
اين روند امکان تميز خطوط مختلف را برای عالقمندان اين جنبش آسان
تر ميکند .کسانی که بر کمونيسم مارکسی  -حکمتی پای ميفشارند و
کسانی که با سرعتی تصاعدی مشغول عبور از اين کمونيسم اند .ما
کماکان بر اين پروژه پای خواھيم فشرد .پيروزی کمونيسم بدون اتحاد
صفوف کمونيسم کارگری امکانپذير نيست .بايد اشتباھات گذشته را جبران
کرد .بايد حساب اين خطوط را با کل بدنه جنبش کمونيسم کارگری جدا
کرد .بايد برای اتحاد تالش کرد .بايد بر کمونيسم مارکس و منصور
حکمت پای فشرد .و مھمتر از ھر چيز بايد سالح نقد را تير و برا در
دست داشت .جريانی که به مصاف نقد برود و منقد را بی حرمت کند ،نه
يک حزب سياسی کمونيست کارگری بلکه در بھترين حالت يک جريان
فرقه ای و غيراجتماعی است*.

جنگ ،پی آمدھای جنگ و رئوس استراتژی ما...
نظامی ،در شرايطی که بدون خواست و اراده ما اوضاع را نظامی کردند،
الزامی است .ما بايد ھدفمان را دنبال کنيم .بدوا بايد مانع جنگ شويم .در
صورت جنگ بايد در صحنه نبرد در شرايط جنگی حضور داشته باشيم.
تالش برای شکل دادن به يک خط و استراتژی سياسی عليه جنگ و عليه
تروريستھای درگير در جنگ در سطح بين المللی يک بخش کار است.
بخش ديگر دخالت مادی و موثر در جنگ قدرت سياسی است .در تھاجم
نظامی و جنگ متعاقب آن ،اين سوال قدرت سياسی است که به راس
اوضاع رانده ميشود .نيروھای مختلف حول جنگ برای ھمين ھدف قطبی
ميشوند .کمونيسم کارگری ھم بعنوان يک طرف جدال بايد سياست
دخالتگرانه و موثری را اتخاذ کند و برای آن آمادگی و طرح و نقشه داشته
باشد* .
www.azadizan.com

آينده افغانستان بايد بر مبنای سکوالريسم پايه ريزی شود!
آذر ماجدی در گفتگو با راديو بی بی سی
"آيا دولت بريتانيا بايد با طالبان بر سر صلح در افغانستان مذاکره کند؟"
اين موضوع ميزگرد برنامه راديو بی بی سی  5اليو سه شنبه  25سپتامبر
ساعت  10شب بود .در اين ميزگرد آذر ماجدی ،رئيس سازمان آزادی
زن ،آلن ھيکس ،پدر يکی از افسران ارتش بريتانيا که در افغانستان کشته
شده و سرھنگ ويلکينسون شرکت داشتند.
آذر ماجدی ابتدا با آلن ھيکس و تمام کسانی که عزيزانشان را تحت
حاکميت طالبان ،ائتالف شمال و جنگ  6ساله غرب به رھبری آمريکا از
دست داده اند ،و يا زندگيشان به ويرانی کشيده شده است ،اعالم ھمبستگی

اعالم ھمبستگی کرد .آذر سپس
اعالم کرد که تصميم به مذاکره
با طالبان بيش از ھر چيز
شکست سياست باصطالح
"جنگ با ترور" را آشکار
ميکند .طی  6سال گذشته در
نتيجه "جنگ عليه ترور" به
عمال
آمريکا
سرکردگی
"دشمنی" که قرار بود به تسليم
کشيده شود ،قوی تر و محبوب
تر شده است .افغانستان ،عراق و
جنگ لبنان در سال گذشته سند
گويای اين واقعيت است.
ھيچ سازمان يا انسان شريفی
حاضر نخواھد شد که با طالبان
بر سر ميز مذاکره بنشيند .اينھا
کسانی ھستند که زنان را بخاطر
رابطه خارج از ازدواج در
استاديوم ھا سنگسار کرده اند،
آدم کشی و جنايت کار ھر روزه
آنھا است.
"من با آلن مخالفم که ميگويد
آينده افغانستان بايد بر مبنای
اسالم باشد .آينده افغانستان بايد
سکوالر باشد و اگر غرب از
ابتدا از يک دولت سکوالر
حمايت کرده بود ما اکنون با اين
معضل و بحران روبرو نبوديم.
لويا جرگه يک نھاد عشيره ای،
زن ستيز و ارتجاعی است .تنھا
نماينده زنی که در مجلس تالش
کرد بطور ماليمی از حقوق
زنان دفاع کند مجبور به فرار از
افغانستان شد .طالبان سازمانی
است که معلمان زن را بخاطر
آموزش به دختر بچه ھا ترور
ميکند .بازگشت طالبان به قدرت
پس از  6سال جنگ پيام بسيار
دردناکی برای ميليون ھا انسان
در منطقه دارد".
در دور دوم صحبت ،آذر در
پاسخ به دو پانليست ديگر که
سکوالريسم در افغانستان را
غيرممکن و خيالی خواندند و
اعالم کردند که کار بريتانيا اين
نيست به مردم افغانستان بگويد
چه دولتی داشته باشند ،گفت:
"بحث من اين نيست که دولت
بريتانيا به مردم افغانستان ديکته
کند .در پاسخ به آقای ويلکينسون
که ميگويد سکوالريم در
افغانستان غيرممکن است مگر
اينکه افغانستان را آنچنان

شماره 18
بمباران کنيم که به عصر حجر
برگردانيم بايد بگويم که شما
افغانستان را فی الحال با بمباران
به عصر حجر برگردانده ايد،
ھمچنين عراق را .اما در نتيجه
اين کارتان جنبش اسالمی رشد
کرده و تقويت شده است .نکته من
اين است که اگر غرب از جنبش
اسالمی حمايت نکرده بود و مردم
منطقه را به حال خود رھا کرده
بود ،سکوالريسم شانس بسيار
بيشتری در منطقه داشت .روشن
است که اگر شما در اين شرايط از
يک کلنل ارتش بپرسيد که چه بايد
کرد و او در فکر اين است که
سربازانش را بدر برد ،معلوم است
که موضع او مذاکره با طالبان
خواھد بود .اين موضع حق بجانب
که ما به مردم افغانستان ديکته
نميکنيم با کارنامه شما خوانايی
ندارد".
آذر ماجدی ھمچنين در روز
چھارشنبه  19سپتامبر در مصاحبه
ای با راديو بی بی سی نورث
ھمپتون ،برنامه جاناتان ورنر
اسميث در مورد لزوم ممنوعيت
مظاھر مذھبی در محيط کار و
مدارس صحبت کرد .آذر در اين
گفتگو تاکيد کرد که مذھب يکی از
عوامل تفرقه افکن در جامعه
است .وی گفت طی تاريخ بيشترين
تعداد انسان تحت نام خدا و يا
مذھب کشته شده اند .سکوالريسم
عمال امکان ھارمونی بيشتری را
در جامعه و محيط کار ايجاد
ميکند".

سازمان آزادی زن
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يک دنيای بھتر
برنامه حزب اتحاد کمونيسم
کارگری را بخوانيد و به
دوستانتان توصيه کنيد!
نشريه يک دنيای بھتر را
توزيع و تکثير کنيد! با
نشريه ھمکاری کنيد!

يک دنياى بھتر

صفحه 8

ساختار و استراتژی غير کمونيستی کميته ھای کارگری
خسرو دانش
من بترتيب تصميم گرفته ام
بحثھايم را در مورد جنبش
کارگری و مسائل مربوط به آن
ارائه دھم .در نوشته ای تحت
عنوان"سنديکاليسم و رفرميسم در
لباس راديکاليسم کارگری" که
گرايشات راست جعفر عظيم زاده-
فعال کارگری را به نقد کشيده بودم
به نتايج کلی اينگونه اشاره کردم
که کميته ھای کارگری و حتی
اتحاديه ی کارگران اخراجی)با
توجه به اساسنامه و تفکر حاکم بر
آن( تکامل يافته ترين شکل چپ
سنتی ھستند و چنانچه نتوانند با
محيط زيست و توليد کارگران و
خواسته ھای آنھا ارتباط برقرار
کنند در تداوم حرکت خود عقيم
خواھند ماند.
در مروری به نوشته ھای محمد
اشرفی -فعال کارگری از کميته ی
پيگيری برای ايجاد تشکلھای آزاد
کارگری بويژه مصاحبه ی وی با
کارگری" در
اقدام
"کميته
فروردين امسال تحت عنوان و
موضوع اتحاد کارگری ،به اين
نتيجه رسيدم که در نبود تشکيالت
چپ سنتی در داخل ،کميته ھای
کارگری مذکور که در يک ائتالف
بر سر ھدف ايجاد تشکلھای
کارگری آزاد به وحدت تشکيالتی
رسيده اند نقش رسالت و نوع
عملکرد اين چپ را بازی ميکنند.
چپ سنتی که بخشا بدليل رشد
کمونيسم کارگری در ايران
ديگرنميتواند کارگر را از محيط
زيست و کارش به دانشگاھھا
بکشد ،اکنون ،ناتوان از پيوند
ارگانيک با طبقه ی کارگر ،در
تشکلھايی شبيه به آن ،در خيابانھا
يعنی مابين ايندو مکان ،گرفتار
شده و نميتواند ھدف خود را به
پيش ببرد .البته اين بحث در نظر
ندارد بخشا فعاليتھای ثمر بخش
تاکنون اين کميته ھا را در
فراخوانھای اول مه و يا ديگر
عرصه ھا انکار کند .ھدف اين
بحث اين است که ناتوانی اين
تشکلھا را در عرصه و امر
استراتژيک کارگران و مسائل

کارگری نقد کند .تشکل کارگری
بنابه تعريف خود بايد در محيط کار
و زيست طبقه ی کارگر تشکيل
بشود ،بدليل اينکه چنين تشکلی در
خيابان و ھر مکان ديگری جدا از
محيط زيست و کار کارگران،
کاری از دستش بر نميايد و در يک
شرايط متناقض قرار ميگيرد .ھدف
از ايجاد تشکل کارگری اين است
که اين تشکل به امر طبقه ی کار
در رابطه با اصالحات و انقالب
سوسياليستی کمک کند .يعنی بتواند
با تشکيل مجمع عمومی يک روز
بر سر دستمزد و يا ھر خواسته
صنفی ديگر دست از کار بکشد و
اعتصاب کند و يا روز ديگر بتواند
با تشکل خود با توجه به توازن
طبقاتی از مطالبات سياسی خود و
ديگر جنبشھای اجتماعی دفاع کند.
چنين حرکتی يک حرکت طبيعی
ست و کسی نميتواند به آن ايراد
بگيرد و بھانه ی سرکوب آنرا پيدا
کند .ولی پليس ميتواند تشکلی بنام
مثال تشکل کميته ی ھماھنگی در
راه ...را به بھانه اينکه در خيابان
نشسته و خواھان افزايش دستمزد
کارگران يا خواھان ايجاد تشکلھای
آزاد کارگريست سرکوب کند .بدليل
اينکه بافت انسانی و شغلی اين
کميته ھا غير طبيعی بوده و گاھا
از اعضای کانون نويسندگان يا
دانشجويان نيز در اين کميته ھا
عضو ھستند و گاھا ميبينيم شاعری
نيز بعنوان عضو کميته شعری را
در سايتی درج کرده است .اين نوع
بافت نميتواند اين جريان را به کار
کامال علنی بدون ھراس سوق دھد،
چون بافتی غير طبيعی ست.
با اين اوضاع در نوشته ھای محمد
اشرفی -سخنگوی کميته ی پيگيری
گاھا به ھدف متحد کردن طبقه ی
کارگر و جنبش کارگری در اين
تشکلھا برخورد ميکنيم و اساسا
جنبش کارگری با اين کميته ھا
جنبش
تداعی
ميشود .انگار
کارگری پديده ايست که در خارج
از محيط کارگران در خيابانھا يا
اتاقھای در بسته رخ ميدھد يا
بوجود ميايد .اين نوع نگرش

ھمچنان دارد نگرش چپ سنتی
را نمايندگی ميکند ،منتھی در
اوايل انقالب در دانشگاه اينکار
را انجام ميداد ،اکنون در خيابان
يا يک مکان مبھم و بی ھويت.
از نظر اين نوع نگرش جنبش
کارگری يا طبقه ی کارگر با
اتحاد اين کميته ھا متشکل ميشود
و دوستمان اشرفی حتی داليل
شکستھای قبلی طبقه ی کارگر
را با تفرقه اين نوع تشکلھا
تداعی ميکند و داليل آنرا در
مثل
مختلفی
فاکتورھای
شکستھای مکرر جبھه چپ؟!
)اين ديگر چه صيغه ايست( و
بحرانھای تئوريک و بر آمدن
نئوليبراليسم و انحرافات در
جنبش کارگری و غيره ارزيابی
ميکند و معتقد است که "جنبش
کارگری" يعنی کميته ھای
کارگری بايد دو مرحله
"واگرايی" و اتحاد را طی کند و
به مرحله ی دمکراسی کارگری
برسد .اين گرايش دارد سرنوشت
جنبش کارگری و طبقه کارگر
را بدور از خود طبقه ی کارگر،
يعنی محيط زيست و کار وی،
تعيين ميکند و اين در نفس خود
يک امر غير طبيعی ست.
اما ھدف اين نيست که به قضيه
بطور منزه طلبانه و انتزاعی
برخورد کنيم .از فعاليتھای جنبی
تا کنونی اين تشکلھا بايد حمايت
کرد در ضمن اينکه بايد ساختار
سنتی و افق مبھم و کور آنرا به
نقد کشيد .کميته ھای کارگری با
اتحاد خود جنبش کارگری و
طبقه کارگر را بوحدت نخواھند
رسانيد ،چون طبقه کارگر و
جنبش کارگری در جای ديگری
متحقق ميشود و ربط چندانی به
اين قضيه ندارد .اين جريان
چنانچه بخواھد به يک استراتژی
موفق برسد بايد با فعالين
کارگری و محفلھای سوسياليست
کارگران در محيط کار و زيست
خود ارتباط برقرار کرده و از
اين طريق امر کارگران را به
پيش ببرد .و ھمچنين بافت،

شماره 18
ساختار و اھداف و چگونگی
فعاليت خود را با توجه به
چگونگی ارتباط خود با طبقه
کارگر تعيين کند .ساختار ،اھداف
و اساسنامه اين تشکلھا بی شباھت
به تشکلھای چپ سنتی اوايل
انقالب نيستند ،بطوريکه گاھا در
اساسنامه اين تشکلھا به موادی مثل
برنامه ی کوه رفتن و ترتيب دادن
کالسھای تئوريک برميخوريم.
طبقه ی کارگر و جنبش کارگری
در کارخانه و مراکز توليدی
موجوديت يافته و توليد و بازتوليد
ميشود نه در خيابان يا مکان مبھم.
جنبش کارگری با تحقق مطالبات
مشخص طبقه ی کارگر در مراکز
توليدی متحقق ميشود .در غير
اينصور کميته ھای کارگری
موجود ،در نھايت اتحاد خود،
موجوديتی غريب و غير طبيعی
خواھند داشت و در نھايت به
يکسری محفلھای مطالعه و بحث
تبديل گرديده و به اين دليل زير
ضرب پليس خواھند رفت.
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قابل توجه خوانندگان
محترم نشريه!
اين شماره بدليل سفر يک روز
ديرتر منتشر شد .از اين بابت
پوزش ميخواھم.
ھمينطور نامه ھای دريافت
شده ،که اين شماره مفصل ھم
شدند ،بدليل حجيم شدن
صفحات نشريه پاسخ نگرفتند.
پاسخ نامه ھا را يا جداگانه و يا
در شماره آتی خواھم داد.

مجمع عمومی
ظرف دخالت مستمر
کارگران!
مجمع عمومی رکن
اساسی شوراھای کارگری
است!
جنبش مجمع عمومی منظم
را گسترش دھيم!

يک دنياى بھتر
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سياسی  -طنز
سعيد مدانلو
در باره
دو نوشته محمد آسنگران
اولی را که تيتر ندارد بنا به
مضمونش و اصرارايشان در
خصوصی بودنش من اسمش را
گذاشته ام " تھديد خصوصی " و
دومی که انتخاب تيتر با خودشان
است" :ھدف وسيله را توجيه
نميکند"
" االن که نگاه ميکنم متوجه ميشوم
آن يادداشت با حالتی عصبانی
نوشته شده است· عالوه بر اينکه
موضع من را کامل نميرساند
نادقيق ھم ھست· من نميخواھم از
مضمون آن يادداشت دفاع کنم· اما
منظور من واضح است فشار
گذاشتن روی کسانی بود که با
روشی نا سالم آگاھانه يا نا آگاھانه
فضای نا امنی در اپوزيسيون ايجاد
ميکنند·" ) خطوط تأکيدی از من
است (· نقل از نوشته دوم
تا حاال رسم بر اين بود که
مضمون يک نوشته ھميشه و
ھميشه منظور نويسنده را برساند·
اول شان را
ايشان مضمون نوشته ّ
قابل دفاع نميدانند ولی از
منظورآن نوشته يک صفحه و نيم
با حرارت دفاع ميکنند! بنازم به
اين نو آوری و نبوغ ادبی که
آدميزاد نوعی از ادبيات سياسی
ابداع کند که مضمونش نادرست و
غير قابل دفاع باشد ولی از
منظورھمان نوشته که ربطی به
مضمونش ندارد بتوان يک صفحه
و نيم دفاع کرد!
و در عين حال نويسنده محترم
آنقدر خواننده را قابل نميداند که
برايش روشن کند آن مضمون
نادرست و غير قابل دفاع در
نوشته اش که بقول خودش در
حالتی " بسيار عصبی " نگاشته
شده چيست! لحن يک نوشته
ممکن است بد باشد و منظور
نويسنده را مخدوش کند· ما البته

برای نويسنده و سابقه اش آنقدر
ارزش قائل ھستيم که فرض بگيريم
ايشان فرق بين مضمون و لحن را
تشخيص ميدھد· ھرچند که ايشان
اين روزھا لحن نوشته ھايشان نيز
تا آن درجه باالست که زيباترين
متون ادبی جلويش از خجالت آب
ميشوند! بنا براين ما ايرادی به لحن
نوشته نداريم ،ما توی ھمان
مضمونش مانده ايم!
ايشان مرقوم داشتند که " معلوم
نيست چه فرد و يا مرجع حقيقی و
حقوقی اين فراخوان را داده است،
معلوم نيست چه کسی آنرا منتشر
کرده است· معلوم نيست صاحب
وبالگ چه کسی است· " ) خطوط
تأکيد از من است (·
من اينجا اجازه ميخواھم ھمان
مضمون نادرست که ايشان خواننده
را از دانستن آن محروم نموده است
روشن کنم· مرجع حقيقی و يا
افرادی که اين فراخوان را داده اند
ھمانطور که تيتر فراخوان به
وضوح اعالم ميکند ھمانھايی
ھستند که در متن فراخوان حضور
دارند نه وبالگ مربوطه و يا
مسئول آن · فکر کنم حاال نوبت
ماست که از خودشان ياد بگيريم و
بگوييم ،معلوم نيست چرا ايشان
خواستار افشای اسامی آنھاست که
عمدتا ً در کردستان و بعضا ً درساير
نقاط ايران زندگی ميکنند!
شخصيت حقوقی ھم ايشان اصرار
دارند تا بدانند بايد خدمتشان عرض
کنم در اينجا ھمان وبالگ است که
اسم و آدرس معين و قابل دسترسی
دارد· وبالگھا ،سايتھای اينترنتی،
احزاب ،دولتھا ،شرکتھا و
موسسات و ھر چه از اين دست که
ميتوان به اندازه حجم يک کتاب
قطور رديفشان کرد ،شخصيتھای
حقوقی ھستند·
با روشن شدن شخصيتھای حقيقی و
حقوقی فراخوان که ايشان طالب
دانستن آنھاست مالحظه ميفرماييد

که ھمان مضمون نادرست و به
قول خودشان غير قابل دفاع
دومشان
اولشان در نوشته ّ
نوشته ّ
" ھدف وسيله را توجيه نميکند"
به ھمان نادرستی ادامه پيدا کرده
است·
و اما در مورد ھويت شخص
حقيقی مسئول وبالگ مربوطه
توزيع کننده و يا شخص توزيع
کننده فراخوان·
آيا ھنوز محمد آسنگران معتقد
است که فراخوان دھندگان جعلی
اند؟ نوشته دومشان به اين
موضوع اشاره ای نميکند· آيا
مضمون نادرست و غير قابل
دفاعی که ايشان در مورد نوشته
اولشان ميگويند به اين موضوع
مربوط نميشود؟! آيا ھيچ بنی
بشری به خودش اين جرئت و
جسارت را ميدھد که نام اينھمه
محله و خانواده در سنندج و
ساير شھرھای کردستان را جعل
کند و به ايشان که به سادگی يک
بشکن زدن ميتوانند آی پی و
ھويت جاعل را پيدا کند ،فراخوان
جعلی را يی ميل کند؟! آيا جاعل
آنقدر ناشی و ساده انگار است که
فکر نکند اينچنين جعل نا پخته و
حساب نشده ای ميتواند به
اول
سادگی ،ھمان روزھای ّ
انتشارش بدون اينکه حتی فکر
کند محمد آسنگران ميتواند در
يک چشم بھم زدن آی پی و
ھويتش را لو بدھد ،حيثيتش به باد
خواھد رفت؟
واقعا ً چه کسی با اينھمه سر و
صدايی که اطراف اين فراخوان
شده و شھرتی که به ھم زده و
الحق محمد آسنگران ھم در دامن
زدن به اين شھرت نقش خوبی
ايفا کرد ،ھنوز فکر ميکند اين
فراخوان جعلی است؟ واقعيت اين
است که بعضی از فراخوان
دھندگان طوری خودشان را
معرفی کرده اند ،مکان و تاريخ
داده اند که ديگر شک و شبھه ای
در واقعی بودن فراخوان باقی
نميگذاشت·
با اين حساب يعنی با روشن شدن

شماره 18
اين واقعيت که اصاللت فراخوان
مشھود است آيا موضوع آشکار
بودن يا نبودن ھويت توزيع کننده
منتفی نيست؟
ديگر چه اھميتی دارد که چه
کسی وظيفه پخش آن را به عھده
دارد؟
سوال ديگر و اساسی تر اين است·
آيا نميتوان تصور کرد که توزيع
کننده ممکن است بنا به توصيه و
در خواست خود فراخوان دھندگان
و يا تعدادی از آنھا نخواسته است
ھويتش را آشکار کند؟ و يا شايد
خود توزيع کننده حساب شده،
سنجيده و فکر شده تصميم گرفته
باشد ارتباط خودش را با آن مردم
پنھان نگاه دارد؟
آسنگران که عادت کرده است
مسئول وبالگ مربوطه و ساير
اشخاص مورد انتقاد خودش را "
بچه محصل " خطاب کند ،ھرچند
که خودش دوران " بچه محصلی
" را از سر گذرانده ،به نظر
ميرسد ھنوز برايش الزم است
يکی دو کالس ديگر نيز در
خصوص " امورات جاريه " روی
نيمکت بنشيند!
ايشان با استناد به پاسخی که به
نامه اولشان در وبالگ داده شده" :
ما در اينجا از اين حزب انسان
دوست و کمونيست و آزاديخواه و
برابری طلب می خواھيم از اين
نارھبران بپرسند که آيا · · · · "
ميفرمايد که پاسخ دھندگان
مضمون نادرست نامه اولشان را
به حساب حزب کمونيست
کارگری ايران گذاشته اند!
مضمون اين پرگراف که ايشان به
آن استناد کرده به ھيچ وجه اين را
نميرساند· نه تنھا اين بلکه کامالً
مشھود است که انساندوستی،
آزاديخواھی و برابری طلبی حزب
در آن تصريح شده و از حزب
خواسته اند که ايشان را در مورد
اين مضمون نادرست و غير قابل
دفاع که برای فراخوان دھندگان
کوک کرده اند
صفحه 11
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صفحه 10
سخنرانی در دانشگاه تورنتو ،مسی ساگا

مذھب و آزای فردی
ھما ارجمند

صحبتم را بايد از اينجا شروع كنم
كه آزادی شخص زمانی آغاز
ميشود كه آزادی مذھب محدود
ميگردد .در تاريخ ممكن است
انسان برای اين كه آنچه در
محيطش ميگذرد را توضيح دھد و
معمای حياط و مرگ را توضيح
دھد مذھب را آفريده باشد .كاھش
وحشت از پديده ھای ناشناخته او
را مجبور به آفرينش خدا و مذھب
كرده باشد .به يك معنی ميخواسته
خود را از قيد سواالت پيچيده كه
حتی ابزار پاسخ گويی بدانان را
نداشته آزاد سازد .اما با پيشرفت
تاريخ و تمدن و انسان ،مذھب
چون طوقی بر گردن انسان بوده
است و بدرجه ای كه توانست به
دانش و علم دست يابد و بدرجه ای
كه توانست معما و راز وجود خود
و طبيعت را توضيح دھد توانست
از بند خرافات و مذھب رھايی يابد
و به فرديت خود جامه عمل
بپوشاند .از اين رو از نظر من
انسان مذھبی آزاد نيست .شخصا
خود را به نيرويی واگذار كرده
است كه به ھيچ قاعده و قانون و
مناسباتی گردن نميگذارد .به
معنای فلسفی و پراكتيكی اراده ای
برای خود نميشناسد و نقشی برای
خود در تغيير دنيا قائل نيست.
ممكن است پرسيده شود پس
ميليونھا انسانی كه مذھبی ھستند و
در تالش تغيير محيط و دنيای خود
ھستند را چگونه توضيح ميدھيد؟
پاسخ من روشن است .اين ميليونھا
انسان تا آنجايی كه به پراتيك
روزانه شان برميگردد به واقع
مذھبی نيستند .اينھا نه به اميد
آخرت در آفتاب نشسته اند و
منتظر غذا و پوشاك و مسكن اند و
نه بخاطر مذھب آنچنان الينه شده
اند كه كوركورانه بخاطر فرامين
آن دست به ھر كاری بزنند .اما تا
آنجايی كه به تاثير مذھب بر اين
ميليونھا انسان برميگردد بايد گفت
اينھا جدال جدی ای را برای تغيير
دنيای پيرامون خود در مقابل
خويش نميبينند و به اين معنا
سرنوشت خود را به خدای زمينی
واگذار كرده اند .اما شرايط خود

زندگی و فشار مناسبات ناعادالنه
موجود حتی به اين ميليونھا انسان
حكم ميكند در شرايطی حتی خالف
احكام و قوانين مذھبی خود عمل
كنند .چرا كه شاھديم حتی ھمين
انسانھا در شرايط ويژه جھت تغيير
اوضاع اجتماعی و سياسی پيرامون
خود قد عمل ميكنند و وارد جرگه
فعاليتھای اجتماعی و سياسی
ميشوند.
ھمين جا الزم است نكته ای را در
مورد نفس خود سوال و چرايی
طرح آن در شرايط كنونی مطرح
كنم .در يك محيط اكادميك ممكن
است اين سوال ھميشه موضوعی
برای تحقيق و يا آموزش باشد .اما
اين روزھا اين سوالی است كه در
يك مقياس عمومی و اجتماعی تر
مطرح ميشود .در گذشته ای نه
چندان دور شايد خيلی تعجب آور
بوده كه از كسی اين سوال را
ميكرديد .چرا كه پاسخ روشن بود.
فاندمانتاليست
مذھبيھای
جز
پاسخشان اين بود كه مذھب با
آزاديھای فردی متناقض است .اين
جزيی از دانش عمومی بود كه
مذھب ھيچ سنخيتی با آزاديھا فردی
ندارد .اما امروز اوضاع بدان گونه
شده است كه يكبار ديگر بايد اين
مسئله را روشن كرد و يا حتی
اثبات كرد كه چگونه مذھب
آزاديھای فردی انسان را تحت
الشعاع قرار ميدھد و يا چگونه
قرنھا مبارزه بشريت در تمام سطح
مصروف آن بود كه فرديت و
شخصيت انسان را از يوغ مذھب
خالصی سازد .چرا كه اوضاع
جھان بخاطر رشد كنسرواتيزم و
تحرك وسيع جريانات مذھبی بدان
گونه شده كه اين سوال قديمی و
پاسخ گرفته را مجددا مقابل ما قرار
ميدھند .البته من شخصا روشم اين
است كه سوال را در مقابل
جريانات مذھبی قرار دھم .اين آنھا
ھستند كه بايد ثابت كنند مذھب با
آزاديھای فردی و مدنی و سياسی و
يا حتی علمی و فرھنگی تناقض
ندارد .اين آنھا ھستند كه بايد اول
از ھمه بخاطر تعدی چند ھزار

ساله به حقوق انسان ،به زنان به
كودكان و تمدن و پيشرفت از
بشريت عذر بخواھند و عمل
تاكنونی خويش را تقبيح كنند.
از آن بحث فلسفی در ابتدا و اين
مقدمه طوالنی كه بگذريم ،بايد
بگويم مذھب بطور مشخص از
چند لحاظ اساسی آزاديھای
شخصی من و ميليونھا انسان را
تحت الشعاع قرار داده و يا بھتر
بگويم از بين برده است .تا
آنجايی كه به كشورھايی
برميگردد كه دولت مذھبی بر
سر كار است من و ميليونھا
انسان آزاديھای شخصی مان
قربانی بالواسطه حاكميت مذھب
و دستگاه مخوف آن شده است.
از يكطرف حاكميت دولت
مذھبی نفس وجودی مرا بعنوان
زن زير سوال برده بود .زن نه
حتی بعنوان شھروند درجه دوم
بلكه قانونان و عمال برده مرد
شناخته شده است .من ديگر الزم
نميدانم اينجا از آنچه كه بر زنان
در ايران ميگذرد صحبت كنم.
اين را كسی نيست كه نداند.
قبل از اين كه به اين پاسخ دھم
كه چگونه و چه در سطح و در
چه زمينه ھائی مذھب بر عليه
آزاديھای فردی )شخصی( عمل
ميكند الزم ميدانم كه آزاديھای
فردی را تعريف كنيم .ھمين جا
تاكيد كنم در بحثم عمدتا مبنی
مقايسه من با تعاليم اسالم است.
چرا كه شخصا از اين مذھب چه
در سطح تئوريك و چه در سطح
پراتيكی شناخت بيشتری دارم .و
از طرف ديگر اين مذھب ھنوز
با نقد ھمه جانبه و فشار
اجتماعی بر عليه خود روبرو
نبوده است .در عين حال معتقدم
با كمی سايه روشن تمام مذاھب
احكام و دستورھای واحدی در
رابطه با مواردی كه من روی
آن تمرکز ميكنم دارند و يا در
گذشته داشته اند.
من از آزاديھا فردی و مدنی
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شروع ميكنم و يك تعريف
عمومی از آن خواھم داد .از نظر
من آزاديھا فردی آن آزاديھايی
است كه به فرديت انسان امكان
رشد و شكوفايی ميدھد .فرد خود
را ميتواند متمايز كند و در عين
حال به وحدت خود با جامعه پی
برد .فرد ميتواند استعدادھای خود
را بروز دھد و امكان ميابد تا بر
سرنوشت خود احاطه داشته باشد.
در عين حال آزاديھای فردی
امريست نسبی .يعنی در ھر دوره
به نسبت پيشرفتھا و تحوالت
جامعه ميتواند متفاوت باشد .مذھب
اساسا بنا به تعريفی كه از انسان
دارد ،يعنی موجودی كه توسط يك
نيروی ماورای مادی خلق شده و
از ابتدا به ساكن سرشت او توسط
اين نيرو ،يعنی خدا تعيين شده
است ،برای او نه اختياری قائل
است و نه حق و حقوقی .انسان
موجودی است كه موظف است
آنچه را كه خدا و مذھب به او حكم
ميكنند دنبال كند تا در دنيای ديگر
خوشبخت گردد .ترجمان اين
تعريف از انسان و نقش او خود را
در مجموعه ای از نوع برخورد به
فرد و رفتارش توسط دستگاه
مذھبی چه در طول تاريخ و چه
در شرايط حاضر نشان ميدھد.
اولين مورد ،حق حيات و
مصونيت جسمی و روحی فرد از
ھر نوع تعرض است .در اسالم
اعدام و قطع اعضای بدن انسان و
ريختن خون انسان و يا حتی
تجاوز به كودكان احكام روشنی
وجود دارد .حال بخاطر جرم قتل
و كفر و يا دزديدن و يا تحت
عنوان مجاز بودن دختران  ٩ساله
به ازداوج .اين اولين و اساسی
ترين حق فردی به سادگی در
اسالم زير پا گذاشته ميشود .آزادی
بی قيد وشرط عقيده ،بيان،
اجتماعات ،اعتصاب و تحزب اينھا
جز حقوقی است كه در ھيچ مذھبی
به رسميت شناخته نشده است.
بطور مشخص در اسالم تنھا
حزب خدا )حزب ﷲ( است كه
مجاز به فعاليت است و ھر نوع
انتقاد به اسالم و يا قران با مھر
الحاد جزايش مرگ است .ھنوز
يادمان نرفته كه چگونه با
كاريكاتوريستھای دانماركی و يا
سلمان رشدی از طرف دولتھای
اسالمی،
صفحه 11
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سياسی  -طنز...
مورد پرسش قرار دھد· آيا واقعا ً
کس ديگری به غير از خود ايشان
ھست که با استناد به آن پرگراف
اين نتيجه را اتخاذ کند که کار
نادرست ايشان به حزب کمونيست
کارگری ايران نسبت داده شده؟
به نظر ميرسد که ايشان با مفھوم
واژه ھای " مضمون " و "
منظور" مشکل جدی داشته باشند·
آسنگران ھمچنين معترض است
که چرا نامه تھديد به افشای آی پی
و ھويت که ايشان برای مسئول
وبالگ ارسال داشته بودند را
علنی نمودند·
راستش من فکر ميکنم
تمايل نداشت که اين
علنی شود ،بھتر بود
مينوشت " ،اين تھديد
است· علنی نشود "

اگر ايشان
نامه شان
زير نامه
خصوصی

اتفاقا ً نامه دوم آسنگران نيز ھمانند
اولی و به ھمان درجه در حالتی
عصبی نگاشته شده· در نامه اولی
عصبيت لخت و عور ،محکم و
بدون دليل و شواھد است· منتھا در
نوشته دوم از ابتدا تا انتھا با ھمان
درجه عصبانيت سعی بر اين دارد
تا از " عصبيت بسيار " و "غير
قابل دفاع ِ " نامۀ اولی با استدالل،
شواھد مثال و نمونه ،دفاع کند!
تکرار عباراتی نظير " ايجاد
فضای ناامنی " و حتی "
خطرناک " در نوشته ايشان
ظاھراً فضا سازی عصبی برای
اين " دفاع " نيست!

لطفا ً روی پرگراف دوم و سوم
نوشته اشان دقت کنيد· آسنگران اين
مضمون آشکار را در آن آورده که
در حالتی بسيار عصبی قصدش
فشار آوردن روی آنھايی بود که
کار خطا ميکنند! فشار آوردن به
ديگران از روی عصبيت بسيار؟!
" چه کسی است که نداند " فشار"
خود نتيجه بالفصل "عصبيت
بسيار" است که روی خود شخص
می آيد؟ بعضی وقتھا ممکن است
از فرط عصبيت و فشار باز ھم بنا
به مضمونی که خودشان آورده
اند ،برق از سر آدم بپرد· در
مواردی اينچنين ،يک ليوان آب
خنک قادر است مشکل عصبيت و
فشار را تا درجه ای تخفيف بدھد
که ھرگز از کوھی " استدالل" " ،
شواھد" و " دھن کجی به کار
خوب ديگران" ساخته نيست· با
فشار آوردن به ديگران از روی
عصبيت بسيار چه کاری بجز تشر
زدن ،تھديد به لو دادن آی پی و آی
دی آنان ميتوان صورت داد؟
بخصوص وقتی ديگران در نظرش
تنھا "در بعدی کوچک و محافلی
کوچک " برد داشته باشند!
آدرس نوشته " ھدف وسيله را
توجيه نميکند "
www.barabary.com/
barabary/kk/
masep13.htm
آدرس وبالگ مربوط به فراخوان
"به ياری عزيزانمان در
اردوگاھھای سازمان زحمتکشان
بشتابيد"
http://zahmatkeshanaragh.blogfa.com

حقوق زن و اسالم سياسی
نوشته آذر ماجدی
رئيس سازمان آزادی زن به زبان
انگليسی به چاپ رسيد!
برای دريافت کتاب با سازمان آزادی زن تماس بگيريد!
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سخنرانی در دانشگاه تورنتو ،مذھب و آزای فردی ...
گروھای و دستجات اسالمی
چگونه برخورد شده است .ھمين
طور با آزاديھای مذھبی و بی
مذھبی .ھمه مان شاھديم كه چه
رفتار غير انسانی با ديگر
گروھای مذھبی ،چه يھودی و
چه بھايی ميكنند .بی مذھبھا كه
جای خود دارند .جماعتھای
اسالمی حتی زمانی كه در قدرت
نيستند بيشترين بذر تنفر را بر
عليه ديگر گروھھای مذھبی
ميپاشند .چرا كه از نظر قران
اسالم آخرين دين و كاملترين دين
دنيا است و ھر كسی بدان نگرود
كمترين تنبيه اش خراج دادن
ويژه( .ھمه
است) .ماليات
اجحافات به حقوق فردی را
ميتوان در زمينه حقوق زنان و
كودكان نيز با ضريب بسيار باال
در اسالم شاھد آورد .در اين
مذھب چيزی بنام حق طالق زن
معنی ندارد .قيموميت كودك با
مرد است )البته يك تخفيفی داده
اند و آن اين كه تا زمانی كه
كودك از شير مادر ميخورد
ميتواند تحت سرپرستی زن
باشد( .حق ارث زن يك دوم
مردان خانواده است .شھادت دو
زن برابر شھادت يك مرد است.
كتك زدن زن توسط شوھران
مجاز است .رابطه جنسی زن با
فرد خارج از ازدواج اگر
سنگسار نباشد با شديدترين
مجازاتھا مواجھه است .سقط
جنين با مجازتھای سنگين ھمراه
است.
در زمينه حقوق ملل ،در اسالم
مليتی جز ملت اسالم به رسميت
شناخته نميشود چه رسد به اين
كه حق ملتی را برای استقالل به
رسميت بشناسند .در اسالم نه
برده داری و نه استثمار به ھيچ
وجه تقبيح نشده است و حتی
سران اسالم خود برده داشتند.
ھمچنين كار كودكان و استثمار
كودكان به ھيچ وجه نفی نشده
است .يك نمونه مشخص از آزار
كودكان وادار كردن آنان به
گرفتن روزه است و يا ختنه

پسران .با موزيك و سينما با
ھزار قيد و شرط روبرو ميشود و
بخصوص با شركت زنان در
آنھا .رقص سرزمين ممنوعه
است .با شركت زنان در ورزش
شديدا مقابله ميشود .اسالم با علم
و پيشرفتھای عملی شديدا
مرزبندی داشته و آن را مذموم
ميداند .البته در كشورھای اسالمی
در گذشته و كشورھای اسالم زده
در چند دھه اخير ما با رنسانس
علمی مواجھه نبوديم تا بتوانيم به
دقت درجه خصومت آن را به علم
و پيشروان علمی شاھد باشيم .اما
اين خصوصيت ھمه مذھبھا و
مذھب اسالم ھم بطريق اولی است
كه تئوريھای علمی را اساسا
نپذيرند و با آنھا از در جدال
برآيد .شايد مسحيت از اين بابت
تارخ بسيار تاريكتری داشته باشد.
جردانو برونو و گاليله را حتی
تاريخ نخوانده ھا ھمه ميشناسند و
يا سوزاندن زنان تحت عنوان
جادوگران .به اين ليست ميتوان
ھمچنان افزود .بنحوی كه جز
دنيای سياه و تاريكی برای انسان
در جای كه مذھب حاكميت دارد
باقی نمی ماند .قرون وسطا آن
تاريخ سياه و ظلمانی است.
اما بشريت راه خود را برای
تامين آزاديھای فردی و اجتماعی
و سياسی يافته است .انقالب
فرانسه تنھا يک نمونه درخشان
آن راه حلی است كه انسان برای
خالصی از مذھب از خود خلق
كرده است .ھنوز انسان قرن
بيست و يكم از دستاورد اين
انقالب بھره ميبرد .بريدن دست
مذھب از دولت و آموزش و
پرورش و سيستم قضايی ،اينھا آن
مطالباتی ست كه بنظر ميرسد
يكبار ديگر بايد حول آن جنبش
مترقی و سكوالر را گرد آورد تا
مذھب ،اين پديده مخل آسايش و
آزادی و صلح بشريت را بكنار
زد*.
 ١٨سپتامبر ٢٠٠٧

به حزب اتحاد کمونيسم کارگری بپيونديد!
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چپ راديکال و مسئله سرنگونی و انقالب کارگری
در نقد ديدگاھھای حميد تقوائی
سياوش دانشور
آخرين مطلب رفيق ح م ي د ت ق وائ ی
منتشر شده در انترناس ي ون ال ٢١٠
ب ا ع ن وان "چ پ ،ان ق الب ،و
ويژگيھای ج ن ب ش س رن گ ون ی در
اي ران" ،ب ه ن ح و بس ي ار روش ن ی
محت وا و ج وھ ر مش ت رک دي دگ اه
ھ ای چ پ رادي ک ال را م ن ع ک س
ميکند .مسئله اين نيست که مثال در
ح زب ح ک م ت ي س ت ع م ال ب ح ث
انقالب مرحله ای وجود دارد و در
ح زب ک م ون ي س ت ک ارگ ری ن ف ی
تئوری مراحل ب ه ان ط ب اق ع م ل ی
سرنگ ون ی و ان ق الب م ن ج ر ش ده
است .نتيجه واحد ھر دو و پراتيک
متناظر بر آن مھم است؛ نتيج ه ای
که سرنگونی برايش ح رف اول و
آخ ر اس ت و پ رات ي ک ی ک ه از
س ازم ان دھ ی ج ام ع ه و ج ن ب ش
کارگری و تامين رھبری در قلمرو
جامعه ناتوان است .نتيج ت ا ھ ر دو
و ھر ک دام ب ه مص ل ح ت س ي اس ت
خ ود ،ب ن ي ادھ ا و ن گ رش و م ت د
ان ت ق ادی ک م ون ي س م م ارکس ي س ت ی
منصور حکمت را کنار م ي گ ذارن د
و حزبی را ميسازند که پاسخ گ وی
اين سياستھ ا ب اش د .اي ن دي دگ اھ ھ ا
اجتماعا توسط تحرک سوس ي ال ي س م
ک ارگ ری و ج ن ب ش ک م ون ي س م
کارگری نقد شدند و به اين اع ت ب ار
ضرورتی برای نقد مجدد نداشت ن د.
ھدف اين يادداشت تکرار اين نقدھا
نيست ،نکته اينست که اين ن ظ رات
ب ا ع ن وان "ک م ون ي س م ک ارگ ری"
طرح م ي ش ون د و ض روری اس ت
نش ان داده ش ود ک ه ک م ون ي س م
کارگری اخ ت الف اس اس ی ب ا اي ن
ديدگاھھا دارند.
متد تفسير گرا و مشاھده گر
ت ح ل ي ل ج ام ع ه و ط ب ق ات و ن ق د
طبقاتی توسط رفيق تقوائی م ب ت ن ی
به يک مجموعه فاکت در يک سير
رشد يابنده خطی است .مت دول وژی
ايشان اينست که با دو خبر و فاک ت
تح ل ي ل م ي س ازد و رون د ت ع ري ف
ميکند .ظاھ را م ي ت وان روی چ ن د
فاکت مشخصات اساسی ج ام ع ه و
جدال طبقات ی را ت ح ل ي ل و کش ف
ک رد و ب راس اس آن س ي اس ت و
استراتژی تبئين کرد! گويا ج ام ع ه

انباری است ک ه در آن ت ج ارب و
نطفه ھای حرکت انتقادی پس ان داز
ميشوند ،جمع م ي ش ون د ،و در ي ک
رش د خ ط ی و در ي ک س ي ر ب ھ م
پيوستن و تع م ي ق ش ون ده ب ه پ دي ده
سومی تبديل ميشود .در اين سي س ت م
ف اک ت نش ان ح ق ي ق ت اس ت .ب ق ول
عاميانه مشت نمونه خ روار اس ت!
به ھمين اعتبار تع دد ف اک ت ھ ا نش ان
اث ب ات ح ق ان ي ت ي ک رون د اس ت.
حقانيتی که با قدرت خود را اث ب ات
ميکند و به بستر اصلی و ب دون ام ا
و اگر تبديل ميشود و الجرم ب ط ور
جبری خود را ديکته ميکند! در اين
متد اگر کسی بتواند نش ان دھ د ک ه
فاک ت ھ ا ن ادرس ت ان د ،و ي ا م ک ان
مورد نظر تحليلگر را ن دارن د ،ک ل
اين سيستم فروميريزد.
از حکم ھميشگی ح م ي د ت ق وائ ی و
مجددا تاکيد شده در اين مطلب آخ ر
ش روع ک ن ي م؛ "ج ام ع ه و ج ن ب ش
س رن گ ون ی ھ ر روز ب ه چ پ
مي چ رخ د" .دالئ ل؛ خ وان دن س رود
ان ت رن اس ي ون ال در خ اوران،
مراسمھای روز کودک ،اع ت ص اب
واح د و اع ت ص اب ات ک ارگ ری،
مراسمھای  ٨مارس و  ١۶آذر ...
و م ورد آخ ر ف راخ وان زن دان ي ان
سياسی و مقابله با اعدام .اين م وارد
علی القاعده ،ھر انسان ک م ون ي س ت
سھل است ،ھر ف رد چ پ گ را را ب ه
وجد می آورد .اشانتيونی از درج ه
سازمانيابی و ظرفيت سازمانيابی و
سطح اعتراض و تماي الت ان ت ق ادی
و سياسی است .اما اگر کسی بگويد
که فالن حرکت عليرغم ف داک اري ھ ا
و ابراز وجودش شک س ت خ ورد و
فعالينش ھمه يا دستگير و يا فراری
شدند ،و يا اعالم کند درجه
سازمانيابی و ميزان تحرکات
چپگرايانه و آزاديخواھانه کنونی
ھنوز شاخصی برای تشخيص
تناسب قوای طبقاتی به نفع چپ
نيست ،و مھمتر ،در تعيين سياست
و تاکتيک کمونيستی اين روش
ميتواند مھلک و خطرناک باشد و
طبقه کارگر و جامعه ھنوز فاقد
حداقل سازماندھی پايه ای برای
يک تھاجم برای عقب راندن کل

راست و حکومت اسالمی اند؛
چنين فردی "انکار کننده"
واقعيات اجتماعی ميشود!
"شکست طلب" است! به راست
آوانس ميدھد! يا راسا راست
است .برای چپ راديکال بحث
اين نيست که نبض جامعه
چگونه ميزند ،سواالت اساسی
که ميتواند جامعه و طبقات
اجتماعی را قطبی کند کدامند،
فاکتھا در اين متن چه جايگاھی
دارند ،ميزان و توان تشکل و
سازماندھی طبقه و جنبشھای
اجتماعی کدامند ،نقاط مساعد و
نامساعد برای پيشروی کدامند،
اولويت نيروی کمونيستی
چيست ،نيروی کمونيستی و
انقالبی چگونه ميتواند وضعيت
را بھم بريزد و امر تغيير را
عملی کند؟ برای اين ديدگاه
جامعه و تالش طبقاتی در يک
روند زنده و ديناميک و انتقادی-
پراتيکی تبئين نميشود ،بلکه چند
فاکت روند محتوم را تعيين کرده
اند! نيروھا و آکتورھای سياسی
در اين روند محتوم گويا وجود
ندارند! گويا طبقات اجتماعی و
جنبشھای معين و مشخص با
معضالت واقعی روبرو نيستند!
و به ھمين اعتبار استنتاجات
سياسی و تشکيالتی و تاکتيک و
استراتژی برده اين مجموعه
فاکت و مشاھده و جمع جبری
آنھا ھستند! ھم فاکت و ھم تعدد
فاکت بيان حقيقت و اثبات حقيقت
است! آينده را ھم بناچار تعميق
فاکتھای سالھای گذشته در انبار
متدولوژی و سياست چپ
راديکال ميسازد! بنابراين
تاکتيک معنی اش را عمال از
دست ميدھد .استراتژی چيزی
نيست جز روند رشد ياينده ھمين
اعتراضات ،بھم پيوستن آنھا ،و
به قولی "بھم پيوستن جويبارھا و
تبديل شدن به دريای انقالب"!
ظاھرا ھيچ فاکتور سياسی،
سوال سياسی ،آکتور سياسی،
نميتواند اين روند محتوم انباشت
فاکت به سرمايه انقالبی را دچار
بحران و معکوس شدن روند
کند! بسياری موضوعات مانند
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تعرض به راست ،سازماندھی
روی زمين واقعی ،اتکا به جنبش
طبقاتی و رفع موانع آن و غيره
الزم نيستند .آنچه که مھم است
سرنگونی است که امروز چپ و
انقالبی شده و ظاھرا جنبشھای
ديگر اجتماعی ھمگی جزئی و
زير مجموعه ای از اين جنبش اند!
اين متد در بھترين حالت
فويرباخيسم محض است .متدی
است تفسيرگرا ،مشاھده گر،
امپريست و جويای حقيقت خويش!
لذا تداوم ھمين روند و آبياری اين
زمين توسط تبليغات و آکسيون به
محصوالت بيشتری از فاکت
خدمت ميکند و "انسانھائی که
ريگی به کفش ندارند" بايد باور
کنند! ناکافی دانستن آن معادل
"ريگ به کفش داشتن" است!
چپ،انقالب ،جنبش س رن گ ون ی و
چپ راديکال
ترم "چپ" و رابطه اش با ان ق الب
دي دگ اھ ی ع م ي ق ا ت م ام خ ل ق ی و
مخ دوش اس ت  .م ي ت وان از ج ن اح
چپ جامعه حرف زد ،م ي ت وان از
جناح چپ ب ورژوازی ح رف زد،
ميتوان از جناح چپ در جنبش ھ ا و
احزاب حرف زد .ام ا چ پ ب ط ور
ک ل ی م دت ھ اس ت ک ه ھ ي چ م ف ھ وم
متعينی ندارد .کاراک ت ر س ي اس ی و
اج ت م اع ی اي ن چ پ ق اب ل ت ب ئ ي ن
نيست .بويژه با مب اح ث ک م ون ي س م
ک ارگ ری و ن ق د م ن ت ھ اال ي ه
راديکاليزاسيون چپ سنتی و غ ي ر
کارگری ديگر چپ به مفھوم راي ج
در احزاب اردوگاھی معنی ن دارد.
انقالب در ايران و به زبان ق دي م ی
در عص ر س رم اي ه داری ج ھ ان ی
تنھا ميتواند انقالبی کارگری ب اش د.
ان ق الب ک ارگ ری ان ق الب ی
سازمانيافته و آگاھانه و م ح ص ول
يک تالش اجتماع ی و ط ب ق ات ی و
ن ق د م ارکس ی وض ع ي ت م وج ود
اس ت .ان ق الب ی اس ت ک ه در م ت ن
ورود ج ام ع ه ب ه دوران ت الط م
انقالبی مي ت وان د ش ک ل ب گ ي رد .ن ه
"چپ" ھ ا ع ل ی ال ع م وم خ واھ ان
انقالب کارگری اند و نه ھر ت ح ول
ميليتانت در جامعه "انقالب" است.
اي ن ت رم م ی آي د ت ا ان ق الب و
س رن گ ون ی و اس ت رات ژی ان ق الب
کارگری بھم بافته ش ود و خ ود را
از شر بحث تئوری مراحل خالص
کند  .اما ح ق ي ق ت
ب زرگ ت ری را
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چپ راديکال و مسئله سرنگونی و انقالب
کارگری...
انکار ميکند؛ سوسياليسم ک ارگ ری
را بع ن وان ج ن ب ش و رگ ه ای در
جنبش طبقاتی ک ه ن ق د م ع ي ن ی ب ه
نظام موج ود دارد ،س ر و س ام ان
دادن به اي ن خ ط ان ت ق ادی در ک ل
جنبش طبقاتی و به اين اعت ب ار ک ل
جامعه را کنار ميگذارد .در عوض
سرنگونی طلبی را رن گ ی چ پ و
انقالبی ميدھد .سرنگونی ط ل ب ی و
سير مشاھدات و نمونه ھا خ ود ب ه
"بچه انق الب ی" ت ب دي ل م ي ش ود ک ه
بناچار به انقالب تحول می ي اب د و
راھی ديگ ر ب روي ش ب از ن ي س ت!
ب گ ذاري د از دھ ان ح م ي د ت ق وائ ی
بشنويم؛

"ھنوز انقالبی در ج ري ان ن ي س ت،
جامعه در حال ان ق الب ن ي س ت ام ا
ساکن و راکد ھم ن ي س ت .م ردم از
اين ح ک وم ت م ت ن ف رن د ،خ واھ ان
سرنگونی آن ھست ن د و م دت ھ اس ت
در ح رک ات اع ت راض ی ش ان اي ن
تمايل و گرايش خود را نش ان داده
اند .جنبش سرنگونی انقالب نيس ت
اما حرکت مداومی اس ت ک ه ت ن ھ ا
ميتواند به انقالب منجر شود".
ت ن اق ض اول؛ ب ه س ر ت ئ وري ھ ای
تاکنونی و تاکيدات ھ م ي ش گ ی چ ه
آم د؟ "ان ق الب ی ک ه در ح ال
ش ک ل گ ي ری اس ت"" ،ج ن ب ش
س رن گ ون ی ي گ ج ن ب ش ان ق الب ی
است"" ،انقالب ايران" و غيره ک ه
به وفور در ادبيات و قطعنامه ھا و
سخنرانيھا تکرار ش ده اس ت؟ اگ ر
ھنوز انقالب ی در ج ري ان ن ي س ت،
تکليف اي ن ج ن ب ش س رن گ ون ی و
انقالبی چی ميشود؟ و اگ ر ج ن ب ش
سرنگونی انقالب نيس ت – ک ه م ن
ھم ميگويم انقالب ن ي س ت -چ ط ور
در تداومش تنھا ميتواند ب ه ان ق الب
ت ب دي ل ش ود؟ چ را ن م ي ت وان د ب ه
سرنگون ی م ن ج ر ش ود و ان ق الب
نباشد؟ چ را ن م ي ت وان د س رن گ ون ی
توسط يک مج م وع ه اع ت ص اب و
ق ي ام ک ارگ ری و س ازم ان ي اف ت ه
ص ورت گ ي رد؟ چ را ن م ي ت وان د
سرنگونی آغ از ان ق الب در اي ران
باشد؟ چرا ضرورتا و جبرا جن ب ش
سرنگونی تنھا ميت وان د ب ه ان ق الب
م ن ج ر ش ود؟ و اگ ر ج ن ب ش
سرنگونی تنھا ميت وان د ب ه ان ق الب

م ن ج ر ش ود چ ه ض رورت ی ب رای
سازماندھی انقالب ک ارگ ری وج ود
دارد؟ آيا انق الب ات م ت ف اوت ی را م د
ن ظ ر داري د؟ ت ف اوت ب ح ث ح م ي د
تقوائی از ن ظ ر م ت د و ارزي اب ی ب ا
ب ح ث م ن ش ور س رن گ ون ی ک ورش
مدرسی تقريبا ھيچ است.
تناقض دوم؛ اين "بچه انقالب" يعن ی
حرکت سرنگونی خواھانه ک ه ت ن ھ ا
ميتواند به انقالب منجر شود ،ي ع ن ی
وجود يک انقالب در ح ال ج ري ان.
ھمانطور که قبال بارھا گفته ايد .پس
چ را "ھ ن وز ان ق الب ی در ج ري ان
نيست "؟ حقيقت اينس ت ک ه ان ق الب
سير خطی ندارد .خبر نميک ن د .ب چ ه
ای نيست که رشد ميکن د .ان ق الب ب ا
فعاليت و نقد ان ق الب ی ي ک ی ن ي س ت.
انقالب ضرورت ا ھ م ان س رن گ ون ی
نيست .انقالب يک حرکت و زل زل ه
اجتماعی است .دست شما نيس ت .ب ه
اراده من و شما خلق نميشود .اي ن ک ه
نيروی انقالبی و طب ق ات اج ت م اع ی
در انقالب چ ه م ي ک ن ن د و چ ه ب اي د
کردشان چيست بحثی است و اي ن ک ه
حرکت سرنگون ی خ واھ ان ه ام روز
تنھا ميتواند به انقالب منج ر ش ود و
ماھيتا انقالبی چپ است و کمون ي س م
را مستقر ميکند بحثی ديگر .حقي ق ت
ام ا اي ن س ت ک ه ح زب ک م ون ي س ت
کارگری نميتواند سير ت ھ اج م رژي م
اسالمی به مردم و ط ب ق ه ک ارگ ر و
موج اعدامھا را با تئوری انقالب در
پيچ بعدی توضيح دھد .برای انقالبی
که در برنامه اش ب ه آن ت اک ي د ش ده
ط رح و ک اری ن دارد .مش غ ول آن
نيست .برای آن آماده نم ي ش ود .ھ م ه
چيز ھمان سرنگونی است و بايد اين
اوربيتالھا در ن ظ ام ف ک ری مش اھ ده
گر به نوعی به يک آراي ش ب رس ن د.
در نتيجه مجددا فاکت ک م ک ک ن ن ده
اس ت و ن م ون ه ھ ای ج دي د ب ه م ا
ميگويد که "انکار کنندگان" "ري گ ی
به کفش دارند"!

" اکنون ھر ن اظ ری ک ه ري گ ی ب ه
کفش نداشته باشد دريافته اس ت ک ه
پروژه رژيم مبنی بر مرعوب کردن
جامعه با ت ع رض چ پ ب ه ش ک س ت
انجاميده است .اين واقعيتی است که

ح ت ی ق ب ل از ت ح رک ب ي س اب ق ه
زندانيان سياسی عليه اع دام و ي ا
ت ج م ع خ ان واده ھ ائ ی ک ه در
گ ورس ت ان خ اوران ب ا س رود
انترناسيونال ياد جانباخ ت گ انش ان
را گ رام ی داش ت ن د از زب ان
مقامات حکومت اعالم شد".
من ھم ب راي ن ب اورم ک ه پ روژه
رژي م ب رای ارع اب ج ام ع ه ب ا
مقاومت مردم روب رو ش ده اس ت
و رژيم اسالم ی ن ت وانس ت ه اس ت
مردم را "سرجايشان" بنشاند .اما
برای حميد تقوائی اين "چپ" ک ه
ب ا ت ع رض اش ح م ل ه رژي م را
شکست داده است ،معلوم ن ي س ت
چرا اين شکست را ب ه ش ک س ت
قطعی تبديل نميکند و چرا ن اچ ار
شده است يا از ايران خارج ش ود
و ي ا در زن دان م ب ارزه اش را
ادامه دھد! حميد تق وائ ی اص رار
دارد بگ وي د م ردم ان ق الب ی ان د،
جنبش سرنگونی انقالب ی و چ پ
اس ت ،اي ن چ پ ھ ر روز رش د
ميکند ،تا رژيم به ي ک ق ت ل ع ام
وسيع دست ن زده اس ت ش ک س ت
ناپذير است ،و ن ت ي ج ه م ي گ ي رد
دولت احمدی ن ژاد و ج م ھ وری
اس الم ی در اي ن ن ب رد از چ پ
ش ک س ت خ وردن د .ج ن ب ش
اع ت راض ی م وج ود را ھ م ان
جنبش چپ و يک گام بع د ھ م ان
جنبش س وس ي ال ي س ت ی م ي ک ن د و
ظاھرا پيروزی اين س وس ي ال ي س م
ھ م ب ا پ ي روزی ت دري ج ی اي ن
اع ت راض س رن گ ون ی خ واھ ان ه
متحقق ميشود! م ت د مش اھ ده گ ر
حميد تقوائی ھمين را ميگويد؛

"جنبشی که از ھمان اوان ش ک ل
گ ي ري ش ح زب م ا آن را ج ن ب ش
سرنگونی خ وان د ،ت ح والت ش را
گام بگام دنبال کرد و با فعال ي ت ھ ا
و دخالتگ ري ھ اي ش مس ت ق ي م ا ب ر
رشد و تعميق آن ت اث ي ر گ ذاش ت.
اين جنبش امروز راديکاليزه شده
و خصلتی کامال چپ يافته اس ت.
و اين ق ب ل از اي ن ک ه ي ک ح ک م
ن ظ ری و ت ح ل ي ل ی ب اش د ي ک
واقعيت و مشاھده تجربی اس ت".
 " .....ما در کنگره ش ش م اع الم
کرديم ک ه ج ام ع ه ب ا پ رچ م ن ق د
س وس ي ال ي س ت ی ب ه ج ن گ اي ن
حکومت ميرود .آن زمان ،ي ع ن ی
حدود  ۴ماه ق ب ل ،اس ت ن اد م ا ب ه
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ج ن ب ش دف اع از ح ق وق ک ودک،
رواج يافتن سرود انترناسيونال در
تجمعات اعتراضی ،ھش ت م ارس
سرخ ،باال رفتن شعار سوسي ال ي س م
يا ب رب ري ت در  ١۶آذر ،اول م ه
رزم ن ده ک ارگ ران و گس ت رش
بيسابقه اعتص اب ات و اع ت راض ات
کارگری بود .ام روز ب اي د ج ن ب ش
آزادی زندانيان س ي اس ی و ج ن ب ش
عليه اعدام را ھم به اي ن مس ت ن دات
افزود".
به اين ميگويند يک دترمينيسم تم ام
عيار .بناب راي ن ح م ي د ت ق وائ ی در
مقابل مدعيان شکست طلبی جن ب ش
سرنگونی مي گ وي د خ ي ر ،ن ه ف ق ط
جنبش سرنگونی شک س ت ن خ ورده
است بلکه چپ ت ر ش ده و ت ع م ي ق
يافته و با پرچم نقد سوسياليستی در
ميدان است .رشد اين ج ن ب ش ت ن ھ ا
م ي ت وان د ب ه ان ق الب م ن ج ر ش ود.
خصلت انقالب ھم ب ن ا ب ه م اھ ي ت
چپ و سوسياليستی اين اعتراضات
روشن است؛ انقالب سوسيال ي س ت ی
است .چ پ ،س رن گ ون ی ،ان ق الب،
انقالب کارگری و س وس ي ال ي س ت ی،
ھ م ه در دس ت گ اه ف ک ری چ پ
راديکال ناظرين بيگناه و مساف ران
يک قطاراند ! جنبشھای اعت راض ی
موجود و از جمله جنبش ک ارگ ری
اجزای جنبش سرنگ ون ی ان د و از
آنجا که اين جنبش ھم چپ اس ت و
ھم سوس ي ال ي س ت ی و ھ م ان ق الب ی،
دي گ ر ض رورت ی ب رای ب دس ت
گرفتن استراتژی انق الب ک ارگ ری
وج ود ن دارد .اگ ر داش ت اي ن
تئوريھا خلق نميشد .چ پ رادي ک ال
در دو حزب در جوانب مختلفی ب ه
ھم ميرسند؛ در تئوری تح زب ،در
ب رخ ورد ب ه م خ ال ف ي ن ف ک ری و
سياسی ،در برخورد به امر انق الب
و سرنگون ی ،در ادب ي ات س ي اس ی
جديد ،در عبور از م ت د و ن گ رش
ک م ون ي س ت ی م ن ص ور ح ک م ت و
بنيادھای کمونيسم کارگری .تف اوت
اينجاست که يکی به شکست جنبش
سرنگونی مي رس د و در ب ن بس ت
خويش نوعی آوانتوريسم سياسی و
تحزب سنتی را فرم ول ه م ي ک ن د و
دي گ ری اع الم م ي ک ن د چ پ و
س وس ي ال ي س م از س ر و ک ول ک ل
جامعه دارد باال ميرود .ھر دو ام ر
ان ق الب ک ارگ ری و پ رات ي ک
کمونيستی ب رای س ازم ان دھ ی اي ن
ان ق الب را ک ن ار م ي گ دارن د.
مشاھدات و م ت د
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چپ راديکال و مسئله
سرنگونی و انقالب...
تفسيرگ ر در ھ ر دو ي ک ی اس ت؛
بدبينی و خوشبينی و دوره بن دی و
اليه بندی ھا فرع ی ت ران د .ن ت ي ج ه
سياسی و پرات ي ک ی ک ه ب رای اي ن
احزاب فرموله ميشود ي ک ج وھ ر
واحد دارند .ھ ر دو ب رايش ان ام ر
سوسياليسم و پراتيک س ازم ان دھ ی
کمونيستی در سايه ميرود.

"ب ع د از دو خ رداد و ح ق ان ي ت
انقالب"
"بعد از دو خ رداد" ب ه ي ک ت ک ي ه
گاه مشترک دو ح زب ت ب دي ل ش ده
است  .کورش مدرسی توضي ح ھ ر
امری را به ب ع د دو خ رداد وص ل
ميکند و حميد تقوائی از بعد از دو
خ رداد "ان ق الب و م ط ل وب ي ت و
ضرورتش" را نتيجه ميگيرد؛

" کنار رفتن دو خرداد خود حاصل
ن ات وان ی اش در م ھ ار ح رک ات
اعتراضی مردم بود و ش ک س ت آن
بنوبه خود حقانيت و م ط ل وب ي ت و
ض رورت ان ق الب و س رن گ ون ی
ان ق الب ی ح ک وم ت را در س ط ح
وسيعی در جامعه تثبيت کرد و ب ه
پااليش جنبش س رن گ ون ی ب ه ي ک
جنبش انقالبی منجر گرديد .ام روز
و در دوره بعد از دو خرداد جنب ش
سرنگونی به يک جنبش انق الب ی و
چ پ ک ه از ي ک زاوي ه ن ق د و
اعتراض سوسياليستی کل حکومت
و نظام موجود را به چالش ميک ش د
ارتقا يافته است".
برای کورش مدرس ی ش ک س ت دو
خرداد و برتری افق ن اس ي ون ال ي س م
پرو غرب و ب ع د ش ک س ت آن ب ه
شکست جنب ش س رن گ ون ی م ن ج ر
ش ده اس ت .ب رای ح م ي د ت ق وائ ی
ش ک س ت دو خ رداد ح ق ان ي ت و
مط ل وب ي ت و ض رورت ان ق الب و
سرنگونی انقالبی را تث ب ي ت ک رده
است .تا حاال رس م ب راي ن ب ود ک ه
کمونيستھا از زاويه نقد عميق ش ان
به وضعيت موجود و ن ف س اي ن ک ه
خواھان نظام و ج ام ع ه ای دي گ ر
ھس ت ن د ،ان ق الب ی ب ودن د .ح ق ان ي ت
انقالبيگری و انقالب اجت م اع ی را

ن ت ي ج ه ھ ي چ اک ث ري ت و اق ل ي ت و
شکست و پيروزی راست و س ط ح
رش د اق ت ص اد و ت ول ي د و غ ي ره
ن م ي دانس ت ن د .ام روز ش ک س ت دو
خ رداد "ح ق ان ي ت و م ط ل وب ي ت و
ضرورت" انقالب را تثبيت ميکن د!
؟ اگر دو خ رداد ش ک س ت ن خ ورده
بود شما از اين حقانيت و مطلوب ي ت
و ض رورت ان ق الب دس ت
ميکشيديد؟ اين ديدگاه انقالبي گ ري ش
را م دي ون ع دم ح ق ان ي ت راس ت
ميکن د .روی پ ای خ ودش ان ق الب ی
نيست و برای انقالب طبق ه خ ودش
ت الش ن م ي ک ن د .م ارکس ي س ت ھ ا و
کمون ي س م ک ارگ ری ان ق الب ع ل ي ه
سرمايه را به اعتبار ماھيت سرمايه
و ج ام ع ه ط ب ق ات ی و ت الش ب رای
نابودی و زير و رو کردن آن نتيجه
م ي گ ي رن د و ش راي ط ان ق الب ی را
ب ھ ت ري ن دوره ب رای دخ ال ت در
قدرت سياسی و تعي ي ن ت ک ل ي ف ب ه
نفع کارگر و سوسياليسم و راه ح ل
کارگری ب رای آزادی ک ل ج ام ع ه
ميدانند .ديگران اما بنا ب ه ش راي ط،
يا ضرورت و مبرميت و مطلوبي ت
انقالب را به اصالح سرماي ه داری
ميفروشند و يا آنرا از شکس ت ي ک
جنبش ارتجاعی نتيجه ميگ ي رن د .ي ا
دوره غير انقالبی شروع م ي ش ود و
بطرف شرايط متفاوت ميرويم و ي ا
ش ک س ت ارت ج اع ض رورت و
مطلوبيت انقالب و سوس ي ال ي س م را
نشان ميدھد! معلوم نيست چرا ق ب ل
از آمدن دو خرداد ما بر مط ل وب ي ت
و ضرورت و حقانيت انقالب تاک ي د
کرده بوديم؟ آنوقت اشتباه مي ک ردي م
يا امروز شما اشتباه ميکنيد؟ ھ م ي ن
ديدگاه است که در قط ع ن ام ه پ ل ن وم
 27ض رورت ان ق الب را در
کشوری ک ه آزادی س ي اس ی وج ود
ندارد ن ت ي ج ه م ي گ ي رد و ب ه ت زی
انترناسيونال دومی می غلطد .يعن ی
ع م ال ض رورت ان ق الب را در
کش وری ک ه آزادی س ي اس ی دارد
الزم نميداند .وقتی ھم ي ن م وض وع
را تذک ر م ي دھ ي د ک ه ض رورت و
حق ان ي ت ان ق الب از وج ود و ع دم
وج ود آزادي ھ ای س ي اس ی و
دم ک راس ی در ن م ی آي د ،ت وج ي ه
ميکنند ک ه م ن ظ ور آزادي ھ ای "م د
نظر خود ما" است! و البت ه اي ن را
ن م ي ت وان د ت وض ي ح دھ د ک ه اگ ر
آزاديھای مورد نظر ما مستقر باش د
چرا نبايد به آن سوسيال ي س م اط الق
ک رد؟ و اص وال آي ا ب ورژوازی
ميتواند اين آزاديھا را مست ق ر ک ن د؟
اين ديدگاه اگر منسجم نيست دلي ل ش

اي ن س ت ک ه روی چ ھ ار س ت ون
اخبار و فاکت استوار است .ات ک ا
به نقد کمونيستی سرمايه داری و
حکومتش و س ن ت اج ت م اع ی و
طبقاتی جنبش کمونيسم ک ارگ ری
و م ک ان ي زم ھ ای ک ارک رد و
پيشروی آن ندارد .ھم ان "چ پ"
راديکال و از نفس افتاده است که
با اصالحاتی در وضعيت فک ری
خ وي ش ام ا ب ا ھ م ان درون م اي ه
ف ک ری و م ت دول وژي ک
"سوسياليسمی" را مي خ واھ د ک ه
معلوم نيست با اتکا به کدام ن ي رو
و ج ن ب ش س وس ي ال ي س ت ی و
کمونيستی متحقق ميشود.
شخصيتھای انقالب

"ج ن ب ش س رن گ ون ی ام روز در
کليت خود يک حرکت انقالب ی و
چپ است که کبری رحمانپ ورھ ا
و محمود صالحيھا و اسانل وھ ا و
نازنين فاتحيھ ا چ ھ ره ھ ای آن را
تش ک ي ل م ي دھ ن د و ب ا ش ع ار
"س وس ي ال ي س م ي ا ب رب ري ت" و
"آزادی و ب راب ری" و دف اع از
ح ق وق ک ودک ،و ب ا خ واس ت
م ع ي ش ت و م ن زل ت و درھ م
شکستن ديوار آپارتايد ج ن س ی و
ل غ و م ج ازات اع دام و م ذھ ب
زدائی از حکومت و جامعه و ب ا
س رود ان ت رن اس ي ون ال مش خ ص
ميشود".
باالتر اشاره کردم که ھم ان ق الب
ھست و ھ م ن ي س ت .ھ م ج ن ب ش
سرنگونی ان ق الب ن ي س ت و ھ م
ج ن ب ش ی ان ق الب ی و چ پ و
سوسياليست ی اس ت! چ ھ ره ھ ای
آنھ م ط ب ق ن ظ ر ح م ي د ت ق وائ ی
کب ری رح م ان پ ورھ ا و م ح م ود
صالحيھا و اس ان ل وھ ا و ن ازن ي ن
فاتحيھا ھستند .داستان زندگی تلخ
ديروز و امروز کبری رحمانپور
و نازنين فاتحی را ھمه م ي دان ن د.
داستانی که نشان تحقي ر بش ري ت
است و ھنوز ادام ه دارد .م ع ل وم
نيست چرا اين چ ھ ره ھ ا چ ھ ره
ھای اين انقالبند؟ آيا شھ رت اي ن
تراژدي ھ ا ق رب ان ی را ب ه چ ھ ره
انقالب و سرنگونی تبديل مي ک ن د
و يا رھبری ان ق الب ی آن ان؟ ب اي د
اين را به حس اب انس ان دوس ت ی
حم ي د ت ق وائ ی گ ذاش ت و ي ا ب ه
حساب تبليغات و قرينه سازی در
بحث؟ و يا ص اف و س اده ج م ع
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کردن فاکت شخصيت برای تئوری
ايش ان؟ ي ا م ث ال اس ان ل و ي ک
س ن دي ک ال ي س ت اس ت و ام روز
متاسفانه اس ي ر رژي م اس الم ی ک ه
بايد با تالش ھمه ما و دوس ت داران
جن ب ش ک ارگ ری از چ ن گ رژي م
آزاد شود .اما ايشان در خ ارج ک ه
بودند و بدون ھيچ فشار و شک ن ج ه
ای از ق ان ون اس اس ی و ض د
کارگ ری رژي م و ظ رف ي ت ھ ای آن
ب رای اي ج اد تش ک ل ھ ای ک ارگ ری
ب ع ن وان "خ واس ت م ا ک ارگ ران"
ح رف زدن د .کس ی ن م ي گ وي د ک ه
اسانل و ب اي د ب ه رژي م ب د و ب ي راه
ميگفت ،چون قرار است برگردد و
آنجا کار کند .اما نيازی ھم نبود ب ه
تمجيد قان ون ض د ک ارگ ری رژي م
بپ ردازد .ت وج ي ه آن ھ م از زاوي ه
ب رخ ی ب ع ن وان "درک ش راي ط
داخل" زيادی ب ي م ورد اس ت .خ ود
حزب کمون ي س ت ک ارگ ری م ق ال ه
منتشر کرده و ھمي ن را ن ق د ک رده
است .حاال چطور شد که ايشان ب ه
شخصيت انق الب و س رن گ ون ی و
سوسي ال ي س م و چ پ و ھ م ه چ ي ز
تبديل شد؟ اين دواليس م س ي اس ی از
کجا می آيد؟
ب رای ح م ي د ت ق وائ ی ف اک ت ھ ا و
فيگورھا بجای خود واق ع ي ت زن ده
مينشين ن د و ت ح ل ي ل و ارزي اب ی و
تاکتيک و استراتژی از اين فاک ت ھ ا
در می آيند .ج ن ب ش س رن گ ون ی و
راديکاليسم ضد رژي م ی م ح ت وای
واقعی سوسياليسمی است که تب ل ي غ
و ترويج ميشود .مخالفت انقالبی ب ا
رژي م ج اي ش را ب ه س ازم ان دھ ی
جنبش ک ارگ ری و س وس ي ال ي س ت ی
ميدھد  .استراتژی سرنگونی جاي ش
را به استرات ژی ان ق الب ک ارگ ری
ميدھد .اگر اين جن ب ش س رن گ ون ی
سرکوب شود و يا از نفس ب ي اف ت د،
ھمراه با آن سوسياليسم و کموني س م
ھم شکست خورده اعالم مي ش ود و
راديکاليسم ضد رژيمی ته ميک ش د.
اطالق انقالبی و سوسي ال ي س ت ی ب ه
ج ن ب ش س رن گ ون ی نش ان ھ ي چ
راديکالي س م ی ن ي س ت ،ب رع ک س؛
کنار گذاشتن سياست سوسيال ي س ت ی
و عدم اتکا به سوسياليسم ک ارگ ری
بعنوان يک ج ن ب ش م ع ي ن و پ اي ه
اجتماعی کمونيسم ک ارگ ری اس ت.
سرنگونی طلب ن اام ي د از ھ ر دو
دست ميشويد و س رن گ ون ی ط ل ب
ام ي دوار از س وس ي ال ي س م و ام ر
س ازم ان دھ ی
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چپ راديکال و مسئله
سرنگونی و انقالب...
انقالب سوسياليستی .جوھر ھر دو
ديدگاه مبتنی به يک درک قديمی و
پاخ ورده چ پ رادي ک ال اس ت ک ه
دورانی برو بيا داشت .اينھا ھ رچ ه
ب اش ن د ،ھ ر ن وع س وس ي ال ي س م ی
باشند ،منافات ج دی ب ا ک م ون ي س م
کارگری و استراتژی ک م ون ي س ت ی
کارگری در قبال سرنگونی و ام ر
انقالب کارگری دارند .خصوصيت
راديکاليسم ضد رژيمی اينس ت ک ه
راديکاليسمش را در تقابل با دي گ ر
سرنگونی طلبان ترسيم مي ک ن د .در
مورد حميد تقوائی و در اين اواخ ر
ظاھرا بقيه سرنگونی طلبان اس اس ا
وجود ندارند و ھمه مانع سرنگونی
اند! ھمين موضوع ب اع ث م ي ش ود
ن ق دی ک م ون ي س ت ی و مس ت م ر ب ه
جنبشھای ارتجاع ی و س ي اس ت ھ ای
دست راستی نداشته باشند و ع م ال
حزب و کمونيس م ک ارگ ری را در
مقابل آنھا خلع سالح کنن د .ن ق ش و
مکان و ظرفيت مخرب آنھا را در
تحوالت نبينند و ع م ال ي ک م ان ع
اس اس ی ک م ون ي س ت ی را از س ر
راھش ان ب ردارن د .آن ھ ائ ی ھ م ک ه
ھستند يا به ص ف "ان ک ار گ ران"
تعلق دارند و يا "ريگی به ک ف ش"!
مش ک ل ن ف س وج ود اي ن دي دگ اه
نيست ،اين ديدگ اه ق دي م ی اس ت و
ھميشه وجود داشته و ميتواند ن ظ ر
رفيق تقوائی ھم باش د .اي ن اي رادی
ندارد و الزم به ھيچ بحثی ھم شاي د
نبود .اما اي ن دي دگ اه اس ت ن ت اج ات ی
سياسی و پ رات ي ک ی را در م ق اب ل
حزب ک م ون ي س ت ک ارگ ری ق رار
م ي دھ د ک ه م ھ م ت ر از خ ود اي ن
ن ظ ري ات ھس ت ن د .م ث ل ھ م ي ش ه
آوانتوريسم و پاسيفيسم و ب روزات
رفتار فرقه ای نتايج ب ن بس ت اي ن
ديدگاھھا ھستند .کمونيسم ک ارگ ری
اما به اصول و نگرش محکم ت ر و
عميقا انتقادی و مارکسيستی مت ک ی
اس ت .از ي ک س و م ي ل ي ت انس ی در
سرنگونی و مقابله با ح ک وم ت را
"انقالب" نام نميگذارد و از س وی
ديگر از وظ اي ف مش خ ص ب رای
امر انقالب ک ارگ ری ش ان ه خ ال ی
نميکن د .چ پ رادي ک ال ام ا ن اچ ار
اس ت ب ا اي ن ت ئ وري ھ ا ن ھ اي ت ا ب ه
نيروئی تکيه دھد که نه سرن گ ون ی
را ميتواند متحقق کند و ن ه ان ق الب
کارگری را* .

محاکمه سران رژيم
اسالمی را از ھم اکنون
تدارک ببينيم!
مرکز پيگرد سران رژيم اسالمی در
صدد است تا ھمزمان با  ١٠اکتبر
"روز جھانی عليه اعدام و رژيم
اعدام" کنفرانس
١٠٠٠٠٠
مطبوعاتی در واشنگتن در پرس
کالب برگزار کند و ادعا نامه مردم
عليه رژيم اسالمی را به گوش
جھانيان برساند .مردم جھان بايد
بدانند که رژيم اسالمی بر مردم
ايران چه کرده است .ما خواھان
دستگيری و محاکمه سران رژيم
اسالمی به جرم:

•

شكنجه و اعدام بيش از
 ١٠٠ھزار تن از
زندانيان سياسی

•

سنگسار زنان و مردان به
جرم عشق ورزيدن

•

اعدام ھم جنس گرايان

•

•

تجاوز اسالمى به
دختران  ٩ساله

سركوب خوشى و شادى
و فراغت

•

•

سركوب ھرگونه
آزادى سياسى ،عقيده،
اجتماعات،
مطبوعات ،تشكل،
اعتصاب و تظاھرات

غارت و چپاول اموال
مردم

•

اعمال آپارتايد جنسى
در جامعه

•

اعمال حجاب اجبارى

•

سركوت سيستماتيك
زنان

•

تحميل فقر و فالكت و
گرسنگى گسترده بر
جامعه

•

استثمار قانونى
كودكان خردسال

•

عدم پرداخت چندين
ماھه حقوق صدھا
ھزار كارگر

احمدی نژاد يک تير خالص زن است!
بايد دستگير و محاکمه شود!

ھس ت ي م .م ا در اي ن ک ن ف ران س
مطبوعات ی ادع ان ام ه م ردم ع ل ي ه
رژيم اسالمی را به جھان ي ان ارائ ه
خواھيم کرد .اقالم ذک ر ش ده ت ن ھ ا
گوشه ای از ادعانام ه م ردم ع ل ي ه
رژيم اسالمی است .اين اقدام گامی
در جھت تدارک سي اس ی م ح اک م ه
سران رژيم اس الم ی اس ت .م ا از
ھمگان دعوت ميکنيم ت ا ادع ان ام ه
ھ ا و دادخ واس ت ھ ای خ ود را از
س اي ت
ط ري ق
www . wantedbypeople . com

جھت ارائ ه در اي ن ک ن ف ران س ب ه
اطالع عموم برسانند.
مرکز پيگرد سران رژيم اسالمی
به جرم جنايت عليه مردم
 ٢۶سپتامبر ٢٠٠٧

برنامه ھای تلويزيونی

برای يک دنيای بھتر

جمعه :ساعات  ۵ب ع د از ظ ھ ر
احمدی نژاد يک تير خالص زن در راس يک رژيم بوقت تھران
آدمکش اسالمی است .در کارنامه شان اعدام و قتل عام يکشنبه  :ساعت  ١٢:٣٠ظ ھ ر
بيش از  ١٠٠ھزار تن از شريفترين انسانھا ٽبت شده بوقت تھران

است .کليه سران رژيم اسالمی بايد به جرم جنايت عليه
بشريت دستگير و محاکمه شوند .اين خواست مردم است .در تلويزيون کانال يک
اين ھدف ماست!

ب رای ي ک دن ي ای ب ھ ت ر ي ک
برنامه س ي اس ی اس ت .ب ي ط رف
ن ي س ت ،ج ان ب دار اس ت .م داف ع
حقيقت ،آزادی ،برابری ،ش ادی،
رفاه و سعادت انسانھ ا اس ت .م ا
ب رای ي ک ج م ھ وری
سوسياليستی مبارزه ميکنيم .لطفا
روز و زمان پخش اي ن ب رن ام ه
ھا را به اطالع ھ م ه دوس ت ان و
آشنايان خودتان برسانيد.
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رابطه حرارت و عصبانيت!
در حاشيه اسکاندال رھبری ح ک ک
آذر ماجدی
اخيرا در پی درگيری ھای درون رھبری باند زحمتکشان،
اعضای اين سازمان در اردوگاه اين جريان در کردستان
عراق اسير شده اند .بسياری از اينھا جوانانی ھستند که بدون
شناخت دقيق از ماھيت ارتجاعی و باند سياھی اين جريان به
آن ملحق شده اند .برخی با اين باور که اين يک جريان چپ و
سوسياليستی است و برخی ديگر به اميد فرار از جھنم
جمھوری اسالمی به آن پيوسته اند .اين جوانان از ھمه جا
بيخبر پس از سپری کردن مدتی در اردوگاه ،متوجه ميشوند
که عمال اسيرند و تنھا راه جدا شدن از اين جريان فرار است.
درست مثل جريانات مذھبی "کالت" ھايی که در گوشه و
کنار دنيا انسان ھای بی خبر و مستاصل را به اسارت
ميگيرند.
درگيرھای اخير رھبری اين جريان ،زندگی بسياری از اين
انسان ھا را با خطر جدی روبرو کرده است ،اما امکان فرار
بسيار پيچيده شده است .در اين شرايط خطير تالش برای
نجات اين جوانان به يکی از مسائل مھم خانواده ھای آنھا و
اپوزيسيون انسان دوست بدل شد .در تالش برای اعمال فشار
بر اين جريان باند سياھی و جلب حمايت بين المللی ،نامه
سرگشاده ای در ميان خانواده ھای اعضا يا بھتر بگوييم
اسرای زحمتکشان پخش شد و به امضای بسياری از آنھا و
برخی ديگر رسيد .وبالگی درست شد و اين نامه با امضاء ھا
در آن چاپ شد و در اختيار عموم قرار گرفت .بالفاصله پس
از راه افتادن وبالگ تعداد ديگری از اين فراخوان حمايت
کردند.
روشن است که امضاء کنندگان اسامی خود را علنی نکرده
اند .چرا؟ آيا اصال اين سوال الزم است؟ خيلی سخت است که
با يک حساب دو دو تا چھارتا متوجه شويم که نه تنھا جان
آنھا ،بلکه جان عزيزان آنھا در اردوگاه زحمتکشان در خطر
قرار ميگيرد؟ جمھوری اسالمی را نمی شناسيد؟ باند
زحمتکشان و شيوه ھای مافيايی آن را چی؟ ترس از جان .اين
يک جواب ساده و سرراست به آنھايی است که عدم درج
اسامی امضاء کنندگان را مواد ايجاد يک اسکاندال سياسی
بزرگ کرده اند.
در اين ميان يک اتفاق بسيار عجيب و بی سابقه افتاد .آقای
محمد آسنگران ،عضو دفترسياسی حزب کمونيست کارگری
و دبير کميته کردستان اين حزب يک نامه تھديد آميز برای
مسئولين وبالگ فرستاد و با لحنی تحکم آميز تھديد کرد که يا
اين وبالگ را جمع کنند يا آنھا "آی پی و اسامی" مسئولين
وبالگ را اعالم خواھند کرد )بخوان لو خواھند داد!( اين عين
نقل قول ايشان است" :به دقت آی پی شما و اسم واقعيتان را
اعالم ميکنيم اين کار را نکنيد به نفع تان است .اين وبالگ
قالبی تان را ھم جمع کنيد تا گندش در نيايد ".من شخصا
وقتی اين نوشته را ديدم اول فکر کردم که اين يا کار رژيم
اسالمی است که دارد به اين شيوه اپوزيسيون را خراب ميکند
يا کار باند زحمتکشان .اما خيلی سريع معلوم شد که متاسفانه
اين کار خود آقای آسنگران و رھبری حزب کمونيست
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کارگری است .ايشان بعد از
اينکه مسئولين وبالگ ،نامه
مربوطه و پاسخ خود را به آن
چاپ کردند ،يک توضيح نامه
"عذر بدتر از گناه" نوشت و
در نشريه رسمی حزب شان
کرد .واقعا
"ايسکرا" چاپ
تاسف آور است که رھبری
حزب کمونيست کارگری با اين
سرعت مشغول سقوط آزاد
است .تھديد به لو دادن آی پی و
اسامی مسئولين يک وبالگ
اپوزيسيون که در ضديت با
سازمان زحمتکشان و در دفاع
از عده ای جوان اسير در دست
اين جريان باند سياھی تھيه شده
است ،ھيچ قرابتی با آرمان ھا
و اصول يک حزب کمونيست
کارگری ندارد.
در مواجھه با اين واقعه يک
سوال برای ھر انسان و ناظر
سياسی مطرح ميشود :معنای
سياسی و واقعی چنين تھديدی
چيست؟ آيا حزب کمونيست
کارگری مناسباتش با سازمان
زحمتکشان تغيير کرده و بھبود
يافته است؟ زيرا منطقا چنين
نامه ای فقط بنفع سازمان
زحمتکشان تمام ميشود .اين
باند زحمتکشان است که از
جعلی خواندن وبالگ حمايتی
سود ميبرد .تھديد به لو دادن
آی پی نيز يک روش مافيايی و
پليسی است که روش آشنای
زحمتکشان است .اما ظاھرا
مناسبات اين حزب مانند گذشته
است .پس چه دليلی موجد اين
تھديد زشت و پليسی است؟ آيا
ھيچ انسان باشرف در
اپوزيسيون رژيم اسالمی
حاضر است اين چنين يک
جريان اپوزيسيون را تھديد
کند؟
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ميشود .بر سر اين حزب چه آمده است؟ آيا
ھيچکس باورش ميشود که اين حزب که بر
تارک انسانيت و اصولی گری در ميان
اپوزيسيون قرار داشت ،اين چنين سقوط کرده
باشد؟ در اين مواقع تيتر يک اطالعيه معروف
حزب به قلم منصور حکمت ھمواره در ذھنم به
صدا در ميايد" :دريغ از يک جو شعور!"
اما چرا چنين حرکتی از جانب آقای آسنگران
سر زده است؟ چه محرکه ای ايشان را به انجام
چنين کاری ترغيب کرده است؟ ايشان توضيح
ميدھد که "برق از سرش پريده است" و
عصبانی شده است .اينکه چرا يک کمونيست با
ديدن يک وبالگ در حمايت از اسرای باند
زحمتکشان "برق از سرش می پرد" خود جای
سوال است؟ ايشان چنين توضيح ميدھد" :معلوم
نيست چه فرد و يا مرجع حقيقی و حقوقی اين
فراخوان را داده است ،معلوم نيست چه کسی
آنرا منتشر کرده است .معلوم نيست صاحب
وبالگ چه کسی است .ھمه اينھا ميتواند فضايی
را ايجاد کند که در ميان اپوزيسيون نا امنی ايجاد
کند .چنين کاری ميتواند از جانب رژيم اسالمی
صورت بگيرد ".اين توضيح ھيچکس را قانع
نميکند .فقط انشاء است .بيشتر به جوک شباھت
دارد .اين را ھم ما ميدانيم ،ھم ايشان و ھم تمام
اعضای رھبری حزب ايشان .اين اولين بار
نيست که وبالگی در مورد مساله يا امری يا
واقعه ای درست شده است ،بدون اينکه اسم و
رسم وبالگ نويسان معلوم باشد .وبالگ ھای
متعددی در مورد  16آذر 8 ،مارس ،اول ماه مه
با نام آزادی و برابری ،دسته جات مختلف
دانشجويی و غيره بدون اعالم ھويت گردانندگان
آن درست شده است و کسی از "ھويت حقيقی و
حقوقی" آنھا اطالع ندارد .اما در ميان
اپوزيسيون يا جنبش چپ ميتوان حدس زد که اين
وبالگ ھا به چه جريانی
صفحه 17
آدرس تماس با مسئولين حزب
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

تاسف فراوان و ناباوری عميق
عکس العمل من بمدت چند
روزی در مقابل اين حرکت
بود .به سياق  5- 4سال اخير،
ھر زمان که يک حرکت
نادرست ،يک بی اصولی يا
روشی ناپسند از حزب
کمونيست کارگری مشاھده
ميکنم ،بياد گذشته باشکوه و
پرافتخار حزب قلبم فشرده

Sivavash_d@yahoo.com
مسئولين کميته سازمانده )سياوش دانشور ،نسرين
رمضانعلی(
nasrin_ramzanali@yahoo.com
مسئولين کميته خارج کشور )کريم نوری ،سيروان قادری(
karim.savalan@bredband.net
sirvan_qaderi@yahoo.com
مسئول دبيرخانه )شراره نوری(
markazi.wupi@gmail.com
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موازين کار نشريه يک دنيای بھتر
* نشريه يک دنيای بھتر ھر ھفته در  12صفحه منتشر ميشود.
* ھر مقاله سياسی حداکثر دو صفحه نشريه را بخود اختصاص ميدھد.
بنابراين حجم مطالب بايد حداکثر معادل سه صفحه ورد با فونت 14
باشد .ترجيح ما اينست که ھر مطلب از يک صفحه نشريه بيشتر نباشد.
* سردبير در تلخيص ،انتشار و يا رد مطالب آزاد است .ھر مورد به
اطالع نويسنده ميرسد.
* مطالب منتشر شده در نشريه نظر نويسندگان آن را منعکس ميکند و
ضرورتا موضع رسمی حزب اتحاد کمونيسم کارگری نيست .مواضع
رسمی حزب در اطالعيه ھا ،قطعنامه ھا ،بيانيه ھا و قرار ھا و يا از
طريق ارگانھای حزبی انعکاس می يابند.
* يک دنيای بھتر ھدفش اينست بيشتر يک نشريه سياسی – انتقادی -
سازمانده باشد تا يک نشريه تئوريک  -جدلی  -آموزشی .اينگونه مطالب
در بولتن مباحثات "کمونيسم کارگری" که ماھيانه منتشر ميشود ،چاپ
ميشوند.
با نشريه يک دنيای بھتر ھمکاری کنيد.

به حزب اتحاد کمونيسم کارگری کمک مالی کنيد!
حزب اتحاد کمونيسم کارگری برای جامعه ای آزاد ،برابر ،و مرفه
مبارزه ميکند .ما در مبارزه خود به کمکھای مالی شما نيازمنديم.
Wells Fargo Bank,
Routing Number : 121 000 248
Account Number : 36 48 4688 52

به حزب اتحاد کمونيسم کارگری بپيونديد!
اساس سوسياليسم انسان است ،چه در ظرفيت جمعى و چه فردى.
سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است! منصور حکمت
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رابطه حرارت و عصبانيت ...متعلق اند .اين واقعيت را نيز اين
دوستان ميدانند .آقای آسنگران در
چاله افتاده است و دارد تقال ميکند
خود را از اين چاله بيرون بکشد .اما متاسفانه ھر چه بيشتر تقال ميکند،
بيشتر در آن فرو ميرود و کل رھبری حزب کمونيست کارگری را نيز با
خود به قعر ميبرد.
اما فرض کنيم که ايشان واقعا اين چنين عصبانی شده است .دو سوال
مطرح ميشود -1 :چرا يک "رھبر کمونيست" وقتی عصبانی ميشود،
تھديد پليسی ميکند؟  -2دليل واقعی عصبانيت چيست؟
-1يک ضرب المثل ھست که حقيقتی روانشناسانه را بيان ميکند.
"مشروب آنچنان را آنچنان تر ميکند ".مردانی که در مستی ھمسرشان را
کتک ميزنند ،عموما مستی را دليل اين خشونت نابخشودنی اعالم ميکنند.
در حالی که مساله برعکس است .ھيچ آدم آرام و غير مردساالری وقتی
مست شود دست روی زنش بلند نميکند .خشونت و مردساالری بعضا
فروخفته ای موجود است که مشروب آن را رھا ميکند .ھيچ انسان عميقا
شريف و انسان دوستی وقتی عصبانی ميشود به تحرکات پليسی متوسل
نميشود .اين معمايی است که ذھن بسياری را بخود مشغول کرده است.
بسياری در ذھن خود ميگويند" :رفيق من ،باشد ،قبول .شما خيلی
عصبانی شديد ،اما چرا در عصبانيت تھديد به لو دادن آی پی و اسم و
رسم مردم کرده ايد؟"
 -2اما دليل واقعی عصبانيت .من ھمانموقع حدس زدم که دليل اين
عصبانيت فقط ميتواند در سکتاريسم عميق ايشان ريشه داشته باشد .حدس
زده اند که چه جريانی پشت اين نامه سرگشاده و وبالگ حمايتی قرار
دارد و از اينکه کسانی از ايشان و حزب متبوعشان در عالم سياست جلو
افتاده است "برق پرانده اند" و عصبانی شده اند .و اين مساله زشتی
حرکت ايشان را حتی برجسته تر ميکند .يعنی ايشان دارد اشخاص و
جريان معينی را تھديد ميکند .جالب است که طولی نکشيد شاھد از غيب
آمد .نشريه ايسکرا معما را حل کرد .ايسکرا شماره  380مصاحبه ای
دارد با ناصر اصغری ،عضو کميته مرکزی اين حزب ،از ايشان پرسيده
ميشود :سوالی در مورد "برخورد يکی از دوستان فراکسيون به مساله
سازمان زحمتکشان بکنيم .اصال چرا اين جريان با چنين حرارت وارد
اين جريان شده است؟"

فرم تقاضاى عضويت در حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 -١نام و نام خانوادگى) :اسمى که با آن فعاليت سياسى ميکنيد(
 -٢سال تولد:
 -٣چگونه با حزب آشنا شديد؟
تاريخ:

امضا:

تلفن:

اى ميل:

* سابقه تحصيالت ،تسلط به زبانھاى اروپائى ،قابليتھاى فنى و
تخصص ھاى حرفه اى:
* شھر محل تولد و زندگى:
* سابقه فعاليت سياسى و متشکل:

ھمين کلمه "حرارت" کليد حل معما است .ايشان حدسياتی زده است .و
اين حدسيات باعث شده که برق بپراند .در واقع تا آنجا که به ايشان
برميگردد ،حرارت ما برای نجات جوانان اسير در اردوگاه باند
زحمتکشان ،حرارت ما برای کمک به آنھا ،حرارت ما برای افشای اين
سازمان باند سياھی ،باعث برق پراندن ايشان شده است .دليل توسل به
اين روش زشت سکتاريسم است ،حسادت و رقابت سازمانی است .ظاھرا
کليد عصبانيت ايشان را بايد در "حرارت" ما برای فعاليت انسانی،
کمونيستی و اصولی يافت .بايد به ايشان توصيه کرد که لطفا اصل مھمی
چون "ھدف وسيله را توجيه نميکند!" را از معنا تھی نکنيد .شما حتی
معنای اين عبارت را نيز نميدانيد .در پايان بايد گفت که اميد ميرفت اين
روش بسيار زشت و ناپسند آقای آسنگران توسط بخشی از رھبری حزب
کمونيست کارگری مورد نقد قرار گيرد .اما اين اميدی بيحاصل است.
چاپ اين نوشته ھا در نشريه رسمی اين حزب بمعنای تائيد اين روش
توسط رھبری شان است .چنين روش ھايی بايد قاطعانه محکوم شود.
اميدواريم که رھبری حزب کمونيست کارگری نيز به اين امر متقاعد شود
و با نقد اين حرکت نشان دھد که نسبت به چنين بی اصولی گری آشکاری
حساس است و آن را از صفوف خود طرد ميکند* .
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ستون آخر
علی جوادی

در بيست و پنجمين
سالگرد تولدش
زمان برگشتم از لندن را طوری
تنظيم کرده بودم که روز قبل از
بيست و پنجمين تولدش در لس
آنجلس باشم .روز بعد ،سه شنبه
 ٢۵سپتامبر ،با سر درد شديدی از
خواب بيدار شدم .اما اين کمترين
نگرانی ام بود .احساس خفگی
ميکردم .آماده شدم .به فروشگاھی
رفتم .چند دسته گل رز خريدم .با
بادکنک ھايی که به روی آن نوشته
بود ،تولدت مبارک!
معموال رسم نبوده است که
کمونيستھا از احساسات و
عواطفشان در نشريات حزبی
صحبت کنند .گويا "کمونيسم" تنھا
محدود به امور جامعه است .گويا
فرد ،نياز و عواطف فردی ،جايی
در اين چھارچوب ندارند .گويی
فرد و عواطف فردی "قربانی"
ضوابط و چھارچوبھای "جمعی"
است .فرد فدای جمع است ،تھی و
بی روح است ،زنده نيست .اين
سنت "کمونيسم خاکستری" را بايد
در ھم شکست .انسانيت ما جوھر و
الھام بخش سياست ماست .برای ما
انسان مبنا است .سوسياليسم ما
پرچم مبارزه ما برای برقراری
آزادی و برابری انسانھا است .اگر
احساسات و عواطف را از سياست
کمونيستی بگيريد ،به مجموعه ای
از تقالھای خشک و خاکستری
تبديل ميشود .آزادی و رھايی انسان
مبنای موجوديت کمونيسم کارگری
است .از اين روست که بر پرچم
کمونيسم مارکسی ،کمونيسم حکمت
حک شده است" :بجای جامعه کھن
بورژوازی ،با طبقات و تناقضات
طبقاتيش ،اجتماعی از افراد پديد
می آيد که در آن تکامل آزادانه ھر
فرط شرط تکامل آزادانه ھمگان
است".
حالت خفگی ام ھمچنان ادامه

داشت .تمام خاطره ھای بييش از
بيست و چھار سال زندگی اش در
جلوی چشمانم رژه ميرفتند .تولد،
دندان در آوردن ،راه افتادن ،اولين
کلمات ،روزھای مدرسه ،دبستان،
دبيرستان ،اولين دوست پسر ،نگرانی
ھا و شادی ھا ،صدای قھقھه خنده
ھايش ،جر و بحٽ ھايش ،ھمه مانند
فيلمی در ذھنم مرور ميشدند .اما آنچه
مرور ميشدند محدود به آنچه تاريخا
شکل گرفته بودند ،نبود .نه فقط آنچه
که ديده بودم ،بلکه آنچه که نديده بودم
نيز در ذھنم مرور ميشدند .زندگی
مشترک ،فرزند يا فرزندان ،و ...
تمامی بھانه ھا و رويدادھای ساده
زندگی .متاسفانه تصادفی زندگی دختر
زيبا و باھوش من را به پايان نابھنگام
و تراژيک خود رساند.
در زندگی دوستان و عزيزان بسياری
را از دست داده ام .کسانی که در
شکنجه ھای رژيم اسالمی اعدام و يا
تيرباران شدند .رفقايی که ھنوز نميدانم
چگونه دستگير و کشته شدند .مرگ
ھر عزيزی زخمی عميق بر وجود
انسان ايجاد ميکند .زخمھايی که ترميم
نشدنی اند .اما مرگ فرزند زخمی غير
قابل تصور است .دردی دردناک و
کشنده است .ھميشگی است .دائمی
است .حتی زمان درمان موٽری برای
اين درد نيست .تصور نميکنم فاجعه
ای دھشتناک تر قابل تصور باشد.
جوامع انسانی ،مستقل از مناسبات
طبقاتی حاکم ،انسان را برای چنين
نميکنند .سيستم
آماده
شرايطی
تحصيلی ،آموزشی به ھيچ دانش
آموزی نميدھد .جامعه چيزی برای
آماده سازی انسان در مقابله با چنين
شرايطی در چنته ندارد .دليلی ھم
ندارد .چنين رويدادھايی متعارف
نيستند .قرار نيست که والدين خود را
برای مرگ فرزندان آماده کنند .قرار
نيست که پدران و مادران تولد
فرزندشان را در گورستانھا جش
بگيرند؟ قرار نيست! ميگويند باالتر از
سياھی رنگی نيست .تمام حقيقت را
نميگويند ،باالتر از سياھی ،درد از
دست دادن فرزند دلبند است.

شماره 18

عشق به فرزند يک طرفه و بی
حد و اندازه است .توقع و چشم
داشتی در آن وجود ندارد .شايد
بتوان گفت تجسم واقعی عشق
"عرفانی" است .شايد؟ تالش
ميکنم که ھر ھفته سری به
"سايتش" بزنم .نميتوانم کلمه
"گورستان" را به راحتی در
اين مورد بکار ببرم .زيادی
خشک و بی احساس است .تيره
و سرد و ابدی است" .سايت"
بيان مناسبتر و امروزی تری
در ذھن من است .نميدانم که آيا
پدر خوب و دوست داشتنی ای
برايش بوده ام يانه؟ شايد پاسخ
اين سئوال را ھرگز نيابم .اما
ميدانم که تالش کردم .ميدانم که
چقدر دوستش داشتم .ميدانم که
بھترين آرزوھا را برايش
داشتم.
امروز در حالی که به "سايتش
نزديک ميشدم احساسم اين بود
که خفگی ام در حال تشديد
است ،براحتی نفس نميکشيدم.
مدتی بود که به مالقاتش نيامده
بودم .سفر مجالم نداده بود.
بسرعت تصوير صورتش را
که بر روی سنگ قبرش است،
شستم .نميخواھم گرد و خاک
چھره زيبايش را در خود پنھان
کند .من اولين نفری نبودم که به
ديدنش آمده بودم .دوستان
ديگری نيز قبال آنجا بودند.
تولدش را ھر کسی با دسته ای
گل ،با گلدان و کادويی و با
قطره ھای اشک پيش از من
بودند .کارت
"جشن" گرفته
ھای تبريک تولد بجا گذاشته
شده نشانگر اين احساسات و
صورتھای خيس دوستانش بود.
تصور اينکه برای بوسيدن
دخترم بايد سنگی را ببوسم که
عکس او را بر خود دارد ،برايم

خرد کننده است .بدنش فاصله
چندانی از من ندارد .اما نميتوانم
لمسش کنم .نميتوانم در آغوشش
بگيرم .اين فاصله مسيری برای
پيمودن نيست .سنگی بزرگ
اولين مانع است .محفظه ای که
بدنش در آن قرار دارد ،بسادگی
قابل نفوذ نيست.
با اشکھای بسيار از زويا تا ھفته
ديگر خداحافظی کردم .با
بادکنک ھای رنگی و شاخه
ھای گل رز بنفش به خانه آمدم.
ھر ساله در تولدش بادکنکھای
بسياری در خانه انتظار آمدنش
را ميکشيدند .اين بار بر خالف
سالھای گذشته ،کارت تبريکی
ننوشتيم .امسال بر خالف
سالھای گذشته در را باز نکرد و
با سر وصدا حضورش را به ما
اطالع نخواھد داد .امسال اولين
سالگرد تولدش را در غيابش،
فردی و نه جمعی جشن گرفتيم.
اين اولين تولد بعد از مرگ
نابھنگامش بود.
من زويا را در يک حادٽه از
دست دادم .اما دختران بسياری
خود بخاطر شرايط سخت و
ناھنجار زندگی جانشان را از
دست ميدھند .مرگ زويا را به
تالش و نيرويی برای آزادی
تک تک چنين انسانھايی بايد
تبديل کرد .من اميدوارم که تولد
زويای ھيچ خانواده ای در
غيابش جشن گرفته نشود .زويا
بخشی از زندگی من بود که با
مرگش نيز بخشی از زندگی من
ھم به پايان رسيد .آھنگی رپی
از توپاک که ميگويد" ،زندگی
ديگر مانند گذشته نخواھد بود".
بيان واقعيتی سترگ و در عين
حال عميق است .بيان احساس
امروز من است* .

از سايت و وبالک حزب ديدن کنيد؛
www.wupiran.com
www.for-abetterworld.com
http://for-abetterworld.blogfa.com

سرنگون باد جمھورى اسالمى! زنده باد جمھورى سوسياليستى!

