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اساس سوسياليسم انسان است
چه در ظرفيت جمعى و چه فردى.
سوسياليسم جنبش بازگرداندن
اختيار به انسان است.
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يک روز ديگر اعتراضی عليه حکومت اعدام و زندان

برای آزادی بدون قيد شرط تمامی زندانيان سياسی
حکومت اسالمی رژیم بیش از صد هزار اعدام است .یک روز بدون اعدام و زندان و شکنجه قادر به بقاء
نیست .مبارزه علیه اعدام و زندان یک رکن تعیین کننده در مبارزه برای سرنگونی رژیم اسالمی و
دستیابی به جامعه ای آزاد و برابر و مرفه است .حزب اتحاد کمونیسم کارگری از تمامی مردم آزادیخواه و
برابری طلب میخواهد که این روز را به یک روز دیگر اعتراضی علیه حکومت اسالمی اعدام و شکنجه
و زندان تبدیل کنند.

نکاتی در حاشيه جنبش سرنگونی
طلبی توده های مردم در تونس
-١اعتراضات اخیر در تونس "ؼرش رعد در
آسمان بی ابر" نبود .یک برآمد سیاسی و اجتماعی
و گوشه ای از تقابل و تخاصمات موجود در سرمایه
داری تونس است .اگر خود را محدود به بررسی
رویدادها در سطح جامعه کنیم باید از این تحوالت
شگفت زده و متعجب شویم .گویا پدیده خلق الساعه
ای شکل گرفته است .واقعیت اما چیز دیگری است.
مساله ساده است .تونس یک کشور سرمایه داری
است .مبارزه کارگر و سرمایه در این جامعه مانند
هر جامعه سرمایه داری دیگری محور تخاصمات و
کشمکشهای جامعه است .این اعتراضات گاه پنهان
و گاه آشکار اما یک واقعیت همیشگی جامعه است.
خیزش کنونی را تنها در این چهارچوب و بر متن
این کشمکش دائمی در جامعه میتوان درک کرد و
توضیح داد.
-۲این اعتراضاتی علیه فقر و فالکت ٬بیکاری و
استبداد ٬بی حقوقی سیاسی و مدنی ٬و نابرابری
است .اعتراضات عادالنه مردمی است که محروم و
بی حقوق و فقیرند .سهم خود را از زندگی
میخواهند .میخواهند آزاد باشند .میخواهند مرفه
باشند .میخواهند برابر باشند .هر بار که به گزارشی
از این اعتراض گوشی میکنی فریاد عدالتخواهی
وحق طلبی است که تتق میزند و قلب و روح انسان
را نوازش میدهد .اما این توده عظیم کارگر و مردم
زحمتکش در سطح سیاسی در جامعه نمایندگی
نمیشوند .حزب سیاسی کمونیستی کارگری و
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نکاتی در حاشيه جنبش سرنگونی طلبی توده های مردم در تونس
جامعه
در
آزادیخواهی
پرچمدار آزادی و برابری و
رفاه همگان در خیابان نیست.
این واقعیت در عین حال پاشنه
آشیل این اعتراضات است .این
اعتراضات در صورت ؼیبت
صؾ و آلترناتیو کمونیستی
کارگری و حضور این جنبش
در جدال بر سر آینده قدرت
سیاسی در تونس در نهایت یا
سرکوب خواهد شد و یا به
منجر به تؽییراتی خواهد شد
که دوام چندانی نداشته و پایدار
نخواهند بود .مادام که از
قدرت سیاسی و اقتصادی
بورژوازی در تونس خلع ید
نشود هر گونه تؽییر و
اصالحاتی ناپایدار و موقت
خواهد بود .حاکمیت سرمایه
در تونس و کشورهای مشابه با
آزادیهای سیاسی و حتی نوع
ؼربی آن ؼیر قابل جمع است.
-۳این جنبش در اولین برآمد
خود توانسته است که رژیم
سرمایه در تونس را وادار به
عقب نشینی کرده و منجر به
فراری دادن راس حکومت
استبدادی و استثمارگر سرمایه
در تونس شود .اما طبقه حاکم
در تونس به سرعت دست به
تجدید آرایش خود زده و در
تالش برای پایان دادن به
بحران حکومتی است .نخست
وزیر جانشین ریئس جمهور
مخلوع شده است .بخشهایی از
روسای قوا و ارگانهای مختلؾ
در ترکیبی جدید اداره امور و
کنترل اوضاع را در دست
گرفته اند .دولت "اتحاد" فعلی
دولت تداوم استثمار و استبداد
سرمایه در قالب جدیدی است.
هدؾ استراتژیک اما حفظ

ارکان حاکمیت طبقاتی و
نیروی سرکوب و اعمال
قدرت طبقه سرمایه دار
است .هدؾ جلوگیری از
اعمال هر گونه ضربات
مهلک بر پیکر نظام موجود
است .این آرایشهای طبقه
حاکمه در حال حاضر به
شدت ناپایدار است .تداوم
اعتراضات خیابانی و خطر
سرنگونی رژیم منجر به
تؽییر ترکیب آرایش این
نیروها خواهد شد .عقب
نشینی های بیشتری را
مسلما شاهد خواهیم بود .اما
این جنبش زمانی به
خواستهای خود دست می
یابد که توانسته باشد رژیم
موقت تونس و هر آرایش
دیگر طبقه حاکمه را
سرنگون کند.
-۴پیشروی این اعتراضات
در گرو عدم تمکین و
رضایت به تؽییرات اندک و
وعده های پوشالی دولت
ائتالفی جدید در این کشور
پرچم
گسترش
است.
اعتراضی "نه" به وضع
موجود و آرایشهایی که وجه
مشخصه آن تعلق سیاسی و
طبقاتی به تداوم حاکمیت
سرمایه در اشکال جدید
است ٬کلید پیشروی این
جنبش است .سرنگونی همه
جانبه دولت حاکم در مرکز
این اعتراضات باید قرار
بگیرد .محاکمه سران دولت
و ارگانهای سرکوب و
همچنین منجمد کردن اموال
چپاول شده مردم توسط
سردمداران دولتی باید در
زمره خواستهای مشخص

مردم قرار داشته باشد .پافشاری
بر مطالبات روشن و ؼیر قابل
تفسیری مانند ٬آزادیهای بی قید
و شرط سیاسی ٬آزادی تشکل٬
تحزب ٬اعتصاب و تاکید بر
مطالبات رفاهی مانند بیمه
بیکاری مکفی برای همه افراد
آماده به کار ٬پرداخت سوبسید
دولتی برای اقالم زندگی مردم
مانند آذوقه و مسکن و همچنین
لؽو کلیه قوانینی که ناقض
برابری و بی حقوقی شهروندان
در جامعه است .مساله اساسی
دیگر چگونگی شکل دادن به
حکومت آتی در تونس است.
کارگران و مردم زحمتکش
تونس نباید اجازه دهند که هیچ
حکومتی از باالی سر آنها شکل
داده شود .تشکیل شوراهای
مردمی در کارخانجات و
محالت زیست و زندگی رکن
تعیین کننده شکل دادن به
حاکمیت آتی کارگر و مردم
زحمتکش در تونس است .این
شوراها باید در قامت مدعی
قدرت و سازماندهندگان قدرت
سیاسی آلترناتیو در تونس ظاهر
شوند .قدرت آلترناتیو نمیتواند از
خالل انتخابات فرمال در تونس
شکل بگیرد .باید قدرت کارگر و
مردم زحمتکش را شکل داد.
باید قدرت را از چنگال
بورژوازی و ارگانهایش در هر
کوچه و محله ای خارج کرد.
-۵پیروزی این جنبش در گرو
حضور مستقل طبقه کارگر با
پرچم سوسیالیستی خود است.
اوضاع کنونی شرایط مساعدی
را برای حضور گرایش رادیکال
و سوسیالیستی طبقه کارگر
فراهم کرده است .رهبران عملی
طبقه و فعالین و کمونیستهای این

ضوبرٍ 186
جنبش باید در راس حرکت
عمومی اعتراضی نه به تداوم
حاکمیت گذشته و پرچمدار
شکل دادن به ارگانهای
حاکمیت طبقاتی و مهمتر در
تالش روزمره برای شکل
دادن به تحزب کمونیستی
کارگری قرار بگیرند .کارگر
در جدال تصرؾ قدرت
سیاسی تنها توسط حزب
سیاسی اش نمایندگی میشود.
شکل دادن به چنین حزبی یک
وظیفه حیاتی کمونیسم و
کارگر دوران حاضر در
تونس است.
-۶دولتها و رسانه های ؼربی
همانند دولت آشتی در تونس
تالش میکنند تا آب بر آتش این
اعتراضات بپاشند .اطالق
"انقالب یاسمن" به این جنبش
از جانب نیروهایی که شب و
روز علیه نفس انقالب تبلیػ
میکنند .انقالب را مترادؾ با
خشونت و تخریب و آنارشی
گری میدانند ٬تالشی برای
پایان دادن به این جنبش است.
تالشی است که میکوشد مردم
را در ابتدای راه متوقؾ کند٬
تا به کم رضایت دهند.
جریانات پوپولیستی نیز که
تبیین یک انقالب از این جنبش
بدست میدهند ٬عمال در خدمت
همین تالش ؼرب قرار
میگیرند .انقالب در تونس تنها
میتواند یک انقالب کارگری با
هدؾ درهم شکستن ارکان
حاکمیت طبقاتی سرمایه و خلع
ید سیاسی و اقتصادی از
بوروژوازی باشد .تحقق این
پروژه شرط آزادی و رهایی
واقعی کارگر و مردم
زحمتکش در تونس است.
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کٌگرٍ حسة اتحبد کوًْيسن کبرگری

اًتظبرات
هرین کْشا
کٌگرٍ حسب تسّدی ترگسار
هیشْد .چَ اًتظاراتی را تایذ
خْاتگْ تاشذ؟ هیخْاُین چکار
کٌین؟ در چَ هْقؼیتی قرار
گرفتَ این؟ ایٌِا ّ ضْاالت
دیگر در رُي ُوَ ها اضت.
کٌگرٍ تاالتریي ارگاى تظوین
گیری حسب اضت ّ تَ ُویي
دلیل ،تحثِا ،قرارُا ّ
تظویواتی کَ در اخالش آى
گرفتَ هیشْد تطیار هِن ّ
حیاتی اضتُ .ذف ها در کلی
تریي ّ هشخظتریي شکل آى
ًاتْدی ًظام تردگی هسدی
ضرهایَ داری ّ ترقراری یک
ًظام ضْضیالیطتی اضت .طثقَ
کارگر آى طثقَ ای اضت کَ تا
اتحاد ّ ترًاهَ کوًْیطتی-
هادکطیطتی خْد هیتْاًذ ایي
رضالت را تَ فرخام ترضاًذ.
ایٌکار تَ یک حسب ّاقؼا
کوًْیطت کارگری ًیاز دارد.
ها ایي حسب ُطتین .از زهاًی
کَ حسب را تشکیل دادین ًشاى
دادین کَ ًَ تٌِا از کوًْیطن
کارگری ّ هٌظْر حکوت

دفاع کردٍ این تلکَ آًرا زًذٍ
ًگَ داشتَ این .تْخَ تطیاری
از فؼالیي کارگری در ایراى
تَ ها خلة شذٍ اضت .از
خْد تؼریف کردى ًیطت
اگر تگْیین کَ حسب ها تَ
ًقطَ اهیذ تطیاری از
هثارزیي در ایراى تثذیل شذٍ
اضتّ .لی ایي کافی ّ حتی
رضایت تخش ًیطت .تایذ از
ایي فراتر رفت .ضازهاى
دادى یک اًقالب اختواػی،
رُثری اًقالب ّ ،ترقراری
خوِْری ضْضیالیطتی تَ
یک ًیرّی ضازهاًذٍ ّ
هتشکل ًیاز دارد .ترآّردٍ
کردى ُوَ ایي ًیازُاُ ،ن
در اختواع ّ ُن در درّى
حسب از ّظایف ػاخل
اضت .
حسب ػلیرغن ترًاهَ ّ
ضیاضتِای کوًْیطن کارگری
ٌُْز در زهیٌَ ضازهاًذُی
ضؼف دارد .تٌظرم ایي ّخَ
از فؼالیت تایذ یکی از
هِوتریي تخش هثاحث ها در

کٌگرٍ تاشذ .ها تایذ تتْاًین
حستیت ّ تشکل هذرى تا
کارایی تاالیی را تْخْد
تیاّرین .تذّى ضازهاًذُی ّ
اًطدام تشکیالتی حتی تِتریي
ایذٍ ُا ّ ترًاهَ ُای هثارزاتی
رّی زهیي هیواًٌذ .تایذ تتْاًین
در کٌگرٍ یکثار دیگر
ضیاضتِای ضازهاًذُی در هیاى
طثقَ کارگر در ایراى را هرّر
ّ تاکیذ کٌین ّ ًیرّی هٌاضة
ترای پیشثرد آى اختظاص
دُین .در خارج کشْر ًیس تایذ
ضر ّ ضاهاى خذی تَ تشکیالت
تذُینّ .احذُای حسب ُن
اکٌْى تطیار فؼال ُطتٌذ ّلی
از فقذاى یک رُثری هتورکس
رًح هیثرًذ .تٌظرم تایذ ایي
خٌثَ از فؼالیتواى را تقْیت
کٌین.
رادیْی ضاتالیتی ّ ایٌترًتی
 42ضاػتَ حسب اتسار خیلی
هْفقی در زهیٌَ تثلیغ ّ ترّیح
ترًاهَ ّ ضیاضتِای حسب ّ
ُوچٌیي تواش شًٌْذگاى تا
حسب تْدٍ اضت .رادیْ تایذ
تقْیت شْد ّ خوغ آّری کوک
هالی ترای اداهَ کاری آى
حیاتی اضت .کال خوغ آّری
کوک هالی کَ از طریق تثلیغ
ضیاضتِایواى تَ پیش هیرّد تایذ
خذی گرفتَ شْد ّ ترًاهَ
کٌکرت ّ ّیژٍ ای ترای تاهیي

آى تظْیة شْد .تطْر خالطَ
تایذ تگْین کَ ُذف هؼیي اضت،
ضیاضتِا تا حذّد زیادی هشخض
اضت ،حسب پیشثرد آى ّخْد
دارد ،هردم در ایراى از خوِْری
اضالهی هتٌفرًذ ،تیکاری ،فقر،
ضرکْب ّ تثؼیض ُوَ خاهؼَ را
فراگرفتَ اضت ّ هردم تغییر
اضاضی ،آزادی ،تراتری ّ رفاٍ
هیخْاٌُذ .پص چَ چیسی کن اضت؟
ایي یک ضْال هِن اضت کَ تایذ
خْاب گیرد .حتی کافی ًیطت کَ
خْاب تگیرد .چگًْگی در
خسییات ایي تغییر خْاب اطلی
اضت .تاز ترهیگردین تَ ًکتَ
هٌظْر حکوت کَ در کٌگرٍ ضْم
حسب کوًْیطت کارگری گفت
"یک دریچَ ای تاز شذٍ ،آیا ها
آهادٍ ػول ُطتین؟" هطالَ هِن
ایٌطت کَ آیا ها تؼٌْاى یک حسب
هارکطیطتی ّ اًقالتی آهادٍ این کَ
تغییر اضاضی در شرایط ایداد
کٌین؟ تٌظرم ها ایي حسب ُطتین
ّلی تایذ تا تحسب تیشتری تَ
خٌگ اّضاع ترّین .یک حسب
ضازهاًذٍ هیتْاًذ دًیا را تکاى دُذ.
اهیذّارم کَ تتْاًین چٌیي کٌین.

کارگران عسلويه در اعتراض به وضعيت بد غذا
دیروز سه شنبه  85دیماه ٬کارگران فازهای  1تا  11عسلویه در اعتراض به بدی ؼذا دست به اعتراض زدند ومقابل دفتر مدیریت
جمع شدند .مدیریت در هراس از گسترش اعتراض کارگران ٬به میان تجمع کارگران آمد و اعالم کرد" 7ما نیز به بدی مواد ؼذای
اعتراض داریم و تالش می کنیم هر چه سریعتر وضعیت ؼذا را بهتر کنیم .کارگران بدنبال این قول مدیریت به سر کار خود بازگشتند.
باید توجه داشت که مدیریت و رژیم اسالمی از تجمع و تشکل کارگران بشدت هراسان اند .لذا همواره می کوشند که تجمع کارگران با
وعده و وعید متفرق کنند و پس از آن به سرکوب کارگران مبادرت می ورزند .بنابراین کارگران باید با هشیاری متوجه هرگونه توطئه
از جانب مدیرت باشند و در اسرع وقت این توطئه ها را خنثی کنند .تشکیل مجمع عمومی برای به کرسی نشاندن مطالبات کارگری
بهترین سالح کارگری است.

حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 92ديماه  62 -6832ژانويه 9166

سرًگْى ثبد جوِْرٓ اسالهٔ!

زًذٍ ثبد جوِْرٓ سْسيبليستٔ!

صفحَ 4
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مصاحبه با منصور حکمت درباره شعار فدراليسم
فدراليسم شعارى ارتجاعى است
منصور حکمت
انترناسيونال :در بیانیه آمده
است که طرح شعار فدرالیسم
توسط برخى احزاب ابدا
انعکاسى از وجود چنین مطالبه
اى در میان مردم نیست .در
این صورت انتشار این بیانیه
داشت؟
لزومى
چه
منصور حکمت 7نه فقط شعار
فدرالیسم جایى در ذهنیت و
زندگى مردم ندارد ٬بلکه هویت
قومى و قومیگرى بطور کلى
هم در بین میلیونها مردم ساکن
ایران محلى از اعراب ندارد.
اما این متاسفانه براى مصون
داشتن مردم از فجایع و
تراژدى هایى که قوم پرستى و
قوم پرستان میتوانند ببار
بیاورند کافى نیست .به دنیاى
اطراؾ خود نگاه کنید و
رویدادهاى این دو سه دهه
اخیر را مرور کنید .حکومت
شرع و دولت آخوندى چه
زمینه اى در ایران قرن بیستم
داشت؟ ظاهرا هیچ .این
مردمى بودند که هشتاد سال
پیش تر مشروعه چیان را به
روزى انداختند که میدانیم.
آخوند یک قشر انگل بى آبرو
و اسباب مضحکه مردم در
شهر و ده بود .دختران دو نسل
قبل از ما بى حجاب مدرسه
میرفتند .موسیقى و سینما جزء
الیتجزاى زندگى مردم بود .با
اینحال ٬امروز در آن جامعه
جنون الهى و جهالت دینى و
جانوران اسالمى حکم میرانند.
یوگسالوى ٬یک جامعه مدرن
صنعتى و با هر استاندارد
امروزى جامعه اى متمدن بود.
یوگسالوها از این صحبت
میکنند که چگونه قبل از این
ماجراها قومیت و ملیتشان
یادشان نبود .تصور چنین
اوضاعى برایشان ممکن نبود.
که هنوز هم باورشان نمیشود و
نمیدانند چه شد که چنین شد.
اینکه قومیت و قوم پرستى در

جامعه ایران ریشه و زمینه
قوى ندارد و اینکه خواست
فدرالیسم جایى میان مردم
ندارد ٬به این معناست که
روندها و جریانات و
جنبشهاى اصلى در جامعه
به این سمت سیر نمیکنند.
اما سوال اینست که چقدر
جامعه در برابر تحرکات
قوم پرستانه مصونیت دارد
و چقدر از پیش در مقابل
هجوم آتى این واپسگرایى و
ارتجاع قومى آمادگى دفاع
از خودش را دارد .بقول
نادر بکتاش ناسیونالیسم و
مانند
پرستى
قوم
ویروسهایى هستند که در
حالت خفته به حیات
خودشان ادامه میدهند و
تحت شرایط خاصى فعال
میشوند و حتى گاه اپیدمى
ایجاد میکنند .ناسیونالیسم و
قوم پرستى در جامعه
امروز ایران یک بیمارى
سیاسى  -فرهنگى رایج
نیست .اما نه ریشه کن شده
و نه جامعه در برابر آن
واکسینه است .وجود همین
فدرالیست ها و جماعات
عقب مانده اى که از هم
اکنون در اوج وقاحت و
سفاهت صدور شناسنامه
هاى قومى براى مردم در
ایران را شروع کرده اند٬
گواه این است که این
ویروس ریشه کن نشده است
و میتواند ٬بخصوص در
یک شرایط متحول و
متالطم سیاسى ٬مصائب
زیادى ببار بیاورد .صدور
این بیانیه براى ایجاد آمادگى
و مصونیت در جامعه است.
صدور این بیانیه همچنین
اعالم بى شبهه این واقعیت
به ناسیونالیستها و قوم
پرستان و ملیون و
روشنفکران ناقص العقل
پیرامونى شان است که

کمونیسم کارگرى قاطعانه جلوى
این واپسگرایى میایستد و این
جماعات و این تمایالت ضد
انسانى و ضد کارگرى را میان
مردم رسوا میکند .نمیشود مردم
را بیست سال با مذهب اسیر
کنند و بکوبند و بعد بیست سال
دیگر هم با قومیت و ملیت .ما
اجازه نمیدهیم .
انترناسيونال :بیانیه ظهور شعار
فدرالیسم را مستقیما به مساله
کرد ربط داده است .در این
مورد توضیح بیشترى الزم
است.
منصور حکمت :همانطور که
گفتم اسم گذارى ملى و قومى
مردم ٬تا چه رسد به کشمکشهاى
ملى و قومى میان بخشهاى
مختلؾ جامعه یک پدیده دیر پا٬
رایج و همه گیر در کشور
نیست .واضح است که در
فولکلور عقب مانده اقوام (هر
قومى) ٬خودپسندى قومى و
شووینیسم و بیگانه ترسى و
ؼیره هست .در همه کشورها٬
حتى در یکپارچه ترین "ملل" هم
این هست ٬و ظاهرا تا وقتى
سرمایه و سرمایه دارى هست
این نوع شکاؾ انداختن میان
مردم هم باقى خواهد بود .ایران
هم استثناء نیست .اما ٬هر
ناظرى که ریگى به کفش و
دستور کار پنهانى دیگرى نداشته
باشد ٬اذعان میکند که جامعه
ایران جامعه اى نیست که چنان
در چنگال کشمکش و عدم تحمل
قومى و ملى عاجز شده باشد که

حکیمى بخواهد با نوشداروى
فدرالیسم سراؼش بیاید.
وقتى دقت میکنید می بینید پیدا
شدن سر و کله این مقوله در
دور اخیر مستقیما به مساله
کرد و معامالت و مذاکرات
حزب دموکرات با اپوزیسیون
ملى مربوط میشود که به زعم
دموکراتها فردا قرار است
دولت مرکزى را در ایران
بدست بگیرند .تمام مساله
حزب دموکرات اینست که
برچسب تجزیه طلب نخورد٬
توحش
چون
بخصوص
ناسیونالیستهاى عظمت طلب
ایرانى و جنایاتى که حاضرند
تحت لواى دفاع از "تمامیت
ارضى" بکنند را میشناسد.
خود حزب دموکرات الجرم
در صؾ مقدم "ایرانیت" و
دفاع از "تمامیت ارضى" قرار
گرفته است .وقتى عفت داداش
پور در نشریه نیمروز از
دبیرکل حزب دموکرات ٬آقاى
مال عبدهللا حسن زاده ٬نظرش
را درباره موضع حزب
کمونیست کارگرى میپرسد
(برسمیت شناسى حق جدایى
کردستان ٬مراجعه به آراء
خود مردم کردستان در یک
رفراندوم بر سر جدایى یا باقى
ماندن بعنوان شهروندان
متساوى الحقوق در چهارچوب
ایران) ٬جناب حسن زاده
برآشفته میشود که" 7خیر ما

جهان بدون فراخوان سوسياليسم ٬بدون اميد
سوسياليسم ٬بدون ”خطر“ سوسياليسم ٬به
چه منجالبى تبديل ميشود!
هٌصْر حکوت
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مصاحبه با منصور حکمت درباره شعار فدراليسم
فدراليسم شعارى ارتجاعى است
منصور حکمت
تجزیه طلب نیستیم" و براى
اطمینان خاطر دولت مرکزى
بعدى مرزبندى آتشینى با ما
بعمل میاورد .حزب دموکرات
خودمختارى میخواهد و به این
نتیجه رسیده است که با تعمیم
دادن خواست خود به کل
کشور ٬با بدست دادن فرمولى
که در آن ناسیونالیسم کرد در
برابر یک دولت ناسیونالیست
مرکزى تک نباشد ٬بهتر به این
نتیجه میرسد .فرمول فدرالیسم
کمک میکند حزب دموکرات
خودمختارى بخواهد بدون
موردى
کردستان
اینکه
استثنایى تلقى شود .فدرالیسم
یعنى "به همه ملل متشکله
ایران" خودمختارى بدهید ٬از
جمله به ملت کرد به رهبرى
حزب دموکرات .حال اگر بقیه
مردم در ایران ٬و از جمله
بخش وسیعى در خود کردستان
لزوما خود را با برچسب هاى
قومى فارس و لر و گیلک و
افؽانى و کرد و عرب و بلوچ
و ترکمن تعریؾ نمیکنند ٬چه
باک .
در آنسوى این بده بستان
جریانات
ارتجاعى٬
ناسیونالیست ایرانى قرار دارند
که خود را با مساله کرد
روبرو میبینند و این را یکى از
گره گاههاى اصلى تثبیت
حکومت آتى شان تلقى میکنند.
اینها در شعار فدرالیسم دریچه
اى براى الپوشانى مساله کرد٬
اجتناب از مراجعه به آراء
خود مردم و بند و بست با
حزب دموکرات میبینند .
منشاء بحث فدرالیسم محاسبات
فرصت طلبانه و پا درهواى
چند حزب سیاسى درباره
مساله کرد است ٬این بخودى
خود نه چندان نگران کننده
است و نه پاسخگویى به آن از
مجراى تبلیؽات روزمره
کمونیستى و ضد ناسیونالیستى
دشوار است .اما در کنار

طرفین اصلى این بحث ٬که
هرکدام منافع مادى شان را
دنبال میکنند ٬مطابق معمول
یک صؾ کامل از کسانى
را پیدا میکنیم که میپندارند
بنا به شؽل شریؾ
روشنفکرى و مطبوعاتى ٬یا
بنا به نیازهاى گروه دارى
خود ٬باید حتما بدون تعمق
و بنا به مد روز چیزى
بگویند و خود شیرینى کنند٬
و اینها به شهادت سرنوشت
تلخ مردم یوگسالوى و
شوروى ٬خطرناک ترین
عناصر در چنین شرایطى
هستند .واقعا باور نکردنى
است که کسى از پنجره
خانه اش بازى بچه اش و
بچه هاى همسایه را نگاه
کند ٬سپس آهى بکشد و
قلمش را دست بگیرد و
جاهالنه مردم یک کشور
 ۶٦میلیونى را به  ٩ملیت و
 ١۳قومیت و  ۵گروه زبانى
و قس علیهذا تقسیم کند و
نسخه بپیچد که اینها باید
شهرها و محالت را مطابق
جدول ایشان بین خود تقسیم
کنند و روبروى هم بایستند.
اگر اینگونه افکار سفیهانه
نتایجى اینچنین خونبار در
پى نداشت ٬شاید حتى مایه
خنده مستمعین میشد .اما
اینها دانسته و ندانسته جاده
صاؾ کن پاکسازى هاى
قومى و اعدامهاى جمعى
فردا هستند .اینها دارند علیه
زندگى و جان آن بچه هاى
بیرون پنجره توطئه میکنند
مساله
حساسیت
و
اینجاست.
این دنیاى  ۳٦سال قبل
نیست .انقالب الکترونیک و
انفورماتیک و پیدایش رسانه
هاى سمعى و بصرى
جهانى ٬ژورنالیسم نوکر و
مهندسى افکار را به یک
فاکتور تعیین کننده در

معادالت قدرت و سیر اوضاع
سیاسى در کشورهاى مختلؾ
تبدیل کرده است .حتى ابلهانه
ترین و دور از ذهن ترین
تمایالت سیاسى و نسخه هاى
اجتماعى ٬اگر در چهارچوب
وسیع تر طبقاتى و جهانى بدرد
بخشهایى از طبقه حاکمه بخورد
به موقع پر و بال داده میشود و
به اذهان مردم تحمیل میشود.
مساله از محاسبات خرد حزب
دمکرات و تتمه احزاب ملى و
جمهوریخواه و آریامهرى بسیار
فراتر است .اینها بازیچه اند .ما
باید کل بازى را ؼیر ممکن
کنیم .
این را هم بگویم که تا آنجا که به
مساله کرد مربوط میشود این
خود مردم کردستانند که باید در
یک رفراندم آزاد درباره جدایى
و یا باقى ماندن بعنوان
شهروندان با حقوق برابر در
چهارچوب ایران تصمیم بگیرند.
فقط این تصمیم ٬هرچه که باشد٬
اصولیت و مشروعیت دارد.
مساله کرد بر سر سهم گرفتن
حزب دموکرات و سایر احزاب
خودمختارى طلب در ساختار
قدرت و سپرده شدن "حاکمیت
کردستان" به آنها ٬از باالى سر
مردم ٬نیست .بند و بست و
مذاکرات و معامالت احزاب بر
سر کردستان فاقد هرنوع
مشروعیت است .
انترناسيونال :برخى سازمانهاى
چپ گفتند که حزب ما در
مخاطراتى که در مقاله
"سناریوى سیاه و سفید" بیان
شده اؼراق کرده است .فکر
نمیکنید به این بیانیه هم چنین
بشود؟
برخوردى
منصور حکمت :بین خودمان
باشد ٬من ضمن بیشترین احترام
به تک تک اعضا و فعالین و
رهبران خانواده چپ ضد
سلطنتى و سنتى ایران بعنوان
انسانهایى که باالخره با هر

ضوبرٍ 186
زبانى خیر مردم زحمتکش را
میخواهند ٬باید بگویم بعنوان
احزاب و سازمانهاى سیاسى نه
اینها را سوسیالیست میدانم و نه
باورى به قدرت تشخیص آنها و
قابلیت آنها در ایفاى نقش
کارسازى در دنیاى پس از
جنگ سرد دارم .این یک طیؾ
سپرى شده و بى افق است.
جوانان جبهه ملى و حزب توده
اند که اکنون خود دیگر پیر شده
اند .برخورد این طیؾ با این
بیانیه فاکتور مهمى نیست .مهم
تر شاید ٬برخورد بیانیه به
آنهاست .
اما بیانیه اصوال خطاب به اینها
نیست .خطاب به مردم و بویژه
به طبقه کارگر است ٬که به
معنى اجتماعى و سیاسى و
تاریخى این کلمات و شعارها
توجه کنند و به دام ملى گرایى
و قوم پرستى نیفتند ٬که براى
مقابله با آن آماده باشند .بر
خالؾ بحث سناریوى سیاه و
سفید ٬ما اینجا تاکید کرده ایم که
احتمال تحمیل شعار فدرالیسم به
جامعه امروز ایران بسیار
ضعیؾ است .بنابراین بحث
اؼراق بر سر سیر اوضاع
عینى نیست .بحث بر سر کثافت
نهفته در خود شعارها و تبیین
هاى ملى و از جمله شعار
فدرالیسم است .در این اساسا
نمیشود اؼراق کرد و هرچه
گفته شود هنوز کم است .
انترناسيونال :آیا میشود گفت
این شعار خصلت نماى احزاب
و جریانات مطرح کننده آن است
و به این اعتبار باید درباره آنها
قضاوت کرد؟ آیا با این بیانیه
نحوه برخورد و رابطه حزب با
جریاناتى که مدافع فدرالیسم
هستند تؽییر میکند؟
منصور حکمت :بنظر من در
سطح نظرى میشود احزاب را
بر مبناى این شعار قضاوت
کرد .همانطور که مذهبى بودن٬
شوینیست ملى بودن ٬سلطنت
طلب بودن و یا مخالفت با
برابرى زن و مرد ٬در متن
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مصاحبه با منصور حکمت درباره شعار فدراليسم
فدراليسم شعارى ارتجاعى است
منصور حکمت
تاریخ سیاسى معاصر ایران
براى ارتجاعى نامیده شدن یک
جریان کافى است ٬اعتقاد به
صدور شناسنامه قومى براى
مردم و تشکیل دولت مبتنى بر
ملیت و قومیت نیز براى
ارتجاعى خوانده شدن یک
جریان کافى است .اگر سوالى
هست اینست که آیا عمق کثافت
شعار فدرالیسم و معانى ضد
اجتماعى و ضد انسانى و ضد
کارگرى آن در سطح وسیع
شناخته شده هست یا خیر .شاید
هنوز خیر .این ایجاب میکند
که بدوا براى یک دوره تالش
کنیم این فرمول از برنامه و
تبلیؽات احزاب اپوزیسیون
حذؾ بشود .البته واضح است

که از هم اکنون هر جریانى
را که آگاهانه و مصرانه از
فدرالیسم و سازمان قومى
جامعه دفاع کند باید یک
جریان ارتجاعى به حساب
آورد.
انترناسيونال :این بیانیه چه
فعالیتهایى را در برابر
فعالین حزب میگذارد؟
فعالین حزب در برابر
جریاناتى که شعار فدرالیسم
را مطرح میکنند چه باید
بکنند؟
منصور حکمت :واضح
است که نمیشود و الزم هم
نیست که اینجا لیستى از
اقدامات بدهیم .اصل قضیه
این است که ما محتواى

با مقابله گسترده و متحد عليه اعدام
بسوی سرنگونی رژيم اسالمی!
علی حسينی
جمهوری اسالمی هر روز گسترش اعدام ها مردم را
تعدادی را با هماهنگی نهادهای مرعوب و خاموش کند.
اطالعاتی وامنیتی شتابزده اعدام بن بست عمیق اقتصادی٬
می کند .در دو هفته گذشته  74بعالوه تحریم ها رژیم
زندانی به دار آویخته شده ا ند .اسالمی را به طرح حذؾ
جمهوری
ظاهرا
اسالمی یارانه ها رساند .تنها راه
اعدام
احکام
آور
سرسام
افزایش
بقای خویش و نظام سرمایه
را تنها راه حل مشکالت سیاسی
داری اسالمی را در تعرض
و اجتماعی جامعه می داند .به سفره خالی کارگران یافت.
رژیم اسالمی که در همه زمینه رژیم از این تهاجم اقتصادی
های اقتصادی و اجتماعی اهداؾ سیاسی نیز دنبال می
وسیاسی به بن بست رسیده کند و آن تحمیل فقرو فالکت
است ٬تنها راه بقا و حفظ قدرت
به مردمی است که خواهان
خویش را توسل به اعدام و سرنگونی جمهوری اسالمی
کشتار می بیند .بخصوص پس اند .تحمیل فقر وسخت تر
از طرح حذؾ یارانه ها رژیم کردن زندگی و معیشت مردم
اسالمی در هراس از خیزش بخشی از سیاست تعرض به
مردم ٬که سرانش خود علنا مردم برای در هم شکستن
بعنوان "شورش گرسنگان" از توان و اراده آنان است.
آن یاد کرده اند ٬می کوشد با
جمهوری اسالمی به خوبی

واقعى این شعار را ٬با تمام
وجود و با پشتکار براى مردم
روشن کنیم .احزابى که این
شعار را طرح میکنند باید فشار
نقد ما را هرجا هستند و هرجا
میروند روى خودشان حس کنند.
باید تفکر و سیاست قومى و ملى
را بى آبرو کرد ٬همانطور که
تفکر و سیاست مذهبى امروزه
بى آبرو و منفور است .باید اگر
نه کل مردم زحمتکش ٬الاقل
بخش هاى پرتحرک و فعال
طبقه کارگر در ایران آنچنان
آگاهانه از ارتجاع ملى و قوم
پرستى ٬که شعار فدرالیسم
صرفا یک بسته بندى لوکس تر
آن است ٬بیزار و متنفر و نسبت
به آن حساس باشند که هیچ
نیرویى نتواند فردا جلوى
پیشروى کارگر و کمونیسم
کارگرى را با علم کردن
کشمکش ها و فجایع قومى سد
کند و مردم را به روزى بیاندازد
واقؾ است که وضعیت بحرانی
فعلی ٬در متن خیزش عظیم
مردم ٬اعتصابات واعتراضات
گسترده کنونی در محیط های
کارگری در اعتراض به بسته
شدن بسیاری از کارخانجات و
کارگاهها وبیکارسازی کارگران
و عدم پرداخت دستمزد ها به
مدت طوالنی ٬مانند بشکه
باروتی است که هر آن ممکن
است با جرقه ای منفجر شده
وتکلیؾ جمهوری اسالمی را
یکسره کند .واقعیت این است که
جمهوری اسالمی بدون اعدام
وسرکوب وسنگسار یک روز
هم قادر به ادامه حیات نخواهد
بود .به خوبی می داند که اگر
یک روز دست از سرکوب و
اعدام بردارد همان روز روز
سرنگونی اش خواهد بود.
در شرایط کنونی ٬جنبش علیه
اعدام ومبارزه علیه فقر دو رکن
مهم و اساسی مبارزه برای
سرنگونی جمهوری کثیؾ
اسالمی است .تنها راه مقابله با

ضوبرٍ 186
که در یوگسالوى دیدیم .تبلیؽات
و آکسیونهاى ما باید ظهور
توجمان ها و ایزت بگویچ ها و
کارادیچ ها و مالدیچ ها و
میلوسویچ ها و ژیرینفکسى هاى
وطنى را ؼیر ممکن کند .در
یک جمله ٬هم باید حضور ذهن
مردم را باال برد و هم به قوم
اسپانسورهاى
و
پرستان
فردایشان فهماند که با یک
نیروى کمونیستى کارگرى
سازش ناپذیر و بدون توهم
روبرو هستند.
اولین بار در خرداد ٬١۳٣۵
ژوئن  ٬١٩٩۶در شماره ۲١
انترناسیونال منتشر شد
مجموعه آثار منصور حکمت
جلد هشتم صفحات  ۳۲۵تا
۳۳٦
انتتتتتشتتارات حتتزب کتتمتتونتتیتتستتت
کتتتارگتتترى ایتتتران ٬چتتتاپ اول
نوامبر  ١٩٩٣سوئد

فقر و نابرابری و تنها راه
دستیابی به یک دنیای بهتر و
جامعه ای آزاد ٬برابر و مرفه
سرنگونی حکومت اسالمی و
بر پایی یک جمهوری
ایجاد
است.
سوسیالیستی
تشکالت توده ای مردمی و
ایجاد شوراهای کارگری اولین
قدم مهم در این جهت است.
بیایید با ایجاد تشکالت توده ای
و ایجاد شوراهای کارگری و
مردمی به مقابله با فقر و
مبارزه علیه اعدام دامن بزنیم و
به این ترتیب تقابل هر چه
گسترده تری علیه جمهوری
اسالمی سازمان دهیم و این
رژیم سرکوب و اعدام را به
زیر کشیم.

صفحَ 7
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گزارش برگزاری جلسه خانه حزب اتحاد کمونيسم کارگری
واحد هلند

روز جمعه  17ژانویه جلسه خانه حزب در آمستردام ٬هلند با حضور تعدادی ازکادرها ٬اعضاء و دوستداران حزب اتحاد کمونیسم
کارگری برگزار شد .دراین جلسه رفقا مجید پستنچی و جمال ارژنگ در خصوص اهداؾ و سیاستهای آتی حزب و جنبش کمونیسم
کارگری ٬اهمیت تشکل و سازماندهی ٬اهمیت حضور در کمپهای پناهندگی ٬چگونگی متحد شدن و مبارزه با حمالت دنیای سرمابه
داری به حقوق جهان شمول انسان صحبت کردند .الزم به ذکر است کلیه شرکت کنندگان در بحثهای ارائه شده دخالت چشم گیری
داشتند .بخش پایانی جلسه به پرسش و پاسخ اختصاص داشت.
خانه واحد حزب اتحاد کمونیسم کارگری در هلند خانه ایی مکانی برای گردهم آیی انسانهای آزادیخواه و برابری طلب و فراریان از
جهنم جمهوری اسالمی است.
تاریخ و روز جلسه آتی خانه حزب متعاقبا اعالم خواهد شد .

حزب اتحاد کمونيسم کارگری -واحد هلند
17.11.8111

کارگران نفت خواهان افزايش دستمزد به نسبت تورم
مديريت :تهديد به اخراج
طبق گزارشی که به حزب اتحاد کمونیسم کارگری رسیده است ٬مدیریت شرکت نفت دائما کارگران نفت را تهدید به اخراج می کند.
وزارت نفت و مدیریت مرتبا در تالش هستند که به بهانه های مختلؾ از پرداخت به موقع حقوق کارگران امتناع کنند و درعین حال
می کوشند کارگران را به بستن قراردادهای جدید با حقوق پایین تر متقاعد کنند .آخرین بهانه مدیریت برای قکاهش حقوق کارگران٬
پرداخت نشدن پول نفتهای صادارتی به هند است.
از قرار ایران با هند یک قرارداد چند میلیاردی برای صدور نفت بسته است .دولت هند تاکنون پولی به حساب رژیم اسالمی واریز
نکرده است .گفته می شود ٬بانک دولتی هند اعالم کرده که به شرطی پول ایران را پرداخت خواهد کرد که بانک یا شرکت دریافت
کننده پول مورد تحریم آمریکا نباشد.
کارگران معترض به وضعیت موجود هستند و اعالم کرده اند که در مقابل کار سخت و طاقت فرسا حقوق خود را می خواهند .کشمکش
بین کارگران و مدیریت و وزارت نفت هر روزه است .کارگران صنعت نفت ٬بویژه با در نظر گرفتن رسیدن زمان تعیین حداقل
دستمزدها ٬در فعالیت برای سازماندهی اعتراضات هستند .کارگران افزایش دستمزد به نسبت نرخ تورم را مطالبه می کنند.
کارگران باید بکوشند که مجمع عمومی خود را بطور منظم سازمان دهند و در مورد مطالباتشان و نحوه پیگیری آن و سازماندهی
اعتراض شان به بحث و تبادل نظر بپردازند .در صورت تشکیل مجامع عمومی و دخالت کلیه کارگران در این مجمع ٬جمهوری
اسالمی و مدیریت شرکت نفت وادار خواهند شد که در مقابل مطالبات کارگران تسلیم شوند .رژیم اسالمی از اتحاد و تشکل کارگران
بشدت هراسان است و به هر وسیله ای می کوشد که مانع از انسجام آن شود .باید به نیروی تشکل و اتحاد مستحکم خویش رژیم اسالمی
و مدیریت را عقب بنشانیم.

حزب اتحاد کمونيسم کارگری
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گله ناسيوناليسم چپ از ناسيوناليسم راست
در حاشيه مواضع ابراهيم عليزاده در مورد جنگ کومه له و حزب دمکرات
آذر ماجدی
تحلیل و موضعگیری در قبال
جنگ میان حزب دمکرات و
کومه له به کاؼذ تورنسل
تشخیص ناسیونالیسم کرد تبدیل
شده است .این جنگ جایگاه
مهمی در سیر مبارزه طبقاتی
در کردستان دارد .یک لحظه
مهم در این روند است .لحظه
ای است که بورژوازی
کردستان به نمایندگی حزب
دمکرات هراسان از رشد و
نفوذ طبقه کارگر در کردستان٬
که در آن مقطع توسط کومه له
نمایندگی می شد ٬دست به یک
جنگ خونین زد .ده ها نفر از
جوانان کمونیست و زحمتکش
را به خاک و خون کشید .این
جنگ طبقاتی نه تنها موجب
تقویت سیاسی و ارتقاء نفوذ
حزب دمکرات نشد ٬بلکه
موجب کاهش نفوذ این حزب
در منطقه و تضعیؾ انسجام
سیاسی آن شد .بحران درون
این حزب شدت گرفت و عمال
به انشعابی درون این حزب
انجامید .این جنگ اگر یک
پیروز مسلم نظامی نداشت ٬اما
به شکست اهداؾ سیاسی –
ایدئولوژیک حزب دمکرات
منجر شد.
در حین جنگ درون رهبری
کومه له و حزب کمونیست
ایران یک تبیین واحد از این
جنگ وجود نداشت" .هژمونی
بر جنبش انقالبی کردستان"
رادیکالترین و چپ ترین تبیینی
بود که از جانب بخشی از
رهبری کومه له در متون
داخلی ارائه می شد .اما کلیه
تبیین های علنی و رسمی این
حزب بر صفبندی طبقاتی
بورژوازی و پرولتاریا تاکید
داشتند .و این جنگ را تالشی
از جانب بورژوازی کردستان

برای عقب نشاندن طبقه
کارگر و حزب کمونیست آن
ارزیابی می کردند.
از زمان جدایی کمونیسم
کارگری از حزب کمونیست
ایران و تشکیل حزب
کمونیست کارگری ٬جنگ
حزب دمکرات و کومه له
بعنوان یکی از تبلیؽات ضد
کمونیستی ناسیونالیسم کرد
مورد استفاده مکرر قرار
گرفته است .در روز روشن
منصور حکمت را مسبب
سرگیری این جنگ نامیده
خزعبالت
این
اند.
و
ناسیونالیستی
ضدکمونیستی از جانب
حزب دمکرات تا جریانات
قوم پرست باندهای متعدد
زحمتکشان ٬که در زمان
این جنگ در رهبری کومه
له شرکت داشتند ٬اشاعه می
یابد .رهبری فعلی کومه له
هیچگاه رسما به این موضع
و
ارتجاعی
بشدت
ناسیونالیستی پاسخ نداده
است .البته اسناد کتبی و
شفاهی بسیاری از آن دوره
موجود است که پوچی و
دروغ پراکنی ارتجاعی این
شایعات را برمال می کند.
همین واقعیت که این واقعه
این چنین بحث و نظر داغ
را هنوز پس از بیش از
بیست سال موجد می شود٬
خود گواه مهمی بر اهمیت
جایگاه این رویداد در
مبارزه طبقاتی در کردستان
است .یکی از مهمترین
اسناد در این رابطه قطعنامه
مصوب کنگره ششم کومه
له است .این قطعنامه توسط
منصور حکمت تبیین شده و
در کنگره به تصویب رسیده

است* .منصور حکمت در همین
زمان طرح "آتش بس یکجانبه"
را در مقابل بخشی از رهبری
کومه له که خواهان ادامه جنگ
تا شکست کامل نظامی حزب
دمکرات بودند ٬مطرح کرد.
"جنگ ٬جنگ تا پیروزی !"
شعار این دسته بود .این همان
گرایش ناسیونالیستی بود که
جنگ را برای تامین "هژمونی
در جنبش انقالبی کردستان"
ضروری می دید؛ گرایشی که
کیش اسلحه را درون کومه له
نمایندگی می کرد .از قضا افراد
اصلی این گرایش اکنون در
رهبری دو باند منشعب شده
زحمتکشان قرار دارند .دو سه
نفری از رهبری وقت کومه له با
پیشنهاد "آتش بس یکجانبه"
مخالؾ بودند که در هنگام رای
گیری ٬رای ممتنع دادند ٬از
جمله عبدهللا مهتدی ٬اما اکثریت
قریب باتفاق رهبری وقت ٬رسما
و علنا از این قطعنامه حمایت و
دفاع کردند.
اخیرا بدنبال انتشار کتابی از
عبدهللا مهتدی که ضمن تحریؾ
واقعیات آن دوره ٬حزب
دمکرات را مسبب جنگ نامیده
است ٬حزب دمکرات حمالت
ضد کمونیستی خویش را تکرار
کرده است .این موضع به
مباحث بسیاری درون جنبش
چپ و ناسیونالیسم کرد دامن زده
است .ابراهیم علیزاده ٬دبیر اول
کومه له ٬در مصاحبه ای با
نشریه جهان امروز شماره ۲۶۴
در این مورد مواضعی ابراز
کرده است که هیچگونه خوانایی
با قطعنامه فوق الذکر ندارد؛
قطعنامه ای که خود ایشان در آن
مقطع از مدافعین پرو پا قرص
آن بود و هنوز در زمره مواضع
و اسناد رسمی این حزب

محسوب می شود زیرا کومه
له هیچگاه آنرا رسما پس
نگرفته است .موضع و تبیین
ابراهیم علیزاده در این گفتگو
مبتنی بر دیدگاه ناسیونالیسم
چپ کرد است .چنین تبیینی
در مقطع جنگ مورد نقد
کمونیسم کارگری ٬منصور
حکمت و خود ایشان قرار
داشت.
این قطعنامه از جنگ حزب
دمکرات و کومه له چه تبیینی
بدست می دهد؟ پس از ارائه
یک تحلیل طبقاتی از رشد
جامعه کردستان ٬معرفی حزب
دمکرات بعنوان حزبی که
برای سالهای طوالنی "نماینده
اصلى جریان ناسیونالیستى در
کردستان ایران بوده است .این
حزب از لحاظ تعلق طبقاتى
حزب بورژوازى و از لحاظ
آرمان اجتماعى خودمختارى
طلب است ".قطعنامه موقعیت
کومه له را این چنین تبیین می
کند" 7کومهله با مبارزه براى
کسب مطالبات رفاهى و
اقتصادى کارگران و اقشار
زحمتکش جامعه ٬مقابله با
خرافات و عقب ماندگىهاى
سنتى ٬پشتیبانى از مبارزه
انقالبى زحمتکشان روستا٬
مبارزه علیه ستم کشى زنان و
با تکیه بر آگاهگرى و بیدار
ساختن تودههاى وسیع پایه
نفوذ خود را وسیعا گسترش
داده است ".سپس قطعنامه
تبیین کمونیستی – طبقاتی از
جنگ حزب دمکرات و کومه
له ارائه می دهد7
"  -٤در پتتاستتخ بتته ایتتن ستتیتتر
نتتتزولتتتى و ایتتتن بتتتحتتتران و
ستردرگتمتى ستیتاستى استت کته
حتتزب دمتتکتترات بتته آختتریتتن
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گله ناسيوناليسم چپ از ناسيوناليسم راست
در حاشيه مواضع ابراهيم عليزاده در مورد جنگ
کومه له و حزب دمکرات
آذر ماجدی
حربه خود در مقابله با کومهله٬
یتتعتتنتتى بتتکتتار بتتردن نتتیتتروى
نتتظتتامتتى ٬در ابتتعتتاد ستتراستترى
دست میبرد .جنگ بتا کتومتهلته
براى حزب دمکرات در ادامته
سیاست همیشگى این حزب در
سنگ اندازى بر ستر راه رشتد
آگاهى و ستازمتانتیتابتى طتبتقتاتتى
کارگران و آشنا شدن تتودههتاى
زحتتمتتتتتکتتش بتته حتتقتتوق پتتایتتهاى
خویش بود .حزب دمکرات کته
قادر نبود به طترق ستیتاستى از
رشتتد و گستتتتترش آلتتتتترنتتاتتتیتتو
کارگرى و کمونیستى در متیتان
تودهها جتلتوگتیترى کتنتد ٬تتالش
نتمتود تتا بته زور جتنتگ و از
راههاى قهرآمیز آن را متتوقتؾ
سازد و موقعیت از دست رفتتته
خود را به نیروى اسلحته اعتاده
نماید".
" سیاست کومهله در این جتنتگ
دفاع از تشکل مستقل پرولتترى
در کردستان و تضمین و تثبیت
دستتتتتتتىوردهتتتاى ستتتیتتتاستتتى و
اجتمتاعتى جتریتان کتمتونتیتستتتى
بود .براى کومهله پیتروزى در
این جنگ بمعنتاى ختنتثتى شتدن
ستتیتتاستتت ضتتد انتتقتتالبتتى حتتزب
دمکرات و کنار زدن متوانتعتى
بتود کته حتزب بتورژوازى بتتر
ستتتتتر راه آگتتتتتاهتتتتتگتتتتترى و
ستتتازمتتتانتتتیتتتابتتتى کتتتارگتتتران و
زحمتکشان و گسترش فتعتالتیتت
کتتتتتتمتتتتتتونتتتتتتیتتتتتتستتتتتتتتتتتتتى قتتتتتترار
متتیتتداد ( ".قتتطتتعتتنتتامتته مصتتوب
کتنتگتره شتشتم کتومتهلته دربتاره
ارزیتتابتتى از متتوقتتعتتیتتت حتتزب
دمکرات و شیوه برخورد ما به
آن ٬اردیبهشت ).1834
عقب نشينی به سنگر
ناسيوناليسم کرد
حال نگاهی به تبیین امروز
ابراهیم علیزاده از این جنگ
بیاندازیم7

"محتوای واقعی جنگ کومه
له و دموکرات بر سر
دموکراسی بود .شما اگر به
نشریات و مباحثات درونی
ما در آن دوره که اکنون
دیگر همه علنی شده اند٬
مراجعه کنید ٬خواهید دید که
اختالفاتی بر سر تبیین این
جنگ وجود داشت اما تبیین
رهبری آن هنگام کومه له را
از ماهیت این جنگ و از
راه های ختم آن خواهید
یافت".
بسیار خوب .به مقوله
ارزیابی "محتوای واقعی
جنگ" بر "سر دموکراسی"
پایین تر خواهیم پرداخت.
آنچه که در اینجا مطرح
است ٬ارجاع ایشان به
مباحث آن دوره کومه له
است .مساله ای اینجا مطرح
می شود ٬مساله ای که
ایشان از پرداختن به آن
اجتناب می کند ٬ناخوانی
موضع کنونی ایشان با
مباحث آن دوره است .ایشان
این عدم خوانایی را چگونه
توضیح می دهد؟ اگر دیگر
آن تحلیل را قبول ندارد٬
چرا آنرا رسما اعالم و رد
نمی کند؟ اگر هنوز آن تبیین
را معتبر می داند ٬تناقض
آن با ارزیابی فعلی را
چگونه توضیح می دهد؟
ارجاع به مباحث آن دوره٬
حاکمیت و پذیرش ارزیابی
و تحلیلی کامال متفاوت از
ارزیابی مختصر کنونی
ایشان را نشان می دهد.
قطعنامه کنگره ششم کومه
له معتبر ترین و رسمی
ترین موضع کومه له در
مقطع جنگ است .مباحثات
داخلی آن دوره نیز نشان

می دهد که علیرؼم وجود تبیین
های مختلؾ ٬ناسیونالیستی –
پوپولیستی از یک سو و
کمونیستی -مارکسیستی از سوی
دیگر ٬این تبیین کمونیستی –
مارکسیستی بود که توسط
رهبری وقت پذیرفته شد و در
مواضع علنی کومه له انعکاس
یافت.
ابراهیم علیزاده در مورد مساله
ای چنین مهم که یک نقطه
عطؾ مهم در تاریخ مبارزه
طبقاتی در کردستان است ٬فقط
چند کلمه می گوید و خواننده را
به اسناد وقت ارجاع می دهد .آیا
ایشان دارد گریبان خود را از
موضعگیری روشن و شفاؾ باز
می کند؟ آیا از درگیری نظامی
دیگری در هراس است و دارد
تنش زدایی می کند؟ دلیل اصلی
در تشخیص ماهیت شیوه
برخورد ایشان تفاوتی ندارد.
اینگونه برخورد که خصلت
نمای ابراهیم علیزاده در طول
سی سال فعالیت در رهبری
کومه له است ٬تالش برای مه
آلود کردن تمایزات و تفاوت ها٬
تالش برای بازی کردن در
شکاؾ های منطقه ٬در جنبش
ناسیونالیستی در کردستان که با
نام لوکس "دیپلماسی" معروؾ
شده ٬بمنظور حفظ موجودیت
یک سازمانی بنام کومه له٬
صرفنظر از ماهیت سیاست ها
و ایدئولوژی این پدیده است .این
شیوه برخورد ریشه در گرایش
پوپولیستی "همه با هم" و تقدس
تشکیالت و نظامی گری
ناسیونالیسم چپ کرد دارد .همان
گرایشی که در جدال کمونیسم
کارگری در حزب کمونیست
ایران به گرایش سانتر لقب
گرفت.
انحصار طلبی
ابراهیم علیزاده در مورد علت
جنگ و انگیزه حزب دمکرات
برای آؼاز آن چه می گوید؟
"هیچ گروه سیاسی چپ
کردستانی و ایرانی را بخاطر
نمی آورم که از جانب حزب
دموکرات مورد حمله مسلحانه
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قرار نگرفته باشد .حزب
دموکرات یک جریان انحصار
طلب بود ...شرط حزب
دموکرات برای ختم جنگ با
کومه له این بود که کومله
بایستی رسما اعالم کند که
حزب دموکرات رهبر انقالبی
جنبش مردم کردستان است".
ابراهیم علیزاده علت جنگ را
حزب
"انحصارطلبی"
دمکرات اعالم می کند .کمی
به این مقوله دقیق شویم.
انحصارطلبی در مبارزه
سیاسی به چه معنا است؟ آیا
در مبارزه طبقاتی میان طبقه
کارگر و بورژوازی سخنی از
انحصارطلبی می تواند باشد؟
آیا انحصارطلبی در میان دو
کمپ متخاصم معنایی دارد؟
پاسخ به این دو سوال یک "نه"
محکم است .انحصارطلبی
حتی اگر در مبارزه سیاسی
معنایی
داشته باشد ٬صرفا در میان
یک جنبش معین و یک کمپ
واحد می تواند مطرح باشد.
درون کمپ بورژوازی دو
نیروی متفاوت می توانند از
انحصار طلبی بگویند .کما
اینکه درون رژیم اسالمی٬
جناح اصالح طلبان حکومتی
از انحصارطلبی جناح هار
حاکم می نالد( .البته حتی اینها
نیز مورد نقد قرار می گیرند٬
زیرا از ارائه یک تحلیل
مشخص که افشاء کننده مقاصد
و نیات هر دو جناح است٬
عامدانه سرباز می زنند).
انحصار طلبی مناسباتی است
درون یک جنبش معین ٬یک
طبقه معین ٬یک کمپ معین.
انحصار طلبی به این مقوله
اشاره دارد که در تحلیل نهایی
این دو کمپ دارای یک هدؾ
و یک نقطه عزیمت واحد
هستند .اما یکی می کوشد
طرؾ دیگر را ٬یعنی رقیب را
از میدان بدر کند .حال آنکه
در میان دو طبقه متخاصم این
مقوله هیچگونه جایگاهی
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گله ناسيوناليسم چپ از ناسيوناليسم راست
در حاشيه مواضع ابراهيم عليزاده در مورد جنگ
کومه له و حزب دمکرات
آذر ماجدی
ندارد ٬اصال نمی تواند محلی
از اعراب داشته باشد .در یک
مبارزه طبقاتی که بر اساس
اهداؾ کامال متضاد و نقطه
عزیمت هایی کامال متناقض
شکل می گیرد ٬انحصارطلبی
یک طرؾ چه معنای معین
سیاسی – ایدئولوژیک می
تواند داشته باشد؟ لذا اگر یک
رهبر سیاسی ٬جریان دیگر
سیاسی را به انحصارطلبی
متهم می کند ٬تنها معنایی که
می توان از آن مستفاد کرد ٬هم
جنبش بودن و هم هدؾ بودن
این دو جریان با یکدیگر است.
اختالفات این دو جریان که به
جنگ نظامی هم کشیده شده نه
بر سر متفاوت بودن اهداؾ و
جنبش هایشان ٬بلکه بر سر
تاکتیک های معین و رقابت بر
سر قدرت درون یک جنبش
واحد است.
از این تبیین ابراهیم علیزاده
هیچ نتیجه دیگری نمی توان
گرفت ٬بجز آنکه از نظر
ایشان کومه له و حزب
دمکرات به یک جنبش متعلق
اند و اهداؾ سیاسی شان در
تحلیل نهایی مشترک است .و
این جنبش همانا جنبشی است
که نزد ناسیونالیسم کرد "جنبش
انقالبی کردستان" نامیده می
شود .از این رو مطالبه حزب
دمکرات از کومه له که آنرا
بعنوان "رهبر انقالبی جنبش
مردم کردستان" برسمیت
بشناسد ٬از نظر نگرش و
تحلیل در همان چهارچوب
تحلیل ابراهیم علیزاده و
رهبری کنونی کومه له قرار
می گیرد" .آیا این مترادؾ با

این نیست که ما از دو
نیرو ٬در یک جنبش سخن
بگوئیم ٬و آیا این همان
چیزى نیست که حدکا
بعنوان پیششرط آتشبس و
صلح طرح مىکند و ما٬
صد البته درست ٬حاضر
نیستیم بپذیریم؟" (منصور
حکمت ٬جمعبندى از بحث
ارزیابى  ۵ماه جنگ ما و
حزب دمکرات ۲٣ ٬مرداد
 -١۳۶۴یک سند داخلی از
آرشیو منصور حکمت نزد
بنیاد منصور حکمت).
سوال دیگری در این رابطه
مطرح می شود 7باید از
ابراهیم علیزاده پرسید که
دمکرات
حزب
اگر
"انحصارطلب نبود" شما
دیگر مشکلی با این حزب
نداشتید؟ می توانستید کنار
هم مسالمت آمیز زندگی و
فعالیت کنید؟ در این
صورت دموکراسی در
کردستان برقرار می شد؟
در این گفتگو تنها نقدی که
نسبت به حزب دمکرات
شده٬
طرح
کردستان
"انحصارطلبی" این حزب
است که منجر به اسلحه
کشیدن این حزب به کلیه
جریانات چپ و کمونیست
کشتن تعدادی انسان ٬ده ها
جوان چپ ٬کمونیست و
زحمتکش شده است .آیا این
"کم فروشی" به عالقمندان
تاریخ مبارزه طبقاتی در
کردستان نیست؟
حتی زمانی که ایشان
توضیحات را فراتر می برد

و به تبلیؽات کومه له اشاره می
کند ٬باز مقوله اختالؾ طبقاتی و
تعلق به دو جنبش اساسا متفاوت
مسکوت می ماند .صرفا تصویر
و
قلدر
سازمان
یک
حزب
از
"انحصارطلب"
دمکرات ارائه می شود7
"حزب دموکرات بارها ابتدا در
مالقات های رسمی و بعدها
بطور علنی هم همواره تاکید می
کرد که تبلیؽات گروه های
سیاسی و بویژه تبلیؽات کومه له
بر علیه حزب دموکرات را
تحمل نخواهد کرد .محتوای این
تبلیؽات هم که حزب دموکرات
آنرا تحمل نمی کرد در واقع
چبزی جز روشنگری در مورد
مسائل سیاسی و اجتماعی که
مستقیما به سرنوشت مردم
کردستان مربوط می شدند نبود".
در اشاره به خشم حزب دمکرات
از تبلیؽات کومه له نیز هیچ
اشاره ای به اختالؾ طبقاتی
میان این دو حزب و این واقعیت
که تبلیؽات کومه له عمدتا حزب
دمکرات را بعنوان حزب
بورژوازی کرد افشاء می کرد و
مقاصد و اهداؾ عقب مانده آنرا
که در بند نگاه داشتن توده ها در
تعصبات و خرافات ناسیونالیستی
را از جانب این حزب ضروری
می کرد ٬برمال می ساخت .این
فعالیت تبلیؽاتی و سیاسی عمال
موجب کاهش نفوذ سیاسی حزب
دمکرات در میان کارگران و
زحمتکشان و زنان در کردستان
شده بود.
مسکوت گذاشتن محتوا و اهداؾ
آن مقطعی تبلیؽات کومه له که
خشم حزب دمکرات را
برانگیخته بود و اشاره به اینکه
جنگ ما بر سر "دموکراسی"
بود ٬تالشی است مشابه تالش آن
مقطع حزب دمکرات .تالشی
است برای ایجاد سازش طبقاتی
در کردستان و حاکم کردن
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ایدئولوژی ناسیونالیستی بر
مبارزات توده های مردم ٬این
عمل بمعنای خاک پاشیدن در
چشمان طبقه کارگر و توده
های زحمتکش در کردستان
است .تالشی برای به عقب
کشیدن عقربه ساعت به زمانی
که "جنبش انقالبی خلق کرد"
ورد زبان کلیه جریانات
پوپولیستی در کردستان و
ایران بود.
ناسیونالیسم ویروسی است که
اگر با آن مقابله نشود کل
جامعه را مسموم می کند.
مبارزه با ناسیونالیسم از هر
نوع ٬یکی از مصاؾ های
اصلی جنبش کمونیسم کارگری
بوده ٬هست و خواهد بود.
حزب اتحاد کمونیسم کارگری
وظیفه خود می داند که تاریخ
را از دیدگاه طبقاتی و
کمونیستی کارگری برای
جامعه تبیین کند .اینکه امروز
با کمی اختالؾ دو نیروی
درگیر در جنگ در چهارچوب
یک جنبش واحد از محتوای
جنگ حرؾ می زنند ٬بیانگر
حاکمیت دیدگاه ناسیونالیستی٬
حال چپ ٬در سازمان کومه له
است .این تحول با خروج
گرایش کمونیسم کارگری از
کومه له و حزب کمونیست
ایران در بیست سال پیش انجام
گرفت .ارزیابی ارائه شده مهر
تائید دیگری بر این تحول
است.
* بمنظور در جریان قرار
دادن کلیه خوانندگان و
عالقمندان به واقعیت وجودی
این جنگ و تبیین و تحلیل
ارائه شده توسط کمونیسم
کارگری در آن مقطع ٬تحلیلی
که کلیه رهبری کومه له رسما
و علنا خود را در آن سهیم می
دانستند ٬این قطعنامه را در
این شماره نشریه منتشر می
کنیم .سردبیر.

هجوع عوْهی کبرگری
کبرگراى در اعتراضبت جبری ثَ هجوع عوْهی هتکی ضْيذ .هجوع عوْهی ظرف دخبلت هستقين ّ هستور تْدٍ کبرگراى است .هجوع
عوْهی رکي اسبسی ضْراُبی کبرگری است .جٌجص هجبهع عوْهی هٌظن را تقْيت کٌيذ!
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الف  -زمينههاى عمومى
بحران جريان حزب دمکرات

و سنتهاى مبارزه علیه این متن مبارزه برعلیه رژیم
جمهورى اسالمى به مضمون
ستمگرى بوده است .
از سوى دیگر از هم پاشیدن آگاهگرى ٬بسط نفوذ و جذب
روابط کهنه اجتماعى ٬ؼلبه و نیرو تبدیل میگردد و در مقابل

بمثابه یک ملت تحت ستم و
بعنوان شکل بیان بورژوائى
اعتراض در مقابل آن ٬از
دیرباز زمینه ایجاد و رشد

مناسبات
گسترش
سرمایهدارى و شکلگیرى
طبقه وسیع کارگران مزدى
در دهههاى اخیر ٬تحول

حزب دمکرات نیرو و توان خود
را از بقایاى توهمات دائما رو به
کاهش تودههاى مردم نسبت به
رهبران
و
ناسیونالسیم

احزاب و جریانهاى سیاسى
مختلفى ٬بعنوان اپوزیسیون
حکومتهاى مرکزى ٬در جامعه

اقتصادى و اجتماعى بزرگى ناسیونالیست ٬ضعؾ مقطعى
بود که نهایتا و بناچار دولت مرکزى و شکافهاى
گرایشهاى سیاسى در جامعه منطقهاى میگیرد.

کردستان بوده است .همچنانکه
ناسیونالیسم تاریخا ابزار

را تحت تاثیر عمیق خود کومهله با مبارزه براى کسب
قرار میداد و مسائل ٬مطالبات مطالبات رفاهى و اقتصادى

ایدئولوژیک بورژوازى براى
تامین منافع بخشهاى مختلؾ
این طبقه بوده است.
ناسیونالیسم کرد نیز ٬در بعد

و گرایشهاى نوینى را با خود کارگران و اقشار زحمتکش
جامعه ٬مقابله با خرافات و عقب
به میان میکشید.
این وضعیت امکان اجتماعى ماندگىهاى سنتى ٬پشتیبانى از
طرح و تفوق آرمانهاى مبارزه انقالبى زحمتکشان

بالنسبه محدود خود ٬همین نقش
را بعهده داشته است.
حزب دمکرات طى سالهاى
طوالنى نماینده اصلى جریان

سوسیالیستى و دمکراتیک
طبقه کارگر را بعنوان پرچم
اعتراض تودهها علیه دولت
مرکزى و علیه بورژوازى

روستا ٬مبارزه علیه ستم کشى
زنان و با تکیه بر آگاهگرى و
بیدار ساختن تودههاى وسیع پایه
نفوذ خود را وسیعا گسترش داده

ناسیونالیستى در کردستان
ایران بوده است .این حزب از
لحاظ تعلق طبقاتى حزب
بورژوازى و از لحاظ آرمان
اجتماعى خودمختارى طلب

در کردستان فراهم ساخته٬
پایههاى ناسیونالیسم کرد را
متزلزل نموده و به این
اعتبار ٬موجبات مادى سیر
نزولى این گرایش و حزب

است.
حزب دمکرات برعکس در
مقابله با رشد فزاینده نفوذ
شعارها و سیاستهاى کارگرى و
سوسیالیستى هر چه بیشتر به

است .براى بورژوازى کرد
خودمختارى بمعناى آن است
که این طبقه براى سرمایه و
سرمایهاندوزىاش پشتوانهاى

بودن
سرمایهدارى
سیاسى تؽذیه کننده از آن را انکار
کردستان و انکار موجودیت
فراهم آورده است.
- ٣طى سالهاى اخیر و با طبقه کارگر پرداخته و به این
تداوم مبارزه انقالبى در ترتیب تالش نموده است

سیاسى و دولتى در شکل
مشارکت در حاکمیت محلى
تامین نماید.
 -٩نفوذ اجتماعى و تداوم

کردستان واقعیت پایهاى فوق
بر سرنوشت و سیر حرکت
نیروهاى سیاسى تاثیرات
تعیین کنندهاى گذاشته است.
براى کومهله سوسیالیسم و

سرمایهدارى را بمثابه عامل
بقاى همه نابرابرىها  -و از
جمله ستم ملى  -از تعرض
تودهها مصون دارد .در سیر
مبارزه طبقاتى حادى که بین این

جریان سیاسى ٬معلول بقاى
ستمگرى ملى و وجود تمایالت

آرمان برابرى اقتصادى در گرایشها در کردستان ادامه

.1ناسیونالیسم در کردستان٬
برمبناى موقعیت ملت کرد

حزب دمکرات بمثابه یک

داشت حزب دمکرات بیش از
پیش در مقابله با کومهله به
بقایاى عقب ماندگىهاى سنتى٬
خرافات و تعصبات ارتجاعى
اتکاء میکند .اما آگاهى سیاسى٬
تجربیات تودههاى کارگر و
زحمتکش و سطح توقعات آنها
امروزه در کردستان در حدى
است که چنین دستىویزهائى
نمیتوانند بقاى طوالنى مدت
بیابند .و حزب دمکرات بعنوان
جریانى که سرسختانه در مقابل
جامعه
جدید
واقعیتهاى
کردستان میایستد بناچار در
انزواى بیشتر ٬بىافقى سیاسى
عمیقتر و خصومت سیاسى
شدیدتر با جریان کمونیستى
فرو میرفت .
 - ٤در پاسخ به این سیر
نزولى

و

این

بحران

و

سردرگمى سیاسى است که
حزب دمکرات به آخرین حربه
خود در مقابله با کومهله ٬یعنى
بکار بردن نیروى نظامى ٬در
ابعاد سراسرى دست میبرد.
جنگ با کومهله براى حزب
دمکرات در ادامه سیاست
همیشگى این حزب در سنگ
اندازى بر سر راه رشد آگاهى
و سازمانیابى طبقاتى کارگران
و آشنا شدن تودههاى زحمتکش
به حقوق پایهاى خویش بود.
حزب دمکرات که قادر نبود به
طرق سیاسى از رشد و
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گسترش آلترناتیو کارگرى و
کمونیستى در میان تودهها
جلوگیرى کند ٬تالش نمود تا به
زور جنگ و از راههاى
قهرآمیز آن را متوقؾ سازد و
موقعیت از دست رفته خود را
به نیروى اسلحه اعاده نماید.
سیاست کومهله در این جنگ

ب  -بحران کنونى حزب
دمکرات و شيوه برخورد
ما:
٭ تشتت و بحران حزب
مبناى
بر
دمکرات٬
زمینههائى که فوقا با آن
اشاره کردیم در چند ساله

تهیدست در کردستان از دست
میدهد و از نظر عملى چشم
اندازهاى آن تا حد توان و
ظرفیت طبقاتى بورژوازى کرد
در کردستان امروزى کاهش
مییابد.
 -٩شکست سیاست جنگى
حزب دمکرات در برابر کومهله

دفاع از تشکل مستقل پرولترى
در کردستان و تضمین و تثبیت
و
سیاسى
دستىوردهاى
اجتماعى جریان کمونیستى
بود .براى کومهله پیروزى در

اخیر مداوما تعمیق شده و
اکنون بدنبال کنارهگیریها و
تصفیههاى متعدد و خرده
انشعابها ٬سرانجام بدنبال
کنگره هشتم یک انشعاب

و اثبات این واقعیت که حزب
دمکرات نه فقط قادر به
جلوگیرى از رشد آلترناتیو
کارگرى و کمونیستى در
کردستان نیست بلکه میرود تا

این جنگ بمعناى خنثى شدن
سیاست ضد انقالبى حزب
دمکرات و کنار زدن موانعى
بود که حزب بورژوازى بر

کامل را موجب شد و عمال
این حزب را به دو بخش
تقسیم کرده است .علل
انشعاب اخیر را میتوان

و
راه آگاهگرى
سر
و
کارگران
سازمانیابى
زحمتکشان و گسترش فعالیت
کمونیستى قرار میداد.

چنین خالصه کرد:
.1سست شدن پایههاى
اجتماعى حزب دمکرات٬
جریان
یک
رشد

در برابر آن به حاشیه صحنه
سیاسى در کردستان رانده شود٬
به رشد بحران و استیصال عملى
حزب میافزاید.
نظامى
 -٣پیشروىهاى

حزب دمکرات پس از سه سال
و نیم جنگ نتوانست به نیروى
نظامى ٬کومهله را به عقب
نشینى از مواضع سیاسى و
طبقاتى خویش ناگزیر کند٬
برعکس خود وى از لحاظ
سیاسى به انزوا کشانیده شد.
عدم توانائى و ناکامى خویش
را در تحقق هدفهاى
ارتجاعىاش به تمامى لمس
کرد و علیرؼم میل خویش در
انظار همگان بنمایش گذاشت.
درحال حاضر حزب دمکرات
از لحاظ توانائى عملى خویش
موقعیتى پیدا کرده است که
قادر به ایجاد اخالل و
مزاحمت جدى بر سر راه
نیست.
کومهله
فعالیت

سوسیالیستى انقالبى متکى
به نیروهاى محرکه نوین
مبارزه انقالبى در کردستان
و تضعیؾ عمومى سنت
بیگانگى
ناسیونالیستى٬
حزب دمکرات با مسائل
مطالبات
و
اجتماعى
طبقاتىاى که پایه جنبش
انقالبى در دوره اخیر را
میسازد ٬حزب دمکرات را
به یک بىافقى و سردرگمى
عمیق سیاسى سوق داده
است .حزب دمکرات بطور
روز افزونى نفوذ خود را
در میان اقشار زحمتکش و

جمهورى اسالمى عرصه فعالیت
نظامى ٬شکل عمده و اساسى
ابراز وجود حزب دمکرات را
تنگ نموده است .دورنماى

ائتالؾ با نیروهاى سیاسى
سراسرى در ایران تفاوتهائى
دارند در خالء ناشى از بحران
و بىافقى سیاسى و فقدان یک
خط مشى متحد کننده مجددا
فعال میشوند و کشمکش در
میان آنها تشدید میشود .
 -٥و باالخره در چنین
اوضاعى بخشى از کادرها و
رهبران حزب دمکرات جرأت
مییابند نارضایتى خود را در
شکل اعتراض به رهبرى
قاسملو که سنتا از اتوریته
تثبیت شدهاى در حزب
دمکرات برخوردار بوده است
ابراز کنند .انعطاؾ ناپذیرى
قاسلمو در قبال مخالفین از
یکسو و این تلقى که عوامل
مساعدى نیز براى شکلگیرى
این انشعاب در بیرون از حزب
دمکرات وجود دارد ٬به
مخالفین در حزب دمکرات
امکان داد تا این بار به یک
انشعاب سازمانیافته دست
بزنند.
٭٭ جریان انشعابى بر مبناى
پالتفرم سیاسى اساسا متمایزى
جدا نشده است .بیانیه این
جریان گواه این است که:

عملى فعالیت ٬گسترش و یا حتى
حفظ موجودیت در ابعاد کنونى
براى حزب دمکرات تیره شده
است .حزب دمکرات قادر به

اوال ٬کمابیش تمام گرایشات
موجود در حزب دمکرات در
جریان جدید حضور دارند و
ثانیا این سند بیشتر به منظور

ارائه خط مشى روشنى براى
خروج از این وضعیت نیست.
 -٤این وضعیت بتدریج حزب
را از حفظ وحدت سیاسى و
عملى در میان گرایشات مختلؾ
در درون بورژوازى کرد ناتوان
ساخته است .این گرایشات که
بویژه بر حسب نزدیکى به
اردوگاههاى مختلؾ بینالمللى
(شوروى ٬سوسیال دمکراسى و
ؼیره) ٬درجه اتکاء به
ناسیونالیسم کرد و نحوه و نوع

جذب نیرو و ایجاد محیط
مساعد براى بقاء جریان
انشعابى در میان سایر احزاب
سیاسى تنظیم شده است تا براى
برافراشتن پرچم دیدگاههاى
معین و متمایز سیاسى .به این
معنى انشعاب اخیر هنوز گواه
جدائى برنامهاى از حزب
دمکرات نیست .تاکیدات بیانیه
بر

ضرورت

نزدیکى

به
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که حزب دمکرات و کومهله
هر دو راسا مطالبه میکنند و
مبارزه علیه رژیم جمهورى

 .٩حقایق طبقاتى در مورد

 .٥تبلیؽات ما در قبال حزب

ماهیت حزب دمکرات
بعنوان یک جریان اجتماعى
باید همچنان بروشنى تبلیػ

دمکرات باید عمدتا خطاب به
تودههاى زحمتکش و از زاویه
روشنگرى درباره منافع آنان٬

اسالمى ٬اتحاد عمل مفید و
درست تشخیص داده شود٬
میتوان به آن مبادرت ورزید .
در عین حال بدرجهاى که هر

یکسویه شدن این جدال در
درون هیچیک از دو بخش آن
نیست.

شود .این انشعاب نباید نقد
طبقاتى ما را از این جریان
ُکند کند .
 .٣در قبال جنگ داخلى

وظایؾ و دورنماى جنبش از
نظر کومهله ٬جدائى احزابى
نظیر حزب دمکرات از مطالبات
و آرمانهاى اساسى زحمتکشان

٭٭٭ سیاست کومهله در قبال

در کردستان ٬موضع ما
اعالم آتشبس یکجانبه به
هر دو جریان و برقرارى
مناسبات تعریؾ شده سیاسى
با هر جریانى است که این

در کردستان صورت بگیرد.
کومهله باید با شناخت کامل
موقعیت و مسئولیتهاى خویش٬
بعنوان نماینده کارگران و
زحمتکشان و رهبر و سازمانده

یک از بخشهاى حزب
دمکرات نسبت به کومهله
روش مسالمتجویانهترى را
در پیش بگیرند و یا مطالبات
و سیاستهاى کارگرى و

منزوى کردن حزب دمکرات٬
تبدیل کردن جریان کارگرى و
کمونیستى در کردستان بعنوان
جریان و ظرؾ اصلى مبارزه

آتشبس را بپذیرند
 .٤در عین اعالم آتشبس
یکجانبه باید آمادگى و
هوشیارى نظامى خود را

انقالب در کردستان و منجمله
مبارزه براى رفع ستم ملى ٬تبلیػ
کند و عمل نماید .
 .٦چنانچه در مساله ملى و

و اعتراض در کردستان و
ؼلبه سنت سوسیالیستى بر
در
ناسیونالیستى
سنت
مبارزات مردم زحمتکش باید
بدون ابهام ادامه یابد .موقعیت

حفظ نمود و بویژه در
صورت پافشارى صریح
جناح قاسملو بر جنگ٬
امکان اقدامات نظامى علیه
نیروهاى ما را از جانب آنها

خودمختارى ٬یعنى امر مشترکى

کنونى این حزب بایستى بعنوان
نقطهاى در سیر توهّمزدائى
کامل در میان کارگران و
زحمتکشان نسبت به این حزب

کامال جدى و محتمل تلقى
نمود و باید به حزب
دمکرات در قبال هر نوع
ماجراجوئى نظامى علیه

و سنتهاى آن در نظر گرفته
شود و فعالیت ما باید ادامه
پیگیرانه مبارزه سیاسى و
طبقاتى براى تداوم و تسریع

کومهله هشدار داد و در
چنین صورتى این جناح باید
جواب قاطع را مطابق آنچه
که خود درست تشخیص

این روند را هدؾ قرار دهد .

میدهیم ٬دریافت دارد .

باصطالح اردوگاه سوسیالیستى
گرچه بیانگر وجود یک
گرایش طرفدار شوروى در
این جریان هست اما به معناى

بخشهاى مختلؾ این حزب
بایستى تابع اصول زیر باشد:
.1جهت عمومى حرکت ده
ساله اخیر کومهله براى

دمکراتیک را مورد تائید قرار
دهند میتوان رابطه عملى
نزدیکترى را با آنان برقرار
ساخت.
***
این قطعنامه در کنگره ششم
کومه له ٬اردیبهشت ٬١۳۶٣
به تصویب رسیده است.
به نقل از کمونیست شماره
 ٬۴١تیرماه ١۳۶٣

کبرگر زًذأً؛
زًذأً سيبسٔ آزاد ثبيذ گردد!

آثبر هٌصْر حکوت را ثخْاًيذ!
ثرای ُر کبرگر ّ کوًْيستی کَ ثَ ثرپبئی جبهعَ ای سْسيبليستی فکر هيکٌذ ّ آى را اهری هجرم ّ هوکي هيذاًذ ،هٌصْر حکوت يک
گٌجيٌَ غٌی آهْزش است.
http://hekmat.public-archive.net/
www.m-hekmat.com/
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در شرايط اختناق و سرکوب چگونه می توان متشکل شد؟
نسرين رمضانعلی

سواالت بسیاری در مورد
چگونگی تشکل برای ما
ارسال شده است .نسرین
کمیته
دبیر
رمضانعلی٬
سازمانده حزب در این شماره
به این مساله می پردازد.
يک دنيای بهتر 7بسیاری از ما
می پرسند که شما بر تشکیل
شوراها بسیار تاکید می کنید.
اما در این شرایط اختناق و
بگیر وببند ٬چگونه می توان
شوراها را تشکیل داد؟ چگونه
می توان مردم را در محالت
سازماندهی کرد؟
نسرين رمضانعلی :این سوال
و سواالت مشابه در مورد
نحوه سازماندهی در این
شرایط ٬مکررا از جانب
دوستان و فعالین حزب و مردم
به تنگ آمده از حکومت هار
اسالمی مطرح می شود.
چگونه می توانیم مجمع
عمومی تشکیل بدهیم؟ چگونه
شورا تشکیل بدهیم؟ چگونه
شوراهای سرخها را در
محالت سازمان بدهیم؟ چگونه
می شود جمع ها و تشکلهای
مشابه تشکیل داد؟ چگونه این
تشکالت می توانند بدون اینکه
ثبت شوند ٬بدون اینکه از
ارشاد محل مجوز داشته باشند
فعالیت داشته کنند؟ ما هر روز
با چنین سواالتی مواجه هستیم.
امروز تشکلهایی که مدتها
بدنبال ثبت بودند و توانستند از
هفت خان رستم بگذرند و به
ثبت برسند؛ تشکالتی که کج
دار و مریض فعالیت می
کردند ٬اکنون اعضایشان تحت
فشار رژیم هستند ٬تهدید و
دستگیر می شوند .آنوقت ما
چطور می توانیم بدون مجوز
تشکل بسازیم ٬در شوراها
سازمان بیابیم و با مشکل
امنیتی روبرو نشویم؟

روشن است که مساله امنیت
و حفظ امنیت فعالین یک
مساله با اهمیت است .چرا
ما از مجامع عمومی٬
شوراهای محل کار و
زیست صحبت می کنیم؟ آیا
این نوع از تشکل یابی
امنیت کسی را به خطر می
اندازد؟ اتفاقا باید تاکید کرد
که یک حسن این تشکالت
برخورداری از سطح امنیت
باال تر آنها است .شورا و
مجامع عمومی بطور علنی
فراخوان می دهند و محل
تجمع را علنی اعالم می
کنند .از طریق پست نامه
دعوت برای شرکت ارسال
می کنند .خاصیت اصلی
این نوع تشکل یابی٬
حضور اکثریت در آن و
سهیم شدن در سرنوشت
خود بمنظور به کرسی
نشاندن خواستهایشان است.
وقتی این نوع از تشکل با
حضور قریب به اتفاق مردم
محله ٬کارخانه ٬دانشگاه یا
مدرسه صورت می گیرد٬
عمال دست و بال رژیم بسته
می شود .جمهوری اسالمی
چند نفر را می خواهد
دستگیر کند؟ چند نفر را می
خواهد به زندان بیندازد؟ و
با تهدیدهای تلفمی می
خواهد چند نفر را مرعوب
بکند؟
این تشکلها باید حول
خواستها شکل بگیرد .ما
شاهد فقر روزافزون و
تعرض به سطح معیشت
مردم بطور عام و طبقه
کارگر بطور خاص هستیم.
فکر می کنم اساسی ترین
خواست مردم برخورداری
از یک زندگی انسانی و
بهتر است .بنابراین می
توان براحتی مردم یک
محله را برای خواست

آزادی ٬برابری و رفاه جمع
کرد .راحت می شود در مقابل
گرانی روزافزون مواد اولیه
زندگی ٬بجای اینکه در صفها
فقط به سران رژیم فحش بدهیم و
بقیه تایید کنند ٬اقدامات جدی
تری را در دستور خود قرار
بدهیم .اخیرا من صحبتهایی
شنیده ام با این مضمون که
فرضا از این فروشگاه خرید
نکنید متعلق به سپاه است؛ از آن
فروشگاه خرید نکنید متعلق به
ارتش است؛ یا متعلق به یک
جناح دیگر رژیم است .مردم
زندگی می کنند و باید مایحتاج
زندگی خود را تهیه بکنند .با
خرید نکردن از فروشگاه یا
مؽازه ای مشکل مردم حل نمی
شود .با خرید نکردن فقر مردم
کمتر نمی شود .اتفاقا باید همین
محلها را به محل تجمعهای
اعتراضی تبدیل کرد.
ببینید من با موارد زیادی روبرو
شدم که مردم فقر خود را پنهان
می کنند .انگار همسایه کنار
دستی شان متمول تر است و او
خجالت می کشد همسایه اش
بفهمد که هر روز با چه بدبختی
یک لقمه نان تهیه می کند .اتفاقا
یکی از کارهایی که سریعا باید
در دستور بگذاریم ٬پخش اخبار
وضعیت فقر و فالکتی است که
همه با آن دست و پنجه نرم می
کنیم .همین مساله باعث می شود
سریعتر و راحتتر بتوانیم دور
هم جمع شویم .باید دردهایمان را
با همسایه ٬همکار ٬فامیل٬
دوست و آشنا تقسیم کنیم و
دردهای آنها را بشنویم .با اینکار
همبستگی و نزدیکی گسترده تر
و عمیقی تری میان ما پدید می
آید .متوجه می شویم که همه مان
یک موقعیت داریم و به این
نتیجه می رسیم که باید در مقابل
این تعرض متشکل شویم .قرض
کردن و در به در دنبال قرض
الحسنه گشتن ٬مراجعه به این و

آن برای قرض تا امروز را
بگذرانیم ٬زندگی نمی شود.
من تردید ندارم اگر فعالین
بجای ایجاد تشکلهای حاشیه ای
و تشکلهای باصطالح "از ما
بهتران" در محل کار و زندگی
خویش تالش بکنند ٬خیلی
سریعتر و اتفاقا با کمترین
مشکل امنیتی موفق می شوند
تشکل سازمان دهند و به
خواستهای برحقشان دست
یابند .ببینید فقط در یکی دو
سال اخیر چند نفر در مقابل
مجلس و دم دستگاه دولتی خود
را آتش زدند تا اینگونه صدای
خود را به گوش مثال حضرات
برسانند ٬آیا پاسخی گرفتند؟ آیا
همان "جانبازی" که پارسال دم
مجلس خودش را سوزاند٬
امروز خانواده اش را این
حضرات تامین می کنند ٬یا
اینکه خانواده اش باید در
خیابان گدائی کنند و همسرش
لباس مردم را بشوید تا بتواند
نان بچه هایش را تامین کند؟
بهترین و ساده ترین راه نشان
دادن قدرت مردم است .قدرت
مردم در اتحاد ٬همبستگی٬
تجمع و تشکل شان است .تنها
مردم متشکل و متحد می توانند
رژیم هار اسالمی را عقب
بنشانند .بهترین روش مقابله با
توطئه های رژیم سرکوب
اسالمی ٬تجمع در مجمع
عمومی و شوراهای واقعی
است .با شرکت در مجامع
عمومی می توانیم دردهایمان
را با هم طبقه ای هایمان
شریک شویم و از دردهای آنها
با خبر شویم .مردم با شرکت
در مجمع عمومی و شورا
سرنوشت خود را بدست
خواهند گرفت و اجازه نخواهند
داد که رژیم اسالمی تحت
عناوین مختلؾ صفوؾ متحد
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در شرايط اختناق و سرکوب چگونه می توان
متشکل شد؟
نسرين رمضانعلی

انسانهایی که یک بار دنیا آمده
اند و می خواهند زندگی بکنند
درهم بشکند.
ما در جریان اعتراضات و در
جریان اعتصابات شاهد هستیم
چگونه مردم در کنار هم قرار
میگیرند؛ در چنین شرایطی
امنیت دیگر برایشان مسئله
نیست؛ احساس قدرت می کنند؛
می دانند کسی جرئت نخواهد
کرد به آنها دست درازی بکند.
ایجاد مجامع عمومی و شوراها
نه تنها امنیت فعالین را حفظ
می کند بلکه بهترین امکان
تامین خواستهای برحقشان
است .متشکل شدن در این
ظرؾ بما توان تحرک و مانور
می دهد.
یکی از شگردهای جمهوری
اسالمی برای بقا ٬ایجاد فضای
رعب و وحشت است .در چنین
تشکلی وقتی من و همسایه ام
کنار هم قرار می گیریم و
اعالم می کنیم که همسرانمان
بیکار هستند؛ نون نداریم
بخوریم؛ نمی توانیم این فیش
را که چند برابر گرانتر شده
پرداخت کنیم ٬می توانیم با هم
تصمیم بگیریم که فیش را
پرداخت نکنیم .اگر آنوقت
رژیم خواست همسایه من را
دستگیر کند ٬من بعنوان
همسرنوشت ٬بعنوان همراه
نخواهم گذاشت او را دستگیر
بکند .علنا اعالم می کنیم اگر
هر یک از اعضای شورا با
خطر دستگیری و زندان
روبرو بشود ما همه حاضر
خواهیم شد و به مزدوران
مجال ورود به محله را
نخواهیم داد تا کسی را دستگیر
بکنند.
اینجا نقش شوراهای سرخهای
جوانان در محالت و بدست
گرفتن کنترل محالت طرح می
شود .چگونه می شود فضا را
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آنچنان بر مزدوارن تنگ
کرد که جرئت ورود به
محالت و دستگیری کسی
را نداشته باشند؟ رژیم
هیچوقت جرئت نکرده
وقتی مردم جمع هستند کسی
را بگیرد .اتفاقا در این
شرایط مزدوران سعی می
کنند با لبخند ملیحی حتی با
مردم ابراز همدردی بکنند.
می گویند مردم گرسنه را
درک می کنند و آنها مامور
و معذوراند .وقتی این
تشکلها ایجاد شود ٬وقتی
محالت را جوانان کنترل
کنند ٬وقتی از این طریق
خبررسانی شود و به ایجاد
کمیته های مختلؾ در دل
همین مجامع عمومی دست
زده شود ٬رژیم عقب نشینی
می کند و تالش می کند از
راههای دیگر دست به
پراکنده کردن این تشکالت
و مردم بزند .باید تجربه
کرد و شاید بهتر است
بگویم باید بیشتر در مورد
تجاربمان صحبت کنیم و این
تجارب را از زاویای
مختلؾ بررسی کنیم.
چطوری می شود در
محالت سازماندهی کرد؟
من فکر می کنم براساس
خواستهایمان می توانیم دور
هم جمع شویم .بطور مثال
برق و آب گران شده و
بخش زیادی از مردم بیکار
هستند .تحریمهای اقتصادی
ارمؽانش برای مردم ایران
گرانی بیش از پیش و
بیکاری وسیعتر بوده است.
مساله حذؾ سوبسیدها
موجب گرانی بی سابقه ای
شده است .بدون استثناء همه
چیز چند ده برابر گران شده
است .مردم قدرت خریدشان
پایین است آنقدر که دیگر
بحث بر سر شورش

گرسنگان نه از جانب مردم بلکه
از جانب خود رژیم مطرح می
شود.
سران رژیم از ترس سرنگونی
به جان هم افتاده اند .پس باید از
این موقعیت و شکافهایی که بین
جناح ها وجود دارد استفاده کرد.
رژیم جنایتکار اسالمی از
گرسنگی دادن به مردم بعنوان
سالحی برای بقای خود استفاده
می کند .چنان مردم را درگیر
فقر و بیکاری کرده است که
شب روز دنبال لقمه نانی باشند.
الزم نیست امروز وقتی مردم
یک محله دور هم جمع می شوند
شعار مرگ بر جمهوری اسالمی
یذ دهند .در ادامه مبارزه شان٬
نهایتا به این مرحله خواهد
رسید .مردم تکلیفشان را با
حکومت یکسره کرد .اما امروز
باید حول خواستهای برحقشان
جمع شوند و دخالتگر در
سرنوشت خود باشند.
ایجاد مجامع عمومی و
شوراهای سرخ ها باید امر هر
رادیکال
فعالین
روزه
سوسیالیست ٬فعالین جنبش
آزادی برابری و رفاه باشد.
مجامع عمومی را حول مبارزه
علیه فقر باید بر پا کرد .مجامع
عمومی و شوراها تنها ابزار ما
برای مقابله با سرمایه دارن و
حکومت هار اسالمی است .به
هر درجه ای که ما متشکل تر
شویم ٬به همان میزان صفوؾ
دشمن را متزلزل تر می کنیم.
اخیرا شاهد بوده ایم که نیروهای
انتظامی در محالت جرئت
تحرک زیادی ندارند .در جریان

اعتراضات ٬اینها از نیروهای
کماندو و از اوباشی که جیب
هایشان را پر از پول کرده
اند ٬استفاده کرده اند.
مدتی است که شاهد هستیم
درون نیروهای انتظامی
شکاؾ افتاده است .بخشی از
این نیرو نمی خواهند سرکوب
بکنند؛ نمی خواهند دستشان را
به خون مردم آؼشته بکنند.
خیلی از اینها سعی می کنند
در تفتیش خانه ها و دستگیری
ها حضور نداشته باشند.
اوباش و گله های حزب هللا
که برای بقای حکومتشان
دست به هر جنایتی می زنند
از موقعیت واقعا ضعیفی
برخوردار هستند .ایجاد
شوراها در محالت و محیط
کار و در محیط آموزش ما را
در مقابل دشمن تقویت و
مستحکم می سازد.
ما اگر زندگی شایسته در شان
انسان اوایل قرن  81می
خواهیم ٬باید به قدرت خود
متکی باشیم .ما اگر می
خواهیم از حقوق برابر
برخوردار باشیم ٬باید متکی به
تشکلهای توده ای خود باشیم.
اگر دشمن توپ ٬و تانک و
تفنگ دارد ٬ما تنها یک سالح
داریم ٬اتحاد ٬تشکل و
همبستگی مان .باید در
تشکلهای واقعی خود ٬در
مجامع عمومی و شوراهای
خود متشکل شویم .قدرت ما
در اتحادمان است .بهترین و
قویترین راه تامین اتحاد مان٬
تشکل در شوراها و مجامع
عمومی است.

کتبة
کٌترل کبرگرٓ

را از سبيت حسة دريبفت ّ تْزيع کٌيذ!

صفحَ 16

يک دًيبٓ ثِتر

ضوبرٍ 186

"تحزب کمونيستی طبقه کارگر" يا خزيدن به سنت "کارگر کارگری"؟
چند کلمه در نقد تزهای اخير کورش مدرسی
علی جوادی

سمینار اخیر کورش مدرسی
در انجمن مارکس – حکمت از
قرار حاصل یک بازنگری
سیاسی و نظری است که طبق
سنت معمول این جریان با
هیاهو و جنجال زیادی نیز
همراه بوده است .به این
مجموعه چگونه باید نگاه کرد؟
این سیاستها بیانگر کدام نگرش
سیاسی و اجتماعی است؟ چقدر
این تالشهای نظری را باید
جدی گرفت؟ آیا این مجموعه
حاوی یک کنکاش جدی و رو
به جلو است یا بر عکس؟ در
بررسی باید از چند سئوال
شروع کرد7
 -١کورش مدرسی دور جدید
فعالیت خود را با پرداختن به
مساله "تحزب کمونیستی طبقه
کارگر" آؼاز کرده است .اولین
سئوالی که در مقابل ایشان
قرار میگیرد این است که
ایشان چه ارزیابی ای از
تجربه حزب سازی خودشان و
مشخصا حزب "حکمتیست"
دارند؟ بهرحال ایشان "لیدر"
حزب معینی بوده است .حزبی
را بهمراه کادرهای بسیاری
ساختند که چند سال از فعالیت
آن میگذرد .سئوال این است که
جمعبندی از این تجربه در
کجای ارزیابی جدید ایشان
قرار میگیرد؟ مسلما هر
ارزیابی انتقادی بدون شک به
نقش خود ایشان هم در حزب
سازی برخورد خواهد کرد و
پراتیک و سیاستهای ایشان در
این زمینه را مورد ارزیابی
قرار خواهد داد .ایشان طی چه
پروسه ای به این نظر رسیده

است که حزبی که خود
ایشان تا همین اواخر در
راس آن قرار داشتند به درد
کاری که امروز میخواهد
انجام دهد ٬نمیخورد؟
 -۲کورش مدرسی مدعی
شکل دادن به "تحزب
کمونیستی طبقه کارگر"
است .اگر با ارفاق٬
صورت ظاهر چنین بحثی
را بپذیریم بدون مکث باید
پرسید با کدام ابزار و نیرو
و ماتلایر انسانی و نیروی
مادی قرار است که چنین
پروژه ای تحقق پذیرد؟
حزب متبوع ایشان که از
قرار نه این کاره است و نه
ماتلایر چنین پروژه ای
است .باالخره نیروی
انسانی این پروژه چگونه
باید شکل بگیرد؟ چگونه
باید متشکل شود؟ زمانی
یک شعار حزب ایشان این
بود که "کارگران به حزب
حکمتیست بپیوندید" اکنون
که روشن شده است نه
کارگری به این حزب
پیوسته است و نه هیچ فعال
کارگری این حزب را
ظرؾ مبارزه کمونیستی
خود میداند ٬و نه این حزب
میداند که مبارزه و
اعتراض کارگر چه رنگ و
بویی دارد ٬تکلیؾ این
حزب با کارگران چیست؟
آیا فراخوان جدید ایشان این
است که به جای شعار
حزب
به
"کارگران
حکمتیست بپیوندید" شعار
"حکمتیستها به کارگران

بپیوندید" قرار گیرد؟ آیا قرار
است ایشان تئوری ارائه دهند٬
نظریه پردازی کنند و جامعه و
"کمونیستهایی" این تزها را
روی هوا بقاپند و آن را مبنای
پراتیک خودشان قرار دهند؟ آیا
این نشان "درک عمیق" ایشان
از رابطه تئوری و پراتیک
سیاسی و کمونیستی است؟ اگر
ایشان قرار نیست کسی را قانع
کند ٬اگر قرار نیست بحث کند٬
چگونه انتظار دارد که موانع این
پروژه را رفع کند؟ آیا خام
اندیشی نیست که صورت ظاهر
این ادعاها را بپذیریم؟ چگونه
میتوان از کسی که خود را از
مسئولیت حزبی ٬به هر دلیلی٬
موجه یا ؼیر موجه ٬کنار کشیده
است انتظار داشت که بتواند
نیرویی برای "تحزب کمونیستی
طبقه کارگر" باشد؟ تحزب
کمونیستی طبقه کارگر در درجه
اول مستلزم تحزبی متشکل از
کارگران و کمونیستهایی است
که هدفشان دگرگونی بنیادی این
جامعه و لؽو کار مزدی و
نابودی استثمار سرمایه داری
است .آیا نباید از ایشان پرسید
شما با کدام ماتلایر انسانی قرار
است چنین "تحزبی" را شکل
دهید؟ آیا ما محق نیستیم این
تالشها را جدی نگیریم؟
 -۳یک رکن تزهای جدید
کورش مدرسی جدال گرایشات
متفاوت اجتماعی در صفوؾ
طبقه کارگر است .به رابطه دو
و
سندیکالیستی
گرایش
سوسیالیستی در صفوؾ طبقه
کارگر اشاره میکند .بمنظور
تؽییر سیاست کمونیسم کارگری

در این زمینه چند نکته
محوری را مبنای تزهای
جدیدش قرار میدهد .الؾ7
کشمکش میان سندیکالیسم و
سوسیالیسم بر سر افق و هدؾ
تالشهای طبقه کارگر را ؼیر
واقعی و زائیده تخیل "چپ
های حاشیه ای" قلمداد میکند.
ب 7کال موجودیت گرایش
سندیکالیستی در ایران را
انکار میکند .چرا که از قرار
سندیکاهای متعددی در جامعه
اجازه فعالیت پیدا نکرده اند.
ج 7نوک تیز حمله خود را
متوجه تالش تاکنونی کمونیسم
برای سازماندهی و تحزب
طبقه کارگر میکند.
الؾ 7این اولین باری نیست که
گرایشات چپ سنتی در برابر
سیاست کمونیسم کارگری در
چنین
سندیکالیسم
قبال
مواضعی اتخاذ کرده اند .پس
از جدایی گرایش کمونیسم
کارگری از حزب کمونیست
ایران یکی از سیاستهایی که
توسط ابراهیم علیزاده ٬از
رهبران خط سانتر سنتی در
آن حزب مطرح شد ٬طرح
همین مساله بود .ایشان هم در
آنزمان اعالم کردند که جدال
سندیکالیسم و گرایش رادیکال
جدال
یک
سوسیالیستی
"روشنفکری" و ؼیر واقعی
است .و به دنبال آن سیاستهایی
که اساسا مبنتی بر سازش
گرایش بورژوا-سندیکالیستی و
راددیکال -سوسیالیستی در
طبقه کارگر بود را در دستور
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کار حزب بی بو و خاصیتشان
قرار دادند .کورش مدرسی در
این چهارچوب سیاست جدیدی
را مطرح نکرده است .به
مواضع عقب مانده در قبال این
کشمکش اجتماعی در صفوؾ
کارگران خزیده است .شاید باید
تاکید کرد که ذهنیت کارگر
لوح خام و نانوشته ای نیست.
طبقه کارگر یک طبقه
اجتماعی است .گرایشات
سندیکالیستی و سوسیالیستی
گرایشات داده شده ای در
صفوؾ طبقه کارگرند .ریشه
دار و با سابقه اند .در پس
رویدادهای سیاسی جامعه هر
روزه تولید و بازتولید میشوند.
از طرؾ دیگر این مجموعه
تالشی برای خلع سالح گرایش
رادیکال و سوسیالیستی طبقه
کارگر در مقابل گرایش راست
و سندیکالیست در صفوؾ این
طبقه است .این تالشها
میکوشند که تحت لوای اتحاد
صفوؾ کارگران عمال اتحاد و
سازش میان گرایشات متفاوت
اجتماعی در صفوؾ این طبقه
را تبلیػ کند .و این امر را تنها
میتوان با نقد و تحریؾ سیاست
و عملکرد گرایش کمونیستی و
رادیکال کارگری انجام دهد.
چگونه؟
ب 7کورش مدرسی مدعی
است که اصوال گرایش
سندیکالیستی در ایران موجود
نیست ! چرا که سندیکاهای
کارگری اجازه فعالیت علنی و
قانونی ندارند .اینکه تشکالت
کارگری اجازه فعالیت قانونی
و رسمی ندارند واقعیت انکار

ناپذیری است .اما مساله بر
سر قانونی بودن یا ؼیر
قانونی بودن ایجاد و فعالیت
تشکلهای کارگری نیست.
مساله بر سر موجودیت یک
گرایش سیاسی و اجتماعی
داده شده در صفوؾ طبقه
کارگر است .مساله بر سر
سندیکالیسم و سیاستهای
سازشکارانه آن در جامعه
است .واقعیت این است که
تقلیل سندیکالیسم به سندیکا
یک تالش ساده انگارانه
برای مخدوش کردن و
مقابله کردن با تالش گرایش
سوسیالیستی
رادیکال
کارگران در کسب هژمونی
و رهبری در صفوؾ طبقه
کارگر است .ما منتقد
سندیکالیسم بمثابه یک
گرایش سیاسی و اجتماعی
سازشکار و بورژوایی در
صفوؾ کارگران هستیم.
سندیکالیسم در ایران عمال
در سنت سیاسی توده ایسم
قرار داشته و با آن
گرایشات تداعی و معنی
میشود .آیا کورش مدرسی
سیاست سندیکالیستی حمایت
از سرمایه های داخلی٬
حمایت از کاالهای داخلی٬
مقابله با "واردات بی رویه"
را که یک سیاست
سندیکالیستی و بورژوایی
است انکار میکند؟ آیا ایشان
گرایش سندیکالیستی محدود
کردن فعالیت کارگری به
کار در چهارچوب قانون
اساسی رژیم اسالمی را
انکار میکند؟ آیا ایشان

سیاست دفاع از جناح اصالح
طلب حکومتی را که سیاست
شناخته شده گرایش سندیکالیستی
است ٬انکار میکند؟ شاید سئوال
این باشد که سندیکالیسم دیگر
چه باید بگوید و یا چه سیاستی
را باید مطرح کند تا ایشان
بپذیرند که سندیکالیسم یک
گرایش موجود در جامعه است٬
زنده است ٬فعالیت میکند؟
گرایشی که در عین تالش برای
بخشی از خواستهای کارگری٬
مبلػ سازشکاری و طرد
رادیکالیسم و سوسیالیسم است.
بهبود زندگی کارگران را
میخواهد اما در چهارچوب
مناسبات سرمایه و استثمار
کارگر .مسلما اختناق سیاسی
رژیم اسالمی عاملی در
جلوگیری از رشد و گسترش این
سیاست است .اما همین عامل
برای گرایش کمونیستی و
رادیکال طبقه کارگر بمراتب
عامل بازدارنده تری است.
بعالوه اگر عدم وجود سندیکا
نشان عدم وجود گرایش
سندیکالیسم در جامعه است آیا
نباید ایشان نتیحه گیری کند که
عدم وجود شوراها و مجامع
روتین شده کارگری هم نشان
عدم وجود گرایش کمونیستی
طبقه کارگر است؟ آیا نباید به
ایشان یک میکروسکپ قوی داد
و خواست که با دقت بیشتری و
با چشم مجهزتری به واقعیت
جامعه نگاه کنند؟ به اعماق نگاه
کنند .آیا ایشان وجود پدیده ها و
گرایشات اجتماعی و موجودیت
آنها را منوط به مشاهده تحرکات
علنی این گرایشات میکند؟ اگر
سندیکا نیست پس سندیکالیسم هم
نیست !؟ آیا این نگرش گوشه
دیگری از همان نگرش سیاسی
ایشان نیست که خواست و جوهر
سرنگونی طلبی توده های مردم
در خیزش سال  ۸۸را تماما ندید
و کل این جنبش را دو دستی

ضوبرٍ 186
تقدیم موسوی و کروبی و
خاتمی کرد؟ واقعیتی که حتی
خود سران اصالح طلب
حکومتی جرئت ادعای آنرا
نداشتند .در هزار و یک شکل
مختلؾ تالش کردند که جنبش
توده های مردم سرنگونی
طلب را در قالب سیاستهای
ارتجاعی جنبش سبز و قانون
اساسی رژیم اسالمی اسیر و
زندانی کنند و بارها نیز ناچار
شدند اعتراؾ کنند که در این
پروژه شکست خورده اند.
در حاشیه باید اضافه کرد 7ما
در عین حال ٬همانطور که
تاکنون بارها تاکید کرده ایم٬
از هر تالش طبقه کارگر برای
متشکل شدن و متشکل کردن
بی قید و شرط دفاع میکنیم.
حق تشکل حق انکار ناپذیر و
یک مطالبه سیاسی ما
کمونیستهای کارگری است.
دفاع از موجودیت هر
سندیکایی به معنای دفاع از
سندیکالیسم و سازشکاری
نیست.
ج 7اما چرا باید این تالشها را
تقابلی با سیاست تحزب
کمونیسم کارگری و سیاستهای
منصور حکمت قلمداد کرد؟
کورش مدرسی در سخنرانی
خود به بهانه نقد گرایشات
"چپ سنتی" و "چپ فرقه ای"
عمال به نقد کمونیسم کارگری
و گرایش رادیکال سوسیالیست
طبقه کارگر می پردازد .از
یک طرؾ کل گرایش
کمونیستی کارگران و کمونیسم
کارگری را با "سخاوتمندی"
ؼیر قابل انتظاری در کمپ و
اردوی "چپ رادیکال" قرار
میدهد و از طرؾ دیگر
سیاست این قشر از کارگران
را ضدیت و دشمنی با طبقه
کارگر اعالم میکند .اما این
اتهامات علیه رادیکالیسم
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کارگری یک روش شناخته
شده و یک رکن سیاست
بورژوایی و سازشکار در
صفوؾ کارگران است .گرایش
راستی که سندیکالیسم و
سیاستهای سازشکارانه خود را
مترادؾ کلیت سیاست و منافع
عمومی طبقه کارگر قرار داده
و هر گونه نقد این سیاستها را
مترادؾ دشمنی با طبقه کارگر
کمونیسم
میکنند.
قلمداد
کارگری منتقد جدی این
ریاکاری توده ایستی –
سندیکالیستی است.
اما همانطور که اشاره شد
قرار دادن این سئواالت در
مقابل کورش مدرسی صرفا

محدود کردن خود و خواننده
به صورت ظاهر قضایا
است .کورش مدرسی
خوشبختانه یا بدبختانه
دارای سابقه سیاسی شناخته
شده ای است .ما دیده ایم که
ایشان چگونه زمانی نه
چندان دور کارگران را
متهم به محافظه کاری و
"چسبیدن به کاله" خودشان
میکرد و در همان حال چه
مورد
در
نظراتی
سندیکالیسم ارائه میکرد.
ایشان نمیتواند این سیاستهای
آنارشیستی و فرقه ای خود
را به کمونیسم کارگری
نسبت داده و فرافکنی کند.

حافظه جامعه هم چندان ضعیؾ
نیست .اشاره ای کوتاه شاید
کافی باشد .آیا ایشان فراموش
کرده است که تا چندی پیش
تالش کارگران برای تشکیل
سندیکا را با لحنی تحقیر آمیز با
"اتحادیه نخود فروشان" مقایسه
میکرد؟ آیا ایشان فراموش کرده
است که حزب متبوع ایشان
اطالعیه صادر میکرد و آمرانه
به کارگران تحکم میکرد که
"بیدار شوید و ؼیرتی نشان
دهید ".آیا ایشان و حزبشان
فراموش کرده اند که در مقابله با
سیاست کمونیستی "بیمه بیکاری
مکفی" سیاست آنارکوپاسیفیستی
"مصادره انبارها" و "اموال
سرمایه داران" را مطرح
میکردند؟ ایشان چگونه این
سابقه "درخشان" را اکنون
توضیح میدهد؟
اما مجموعه سیاستهایی که ایشان
امروز به آن رسیده است٬

سیاستهای جدیدی نیست.
دارای سابقه دیرینه و داده شده
ای در جنبش کارگری و
جامعه است .این مجموعه
مشخصه یک سیاست راست و
عقب مانده کارگر کارگری
است .در این چهارچوب ایشان
باید بداند که این سیاستها
صاحبان خود را دارد و
صندلی خالی شاید برای اشؽال
موجود نباشد .از طرؾ دیگر
این سیاستها مانع جدی و
سختی در مقابل گرایش
رادیکال و سوسیالیستی طبقه
کارگر نیست .قبال نقد شده و
به کناری زده شده است .در
شرایطی که دیگر نه اهرمی
در اختیار دارد و نه حزبی٬
نباید چندان نگران سیاستهای
ؼیر کمونیستی ایشان بود !
دوران این سیاستهای سپری
شده است.

اطالعيَ چِبرم کٌگرٍ اّل حسة اتحبد کوًْيسن کبرگری
ثَ هتقبضيبى ضرکت در کٌگرٍ اّل حسة اتحبد کوًْيسن کبرگری
از کلیَ هتقاضیاى شرکت در کٌگرٍ اّل اتحاد کوًْیطن کارگری تقاضا هی کٌین کَ در اضرع ّقت ّ حذاکثر تا 42
ژاًْیَ  4222توایل خْد تَ شرکت را ترای ها ارضال کٌٌذ .حسب ُوچٌیي از احساب ّ ضازهاى ُای ضیاضی ّ
تؼذادی از اشخاص فؼال در ػرطَ ضیاضی ،اختواػی ،کارگری ّ ٌُری ترای شرکت در کٌگرٍ تؼٌْاى ًاظر دػْت
تؼول آّردٍ اضت.
لطفا توایل خْد ترای شرکت ّ کطة اطالػات الزم تا ایویل زیر تواش تگیریذ .کویتَ تذارکات کٌگرٍ در اضرع ّقت
تَ ایویل ُای شوا پاضخ خْاُذ گفت.
ایمیل تماسwup.congress@gmail.com 7
کميته تدارک کنگره اول حزب اتحاد کمونيسم کارگری
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قدرت مدوسا
پاشنه آشيل حزب اکس مسلم
سعید مدانلو
شان در مورد مسئله فلسطین٬
نقش و موقعیت حکومت
اسراییل و علل حضور
جمهوری اسالمی ٬حماس و
حزب هللا در آن ٬نقش و
موقعیت آنها درقبال مسئلۀ
فلسطین که گویا هیچکدامشان
هرگز بویی از نظرات و
مواضع منصور حکمت در
مورد این مسئله مهم جهانی
نبرده اند و درهر مورد دیگری
که سیاستهای راست و
پوپولیستی حزبشان مطرح شد
یک به یک نقد شدند و در
پاسخ به نقدهای ما درماندند.
اینها به عینه مباحثی است که
نقد ما به آنها حزبشان را دچار
افالس سیاسی کنونی کرده
است.
اگر ما نبودیم حاال پرچم
سبزی را که سفارش داده
بودند با کمال افتخار باالی
سرجنبشی که مدعی آن هستند

برافراشته می بود .اگر حزب
ما نبود تا حاال با سلطنت
طلبها معاهده اخوت امضا
کرده بودند .هربار هیچ هنر
و توانایی دیگری به جزهیوال
سازی از آذرماجدی و شیطان
پردازی از علی جوادی در
خودشان سراغ نیافتند .اگر
کسی در میان ایشان سعی
نمود قدری آدم وارتر صحبت
کند عرصه را به او نیز تنگ
کردند .اعضای رهبری
حزبشان ما را تهدید به "لو
دادن" آی پی هایمان کرد و
زمانی برایمان آرزوی
نابودی سیاسی کردند .اما هر
بار ضعیؾ تر از ماجرا
سربلند کردند.
این اواخر که بحمدهللا قرار
است شاگرد اول ″حقوق
بشر″هم بشوند″ .حقوق بشر″
هم مثل ″دمکراسی ″یک
ابزار سیاسی در دست

توبم فالسفَ تبکٌْى جِبى را
تفسير کردٍ اًذ؛ حبل آًکَ
هسئلَ ثر سر تغيير آًست!

جریانهای مختلؾ بورژوازی
است .از سلطنت طلب و
رادیکالترین
تا
سبزگرفته
جناحهای بورژوازی مدام
خودشان را با آنها آرایش
میکنند .کدام قرار و قطعنامه ای
را سراغ دارید که در زمان
منصور حکمت از جانب حزب
صادر شده باشد و ما در آن خود
را نه منتقد بلکه ″بهترین نمایندۀ
حقوق بشر ″و ″دمکراسی″
معرفی کرده باشیم؟ کدام جلسه
عمومی و ؼیرعمومی بود که
صحبت ایندو شده باشد و ما به
نقد هردوی آنها مبادرت نورزیده
باشیم؟
کمپین گذاشتن علیه اعدام و
سنگسار و شکنجه و کشتار
درجمهوری اسالمی اتفاقا ً بسیار
هم ارزشمند است و بدون شک
حصول موفقیت و پیشروی در
آن دستاوردها و امکانات مناسبی

ضوبرٍ 186
را نیز به دنبال خواهد داشت.
امکان دستیابی به میدیا٬
جلسات و امکانات موجود را
برای پیشبرندگان کمپین به
مراتب آسانتر میکند .چه
ثمری دارد که شما دست
آوردهای کمپینهای تان را
خرج ″حقوق بشر ″میکنید و
خودتان را ″نمایند خوشنام
حقوق بشر ″معرفی میکنید؟ ″
نمایندۀ خوشنام حقوق بشر″
شدن حاصلی بجز بدنامی
برای حزبتان نخواهد داشت.
به همان جایی رهنمونتان می
شود که عرب نی انداخته بود.
این وضعیت اسفبار سیاسی
تان است که ناگزیرتان میکند
ناسزا گفتن به ما را به دستور
کار و وظایؾ حزبیتان تبدیل
کنید .امیدمان این است ٬که
اگر کمونیست نیستند ٬که
نیستند ٬اگر حکومت کارگری
و انقالب کارگری جایی در
سیاستهایتان ندارد ٬که ندارد٬
حداقل یک جریان با پرنسیپ
راست و سکوالر باشید .آیا
این توقع زیادی است؟
هفدهم ژانویه ۲٦١١

اعذام قتل عوذ دّلتی است!
اعذام اسن دّلتی آدهکطی است!
حکْهت اعذام ثبيذ سرًگْى ضْد!

کبرل هبرکس

زًذٍ ثبد جٌجص هجبهع عوْهی!
زًذٍ ثبد ضْراُبی کبرگری!

سرًگْى ثبد جوِْرٓ اسالهٔ!

زًذٍ ثبد جوِْرٓ سْسيبليستٔ!

يک دًيبٓ ثِتر
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ضوبرٍ 186

قدرت مدوسا
پاشنه آشيل حزب اکس مسلم
سعید مدانلو
واکنش ″حزب اکس کمونیست
کارگری ″و مدافعینش هربار
بر سرهرموضوع و مطلبی در
برابر ما تاکنون چیزی بجز
نمایش عجز و عصبیت محض
نبوده است .هربار نتیجه
هرموضوع و مطلبی که
فیمابین دو حزب پیش کشیده
شد عاقبتی جز این نداشته
است.
هرکه مطلبی می نویسد و یا
هرحرفی میزند ظاهراً قاعده
بر این است که روی شعور و
تعقل مردم حساب کند .آدم می
نویسد و می گوید که عده ای
از مردم که او شعور و تعقل
را در وجودشان فرض
میگیرد ٬بخوانند و بشنوند و
قضاوت کنند  .آنهایی که
برسرهر مطلب و بحثی که
پیش می آید مستاصل و دست
پاچه میشوند و خودشان را به
فن ضد کمونیستی ″آژیتاسیون
نفرت ″مسلح میکنند ٬قطعا ً
دلیلش اینست که چیزی برای
گفتن در چنته شان ندارند و
مجبور میشوند شعور و تعقل
مردم را نادیده بگیرند .حزب
مزبور هر بار که به مصاؾ
نقدهای حزب ما به آنها می
آید ٬شکننده تر و مستاصلتر
از گذشته می نماید.
به ؼیر از ناسزاهای شبه حزب
اللهی بهترین گفته هایشان در
مورد ما اینهاست″ 7مردم اینها
دو نفر بیشتر نیستند ٬محفلی
هستند که عظمت ما را نشانه
رفته اند ٬کسی تحویلشان
نمیگیرد ٬معرکه میگیرند و
قس علیهذا ".هیچ چیزی جز

این برای پاسخ گفتن در
هنوز
ندارند.
اختیار
ناگزیرند با شمشیر کهنه و
زنگ زده ″نوید بشارت ″به
مصاؾ ما بشتابند .ما در
مورد آن نوشته ایم و رفتار
ؼیر انسانی و بی پرنسیپی
شان را مورد نقد همه جانبه
قرار دادیم .دریػ ازیک
پاسخ که بیجا و نامعقول
بودن موارد مطرح شده
درآن را نشان داده باشند.
″نوید بشارت ″همه آنچیزی
را که در مقابل ما به آن
نیاز داشتند برایشان فراهم
کرد .نمیتوانند از آن دل
بکنند .کامالً روشن است که
به ؼیر از این قادر نیستند
سالح دیگری در انبار
توپخانۀ حزبشان ذخیره
کنند .این جریان باید ″نوید
بشارت ″را ستایش کند و
دور ضریح امامزاده اش
طواؾ کند و ورد بخواند.
از ابتدا نقش بالگردان را
برایشان داشته است .هرجا
که درماندند زیربؽلشان را
گرفته است .تقریبا ً بابت هر
نقدی یا با ناسزا و توهین
پاسخ داده اند یا به ″نوید
بشارت ″دخیل بسته اند.
بسیاری از ما راجع به
اسطورۀ مدوسا شنیده ایم.
بسیاری از اسطوره های
کالسیک ریشه در وقایع
کوچک و بزرگی دارند که
در اعصار ابتدایی تمدنهای
بشری به وقوع پیوسته اند.
اسطورۀ مدوسا صورت
منفی پردازی شده و

محیرالعقولی از واقعیت وجود
قوانین
که
است
زنی
مردساالرانه خدایان را زیرپا
گذاشته بود و به اراده خود عمل
میکرد .بررسی های تاریخی
دیگری داللت میکند براینکه او
زن مبارز ومقتدری بود که
مدتها قبل از شکل گیری تمدن
یونان باستان فرمانروایی قبیله
آمازون در نواحی جنگلی شمال
آناتولی را به عهده داشت .در
این قبیله زنان و مردان
درصفوؾ جنگاوران قبیله
میجنگیدند .واقعیت این است که
سران قبایل متخاصم از عهده
مدوسا و مردم قبیله اش بر
نمیامدند و موفق به شکستش
نمی شدند .اسطوره مدوسا به
شکلی که هم اکنون موجود است
بعدها در فرهنگ و ادبیات
حاکمیت های مردساالرانۀ
ساخته و پرداخته شد .مدوسا با
نفرین خدایان بصورت هیوالیی
درآمد که بجای مو روی سرش
مارهای کریه منظر و فوق
العاده سمی روییده بود .نگاه در
چشمان او مردان را به مجسمه
ای از سنگ بدل میکرد .مدوسا
به فرمان خدایان المپ با روشی
خاص و شمشیری مخصوص
سربریده شد.
کاراکترپردازیهای این حزب از
آذر ماجدی دقیقا ً در همین قالب
و محتواست .آذر ماجدی
برایشان نمونه مدوسا است.
بجای نقد اصولی که از آن
عاجزند فحش و ناسزا میدهند.
نمیتوانند قدرت یک رهبر زن
کمونیست را تحمل کنند ٬به
مشمئزکننده ترین ادبیات متوسل
میشوند .زن کمونیستی که

"جسارت" میکند نقدشان کند
را باید لعن و نفرین کنند.
حقیقت گویی کمونیستی را
نمیتوانند تحمل کنند ٬پس به
شیطان سازی متوسل می
شوند .باید لجن پراکنی کرد.
باید جوهر کاله مخملی روش
برخورد را به نمایش گذاشت.
باید آذر ماجدی را مدوسا کرد
تا بتوان نقد تیزش به
سیاستهای راست و بورژوایی
شان را خنثی کرد .این کار را
نکنند چه کنند؟ و این محصول
یک چرخش اجتماعی به
راست است .با همان شدتی که
با جریانات راست و سلطنت
طلب میگویند و میخندند و از
کشتی گرفتن با رضا پهلوی
اجتناب میکنند با همان شدت
هم به جنگ ما کمونیستهای
کارگری و گذشته خودشان می
آیند .گویی باید گذشته خودشان
را منکوب کنند تا با وجدان
راحت به راه آینده و جایگاه
آینده ناقابل خود دلخوش کنند.
اما ما هرگز خود را نیازمند به
ترور شخصیتی حمید تقوایی و
یا هرکسی از رهبری حزبشان
نیافتیم .در این مورد تنها پاسخ
زشتکاریهایشان را دادیم و
بس.
اکس مسلم ٬انقالب انسانی-
حکومت انسانی ٬سران سبز به
همراه مردم ٬کشتی نگرفتن با
رضا پهلوی و سایر
رویدادهای مربوط به آن٬
موضع راست پروآمریکایی
ثقيَ هطلت در صفحَ 19

