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 اوضاع سياسی ايران
 

 آلترناتيوھا کدامند؟
 

بسياری از تحليلھای سياسی اين واقعيت ساده و پيش و پا 
افتاده را فراموش ميکنند که در دنيای امروز سرنوشت 
سياست و روندھای سياسی در کشور را اساسا 

به .  چھارچوبھای جھانی سياسی و اقتصادی تعيين ميکنند
و "  سياست ملی"اين اعتبار ناسيوناليسم به معنی 

در دنيای واقعی يک خرافه "  استقالل"و "  اقتصاد ملی"
امروز حتی باندھای توليد .  است و محلی از اعراب ندارد

ترياک و کوکائين در افغانستان و مکزيک تنھا در بازار 
جھانی نفس ميکشند و به نيازھای بازار جھانی متکی 
ھستند تا چه رسد به نيازھای توليد و بازتوليد اقتصادی و 

امروز حتی آخوند . ثبات سياسی در اين و آن کشور معين
و جاھلين مذھبی از اسالميون تا داالئی الما نيز ميدانند 
که بقای دستگاه لفت و ليس مذھب حتی به معنی محدود 
آن در گرو حمايت سرمايه و قوانين سرمايه داری و 

 . فرھنگ ارتجاعی نظم سرمايه داری است
 

موقعيت و آينده رژيم اسالمی و حکومت سرمايه داری 
در ايران، موقعيت و آينده سياسی ھر نيروی بورژوائی 
در اپوزيسيون، مستقل از اينکه تحت کدام پرچم و چه 
شرايطی به جامعه تحميل ميشود، در گرو اينست که 
. رابطه اين حکومت با اقتصاد و سياست جھانی چيست

مھمتر اينکه سرمايه داری ايران بعنوان يک نظام 
سياسی و اقتصادی و يک نظام اجتماعی نميتواند قدرت 
سياسی را سرپا نگاه دارد و رابطه اش را با دنيای 
بيرون خود و چھارچوبھای تعيين کننده سياسی و 

اگر رژيم .  اقتصادی و قوانين مترتب به آن روشن نکند
اسالمی نتوانسته و نميتواند با ھر 

  ،يادداشت سر دبير
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مانور سياسی تغيير و حتی 
بھبودی ھرچند اندک در شرايط 
جامعه و به اين اعتبار در موقعيت 
حاکميت اش ايجاد کند، تنھا به اين 
دليل پايه ای است که رژيم 
اسالمی فاقد پاسخ روشن و ھمه 
جانبه ای به نيازھای سرمايه 
داری در يک کشور با موقعيت 
ژئوپوليتيکی مھم در منطقه و 
ميان چرخ دنده رقابتھای قدرتھای 

کمونيسم کارگری در .  جھانی است
باره پايه ھای تحليلی اين نيازھا و 
ناتوانی ھای رژيم اسالمی بعنوان 
يک رژيم مذھبی به تفصيل سخن 
گفته است و ھدف اين يادداشت 
پرداختن به و تکرار اين 

نکته اينست که .  موضوعات نيست
بحران حکومت اسالمی و مانور 
جناح ھا و باندھای رژيم اسالمی 
تا چه حد ميتواند امر سرنگونی و 
سقوط رژيم اسالمی را به تاخير 
بياندازد، تالشھای اپوزيسيون 
بورژوائی در چھارچوب کنونی 
سياست منطقه ای و جھانی چه 
چشم اندازی دارد، و مھمتر 
اپوزيسيون کمونيستی کارگری به 
شمول جنبش ھای اعتراضی و 
طبقاتی در اين اوضاع چه راه 

 حلی دارند و چه بايد کرد؟ 
 

 تشديد جنگ باندھای حکومتی  
در جمھوری اسالمی سنگ روی 

برخالف .  سنگ بند نيست
ادعاھای پوچ سران حکومت و 
مانورھای سياسی علنی و مخفی 
برسر مذاکره با آمريکا و پرونده 
اتمی و جنگ و غيره، آنچه 
حکومت اسالمی را بيش از پيش 
به اين موقعيت مرگبار رانده است 
بحران ھمه جانبه ای است که 
پاسخی در درون رژيم اسالمی  و 

نه .  با حفظ رژيم اسالمی ندارد
دست دوستی "دراز کردن 

، نه برگشتن اصالح طلبان "اوباما

 

 اوضاع سياسی ايران
 

 ...آلترناتيوھا کدامند 

دينی به صحنه سياست و 
شرکت در نمايش انتخابات، نه 
برافراشتن پرچم قالبی 
ناسيوناليسم و کوروش توسط 
باند احمدی نژاد، نه به حاشيه 
راندن آخوند جماعت و پر 
رنگ کردن نقش نظاميان در 
قدرت و اساس حاکميت، و نه 
سازش با آمريکا و اروپا برسر 
پرونده اتمی و کاھش فشار 
تحريمھای اقتصادی نميتواند 
سقوط محتوم رژيم اسالمی را 

رژيم اسالمی پروژه . منتفی کند
ای تمام شده است و تالش ھای 
درون حکومتی و جدالھای 
درون حکومتی برسر بقای 
نظام، ھمه برسر به عقب 
انداختن و فرصت خريدن برای 
نظامی است که ديگر از آن 

قدرتی که ميتواند بماند "بعنوان 
و ميتواند مردم را راضی کند 
و ميتواند به معضالت پايه ای 

چيزی باقی "  جامعه جواب دھد
رژيم اسالمی با .  نمانده است

يک تالشی سياسی و اقتصادی 
روبرو است و ھمراه آن جامعه 
را به سمت تالشی سوق داده 

آتوريته ھای رژيم .  است
ھا نه "خط قرمز"اسالمی و 

فقط در چشم مردم بلکه در 
چشم ابواب جمعی خود 
. حکومت بی ارزش شدند

جنگ باندھای حکومتی اگر 
مانند دوره ھای سابق برسر بقا 
است اما عميق و خرد کننده و 
. غير قابل بازگشت شده است

ولی فقيه و سر جنايتکار 
حکومت ناچار است ھر روز 
فتوا و دستور دھد و فردای آن 
ھيچ نان خور و جنايتکار ھمين 

اين .  نظام وقعی به آن نميگذارد
وضعيت حتی نميتواند به شکل 
. چند سال پيش برگردد

حکومت اسالمی در سراشيبی 
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اضمحالل و سرنگونی قرار گرفته 

 . است
 

 موقعيت اپوزيسيون بورژوائی 
وقتی حکومتھا به چنين موقعيت رو 
به اضمحاللی می افتند بدوا در ميان 

ھر .  خود آنھا ريزش آغاز ميشود
کسی و ھر باندی تالش ميکند يا 
سفره خود را تدريجا جدا و کارنامه 

برای خود تھيه کند و "  اپوزيسيونی"
يا در متن جدالھای درونی به حاشيه 
. و بيرون حکومت پرتاب ميشود

کسانی که عمری در جنايت اسالمی 
در ايران شريک بوده اند و امروز 
نور چشمی مشتی مرتجع سياسی در 
اپوزيسيون بورژوائی و رسانه ھا 

بيرون .  شده اند از اين قماش اند
 –اينھا، طيف وسيع جنبش ملی 

اسالمی که ھمواره جانفدا و پابوس 
سياستھای حکومتی بوده است، روز 
به روز تجزيه ميشود و ھر کدام 
تالش ميکنند فاصله خود را با 

از .  حکومت اسالمی ترسيم کنند
سلطنت طلب تا ديروز طرفدار 

گرفته "  جامعه مدنی"اصالحات و 
تا مليون و ناسيوناليستھائی که 
ھمواره زير عبای آخوند غرغر 
ملی کردند و ناخن جويده اند، از 
نيروھای توده ايست که سياست را 
بدون آخوند و اسالم ھضم نميکنند و 
بدنبال شکست ھای فاحش مدتھاست 
در ھيئت جمھوريخواه بر طبل 

و "  مبارزه مسالمت آميز"توخالی 
ميکوبند تا قوم "  انتخابات آزاد"

پرستان فدراليست که نسخه جنگ 
داخلی را در سر ميپرورانند و 
حاضرند تفنگ بدوش سرباز دون 
پايه پنتاگون شوند، ھمه در اوضاع 
کنونی منطقه ای و جھانی کم و بيش 
خود را در يک صف برای بعد از 

 . جمھوری اسالمی آماده ميکنند
 

اين نيروھای متفرقه اپوزيسيون 
بورژوائی البته فراموش نميکنند که 
مرز خود را مرتبا با سرنگونی 
طلبی و انقالبيگری مردم روشن 

از عباراتی تحت عنوان .  کنند
عبور مسالمت آميز از رژيم "

" و "  انحالل طلبی"و "  اسالمی
و غيره به وفور "  گذار از حکومت

در ادبيات اين طيف متلون يافت 

ميشود اما ھيچکدام قاطعانه روی 
سرنگونی رژيم اسالمی با اتکا به 
مردمی که از اين حکومت 

اين .  بيزارند سخن نميگويند
عبارات البته محصول کج فھمی 
سياسی نيست بلکه حلقه ھای 
سستی است که قرار است جايگاه 
و سھم اين جماعت را در پروسه 
تغيير از باال و بدون دخالت مردم 
تضمين کند و در ھر شرايطی 
امکان چرخش ھای سياسی مد 

اگر چرخ .  روز را فراھم کند
سياست در ايران روی ريل 
تغييرات کنترل شده درون 
حکومتی بچرخد اين جماعت 

و "  دمکراسی"اساسا ستون پنچم 
اند و اگر اوضاع "  انتخابات آزاد"

به سمت تغييرات عميق تر 
سياسی سير کند اينھا ماتريال 

اپوزيسيون "و "  شورای ملی"
به زعامت پنتاگون "  وحدت ملی
جای تعجب نيست که .  خواھند بود

در کنفرانسھای آلترناتيو سازی و 
خيمه شب بازی در استکھلم و 
واشنگتن و پراگ از آريائی 
فاشيست و سلطنت طلب تازه 
دمکرات و قوم پرست طرفدار 
جنگ داخلی تا جمھوريخواه 
مسالمت جو و آخوند مسلک و 
روسای سپاه پاسداران و 
. طرفداران خمينی ديده ميشوند

انتقادات اين اپوزيسيون به رژيم 
اسالمی درون خانوادگی و 
اسالمی و نھايتا درون طبقاتی و 

عدم "و "  لياقت"از موضع 
برای نگھبانی سرمايه "  لياقت

 . داری است
 

. افق اين اپوزيسيون کور است
اميد و آرزو و توھمات اينھا روی 
تکرار سناريوی ليبی و سوريه و 
. عراق در ايران بنا شده است

ماھيت اين اپوزيسيون و سياست 
ھايشان بشدت ضد جامعه و غير 
. انسانی و حتی وحشی است

ظرفيتھای بغايت ارتجاعی و 
فاشيستی و جنايتکارانه نه فقط در 
تاريخ تاکنونی بخش اعظم آنھا 
بلکه در سياستھا و توھمات 
نزديک شدنشان بقدرت سياسی 

از نظر اقتصادی اين .  موج ميزند
3صفحه جريان تماما   
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به راست ترين شاخه ھای 
بورژوازی جھانی تعلق دارد و 
مدل حکومتی مد نظرشان نيز در 
آرمانی ترين شکل آن مدل عراق 
و سوريه و ليبی و اشکالی از 
ديکتاتوريھای خشن است که بتواند 
سرمايه داری در ايران را از 
. بحران کنونی بيرون بکشد

فرھنگ سياسی اين اپوزيسيون 
بشدت مردساالر، ضد زن، سنتی، 
شرقی، اسالمی، و ضد ارزشھا و 
حقوق و آزاديھای جھانشمول 
انسانی است و اين مجموعه از 
گوشه گوشه عملکرد و سياست و 
ادبيات سياسی آنھا بدرجات 

اين .  متفاوت موج ميزند
اپوزيسيون متلون بورژوائی ھر 
اختالفی برسر قوم و ملت و 

و فدراليسم و "  تماميت ارضی"
اسالم و غيره داشته باشد، اما 
مجموعا بشدت ضد کارگر و ضد 
کمونيسم و ضد رھائی سياسی و 
ضد خالصی از اسارت اقتصادی 

راه بقدرت نزديک شدن اين .  است
جريانات بدرجات مختلف يا 
شرکت در بازی حکومت اسالمی 
و کرامات سيد علی خامنه ای 
است و يا بايد اوباما و پنتاگون 

اين .  فکری بحالشان بکند
اپوزيسيون روی پای خود برنامه 
سياسی خاصی با اتکا به قدرت 
مردم ندارد و ھر کدام به تنھائی 
موضوعيتی در تعيين روند 

 . سياسی و آينده جامعه ندارند
 

سرنگونی انقالبی و انقالب 
 کمونيستی 

سرمايه داری امروز در بھترين 
مراکز آن پاسخی به مشقات صدھا 

آزادی و .  ميليوت انسان ندارد
خوشبختی مردم را بايد بيرون اين 

اگر جمھوری .  نظام جستجو کرد
اسالمی راه حلی ندارد و 
سناريوھای پيش رو در حکومت 
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 ...آلترناتيوھا کدامند 

و در اپوزيسيون بورژوائی 
ھمه عليه طبقه کارگر و 
اکثريت عظيم مردم و حتی 
عليه نفس بقای جامعه اند، در 
مقابل افق انقالبی تنھا راه حل 
جامعه ايران و حتی چرخش 
پايدار در روندھای سياسی 
. جاری در منطقه و جھان است

در ايران جنبش ھائی واقعی و 
عينی وجود دارند که اگرچه از 
سياستھای راديکال و 
کمونيستی کارگری بشدت تاثير 
ميپذيرند اما قائم بذات اند و 
وجود آنھا را نميتوان انکار 

اين واقعيت که طبقه .  کرد
کارگر ايران و جنبش کارگری 
عليرغم تمام محدوديتھايش يک 
جنبش تعيين کننده در سياست 
ايران است و حتی بورژوازی 
و خود جمھوری اسالمی 
نميتواند در قبال آن خود را به 

اين واقعيت که .  نفھمی بزند
يک کشمکش سه دھه ای ميان 
زنان و قوانين اسالمی و نظام 
ضد زن و سيستم آپارتايد 
جنسی وجود دارد و در سالھای 
اخير توجه کل دنيا را به خود 
جلب کرده است قابل انکار 

اين واقعيت که ايران .  نيست
تحت حاکميت رژيم اسالمی 
عليرغم رواج خرافات و 
تمايالت مذھبی يکی از ضد 
مذھبی ترين جوامع دنيا است 
قابل انکار نيست و انکار آن 
در سياست تنھا تنه به کوری 
. سياسی و حماقت سياسی ميزند

اين واقعيت که جامعه ايران 
يک جامعه جوان است و ھفتاد 
درصد جمعيت آن را نسل جديد 
و جوانان تشکيل ميدھند، و 
اينکه مستقل از سياست 
تمايالت سياسی اين نسل 
نميتواند در چھارچوب 
ارزشھای اسالمی زندگی کند و 
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اسالم را با ھزار و يک روش پس 

اين واقعيت .  ميزند قابل انکار نيست
که سرنگونی خواھی در ايران و 
نخواستن رژيم اسالمی يک فرض 
حتی حکومتيھا شده و جنبشی 
عليرغم افت و خيزھا برای 
سرنگونی کل حاکميت اسالمی 

 . وجود دارد قابل انکار نيست
 

پايه مادی استراتژی انقالبی ھمين 
جنبشھای اجتماعی و ھمين تمايالت 

اين جنبشھا ھر .  اجتماعی است
محدوديتی که تاکنون داشته اند و ھر 
نيازی که بالفاصله برای تقويت و 
تحکيم خود دارند اما ضد حکومت 
. اسالمی و سرنگونی طلب اند

کارگر در ايران ميداند که بيکاری و 
بيماری و فقر و سرکوب و اختناق 
. با جمھوری اسالمی پاسخ ندارد

کارگر و کمونيست آن جامعه ميداند 
و ديده است که سناريوی عراق و 
افغانستان چه نتيجه ای ببار آورده و 
قوم پرستی و مذھب وقتی در قالب 
فدراليسم درھم آميزد چه دريائی از 
جنايت و خون و ارتجاع و 

کارگر .  واپسگرائی ببار می آورد
ميداند حتی در کشورھائی مثل 
مصر و تونس که قيام و خيزش توده 
ای به سرنگونی رژيمھای وقت 
منجر شد اگر آلترناتيوی نداشته باشد 
دمکراسی جھانی از قبلی ھا بدتر 

نيمچه .  روی سرشان سوار ميکند
سکوالرھا را ميبرد و اسالميھا را 

در مدل ليبی و سوريه که .  می آورد
اساسا قتل عام و جنگ 

جاده صاف کن "  انساندوستانه"
بقدرت رسيدت ارتجاع اسالمی 

زنان ميبينند که رژيم .  ميشود
اسالمی بجای خود، اپوزيسيون 

و تازه دمکرات ايران "  دگر انديش"
در تب غنوشی و مرسی و چلبی 
شدن ميسوزد و اولين قوانين اينھا 
احيای شريعت اسالمی عھد بوق 

مردمی که نان ميخواھند، .  است
آينده ميخواھند، آزادی و برابری 
ميخواھند، حرمت و رفاه ميخواھند، 
ميدانند با اين سناريوھا و اين 
شخصيتھای امتحان پس داده و 

 . مرتجع چيزی گيرشان نمی آيد
 

مردم امروز با اتکا به اين واقعيات 
سرنگونی طلب اند، انقالبی و 

سازش ناپذيراند، جمھوری 
اسالمی را به اين وضعيت 
انداختند، و واکنش ھايشان به 
جدالھای درون حکومتی و 
سياستھای منطقه ای و جھانی 

مردم دنبال يک .  حساب شده است
جريان رھبر و توانا و سازش 
ناپذير اند که بتواند افق ھا و 
آرمانھا و تمايالت ھمين 
امروزشان را در قلمروی 
سراسری نمايندگی کند و امکان 
عينی و واقعی پس زدن کل 
. اردوی ارتجاع را داشته باشد

کمونيسم کارگری در ايران يا به 
اين اوضاع پاسخ ميدھد و يا 
شکست ميخورد و ھمراه آن اين 
جنبشھا نيز به امکانات و 
آلترناتيوھای موجود رضايت 

کمونيسم کارگری يا با .  ميدھند
قدرت و متحد و بدون توھم پای 
اين جنگ ميرود و به نيازھای اين 
مبارزه با پرچم و سنت انقالبی و 
کارگری اش جواب ميدھد و يا 
کمونيسم در ايران در ايندوره ھم 
شکست ميخورد و ميدان را برای 
ارتجاع متلون بورژوائی رھا 

 . ميکند
 

بعنوان کمونيست و مارکسيست و 
انقالبی دوره حاضر بايد برای 
اين جنگ بفوريت آماده شد و به 
. نيازھای اين مبارزه پاسخ داد

بعنوان کمونيست کارگری بايد 
برای تشکيل يک حزب واحد و 
قدرتمند کمونيستی کارگری قدم 

بعنوان کمونيست .  برداشت
کارگری در دنيائی که مبارزه 
کارگری و ضد سرمايه داری 
حتی سرنوشت اروپای دمکرات 
را در ھاله ای از ابھام قرار داه 
است بايد به انقالب کمونيستی 
کارگری فکر کرد و برای اين 
انقالب کار کرد و به ھيچی جز 

بعنوان .  اين رضايت نداد
کمونيست کارگری بايد سواالت و 
کارھای بزرگ را در مقابل خود 
و فعالين اين جنبش گذاشت و بار 
ديگر روزنه و اميد پيروزی 
. کمونيسم در ايران را احيا کرد

راه سومی به روی ما باز 
 .*نيست
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 مقدمه
انقالب اکتبر يکی از مھمترين 
لحظات تاريخ جنبش برابری 

برای اولين بار .  طلبی زنان است
در تاريخ بشريت يک جنبش توده 
ای وسيع يک انقالب عظيم، تعھد 
خود را به برابری زن و مرد 

نظام و دولتی که با .  اعالم کرد
پيروزی اين انقالب تولد يافت، از 
ھمان لحظه نخست به امر رھايی 

کليه قوانينی .  زنان ھمت گماشت
که نسبت به زنان تبعيضی قائل 

برابری زن و .  می شد، لغو گرديد
مرد در کليه عرصه ھای 
اجتماعی، سياسی و اقتصادی 
بصورت قانون تصويب شد؛ 
سازمانی برای پيشبرد اين امر 
مھم ايجاد گرديد که وظيفه آگاه 
کردن جامعه نسبت به برابری زن 
و مرد، بسيج زنان برای گسترش 
ھر چه بيشتر اين حقوق تازه 
بدست آمده و امحاء تمامی سنن 
عقب مانده و دست و پاگير زنان 

تعھد دولت و .  را بعھده داشت
نظام جديد صرفا به تصويب 
قوانين ختم نمی شد، پياده کردن 
اين امر در عمل يکی از وظايف 

 .مھم آنرا تشکيل می داد
 

دستاوردھای اين تجربه آنچنان 
عميق و گسترده است که عليرغم 
شکست آن در نيمه راه، نه تنھا 
مھر خود را بر جنبش بين المللی 
زن ھم دوره خود کوبيد، بلکه 
جنبشی که چند دھه بعد در غرب 
شکل گرفت نيز بسيار از آن متاثر 

اما اين جنبش در نيمه راه .  شد
شکست خورد نه به اين خاطر که 
پيشتازان انقالب اکتبر از 
جوابگويی به مساله زن عاجز 
بودند، نه به اين خاطر که 
سوسياليسم با برابری زنان 
خوانايی ندارد، نه به اين خاطر که 

 

 4انقالب اکتبر و رھايی زنان 
 اجتماعی زنان -بسيج سياسی 

 ژنوتدل بخش سوم 
 

 آذر ماجدی

رھبران انقالب و ايدئولوژی 
ای که بر انقالب ناظر بود 
مطالبات و خواست زنان را 
تابع جنبش عمومی 
سوسياليستی کردند، بلکه به 
اين خاطر که خود جنبش 
عمومی و برنامه و اھداف 
ناظر بر انقالب شکست 
خوردند؛ بيک عبارت، 
حکومت کارگری در روسيه 

از اين تجربه و .  شکست خورد
از تالشھای خستگی ناپذير 
فعالين آن بسيار می توان 

بھمين خاطر در .  آموخت
سالگرد انقالب اکتبر، در چند 
شماره نشريه يک دنيای بھتر 
به بررسی و تحليل برخی 

 .جوانب آن خواھيم پرداخت
*** 

 
 موانع و معضالت

 
 عقب ماندگی روستاھا

يکی از موانع اصلی در مقابل 
فعاليت ھای رھايی بخش 
ژنوتدل، محافظه کاری و 
ساختار پدر ساالرانه زندگی 

در زمان انقالب .  روستايی بود
جمعيت روسيه  ٪٨۵دھقانان 

آنھا فقط تا .  را شامل می شدند
آنجا از انقالب پشتيبانی می 
کردند که به مساله مصادره و 
. باز تقسيم زمين مربوط می شد

ورای آن، روستائيان در مقابل 
تحوالت اجتماعی و سياسی که 
انقالب نويد می داد، مقاومت 

مردان بسيار نگران .  می کردند
صحبت ھای انقالبی درباره 

يک نمونه از .  رھايی زن بودند
اين ھراس و مقاومت را 
ميتوان در نامه ای که تعدادی 
دھقان برای ماکسيم گورکی در 

نوشته اند به  ١٩١٨بھار 
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اين مردان .  روشنی مشاھده کرد
 :دھقان از گورکی می پرسند

 
ما چگونه بايد اين تساوی اعالم "

شده زنان با خودمان را درک کنيم و 
. زنان اکنون چه خواھند کرد

دھقانانی که اين نامه را امضاء 
کرده اند بشدت نگران اين قانون 
ھستند که در نتيجه آن ھرج و مرج 
ممکن است افزايش پيدا کند و 
روستا اکنون توسط زنان حمايت 

خانواده ملغی شده است و .  می شود
اين مساله نابودی کشاورزی را 

(بدنبال خواھد داشت ماکسيم ." 
گورکی، افکار بيموقع، رساله ھايی 
درباره انقالب، فرھنگ بلشويکھا 

 ).۵۶ص  ١٩١٧-١٩١٨
 

اما فقط مردان نبودند که در رابطه 
با اين ايده ھای نوين احساس خطر 
و گيجی می کردند، زنان ھم در 
مقابل تحوالت نويد داده شده 

ارائه يک .  مقاومت می کردند
ارزيابی دقيق از برخورد زنان 
نسبت به پيام برابری جنسی امر 
پيچيده ای است؛ اما اگر بخواھيم بر 
مبنای شرکت زنان در جلسات 
ژنوتدل قضاوت کنيم، تصوير 

 ١٩٢١بطور مثال در .  تاريک است
 ١۵زن دھقان در  ١۴٧٠٩فقط 

استان مرکزی روسيه که ميليونھا 
نفر جمعيت داشت در اين جلسات 

البته دو فاکتور در .  شرکت کردند
اين تعداد کم شرکت کننده بسيار 
موثر بود، يکی تعداد بسيار اندک 
سازماندھندگان ژنوتدل که با زنان 
دھقان کار می کردند؛ دوم ھراس 
زنان از عواقب خانوادگی شرکت 

فعالين .  در چنين فعاليت ھايی
ژنوتدل که در دھات کار می کردند، 
گزارش کرده اند که تعداد بسيار 
کمی از زنان به فراخوان ھای آنھا 

دھقانان به برنامه .  پاسخ می دادند

بلشويکی برای رھايی زنان بی 
اعتماد بودند، بخاطر اينکه فکر 
می کردند اخالقيات و ساختار 
خانواده روستايی را متزلزل می 

آنھا عموما مخالف ايده .  کند
نھادھای اجتماعی نگھداری از 

يک  ١٩٢١در .  کودکان بودند
جلسه زنان دھقان باتفاق آراء رای 

با ايجاد و سازماندھی "داد که 
مھدھای کودک مخالف است، از 
اينرو که ھيچ مادری در ميان ما 
حاضر نيست نگھداری از 
کودکانش رااز دوش خود 

(بردارد کمونيستکا شماره ھای ." 
١٩٢١، ١٢-١٣.( 

 
در برخورد به اين ھراس و 
نگرانی ھا و شيوه برخوردھای 
محافظه کارانه زنان دھقان، 
ژنوتدل به سازماندھندگانش 
توصيه کرد که از سخنرانی در 
مورد ايدئولوژی کمونيستی پرھيز 
کنند، آنچه بقول سامويلووا 

از "  مثل لولو خورخوره"دھقانان 
به .  آن وحشت داشتند

سازماندھندگان گفته شد که بر 
اقدامات عملی بالفاصله ای که 
زندگی زنان را بھبود می بخشد، 

اما يک بخش از .  تمرکز کنند
زنان روستايی با يک گرمای 
نسبی از ژنوتدل استقبال می 

بيوه ھا و ھمسران :  کردند
آنھا محرومترين و بی .  سربازان

حقوق ترين بخش جمعيت 
. روستايی محسوب می شدند

بطور مثال يک تحقيق در سال 
 ٪٢٣نشان می دھد که  ١٩٢۴

 ٣۴خانواده ھای بی زمين در 
استان روسيه مرکزی توسط زنان 

در اين مقطع .  سرپرستی می شدند
اکثر زنان دھقانی که سرپرست 

5صفحه خانواده   
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بودند، بی زمين بودند و خود و 
فرزندانشان بعنوان کارگر روز 

آنھايی که تکه .  کار شاغل بودند
زمينی داشتند برای کشت آن با 
مشکالت بسياری دست و پنجه 

آنھا معموال مورد .  نرم می کردند
اذيت و آزار کشاورزان قرار 
داشتند و زمانی که می کوشيدند از 
حق خود دفاع کنند مورد تحقير 

عموما بيوه ھا و .  قرار می گرفتند
ھمسران سربازان در جلسات 
ژنوتدل شرکت می کردند و به 
دفاتر آن برای ايجاد مھد کودک، 
دوره ھای آموزشی کشاورزی و 
ساير خدمات اجتماعی رجوع می 

 .کردند
 

 "شرقی"بخش ھای 
" شرقی"فعاليت در ميان زنان 

سخت ترين بخش وظايف ژنوتدل 
در يک مکالمه با کالرا .  بود

، ١٩٢١زتکين، در قفقاز در سال 
برخی از اين زنان درباره زندگی 
مشقت بارشان تحت نرم ھای 
سنتی سخت گيرانه صحبت می 

"يکی از آنھا می گويد.  کنند ما : 
ديگری ."  بردگان خاموش بوديم

"می گويد ما بايد در اتاق ھای : 
خود پنھان می شديم و در مقابل 
شوھرانمان، که اربابانمان بودند، 

: سومی می گويد."  کز می کرديم
پدرانمان در ده سالگی يا حتی "

. کوچکتر ما را می فروختند
شوھرانمان با چوب ما را کتک 
می زدند و ھر وقت ميلشان می 

اگر می .  کشيد، شالقمان می زدند
. خواستند يخ بزنيم، ما يخ می زديم

دخترانمان را که مايه شادی و 
کمکمان در خانه بودند، ھمانگونه 
که پدرانمان ما را بفروش رسانده 

مشکل اصلی ."  بود، می فروختند
. نبود کادرھای فعال محلی بود

ژنوتدل مجبور بود که انقالبيون و 
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 ...ژنوتدل بخش سوم 

تعليم دھندگان روسی را به اين 
. مناطق برای کار اعزام کند

طبق گفته بت استاوراکيس، 
يک سازمانده ژنوتدل، عدم 
وجود بلشويک ھای محلی، 
مشکل زبان، وسعت منطقه، 
بی سوادی، مذاھب مختلف، و 
از ھمه مھمتر خصومت 
وحشيانه مردان، ژنوتدل را 
وادار ساخت که روشھايی 
مطابق با شرايط محلی اتخاذ 

مالقاتھای مخفيانه، جلسات . کند
در حمام ھای عمومی، گروه 
ھای کوچک در ابتدای کار و 

برخی از "  کلوپ ھای زنان"
واکنش مردان .  اين اقدامات بود

. به اين فعاليتھا خشونت بود
ريچارد استايتز، محقق، 
توصيفاتی از اين خشونت 

 :مردان ارائه می دھد
 
زنانی که از کلوپ ھا خارج "

می شدند از جانب مردان با 
سگ ھای وحشی و آب جوش 
. مورد استقبال قرار می گرفتند

يک دختر بيست ساله مسلمان 
که مايو بتن کرده بود توسط 
پدر و برادرانش که اين شرم 
را نمی توانستند تحمل کنند، 

يک زن فعال .  تکه تکه شد
ھجده ساله ازبک تکه تکه شده 
. و در چاه انداخته شده بود

آسيای مرکزی در سه ماه از 
جنايت از  ٣٠٠شاھد  ١٩٢٩

  ".اين نوع بود
 

کميته اجرايی مرکزی پس از 
مشورت با ژنوتدل تصميم 
گرفت که اين نوع جنايات را 

" جرائم ضد انقالبی"بعنوان 
اما عليرغم .  دسته بندی کند

خطر زياد، بسيار از زنان 
. داوطلب کار با ژنوتدل بودند
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و در ھر اول ماه مه يا روز جھانی 
زن، ھزاران زن در بازار جمع می 
شدند و جسورانه حجاب و 

 .چادرھايشان را پاره می کردند
 

 مشکالت درون حزبی
عليرغم حمايت رسمی حزب و 
پشتيبانی کامل لنين، ژنوتدل در 
کميته ھای محلی حزبی با بی 
تفاوتی و بعضا تخاصم مواجه می 

بعضا در سطح استان تالش می .  شد
باين .  شد که ژنوتدل را منحل کنند

ترتيب، ژنوتدل مجبور می شد که 
نزد کميته مرکزی و در کنگره ھای 
حزبی از اين شرايط انتقاد و شکايت 

در کنگره ھای نھم، دھم، .  کند
يازدھم و دوازدھم که بترتيب در 

و  ١٩٢٢، ١٩٢١، ١٩٢٠سالھای 
برگزار شد، اين انتقادھا و  ١٩٢٣

شکايات ارائه شد و ھر بار کنگره 
قطعنامه ای در رابطه با نياز به 

 .ژنوتدل تصويب کرد
 

بطور مثال در کنگره يازدھم، 
اسميدوويچ، مدير ژنوتدل، درباره 
برخورد به ژنوتدل در استانھا 

"او گفت.  شکايت کرد بھتر است : 
که بخش ھای زنان را منحل کرد تا 
آنھا به موجوديت خفت بارشان در 

او ."  بسياری از استانھا ادامه دھند
سپس خواھان شد که مساله برخورد 
حزب به ژنوتدل يکبار برای ھميشه 

کنگره قطعنامه ای .  حل شود
تصويب کرد مبنی بر اينکه ژنوتدل 
بايد حفظ شود و به کميته ھای 
حزبی گفت که سازماندھندگان 
مجرب و ھر نوع حمايت الزم را 

اين .  در اختيار ژنوتدل قرار دھند
قطعنامه تالشھای برخی از کميته 

ھای محلی برای انحالل ژنوتدل 
اما در سال .  را پايان بخشيد

بعنوان بخشی از طرح  ١٩٣٠
تغيير سازماندھی دبيرخانه، 
ژنوتدل منحل شد و کار در ميان 
زنان بعنوان بخشی از کار 
عمومی حزب تحت بخش گسترش 

 -آژيتاسيون (پروپ   -يافته اجيت 
  .درآمد) پروپاکاند

 
انحالل ژنوتدل بمعنای پايان کار 

اين .  حزب در ميان زنان نبود
فعاليت تحت ارگانھای ديگر 

اما بھر رو يک .  حزب ادامه يافت
نقطه عطف در برخورد حزب به 

انحالل .  مساله رھايی زن بود
ژنوتدل در اين مقطع مھم که نبرد 
بر سر آينده انقالب و اھداف آن 
تعيين تکليف شده بود، انجام 

انحالل ژنوتدل در مرحله .  گرفت
اوليه طرح صنعتی کردن سريع و 
کلکتيويزاسيون کشاورزی انجام 

پروسه صنعتی کردن و .  گرفت
کلکتيويزاسيون به فداکاری ھای 
بسيار از جانب مردم زحمتکش 

و باين ترتيب مبارزه .  نيازمند بود
برای بھبود زندگی روزمره زنان 
کارگر و دھقان که ھدف اصلی 
ژنوتدل بود، با اين طرح ھا 

مبارزه برای .  سازگار نبود
اجتماعی کردن کار خانگی و 
آنگونه که برخی آنرا توصيف می 

جدايی آشپزخانه از "کردند 
يک وظيفه مھم ديگر "  ازدواج

در .  ژتوتدل، ديگر مناسبت نداشت
واقع دولت کمپينی برای تحکيم 
مناسبات کھن خانواده بورژوايی 
را آغاز کرد، نھادی که بلشويک 
. ھای اصلی از آن متنفر بودند

انحالل ژنوتدل يک واقعه ايزوله 
در حيات سياسی جامعه نبود، 
بلکه بخشی از تحول عمومی 
زندگی سياسی بطور کلی در 

 .جامعه محسوب می شد
 

   …ادامه دارد
 

 آزادی زن 
!معيار آزادی جامعه است  
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 بجای مقدمه
آنچه که اکنون در خاورميانه در  

جنگ اسرائيل و  ،جريان است
صرفا جنگ دو نيروی  ،حماس

يک جنگ .  ارتجاعی نيست
در عين .  نابرابر ارتجاعی نيست

حال جنگی عليه مردم فلسطين 
جنگی برای نابودی مردمی .  است

است که گناھشان سھم خواھی از 
زندگی و حقوق اوليه ھر 

غزه يک زندان .  شھروندی است
بزرگ با جمعيتی بيش از يک و 
نيم ميليون انسان ستمديده و زخم 

مردمی که در عين حال . ديده است
که تاريخا تحت ستم دولت 
ارتجاعی و جنايتکار اسرائيل 

در ھمان حال  ،قرار داشته اند
تحت سلطه فکری و سياسی انواع 
ارتجاع و ناسيوناليسم و مذھب 

اين مردمی که .  قرار داشته اند
اکنون در غزه به گروگان گرفته 

در عين حال که از  ،شده اند
زندگی و خوشی و شادی 

در عين حال که ھر  ،محرومند
چند سال يکبار با انواع موشک و 
سالحھای تازه به بازار رسيده 

در عين حال  ،بمباران ميشوند
تحت کنترل جريان اسالميستی 
حماس و ناسيوناليسم عرب قرار 

 . دارند
 

ريشه اين جنگ را بايد در يک 
واقعيت خشن تاريخی جستجو کرد 
و آن محروميت تاريخی و زخم 
عميقی است که بر پيکر مردم 

اما تداوم .  فلسطين وارد شده است
اين نابرابری را در عين حال بايد 
در تقابل دو نيروی ارتجاعی 
اسالميستی و تروريسم دولتی 

 . اسرائيل جستجو کرد
 

اين مساله تاريخی را بايد حل 
راه حل پايه ای و اساسی آن .  کرد

در درجه اول در گرو برسميت 
شناسی حق اين مردم در داشتن 

 

 !نکاتی پيرامون مساله فلسطين
 

 علی جوادی

يک کشور مستقل و برخوردار 
از تمامی حقوق بين المللی 

در اينجا به .  شناخته شده است
نکاتی پيرامون اين مساله 
تاريخی و در عين حال حاد 

 :معاصر اشاره ميشود
 

حل مساله فلسطين بی اما و 
 اگر

حل ھر مساله ملی و از جمله 
حل مساله ملی فلسطين اما و 

. پيش شرط ندارد.  اگر ندارد
مشروط به .  قيد و شرط ندارد

غلبه جريانات چپ و يا 
" کشور"نيروھای راديکال در 
دولت .  مورد نظر نيست

سراسری و يا دولتی که اين 
حق را از مردم، در صورت 
ابراز خواست مردم، دريغ 
کرده است بايد تحت فشار قرار 
داد تا حق مردم را برای داشتن 
کشور مستقل در زمانيکه 
خواست و اراده شان مبتنی بر 
تشکيل کشور مستقل باشد، 

"برسميت بشناسد " مساله ملی. 
با برسميت "  ستم ملی"و نه ھر 

شناسی حق جدايی و تشکيل 
اين .  کشور مستقل حل ميشود

مٽال در مورد .  راه حل ماست
راه حل شناخته "  مساله کرد"

برسميت "شده ما مبتنی بر 
شناسی حق جدايی مردم 
کردستان و تشکيل دولت 

ھيچ قيد و .  است"  مستقل
شرطی مبنی بر اينکه نقش 
نيروھای سياسی غير 
کمونيست در سرنوشت فردای 

(کشور"اين  در صورت " 
خواست جدايی در يک 

چه باشد، و يا اينکه )  رفراندوم
مردم در اين جامعه و کشوری 
که تشکيل ميشود از چه حقوق 
مدنی و سياسی و اجتماعی 
برخوردارند، آيا آزاد ترند، آيا 
برابرترند، آيا ازحقوق مدنی 
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باالتری برخوردارند نميتواند پيش 
شرط برسميت شناسی حق جدايی و 
. تشکيل دولت مستقل قرار داده شود

مسلما در چنين شرايطی برسميت 
شناسی حق جدايی الزاما به معنای 

وجود .  توصيه جدايی نيست
فاکتورھای فوق عواملی ھستند که 
اتفاقا ما کمونيستھا را به اين سو 

 ٩٠سوق ميدھند که در بيش از 
درصد موارد جدايی را توصيه 
نکنيم و تالش کنيم که جوامع 
بزرگتری داوطلبانه و با تضمين 
برابری کليه آحاد جامعه و رفع ھر 

اما .  گونه ستم ملی سازمان داده شود
مستقل از رای و نظر مشخص ما، 
يک اصل پايه ای ما در قبال مساله 
ملی برسميت شناسی حق جدايی 
است که ميتواند عليرغم توصيه ما 
مورد استفاده مردم منتسب به ملت 
مورد نظر قرار گيرد و ما به مٽابه 
کمونيستھايی که خواھان الحاق 
اجباری و يا ملحق نگھداشتن 
اجباری ھيچ بخشی از جامعه 
نيستيم، عليرغم سياست 
انترناسيوناليستی و شکل دادن به 
جوامع بزرگتر به اين جراحی 

بطور مٽال .  اجتماعی تن خواھيم داد
اگر در شرايط فرضی که در مناطق 
کردنشين در ايران در فردای 
سرنگونی رژيم اسالمی رفراندومی 
برای تعيين تکليف مساله کرد 
برگزار شد و عليرغم توصيه ما 
مردم در اين بخشھا رای به جدايی 
دادند ما خود را ملزم ميدانيم که به 
اين خواست مردم عليرغم توصيه 

ما نميتوانيم به اين .  خودمان تن دھيم
بھانه که مٽال ناسيوناليستھا و يا 
اسالميستھا در کشور فرضی فردای 
کردستان دست باال را پيدا خواھند 
کرد، از برسميت شناختن اين حق 

توجه بايد داشته باشيم .  اجتناب کنيم
که مسلما ما تمام امکانات خودمان 
را برای توصيه و اقناع مردم و 
قرار گرفتن به عنوان افراد متساوی 
الحقوق در چھارچوب جامعه ای 

آزاد، برابر و غير قومی و غير 
ملی و غير مذھبی قرار داشته 
باشند، بکار خواھيم برد اما در 
مقابل اين رای و اراده مردم 
عليرغم توصيه خودمان قرار 

 . نخواھيم گرفت
 

اما در مورد مساله فلسطين مساله 
دولت .  روشن تر و ساده تر است

اسرائيل حق مردم فلسطين را در 
داشتن يک کشور مستقل تاريخا 
زير پا گذاشته و زندگی را به اين 

اين مردم .  مردم سياه کرده است
را با زور اسلحه آواره و 

از .  تروريزه کرده است
سرزمينھايشان بزور اخراج کرده 

حل اين مساله تاريخی .  است
مستلزم برسميت شناخته شدن 
کشور مستقل و متساوی الحقوق 

قرار دادن پيش .  فلسطينی است
در اينجا مثال تسويه حساب (شرط 

عمال به معنای )  با اسالميستھا
نديدن مانع اصلی و عامل 
محروميت تاريخی اين مردم و 
گره زدن حل ساير مسائل و 
معضالت مردم به اين مساله 

نقش مخرب و .  تاريخی است
انگلی اسالميستھا در تشديد 
بحران خاورميانه را نبايد به راه 

 .حل مساله ملی فلسطين گره زد
 

اين اشتباه تئوريک ميتواند در 
عمل ما را به يک سلسله مواضع 
کامال نادرست سياسی برای حل 
يکی از ريشه ای ترين مسائل ملی 
باقی مانده در جھان کنونی سوق 

حل مساله فلسطين تنھا يک .  دھد
تشکيل کشور مستقل و :  معنا دارد

اين تنھا .  متساوی الحقوق فلسطين
و تنھا راه حل مساله فلسطين از 

مساله ملی .  ھر نقطه نظری است
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فلسطين مانند تمامی مسائل ملی 
که راه حل خود را پيدا کرده انند 
فقط و فقط به معنای حق مردم 
فلسطين در ايجاد کشور مستقل 

اين جوھر بحٽ .  فلسطينی است
منصور حکمت در باره مساله 

 . ملی و راه حل آن است
 

اما شرط حل اين مساله منوط به 
تحميل اين راه حل به دولت 
ارتجاعی و تروريست دولت 

بايد .  اسرائيل و متحدين اش است
اسرائيل و متحدين اش را تحت 
فشار قرار داد تا اين حق ديرينه 
. مردم فلسطين را برسميت بشناسد

مانع اصلی تحقق اين اصل در 
اساس و در درجه اول و در درجه 
دوم و سوم دولت اسرائيل و 

 . متحدين دولت اسرائيل ھستند
 

بطور مثال قرار دادن پيش شرط 
تعيين تکليف با اسالم سياسی 
بمنظور حل مساله فلسطين عمال 
موضعی نه برای حل مساله بلکه 
تالشی برای حل نکردن مساله 

مساله اين است که اگر حتی  .  است
دست اسالم سياسی را از سر 
مردم فلسطين کوتاه کنيم چه 
تضمينی وجود دارد که مساله 
فلسطين حل شود؟ چه تضمينی 
وجود دارد که دولت اسرائيل و 
متحدين بين المللی آن حق داشتن 
کشور مستقل و متساوی الحقوق و 
حاکم بر سرزمينھای فلسطينی را 
برسميت بشناسد و به آن عمل 
کنند؟ مگر قبل از شکل گيری و 
قدرت گيری اسالميستھا در 
فلسطين و خاورميانه دولت 
اسرائيل ذره ای اين حق مردم به 

 رسميت شناخته بود؟ 
 

واقيعت اين است که يک رکن 
سياست دولت اسرائيل در عدم تن 
دادن به مذاکره و پيش برد طرح 
صلح در خاورميانه ھا اين بھانه 

 

 نکاتی 
 ...پيرامون مساله فلسطين 

ما شريکی در طرح "بود که 
و با "  صلح در فلسطين نداريم

اين بھانه ھا آخرين تالشھای 
خود برای به شکست کشاندن 
نھايی طرح صلح در 
خاورميانه را به سرانجام 

مسلما در اين ميانه .  رساند
انواع شاخه ھای اسالميستھا ھم 
سھم مھمی در به شکست 

اما .  کشاندن طرح صلح داشتند
ريشه مساله را بايد در بی 
حقوقی و ستم تاريخی بر اين 

 .مردم جستجو کرد
 

به اين اعتبار بار ديگر بايد 
حل مساله "تاکيد کرد که 

اما .  پيش شرط ندارد"  فلسطين
بايد مستقيما اين .  و اگر ندارد

حل آن يعنی .  مساله را حل کرد
تحميل يک راه حل معين به 
دولت اسرائيل و متحدين بين 

اما نقش مخرب .  المللی اش
اسالميستھا در اين ميان 

 چيست؟
 

نقش و جايگاه اسالميستھا در 
 مساله فلسطين؟

اسالميستھا ھمانطور که بارھا 
و بارھا گفته ايم از اين زخم 
ديرينه بر پيکر مردم فلسطين 

خود را به خاطر .  تغذيه ميکنند
وجود اين زخم به مردم 

ما بارھا .  فلسطين می چسبانند
و بارھا گفته ايم که حل مساله 
فلسطين اتفاقا باعٽ حاشيه ای 
کردن و تسريع کم کردن شر 
اين جانوران اسالمی از سر 
مردم فلسطين و مردم منطقه و 
ضربه بزرگی به کل اسالم 

نابودی اسالم .  سياسی است
سياسی مستلزم حل مساله 
فلسطين از يک طرف و از 
طرف ديگر مستلزم سرنگونی 

"رژيم اسالمی است ھر "  حل. 
کدام از اين دو رکن باعٽ 

281شماره   
تسھيل خالصی از شر کل پديده 

اگر رژيم .  اسالم سياسی خواھد شد
اسالمی در پس يک خيزش و تحول 
عظيم سکوالريستی و آزاديخواھانه 
سرنگون شود، تشعشعات آن ھمه 
. خاورميانه در بر خواھد گرفت

سرنگونی رژيم اسالمی شرط الزم 
خالصی از شر اسالم سياسی است، 
اما حل مساله فلسطين شرط کافی و 
در عين حال تسريع کننده شکست 
سياسی ھمه جانبه اسالم سياسی و 
حاشيه ای کردن اين جانوران 

 .آدمکش در دنيای کنونی است
 

منصور حکمت در اين زمينه 
"ميگويد اسالم سياسی يک جنبش : 

ارتجاعی در منطقه و اکنون در 
سطح جھانی است که از ظلم 
تاريخی اسرائيل و غرب عليه مردم 
عرب زبان و بطور مشخص عليه 

بی .  مردم فلسطين تغذيه ميکند
کشوری مردم فلسطين، ستم دولت 
اسرائيل و متحدان غربی اش بر 
فلسطينيان يک منشاء اصلی انزجار 
از غرب و از آمريکا در خاورميانه 

(است سپتامبر،  ١١دنيا پس از ." 
 )بخش سوم

 
اسالميستھا مانند .  مساله روشن است

بختک به زندگی مردم کشورھای 
اسالم زده و در حال حاضر برخی 
جوامع غربی چسبيده اند، از ظلم 
تاريخی که به اين مردم روا شده 
است توجيھی و بعضا مشروعيتی 
برای توجيه سياستھای ارتجاعی و 

از .  تروريستی خود بدست آورده اند
طرف ديگر وجود تروريسم اسالمی 
در فلسطين عمال بھانه و توجيھی 
در دست دولت و جريانات دست 
راستی اسرائيل برای برسميت 
نشناختن حق تاريخی مردم فلسطين 

اسالميستھا با سياست .  است
عمال زمينه ای "  نابودی اسرائيل"

برای توجيه سياست ميليتاريستی و 
قلدری و زورگويی اسرائيل در 

اسالم سياسی .  منطقه ايجاد ميکنند
در فلسطين مانند ھر شاخه ديگر 
اسالم سياسی در عين حال در تالش 
برای شکل دادن به يک حاکميت 
دست راستی اسالمی در اين منطقه 
ھستند و متاسفانه پيشرويھای جدی 

حل مساله فلسطين .  ھم کرده اند
يک رکن مھم برای خشک کردن 
 .ريشه اين جريانات آدمکش است

 
در عين بايد توجه داشت و تاکيد 
کرد که سرکوبگری سيستماتيک 
و دائمی دولت اسرائيل زمينه ساز 
گسترش پر و بال اين جريانات در 
. فلسطين و منطقه شده است

پيروزی حماس در انتخابات 
حاکميت خود گردان فلسطينی به 
اعتباری در عين حال يکی از 
نتايج و معلول به شکست کشاندن 
پروژه صلح توسط شارون و 
محصول تجاوز روزمره اسرائيل 

رای به .  به مناطق فلسطينی بود
حماس رای به سياستھای اسالمی 
نبود، رای اعتراضی به ناتوانی و 
فساد الفتح و شکست پروژه صلح 

 . در اين چھارچوب بود
 

آيا قرار گرفتن حماس در موقعيت 
دولت و نخست وزير دولت 
خودگران فلسطينی ھيچگونه 
تغييری در ماھيت مسائل 
خاورميانه و يا حل آن بوجود نمی 
آورد؟ مسلما وجود حماس در 
قدرت و يا در بخشی از قدرت 
چشم انداز صلح در خاورميانه را 

ترديدی .  تيره و تار تر ميکند
حماس يک رکن تروريسم .  نيست

قرار گرفتن اين .  اسالمی است
نيروی تروريستی در بخشی از 
حاکميت به لحاظ اصولی مانعی 
در دستيابی به صلح در 

اما مساله .  خاورميانه است
فلسطين و حل مساله فلسطين 
الزاما و به لحاظ اصولی به مساله 

ميتوان .  صلح گره نخورده است
شرايطی را تصور کرد که کشور 
اسرائيل و کشور فلسطين پس از 
برسميت شناخته شدن و تشکيل 
کشور مستقل فلسطينی درگيری 
ھای نظامی ھم داشته باشند، 
ھمانطور که اکٽر کشورھای 
عرب زبان در چنين شرايطی با 

اما مسلما از .  اسرائيل بسر ميبرند
نقطه نظر ما بھترآن است که 
مساله ملی فلسطين با استقرار 
صلح و حل معضالت اجتماعی 
جامعه فلسطين در يک پروسه به 

8صفحه   
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. سرانجام فوری خود برسد
ھمانگونه که ما تالش ميکنيم 
سرنگونی رژيم اسالمی و 
استقرار حکومت کارگری در يک 

اما اين .  پروسه و ھمزمان باشد
پروسه ھا الزاما مطابق اميال و 
. سياست ما به پيش نخواھد رفت

مساله ملی فلسطين ماھيتا يک 
مساله ملی از نوع مساله ملی 
ايرلند، مساله ملی کرد و يا ساير 
مساله ملی در سطح جھان که 
بعضا يا پاسخ خود را گرفته اند يا 

صلح .  ھمچنان باز و مفتوح ھستند
در خاورميانه اما نيازمند عوامل و 
شرايط ديگری فراتر حل مساله 

مسلما حل .  ملی فلسطين است
صلح آميز مساله فلسطين و 
استقرار صلح ھمزمان با حل 
مساله فلسطين خواست ماست، اما 

حل مساله ملی .  الزامی نيست
فلسطين و برسميت شناخته شده 
کشور مستقل فلسطينی اين امکان 
را بوجود می اورد که مسائل پايه 
ای و طبقاتی جامعه و نيروھای 
اصلی جامعه پيرامون تضادھای 
طبقاتی جامعه در جلوی صحنه 

  .سياست قرار گيرد
 

بايد تاکيد کرد که با قرار گرفتن 
حماس در حاکميت مساله ملی 
فلسطين به لحاظ ماھوی تغييری 

مردم فلسطين اتفاقا .  نکرده است
به ھمين خاطر ھمين مساله تحت 
انواع فشارھا و محاصره کامل 

دولت .  اقتصادی قرار گرفته اند
اسرائيل بدترين شرايط اقتصادی 
و زندگی را به اين مردم تحميل 

پيش شرط قرار دادن .  کرده است
تعيين تکليف با حماس به مٽابه 
پيش شرط حل مساله فلسطين 
عمال مساله فلسطين و مردم 
فلسطين را در يک مجموعه 

  .الينحل قرار ميدھد
 

ھيچ جنايتی ھيچ جنايت ديگری را 

 

 نکاتی 
 ...پيرامون مساله فلسطين 

و اقدام .  توجيه نميکند
جنايتکارانه دولت اسرائيل 
نميتواند به ھيچ وجه توجيه گر 
عمليات انتحاری حماس و 
کشتار مردم عادی توسط 

اما .  حماس در اسرائيل باشد
عمال اين دولت اسرائيل بود که 

" پيروزی"اتفاقا به بھانه 
حماس در انتخابات عمال به 
محاصره اقتصادی فلسطين 
اقدام کرد، عمال امکان کار 
برای کارگران روزمره 

عمال از .  فلسطينی را سلب کرد
پرداخت مالياتھای مردم 
فلسطين به دولت خودگردان، 
حتی به محمود عباس، 
خودداری کرد و يک محاصره 
اقتصادی ضد انسانی ھمه 
جانبه را به اين مردم تحميل 
کرد و جامعه فلسطين را به اين 
روز انداخت بطوريکه حتی 
مرکز برق اين مردم را نيز 

  .نابود کرد
 

مسلما وجود حماس در اين 
سوی مساله به دولت اسرائيل و 
جريانات دست راستی 
اسرائيلی بھانه و مشروعيتی 
در تداوم بخشيدن به سياستھای 
. جنگی و نظامی شان ميدھد

اما در يک نگاه .  ترديدی نيست
دقيق تر بايد گفت که حتی 
عليرغم وجود حاکميت اسالم 
سياسی در بخشی از دولت 
خودگردان فلسطينی نميتوان و 
نبايد حل مساله ملی فلسطين را 
به تسويه حساب با اين جريان 
ارتجاعی و ضد مردمی 

پر و بال گرفتن .  موکول کرد
اسالم سياسی در فلسطين در 
اين ظرفيت کنونی در عين 
حال معلول وجود سياستھای 
ضد انسانی دولت اسرائيل و 
شکست جريانات ناسيوناليست 
فلسطينی در اين منطقه است و 
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نه علت وجودی سياستھای 
. تجاوزگرانه دولت اسرائيل آن

مساله فلسطين قبل از شکل گيری 
اين جريانات ضد انسانی اسالمی 

اين مساله .  وجود داشته است
  .تاريخی بايد و فورا حل شود

 
بطور خالصه بايد گفت که 
اسالميستھا به پيچيدگی مساله 

رسيدن به صلح .  فلسطين می افزايند
را مشکل تر ميکنند، بھانه ھا و 
توجيھات معينی به جريان دست 

حل "اما .  راستی در اسرائيل ميدھند
را نبايد منوط به "  مساله فلسطين

. تعيين تکليف با اسالميستھا کرد
تحقق ھر کدام از اين خواستھا و 
مطالبات نيروھای خود را دارد، 

 .شرايط خود را دارد
 

دو قطب تروريسم بين المللی و 
 مساله فلسطين

جنگ تروريستھا چه تغييری در 
مساله ملی فسلطين ايجاد ميکند؟ 
جنگ تروريستھا ابعاد پيچيده تری 
به مسائل خاورميانه و فلسطين 

در دو سوی اين .  بخشيده است
تخاصم در منطقه نيروھايی وجود 
دارند که در عين حال نيرو و 
ارگانی در اردوگاه تروريسم بين 
المللی ھستند و جنايتی که در مقابل 
ما در حال شکل گيری است، در 
عين حال صحنه و پرده ای از جدال 

ھر دو .  دو قطب تروريستی است
قطب در عين پيشبرد مسائل و منافع 
منطقه ای خود در عين حال اھداف 
قطب تروريستی خود را به پيش 

اين جنگ مسلما حل مسائل .  ميبرند
خاورميانه و حتی مساله فلسطين را 

اما باز ھم .  مشکل تر کرده است
نبايد حل مساله فلسطين را به 
خالصی بشريت از شر اين دو قطب 

ترديدی .  تروريستی موکول کرد
نيست که خالصی مردم از شر اين 
دو قطب تروريسم بين المللی در 
عمل به معنای خالصی و حل فوری 

اما .  مساله فلسطين ھم خواھد بود

اين خالصی پيش شرط حل مساله 
اگر قطب .  ملی فلسطين نيست

تروريسم دولتی اسرائيل و اسالم 
سياسی شرشان از سر مردم کم 
شده باشد، مساله فلسطين يک شبه 

اما موکول کردن .  حل خواھد شد
حل اين مساله و گره زدن آن به 
خالصی از شر دو قطب 

  .تروريستی اشتباه است
 

در دوران جنگ سرد تقابل دو 
بلوک شرق و غرب بار و وزن 
تخاصم دو قطب شرق و غرب بر 
ھر مساله منطقه ای سنگينی 

ھر مساله منطقه ای با .  ميکرد
ضرب شدن در تخاصم دو قطب 
پيچيده تر و حل آن مشکل تر 
ميشد، اما تصور کنيد در دوران 
جنگ سرد ما ميگفتيم که حل 
مساله فلسطين مستلزم خالصی از 
دو قطب متخاصم شرق و غرب 

درست است که از بين .  است
رفتن بلوک شرق عمال ابعاد 
مساله فلسطين را به طول و 
عرض واقعی ان تنزل داد، اما 
حل آن مستلزم خالصی از شر 
. رقابت و کشمکش دو قطب نبود

در اين دوران ھم عليرغم تنيده 
شدن مسائل منطقه ای به مساله 
نبرد دو قطب تروريستی در عين 
حال بايد دقت کرد که اين مسائل 
در عين حال راه پايه ای خود را 
دارند، ھر چند که شرايط برای 
تحقق آن ھا پيچيده تر و يا مشکل 

  .تر شده باشد
 

 در پايان 
اين جنگ ارتجاعی بايد فورا 

جنگ و ترور .  متوقف شود
وحشيانه عليه مردم فلسطين در 

تمام .  غزه بايد فورا متوقف شود
مسببان اين جنايت عليه مردم 
عادی در فلسطين و اسرائيل بايد 
به جرم جنايت جنگی به محاکمه 

 .* کشيده شوند

 

جنايت و ترور وحشيانه مردم فلسطين توسط دولت 
اسرائيل قويا محکوم است و بايد فورا متوقف 

!شود  
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صحبتم را بايد از اينجا شروع كنم 
كه آزادی شخص زمانی آغاز 
ميشود كه آزادی مذھب محدود 

در تاريخ ممكن است .  ميگردد
انسان برای اين كه آنچه در 
محيطش ميگذرد را توضيح دھد و 
معمای حياط و مرگ را توضيح 

كاھش .  دھد مذھب را آفريده باشد
وحشت از پديده ھای ناشناخته او 
را مجبور به آفرينش خدا و مذھب 

به يك معنی ميخواسته .  كرده باشد
خود را از قيد سواالت پيچيده كه 
حتی ابزار پاسخ گويی بدانان را 

اما با پيشرفت .  نداشته آزاد سازد
مذھب  ،تاريخ و تمدن و انسان

چون طوقی بر گردن انسان بوده 
است و بدرجه ای كه توانست به 
دانش و علم دست يابد و بدرجه ای 
كه توانست معما و راز وجود خود 
و طبيعت را توضيح دھد توانست 
از بند خرافات و مذھب رھايی 
يابد و به فرديت خود جامه عمل 

از اين رو از نظر من .  بپوشاند
شخصا .  انسان مذھبی آزاد نيست

خود را به نيرويی واگذار كرده 
است كه به ھيچ قاعدی و قانون و 

به .  مناسباتی گردن نميگذارد
معنای فلسفی و پراكتيكی اراده ای 
برای خود نميشناسد و نقشی برای 
. خود در تغيير دنيا قائل نيست

ممكن است پرسيده شود پس 
ميليونھا انسانی كه مذھبی ھستند و 
در تالش تغيير محيط و دنيای 
خود ھستند را چگونه توضيح 

 ميدھيد؟ 
 

اين ميليونھا .  پاسخ من روشن است
انسان تا آنجايی كه به پراتيك 
روزانه شان برميگردد به واقع 

اينھا نه به اميد .  مذھبی نيستند
آخرت در آفتاب نشسته اند و 
منتظر غذا و پوشاك و مسكن اند و 
نه بخاطر مذھب آنچنان الينه شده 
اند كه كوركورانه بخاطر فرامين 

اما تا .  آن دست به ھر كاری بزنند

 

 مذھب و آزادی فردی
 

 مسی ساگا. ترجمه سخنرانی ھما ارجمند در دانشگاه تورنتو
 سپتامبر ١٨

آنجايی كه به تاثير مذھب بر 
اين ميليونھا انسان برميگردد 

ای بايد گفت اينھا جدال جدی 
را برای تغيير دنيای پيرامون 
خود در مقابل خويش نميبينند و 
به اين معنا سرنوشت خود را 
به خدای زمينی واگذار كرده 

اما شرايط خود زندگی و .  اند
فشار مناسبات ناعادالنه موجود 
حتی به اين ميليونھا انسان حكم 
ميكند در شرايطی حتی خالف 
احكام و قوانين مذھبی خود 

چرا كه شاھديم حتی .  عمل كنند
ھمين انسانھا در شرايط ويژه 
جھت تغيير اوضاع اجتماعی و 
سياسی پيرامون خود قد عمل 
ميكنند و وارد جرگه فعاليتھای 

 .اجتماعی و سياسی ميشوند
 

ھمين جا الزم است نكته ای را 
در مورد نفس خود سوال و 
چرايی طرح آن در شرايط 

در يك .  كنونی مطرح كنم
محيط اكادميك ممكن است اين 
سوال ھميشه موضوعی برای 

اما .  تحقيق و يا آموزش باشد
اين روزھا اين سوالی است كه 
در يك مقياس عمومی و 

در .  اجتماعی تر مطرح ميشود
گذشته ای نه چندان دور شايد 
خيلی تعجب آور بوده  كه از 
. كسی اين سوال را ميكرديد

جز .  چرا كه پاسخ روشن بود
مذھبيھا فاندمانتاليست پاسخشان 
اين بود كه مذھب با آزاديھای 

اين جزيی .  فردی متناقض است
از دانش عمومی بود كه مذھب 
ھيچ سنخيتی با آزاديھا فردی 

اما امروز اوضاع بدان .  ندارد
گونه شده است كه يكبار ديگر 
بايد اين مسئله را روشن كرد و 
يا حتی اثبات كرد كه چگونه 
مذھب آزاديھای فردی انسان 
را تحت الشعاع قرار ميدھد و 
يا چگونه قرنھا مبارزه بشريت 
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در تمام سطح مصروف آن بود كه 
فرديت و شخصيت انسان را از يوغ 

چرا كه .  مذھب خالصی سازد
اوضاع جھان بخاطر رشد 
كنسرواتيزم و تحرك وسيع جريانات 
مذھبی بدان گونه شده كه اين سوال 
قديمی و پاسخ گرفته را مجددا مقابل 

البته من شخصا .  ما قرار ميدھند
اپروچم اين است كه سوال را در 
. مقابل جريانات مذھبی قرار دھم

اين آنھا ھستند كه بايد ثابت كنند 
مذھب با آزاديھای فردی و مدنی و 
سياسی و يا حتی علمی و فرھنگی 

اين آنھا ھستند كه بايد .  تناقض ندارد
اول از ھمه بخاطر تعدی چند ھزار 

به زنان به  ،ساله به حقوق انسان
كودكان و تمدن و پيشرفت از 
بشريت عذر بخواھند و عمل 

  .تاكنونی خويش را تقبيح كنند
 

از آن بحث فلسفی در ابتدا و اين 
بايد  ،مقدمه طوالنی كه بگذريم

بگويم مذھب بطور مشخص از چند 
لحاظ اساسی آزاديھا شخصی من و 

ميليونھا انسان را تحت الشعاع  
قرار داده و يا بھتر بگويم از بين 

تا آنجايی كه به .  برده است
كشورھايی برميگردد كه دولت 
مذھبی بر سر كار است من و 
ميليونھا انسان آزاديھای شخصی 
مان قربانی بالواسطه حاكميت 
مذھب و دستگاه مخوف آن شده 

از يكطرف حاكميت دولت .  است
مذھبی نفس وجودی مرا بعنوان زن 

زن نه حتی .  زير سوال برده بود
بعنوان شھروند درجه دوم بلكه 
قانونا و عمال برده مرد شناخته شده 

من ديگر الزم نميدانم اينجا از .  است
آنچه كه بر زنان در ايران ميگذرد 

اين را كسی نيست كه .  صحبت كنم
 .نداند

 
قبل از اين كه به اين پاسخ دھم كه 
چگونه و چه در سطح و در چه 
زمينه ھای مذھب بر عليه آزاديھای 

عمل ميكند الزم )  شخصی(فردی 
ميدانم كه آزاديھای فردی را 

ھمين جا تاكيد كنم .  تعريف كنيم
در بحثم عمدتا مبنی مقايسه من با 

چرا كه شخصا .  تعاليم اسالم است
از اين مذھب چه در سطح 
تئوريك و چه در سطح پراتيكی 

و از طرف .  شناخت بيشتری دارم
ديگر اين مذھب ھنوز با نقد 
ھمجانبه و فشار اجتماعی بر عليه 

در عين .  خود روبرو نبوده است
حال معتقدم با كمی سايه روشن 
تمام مذاھب احكام و دستورھای 
واحدی در رابطه با مواردی كه 
من روی آن فكوس ميكنم دارند و 

 . يا در گذشته داشته اند
 

من از آزاديھا فردی و مدنی 
شروع ميكنم و يك  تعريف 

از نظر .  عمومی از آن خواھم داد
من آزاديھا فردی آن آزاديھايی 
است كه به فرديت انسان امكان 

فرد خود .  رشد و شكوفايی ميدھد
را ميتواند متمايز كند و در عين 
. به وحدت خود با جامعه پی برد

فرد ميتواند استعدادھای خود را 
بروز دھد و امكان ميابد تا بر 
. سرنوشت خود احاطه داشته باشد

در عين حال آزاديھای فردی 
يعنی در ھر دوره .  امريست نسبی

به نسبت پيشرفتھا و تحوالت 
. جامعه ميتواند متفاوت باشد

مذھب اساسا بنا به تعريفی كه از 
يعنی موجودی كه  ،انسان دارد

توسط يك نيروی ماورای مادی 
خلق شده و از ابتدا به ساكن 

يعنی  ،سرشت او توسط اين نيرو
برای او نه  ،خدا تعيين شده است

اختياری قائل است و نه حق و 
انسان موجودی است كه .  حقوقی

موظف است آنچه را كه خدا و 
10صفحه مذھب به او   
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حكم ميكنند دنبال كند تا در دنيای 
ترجمان اين . ديگر خوشبخت گردد

تعريف از انسان و نقش او خود را 
در مجموعه ای از نوع برخورد 
به فرد و رفتارش توسط دستگاه 
مذھبی چه در طول تاريخ و چه 

 .  در شرايط حاضر نشان ميدھد
 
حق حيات و  ،اولين مورد 

مصونيت جسمی و روحی فرد از 
در اسالم .  ھر نوع تعرض است

اعدام و قطع اعضای بدن انسان و 
ريختن خون انسان و يا حتی 
تجاوز به كودكان احكام روشنی 

حال بخاطر جرم قتل  .  وجود دارد
و كفر و يا دزديدن و يا تحت 

ساله  ٩عنوان مجاز بودن دختران 
اين اولين و اساسی .  به ازداوج

ترين حق فردی به سادگی در 
 .اسالم زير پا گذاشته ميشود

 
 ،بيان ،آزادی بی قيد وشرط عقيده

اعتصاب و تحزب  ،اجتماعات
اينھا جز حقوقی است كه در ھيچ 
مذھبی به رسميت شناخته نشده 

بطور مشخص در اسالم .  است
است )  حزب هللا(تنھا حزب خدا 

كه مجاز به فعاليت است و ھر 
نوع انتقاد به اسالم و يا قران با 
. مھر الحاد جزايش مرگ است

ھنوز يادمان نرفته كه چگونه با 
كاريكاتوريستھای دانماركی و يا 
سلمان رشدی از طرف دولتھای 

گروھھای و دستجات  ،اسالمی
اسالمی چگونه برخورد شده 

ھمين طور با آزاديھای .  است
ھمه مان .  مذھبی و بی مذھبی

شاھديم كه چه رفتار غير انسانی 
چه  ،با ديگر گروھای مذھبی
بی .  يھودی و چه بھايی ميكنند

. مذھبھا كه جای خود دارند
جماعتھای اسالمی حتی زمانی كه 
در قدرت نيستند بيشترين بذر تنفر 
را بر عليه ديگر گروھھای مذھبی 

چرا كه از نظر قران .  ميپاشند

 

 مذھب و آزادی فردی
 

 ...مسی ساگا . ترجمه سخنرانی ھما ارجمند در دانشگاه تورنتو

اسالم آخرين دين و كاملترين 
دين دنيا است و ھر كسی بدان 
نگرود كمترين تنبيه اش خراج 

ھمه ).  ماليات ويژه. (دادن است
اجحافات به حقوق فردی را 
ميتوان در زمينه حقوق زنان و 
كودكان نيز با ضريب بسيار 

در .  باال در اسالم شاھد آورد
اين مذھب چيزی بنام حق 
. طالق زن معنی ندارد

قيموميت كودك با مرد است 
البته يك تخفيفی داده اند و آن (

اين كه تا زمانی كه كودك از 
شير مادر ميخورد ميتواند تحت 

حق ارث ).  سرپرستی زن باشد
زن يك دوم مردان خانواده 

شھادت دو زن برابر .  است
كتك .  شھادت يك مرد است

زدن زن توسط شوھران مجاز 
رابطه جنسی زن با فرد .  است

خارج از ازدواج اگر سنگسار 
نباشد با شديدترين مجازاتھا 

سقط جنين با .  مواجھه است
 . مجازتھای سنگين ھمراه است

  
در اسالم  ،در زمينه حقوق ملل

اسالم به رسميت "  امت"جز 
شناخته نميشود چه رسد به اين 

را برای "  ملتی"كه حق 
 .استقالل به رسميت بشناسند

 
در اسالم نه برده داری  و نه 
استثمار به ھيچ وجه تقبيح نشده 
است و حتی سران اسالم خود 

ھمچنين كار .  برده داشتند
كودكان و استثمار كودكان به 

يك .  ھيچ وجه نفی نشده است
نمونه مشخص از آزار كودكان 
وادار كردن آنان به گرفتن 

 . روزه است و يا ختنه پسران
   

با موزيك و سينما با ھزار قيد 
و شرط روبرو ميشود و 
بخصوص با شركت زنان در 

رقص سرزمين ممنوعه .  آنھا
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با شركت زنان در ورزش .  است
 . شديدا مقابله ميشود

  
اسالم با علم و پيشرفتھای عملی 
شديدا مرزبندی داشته و آن را 

البته در كشورھای .  مزموم ميداند
اسالمی در گذشته و كشورھای 
اسالم زده در چند دھه اخير ما با 
رنسانس علمی مواجھه نبوديم تا 
بتوانيم به دقت درجه خصومت آن 
را به علم و پيشروان علمی شاھد 

اما اين خصوصيت ھمه .  باشيم
مذھبھا و مذھب اسالم ھم بطريق 
اولی است كه تئوريھای علمی را 
اساسا نپذيرند و با آنھا از در جدال 

شايد مسحيت از اين بابت .  برآيد
. تارخ بسيار تاريكتری داشته باشد

جردانو برونو و گاليله را حتی 
تاريخ نخوانده ھا ھمه ميشناسند و يا 
سوزاندن زنان تحت عنوان 

 . جادوگران
 

به اين ليست ميتوان ھمچنان 
بنحوی كه جز دنيای سياه .  افزود

و تاريكی برای انسان در جای كه 
مذھب حاكميت دارد باقی نمی 

قرون وسطا آن تاريخ سياه و . ماند
 . ظلمانی است

  
اما بشريت راه خود را برای 
تامين آزاديھای فردی و اجتماعی 

انقالب .  و سياسی يافته است
فرانسه نمونه درخشان آن 
آلترناتيوی است كه انسان برای 
خالصی از مذھب از خود خلق 

انسان قرن بيست و .  كرده است
يكم ھنوز از دستاورد اين انقالب 

بريدن دست .  است كه بھره ميبرد
مذھب از دولت و آموزش و 

اينھا آن  ،پرورش و سيستم قضايی
مطالباتی ست كه بنظر ميرسد 
يكبار ديگر بايد حول آن جنبش 
مترقی و سكوالر را گرد آورد تا 

اين پديده مخل آسايش و  ،مذھب
آزادی و صلح بشريت را بكنار 

 . * زد
 

 

 انقالب کمونيستى
وقتى کارگر از انقالب صحبت ميکند بايد دقيقا بداند که چه 

ما خواھان انقالب . چيز ميخواھد و چه چيز نميخواھد
کارگرى عليه کل سيستم سرمايه دارى و کل قدرت طبقه 

ما خواھان انقالب کمونيستى ھستيم . سرمايه دارى ھستيم
!که جامعه موجود را از بنياد دگرگون ميکند  

 

 منصور حکمت

 

را از کنترل کارگرى کتاب 
 سايت حزب دريافت 

!و توزيع کنيد  
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گرسنگى  ،گسترش فقر و فالکت  -١-
گرانى سرسام آور و  ،و سوتغذيه

ناتوانى اکثر مزدبگيران جامعه از  
 ،تامين نيازھاى پايه اى خويش

گسترش بيکار سازيھا و اخراج 
افزايش کار  ،گسترده کارگران

گسترش  ،قراردادى و سفيد امضا
وسيع شرکتھای پيمانی که کمترين 
دستمزدھا را به کارگر ميپردازند، 
فقدان سيستم رفاه اجتماعى و عدم 
دسترسى مکفی به بھداشت و درمان 

جامعه را در  ،و آموزش و مسکن
آستانه يک بحران عميق سياسى و 

در شرايطی .  اجتماعى قرار داده است
که فقر و گرانى کمر مردم را خرد 

و مردمى ناراضى و  ،کرده است
منزجر ھر روز بيشتر قربانى اين 

شورش گرسنگان  ،اوضاع ميشوند
عليه وضع موجود يک چشم انداز 

وظيفه فورى جنبش .  واقعى است
کمونيستى کارگران، سازماندھى اين 
پتانسيل اعتراضى طبقه کارگر و 
مردم زحمتکش و تبديل آن به 
جنبشى خودآگاه و انقالبى عليه 
سرمايه دارى و نظام اسالمی حاکم 

 .است

 

با تشديد گرانى و گسترش فقر و   -٢
بروز پيامدھا و مصائب اجتماعى 
ناشی از آن، جناح ھاى مختلف 
بورژوائى تالش ميکنند يکديگر را 
مسبب اين اوضاع فاجعه بار قلمداد 

مافياى "تز مقابله با .  کنند
واردات بى "، نقد به "اقتصادى

حمايت از توليدات "سياست  ،"رويه
و کال ديدگاھھاى "  داخلى

ناسيوناليستى و پروتکشنيستى، نه 
نسخه اى براى درمان اين اوضاع 
بلکه تالشى آگاھانه براى خارج 
کردن مسبب واقعى اين وضعيت، 
يعنى نظام سرمايه دارى و کل 
حکومت مرتجع اسالمى از تيررس 
تعرض و اعتراض کارگران و مردم 

در عين حال طرح اين .  گرسنه است
سياستھا تالشی برای پاسحگويی به 
فشار پائينى ھا از جانب باالئى ھا 
است که به سھم خود به جدال درون 
حکومتى برسر کنترل اوضاع و نفس 

 

 !عليه گرانى و فقر
 وظايف فورى کمونيسم و طبقه کارگر

. بقاى حکومت دامن ميزند
جمھوری اسالمی نه ميخواھد و 
نه ميتواند اين اوضاع را تخفيف 

تحميل فقر و فالکت يک .  دھد
سياست رژيم اسالمی برای بزانو 
درآوردن کارگران و مردم 

 .زحمتکش است
 

نه فقط جمھورى اسالمى،   -٣
بلکه ديگر نيروھاى بورژوائى 
اپوزيسيون نيز راه حلى ريشه ای 
. براى نابودی فقر ندارند

اپوزيسيون پرو غرب نه تنھا 
وعده بھبود اين اوضاع را 
نميدھد، بلکه چند نسل از 
کارگران را به جان کندن براى 
بازسازی سرمايه دارى و 

خرابيھاى ناشى از عملکرد "
. فرا ميخواند"  حکومت اسالمى

اسالمى اپوزيسيون  -جريانات ملى
مسئله فقر و گرانى را ابزارى در 
خدمت جنگ جناحى می بينند و 
عموما سياستھاى ناسيوناليستى 

برخی از .  را مطرح ميکنند
يا "  چپ رايکال"جريانات 

گسترش فقر را ابزارى در خدمت 
شورش و عصيان مردم عليه 
رژيم تلقی ميکنند يا با طرح 
سياستھاى آنارکوپاسيفيستى از 
سازماندھى توده اى و کارگرى 

حزب .  عليه فقر طفره ميروند
اتحاد کمونيسم کارگرى مبارزه 
عليه فقر و فالکت و گرانى را 
مبارزه اى حياتى عليه نظام 
سرمايه دارى و حکومت اسالمی 
و جزيی از مبارزه بيوقفه براى 
بھبود دائمى معيشت طبقه کارگر 

بدرجه اى که .  و مردم ميداند
طبقه کارگر و جنبشھاى 
اعتراضى بتوانند حاکميت سرمايه 
و رژيمشان را در تحميل فقر و 

به  ،فالکت بيشتر عقب برانند
ھمان درجه شرايط براى 
سرنگونى رژيم اسالمى و برپائى 
يک انقالب عظيم کارگرى عليه 

 .وضع موجود فراھم تر ميشود
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى   -۴
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و جنبش سوسياليستى طبقه کارگر، 
نظام سرمايه داری را مسبب مستقيم 
فقر و فالکت و بيکارى و گرانى و 
گرسنگى و مصائب اجتماعى ناشى از 

رژيم اسالمى، حکومت .  آن ميداند
نظامى و   -مشتى کانگستر سياسى

باندھاى اقتصادى مافيائى است که بر 
. تمام امکانات جامعه چنگ انداخته اند

مافياى "مساله اين نيست که گويا 
نميگذارد دولت کارش را "  اقتصادى

بکند و نتيجتا اين وضعيت پيش آمده 
اين حکومت مافيايی سرمايه و .  است

سران رژيم .  اسالم در ايران است
اسالمی خود از بزرگترين سران 
. مافياى اقتصادى در ايران ھستند

کارگران و مردم گرسنه در اين جدال 
نبايد به دنبالچه کشمکش و رقابت 
. بخشھاى مختلف سرمايه تبديل شوند

کمونيسم و طبقه کارگر بر استقالل 
طبقاتى اش از سرمايه و جناحھاى 
دولتى و غير دولتى بورژوازی، بر 

و بر  ،جنبش و راه حل مستقل اش
مطالبات و نيازھاى فورى خود و 
اکثريت عظيم مردم در مقابله با اين 

 ،مبارزه عليه فقر.  اوضاع تاکيد ميکند
که مبارزه اى براى رفع نيازھاى فوری 

درعين حال  ،کارگران و مردم است
جبھه مھمى از مبارزه عليه حکومت و 
قدرت سياسى و اقتصادى سرمايه در 

اين دوره اى است که بيش .  ايران است
از ھر زمان کارگر و اعتراض و 
مطالبات کارگرى جايگاه مھمترى در 
سياست و نگرش و سمتگيرى سياسى 
توده مردم مخالف رژيم اسالمى پيدا 

 .ميکند

 

مبارزه و اعتراض عليه اين شرايط   -۵
دھشتناک يک واقعيت انکار ناپذير 

اعتراض و شورش عليه .  است
وضعيت موجود يکی از اشکال محتمل 

اما .  اعتراض در چنين وضعيتی است
در اين شرايط مخاطراتى مبارزات 
طبقه کارگر و جنبش آزادی و برابری 
و رفاه را تھديد ميکند که کمونيسم و 
کارگران پيشرو و سوسياليست بايد 
آنھا را بشناسند و راه حل واقعى و 

 . عملى در مقابل آن ارائه دھند

 

واقعيت اينست که شورش عليه فقر و 
گرسنگى، بدون سازمان و بدون 
رھبرى و بدون تشکل و آمادگى و افق 

به  ،روشن سياسى در مقياس سراسرى
. تحرک و اعتراضى کور تبديل ميشود

نتيجه چنين وضعيتى، عليرغم حقانيتى 
. که دارد، سرکوب و شکست است

ارکان سياست و تاکتيک حزب در 
متشکل  ،مواجھه با اين اوضاع

کردن توده طبقه کارگر و مردم 
گرسنه عليه فقر و فالکت، ترسيم 

بعنوان  ،افق و سازمان و رھبرى
سه رکن مھم تضمين پيشروى و 

تبديل شورش کور به .  پيروزى است
شورش آگاھانه و سازماندھی 
اعتراض عليه وضعيت موجود 
درگرو تامين اين سه رکن اساسى 

 .است

 

کمونيسم و طبقه کارگر بايد در   -۶
راس مبارزه عيله فقر و گرسنگى و 
وضعيت فالکتبار اقتصادی قرار 

در اين مبارزه يک ھدف .  گيرند
استراتژيک ما خارج کردن کنترل 
پروسه توليد و توزيع کاالھا و اقالم 
مورد نياز پايه ای مردم از مکانيزم 

دسترسی و .  و تسلط بازار است
برخورداری از غذا و آموزش و 
بھداشت و سالمتی، نه يک امتياز 
ويژه طبقات دارا، بلکه حق پايه ای 
ھمگان و ھدف عمومی ما در اين 

ھر انسانی به محض .  مبارزه است
چشم گشودن به اين جھان بايد از 
تمامی نيازھای انسانی برخوردار 

از اينرو مبارزه برای وادار .  شود
کردن دولت سرمايه به دادن سوبسيد 
به اقالم مورد نياز زندگی مردم  و 
تامين بيمه ھای اجتماعی رکن ديگر 

ايجاد سازمانھاى .  سياست ماست
توده اى عليه فقر، برگزارى مجامع 
عمومى کارگری در مراکز مھم توليد 
مواد غذايی و نيازھای مردم، 
برگزاری مجامع عمومی در محالت 
کارگرى و فقر زده، سازمان دادن 
ايجاد شبکه ھاى متنوع عليه 
گرسنگى و فقر، شرط اساسی 
پيشبرد چنين استراتژی و سياستی 

بايد در ھر گوشه جامعه .  است
پرچمى عليه فقر و فالکت اقتصادی 

 .برافراشت

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى   -٧
رھبران  ،توجه پيشروان طبقه کارگر

 ،سوسياليست و کمونيست طبقه
فعالين اردوى آزادى و برابرى و 
رفاه را به اين اوضاع خطير جلب 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى .  ميکند
طبقه کارگر و مردم آزاديخواه را به 
متشکل شدن و مقابله با موج فقر و 
فالکت و گرانى عليه نظام سرمايه 
دارى و حکومت اسالمى 

 * !فراميخواند
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رژيم حافظ سرمايه داری، رژيم 
جمھوری اسالمی تمام تالشش بر 
اين است كه بار بحران سرمايه 
داری را با تحميل فقر و فالكت بی 
حد و حصر بر سر ما كارگران و 

رژيم .  مردم كاركن خراب كند
جمھوری اسالمی با پايين 
نگھداشتن دستمزدھا، بيكاری 
سازيھای وسيع، پايين نگھداشتن 
ھر چه وسيعتر خدمات بھداشتی، 
حذف سوبسيدھا و آزاد گذاشتن 
دست تجار و بازاريھا در تعيين 
قيمت اقالم مورد نياز مردم 
آنچنان بر ابعاد فقر و گرسنگی 
افزوده است كه كل جامعه را به 

 .سر حد نابودی ميكشاند
 

رژيم جمھوری اسالمی در تالش 

 

ما كارگران بايد به جنگ 
 !فقر و فالكت برويم

است كه بار مالی رقابتھای 
سياسی و نظامی با دول غرب 
و تروريسم دولتی و پروژه 
دست يابی به سالحھای اتمی 

رژيم .  را بر دوش ما خالی كند
جمھوری اسالمی در تالش 
عامدانه است كه با تحميل فقر 
و فالكت غير قابل تحمل 
كمرمان را خم كند، به تباھی 
جسمی و روحی مان بكشاند و 
مقاومت و مبارزه مان را درھم 

 .شكند
 

مھار اين رژيم و پايان دادن 
بايد .  فقر و فالكت كار ماست

متحد و متشكل به جدال با فقر 
و گرسنگی و به مبارزه عليه 

با .  عاملين آن به ميدان آمد

281شماره   
ايجاد شوراھای كارگری در محل 
كار و محل زندگی و برقراری كنترل 

با تامين صف متحد .  توليد و توزيع
كارگران بيكار و شاغل در تشكل 

با تبديل صفھای خريد .  عليه بيكاری
مواد غذايی به اجتماع اعتراضی 

با .  عليه گرانی، فقر و گرسنگی
خواست بستن دست زالوھايی كه 
موجب گرانی ميشوند و كنترل 
قيمت مواد غذايی توسط تشكلھای 

با خواست بيمه بيكاری .  خود مردم
. مكفی برای ھمه افراد آماده به كار

با خواست اضافه دستمزد به تناسب 
 .نرخ تورم

 

با .  با خواست ممنوعيت اخراج
خواست بيمه ھای بھداشتی و 
پزشكی رايگان، مناسب و قابل 

با خواست .  دسترس برای ھمه
بايد .  مسكن مناسب برای ھمه

ميدان دار صف مبارزه عليه فقر و 
بايد نويد .  گرسنگی و گرانی بود

بخش جدال برای رفاه و آسايش 
كل جامعه چشم به ما .  ھمگان بود
 . دوخته است

مبارزه عليه فقر و فالكت امروز 
جزيی از مبارزه ما برای بقا و 

جزيی از مبارزه ما .  زندگی است
برای يك جامعه مرفه و آزاد 

اين مبارزه را بايد تا به .  است
زير كشيدن رژيم عامل تباھی كل 
 . طبقه ما و كل جامعه به پيش برد

 

زنده باد مبارزه و ھمبستگی 
 !كارگران بر عليه فقر و فالكت

 !زنده باد شوراھای كارگری

زنده باد اتحاد كارگران شاغل 
 !و بيكار

 !مرگ بر حكومت فقر و گرانی

مرگ بر رژيم اسالمی 
 !سرمايه

 !زنده باد آزدی، برابری، رفاه
 

 حزب اتحاد كمونيسم كارگری
 ٢٠١٢اوت  ۶

 

 !مرگ بر حكومت فقر و گرانی
 

. ھر صف، ھر اجتماع برای تھيه نان و ماحتياج زندگی بايد به ميدان اعتراض شما بر عليه عاملين گرانی، گرسنگی و بدبختی بدل شود
 .ھر كارخانه و ھر كوی و برزنی بايد صحنه جدال شما بر عليه فقر و فاقه و نداری بدل شود

 

از مبارزه برای اضاف دستمزد گرفته تا تحميل سوبسيدھا به .  از ھر امكانی بايد بھره جست تا فشار سنگين مالی موجود را كاست
دولت، از نپرداختن قبضھای آب و برق گرفته تا كرايه اتوبوسھا، از مصادره اماكن و ساختمانھای دولتی جھت تامين مسكن گرفته تا 
نپرداختن وامھای مسكن، از تحميل كنترل كارگری بر امر توليد و توزيع گرفته تا پخش و توزيع مواد غذايی و وسايل اوليه زندگی از 
طريق تشكلھای شورايی و توده ای، و از ھمه مھم تر بايد مناسباتی كه عامل اصلی فقر و فالكت ما است، يعنی نظام سرمايه داری را 

 . بايد رژيمی را كه حافظ اين نظام و تحميل كننده گرسنگی و نداری و مذلت ماست  به زير كشيد. از بين برد
 

 !  زندگی مرفه، زندگی انسانی حق مسلم ماست
 ! زنده باد آزادی، برابری و رفاه

!زنده باد جمھورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمھورى اسالمى  


