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ليبی :کدام آينده؟
علی جوادی

سياوش دانشور

صفحه 3

پرسشھائی از علی جوادی

بعد از قذافی
تنھا ھشت ماه از شروع تحوالت انقالبی در کشورھای
خاورميانه و شمال آفريقا ميگذرد و نقدا بن علی ،حسنی
مبارک ،عبدﷲ صالح و معمر قذافی سرنگون شده اند.
ھمه چشمھا به بشار اسد در سوريه و علی خامنه ای در
ايران بعنوان کانديدھای بعدی دوخته شده است .سران
حکومتھائی که طی اينمدت کوتاه سقوط کرده اند ،تا قبل
از شروع تحوالت و موج انقالبی ،با ثبات و قدرتمند
بنظر ميرسيدند و عليرغم پاره ای مشکالت جزو
کشورھائی بودند که در يک رابطه منظم و فعال سياسی
و اقتصادی با دنيای پيرامون قرار داشتند .حتی قذافی
"ديوانه" اينقدر عقل داشت که اصطکاکھا را با غرب
کاھش دھد و روی دوش استثمار و ثروت باد آورده با
حکومت فاميلی مشغول ريخت و پاشھائی بود که
موضوع خبری برای رسانه ھای جنجالی فراھم ميکرد.
حقيقت اينست که آنچه خواب خوش ديکتاتوريھای
سرمايه را در مقياس جھانی به ھم زد ،ترکيدن غده
چرکين بحران اقتصادی جھان سرمايه داری بود.
سونامی جنبش ھای ضد کاپيتاليستی که از فرانسه و
کشورھای اروپائی شروع شدند بسرعت خود را به
سواحل خاورميانه و شمال آفريقا و آمريکای التين
رساند .جنبشی کالسيک و "غير مد روز" عليه فقر و
مقابله با نسخه ھای بورژوازی برای رفع بحران .جنبشی
که در عين حال از يک نقطه عزيمت واحد برخوردار
بود اما شکل بروز آن بنا به مختصات سياسی و
اقتصادی کشورھا و مسائل قديم و جديد در آنھا بدرجه
ای متفاوت بود .در کشورھائی که تشکل و اعتصاب
جرم است و به گلوله بسته ميشود ،حکومت فاميلی و
ارتجاع قرون وسطائی سکان اداره سرمايه داری را
بعھده دارد ،اين تصور که کارگر در
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بعد از قذافی ...
مصر و تونس و سوريه و ايران و
ليبی به سبک کارگران نسبتا
متشکل در فرانسه و ايتاليا و
يونان اعتراض و اعتصاب کند
اينکه
نيست .مضافا
واقعی
دمکراسی در شرايط بحران
اقتصادی چھره اش پليسی تر
ميشود .ديديم که با اولين تحرکات
فرا قانونی و فرا پارلمانی
معترضين در فرانسه و يونان و
اسپانيا و انگليس ،دمکراسی يک
شبه زرق و برق ھا را کنار زد و
ديکتاتورھائی که عمری ژست
دمکراسی و تولرانس گرفته بودند
به قوانين بيسمارکی رجعت
کردند .بحران اقتصادی و عروج
جنبش ھای ضد کاپيتاليستی پرده
ھا را ھمه جا کنار زد و
بورژوازی را ھمانطور که ھست
در مقابل ميلياردھا بشر بنمايش
گذاشت .بحث فقط برسر تشديد
استثمار و کاھش دستمزدھا و
بيکاری نجومی نيست .بورژوازی
آگاھانه دارد مردم را به گرسنگی
و حتی بردگی و کار مجانی ھمه
جا وادار ميکند .در کنار اعمال
سياست فقر و اختناق ،بميدان
آوردن ماشين ميليتاريسم و جنگ
و ميدان دادن به نيروھای دست
راستی فاشيست و سياست آنتی
کمونيسم فعال ،وجوه ديگر تقابل
بورژوازی با بحران اقتصادی و
پيامدھای سياسی آن است.
با اينحال بورژوازی ھميشه تاريخ
را نميسازد .تاريخ واقعی محصول
مبارزه طبقاتی در جامعيت آنست.
وقتی جوامع و مردمی که عمری
تحت انقياد سياسی و اقتصادی
بوده اند و حتی بخشا انقياد و
فرودستی خود را توجيه ميکردند،
در مقياس وسيع برميخيزند،
آنوقت قوانين پايه ای خود را
ديکته ميکنند و خوابھای خوش
بورژواھا به کابوس تبديل ميشود.
نيروھائی از صحنه حذف و
نيروھائی ميداندار ميشوند .از
راست جديد نئوکنسرواتيو با
سياست و اقتصادی اش تا
ديکتاتوريھائی که با نسخه بانک

جھانی و نگھبانی حوزه کار
ارزان و توليد فوق سود لنگر
دمکراسيھای معدود و مرفه
بودند ،يکی بعد از ديگری فرو

ميريزد .سنت انقالبی به حق و
بنا به خصلت انترناسيوناليستی
اش مانند اپيدمی سياسی خود
را گسترش ميدھد و حتی
حکومت نژاد پرست اسرائيل
را زير منگنه قرار ميدھد .افق
دمکراسی در مرکز آن کور
ميشود اما کماکان برای
کشورھای متکی به کار ارزان
و کارگر خاموش بعنوان
زرورق شيک سرکوب و اعاده
نظم سرمايه در دوران انقالبی
تجويز ميشود .ميليتاريسم اينبار
با عنوان "بشر دوستانه"
ميدانھای جديد آزمايش سالح و
کشتار جمعی و تروريسم
ھوائی کشف ميکند و به
اعتراض برحق مردم محروم
خون ميپاشد .با تعميق بحران
اقتصادی و تبديل آن به يک
بحران ھمه جانبه سياسی و
اجتماعی ،اقتصاد فرعی ميشود
و شکل دادن به سيمای سياسی
آتی اين کشورھا در چھارچوب
رقابتھای جھانی و امپرياليستی
تشديد ميشود .روند انقالبی به
شھادت تاريخ ھمه را ناگزير
ميکند.
بازتعريف
به
چھارچوبھای قديمی بی اعتبار
ميشوند و مجموعه ای از
سواالت قديم و جديد به صدر
سياست رانده ميشود.

شماره 217

امروز ائتالف ناتو ميتواند جشن
"پيروزی" پايان قذافی و به رخ
کشيدن تصوير "نجات بخش"
ماشين ميليتاريسم را در مقابل
چشمان حيرت زده مردمی که برای
آزادی و برابری و رفاه به پا
خواستند برپا کند .ميليتاريسم بی
آبرو و آدمکش در پايان دوره بوش
امروز در دوره اوباما "ناجی" و
"بشردوست" ميشود و به اميد و

تحرک جريانات پرو غربی در
اپوزيسيون کشورھای اختناق و
اسالم زده تبديل ميشود .تحرک
جدی برای گوشمالی نظامی بشار
اسد آغاز شده است .اما تکرار
سناريوی ليبی در سوريه پای
اسرائيل و ترکيه و جريانات
تروريستی اسالم سياسی را نيز
وسط ميکشد .موقعيت استراتژيک
سوريه برای طرفين درگير در
منطقه ،تکرار سناريوی ليبی را با
پيچيدگيھای ويژه روبرو ميکند .با

اينحال راھی برای بقا و دوام
حکومت بشار اسد نمانده است.
اگر مردم محروم سوريه موفق
نشوند به نيروی خود حکومت
بشار اسد را سرنگون کنند ،شايد
يک جنگ منطقه ای به داد بشار
اسد برسد و مسئله سوريه را به
مسئله ای منطقه ای و جنگ
قطبھا و ائتالفھای فراکشوری
تبديل کند.
قذافی تمام شد .جدال برسر آينده
ليبی تازه شروع شده است .سقوط
قذافی و سقوط قريب الوقوع بشار
اسد ،اين نکته مھم را در بر دارد
که سياست قتل عام شھروندان
معترض نه فقط ضمانتی برای بقا
نيست بلکه و بويژه در متن
بحران جھانی و خيزشھای توده
ای بعنوان فاکتوری در تشديد
روند فروپاشی و سرنگونی عمل
ميکند .آيا جمھوری اسالمی از
اين رويدادھا درسی ميگيرد؟ آيا
آگاھانه سرنوشتش را به
سرنوشت حکومت بعثی بشار اسد
گره ميزند؟ آيا از دست رفتن
پايگاھھای اسالم سياسی جمھوری
اسالمی را به يک سياست حفظ
خود و تقويت خط مشی سازش با
غرب سوق خواھد داد؟ آيا مردم
به حکومت اسالمی فرصت
ميدھند؟ پاسخ سواالتی از اين
دست بسرعت معلوم ميشود* .

پروين نودينيان
درگذشت!
با کمال تاسف مطلع شديم که روز جمعه  ١٩اوت  ٢٠١١پروين نودينيان
در بيمارستانى در شھر ھانوفر آلمان درگذشته است.
رفيق پروين نودينيان از کمونيستھاى ايران ،عضو قديمى کومه له و از
زندانيان سياسى دھه شصت بود .پروين نودينيان در زندان و بدنبال
شکنجه ھاى مستمر به بيماری “اسکلرو درمی” مبتال شد و قريب بيست
سال با اين بيمارى جنگيد.
درگذشت پروين نودينيان را به اعضاى خانواده ،رفقا نسان و اسد
نودينيان ،بستگان و ھمرزمان پروين صميمانه تسليت ميگوئيم .يادش
گرامى باد!
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠اوت  ٢٩ – ٢٠١١مرداد ١٣٩٠
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ليبی :کدام آينده؟
علی جوادی
ديگر ترديدی نيست که حکومت
استبداد سرمايه در ليبی ،حکومت
معمر قذافی ،عمرش تمام شده
است .مقاومتھای پراکنده در
طرابلس و شھر زادگاه معمر
قذافی تنھا لحظات پايانی سقوط
رژيم چھل و دو سال استبدادی
قذافی اند .توده ھای مردم
سرنگونی طلب و مسلح در
طرابلس و شھرھای اصلی ليبی
در حال پايکوبی و جشن و در
حال پايان دادن به يک دوره سياه
از زندگی خود ھستند .عکسھای
قذافی را پاره پاره ميکنند .اسلحه
در دست مردم است .مقاومتھای
پراکنده به سرعت در ھم شکسته
ميشود .سنگرھای بقايای حکومت
به سرعت در حال سقوط و
فروپاشی است .روزھای شيرينی
است!
اما يک سئوال واقعی ذھن را در
کمر کش اوضاع کماکان به خود
مشغول ميکند :آيا آينده ليبی از
آنچه تاکنون جاری بوده است
متفاوت خواھد بود؟ آيا اين مردم
مزه آزادی و برابری و رفاه را
خواھند چشيد؟ آيا زندگی بعد از
قذافی در عين حال زندگی بدون
استبداد ،بدون محروميت ،بدون
استثمار ،بدون نابرابری و فقر و
فالکت خواھد بود؟ آيا کارگر ھم
مزه آزادی و زندگی را خواھد
چشيد؟ يا باز شاھد نوعی ديگری
از استبداد و نابرابری و فقر و
فالکت در ليبی خواھيم بود؟ کدام
آينده؟ به اين سئوال و سئواالت
متعددی بايد پاسخ داد.
 - ١مردم ليبی حق داشتند تا
حکومت قذافی را نخواھند .مردم
ليبی حق داشتند تا برای سرنگونی
بيش از چھار دھه استبداد نظامی
در ليبی بپاخيزند .مردم ليبی حق
داشتند حکومت وحشی قذافی را
نخواھند .مردم ليبی حق داشتند که
عليه فقر و فالکت و عقب ماندگی

و محروميت قيام کنند .مردم
ليبی حق داشتند تا سھم خود را
زندگی و رفاه و ثروت
اجتماعی طلب کنند .مبارزه
اين مردم بخشی از خيزش
عظيم توده ای در سراسر
خاورميانه و شمال آفريقاست.
مبارزه ای حق طلبانه است.
اين مردم حق دارند شاد باشند.
حق دارند سرنگونی قذافی را
جشن بگيرند ،حق دارند
پايکوبی کنند.
 -٢سرنگونی رژيم استبدادی
سرمايه در ليبی يک حلقه در
تحقق آزادی و برابری و رفاه
و دستيابی به جامعه ای
متضمن اين خواستھای پايه ای
مردم است .تحقق کوچکترين
خواستھای مردم در جوامعی
شبيه ليبی و ايران و مصر و
سوريه مستلزم سرنگونی ھمه
جانبه چنين رژيمھايی است.
تحقق ھر ذره از آزادی و
برابری و حقوق شھروندی در
جامعه در گرو سرنگونی قاطع
و تعيين تکليف نھايی با
حکومتھای اين چنينی سرمايه
است .از اين رو ما خود را در
احساس پيروزی اين مردم بر
حکومت استبدادی قذافی
شريک ميدانيم .
 -٣پروسه تحوالت در ليبی
برخالف پروسه سرنگونی
رژيمھای حسنی مبارک در
مصر و بن علی در تونس
طوالنی تر و با مشقت بيشتری
ھمراه شد .بيش از  ١٣٠٠نفر
در جريان اين مبارزات کشته
شدند .قيامھا و شورشھای
شھری نتوانستند ھمزمان در
تمامی شھرھا به پيروزی دست
پيدا کنند و حکومت قذافی را به
يکباره ناکار کنند .رژيم ضربه
خورده قذافی پس از يک دوره
از مبارزات مردم با جمع و
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جور کردن نيروھای خود مذبوحانه
تالش کرد تا با کشتار و سرکوب
وحشيانه به اين خيزش توده ای
پايان دھد .مقاومت جنايتکارانه
حکومت قذافی به خيزش توده ای
مردم ابعاد متفاوت و الجرم نظامی
و قھرآميز بخشيد .در دستور قرار
گرفتن بعد نظامی در اين تحوالت
يک ضرورت انکار ناپذير مقابله با
حکومت وحشی قذافی بود.
 -۴تالش و تھديد رژيم قذافی در
قتل عام مردم در شھرھای
بپاخواسته بھانه ھای الزم به آمريکا
و ناتو برای دخالت نظامی در
اوضاع ليبی را داد .ناتو با مجوز
قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل
وارد پروسه تغيير و تحوالت در
ليبی شد .ھمانطور که پيش بينی
ميشد دخالت نظامی ناتو در ليبی
اھدافی کامال فراتر و ھمه جانبه
تری از تامين چتر حفاظتی در
مقابله با سياست قتل عام قذافی را
دنبال ميکرد .غرب از طريق ماشين
نظامی و سرکوب خود عمال اھرم
شکل دادن و دخالتگری در اوضاع
متحول ليبی را بدست آورد .اين
ابزار اکنون در خدمت شکل دادن به
حکومت آتی مورد نظر غرب در
ليبی عمل خواھد کرد .ھدف اين
نيرو حفظ مناسبات استثمارگرايانه
در ليبی ،حفظ و تامين منافع
اقتصادی و سياسی سرمايه در ليبی،
جلوگيری از تعرض توده ھای مردم
به دستگاھھا و بنيادھای نظام
طبقاتی در پس اين تحول و شکل
دادن به حکومتی متضمن منافع
سرمايه در اين جامعه است.
 -۵اپوزيسيون ليبی که اکنون صحنه
گردان اوضاع است ،ترکيبی از
جريانات ناسيوناليست پروغربی،
اسالميست و بخشھايی از حکومت
سابقی ھا است .وزير دادگستری
حکومت قذافی در راس "شورای
موقت گذار" ليبی قرار دارد .اين
نماينده
بھيچوجه
اپوزيسيون
خواستھای مردم بپاخواسته نيست.
ھيچ درجه ای از آزاديخواھی و
برابری طلبی را نمايندگی نميکند.
اين جريانات ائتالفی ناپايدار را
اکنون تشکيل ميدھند که بدون ترديد
ائتالفشان به زودی درھم خواھد
شکست .ناتو اکنون يک وزنه تعيين
کننده در تعيين اوضاع آتی در

تحوالت آتی ليبی است .دستور
اول اين حکومت پس از خاتمه
دادن به مقاومتھای پراکنده
جريانات مدافع قذافی "کنترل
اوضاع" و جلوگيری از اراده
مردم در تحميل خواسته ھا و
اھدافشان است .اھداف ديگر اين
دولت ھمان نقشه عمومی ای است
که ھمه حکومتھای موقت سرمايه
در دستور دارند :شکل دادن به
مجلس موسسان ،تصويب قانون
اساسی جديد ،و در عين حال
تالش برای خارج کردن مردم از
صحنه تحوالت و تثبيت قدرت
ارکان حکومت بورژوازی و
سرمايه.
 -۶تاريخ ناتو و غرب در شکل
دادن به حکومتھا کامال روشن
عراق،
به
است .نگاھی
افغانستان ،مصر ،و تونس
نشانگر اين واقعيت است که
خميره حکومت آتی را با ماتريال
مذھب ،ناسيوناليسم ،و تعھد به
سرمايه پی ريزی خواھند کرد.
يک رکن اساسی شکل دادن به
اوضاع آتی مورد نظر غرب
جلوگيری از دخالت مردم
بپاخواسته در شکل دادن به
آلترناتيو حکومتی مورد نظرشان
است .خارج کردن کنترل اوضاع
از سلطه نفوذ مردم بپاخاسته و
شکل دادن به ارتش و نيروھای
سرکوب از ارکان اصلی حکومت
موقت آتی است .سرمايه بدون
دستگاه سرکوب بدون زندان و
دادگاه و ارتش نميتواند حکومت
خود را مستقر کند.
 -٧ھم اکنون مردم بپاخواسته در
طرابلس و برخی ديگر شھرھا
دست به ايجاد ارگانھای محلی و
منطقه ای برای حفاظت از خود
مقابل
در
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نمايش "انتخابات" حکومت را درھم بکوبيد!
سعيد مدانلو
نمايش انتخابات مجلس اسالمی در راه است .اين
"انتخابات" بنا به کشمکشھای حاد باندھای
حکومتی و موقعيت وخيم رژيم اسالمی تعيين کننده
است .اما برای مردمی که تحوالت انقالبی در
کشورھای منطقه و دنيا را با اشتياق دنبال ميکنند،
آرزويشان سرنگونی سيد علی و رژيم اسالمی
است و نه فرستادن مشتی چاقوکش قديم و جديد به
مجلس برای تداوم حکومت فقر و اختناق و اسالم.
ما می گوئيم سياست تحريم ناکافی است .تحريم در
مقابل شرکت طرح ميشود اما درخود اين مفھوم را
دارد که گويا مشکل خود حکومت اسالمی نيست
بلکه موازين مثال غير دمکراتيک انتخاباتش است.
سياست "تحريم انتخابات" بويژه امروز که سبزھا
و بخشی از اصالح طلبان نيز به سياست تحريم

ليبی :کدام آينده ...
نيروھای پراکنده و زخم خورده قذافی زده اند .اين
ارگانھا ميتوانند نطفه ھای حکومت آتی باشند.
جوانان که ھفتاد درصد جمعيت اين کشور را
تشکيل ميدھند يک نيروی تعيين کننده در کنار
طبقه کارگر و ساير نيروھای آزاديخواه و برابری
طلب در شکل دادن به ارگانھا و پايه ھای حکومت
آتی اند .کشمکش بر سر چگونگی شکل دادن به
حکومت آتی به سرعت در محور جدالھای آتی
قرار خواھد گرفت .
 -٨آزادی و برابری و رفاه مردم در ليبی در گرو
شکل دادن به حکومتی است که ھدفش نه حفظ
مناسبات ضربه خورد سرمايه در ليبی بلکه درھم
شکستن قطعی و نھايی آن است .تنھا و تنھا يک
حکومت کارگری ،يک جمھوری سوسياليستی،
ميتواند تضمين کننده خواستھای پايه ای مردم در
ليبی باشد .در غير اين صورت ما شاھد شکل
گيری شکل ديگری از حکومت سرمايه در ليبی
خواھيم بود .ترکيبی از حکومتھای اسالمی و
ناسيوناليستی و قوم پرست .آزادی و برابری و رفاه
مردم ليبی در گرو درھم شکستن مناسبات سياسی
و اقتصادی سرمايه در اين کشور است .
 -٩آينده از ھم اکنون مسجل و رقم خورده نيست.
توده ھای مردم بپاخواسته و نسل جوان ميتوانند
سرنوشت ديگری را برای ليبی ،سرنوشتی متفاوت
را رقم بزنند .اين روزھا روزھای سرنوشت سازی
است* .

پيوستند ،بيش از پيش مغشوش و مشروعيت
ضمنی برای جمھوری اسالمی در بردارد.
معلوم نيست آنکه مخالف کل اين بساط است و
تحريم ميکند با آنکه آرزوی دوره امام قاتل را
دارد و تحريم ميکند چيست؟ تحريم کننده تا
ديروز حکومتی در حقيقت مشکلش با
جمھوری اسالمی نيست .او مشکلش عدم
وجود اين امکان است که او ھم بتواند در
جمھوری اسالمی برای حکومت کردن انتخاب
شود.
در مقابل سياست ارتجاعی شرکت در
انتخابات جمھوری اسالمی و سياست مغشوش
تحريم ،ما يک سياست فعال انقالبی را پيشنھاد
ميکنيم .تا روز انتخابات ھر جا و ھمه جا عليه
بساط تبليغاتی و جلسات و سياست جلب مردم
به اين مضحکه بايد فعال بود و در روز
"انتخابات" با قدرت و متحدانه به خيابانھا آمد.
ما از مردم ميخواھيم مانند مردم در مصر و
تونس و فرانسه و اسپانيا و يونان برای رای
دادن يعنی طرح اميال واقعی شان به خيابانھا
بيايند .در يک چنين فرصتی جمھوری اسالمی
به ناگزير در حداقل قدرت تھاجمی ممکنش
قرار ميگيرد .در روز انتخابات قوای مسلح و
انتظامات جمھوری اسالمی به ناگزير و تا حد
امکان در موقعيت "مامور حفظ آرامش"
آرايش ميگيرند .از موقعيت "حفظ آرامش" که
قوای انتظامی در آن قرار دارند ،مردم بھترين
فرصت را برای بيرون ريختن در اختيار
خواھند داشت .حضور جمعيتھای وسيع در
خيابانھا و ازدحام در حوزه ھای "رای گيری"
و زدن زير صندوقھا و به ھوا رفتنشان ابداً
امر غير ممکنی نيست .تصورش نيز غير
معقول به نظر نمی رسد .جمعيت انبوه اين بار
ميتواند صندوقھا و بساط انتخابات جمھوری
اسالمی را روی سرشان خراب کند .الزمه
چنين کاری اينست که در دوره موسوم به
"تبليغات و کمپين انتخاباتی" مردم بتوانند يک
حضور فعال و اعتراضی را عليه کل اين
وضعيت فراھم کنند .در جنين صورتی حتی
امکان برچيده شدن "بساط انتخابات" از جانب
خود جمھوری اسالمی وجود دارد.

روز "انتخابات" که مردم با خيال امن
تری به خيابان می ريزند ميتواند روز
بسيار مخاطره آميزی برای جمھوری
اسالمی تلقی شود .جمھوری اسالمی
ناگزير است که حضور يک جمعيت وسيع
را تحمل کند و زير بار خطرش برود .ھر
جمعيت وسيع بويژه زمانی که "اجازه" و
محمل حضور گسترده را ھم داشته باشد
بزرگترين خطر برای جمھوری اسالمی
تلقی خواھد شد .در يک جنبش اجتماعی و
نظير آنچه که در ايران دارد می گذرد
ھميشه آدم ھای داخل خانه با جمعيت داخل
خيابان فرقشان از زمين تا آسمان است.
روی اين حساب بود که حتی احتمال به ھم
ريختن بساط انتخابات در زمان خاتمی ھم
از جانب مردم وجود داشت ،حاال که جای
خود دارد .ھمين فرق ماھوی جنبش مردم
با جريان اصالح طلبی و سبز است که
کمونيسم کارگری از ابتدا آنرا واقعی می
پنداشت و رويش حساب ميکرد.
در فضای سياسی ايران و منطقه و دنيا
شرکت وسيع مردم برای اعالم رای واقعی
شان يعنی "انحالل ،انحالل ،جمھوری
اسالمی انحالل" محتمل است .مسئله ساده
است .روز انتخابات رژيم است و قرار
است ما شھروندان اسير برويم و رای
بدھيم به الت و لوتھای مجلس که عليه مان
قانون فقر و فاقه و ضد زن و خرافات
اسالمی تصويب کنند .ما ميگوئيم روز اين
نمايش به خيابانھا بريزيد و با پاھايتان و با
فريادتان رای انحالل جمھوری اسالمی را
به دنيا اعالم کنيد .ھرجا ميتوانيد
صندوقھای مارگيری و تقلب اسالمی شان
را توپ فوتبال کنيد و به دور باطل
انتخابات ارتجاع مھر پايانی بکوبيد!

خامنه ای بايد برود ،رژيم بايد برود!

يک دنياى بھتر

صفحه 5

شماره 217

پاپ در اسپانيا:
کار سرمايه داری به دعا کشيده شده است!
فرشاد مجد
حضور پاپ بنديکت شانزدھم در
اسپانيا که قرار بود به بھانه
بزرگداشت روز جھانی جوانان
انجام شود با اعتراضات گسترده
جوانان و مردم اسپانيا روبرو شد.
پاپ قرار بود تا با وعده انقالب
ايمان در قلب ھا و نصيحت سران
سرمايه دار دول اروپايی موازنه
ای در اوضاع بھم ريخته سياسی
و اجتماعی و اقتصادی در اروپا
ايجاد کند .اما ھنوز پايش را در
اسپانيا نگذاشته بود دھھا ھزار
معترض جواب محکمی را به پاپ
و دستگاه عريض و سازمان يافته
مذھب مخابره کردند :ديگر مذھب
کارکردش را بعنوان سوپاپ
اطمينان نظام ھای طبقاتی از
دست داده است .ديگر مذاھب و
دستگاه ھای مافيايی چون واتيکان
قادر به متوھم کردن عقب مانده
ترين جوامع ھم نيستند و جواب
بيکاری و بی حقوقی طبقه کارگر
را نمی شود با حواله جات مذھبی
داد.
ھر چند تاريخا سرمايه داری ھر
جا به مشکل و بحران سياسی و
اقتصادی رسيده دست به دامان
دستگاه مذھب و جھل و خرافه
برای اخته کردن اعتراضات
اجتماعی و جلوگيری از سقوط
دولت شده است و بعضا جاھايی
به مدد اين دستگاه قرون وسطايی
توانسته جان از مھلکه به در ببرد
اما اين بار اوضاع به شدت فرق
می کند .اوال دستگاه مذھب
واتيکان جدا از تمام مشکالت
اجتماعی اقتصادی سياسی نظام
سرمايه داری خود دچار بحران
است .ھر تک شھروندی در اروپا
امروز می داند که دستگاه مذھبی
چون واتيکان و مفتخورھايی چون
پاپ و کشيک ھا ناقض حقوق
ابتدايی شھروندان از کودکان که
يک نمونه وسيع آنند تا زنان و
کارگران ھستند .تا ھمين امروز
ھم به مدد معذرت خواھی و با سر

خم شده در برابر بشريت
متمدن به عمرشان ادامه
ميدھند .اگر اخاذی و گرفتن
بخشی از ماليات شھروندان و
کمکھای مالی نھادھای سرمايه
داری و سوبسيد ھای
برلوسکونی و ملکه ھلند و
سارکوزی و ديگر مرتجعين
نبود اينھا قادر به يک روز
حيات ھم نبودند.
در طرف ديگر بحران نظام
سرمايه داری آينده زندگی
اجتماعی در اروپا برای
شھروندان را به يک کابوس
بدل کرده است .بيکاری ،پايين
آمدن قدرت خريد ،فقر ،و بی
خانمانی دغدغه بيش از نيمی
از شھروندان اروپايی شده
است .حال اين مجسمه فرتوت
بالھت پاپ می خواھد به شيوه
احمدی نژاد با چھار عبارت
پوسيده چون "انقالب ايمان در
قلب ھا" دلقک وار برای
اربابانش خوش رقصی کند.
قبل از ھر چيز بايد به پاپ
ھمان جوابی را بدھيم که
مارکس از کارگران انگليسی
در کاپيتال خطاب به کشيشان
نقل می کند :کارگران انگليسی
به کشيشھائی که در سر
راھشان برای موعظه می
آمدند می گفتند برو خود
شيطان را موعظه کن! ما ھم
می گوئيم به جای موعظه
برای مردم با شکم ھای خالی
و کارگران بيکار و جوانان
خشمگين ،برو و خوک ھای
سرمايه را موعظه کن!
چرا اسپانيا؟
دستگاه مذھب و سرمايه برای
تشخيص جنبش ھای اعتراضی
راديکال شامه قوی تری از
سگ دارند .حضور مستمر

مردم درخيابانھای اسپانيا و اعالم
يک اعتراض سراسری به بيرون
از مرزھای اسپانيا و اعالم جنگ به
اتحاديه اروپا بيش ار ھر چيز
شيپور يک جنگ طبقاتی تمام عيار
را در اروپا اين قلعه کھنه و
کالسيک انقالبات کارگری به صدا
در آورده است .انقالبات کارگری و
سوسياليستی از سوئی نويد يک
زندگی بھتر برای مردم را می دھد
اما برای اين مرتجعين ناقوس مرگ
را به صدا درآورده است70 .
ميليون يورو فقط خرجی بوده که
اسپانيا برای پاپ اين مرده احضار
شده علنا اعالم کرده است .مسلما
آمار واقعی بيشتر از اينھاست.
سران سرمايه که شب و روز برای
صرفه جويی اقتصادی حتی يک
کارگر ھم از زير تيغشان قصر در
نمی رود اما در يک ھفته 70
ميليون يورو به باد ھوا بيخود و
بيجھت نمی دھند! نظام سرمايه
داری با اتکا به تطميع ارتجاع می
خواھد مسير انقالبات کارگری نوين
را منحرف کند .اما براستی پاسخش
را از مردم و جوانان و کارگران
اسپانيا گرفت :نه مذھب نه پاپ نه
کليسا! بله به تغييرات اجتماعی!

چشم انداز
سياست ھای شکست خورده
سران سرمايه داری برای خروج
از بحران و آوردن فشارھای
بيشتر به کمر طبقه کارگر در
اروپا از يونان و پرتغال و اسپانيا
گرفته تا آلمان و ھلند و فرانسه و
ايتاليا ،اتحاديه اروپا و دول
اروپايی را به يک راه بی
بازگشت سوق می دھد .مسلما
شرايط حاضر بسيار وخيم تر از
شرايط ما قبل جنگھای جھانی اول
و دوم در اروپاست .قرض ھای
سر به فلک کشيده تا نرخ بيکاری
و  ...يک ورشکستگی عظيم را
به اروپا تحميل کرده است .دو راه
بيشتر وجود ندارد :يا بايد منتظر
راه حل ھای خانه خراب کن نظام
سرمايه داری و سرانش نشست يا
پرچم انقالب ھای سوسياليستی را
در قرن بيست و يکم باال برد و
بشريت را برای ھميشه از شر
نظام ھای طبقاتی و موخرترين آن
يعنی نظام سرمايه داری راحت
کرد* .

جھان بدون فراخوان
سوسياليسم ،بدون اميد
سوسياليسم ،بدون ”خطر“
سوسياليسم ،به چه منجالبى
تبديل ميشود!
منصور حکمت
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پايان معمر قذافی پايان دوره
چپ ضد امپرياليسم
علی طاھری
با تسخير باب العزيز توسط
شورشيان ليبی عمر حکومت
سرھنگ قذافی به پايان رسيد.
معمر قذافی در سن  27سالگی با
کودتا به قدرت رسيد و با جزوه
نقد کاپيتاليسم و سوسياليسم
مانيفست سياسی جمھوری خلقی
شوراھا را نوشت .البته شکل اين
مانيفست به محتوايش ربطی
نداشت و دائما صورت و جوھر
مسئله ھمديگر را نفی می کردند.
اما تروريسم دولتی قذافی از
سويی در دھه ھفتاد و مقابله با
امريکا و از سويی اعطای يک
سری حقوق ھای اجتماعی چون
بيمه رايگان و حقوق ماھيانه
سوسيال به مردم ليبی و يک رفاه
نسبی ،استارت يک مدل تئوری
سياسی منسجم دول سکوالر
ناسيوناليست از مدل قذافی تا
صدام را برای چپ ضد
امپرياليست و ناسيونال -
رفرميست ايران که اوج صورت
بندی آن را ميتوان در حزب توده
ايران مثال زد شروع شد .چپی که
مخالفت با امپرياليست را صفت
ارزيابی از حقيقی و ناحقيقی بودن
شکل ھای دولتی سکوالر ملی
قلمداد ميکرد و به تبليغ آن می
پرداخت.
تا ھمين االن اين چپ ضد
امپرياليست سقوط معمر قذافی را
يا مديون قبيله ھايی می داند که
تنھا ھدفشان تسخير طرابلس است
و از ناھماھنگی قدرت سياسی
قذافی فرمول بافی می کند و يا
نيروھای شورشی را متشکل از
پناھندگان آفريقايی می داند که
معمر قذافی به آنھا در اين سالھا
پناه داده بود و به آنھا پول ميداد.
البته می شود ھزار و يک دليل
ديگر صوری برای سقوط معمر
قذافی پيدا کرد .حتی می توان
حقانيت قذافی را به حمله نيروھای
ناتو پيوند داد اما ھمه اينھا نشان
از يک ناتوانی و نکندن از يک
مدل سياسی ساقط شده و جواب

پس نداده در ليبی و عراق و
مصر تا آمريکای جنوبی و
لبنان و سوريه است .با پايان
حکومت ھای خلقی ضد
امپرياليست عمر اين چپ ھم
بطور قطع به پايان می رسد.
فرمول بندی اين چپ ھمان
فرمولی بود که در رابطه با
خمينی ھم سال  57دادند و به
فرض مثال خيل منشويکھا و
ناسوناليستھای چپ خمينی را
"امام ضد امپرياليست" معرفی
می کرد .اما  4دھه ارتجاع از
ايران تا ليبی به ما نشان داد که
نفس مخالفت با امپرياليسم
بعنوان يک چتر خلقی
ناسيوناليستی فقط ديکتاتوری
ھای خونخواری چون صدام و
قذافی و خمينی را بيرون داد.
از سويی حتی بعضا
سازمانھای مذھبی چون
مجاھدين خلق اقامه دليل می
کنند که در دستگاه مالی
وزرای صدام ھيچ فساد مالی
نبود .اما اين مثالھا با فرض
واقعی يا ناواقعی بودن آن
روتوشی برای جنايات و
خونخواری مشتی ديکتاتور
دارای جنون نخواھد بود.
اوال خطاب به اين چپ ضد
امپرياليست بايد گفت مرفه
بودن مردم در ليبی زير
سيطره قذافی و عراق زير
دروغی
صدام
سيطره
فريبکارانه بيش نيست .جامعه
ليبی بيش از ھر کشوری در
اين سالھا فراريانی داشت که
در اقيانوسھا جانشان را به
خطر می انداختند تا از شر اين
سيستم راحت شوند و از سويی
ديگر ضد امپرياليست بودن
قذافی ھم با ھمان تعريف
يک
باز
شما
خشک
کالھبرداری سياسی است.
کيست که نداند ھمين اتحاديه
اروپا ساليانه ميلياردھا يورو به
قذافی می داد تا جلوی خروج
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افريقايی ھا از اروپا را بگيرد؟
کيست که از معامالت کثيف ايتاليا و
اسپانيا و پرتغال با قذافی خبر نداشته
باشد؟
و اينکه اينھا با اتکا به شعارھای
لنينی می خواستند قدرت سياسی را
تسخير کنند و کردند ربطی به
سوسياليست بودن صدام و قذافی
ندارد! اوال اينھا نه با انقالب بلکه با
کودتا بقدرت رسيدند و ثانيا لنين و
بئرجه ای پلخانوف و رزا
لوکزامبورگ و لوناچارفسکی و
بوگدانف فرمول امپرياليسم بعنوان
آخرين مرحله سرمايه داری را در
تقابل با صدر اعظم آلمان و شروع
انقالبات سوسياليستی در آلمان و
لھستان و فرانسه ارائه کردند و
منظور آنھا ھيچ وقت سازمان بندی
حکومتھای ملی استبدادی نبود.
در طرفی ديگر چپ ھای ضد
امپرياليست سابق که با تغيير
سياستھای جھانی به اردوگاه راست
تغيير مکان سياسی کرده اند،
حرکت مسلحانه مردم ليبی به
طرابلس و پشتيبانی نيروھای ناتو
را بھترين شکل سرنگونی جمھوری
اسالمی می دانند و در راس آن
سازمان مجاھدين فکر می کند
امروز يا فردا اشرف بن قاضی می
شود و چپ و راست در سايت ھا و
تلويزيونشان سعی در ترغيب
اتحاديه اروپا و آمريکا برای زدن
شيپور جنگ نظامی با جمھوری
اسالمی را دارند .اوال بايد خطاب به
اينھا گفت :سرنگونی يک رژيم
ديکتاتوری به تنھايی نمی تواند
مردم را به خواسته ھای اجتماعی
که برای آن دست به قيام زده اند
برساند .مسلما و ھزار البته فردای
سقوط مبارک و بن علی و شاه به ما
نشان داد که کار بسيار پيچيده تر
است و نفس سقوط عوض شدن
سيستم را تضمين نمی کند .اين
امری است که مديای غربی و کاخ
سفيد دنبال آن ھستند .قيام و
سرنگونی را انقالب معرفی می
کنند که سد راه انقالب واقعی
کارگری و سوسياليستی بشوند .اين
پاشيدن خاک به چشم مردم است.
ثانيا :جامعه ليبی يک جامعه
کاناليزه نشده از نظر اجتماعی و
سياسی بود .قطب ھای سياسی آن

وجود نداشت .اما جامعه ايران
سرتاپا فرق می کند .شکل حمله
نظامی فقط به کشتار مردم بی
دفاع و ريختن خون انسانھای بی
شمار منتج خواھد شد .اتفاقا در
ايران شکل سرنگونی شيوه
حکومت بعدی را نشان خواھد
داد .اگر بر فرض مثال در ھمان
انقالب  57اعتصاب کارگران
نفت و تشکيل شوراھا در شمال و
تھران به شيوه مناسبی ھدايت شده
بود و چپ ناسيوناليست متوھم
مذھبی از حزب توده تا ئيگر
نيروھا مانند مجاھدين و جبھه
ملی و نھضت آزادی و بازرگان
شرش را از سر انقالب کم کرده
بود انقالب گامھای اساسی تر
برداشته بود.
مسلما دخالت نظامی ناتو و
آمريکا و فرانسه برای سرنگونی
يک حکومت آلترناتيو آن را بدل
به يک ارگان انتصابی از سوی
ھمين ھا خواھد کرد .راه حل
سياسی نفی جمھوری اسالمی فقط
يک انقالب کارگری و در گام
اول سرنگونی انقالبی و درھم
کوبيدن ماشين دولتی سرکوب
آنست .مسلما جنبش سرنگونی
جمھوری اسالمی امروز دو
قطبی است :يک سو چپ ھا و
کمونيست ھا و رھبران کارگری
و راديکال که شب و روز بی
وقفه برای سازماندھی انقالب
کارگری بايد فعاليت کنند و سوی
ديگر احزاب و سازمانھای ملی
اسالمی از دوخردادی ھای سابق
تا اکثريت و مجاھدين که برای
تغيير از باال توسط ناتو دلشان
غنج می رود .مدل اولی می تواند
ضامن خوشبختی آحاد جامعه شود
ولی مدل دومی بدون شک تکرار
کابوسی بدتر از جمھوری اسالمی
يا مثل جمھوری اسالمی برای
مردم است* .
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پرسشھايی از علی جوادی
بخش سوم
پرسشھای زير گوشه ای از
سئواالتی ھستند که در مناظره ای
ميان مھرداد مشايخی و علی
جوادی در واشنگتن دی سی
توسط "کانون دوستداران فرھنگ
و ھنر ايران" ترتيب داده شده
بود ،مطرح شدند .از علی جوادی
خواستيم که برای خوانندگان
نشريه به برخی از اين سئواالت
بطور کتبی ھم پاسخ دھد.

نظام استثمارگرايانه و ضد
انسانی سرمايه داری پايان
بخشد .کار مزدی را از جا
براندازد .به جامعه طبقاتی و
شکاف طبقاتی پايان بخشد.
حکومتی که به جای نظام کار
مزدی نظامی را بر پا سازد که
ھدفش از فعاليت اقتصادی نه
توليد سود و انباشت سرمايه
برای اقليت استثمارگر سرمايه
دار در جامعه بلکه رفع
نيازمنديھای ھمگان باشد.
جامعه ای که در آن اثری از
استثمار نباشد .فقيری نباشد.
محرومی نباشد .خوشی و
شادی سھم اقليتی نباشد .سھم
ای
باشد .جامعه
ھمگان
خوشبخت .جامعه ای رھا از
قيد و بندھا و عقب ماندگيھا .

علی جوادی :ما برای يک جامعه
آزاد ،برابر ،مرفه ،يک جامعه
آزاد کمونيستی و يک حکومت
کارگری مبارزه ميکنيم .يک
جامعه آزاد ،يک حکومت آزاد.
جامعه ای که به آرمان آزادی و
برابری انسانھا به معنی واقعی
کلمه جامه عمل بپوشاند .حکومتی
که اين دنيای وارونه سرمايه
داری را از قاعده اش بر زمين
بگذارد .جامعه ای که ھر کس به
اعتبار انسان بودن به يکسان از
محصوالت و مواھب مورد نياز
زندگی برخوردار باشد و به اندازه
قابليتش در رفع نيازمنديھای
جامعه تالش کند .يک جامعه آزاد
انسانی .جامعه ای که ھويت
جھانشمول انسانی جايگزين
ھويتھای ارتجاعی و کاذب قومی
و ناسيوناليستی و مذھبی شده
است .يک جامعه برابر .يک
حکومت متضمن برابری ھمگان.
نه تنھا برابری حقوقی و برابری
در برابر قانون ،بلکه برابری در
بھره مندی از کليه امکانات مادی
و معنوی جامعه در رفع
نيازمنديھايشان .جامعه ای که به

جمھوری سوسياليستی شکل
مشخص حکومت فوری مورد
نظر ماست .چنين حکومتی در
حال حاضر در ھيچ جامعه ای
موجود نيست .اما اين جامعه
بيانگر خواستھای ديرينه توده
ھای عظيم مردم است .من
تردی ندارم که ھر انسان
منصفی در وجودش چنين
خواستھا و مطالباتی دارد .ھيچ
کس به جز اقليت استثمارگر
جامعه و مبلغين رنگارنگشان
مدافع يک حکومت نابرابر و
ضد آزادی و ضد برابری و
ضد شادی ھمگان نيست .اگر
ھر انسان منصفی به جوھر
انسانی خودش مراجعه کند
نميتواند مدافع چنين نظامی
نباشد .درست ميگوئيد چنين
حکومتی در ھيچ جامعه ای
موجود نيست ،اما تا دلتان
مدافع
حکومت
بخواھد
نابرابری انسانھا ،مدافع
محروميت و استثمار طبقه
کارگر در جامعه موجود است.
حکومتھايی که اکثريت عظيم
توده کارگر و زحمتکش در

پرسش :آيا ميتوانيد يک نمونه از
حکومت مورد نظرتان را ارائه
دھيد؟ مگر جامعه تخته سياه است
که بر روی آن بنويسيد و پاک
کنيد؟ آيا حکومت مورد نظر شما
جايگزينی يک استبداد با استبداد
ديگر نيست؟

جامعه را محکوم به فرودستی و
استثمار کرده است .و برای حفظ
اين نابرابری شبانه روز تبليغ
ميکند .مذھب را به عصای دستش
تبديل کرده است .ارتش و زندان و
دادگاه ايجاد کرده است .و ھرنوع
تالش انسانی برای نابودی چنين
شرايط غير انسانی را در وحشيانه
ترين شکلی سرکوب ميکند .به
ھمين جامعه انگلستان نگاه کنيد.
ببينيد در تقابل با يک شورش و
اعتراض بخشی از جامعه به
نابرابری و سياست رياضت کشی
اقتصادی چگونه عمل کرد .چگونه
قوانين اش به قوانين ھر حکومت
استبدادی تبديل شد .آيا وجود
حکومتھای ضد انسانی و استثمارگر
به معنای مقبوليت اين نظامھا و
حکومتھا است؟
از نقطه نظر ما چنين جامعه ای
ھمين االن قابل تحقق است .جامعه
مورد نظر ما مدينه فاضله نيست.
جامعه ای تخيلی و اتوپيک نيست.
جامعه آزاد و برابر و مرفه ھمين
امروز قابل پياده شدن است .راستش
بسيار از يک جامعه نابرابر و ضد
آزادی و ضد رفاه ھمگان عملی تر
است .ببينيد برای حفظ يک جامعه
نابرابر و استثمارگر بايد سرکوب
کرد .بايد زندان کرد .بايد اعدام
کرد .بايد استثمار کرد .اما جامعه
آزاد متضمن چنين دستگاھھا و
شرايطی نيست .تنھا برای دوره ای
گذرا و محدود بايد تالش
استثمارگران را خنثی کرد و حکم
آزادی و برابری انسانھا را عليرغم
مقاومت و تالش آنھا اجرا کرد .در
واقع ميتوان گفت که اتفاقا چنين
حکومتی نرم انسانی است .آسان تر
است .خواستنی تر است .مطلوب تر
است .ما نمونه ای برای نشان دادن
در حال حاضر نداريم .اما ميتوانيم
به تالش عظيم ترين جنبش موجود
در جامعه ،جنبش کمونيسم
کارگری ،برای ايجاد چنين جامعه
ای اشاره کنيم.
اما بگذاريد از شما مدافعان
حکومتھای رنگارنگ استثمارگر و
ضد آزادی و رفاه ھمگان چند
سئوال کنم .آيا شما که وعده آزادی
نيم بند ميدھيد چرا نميتوانيد توضيح
دھيد که سرمايه داری در جامعه ای
مانند ايران چيزی جز فقر و استبداد
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و شکاف عظيم طبقاتی و
محروميت اجتماعی و گسترده
نداشته است .حتی يک آزادی نيم
بند ،حتی آزادی مطبوعات را
نظام سرمايه داری مورد نظر
شما نميتواند در جامعه ای مانند
ايران تحمل کند .حتی آزادی
احزاب را ھم نميتوانيد تحمل کنيد.
عملکرد جامعه مورد نظر شما
ھمين است که جامعه برای
خالصی از آن دارد خودش را به
ھر در و ديواری ميزند .من از
شما مدافعين نظام سرمايه داری
ميخواھيم که يک نظام نيمچه آزاد
و نيمچه برابر در جوامعی مانند
ايران نشان من دھيد .آزادی را
بايد به حکومتھای مورد نظر شما
تحميل کرد .برابری را بايد به
حکومتھای مورد نظر تحميل
کرد .بعالوه آيا نبود يک حکومت
ايده ال ،انسانی ،آزاد ،برابر،
مرفه دليلی بر مطلوب نبودن آن و
يا خواستنی نبودن آن است؟ مگر
نه اينکه تمام دستاوردھای بشری،
در ھر عرصه ای ،با پيش رفتن
و آزمايش و شکست و دوباره
برخاستن و به جلو رفتن حاصل
شده است .مگر ھمين جامعه
سرمايه داری لعنتی با تمام
مصائبش با درھم شکستن
حکومتھای فئودالی و اشرافی و
خان خانی شکل نگرفته است؟ آيا
مدافعين حکومتھای اشرافی و
فئودالی حق داشتند که ھمين
استدالل را در مقابل شما مدافعين
حکومتھای سرمايه داری قرار
دھند؟ آيا شما قبول ميکرديد؟
ميگوئيد مگر جامعه تخته سياه
است که بنويسيد و پاک کنيد.
پاسخ من اين است که تخته سياه
را شما درست کرده ايد .سياھی
اين جامعه را شما برای ما
کارگران و
صفحه 8
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پرسشھايی
از علی جوادی...
زحمتکشان ايجاد کرده ايد .ما
نميخواھيم بنويسيم و پاک کنيم .ما
ميدانيم که چه ميخواھيم .قصد
آزمايش و تفنن نداريم .درگير يک
مبارزه جدی برای استقرار
حکومت مورد نظرمان ھستيم.
ذره ای در آنچه ميخواھيم ترديد
نداريم .شايد موفق نشويم .شايد در
مبارزه عظيم طبقاتی در دوره ای
شکست بخوريم .ھمانطور که پس
از استقرار حکومت کارگری در
روسيه شکست خورديم و
نتوانستيم مناسبات اقتصادی
سرمايه داری را درھم بشکنيم .اما
اجازه نميدھيم که چنين تصويری
از تالش ما ارائه دھيد .تصوير
شما واقعی نيست .دروغين است.
تالشی برای مقابله با آزاديخواھی
و برابری طلبی ماست.
پرسيده ايد که آيا حکومت مورد
نظر جايگزينی يک استبداد با
استبداد ديگر نيست؟ راستش اين
سئوال نيست .قصد افشاگری
داريد .اما چگونه است که من
کمونيست کارگری مدافع آزادی
بی قيد و شرط ھمگان ،پرچمدار
لغو مجازات اعدام و نابودی
زندانھای سياسی و مدافع پيگير
برابری ھمگان به يکباره از جانب
شما متھم به تالش برای استقرار
حکومت استبدادی ديگری ميشوم.
اما شمايی که حکومتھای مورد
نظرتان در جوامع ديگر ھم اکنون
حاکم است و سھم ما کارگران و
زحمتکشان استثمار و محروميت
است ،مدافع يک حکومت
استبدادی نيستيد؟ آيا کسی اين
وارونگی را از شما می پذيرد.
راستش اگر قصد ما ايجاد يک
حکومت استبدادی بود به ھمين
وضعيت موجود که محصول
نيروھايی از جنس شماست
رضايت ميداديم .بيمار که نيستيم
برای يک حکومت استبدادی ديگر
تالش کنيم .ما مدافع آزادی و
برابری و رفاه و سعادت انسانھا
ھستيم .جامعه بدون ما و تالش
جنبش سوسياليستی ما به قول

منصور حکمت منجالبی بيش
نبود.
پرسش :آيا برای شما مدافعان
کارگر آزادی مھمتر است يا
اقتصاد و سوسياليسم؟
علی جوادی :ما به چنين تقسيم
بنديھايی باور نداريم .ما ھم
برای آزادی و ھم برای
برابری و ھم برای رفاه مبارزه
و
شعارھای
ميکنيم .به
مطالبات ما نگاه کنيد .تمام
آزادی ،تمام برابری ،تمام رفاه
خواست و مطالبه ماست .ما ھم
برای خواستھای جزيی مبارزه
ميکنيم ھم برای خواستھا و ايده
آلھای بزرگ انسانی .ما ھم
برای افزايش دستمزد مبارزه
ميکنيم و ھم برای لغو کار
مزدی و نابودی استثمار .ما ھم
برای آزادی مطبوعات و
آزادی احزاب و آزادی ابراز
وجود سياسی و اجتماعی
مبارزه ميکنيم و ھم برای
استقرار جامعه ای که ھدف
فعاليت اقتصادی بجای سود
سرمايه ،رفع نيازمنديھای
ھمگان باشد.
اجازه دھيد از زاويه ديگری
ھمين مساله را توضيح بدھم.
ببينيد در ديدگاه ما يک جامعه
کمونيستی نميتواند بنا به
تعريف يک جامعه آزاد و رھا
نباشد .در ديدگاه ما آزادی
مقوله ای ھم سياسی و ھم
اقتصادی است .آزادی نه فقط
از ستم و سرکوب و استبداد و
ديکتاتوری بلکه آزادی از
اجبار و انقياد اقتصادی و
مناسبات
و
طبقاتی
استثمارگرايانه سرمايه داری.
آزادی نه فقط از اسارت فکری
و خرافه ھای مذھبی و
ناسيوناليستی بلکه آزادی از

مناسبات نابرابر طبقاتی و اجبار
انسانھا به فروش نيروی کارشان
برای تامين معاش روزمره .از نقطه
نظر ما جامعه کمونيستی برای
اولين بار به اين خواست واقعی و
ديرينه انسانھا جامه عمل ميپوشاند .
شما در سئوالتان من را "مدافعان
کارگر" خطاب کرديد .اجازه دھيد
در اين زمينه ھم مختصری توضيح
دھم .مسلما در اين جامعه من
طرفدار و مدافع تالش طبقه کارگر
برای خالصی از وضع ضد انسانی
موجود ھستم .ھيچ کس در مبارزه
طبقاتی جاری جامعه نميتواند بی
طرف باشد .در اين تقسيم بندی ما
مسلما مدافع طبقه کارگر و نيرويی
برای پيروزی اين طبقه در اين
جدال و کشمکش عمومی ھستيم .اما
اين مساله يک جنبه ظريف دارد که
دوست دارم به آن اشاره کنم .ببينيد
طبقه کارگر و ما کمونيستھای
کارگری به دنبال جايگزينی طبقه
کارگر و قرار دادن طبقه کارگر
بمثابه آقای جامعه نيستيم .ما
نميخواھيم يک حکومت طبقاتی را
با حکومت طبقاتی ديگری جايگزين
کنيم .ما ميخواھيم بشريت را از شر
کل اين وضعيت غير انسانی خالص
کنيم .طبقه کارگر عاشق کارگر
بودن و محروم بودن خودش نيست.
به دنبال تثبيت وضعيت کارگری
خود در جامعه نيست .خواھان
نابودی کارگر و سرمايه دار بمثابه
طبقات اجتماعی است .کارگر بودن
يعنی محروم بودن ،يعنی ناچار به
فروش نيروی کار برای تامين
معاش ،يعنی طبقه فرودست جامعه
بودن .ھيچ لذتی در حفظ اين
موقعيت نيست .ما جامعه ای
ميخواھيم که نه طبقه کارگری باشد
نه طبقه سرمايه دار .يک جامعه
آزاد بدون طبقات و بدون استثمار.
اما کارگر تنھا نيرويی است که با
آزادی خود ديگران را نيز آزاد
خواھد کرد .جامعه را نيز آزاد
خواھد کرد .ببينيد ريشه نابرابری و
فقر و ستم و سرکوب در جامعه
معاصر نظام سرمايه داری است .با
زدن چنين نظام و مناسباتی کل
مبنای ستم و فقر و محروميت زده
ميشود .طبقه کارگر با آزادی
خودش کسی را اسير و محروم
نميکند .جامعه را آزاد و رھا ميکند .

شماره 217
پرسش :من به دمکراسی ليبرال
باور دارم .معتقدم که رژيم
اسالمی بايد سرنگون شود .اما
پروسه اين تغيير و تحول بايد
مسالمت آميز و بدون خشونت و
از طرق مدنی باشد .در غير
اينصورت پروسه ھای انقالبی
يک ديکتاتوری را جايگزين
ديکتاتوری ديگر ميکند؟
علی جوادی :ايکاش ميشد بدون
توسل به قھر انقالبی حکومت
آدمکشان اسالمی را در يک
پروسه "مسالمت آميز" سرنگون
کرد و حکم آزادی و برابری و
رفاه ھمگان را به مبنای جامعه
تبديل کرد .زن و مرد را برابر
اعالم کرد .آزادی را بدون قيد و
شرط اعالم کرد .اعدام و زندان
سياسی را لغو کرد .اما اگر پديده
ای اتوپيک باشد ھمين نقطه
نظرات است .ببينيد ما عاشقان
سينه چاک قھر و مبارزه انقالبی
برای سرنگونی رژيم اسالمی
نيستيم .آيا واقعا تصور ميکنيد که
رژيم اسالمی در مقابل اراده
مردم بدون يک مبارزه انقالبی
گورش را گم خواھد کرد؟ آيا
واقعا فکر ميکنيد دستگاه واليت
فقيه و سپاه پاسداران و بسيج و
سردمداران زندانھا و کميته ھا و
ارگانھای سرکوب رژيم اسالمی
با زبان خوش حکم به انحالل و
نابودی خود خواھند داد؟ آيا واقعا
به چنين سناريويی باور داريد؟
دوست عزيز شما اگر واقعا
خواھان سرنگونی رژيم اسالمی
ھستيد بايد مدافع آن پروسه
واقعی ،انسانی و کم مشقتی باشيد
که چنين امری را ممکن کند .شما
نميتوانيد خود را مدافع سرنگونی
رژيم اسالمی بدانيد اما مدافع
پروسه ای باشيد که تمام تجربه
زندگی رژيم اسالمی نشان داده
است که چنين پروسه ای دارای
کوچکترين شانس و امکانی
نيست .اين تناقض در تئوری و
پراتيک بھيچوجه قابل قبول
نيست .بعالوه اگر شما راه حلی
واقعی برای سرنگونی رژيم
اسالمی نداريد لطف کنيد و حداقل
مانعی در راه ما برای سرنگونی
انقالبی رژيم اسالمی ايجاد نکنيد.
ميگوئيد

که
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پرسشھايی
از علی جوادی...
پروسه ھای انقالبی يک ديکتاتوری را جايگزين
ديکتاتوری ديگر ميکند؟ اجازه دھيد به اين تبليغات
نيروھای ضد انقالب و مشخصا انقالب کارگری با چند
سئوال پاسخ دھم .آيا انقالب استقالل آمريکا که بساط
سلطنت انگليس را در آمريکا برچيد منجر به يک
حکومت "ديکتاتوری" از نقطه نظر شما شد؟ آيا انقالب
فرانسه که بساط حکومت سلطنتی در فرانسه را برچيد
منجر به يک "ديکتاتوری" از نقطه نظر شما شد؟ نه! از
نظر شما چنين انقالباتی منجر به استقرار يک ديکتاتوری
نشدند.
بگذاريد واقع بين باشيم .بگذاريد رک گو و صريح باشيم.
شما ميدانيد که انقالبات آتی انقالباتی کارگری خواھند
بود .انقالباتی که مناسبات استثمارگرايانه موجود را در
ھم خواھد شکست .بورژوازی ھيچ خواست انقالبی ای
ندارد .خواستار انقالب و تعيين تکليف ساختاری با
وضعيت موجود نيست .چگونه ممکن است؟ نتيجتا ناچار
شده اند اين تئوريھا را بتراشند تا عمال مانعی ذھنی در
مبارزه برای سرنگونی انقالبی و متمدنانه رژيم اسالمی
بتراشند .اتفاقا تنھا پروسه کم مشقت و متمدنانه سرنگونی
رژيم اسالمی پروسه انقالبی است .پروسه ای که طبقه
کارگر و کمونيسم در راس مبارزه برای سرنگونی رژيم
اسالمی قرار گرفته باشد .پروسه ھای ممکن ديگر حمله
نظامی و تخريب ساختارھا و شيرازه جامعه است* .

"آزادى"
يعنى رھايى کامل از قدرت و حاکميت اقتصادى،
سياسى و فرھنگى سرمايه و سرمايه دارى،
يعنى رھايى از کليه روابط ،مناسبات و نھادھاى
اسارت آور و سرکوبگر جامعه بورژوايى ،يعنى
رھايى از چنگال بردگى مزدى ،رھايى از انقياد
طبقاتى ،رھايى از سرکوب ماشين دولتى
بورژوازى ،رھايى از بى حقوقى سياسى و
انقياد فرھنگى ،رھايى از پيله مذھب و پندارھا
و قوانين و ارزش ھاى خرافه آميز و عقب
مانده جامعه موجود ،رھايى از ستم ھاى
مذھبى ،قومى و جنسى ،رھايى از فقر و فالکت،
جھل و خرافه و کل تبعيضات و مصائب جامعه
بورژوايى .

شماره 217

گزارش ساالنه دفتر دفاع از حقوق پناھندگی
ويژه يونان ،يونان کشور امنی نيست!

دفتر دفاع از حقوق پناھندگی در نظر دارد با توجه به گزارشات مستند و مستدلی که از
پناھجويان ايرانی مقيم يونان و ھمچنين سازمان ھای مدافع حقوق پناھندگی در
خصوص نقض حقوق انسانی در کشور يونان کسب کرده است ،گزارش ساالنه ای در
اين خصوص تھيه و منتشر کند.
اين گزارش ساالنه تحت عنوان )يونان کشور امنی نيست( به زبانھای انگليسی و
فارسی در دھم سپتامبر  2011منتشر ميشود .اين گزارش به اوضاع عمومی زندگی
پناھجويان در يونان ،وضعيت دادگاھھای پناھندگی و گزارشات کلی دال بر ناامن بودن
کشور يونان برای پناھجويان اختصاص می يابد .اين گزارش ساالنه به ارگانھا و
نھادھای تاثير گذار در سرنوشت پناھجويان ايرانی در کشورھای مختلف از جمله خود
يونان و ديگر کشورھای اروپای غربی ارسال ميشود .تا ھم اکنون دھھا گزارش مستند
و مستدل در اين خصوص به دبيرخانه دفتر دفاع از حقوق پناھندگی رسيده است .ما
ھمچنين از تمامی پناھجويان مقيم يونان ،شخصيتھا ،نھادھا و سازمانھای حقوق
پناھندگی در سراسر جھان ميخواھيم تا در صورت در اختيار داشتن اسناد مستدل از
نقض حقوق و شرايط غير انسانی زندگی پناھجويان در يونان با ما ارتباط گرفته و اين
اسناد را جھت انتشار در اين گزارش ساالنه در اختيار ما قرار دھند.
آدرسھای تماس با دفتر دفاع از حقوق پناھندگی به قرار زير است:
sirvan_qaderi@yahoo.com
00447427560434
با تشکر ،سيروان قادری
دبير دفتر دفاع از حقوق پناھندگی
اوت 2011
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لغو مجازات اعدام
گفتگو با منصور حکمت
ھشتم نوامبر ٢٠٠٠
آذر ماجدى :برنامه حزب
کمونيست کارگرى ايران ،يک
دنياى بھتر ،بر ضرورت لغو
مجازات اعدام تاکيد کرده.
ميخواستم از شما بپرسم چرا
حزب کمونيست کارگرى ايران
تأکيد دارد بر اين که بايد مجازات
اعدام بکلى لغو بشود؟

سر جاى خودشان
اھالى را
ِ
بنشانند ،به تمکين بکشانند ،به
اطاعت از دولت بکشانند و
جلوى مخالفتھا را بگيرند .در
جاھايى ھم اصال به جرمھايى
نظير اينکه به مذھب ديگرى
تعلق دارى ،به قوميت ديگرى
تعلق دارى ،خونت خون
ديگرى است ،روش زندگىات
روش ديگرى است ...آدمھا را
گرفتهاند و ُکشتهاند .وقتى که
آلمان نازى ميليونھا نفر را
ميبرد به اتاقھاى گاز ،و ھمه
َ
از کودک و پير و جوان را با
ُ
ميکشد ،آنھا جرمى
گاز
نکردهاند .اگر شما ستون به
اصطالح قربانيان حکومتھا را
مقايسه کنيد با ليست کسانى که
به جرم قتل گرفته و مجازات
شدهاند ،ميبينيد ربطى بين اينھا
نيست.

آذر ماجدى :ولى از مجازات
اعدام به عنوان در واقع مجازات
قاتلين صحبت ميشود و مجازات
اعدام را به نوعى ّ
سدى ميدانند در
مقابل باال رفتن جنايت در جامعه.
نظر شما در اين مورد چيست؟

اعدام ابزارى است در دست
حکومتھا براى ترساندن اھالى،
سر جاى خود نشاندن
براى
ِ
توسط
ھم
اھالى ...بخشا
سيستمھاى قضايى براى مقابله
با جرائم بکار ميرود .فقط ھم
جرم قتل نيست که با اعدام
ِ
خيلى
ميگيرد .در
پاسخ
کشورھا اقدام عليه امنيت
کشور ،اھانت به ساحت فالن
پيغمبر و امام و آخوند ،داشتن
فالن روش زندگى ،مثال
مصرف مشروبات الکلى با
اعدام جواب ميگيرد .خيلى
جنسى آدمھا با
جاھا روابط
ِ
اعدام جواب ميگيرد .احتکار
در شرايط کمبود مواد غذايى با
اعدام جواب ميگيرد .اعدام
چيزى نيست که فقط در مقابل
قتل گفتهاند .فقط گوشه ناچيزى
از آن ،حکمھاى اعدامى است
که در برابر قتل و بخاطر
مجازات قاتلين داده شده که
خود ھمان ھم ايراد دارد .يعنى
ِ
شما نميتوانيد بگوييد که من قتل

منصور حکمت :خيلى روشن
است .مجازات اعدام قتل عمد
است .از پيش تصميم ميگيرند
کسى را ُ
روز
سر
ِ
بکشند و ميروند ِ
ُ
ميکشند .اين
معينى طى مراسمى
قتل نفس مخالف
براى کسى که با ِ
است يک عقيده طبيعى و يک
نتيجه منطقى است که بگويد
مجازات اعدام بايد لغو بشود،
نفس
قتل
چون اين ھم يک جور ِ
ِ
آگاھانه با نقشه قبلى است.

منصور حکمت :اين به نظر من
حرف پوچى است .اوال بطور
عينى رابطه بين اعدام و موارد
قتل در جامعه ،به آن صورت
نيست .اگر شما بياييد کشتارھايى
که توسط دولتھا شده ،کسانى را
که دولتھا گرفتهاند و جلوى ديوار
گذاشتهاند و تيرباران کردهاند و به
دار کشيدهاند ،در يک ستون
بنويسد و ببينيد چند نفر از اينھا
کسانى بودهاند که به جرم قتل
دستگير شده بودند ،ميبينيد رابطه
جدى بين اينھا نيست .آدمھا را به
جرمھاى مختلف گرفتهاند ،به
بھانهھاى مختلف گرفتهاند و
کشتهاند .اين کار حکومتھا است
که در طول تاريخ شھروندان و

را با قتل پاسخ ميدھم .اگر قتل بد
است چرا شما قتل را با قتل پاسخ
ميدھى؟ اگر قتل قانونى است و
ميشود کسى را به حکم قانون کشت،
چرا يک نفر ديگر ھم نميتواند
تصميم بگيرد که او ھم ميتواند
بنابراين کس ديگرى را به حکم چيز
ديگرى بکشد؟ تقدس اين که يک
عده دولت تشکيل داده اند چيست که
به اينھا اجازه ميدھد که بطور ُمجاز
آدم بکشند و براى مثال به عشاير
اجازه نميدھد آدم بکشند ،به خانواده
ھا اجازه نميدھد آدم بکشند ،به
اقشار و افراد اجازه نميدھد آدم
بکشند .دولت به يک دليل آدمکشى
خودش را توجيه ميکند و قاتل ھم به
يک دليل ديگر ...ھر دو اينھا منفور
است و بايد بنظر من لغو بشود.
ھمانطور که جلوى قتل مردم را
توسط افراد ميگيريم ،بايد جلوى
قتلشان توسط ادارات ھم بگيريم.
دولت چيزى بيشتر از يک اداره،
نھاد دلبخواھى آدمھا نيست .ھيچ
چيزى به دولت حق نميدھد که کسى
را آگاھانه و با نقشه قبلى بکشد.
آذر ماجدى :شما در پاسختان بيشتر
به جنبه سياسى و استفاده سياسى از
مجازات اعدام اشاره کرديد که
دولتھا براى مرعوب کردن مردم
ُ
ميکشند و بعضا به مساله استفاده از
مجازات اعدام براى مجازات قاتلين.
منتھا آيا به اين صورت است که
چون دولتھا دارند از ابزار مجازات
اعدام استفاده ميکنند براى سرکوب
جامعه ،پس کال مجازات اعدام را
بايد کنار گذاشت؟
منصور حکمت :نه! نه! قتل آدمى
مجاز نيست .اين را بايد بشر
باالخره آخر قرن  ٢٠اول قرن ٢١
فھميده باشد که کشتن يک انسان
مجاز نيست .درست نيست .قبول
نيست .نميشود اين کار را کرد .اسم
خودت را بگذارى دولت ھم
نميتوانى اين کار را بکنى .اسم
خودت را بگذارى امام ھم نميتوانى
اين کار را بکنى .اسم خودت را
بگذارى سازمان ملل ھم نميتوانى
اين کار را بکنى .اسم خودت را ھر
چه بگذارى اجازه ندارى انسانى را
ُ
بکشى .اگر اين حکم جا بيفتد تازه
بحث از اينجا شروع ميشود که چرا
ميکشند ،چرا عشاير ُ
دولتھا ُ
ميکشند،
ُ
چرا پدرھا ميکشند ،چرا شوھرھا
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ُ
ميکشند ،چرا معتادھا و
فروشندگان مواد مخدر و باندھاى
ُ
ميکشند ،چرا ارتشھا
قاچاق
ميکشند ...آنوقت اين بحث ديگرى
است .ولى فرض اساسى اين است
که آدمى را نبايد ُکشت .کسى
اجازه ندارد جان کسى را بگيرد.
چه دولت باشد .چه فرد باشد چه
خاندان باشد چه عشيره .اين
واقعيت اگر قبول بشود آنوقت
راجع به جنبهھاى مختلفى مثل
ُ
ميکشند ،افراد
اينکه دولتھا چرا
ُ
ميکشد ،جنايتھاى روزمره
چرا
در جامعه چه ھستند ،جنايتھاى
اخالقى چه ھستند ،جنايتھاى
سياسى چه ھستند ،ميشود حرف
زد .ولى حکمى که به نظر من
پشت بحث لغو مجازات اعدام
ھست اين است که کسى حق ندارد
به ھيچ بھانهاى کسى را بيجان
ُ
بکند ،با نقشه قبلى و طرح قبلى.
قتل عمد قبول نيست .قتل عمد
مجاز نيست .من قتل عمد را
ميگويم براى اينکه ممکن است
بطور غير عمد آدمھا مثال در
تصادف رانندگى و يا در وقايع
ديگرى باعث مرگ ديگرى
بشوند .ولى آن بحث ديگرى
است .کسى که تصميم ميگيرد
کسى را ُ
بکشد قاتل به عمد است
اعم از اينکه دولت باشد يا دولت
نباشد .وقتى به چيزى ميگويند
مجازات اعدام انگار دارند پرده
پوشى ميکنند که خيلى ساده يک
قتل دارد اتقاق ميافتد .يک روز
صبح يک نفر آلت قتاله را
برميدارد ،مقتول بعدى را ميبرد
ُ
ميکشد .به ھمين
جايى مينشاند و
سادگى! با نقشه قبلى! اين ديگر
قبول نيست .حاال آن کس ھر
کارى کرده است ،شما که ديگر
او را گرفتهاى و ميتوانى ھراز و
يک کار با او بکنى بجز کشتنش،
و عليرغم اين تصميم ميگيرى که
ُ
بکشى،
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لغو مجازات اعدام
گفتگو با منصور حکمت ...
خودت قاتل ھستى .فرقى نميکند.
آذر ماجدى :ببينيد اينجا مساله اين
ميشود که کسانى که عزيزى را از
دست دادهاند يعنى کسى عزيزشان
را ُکشته است ،بخصوص وقتى ما
راجع به بچهھا فکر ميکنيم ،پدر و
مادرى که بچهشان را کسى به قتل
رسانده ،تجاوز کرده و بقتل
رسانده ...کسانى ھستند که به
اصطالح "سريال" ميکشند ،به
چندين زن و يا بچه تجاوز
ميکنند ...با اينھا چه بايد کرد؟
منصور حکمت :به نظر من نفرت
برحق ھمه ما از چنين کسانى
بجاى خودش محفوظ است .خشمى
که آدمھا حس ميکنند کامال قابل
درک است .اصال غير قابل تحمل
است غم کسى که بچهاش را در
چنين واقعهاى از دست ميدھد يا
عزيزش را به ھر حال از دست
ميدھد .در اين ھيچ شکى نيست.
ولى سؤال اين است .آيا انتقام
جواب مساله است؟ و آيا سيستم
قضايى کشور بايد بر مبناى
خشمى باشد که ما بعنوان قربانى
حس ميکنيم يا بر مبناى عقلمان و
اين که چه چيزى بطور دراز
مدت و در نھايت از نظر اصولى
براى جامعه بھتر است؟ اگر شما
بخواھيد قانونگزارى را بدست
قربانيان بسپاريد ،ھمه چيز جامعه
بشکل ديگرى صورت ميگيرد.
خشم ميشود مبناى روابط انسانھا
و انتقام ميشود مبناى مناسباتشان.
در عين اينکه قربانى حق دارد
خشمگين باشد و ھمه درک ميکنند
که ضايعهاى که به او وارد شده
چقدر طاقت فرساست ...در عين
حال بايد گفت که به ھمين دليل
دقيقا مساله مھمى مثل رابطه
انسان و جامعه انسانى با خودش،
مساله حق حيات را نبايد به کسانى
سپرد که دقيقا عزيزى را از دست
دادهاند ...بايد جامعه بتواند از

خودش فاصله بگيرد و بگويد
با اين حال ،عليرغم ھمه اين
فشار ،آيا ما به خودمان اجازه
ميدھيم که حاال کس ديگرى را
ُ
بکشيم يا نه؟ به نظر من بحث
داغ قربانيان به جاى خودش
محفوظ ،مبناى قضايى مجازات
در جامعه نميتواند انتقام يا
تسکين دادن...
آذر ماجدى ... :مبنا چى بايد
باشد؟
منصور حکمت ... :مبنا بايد
جلوگيرى از اين باشد که اين
اتفاق دوباره تکرار بشود...
مبنا بايد جلوگيرى از اين باشد
که آن آدم بتواند دوباره اين کار
را بکند .مبنا بايد اين باشد که
اين اتفاق بطور کلى کمتر در
جامعه رخ بدھد ...جامعهاى که
اعدام ميکند ھميشه ھم ُپر از
قتل است .اين را بايد در نظر
گرفت .آمريکا نمونهاش است.
ُ
ميکشند و از آن طرف ھم
ُ
ميکشد .کسى که
طرف مقابل
ُ
ميکشد ،در آن
دارد آدمى را
لحظه که دارد اين کار ميکند،
ديگر به مجازات فکر نميکند.
يا قيدش را زده است يا فکر
ميکند دستگير نميشود .باالخره
کسى که دارد آدمى را ُ
ميکشد
يا از خشم و ناراحتى کور
شده ،يا اينکه با نقشه و طرح
قبلى ميخواھد کسى را ُ
بکشد و
البد فکر ميکند که گير نميافتد.
اعدام جواب رشد جنايات در
جامعه نيست .بايد زمينهھايش
را از بين برد و جلويش را
گرفت .کارى که ميشود کرد
اين است جامعه را از چنين
اتفاقاتى مصون کرد ،مواردش
را کم کرد و کارى کرد که
آدمى که اين کار را کرده به
قبح مسأله پى ببرد و اصالح
بشود و از جامعه بخشش

خودش را بخواھد .وقتى در دراز
مدت به مساله نگاه کنيد ،اگر کسى
نگران اين است که چقدر بچهھا،
زنان ،مردم ضعيفتر قربانى
جناياتى از اين دست ميشوند ،بايد
فکر جامعهاى باشد در آن اين حالت
رخ نميدھد و اعدام ابدا راھش
نيست .اعدام نسخهاى است براى
اينکه اين قتلھا ادامه داشته باشد ،اين
تجاوزات و اجحافات ادامه داشته
باشد .اگر جامعهاى ميخواھيد که
درش قتل و بعد ھم مجازاتى نباشد
خود قانون انسانى باشد ،بايد با
بايد
ِ
در نظر گرفتن حقوق بشر باشد .و
تجربه ھم نشان داده که در
کشورھايى که مجازات اعدام لغو
شده و حتى براى قتل ھم کسى را
اعدام نميکنند ،موارد قتل کمتر از
کشورھايى است مثل آمريکا که
مرکز مجازات اعدام است و جنايت
و اسلحه کشيدن بر روى ھمديگر ھم
ھر روز اتفاق ميافتد.
آذر ماجدى :شما به اين اشاره کرديد
که انتقام يا پاسخگويى به خشم
قربانيان نبايد مبناى تنظيم سيستم
قضايى يک کشور باشد و مجازات
بر آن مبنا تعيين بشود .ولى آيا
جوابگيرى احساسات اين قربانيان
نبايد باالخره به نوعى در اين سيستم
قضايى دخالت پيدا بکند؟
منصور حکمت :به نظر من آنچه که
قربانى احتياج دارد ،محبت عميق
جامعه است به خودش و اينکه
وضعش را درک ميکند و اينکه
ازش حمايت ميکند و اينکه
درآغوشش ميگيرد و تساليش
ميدھد .اين با اين که چه رفتارى با
قاتل ميکنيم ربط زيادى ندارد .کسى
که ميخواھد از طريق کشتن قاتل
نشان بدھد که جان عزيزش براى
جامعه مھم بوده ،ميخواھد بگويد که
کس را از ما
ببينيد که اين فالن
ِ
کشت ،يا فالن عزيز ما را کشت،
جامعه با کشتن قاتل به من نشان
بدھد که به اين مساله اھميت ميدھد،
نشان بدھد که جايگاه زيادى براى
قربانى قائل بوده ،نشان بدھد که اين
عزيز من براى جامعه ھم عزيز
بوده ...اين البته امتداد صاحب خون
و دعواى خون بين خانواده ھا و
عشاير و قبايل ھست .ولى باالخره
کسى که کسى را از دست ميدھد
ميخواھد که جامعه اين ضايعه را
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عميقا حس کند و نشان بدھد که
حس کرده و برايش ارزش قائل
باشد .جامعه ميتواند به طرق
ديگرى اين را نشان بدھد .به نظر
من دفاع از قربانى و اگر يک
دفاع واقعى از قربانى باشد ،اگر
تسالى واقعى باشد و اگر
بزرگداشت جدى از کسانى باشد
که در اين اتفاقات از دست
ميروند باشد ...اگر خانوادهھا و
بازماندگانشان تحت يک حمايت
جدى مادى و معنوى از طرف
جامعه قرار بگيرند ،آن خشم
کاناليزه ميشود به سمت ديگرى،
به سمت ريشهھاى اين جنايات...
به سمت عللى که باعث ميشود
اين پديدهھا رخ بدھد .بجاى اينکه
شخصى را به رسم قربانى
بخواھند و بگويند چون تو اين
کست را از دست دادهاى ما اين
َ َ
آدم را جلوى چشم تو تکه پاره
ميکنيم تا ّ
تسلى پيدا کنى .اين به
ّ
تسلى نميدھد .خيلىھا اين
آدم
طور تسلى نميگيرند .نميتوانيد با
کشتن قاتل قربانى را زنده کنيد و
برگردانيد .ممکن است طرف
احساس کند که انتقامش را گرفته
است .اما انتقام گرفتن جواب آن
ضايعه را نميدھد .راھھاى
ديگرى ھست براى اينکه آن
آدمھايى که کسى را از دست
دادهاند حس کنند که جامعه
عزيزشان ميدارد ،با آنھاست،
کنارشان است ،غمشان را درک
ميکند ،کمکشان ميکند که بتوانند
از چنين اتفاق ناگوار و طاقت
فرسايى عبور کنند و زندگىشان
را ادامه بدھند .راھش کشتن
طرف مقابل نيست .اين کار فقط
به سيکل بکش بکش ادامه ميدھد
که االن توى اين جامعه رايج
است .بگذاريد اين را بگويم .االن
مجازات اعدام در خيلى از
کشورھا ھست .واقعا مساله قتل
را حل کرده است؟ واقعا
خانوادهھاى مقتولين را آرام
کرده؟ واقعا بار کسى را سبک
کرده؟ جز اين که يک روز در
خرکش
يک صحنه شنيع کسى را ِ ِ
ميکنند ميبرند زير چوبه دار يا
ميبندند به يک صندلى و آگاھانه با
نقشه قبلى توسط يک کارمند
دولت ميکشندش ،چيزى بدست
نياورده .اگر آمريکا با اعدامھايش
باعث شده بود که آن کشور
مملکت صلح و صفا بشود آنوقت
شايد ميشد
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لغو مجازات اعدام
گفتگو با منصور حکمت ...
گفت که اين کار تاثير دارد .در
کشورى مثل جمھورى اسالمى،
بزرگترين قاتل خود دولت است و
جالب است که عدالت را ھم از
خود بزرگترين قاتل جامعه
ميخواھند .دولت اجازه ندارد کسى
را بگيرد و ُ
بکشد .تا چه برسد به
آن دولتى خودش بايد در مسند
اتھام بنشيند بخاطر نسل کشىھاى
عظيمى که کرده.
آذر ماجدى :البته حساب دولتھايى
مثل جمھورى اسالمى معموال در
اين مباحث جداست از بعضا جايى
که مدرن است و از مجازات
اعدام براى قاتلين صحبت ميکنيم.
متاسفانه وقتمان کم است و من
حتما ميخواھم سؤال ديگرى را از
شما بپرسم .بحث بر سر مجازات
اعدام بخاطر سياست مطرح شد و
شما کامال اين را رد کرديد .حاال
اگر از آنطرف معادله نگاه کنيم.
االن مردم زيادى ھستند که قربانى
به جمھورى داده اند .جمھورى
اسالمى کسان زيادى را اعدام
کرده و اين مردم منتظر روزى
ھستند که بتوانند جواب عدالت را
بگيرند ،که مقامات جمھورى
اسالمى را در صندلى محاکمه
ببينند و مجازاتى را که حقشان
است بگيرند .االن با لغو مجازات
اعدام يعنى ما عمال اين مجازات
را براى تمام قاتلين و شکنجه
گران جمھورى اسالمى کنار
ميگذاريم .آيا بنظر شما اين براى
مردم ايران قابل پذيرش خواھد
بود؟
منصور حکمت :به نظر من اگر
مردم ايران انقالب کنند که دارند
ميکنند ،و سران جمھورى اسالمى
را بگيرند ،که خواھند گرفت و
بعد نشان بدھند که اينھا را
نميکشند بلکه حقارتشان را به
نمايش ميگذارند ،بسيار تاثير
عظيمترى در سرنوشت جھان

ميگذارند تا اينکه رفسنجانى و
خرکش بکنند و
خامنهاى را ِ ِ
اعدامشان بکنند .آن ممکن
است براى آدمى يک لحظه
تسلى باشد که اين جنايتکاران
را به اين روز در آوردهاند.
ولى بطور واقعى اگر سران
جمھورى اسالمى را بگيرند،
محاکمه بکنند و با جناياتشان
روبرو بکنند و بگذارند بشريت
اين را ببيند و بعد اين آدمھا را
در جايى که واقعا حقشان است
يعنى در موضع پس دادن
تقاص جناياتشان ،بصورت
خدمت به جامعه ،کار براى
جامعه و محروم بودن از
محبت جامعه قرار بدھند ،به
نظر من کار عظيمترى
کردهاند .به نظر من آخوندھا و
پاسداران و کسانى که اين
حکومت را سر پا نگھداشتند و
با کشت و کشتار تا اينجا
آوردهاند ،بايد خودشان را به
مردم تسليم کنند و اميدوار
باشند که مردم اين عدالت را
آنطور که ما ميگوييم اجرا
کمونيست
ميکنند .حزب
کارگرى اگر در صف مقدم
چنين انقالبى باشد ،که ميخواھد
که باشد و ميرود که باشد ،اگر
نفوذى داشته باشد براى اين
نبرد که اميدواريم داشته باشد،
حتما از مردم خواھد خواست
که اينھا را اعدام نکنند ،اينھا
را ُ
نکشند ،مثل يک جامعه قرن
بيست و يکمى متمدن محاکمه
کنند ،اسناد جناياتشان را به
مردم جھان نشان بدھند و
کارى کنند که ديگر ھيچ جاى
دنيا جمھورى اسالمى ھيچوقت
نتواند سر بگيرد ،با نمايش
کثافاتى که اينھا کردند ...اين
که خود اين آدمھاى حقير به
چه روزى درميآيند به نظر من
ما ميتوانيم بگذاريم يک
گوشهاى زندگىشان را بکنند.
باالخره بايد مجازاتى را پس
بدھند ولى قتل و يا اعدام جواب

اينھا نيست .جامعه ميتواند اينھا و
ماھيتشان را آشکار بکند و اين
مھمتر از ھر چيز ديگرى است.
آذر ماجدى :شايد سؤالى که
ميکنم کمى از کل بحث جدا باشد،
ولى از آنجا که به بحث محاکمه
اسالمى
جمھورى
مقامات
برميگردد ،آيا با چنين نسخهاى به
سازشکارى در مقابل جنايتکاران
مردم متھم نخواھيد شد يا اينکه مثل
آرژانتين نميشود که در واقع تمام
قتلھا و کشتارھا فراموش شد و يک
دولت آشتى ملى باصطالح سر کار
آمد...
منصور حکمت :ابدا! ما اصال
طرفدار بخشيدن سران جمھورى
اسالمى نيستيم ما طرفدار
محاکمهشان ھستيم .چيزى که ما
ميگوييم اين است که مردم ايران
ميتوانند يک گام اساسى در راه
بردارند .اگر
گسترش مدنيت
مجازات اعدام را از ليست مجازات
سران جمھورى اسالمى حذف کنند.
جامعهاى که اعدام ميکند نميتواند به
يک جامعه انسانى اعتال پيدا کند.
معلوم است که کسى که ميخواھيم
مجازاتش کنيم جنايتکار بزرگى
است از االن اين را ميدانيم .خيلى
از اسنادش فى الحال معلوم است.
اينھا دارند عامدانه و عالمانه آدم
ميکشند .بيست سى سال است زن و
مرد جامعه را از حقوق انسانىشان
محروم کردهاند .کسانى را از
مذاھب ديگر ،به ھمين جرم
کشتهاند .در نتيجه در اين شکى
نيست که ما با يک عده جنايتکار
طرفيم و آن رديف متھمينى که در
آن محاکمات خواھند نشست و
تلويزيونھاى جھان نشانشان ميدھند،
يک عده آدمند که لياقت زندگى در
ميان مردم ايران را ندارند در اين
شکى نيست .ولى با نشان دادن اين
که مجازات اعدام جزو ليست
مجازاتھايى که ما ميخواھيم اعمال
کنيم نيست ،به نظر من جامعه ايران
يک گام بزرگ ،بسيار بزرگ ،به
جلو برميدارد .يک گام بسيار
برميدارد به دوران پس از اين عقب
ماندگىھا و يک مملکت خيلى
متمدن و آزاد و خوبى ميشود براى
زندگى .فکر ميکنم مردم ميتوانند
اينھا را محاکمه کنند ولى اعدام
باشد .اگر
اينطور
نکنند .بايد
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بخواھند واقعا اعدام کنند بايد دھھا
ھزار نفر را بگيرند و اعدام کنند.
اين خونى که ميپاشد براى روند
پيروزى مردم حتى زيانبار است.
بايد گرفتشان ،محاکمه شان کرد،
کوچکترين سازشى در حقشان
نکرد ولى نبايد اعدامشان کرد.
اعدام کارى نيست که بشر متمدن
در يک سيستم قضايى است ميکند
و مردم مردم متمدنى ھستند.
آذر ماجدى :آيا شما ھمان سياستى
که در آفريقاى جنوبى دنبال شد را
در مقابل مقامات جمھورى
اسالمى توصيه ميکنيد؟
منصور حکمت :ابدا! ابدا!
آفريقاى جنوبى يک سازش
سياسى بود ھيچکدام از دو طرف
زورشان بھم نميرسيد .آن کار را
کردند براى اينکه که به اصطالح
آن طرف به گناھان خود اعتراف
کند و از پيش ميدانستند که اين
طرف ھم بايد آنھا را ببخشد.
صحبت من بر سر بخشيدن
نيست .وقتى مردم اينھا را
ميگيرند اينھا کوچکترين نيرويى
براى مقاومت ندارند .بايد بيايند به
جناياتشان اعتراف کنند ،شرايط و
علل کارھايشان را توضيح بدھند،
و از مردم تقاضاى بخشش بکنند.
مردم قطعا زندانشان ميکنند ولى
اعدامشان نميکنند ،اگر ما نفوذ
داشته باشيم بر اين روند و مردم
خط ما را قبول کنند .ما اعدام را
در دستور نميگذاريم .ابدا صحبت
بخشيدنشان نيست .اينھا قابل
بخشش نيستند .بايد با عدالت مردم
عدالت
روبرو بشوند ولى اين
ِ
مردم است که بايد کشتن آگاھانه و
عامدانه حتى جنايتکارترين آدمھا
را از دستور کارش خارج کند.
اين نوشته توسط خسرو داور از
روى نوار گفتار راديويى پياده شده
است ٢٨ :نوامبر ٢٠٠٤
توجه کنيد که حتى نقل قول مستقيم
از اين نوشته ،ھنوز نقل قول غير
مستقيم از منصور حکمت است.

يک دنياى بھتر
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نامه ھا،
سياوش دانشور
احمدى نژاد
سوسياليستى"

و

"حرفھاى

سالم رفقا .به مطلب مھمی ميخوام
اينجا اشاره کنم !!احمدی نژاد و
دار و دسته اش مثل ما
سوسياليستھا صحبت از مبارزه با
سيستم کنونی سرمايه داری در
جھان و دفاع از طبقه کارگر و
محرومان در جامعه ميزنند و دقيقا
در موضع گيری انقالبات منطقه و
اروپا موازی با سياستھای
سوسياليستی حرکت کردند و
ميکنند .به نظر شما چطوری
ميشه به اين جناح جمھوری
اسالمی که شباھتھايی به ما
سوسياليستھا داره مبارزه و نقد
کرد؟؟ شما بيشتر در نقد موسوی
و سبز اسالميش بوديد و کمتر به
اون يکی نقد کرديد .وقتی با
ايرانيھای داخل بحث دفاع از
ارزش ھای سوسياليست رو
ميکنم ،برميگردند ميگند احمدی
نژاد ھم ھمين حرفھا رو ميزنه! با
درود ،مجيد
مجيد عزيز،
با پوزش از ديرکرد در پاسخ.
کسانی که سوسياليسم را با
اظھارات احمدی نژاد عوضی
ميگيرند شباھت زيادی دارند به
جريانات راست افراطی طرفدار
بازار که اوباما را سوسياليست
مينامند .راست افراطی ھر نوع
دولتی کردن و تعھد جامعه و
را
شھروندان
به
دولت
"سوسياليسم" مينامند .نوع ايرانی
اين طرز فکر ،احمدی نژاد تير
خالص زن و مامور اجرای ھمان
نسخه بانک جھانی و راست
افراطی را "سوسياليسم" مينامد.
"ايرانيھای داخل" عنوان ناروشنی
است و نميتوان اظھارات چند نفر
را تعميم ناموجه داد" .ايرانيھای
داخل" مجموعه وسيع و متفاوتی
ھستند و بطور عينی نميتوانند نظر
يکسانی داشته باشند درست مثل
خارج" .بخشھای
"ايرانيھای
مختلف مردم تمايالت و گرايشات

سياسی و منافع طبقاتی
متمايزی دارند و نھايتا به
جنبش اجتماعی – طبقاتی
خاصی تعلق دارند .افراد مورد
اشاره شما يا واقعا از
جنبش
و
سوسياليسم
سوسياليستی چيزی نميدانند و
يا سياست شان را آگاھانه بر
تبليغات آنتی کمونيستی ،که
بويژه مدتی است مجددا اوج
گرفته ،ھماھنگ کرده اند.
سوسياليسم قب ل از اي ن ک ه ي ک
م ج م وع ه ارزش و اص ول و
مکتب فکری باشد ،يک جن ب ش
م ادی و ع ي ن ی و ي ک ان ت ق اد
اج ت م اع ی ک ارگ ری ب ه ن ظ ام
م وج ود اس ت .ج ن ب ش ض د
سرمايه داری طب ق ه ک ارگ ر ب ا
پرچم مارکسيسم است که ما ب ه
آن کمونيسم کارگری ميگ وئ ي م.
البته انواع مختلف سوس ي ال ي س م
و کمونيسم ھای غي ر ک ارگ ری
و اس الم زده م ان ن د چ اوز و
ک اس ت رو و چ ي ن و اح زاب
ط رف دار روس ي ه س اب ق )ت وده
ايست( ھم داري م ک ه ي ا ت م ام ا
طرفدار جمھوری اس الم ی ان د
و يا متحد و موئتل ف ت اک ت ي ک ی
ج ن اح ی از ارت ج اع اس الم ی.
يادمان باشد که زم ان ی ج ن ب ش
بين الملل سوسي ال ي س ت ی ب وي ژه
بدنبال پيروزی ب ل ش وي ک ھ ا در
اک ت ب ر  1917روس ي ه ،ب دل ي ل
آتوري ت ه و اع ت ب ار ب االئ ی ک ه
داشت ،موجب شده بود ک ه ھ ر
کسی که ھر ن وع آزادي خ واھ ی
را ميخواست برای جذب ن ي رو
ب ه ن وع ی خ ود را
"سوسياليست" معرفی ک ن د .از
سرھنگھای کودتاچی در آفري ق ا
تا ناسيوناليست ھ ای م ت ف رق ه در
جھ ان م وس وم ب ه ع رب و از
جنب ش چ ري ک ی در آم ري ک ای
الت ي ن ت ا ج ري ان ات م ت ف رق ه
رفرميستی و دمکرات خ ود را
"سوسيالي س ت" م ي ن ام ي دن د .در
ايران و منطقه اس الم ي ون ن ي ز
ت الش ک ردن د اس الم ش ان را
"سوسي ال ي س ت ی" ک ن ن د و ت وده
ايسم نيز "سوسي ال ي س م" اش را
اس الم ی ک رد .ھ م ان ط ور ک ه
ھمين م ج م وع ه ب ع د از پ اي ان
جنگ س رد و س ق وط س رم اي ه
داری دولتی بلوک ش رق و م د
ش دن دم ک راس ی خ ود را
"دمکرات" مينامد .م ارک س از

ج ن ب ش س وس ي ال ي س م ک ارگ ری و
کمونيسم در تقابل با سوسياليسم ھ ای
غير کارگری حرف زد و م ن ص ور
حکمت در شرايطی که کمونيس م در
دنيا با ش وروی و چ ي ن و ام ث ال ھ م
تداعی ميشد ،اين تمايز اجت م اع ی –
طبقاتی را با کمونيسم کارگری تبئين
کرد .اھداف کموني س م ک ارگ ری در
ت ق اب ل ب ا ک ل گ رايش ات ش ب ه
سوسياليستی ای است که از م وض ع
دمکراسی و ناسيوناليسم و رفرميس م
و يا ترکي ب ی از اي ن ھ ا م داف ع ن ظ ام
کنونی اند.
اتفاقا جنبش اسالمی يکی از ضد
کمونيست ترين جنبشھای بورژوائی
است و در ايران نيز در تقابل با
"خطر" قدرتگيری چپ و کارگر و
کمونيسم به قدرت نشانده شد .اما از
آنجا که انقالب  57تمايالت
چپگرايانه و آزاديخواھانه داشت،
ضد انقالب اسالمی تالش کرد اين
تمايالت را در سيستم اسالمی اش
تعبيه کند .خمينی حکومتش را
حکومت "مستضعفين" ناميد ،عليه
"مستکبرين" حرف زد ،اما اولين
کارش شليک به کارگران بيکار و
سرکوب کمونيستھا و انحالل
سازمانھای کارگری بود .احمدی
نژاد و خامنه ای و موسوی و
کروبی و ديگران ھمين تبليغات را
ھنوز استفاده ميکنند و البته بيش از
ھشتاد درصد جامعه را در فقر و
فالکت و بيحرمتی و بيحقوقی به
اسارت گرفته اند .کسی که اين
وضعيت را نميبيند و مثال به دو
شعار اسالمی و پوچ احمدی نژاد
"سوسياليسم" ميگويد ،اگر به اندازه
احمدی نژاد ضد کارگر و کمونيسم
نباشد الاقل با خط سياسی احمدی
نژاد عليه کمونيستھا احساس
نزديکی ميکند .چون تحت عنوان
مخالفت با احمدی نژاد ،آگاھانه
سوسياليستھا و کمونيستھا و
اھدافشان را با حرفھا و اھداف
احمدی نژاد يکی ميبيند و يا يکی
معرفی ميکند.
برخالف استنباط شما "احمدی نژاد
و دار و دسته اش مثل ما
سوسياليستھا صحبت از مبارزه با
سيستم کنونی سرمايه داری در
جھان و دفاع از طبقه کارگر و
محرومان در جامعه" نميکنند چون
در راس حکومت سرمايه داری
اسالمی اند .آنھا کوچکترين شباھتی
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به "ما سوسياليستھا" ندارند.
موضع رسمی جمھوری اسالمی
در مورد مسائل منطقه عموما
ترھات "بيداری اسالمی" است.
در متن دعواھای جناحی ھم
اصالح طلبان حکومتی و ھم باند
احمدی نژاد تالش دارند بدرجه
ای حرف متمايزتری بزنند اما
اينھا بيشتر مانور سياسی است.
احمدی نژاد نميتواند ھمزمان مبلغ
فاشيسم اسالمی و سياست اعمال
فقر و رياضت اقتصادی سرمايه
داری باشد و ھم طرفدار کارگران
و سوسياليسم! آنھا الاقل تاکنون
بيشتر ضد آمريکا بودند و سھم
شان را در اداره منطقه ميخواھند
و در اين مسير از تروريسم تا
مانور تبليغاتی کار روزمره شان
است .اشتباه بزرگ اينست که
صورت ظاھر – ھرچند اسالمی
و خرافاتی -تبليغات اين جماعت
را قبول کنيم و آنرا پايه تحليل و
نقد کرد .و باالخره ويژگی نقد
کمونيستی کارگری و سياست
حزب ما نقد و افشا و مقابله با کل
حکومت اسالمی بوده است .ما
اتفاقا آگاھانه در ھر نقد سياست
ارتجاعی جريان موسوم به
اصالح طلب ،وزن نقد به باند
خامنه ای را بيشتر کرديم .ادبيات
ما مستند و موجود اند .نگرش ما
با "عمده و غير عمده کردن" اين
و آن جناح خوانائی ندارد .بحث
مشخص و تحليل سياسی ما از
تحرک اين يا آن جريان درون
حکومت اسالمی نه درخود بلکه
بعنوان گوشه ای از تالش برای
بقای نظام تبئين شده است و
ضرورت درھم شکستن اين نقطه
سازشھا تاکيد شده است .ھمه
باندھا و جناحھای حکومتی به
اساس جمھوری اسالمی و
سياستھايش وفادارند .اختالفات
برسر سرپا نگھداشتن اين نظام
خون و جنايت و فالکت مطابق با
شرايط زمانه است .سياستھای
مجموعه باندھای حکومتی،
ماھيت و اھداف آن ،و
تناقضاتشان را بايد مرتبا نشان
داد .ھدف اما صرفا بررسی
تحليلی نيست ،ھدف راه باز کردن
برای جنبش سرنگونی انقالبی و
شکست تالشھای جناحھای متفرقه
اسالمی برای تداوم نظام منحوس
اسالمی است.
موفق و پيروز باشيد* .
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فرياد مردم سوريه :الشعب يريد اسقاط النظام
راشا تودی :ھمه چيز آرام است!
عطا يار احمدی
يکصد و شصت و سه سال از
انتشار مانيفست کمونيست می
گذرد .يکصد و شصت و سه سالی
که ھمچنان شبح کمونيسم در گشت
و گذار است .نه تنھا نيروھای به
ظاھر اروپای جديد و واحد را اعم
از پاپ و کاردينالھا و اشراف
گنديده و پوسيده و دولتھای
نئوليبرال و دمکراسی ھای
پوشالی را بلکه ديکتاتورھای
عقبمانده و ناسيوناليستھای يھودی
و اسالمی را برای تعقيب مقدس
اين شبح به اتحاد کشانده است.
تفاوت عمده يکصد و شصت و سه
سال بعد از انتشار مانيفست
کمونيست در اين خواھد بود که
گستره گشت و گذار شبح کمونيسم
نه امريکا و اروپای کھن ،بلکه
سرتاسر گيتی و ھر آنجا که
بورژوازی نظام بردگی مزدی
خود را با عنوانھای مختلف
پوشالی دمکراسی و ليبرال
دمکراسی ،بر ميليونھا نفر تحميل
کرده است.
اين اتحاد مقدس در شمال آفريقا،
خاورميانه ،شرق آسيا ،آمريکا،
اروپا ،دولتھا و رسانه ھای
سازمان يافته بورژوازی را گاه به
چنان تناقض گويی ھايی می کشاند
که فقط با يک روايت کمونيستی
کارگری می توان آن را توضيح
داد .استيصال نظام سرمايه داری
در بحران و عدم توانايی دولتھای
آنان در کنترل بحران ،رسانه ھای
ھم سو و ھم جھت با اين دولتھا را
به دروغ گويی ھای آشکار نيز
کشانده است.
ھر چند تاکنون اين رسانه ھا ھيچ
گاه به طور واقعی به انتشار وقايع
و اخبار نپرداخته اند و ھر گاه
دست به انتشار رويدادی زده اند،
ميتوان منفعت طلبی يک دولت يا

شرکت فرا مليتی را در پس آن
جستجو کرد و يا فشار افکار
عمومی بشريت مترقی را در
مجبور ساختن آنان به انتشار
اخبار دخيل دانست.
اما در پس رويدادھای اخير و
به ميدان آمدن توده ھای مردم
گرسنه و به جان آمده از
ديکتاتوری ھای  20الی 32
ساله ،که از خود سوزی يک
انسان مستصل در تونس آغاز
و به سرعت در مصر و يمن
و ليبی و سوريه ادامه يافت،
نقش مخرب رسانه ھای
بورژوازی در تالش برای
سرکوب و خاموش کردن
مردمی،
ھای
اعتراض
چشمگير بوده است .که در اين
ميان می توان به تالش
سرويس ھای رسانه ای
ھمچون بی بی سی  ،سی ان ان
و اخيرا راشا تودی اشاره کرد.
در شرايطی که تانکھای ماشين
سرکوب رژيم ديکتاتوری بشار
اسد ،در خيابان شھرھای
سوريه مردم را به گلوله می
بندد ،و بنا بر آمارھای خود اين
رسانه ھا تاکنون بيش از
 2500نفر از مردم معترض و
جوانان و زنان جان باخته اند،
گزارشگر راشا تودی گوشه
دنجی را برای ارسال اين خبر
که ھمه چيز در سوريه آرام
است و در سوريه ھيچ خبری
نيست ،انتخاب کرده و در حالی
که تانک ھای سوريه را نشان
می دھد ،تاکيد می کند که واقعا
در سوريه ھمه چيز آرام است.
اين رسانه بورژوازی روسيه
سعی دارد که از غول ھای
رسانه ای غربی که نا آرامی
ھای مردم انگليس را آشوب

عده ای ارازل و اوباش و سياه
پوست خارجی قلمداد کردند ،عقب
نيفتاده و رذيالنه و جبونانه ،جنبش
سرنگونی طلبی مردم انقالبی
سوريه را نيز به عده ای آشوبگر و
وابسته به خارجيان منتسب نمود
.اين رسانه ھا در پنھان کردن و
سانسور اخبار حرکتھای طوفنده و
انقالبی ميليونھا مردم معترض و
کارگران و زنان ،سياست و منافع
دولت متبوعشان را پيش ميبرند .ھر
دو مايل اند که وضعيت وخيم و رو
به سقوط ديکتاتورھا را وارونه
نشان دھند.
وقتی دولت کامرون در انگليس،
مردم گرسنه و فقير را که به اثر
اعمال سياست رياضت کشی
اقتصادی ،سربه شورش و اعتراض
بر می دارند" ،مشتی آشوبگر و دزد
و غارتگر" معرفی ميکند ،رسانه ھا
اساسا نيز ھمان می شوند و ھمان
پخش می کنند که دولت بورژوازی
انگليس می خواھد .در اين فاصله
اولين کارشان قطع شبکه ھای
اجتماعی می شود و در سايه قطع
اين شبکه ھا ،مردم انگليس و جھان
را بمباران خبری می کنند که
اوضاع تحت کنترل پليس در آمده
است و پليس آشوبگران را به
مجازات رسانده و يا خواھد رساند!
راشا تودی نيز اوضاع سوريه را
آرام اعالم کرده و سايه حکومت
بشار اسد را مستدام آرزو خواھد
کرد!
در اين ميان رژيم اسالم سياسی در
ايران ،اين خبر راشا تودی را در

بوق و کرنا کرده و صدھا بار باز
پخش می کند که گويا ھمان طور
که در ايران اصال مردم به خيابان
نيامده بلکه عده ای ھم که آمده
بودند "خس و خاشاکی" بيش
نبودند ،در سوريه ھم سرنگونی
طلبان شکست خورده اند و ھمه
چيز آرام شده است و دليلش
انتشار خبری از سوی رسانه
جانبدار روسيه است .ھمانطور
که اشاره شد از آمريکا تا اروپا،
از اروپا تا آفريقا و آسيا و
اقيانوسيه ،دولتھای بورژوازی در
ھم تنيده اند و برای دفاع از اصل
مالکيت خصوصی و نظام سرمايه
داری حاضر به ھر جنايت و
کشتاری بوده و ھستند .حاضرند
ھر گونه دروغ را اگر شده
ھزاران بار در روز تکرار کنند.
برای آنان يک چيز مقدس وجود
دارد و حقيقت را تعريف ميکند و
آن مالکيت خصوصی و استثمار
و تداوم نظام بردگی مزدی است.
اما برای مردم به جان آمده از فقر
و ستم سرمايه داری ،که ھر روز
با مصائب و مشقات اين نظام
روبرويند و با آن "زندگی"
ميکنند ،مردمی که با قيامھا و
تحرک انقالبی شان دنيا را تکان
داده اند ،سقوط ديکتاتورھا نه فقط
يک حقيقت بلکه تنھا گامی برای
جدالھای سرنوشت سازتر است.
من بر اين شبح و اتفاق جھانی
برای برقراری يک دنيای بھتر
درود می فرستم!

نه به سرمايه داری
زنده باد انقالب کارگری
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اطالعيه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

مضحکه انتخابات رژيم اسالمی را بر سرشان خراب کنيم!
انتخابات مجلس رژيم اسالمی در راه است و از ھم اکنون باندھای رژيم برای تعيين سھم خود و محدود کردن و حذف رقبا به شدت فعال شده و به
جان يکديگر افتاده اند .باند خامنه ای و جناح راست "اصولگرای" رژيم بدنبال بيشترين سھم در اين مضحکه انتخاباتی است .خواھان کسب
ھژمونی مطلق و بدنبال يکدست کردن مجلس اسالمی اند .در عين حال از رقبای خود ميخواھند که "تنور" انتخاباتی شان را "گرم" کنند .باند
احمدی نژاد مشغول جمع کردن نيرو برای جدالھای بزرگتر آتی است .مشغول لشگر کشی اند .جناح اصالح طلب حکومتی در حال چرتکه انداختن
است که باالخره چه سياستی اتخاذ کنند .مترصدند! آيا ميتوانند کماکان سھمی از ارکان حکومت اسالمی را برای خود داشته باشند؟ در وضعيت
کامال استيصال آميزی قرار دارند .جناح راست خواھان ذلت و حقارت کاملشان است .تسليم تمام و کمال و اظھار ندامت شرط حضورشان در اين
نمايش مضحک است .شرطی که در عين حال متضمن اضمحالل و زوال کاملشان است.
اما اين تمام واقعيت نيست .تمامی شان ميدانند که با وضعيت متفاوتی روبرو ھستند" .کابوس انتخاباتی" کالم گوياتری برای بيان اين وضعيتشان
است .ھراسشان از اين است که ميدانند به ته خط رسيده اند .ميدانند که کسی ذره ای توھم به اين مضحکه "انتخاباتی" ندارد .حتی خودی ترين
خودی ھايشان ھم ميدانند که ديگر سرنوشت سھمشان از قدرت نه در پس برگزاری و اجرای اين مراسم ارتجاعی و مذھبی بلکه در جدال سرنوشت
ساز با مردمی که عزم جزم کرده اند تا سرنگونشان کنند ،تعيين خواھد شد .روزی نيست که کابوس سرنگونی رژيم اسالمی و محاکمه سران رژيم
اسالمی به جرم جنايت عليه مردم برايشان واقعی تر نشود .بی دليل نيست که "راه حل ھای" رفسنجانی برايشان راھگشا نيست و بازتابی در
صفوفشان ندارد .بی دليل نيست که بخشی از صف اصالح طلبان حکومتی به صرافت ترک اين مراسم مضحک افتاده اند .از اين رو برای حضور
خود پيش شرط تعيين ميکنند ،تا شايد بھانه ای برای عدم حضور و جلوگيری از بی آبرويی بيشتر برای خود دست و پا کنند.
مسلما مردم در اين مراسم مضحک شرکت نخواھند کرد .شرکت در رای گيری و بند و بست ميان باندھای آدمکش و اسالمی که ھرکدام بيش از سه
دھه سھم مھمی در اعمال بيشترين سرکوب و استثمار و بی حقوقی و تبعيض در جامعه داشته اند ،پوچ و بی معنا و عين حقارت است" .از نظر
مردم ،شرکت در اين انتخابات پوچ و بى معناست ،و بايد تحريم شود .نه فقط اين راى بيھوده است ،بلکه حتى اگر شمرده ميشد ،انتخاب بين بد و
بدتر ھم نبود ،انتخاب بين بدتر و بدتر بود .ھيچکدام از اين جناح ھا صالحيت حکومت در ايران را ندارند ".مردم انتخابشان را کرده اند .مدتھاست
که انتخاب مردم سرنگونی تمام و کمال رژيم اسالمی و کليت اين بساط استبداد و مذھب و استثمار است .مردم خواھان جامعه ای آزاد و برابر و
مرفه اند ،و اگر سئوالی کماکان بايد پاسخ بگيرد اين است که چگونه ميتوان اين پروسه را به ضد خود تبديل کرد؟ آيا بايد در خانه نشست و
تماشگر اجرای اين مراسم حقارت آميز بود يا فعاالنه در مقابل آن ايستاد و اعتراض کرد؟ چگونه ميتوان يک سياست تعرضی و فعال را در اين
دوره در دستور قرار داد که کارگر و مردم زحمتکش ،زن و جوان معترض و جان به لب رسيده را در موقعيت مناسبتری برای پايان بخشيدن به
عمر سياه اين رژيم قرار دھد؟
حزب اتحاد کمونيسم کارگری مردم آزاديخواه و برابری طلب را به اتخاذ يک سياست فعال اعتراضی در مقابله با اين مضحکه فراميخواند .اين
مراسم اسالمی را بايد بر سرشان خراب کرد .ھر تجمع و ھر گردھم آيی شان را بايد به مراسم افشاگری و اعتراض عليه کليت رژيم اسالمی ،عليه
استبداد ،عليه خفقان ،عليه زن ستيزی ،عليه فقر و فالکت و بی حقوقی مردم ،تبديل کرد.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری از تمامی مردم آزاديخواه ميخواھد تا در فضاى "انتخاباتى اى" که وجود دارد بيشترين اعتراض ،تظاھرات ،و
اعتراض سياسى را انجام دھند .اين پروسه ميتواند آغاز دور جديدی از اعتراضات و خيزش مردم برای سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی باشد .بايد
با قدرت به ميدان آمد .ميتوان کارشان را تمام کرد!
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٧تير ١٧ - ١٣٩٠ژوئيه ٢٠١١

کتاب کنترل کارگرى را از سايت حزب دريافت
و توزيع کنيد!
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آثار منصور حکمت را
بخوانيد!

کارگران شھرداری منطقه  5تھران
 4ماه دستمزد معوق!
بنا به خبر دريافتی ،بيش از  100نفر
از کارگران شيفت شب شھرداری
منطقه  5تھران تا امروز دستمزدھای
 4ماھه ارديبھشت ،خرداد ،تير و
مرداد ماه را دريافت نکرده اند .بھانه
کارفرما بی پولی و کسر بودجه است،
از پرداخت دستمزدھای ناچيز
کارگران طفره ميروند و جواب
کارگران معترض و گرسنه را با
تھديد و وعده ھای دروغ امروز و
فردا ميدھند.
يکی از کارگران ميگفت :از شب تا
صبح بدون خواب ،بدون استراحت
مشغول جمع آوری زباله ھای آلوده و
جارو کشی و نظافت خيابانھا و معابر
ھستيم .بسياری مواقع بيخوابی و
خستگی آنقدر زياد ميشود که بناچار
برای لحظه کوتاھی در کنار خيابان و
پياده روھا ميخوابيم ،ھيچگونه امنيت
شغلی و تامين و شرايط مناسب کاری
و زندگی و بھداشتی برای ما وجود
ندارد .خانواده ھايمان را در افغانستان
در شرايط فقر و جنگ و محروميت با
ھزار مصيبت جا گذاشته ايم ،به اميد
اين جھنم جمھوری اسالمی ،به اينجا
آمده ايم تا شايد با کار و رنج و تحقير
اندک پولی پس انداز نموده و برای
خانواده ھای چشم انتظارمان بفرستيم
اما اينجا ھم دردسرھای خودش را
دارد 3 .سال است خانواده ام را نديده
ام ،دلم برای ديدنشان يک ذره شده،
اينجا در شھرداری مشغول به کاريم،
ھيچگونه شرايط کاريمان معلوم و
مشخص نيست .نه زمان کار نه نوع
کار نه تعطيالت و استراحت نه
مسکن و خوراک نه بھداشت ھيچ چيز
معلوم نيست .فقط بطور وحشيانه از
ما کار می کشند .به ما گفته اند ماھی
 300تا  400ھزار تومان ميدھيم در
عوض ھر باليی بخواھند بر سرمان
می آورند .اين دستمزدھای کم و بی
ارزش را ھم به موقع نميدھند.
جمھوری اسالمی با حکومت اسالمی
افغانستان تبانی و ھمدستی کرده و
مدت زمان اقامت ما شھروندان افغانی
در ايران را  4ماھه کرده اند .برای
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دريافت برگه اقامت  4ماھه ھر کدام
از ما بايد 10ھزار تومان به حساب
آخوندھا و جمھوری اسالمی
بپردازيم .تازه عالوه بر اين بماند که
ماموران حکومت به ھر بھانه ای
چقدر از ما رشوه ميگيرند .تا بجنبی
 4ماه اقامت تمام شده بايد دوباره
برگردی افغانستان .با اين شرايط کار
موقتی را که با ھزار سختی در
ايران بدست آورده ای از دست می
دھيم ،دستمزدھايمان که ھميشه چند
ماه چند ماه معوق است که با اتمام
اقامت  4ماھه و ترک ايران توسط
کارفرماھا باال کشيده ميشود .پليس و
ماموران انتظامی و الشخور
حکومت اسالمی ايران ھم مثل سگ
شکاری در کمين ما ھستند به ھر
بھانه ای با ضرب و شتم ما را
دستگير و بازداشت می کنند يا رشوه
ميخواھند يا ديپورتت ميکنند!
خالصه ،ما و خانواده ھايمان بين
منگنه دزدی و جنايت دو حکومت
اسالمی در ايران و افغانستان اسير
شده ايم.
کارگران شيفت شب شھرداری
منطقه  5تھران در محدوده اتوبان
يادگار شمال ،بلوار مرزداران و
شھرک آزمايش و  ...تھران عمدتا از
شھروندان افغانستانی می باشند .در
ازای دستمزدھای بسيار ناچيز و
تحت بردگی مطلق در شرايط
اسارتبار تحقير و تھديد و فشار
کاری مشغول به کارند .اين کارگران
زحمتکش عليرغم خستگی مفرط
جسمی و روانی که ناشی از کار
طاقت فرسای شبانه است به دليل بی
پولی و عدم پرداخت دستمزدھا از
جانب عوامل کارفرما در تمام ساعت
روز ھم به ناچار برای تھيه لقمه
نانی برای زنده ماندن به انواع
کارھای پست و ساخت و ساز
ساختمانی تسليم ميشوند.

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

نه به اعدام!
"آيا الزم نيست در مورد وسايل تغيير آن
نظامی که تمامی اي ن ج ن اي ات را ت ول ي د
ميکند ،عميقا انديشيد؛ ت ا اي ن ک ه آھ ن گ
ستايش در ب اره ج الد س ردھ ي م؛ ھ م ان
ج الدی ک ه ب ا اع دام ي ک دس ت ه از
جنايتکاران؛ جا را برای افراد ب ع دی ب از
ميکند؟
کارل مارکس

منتشر ميشود:

سنديکاليسم در ايران
انتشارات حزب اتحاد کمونيسم کارگری

حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 24اوت 2011

سرنگون باد جمھورى اسالمى!

زنده باد جمھورى سوسياليستى!

