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اعتراضات گسترده تر و متحدتر

پس از خیزش دیماه دیگر همه از شروع پایان عمر جمهوری اسالمی میگویند و حتی هیئت حاکمه امریکا خطر سرنگونی را در
صورت کوتاه نیامدن جمهوری اسالمی در مقابل امریکا هشدار میدهد .اگر گسترش و رادیکال شدن روزمره اعتراضات و
ناتوانی جمهوری اسالمی در سرکوب و عقب راندن مردم ،نقطه قدرت جنبش انقالبی مردم برای سرنگونی جمهوری اسالمی
است اما همزمان فعال شدن نیروهای ناسیونالیست و قومی از ناسیونال -فاشیستهای "فرشگرد" تا "ال اهواز" و "مرکز همکاری
احزاب کردی" ،ضرورت آمادگی صف مردم آزادیخواه و نیروهای سیاسی برای مقابله با سناریوهای ارتجاعی آنان را صد
برابر کرده است.
تقابل دو قطب ارتجاعی نیروهای قومی و جمهوری اسالمی تا همین امروز دستمایه ایجاد فضای امنیتی و نظامی و عربده کشی
های سران و فرماندهان نیروهای سرکوبگرعلیه مبارزه طبقه کارگر و مردم محروم شده است" .ضد امنیت ملی" کردن
اعتراضات توسط دستگاه سرکوب رژیم  ،موج دستگیری ها به بهانه دفاع از امنیت جامعه همه و همه میتواند مبارزه انقالبی و
رادیکال مردم علیه جمهوری اسالمی و سرنگونی آن را به حاشیه براند و تحت تاثیر خود قرار دهد .خطری که باز ضرورت
آمادگی سیاسی ،اجتماعی طبقه کارگر و مردم آزادیخواه و در راس آن نیروهای سیاسی را میطلبد.

صفحه 2

میشوند
پس از اعتصاب  ۰۲روزه کامیونداران و اعتصاب سراسری بازاریان
در بیش از  ۰۲شهر در سرتاسر ایران ،فراخوان اعتصاب سراسری
معلمان در روزهای یکشنبه و دوشنبه  ۰۰و  ۰۰مهرماه علیه فقر،
گرانی ،تورم و کاهش بی سابقه قدرت خرید ،دستمزد ناچیز و وضعیت
نابسامان و اسفبار مراکز آموزشی ،اعالم پیوستن بخش وسیعتر دیگری
از مردم به اعتراض سراسری و سازمان یافته علیه جمهوری اسالمی
است.
صف متحد مردم معترض به فقر ،بیکاری ،حقوقهای ناچیز ،تعرض
بیشتر و بیشتر به سفره خالی میلیونها انسان در این جامعه ،دستگیری و
احکام زندان به معترضین ،فساد مالی و تاراج توسط اقلیتی مفتخور
روز به روز گسترده تر میشود.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران به نمایندگی این
بخش کارکن شاغل و بازنشسته به مدیران مدارس ،به حراست و دستگاه
اطالعاتی رژیم هشدار داده اند که به تهدید و فشار متوسل نشوند و
همزمان تاکید کرده اند که اگر دولت مردان به خواستهایشان جواب
ندهند اعتصابات سراسری تری را در آبان ماه سازمان خواهند داد.
تحصن و مبارزه معلمان برای یک زندگی شرافتمندانه برای همه ،برای
آموزش با کیفیت و رایگان ،باید با حمایت وسیع دانش آموزان و خانواده
هایشان ،طبقه کارگر و سازمانهای کارگری و کل محرومان جامعه،
روبرو شود.
موفقیت معلمان در این اعتراضات ،به همه محرومان جامعه و به همه
مردم آزادیخواه مربوط است .آنها را نباید تنها گذاشت .باید در حمایت
از این تحصن ،قدرت متحد خود را برای دستیابی به یک زندگی انسانی
و مرفه به ارتجاع حاکم نشان داد.

انقالب و ضد انقالب

مظفر محمدی
بحران اقتصادی و سیاسی جمهوری اسالمی و ناتوانی رژیم در پاسخ به آن می رود تا به یک بحران انقالبی در ایران تبدیل شود.
بحرانی که قدرت توسط اعتراض توده ای به چالش طلبیده شده است .بی ثباتی دولت و بحران انقالبی در جامعه باید دیر یا زود
به نفع یکی از طرفین یک سره شود .جامعه نمیتواند طوالنی مدت در بالتکلیفی بسر ببرد .در شکل گیری بحران انقالبی معموال
سرها به طرف احزاب و جریانات سیاسی برمی گردد .تفاسیر و تعابیر گوناگون از رابطه و نقش یا بی نقشی احزاب و جریانات
سیاسی در تحوالت اجتماعی وجود دارد .یک تصور این است که مبارزات و خیزش های اجتماعی کنونی خودبخودی است و
گفته می شود که جریانات سیاسی هیچ نقش و تاثیری در آن نداشته و ندارند .هر دو جنبه این توضیح و تصویر ،سطحی و
نادرست است.

صفحه 5

حوزه هاى حزبى و آکسیون هاى کارگرى
درباره اهمیت آژيتاتور وآژيتاسیون علنى
منصور حکمت

صفحه 6

حمله جمهوری اسالمی به اپوزیسیون در کردستان و مقابله مردم به آن /آذر مدرسی /متن
حزب کمونیست کارگری -حکمتیست (خط رسمی)
 ۹۱مهر  ۹۹ -۹۹۱۱اکتبر ۸۱۹۲

سخنرانی در لندن  ۶۱سپتامبر ( ۸۱۶۲صفحه)۶1
از اعتصاب کامیونداران تا اعتصاب بازاریان /مصاحبه رادیو نینا با مظفر محمدی (صفحه )۶1
ناسیونالیسم وکمونیسم درکردستان به بهانه اعتصاب اخیردرکردستان/وریا نقشبندی(صفحه )۶۱

طبقه کارگر ،برخالف کلیه طبقات
فرودست در تاریخ پیشین جامعه
بشری ،نمیتواند آزاد شود بی آنکه
کل بشریت را آزاد کند.
از :یک دنیای بهتر ،برنامه حزب کمونیست کارگری  -حکمتیست

در صورت فروپاشی جمهوری اسالمی ،حفظ مدنیت جامعه بدست چه کسانی رقم میخورد؟/
ثریا شهابی (صفحه )۶۲
از اعماق جامعه (صفحه )۸۱
وحشت از گسترش اعتصاب! (صفحه )۸۶

اطالعیه برگزاری کنفرانس واحدهای حزب در لندن و کلن (صفحه )۸۶
حمله مسلحانه در اهواز اعتراض ،برکت آسمانی یا توطئه (صفحه )۸۶
باز گشایی مدارس؛ شروع دوره ای جدید (صفحه )۸۸

آزادى ،برابرى ،حکومت کارگرى !

٢
بازگشت به چپ ملی و ...
ما با علم به اینکه پروسه سرنگونی جمهوری
اسالمی پروسه ای پیچیده و پر از تقابلهای سیاسی
اجتماعی و طبقاتی است ،راه حل خود را در
مقابل سناریوهای تدارک دیده شده اعالم کردیم.
راه حل ما برای این آمادگی ،تعهد نیروهای
سیاسی ،مستقل از راست یا چپ بودن آنها ،به
حداقلی از استانداردها و موازین متمدنانه برای
دوره پرتالطم پس از رفتن جمهوری اسالمی و
مقابله با مخاطره قومی کردن مبارزه مردم،
دخالت نظامی دول ارتجاعی منطقه ای و بین
المللی ،سناریوهای ارتجاعی برای آینده ایران و
تضمین وسیعترین آزادی های سیاسی و اعمال
اراده مردم در تعیین نظام آتی حکومت در ایران
است .تعهداتی که در "منشور سرنگونی"* اعالم
کردیم" .منشور سرنگونی" پرچم ما کمونیستها
برای این مقابله با این مخاطرات و فراهم کردن
مناسبترین شرایط برای گذار از دوره متالطم آتی
است .راه حلی که میتواند اتحاد و آمادگی چپ
جامعه را در پائین ،در میان کارگران ،معلمان،
دانشجویان و  ....و کمونیستها در ایران را ممکن
کند.
"جامعه بعد از سرنگونى جمهورى
اسالمى دستخوش عمیقترین کشمکش
هاى تاریخ سیاسى ایران براى تعیین
نظام حکومتى آینده ایران میشود .این
اجتناب ناپذیر است .تمام تالش ما
معطوف به آن است که این دوره با
ضمانت وسیعترین آزادى ها ،با
تضمین دخالت مستقیم مردم در
سیاست ،با تبدیل منشور سرنگونى
جمهورى اسالمى به خواست همه
مردم آزادیخواه در ایران ،امن ترین،
آزادترین ،کم خشونت ترین و کم
دردترین راه را براى تضمین حق
مردم در تعیین نظام آتى حکومت در
ایران متحقق شود .حزب ما در تالش
است تا یک حزب سیاسى قوى ،توده
اى و مقتدر ایجاد کند و بتواند با اتکا به
نیروى مردم آزادى و امنیت در جامعه
را تضمین کند .تضمین کند که انقالبى
که جمهورى اسالمى را سرنگون
میکند ،طبقه کارگر و مردم را در
بهترین شرایط براى تعیین نظام آتى
حکومت قرار دهد"{ .بیانیه حزب
کمونیست کارگرى حکمتیست (خط
رسمی) فوریه }۰۲۰۲
راه حل دیگری که سنتا در میان جریانات
موسوم به چپ رایج است ایجاد "اتحاد عمل"ها و
"ائتالفهای استراتژیک" و  ....سازمانها است .راه
حلی که مخاطبین اصلی آن نه چپ در جامعه ،نه
طبقه کارگر و کارگران کمونیست که چپ های
"همیشه عاشق وحدت" است ،راه حلی که قرار
است طی آن این نیروها "اختالفات" خود را به
نفع مبارزه همه با هم "سوسیالیستی" کنار
بگذارند .طبیعتا این نسخه برای نیروهایی که در
یک جنبش سیاسی-اجتماعی -طبقاتی قرار دارند
اگر نه بهترین راه حل که مناسبترین راه حل برای
حل معضالت شان منجمله معضالت سازمانی،
بی افقی و نداشتن استراتژی روشن ،است.
کنفرانس"یک آلترناتیو سوسیالیستی ضروری و
ممکن است" که روز شنبه  ۰۰سپتامبر بدعوت
شش حزب و سازمان سیاسی چپ در استکهلم
برگزار شد ظاهرا آخرین "آس" طیفی از نیروها
در این راستا است.
کنفرانسی که ،بنا به ادعای برگزار کنندگان آن،
قرار است "پرچم تالش مشترک برای شکل دادن
به یک آلترناتیو سوسیالیستی" را برافرازد.
نگاهی به بیانیه این کنفرانس که تبیین این نیروها
از صفبندی نیروهای سیاسی در ایران ،پروسه
سرنگونی جمهوری اسالمی ،احتماالت و
مخاطرات در سیر سرنگونی ،نقش و وزن
نیروها و جنبشهای سیاسی در این پروسه ،تبیین
این سازمانها از انقالب آتی ایران و باالخره از
سوسیالیسم ،و  ،.....نشان میدهد که این بیانیه نه
فقط نشانی از سوسیالیسم را در خود ندارد که
طبقه کارگر را در مقابل مخاطرات سر راه
سرنگونی و انقالب کارگری کامال خلع سالح

میکند .سوسیالیسم اولین قربانی این تالش برای ایران باشند را نه در مقابل خود و نه در مقابل
شکل دادن به جبهه چپی است که نه بعنوان جنبش طبقه کارگر قرار نمیدهند.
و نه بعنوان سنت سیاسی و اجتماعی ربطی به
سوسیالیسم کارگری و کمونیسم نداشته و ندارند" .ندیدن" این خطر اتفاقی نیست .برعکس بیانگر
خط حاکم بر این بیانیه خط ائتالفی ناسیونالیسم قبول قومی بودن مبارزه مردم و همزمان سیاست
چپ در کردستان (کومله) و چپ ناسیونالیست و موقعیتی است که نیروهای امضا کننده بیانیه
ایرانی ،راه کارگر و چریک فدایی ،است.
امروز در آن قرار گرفته اند .ندیدن این خطر و
برعکس زدن مهر قومی به جامعه و آینده آن را
مستقل از وزن اجتماعی این سازمانها پرداختن به در احیا فرمول "حق تعیین سرنوشت" از جانب
این بیانیه و تصویر ملی و قومی از جامعه و نویسندگان بیانیه میتوان دید.
مبارزه طبقه کارگر ،تصویر ساده انگارانه از
پروسه سرنگونی جمهوری اسالمی ،تصویر در بند  ۹اقدامات بینادی که معنای سرنگونی
وارونه آن از سوسیالیسم و جا زدن آن تحت نام جمهوری اسالمی ،پیشروی انقالب کارگران و
سوسیالیسم ،برای خودآگاهی کمونیستی و زحمتکشان را تضمین میکند آمده است:
سوسیالیستی آنهم در این دوره که جای پای
کمونیسم را در اعتراضات جاری می توان دید،
" -۹نفی هرگونه ستم و تبعیض و
ضروری است.
نابرابری در جامعه از طریق اعالم و
اجرای برابری کامل حقوق همه
بیانیه و قومی کردن جامعه
شهروندان ،صرفنظر از جنسیت،
مذهب ،ملیت ،نژاد و تابعیت .نفی ستم
بیانیه در توضیح اوضاع پرتالطم امروز در
ملی و حل مسئله ملی با بهرسمیت
ایران ،به تالش بخشی از اپوزیسیون بورژوایی
ق تعیین سرنوشت و حق
شناختن ح ِ
برای دست بدست کردن قدرت از باال و بدون
جدائی با مراجعه به آرا خود آنها .ما
دخالت مردم میپردازد و از حمله نظامی ،کودتا،
در عین حال خواهان اتحاد آزادانه و
"انتخابات آزاد"" ،رفراندم" بعنوان سناریوهای
داوطلبانه همه ساکنین ایران هستیم و
محتمل غرب و نیروهای بورژوایی طرفدار آن
بر این باور هستیم که این اتحاد به سود
نام میبرد .اما این بیانیه "سوسیالیستی" حتی کلمه
طبقه کارگر و تودههای زحمتکش
ای اشاره به خطر نیروهای ناسیونالیست قومی
است".
مانند االهواز ،احزاب دمکرات کردستان در
ایران ،باند زحمتکشان و  ......ندارد .نیروهایی نویسندگان بیانیه با زیرکی کلمه "ملل" را از
که رسما ماموریت کشاندن جنگ نیابتی به عنوان کامل "حق ملل در تعیین سرنوشت" ،حذف
کردستان و خوزستان و بلوچستان را به عهده کرده اند .ظاهرا قرار دادن "حقوق برابر
گرفته اند و آنرا مخفی هم نمیکنند.
شهروندی" و "حق جدایی" در کنار "حق تعیین
سرنوشت" قرار است سازمانهای امضا کننده
بیانیه نیروهایی چون حزب دمکرات ،باند بیانیه را از "حفظ موضع خود" راضی نگاه دارد
زحمتکشان و االهواز و  ....را که در کنار مجاهد اما مهمتر اعالم "حق تعیین سرنوشت" چراغ
و ناسیونالیستهای ایرانی مشغول البیگری برای سبزی است به نیروهای ناسیونالیست و قومی که
"نا امن کردن ایران" ،دامن زدن به انشقاق قومی در آلترناتیو "سوسیالیستی" مورد نظرشان "حق"
و تبدیل مبارزه مردم برای سرنگونی جمهوری نیروهای قومی رعایت خواهد شد..
اسالمی به جنگ خانه به خانه "اقوام" بر سر
"حق من" یا "تمامیت راضی" ،اند را مخاطره ای مستقل از این شامورته بازی باید از نویسندگان
بر سر مبارزه امروز و آینده مردم و طبقه کارگر بیانیه پرسید از نظر شما کدام "ملتها" در ایران
و "سوسیالیسم" مورد نظر خود نمیبیند .آنهم در میتوانند از این حق استفاده کنند؟ آیا هر قوم یا
دوره ای که قومی کردن خاورمیانه سیاست فعال کسانیکه به یک زبان خاص حرف میزنند یا در
نیروها و دول ارتجاعی منطقه و قدرتهای جغرافیای معینی زندگی میکنند مانند مردم لر
امپربالیستی است .در دوره ای که راه اندختن زبان ،بلوچی زبان ،بختیاری ،قشقایی و  .....هم
جنگهای قومی و نسل کشی به نام عرب و ترکمن از این حق برخوردارند؟ باید پرسید معنی حق
و کرد و ترک ،کشتار مردم بیگناه به نام شیعه و تعیین سرنوشت چیست و تبیین شما از "حق ملل
سنی و سلفی و علوی و  .....به نرم زندگی در تعیین سرنوشت" چیست؟ از نظر نویسندگان
میلیونها انسان در دنیا تبدیل شد است .دوره ای که بیاینه ملتی که از فردا حق تعیین سرنوشت خود را
"ملتها"" ،اقوام"" ،مذاهب" عهد عتیق را از پیدا کرده به چه حقوق ویژه ای دست پیدا میکند؟
"گنجینه" تاریخ بیرون میکشند و با دفاع نامقدس آیا این همان به رسمیت شناختن حق جدایی است،
شان از حق این "ملتها" و  ....دنیا را به تباهی یا این "ملل" باید برای حفط "تمامیت ارضی" در
میکشانند.
چارچوب ایران بمانند؟ آیا "حق تعیین سرنوشت"
یعنی خودمختاری اداری و فرهنگی؟ یعنی حق
نویسندگان "سوسیالیست" بیانیه ،نقش امروز انتخاب استاندار و فرماندار خودی ،حق پوشیدن
ناسیونالیسم قومی در صحنه مبارزه و سیاست دنیا لباس کردی و لری و عربی ،حق تدریس زبان
را "نمیبینند" .این واقعیت را که اگر دوره ای مادری؟ یا فدرالیسم قومی که راه کارگر از مبلغین
ناسیونالیسم جنبش سهم خواهی بورژوازی ملت و مدافعین جدی آن است؟ یا تبیین حزب دمکرات
تحت ستم بود ،امروز در دنیای پسا جنگ سرد ،کردستان ایران که ملغمه ای است از "ماندن در
ناسیونالیسم قومی در قامت منحط ترین ،فاسدترین چارچوب یک دولت بسیط ،خودمختاری و
و خطرناکترین نیرو نه فقط در ایران که در دنیا فدرالیسم و در نهایت استقالل"!؟؟؟ نویسندگان
قد علم کرده است ،را "نمیبینند" .اگر نویسندگان بیانیه قطعا جواب مشترکی برای این سواالت
"سوسیالیست" بیانیه آگاهانه چشم خود را بر این ندارند اما مصلحت "سوسیالیستی" حکم میکند
ماهیت اولترا ارتجاعی امروز ناسیونالیسم میبندند ،وارد این جزئیات نشوند.
اما قربانیان نسل کشی ها در اروپای شرقی و
جنگ صرب و کروات و چک و اسلواکى ،تمام خاصیت فرمول عمومی "حق تعیین
طرفیت این نیروها و "خاصیت" احیا هویتهای سرنوشت" آنهم دربند مربوط به رفع ستم ملی
قومی و نیروهای قومی و "راه حل های" همزمان با خاصیت مخرج مشترکی گرفتن آن و
ناسیونالیسم قومی برای مردم دنیا را تجربه کرده اعالم وفاداری و "سرخط" ماندن رهبری هر یک
اند .در دنیای پس از حمام خونها در عراق ،از سازمانها بر "مواضع" خود برای اعضا و
سوریه ،لیبی و داعش و در دوره سیاست اولترا طرفداران خود ،سپر انداختن امضا کنندگان بیانیه
ارتجاعی قومی کردن خاورمیانه ،در دوره عروج در مقابل نیروهای قومی و ناسیونالیست است.
ناسیونالیسم راست در قلب "جهان متمدن" ،مردم زیر این فرمول "عام" از خودمختاری ،فدرالیسم
دنیا برخالف نویسندگان "سوسیالیست" بیانیه قومی حزب دمکرات و راه کارگر تا استراتژی
خطر ارتجاع ناسیونالیسم و قومیگری ،کشف "به پیروزی رساندن جنبش کردستان" کومله
ملیتها و اقوام جدید را بعنوان مستمسک بعنوان "نماینده جنبش انقالبی مردم کردستان" جا
کشمکشهای سیاسی دیگر ،میبینند.
میگیرد .در این میان جریانی مانند حزب منتسب
به حکمتیست هم که پاندولی بیش در این میان
امضا کنندگان بیانیه این نیروها و کثافات ناشی از نیست میتواند فرصت طلبانه بخش اول بند یعنی
آنرا خطری در مقابل طبقه کارگر و "آلترناتیو "نفی هرگونه ستم و ....حق جدایی " را برجسته
سوسیالیستی" خود نمیبینند و نتیجتا مقابله با کند و دل خود را به افتخار نشستن بر سر میز
نیروهای ناسیونالیست و قومی بعنوان نیروهایی "آلترناتیو سوسیالیستی" ،آنهم بعنوان حزبی
که میتوانند مهره های جدی سوریه ای کردن مطرح ،خوش کند.
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نویسندگان "سوسیالیست" بیانیه به تبیین رایج در
چپ ناسیونالیستی که نه فقط مقوله "ملت" را
بعنوان یک واقعیت ابژکتیو قبول کرده است ،بلکه
تقدیس آن را وجه مشخصه اصلى خود قرار داده
است ،بازگشته اند .راه کارگر بعنوان نماینده این
چپ ناسیونالیست که بر تفکیک کارگر و مردم
معترض به "کارگر کرد"" ،کارگر عرب"،
"فعالین مدنی کرد"" ،زندانیان سیاسی عرب"،
"دگر اندیشان بلوچ"" ،هنرمندان آذربایجانی"
اصرار زیادی دارد ،فرموله کننده این سیاست
است و بیانیه تالش میکند همین سیاست را با کمی
دستکاری بعنوان مطالبه ای سوسیالیستی به خورد
خواننده میدهد.
"سیاست سازمان ما درباره پایان دادن
به تبعیض های ملی بر دو پایه اساسی
قرار دارد :برسمیت شناختن حق ملت
ها در تعیین سرنوشت شان از جمله
حق جدائی و تشکیل دولت مستقل از
یک سو و از سوی دیگراتحاد آزاد و
داوطلبانه همه ملیت های تحت ستم
برای ایجاد کشوری با رنگارنگی و
تنوع ملی و قومی از طریق پایان
دادن به تبعیض های ملی و تامین
مشارکت و حقوق برابر همه ملیت
های کشور!" (بیانیه هیئت اجرائی
راه کارگر درباره همه پرسی استقالل
کردستان عراق)
همان موقع ما در نقد این موضع سانتیمانتال اما
راست گفتیم این سیاست ابدی و ازلی کردن ستم
ملی ،تفرقه و نفرت قومی و اتفاقا تداوم این
شکاف ها ،در "الال لند" راه کارگر با رنگارنگی
و تنوع "ملی و قومی" است**.

جواب تاریخی و سنتی کمونیستها به پایان دادن به
ستم ملی و هر نوع تفرقه قومی -ملی و مذهبی
ایجاد جامعه ای با حاکمیتی غیر قومی،
غیرمذهبی است .جامعه ای که همه شهروندان
آن ،مستقل از هویت قومی ،ملی ،مذهبی ،نژادی
و جنسی ،در همه ابعاد زندگی سیاسی-اجتماعی
و اقتصادی ،برابر و متساوی الحقوق اند! به
رسمیت شناختن این حق شهروندی برابر یا به
رسمیت شناختن حق جدایی تنها راه پایان دادن به
تفرقه قومی و ستم ملی است .هر راه بینابینی مانند
"خودمختاری"" ،حق ملل در تعیین سرنوشت" یا
"فدرالیسم قومی" فقط و فقط منتج به ادامه نفاق
ملی یا دامن زدن به نفاقهای ملی و ازلی و ابدی
کردن آن است .کافی بود امضا کنندگان بیانیه به
کردستان عراق نگاهی می انداختند تا این نتیجه
سیاست "سوسیالیستی" خود را در قامت "دولت
اقلیم کردستان" ببینند.
اگر در دوره ای "حق ملل در تعیین سرنوشت"
صرفا فرمولی قدیمی ،کلی ،بی خاصیت و تفسیر
بردار بود ،امروز در دوره قومی کردن
خاورمیانه ،در دوره جنگهای نیابتی فرمولی در
راستای همین قومی کردن زندگی و مبارزه مردم
و مستمسک راه اندازی جنگهای قومی است.
"ندیدن"خطر قومیگری و بویژه احزاب قومی و
ناسیونالیست ارتجاعی در ایندوره از مبارزه مردم
برای سرنگونی جمهوری اسالمی" ،ندیدن" خطر
احزابی که عاملین جنگهای نیابتی اند ،اشاره
صرف به مخاطرات بورژوازی پرو غرب و
سناریوهای آنان برای سرنگونی جمهوری
اسالمی و مخفی شدن زیر فرمول "حق تعیین
سرنوشت" حاکی از عدم تعلق نیروهای امضا
کننده بیانیه به جبهه سوسیالیستی و کمونیستی
طبقه کارگر در جدال طبقاتی پیش رو است .بیانیه
پالتفرم ائتالف جناح چپ ناسیونالیسم کرد
(کومله) و ناسیونالیسم چپ ایرانی بدهکار به
"ملل تحت ستم" (راه کارگر و فدایی) است .بقیه
نیروهای امضا کننده اساسا نقش کاتالیزاتور را
دارند.
سرنگونی جمهوری اسالمی ،انقالب و انقالب
کارگری:
بیاینه ابتدا تعلق خود به انقالب کارگری را بیان
میکند اما در توضیح و ادامه آن تصویر از سیر
سرنگونی و همچنین سوسیالیسم مورد نظر
نویسندگان بیانیه نه فقط التقاط که خلط مبحث،
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بازگشت به چپ ملی و ...

الپوشانی کردن خطر این نیروهای ارتجاعی
قومی و مذهبی در مقابل این تالش و سنگر بندی
قرار میگیرند.

تصویر کمونیسم روسی را از انقالب کارگری و
سوسیالیسم نشان میدهد.
تمام افشاگری از ناسیونالیسم ایرانی در بیانیه
اساسا برای راضی کردن خود ،نشان دادن وحدت
ابتدا به سیر سرنگونی جمهوری اسالمی امضا کنندگان علیه نیروهای ناسیونالیست راست
بپردازیم .در اینکه کمونیستها تالش میکنند ایرانی و چراغ سبز به نیروهای قومی دیگر
سرنگونی جمهوری اسالمی به صورت انقالبی است.
صورت بگیرد ،در اینکه سرنگونی جمهوری
اسالمی اولین قدم در پیشروی طبقه کارگر به قلمفرسایی در مدح انقالب سوسیالیستی ،باد در
سوی انقالب کارگری است ،تردیدی نیست .اما غبغب انداختن که "ما مصممیم جمهوری اسالمی
این تنها امکان و تنها راه سرنگونی جمهوری را سرنگون کنیم" و  .....بدون دیدن این
اسالمی نیست .امروز جنبش سرنگونی فقط شامل مخاطرات و دادن چنین تصویری ساده انگارانه
طبقه کارگر و متحدینش نمیشود ،امروز بخشی از از سرنگونی و انقالب کارگری ،ندیدن پیچیدگی
بورژوازی در ایران و بخشی از ارتجاع منطقه مبارزه طبقاتی و تقابل نیروها پس از سرنگونی
ای خواهان سرنگونی جمهوری اسالمی اند .هنوز جمهوری اسالمی ،ندیدن بخشی از بورژوازی
کودتا و ضد کودتا در درون خود رژیم منتفی بعنوان نیروی برانداز و داعی سهم در جریان
نیست .هنوز اینکه با رفتن رژیم جامعه وارد یک سرنگونی ،ندیدن خطر سناریو قومی کردن
دوره پیچیده بىثباتى سیاسى و کشمکش نظامى مبارزه مردم ،ندیدن این واقعیت که طبقه کارگر
میان نیروهای ارتجاعی و یا ارتجاع و نیروی همزمان با خلع ید از جمهوری اسالمی باید
انقالب کارگری شود ،یک امکان محتمل است .مقاومت بورژوازی و همه نیروهای ارتجاعی
دیدن این احتماالت اولین شرط آماده کردن خود قومی و مذهبی در جامعه را در هم بشکند ،فقط
برای تقابل های آتی است.
میتواند حاکی از عدم صالحیت این نیروها بعنوان
یک نیروی سیاسی جدی ،نه حتی کمونیست ،در
اما نویسندگان بیانیه چنان مدهوش "آلترناتیو کشمکشهای سیاسی و طبقاتی امروز و آینده ایران
سوسیالیستی" خود شده اند که این واقعیت را که باشد .نیروهایی که نه فقط خود و طبقه کارگر را
جمهورى اسالمى رژیم سلطنت ،حاکمیت بی برای مقابله با آن آماده نمیکنند و سیاستی برای
ریشه ای نیست که به راحتی ذوب شود و صحنه مقابله با آن ندارند بلکه با شعارها و پز انقالب و
را خالی کند" ،نمیبینند" .نویسندگان با "درایت" سوسیالیسم خاک در چشم طبقه کارگر میریزند.
بیانیه جناح ها ،باندهای مسلح رسمی و غیر
رسمی درون حاکمیت مانند بسیج و سپاه و اما انقالب کارگری مورد نظر صاحبین بیانیه هم
نیروهای قدس ،تا جریانات اولترا ارتجاعی دست در التقاط و فاصله عمیق آن از انقالب کارگری و
ساز آن در منطقه مانند حشدالشعبی را که در سوسیالیسم کارگری دست کمی از بقیه بیانیه
صورت سرنگونى رژیم در دفاع از جمهوری ندارد .در این بخش هم دم خروس "کمونیسم
اسالمی به تحرک درخواهند آمد ،نمیبینند .اردوگاهی" از زیر عبای بیانیه "سوسیالیستی"
"سوسیالیستهای" ما انواع نیروهای قومی و بیرون میزند.
ناسیونالیست از ناسیونالیستهای کرد تا
ناسیونالیستهای آریایی ،باندهای مذهبی ،حکومتی بیانیه میگوید:
و غیر حکومتی ،و  ....که همه و همه در سیر
سرنگونی و پس از آن مانند قارچ سبز خواهند
"ما عمیقا اعتقاد داریم که پیشروی و
شد ،نمیبینند .ندیدن این مخاطرات و این واقعیت
سازمانیابی شورایی طبقه کارگر و
که طبقه کارگر و کمونیستها بدون خارج کردن
سازمانهای مستقل کارگری در جریان
این نیروها از صحنه امکان پیشروی به سوی
ت رو به
اعتصابات و اعتراضا ِ
انقالب کارگری را نخواهد داشت ،آنهم در دوره
گسترش جاری و اتحاد آن با
ای که سوریه ،عراق و لیبی پتانسیل ارتجاع
جنبشهای اجتماعی و اعتراضی
منطقه ای و بین المللی را برای خون پاشیدن به
پیشرو با چشمانداز و استراتژی
مبارزه مردم را در مقابل دنیا قرار داده است ،و
سوسیالیستی است که میتواند
در عوض صرف این ادعا که "ما میخواهیم
سرنگونی انقالبی رژیم جمهوری
جمهوری اسالمی را با قدرت خود سرنگون کنیم"
اسالمی و مناسبات طبقاتی حاکم را
در بهترین حال بی درایتی مطلق صاحبان بیانیه
تضمین کند و افق رهایی از کلیه
را نشان میدهد.
ب نظام سرمایهداری را به روی
مصائ ِ
جامعه بگشاید .از اینرو ،دولت برآمده
امروز دیگر الزم نیست کمونیست باشید تا این
از انقالب ،که باید دولتی شورائی و
اینرا
سناریو و این امکانها و مخاطرات را ببینید.
کارگری باشد ،با انحالل ارتش ،سپاه
حجاریان و تاجزاده و مخملباف میگویند ،که
پاسداران ،نیروهای انتظامی و کلیه
"جمهوری اسالمی رژیم شاه نیست که راحت
ارگانهای سرکوب و بوروکراتیک
برود ،که در سیر سرنگونی یا فردای آن همه ما
حاکم و نهادهای تبلیغاتی و
برای دفاع از موجودیت نظام به میدان میآئیم".
ایدئولوژیکِ جمهوری اسالمی و الغای
اینرا همین امروز نیروهای قومی و ناسیونالیستی
قانون اساسی و سایر قوانین ضد
اعالم میکنند که در فردای سرنگونی به نام "حق
انسانی جمهوری اسالمی ،با مسلح
ملت کرد ،عرب ،بلوچ و  ....ادعای سهم خواهند
کردن کارگران و مردم انقالبی برای
کرد.
ت
ب مقاوم ِ
دفاع از آزادی ،برای سرکو ِ
ضد انقالب جمهوری اسالمی و مقابله
نتیجه طبیعی مقدمات بیانیه در مورد سناریوهای
با تعرض هر نیروئی به آزادیها و
مختلف صرفا بخشی از بورژوازی (ناسیوالیسم
حقوق مردم ،سرنگونی جمهوری
ایرانی) برای سرنگونی ،امیتاز دادن به نیروهای
اسالمی را اعالم و با اجرای اقدامات
قومی و مذهبی ،از سلفی ها و ناسیونالیستهای
بنیادی زیر بهعنوان معنای سرنگونی
کرد و عرب گرفته تا باندهای درونی جمهوری
جمهوری اسالمی ،پیشروی انقالب
اسالمی که مهره های اصلی سناریوی سیاه در
کارگران و زحمتکشان را تضمین
آینده هستند" ،ندیدن" مخاطرات جدی پیش رو،
میکند( ":تاکیدها از من)
نپرداختن به ملزومات مقابله با سناریوی سیاه و
مخاطرات موجود و خلع سالح طبقه کارگر با
در البالی جمالت پیچیده و طوالنی بیانیه این تز
ادعای "اعالم میکنیم در مقابل هر نوع بند و را میتوان دید که سرنگونی جمهوری اسالمی،
بس ِ
ت بورژوائی و هر نوع آلترناتیوسازی از توسط انقالب مورد نظر نویسندگان بیانیه ،منتهی
باالی سر طبقه کارگر و زحمتکشان خواهیم
به روی کار آمدن دولتی شورایی و کارگری
ایستاد و ،" ....است .ادعایی که هیچ کارگر میشود .به زبان ساده یعنی سرنگونی جمهوری
کمونیستی نمیتواند آنرا جدی بگیرد .طبقه کارگر اسالمی توسط یک انقالب کارگری ممکن شده و
در ایران بهار عربی و ظرفیت اولترا ارتجاعی دولت کارگری و شورایی حاکم در ایران هم
نیروهای قومی ،مذهبی ،تبدیل مبارزه مردم برای وظیفه معنی کردن این سرنگونی را دارد (البته
آزادی به محمل کشمکشهای منطقه ای و جهانی معلوم نیست اگر انقالب کارگری پیروز شده و
را دیده اند و خود را برای مقابله با آن آماده دولت کارگری حاکم است چه نیازی به معنی
میکنند .سازماندهندگان کنفرانس در این تالش نه کردن سرنگونی داریم) و هم تضمین پیشروی
فقط در کنار طبقه کارگر نایستاده اند بلکه با
انقالب کارگران و زحمتکشان!

فعال در ساده انگاری نویسندگان بیانیه و سناریوی مبنی بر رشد اقتصادی بورژوایی ،صنعتی شدن،
کودکانه آنان در پیروزی انقالب کارگری سهیم رشد نیروهای مولده و ملی کردن نفت و  ...است.
شویم و ببینیم بیانیه برای پیشروی این انقالب چه
اقداماتی را در دستور میگذارد .بیانیه با همین تبیین بیانیه از سوسیالیسم تبیین آشنای چپ
فرض اولین اقدام دولت کارگری را اعالم میکند :ناسیونالیست حزب توده ،راه کارگر و فدایی است
که امروز بعد از  ۰۲سال تالش ما کمونیستها در
عقب راندن آن ،در بیانیه کنفرانس "سوسیالیستها"
ت کارگران و
"برقراری حاکمی ِ
دوبار اعالم وجود میکند .وصلت بخشی از
زحمتکشان از طریق ارگانهای اعمال
شرکت کنندگان پشیمان از باورهای دیروز خود،
اراده مستقیم مردم .گسترش شوراها در
پیوستن آنها به طیف ناسیونالیستهای چپ وطنی و
محل کار و زیست تا سطوح شهری و
در بوق کردن این عقب گرد به نام "آلترناتیو
منطقهای و سراسری به جای حاکمیت
سوسیالیستی" اگر یک تراژدی نباشد یک
جمهوری اسالمی با تضمین حق رای
عمومی ،همگانی ،آزاد ،مخفی و برابر
خودفریبی آگاهانه است.
همه شهروندان با بهکارگیری همه
ت مستقیم تودهای".
اشکا ِل مشارک ِ
ثانیا منظور از دوره گذار انقالبی چیست؟ در این
رابطه هم راهی نیست جز حدس زدن ،سوال
این باز تاکیدی است بر اینکه پس از سرنگونی کردن و تناقضات را نشان دادن.
جمهوری اسالمی و انقالب ،قاعدتا کارگری،
انقالب
دولتی سوسیالیستی با هدف پیشروی
منظور بیانیه از دوره گذار انقالبی گذار از
کارگری در جامعه حاکم است.
"مرحله دمکراتیک انقالب" به "مرحله
سوسیالیستی" است؟ اگر آری مگر بیانیه نمیگوید
با این تصویر سراغ مفاد بعدی که قرار است این سرنگونی جمهوری اسالمی بالفاصله به حکومت
سرنگونی را معنا و همزمان پیشروی انقالب کارگری منجر میشود؟ شاید منظور نویسندگان
"مارکسیست" ما گذار از سوسیالیسم به کمونیسم
کارگری را تضمین کند برویم.
است .در اینصورت چرا بیانیه به صراحت از لغو
استثمار و کارمزدی حرفی نمیزند؟ شاید هم
 -٦تضمین تامین معیشت و رفاه همه
منظور گذار از سرنگونی جمهوری اسالمی تا
شهروندان متناسب با استانداردهای
برقراری رژیم سیاسی مطلوب طبقه کارگر است؟
دنیای امروز ،توسط شوراها و نهادهای
دوره گذاری که دولت اساسا وظیفه در هم شکستن
منتخب کارگران……
مقاومت بورژوازی و تثبیت قدرت طبقه کارگر و
نه سازمان دادن اقتصاد ،را به عهده دارد؟ اگر
روشن نیست منظور نویسندگان بیانیه از شوراها آری پس دولتی کردن مالکیت فقط بر بخشی از
و نهادهای کارگری همان دولت کارگری حاکم بر اقتصاد مملکت را چگونه توضیح میدهند؟
جامعه است یا شوراها و نهادهای منتخب کارگری
در هر محل و مرکز تولیدی؟ اگر منظور دولت
کارگری است باید از نویسندگان پرسید چرا رسما طبیعتا توقع جواب به این سواالت سخت را از
از دولت کارگری نام نمیبرند؟ اگر منظور نویسندگان "سوسیالیست" و "مارکسیست" بیانیه
شوراهای محلی است که همان تبیین قدیمی و توقع زیادی است.
تخیلی آنارکوسیندیکالیستها از رابطه شوراهای
محلی و دولت مرکزی و قدرت شوراهای محلی بند  ۵اقدامات عملی بیانیه از "برقراری کنترل
است .تبیینی تخیلی است چرا که تضمین تامین کارگری بر تولید و توزیع" میگوید.
معیشت و رفاه همه شهروندان را به نهادهای
محلی میدهد که ظاهرا در اقتصاد ،تولید و توزیع کنترل کارگری شاید یکی از تفسیر بردارترین و
نقشی ندارند.
مجادله آمیزترین مقوالت در ادبیات کارگری و
چپ است .پشت این دو کلمه "کنترل" و
"کارگری" میتوان تبیینهای متضادی از تبیین
بیاینه در بند بعدی میگوید:
آنارکوسندیکالیستی ،تبیین منشویکی تا تبیین لنینی
را در جنبش کارگری و کمونیستی دید .کنترل
 -۰۰برقراری مالکیت اجتماعی بر
کارگری در چه دوره ای؟ در دوره بحرانی برای
بخشهای کلیدی صنعتی ،بانکی،
از کنترل خارج کردن تولید و توزیع از دست
خدماتی و تجاری در دوره گذار انقالبی
بورژوازی؟ مانند دوره فوریه تا اکتبر ۰۹۰۱؟ یا
کنتزل کارگری پس از کسب قدرت سیاسی توسط
اوال اگر بنا به فرض بیانیه انقالب سوسیالیستی طبقه کارگر و کمونیستها ،مانند پس از انقالب
پیروز شده و دولت کارگری با اتکا به شوراها اکتبر؟ کنترل کارگری با تبیین آنارکو
حاکم است ،چرا دولت کارگری مد نظر بیانیه ،سندیکالیستی "کنترل کارگران هر مرکز تولیدی
فورا لغو مالکیت خصوصی را در دستور خود بر تولید و توزیع کارخانه یا فابریک خود"؟ یا
قرار نمیدهد؟ چرا فقط بخشهای کلیدی صنعتی ،تبیین منشویکی ،به معنی "کنترل کارگری یعنی
بانکی ،خدماتی و تجاری؟ منظور نویسندگان کنترل توسط دولت کارگری بر تولید و توزیع"؟
بیانیه از مالکیت اجتماعی چیست؟ منظور مالکیت یا تبیین لنینی که ترکیبی از کنترل دولت کارگری
دولت بر این بخشها است یا مانند بند  ۶صرفا و شوراهای کارگری در محل و نظارت بر تولید
مالکیت "شوراها و نهادهای منتخب کارگری" بر و توزیع است؟ جدال لنین با تبیین منشویکی و
این بخش از اقتصاد جامعه؟
آنارکوسندیالیستی از کنترل کارگری ،جدال بر
سر تعریف از کنترل کارگری ،جایگاه شوراهای
برخالف تصویر و تبیین غیر مارکسیستی کارگری و دولت کارگری در این میان ،جدل بر
نویسندگان بیانیه انقالب سوسیالیستى برای سراینکه چه دوره ای باید و میتوان کنترل
کمونیستها و طبقه کارگر انقالبى علیه خصلت کارگری را بعنوان یک سیاست فعال و با اتکا به
طبقاتى جامعه و مالکیت خصوصى بر وسایل چه نهادهای کارگری مطرح و اجرا کرد ،همه و
تولید و علیه نفس استثمار طبقاتى و لغو کار مزدی همه بخشی از مباحث و مجادالت سیاسی،
است نه برقراری مالکیت اجتماعی بر بخشی های تئوریک و پراتیکی درون جنبش کمونیستی است
کلیدی صنعت و تجارت و .....
که جای پرداختن به آن در این نوشته نیست.

در سنت ناسیونالیسم چپ هدف از اجتماعی کردن
بخشهای کلیدی صنایع و بانکها و  ، ....و نه لغو
مالکیت خصوصی ،چیزی جز تضمین شکوفایی
اقتصادی و صنعتی کردن مملکت و  ...نیست.
این بند بیان موجز آرمان نیروهای ناسیونالیست
چپ ایرانی عاشق شکوفایی اقتصادی ،منجمله راه
کارگر ،که سنتا طرفدار سرمایه داری دولتی،
مدافع دولتى کردن وسیع صنایع اصلی با هدف
صنعتى کردن و خودکفائى اقتصادى اند ،است.
هدف از اجتماعی کردن (منظور دولتی کردن)
بخشهای اصلی صنعت و تجارت و  ...متحقق
کردن آرمان های ملی گرایانه منشویکهای وطنی

صرف وارد کردن کنترل کارگری بر تولید و
توزیع بدون روشن کردن نحوه اجرای این کنترل
(مانند بند  ۶که تضمین معیشت جامعه را به
شوراهای منتخب کارگران میدهد) واژه های
مورد عالقه چپ سنت دار "کمونیسم اردوگاهی"،
هم اعالم پیوستن سازمانهای دیگر امضا کننده
بیانیه به این تبیین منشویکی سنت دار در چپ ملی
ایران (راه کارگر و فدایی) است.
شاید سواالت ما از نظر کسانیکه مدهوش
"زیبایی" لفاظی های "سوسیالیستی" خود شده
اند ،کسانیکه برای تهیه بیانیه وارد چرتکه
انداختن و معدلگیری "مواضع" بوده اند ،مته به

کم
ونیست
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نیروهای چپ" شکل دادن به قطبی سوسیالیستی
به طبقه کارگر و کمونیستها بفروشند.

بازگشت به چپ ملی و ...
خشخاش گذاشتن باشد .اما پشت هر ادعای
سوسیالیستی این بیانیه و البالی کلی گویی ها و
تناقضات این بیانیه در رابطه با پروسه
سرنگونی ،انقالب ،حکومت کارگری ،دوره
گذار ،علیرغم بمباران کلمات قصاری چون
سوسیالیسم ،انقالب ،حکومت کارگری ،شورا
و  ....نه فقط شلختگی تئوریک نویسندگان بیانیه
که اساسا خط شکست خورده "کمونیسم روسی"
راه کارگر را میتوان به روشنی دید.
کنفرانس استکهلم مانند تالشهای همیشگی قدیمی
چپ سنتی و ملی که دائما مشغول ایجاد انواع
اتحاد عملها و ائتالفها و  ....مانند اتحاد چپ
کارگری ،شورای هماهنگی نیروهای چپ
و .....حرکتی است برای جواب دادن به نیازهای
دیگری جز تقویت چپ و کمونیسم و سوسیالیسم
در ایران .با این تفاوت که اینبار زیر فشار چپ
در جامعه تالش برای باال بردن دز
"سوسیالیستی" این جبهه بیشتر شده است.
کنفرانس استکهلم برای هریک از سازماندهندگان
آن ،بخصوص حزب کمونیست و راه کارگر
خاصیتی دارد .حزب کمونیست ایران زیر فشار
راست روی علنی کومله و نزدیکی استراتژیک
آن با ناسیونالیسم کرد به چنین کنفرانسی برای
اعاده حیثیت از خود و سازمان کردستانش بعنوان
نیرویی چپ و کمونیست نیاز دارد ،خاصیت این
کنفرانس برای کومله این است که میتواند بدون
صرف کمترین "هزینه ای" در رقابت با "مرکز
همکاری احزاب کردی" ،برای رهبری "جنبش
کردستان" ،این بلوک و جبهه را بعنوان متحدین
سراسری خود به رخ بکشد .برای راه کارگر که
با تشکیل حزب تازه تاسیس فدایی متحدین طبیعی
خود را از دست داده ،این جبهه امکانی است
برای احیا خط شکست خورده و منزوی شده خود
در چپ ایران و اعالم وجود و حضورمجدد
ناسیونالیسم چپ .بازی دادن سایر نیروها در
چنین مجامعی اساسا برای بزرگ نشان این جبهه
است.

صالح مازوجی از حزب کمونیست ایران ،با
گفتن اینکه "کنفرانس استکهلم پرچم تالش
مشترک برای شکل دادن به یک آلترناتیو
سوسییالیستی را برافراشت" یا اینکه "...اتخاذ
موضع مشترک این نیروها در قبال وقایع مهمی
که اتفاق می افتند قطب چپ و رادیکال جامعه را
در موقعیت مناسب تری برای پیشروی قرار می
دهد ".و از اینکه این کنفرانس با بیانیه هایش
"جنبش سوسیالیستی را در موقعیت تعرضی تری
قرار دهد" میگوید.
حسین منصوری از سازمان فدائیان اقلیت از
ناکافی بودن کنفرانس میکوید و بر تالش برای
اتحاد عمل های پایدارتر و اقداماتی عملی تر میان
شش سازمان تاکید میکند.
رحمان حسین زاده اما در مداحی از این حرکت و
"اهمیت تاریخی" این کنفرانس برای جنبش
کمونیستی ایران سنگ تمام گذاشته و میگوید این
کنفرانس اعالم این است که:
"امروز چپ ایران به جایی رسیده که
سرنگونی جمهوری اسالمی را
میخواهد و به هیچ آلترناتیو بورژوایی
رضایت نمیدهد".

قطعا باید این درجه از "چپ شدن" را به
نیروهایی چون راه کارگر که در دوره جنگ
ایران و عراق با پرچم شوینیستی دفاع از میهن
پشت جمهوری اسالمی رفتند و ملى شدن بانک و
صنایع و  ...از طرف جمهوری اسالمی را قدمی
در نزدیکی آن به سوسیالیسم خود میدیدند و براى
جمهورى اسالمى غش میکردند ،نیروهایی که
پرچم اصالح رژیم از درون را بدست داشتند،
تبریک گفت .اما در اصل باید به رحمان حسین
زاده و حزبش هم ،که اصرار دارند نام کمونیسم
کارگری و حکمت را یدک بکشند ،برای این
درجه از گردش به راست و رفتن زیر پرچم چپ
ملی و ناسیونالیست (چه ایرانی و چه کرد آن)،
قبول کردن "حق ملل در تعیین سرنوشت" ،قبول
طبیعتا برگزار کنندگان کنفرانس ،تالش میکنند
سرمایه داری دولتی به جای سوسیالیسم ،به
این اجتماع و بیانیه خود را پیروزی برای جنبش
رهبری سازمان راه کارگر ،را تبریک گفت.
کمونیستی و چپ معرفی کنند و آنرا اینبار نه
بعنوان "اتحاد عمل پایدار نیروهای چپ" که
بعنوان تالش برای "نهادینه کردن همکاری اما رحمان حسین زاده به این اکتفا نمیکند و
میگوید:

"تصور کنید یکماه قبل از  ۰۰بهمن،
در همان دیماه ،زمانیکه بورژوازی در
"نوفل شاتو" آلترناتیو سازی میکرد،
پیشکسوتان کمونیست آن وقت ما،
جریانات کمونیست آندوره ،آن
خودآگاهی ،آن عزم را داشتند که در
دیماه میگفتند رژیم سلطنت میرود ،اما
اجازه نمیدهیم حاکمیت بورژوایی بیاید،
خودمان حاکمیت را میگیرم .اگر
آنوقت رهبران و فعالین کارگری نفت،
رهبر سرسخت ما ،یدهللا خسرو شاهی
یادش بخیر ،و کسان دیگری همراه
رهبران آنوقت سازمانهای چپ و
کمونیست یکدهم آنچیزی که در این
کنفرانس امروز گفته شده و در این
بیانیه ها آمده ،را میگفتند ،فکر میکنم
مسیر تحوالت سیاسی ایران در چهل
سال گذشته فرق میکرد".
رحمان حسین زاده با این "آرزو"ی خود عمال
دست رد به تمام تالش جنبش ما (جنبشی که
اصرار دارد خود را با آن تداعی کند) برای نشان
دادن غیر کارگری بودن کل چپ پوپولیست و
خرده بورژوایی دوره انقالب  ،۵۱میزند .رحمان
خسین زاده با این الف زنی بیمایه در مورد این
کنفرانس بر تالش این خط برای تفکیک کمونیسم
کارگری و مارکسیسم از کمونیسم خرده
بورژوایی با آرمانهای رشد اقتصادی و استقالل
میهن ،ضد امپریالیست و بورژوزای وابسته اما
طرفدار بورژوازی ملی ،خط بطالن میکشد.
رحمان حسین زاده تالش میکند جدال جنبش ما
برای شفافیت سیاسی ،تاکید بر نشان دادن فاصله
های جنبشی ،سیاسی ،تئوریکی ،پراتیکی و ....
میان مارکسیسم ارتدکس و پوپولیسم ،میان
کمونیسم کارگری و چپ ملی و پرو روس و ،...
را بعنوان بی درایتی "پیشکوستان" آندوره و
درایت خود ،بعنوان پیشکسوت امروز ،به خورد
کمونیستها بدهد.
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برای اشغال سفارت امریکا ،و بعدها دفاعش از
خاتمی و دو خرداد ،و باالخره همپای موسوی
"سبز" شدنشان و  ،.....اتحاد میکرد ،امروز این
چپ ناسیونالیست ،جنبشی که امروز رحمان
حسین زاده افتخار پیوستن به آن را پیدا کرده
است ،میتوانست خود را نماینده کمونیسم در ایران
معرفی کند .اما خوشبختانه کمونیستهای آندوره در
تقابل سیاسی ،تئوریک و اجتماعی با این چپ
صف کمونیستی مستقل طبقه کارگر را شکل داد و
اجازه نداد آرمانهای جنبش روشنفکران ناراضی
و ملی بتواند به نام چپ و کمونیسم میدانداری کند.
قطعا خود فریبی بی نهایت هر فردی جایز است
اما تحریف تاریخ جنبش کمونیستی و تالش برای
فروختن جنس ارزان و بنجل اتحاد نیروهای
ناسیونالیست چپ را به نام نقطه عطفی در جنبش
کمونیستی دیگر جایز نیست.
اگر در دوره ای سوسیالیسم خلقی جنبش و تئوری
روشنفکر ناراضی و خرده بورژوای طرفدار
استقالل و رشد ملی بود و شائبه ای از رادیکالیسم
خرده بورژوایی داشت ،امروز و در ایندوره با
بلند کردن پرچم حق ملل در تعیین سرنوشت و
طرفداری از سرمایه داری دولتی به نام
سوسیالیسم کمترین شائبه ای از رادیکالیسم را با
خود ندارد.
آلترناتیو سوسیالیستی قطعا در ایران ممکن است
اما سازمانهای شرکت کننده در کنفرانس استکهلم
نه فقط نیروهای متحقق کردن این آلترناتیو نیستند
که برعکس برای شکل دادن به یک آلترناتیو
سوسیالیستی باید با تصویر غیر کمونیستی و
پرچمی که شرکت کنندگان این کنفرانس بلند کرده
اند ،مقابله کرد.

 ۹۱اکتبر ۸۱۹۲
رحمان حسین زاده حق دارد .اگر در دیماه ۵۱
کمونیستهای طبقه کارگر دست در گردن
نیروهای خرده بورژوایی مانند چریک و راه
کارگر و پیکار و  .....می اندختند و کنفرانس
استکهلمی راه می اندختند ،مسیر تحوالت سیاسی
در ایران فرق میکرد .اگر پیشکسوتان رحمان
حسین زاده با این "چپ" علیرغم دفاعش از
"بورژوازی ملی" ،دفاعش از جمهوری اسالمی
در جنگ ایران و عراق ،دفاعش از "خمینی ضد
امپریالیست" ،دفاعش از دانشجویان خط امام

* منشور سرنگونی جمهوری اسالمی ایران
http://www.hekmatist.com/2018/
Hekmatist-215-Manshoursarnegoni.html
** ناسیونالیسم چپ و معضل "حق تعیین
سرنوشت"

ما فرهنگ مردم را عوض میکنیم .بجاى این که شما بیایید نیمى از جامعه را قربانى بکنید ،میتوانید آن فرهنگ را قربانى بکنید .خیلى ساده

است! ما مردم مترقى و پیشرو آن مملکت را بسیج میکنیم و سازمان میدهیم .ما کنار هر مدرسه دخترانه یا هر مدرسه مختلطى که قرار است در
آن مملکت وجود داشته باشد ،رادیکالهایى را میگذاریم که جلوى اوباش را بگیرند .ما قوانینى را میگذرانیم و این قوانین را با بودجههایى
تضمین میکنیم که ضامن شرکت زنان در فعالیت اجتماعى باشد ،جلوى تحریک علیه آنها را بگیرد ،جلوى نیروهاى قشرى و عقب مانده را
بگیرد .ما کارى خواهیم کرد که کسى که مزاحم امر رهایى زن و امر برابرى زن و مرد بشود ،جامعه او را به چشم خطاکار نگاه کند ،درست مثل
کسى که مزاحم بهداشت مردم شده ،کسى که مزاحم خوشبختى آدمها بطور کلى شده ،درست مثل کسى که از اموال دولتى و اموال کشور
اختالس کرده ،درست مثل کسى که مانع رساندن بیمار به دکتر شده ...به همان چشم به کسى نگاه کنند که مانع درس خواندن دخترى شده،
مانع اشتغال زنى شده ،یا مانع این شده که زنى هر لباسى میخواهد بپوشد و به سر کار برود .ما فرهنگ را عوض میکنیم .بجاى این که
خودمان را عوض کنیم ،یا حقیقتى که به آن معتقدیم زیر پا بگذاریم ،آن فرهنگ را عوض میکنیم.
آن فرهنگ از کجا آمده؟ آن فرهنگ هم تاریخا محصول طبقات حاکمه در آن کشور است ،فرهنگى است که بدرد سودآورى سرمایه میخورده،

فرهنگى که بدرد حاکمیت همین الت و لوتایى که در ایران بر سر کارند میخورده ...ما حکومت را عوض میکنیم ،فرهنگ را هم عوض میکنیم .
همه جاى دنیا همینطور است .شما نمیتوانید آزادى بیاورید بدون اینکه به سنتهاى عقب مانده هجوم ببرید .ما این سنتها را عقب میزنیم ،نیم
بیشتر مردم ایران ،فکر میکنم اکثریت عظیمى از مردم ایران در حرکت علیه فرهنگ عقب مانده با ما خواهند بود .اگر هم بخشهایى قشرى و
عقب مانده و متحجر پیدا بشود ،چارهاى ندارند ،باید دندان روى جگر بگذارند .باالخره کسى باید دندان روى جگر بگذارد .یا زن باید دندان روى
جگر بگذارد و تحت ستم بماند ،یا آن حاج آقا باید دندان روى جگر بگذارد .ما در این قضیه میگوییم حاال حاج آقا لطفا دندان روى جگر بگذارد…
منصور حکمت

کم
ونیست
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در جامعه سرمایه داری بنا به تعریف شرایط
انقالب و ...
عینی این انقالب فراهم است و آنچه باید فراهم
شود شرایط ذهنی یعنی آمادگی طبقه کارگر برای
اوال ،خودبخودی بودن خیزش های اجتماعی به
انجام انقالب سوسیالیستی است .ما باید بخش قابل
معنای یک شبه متولد شدن آن نیست .اعتراضات
توجهی از طبقه کارگر را برای این انقالب آماده
و خیزش ها محصول فعل و انفعاالت اجتماعی،
کنیم.
تبعیض و ستم نظام سرمایه داری و اختالف منافع
طبقاتی است .این تناقضات و اختالفات بمرور پیش شرط انقالب سوسیالیستی تصرف قدرت
زمان تلمبار شده و به صورت اعتراضات و سیاسی توسط طبقه کارگر است منظور این است
خیزش و عصیان و قیام ظهور پیدا می کند .که برای تغییر مناسبات تولید طبقه کارگر باید
فاکتور اصلی در شکل گیری این اوضاع احزاب بدوا قدرت را گرفته باشد .در نتیجه ابزار گرفتن
سیاسی نیستند .اگر چه دشمن برای نفی قدرت سیاسی ،حزب است و مثال با اتحادیه و
اعتراضات اجتماعی بر متن ستم و تبعیض و سندیکا نمیشود کارمزدی را لغو کرد .گفتیم که
استثمار و فقر و بیکاری و گرسنگی ،شکل تالطم انقالبی نتیجه عمل مستقیم احزاب سیاسی
گیری این اوضاع را به احزاب سیاسی نسبت می نیست ،فاکتور های متنوعی در شکل دادن به آن
دهد.
دخیل هستند و در واقع طبقه کارگر و احزاب
سیاسی با این تالطم روبرو میشوند و اینکه چه
اما اعتراض و مبارزه را نمی توان ایجاد کرد.
صفی در مقابل دولت ایستاده است و برای
این اعتراض و نارضایتی ها در رابطه طبقه
سرنگونی آن تالش میکند بستگی به اوضاع و
کارگر و سرمایه داران و مردم و دولتهای
احوال دارد.
سرکوبگر و تصاحب کننده ی داراییهای جامعه
همیشه وجود دارد .نارضایتی واعتراض به بی سوال اینست که سیاست کمونیست ها و سیاست
عدالتی و نابرابری و تبعیض و ستم در متن طبقه کارگر در برخورد به چنین تالطم انقالبی
جامعه وجود دارد و عامل و فاکتور اصلی در باید چه باشد؟ چکار باید بکنند؟ این سوالی است
بوجود آمدن این اعتراضات نظام سرمایه داری و که پیش روی همه ما قرار میگیرد .جامعه را یک
دولتهای حافظ این نظام است .در اوضاع بحرانی تالطم انقالبی فرا میگیرد  ،مردم بپا می خیزند،
کنونی مردم در میدان هستند و قدرت دولت را کارگران اعتصاب میکنند ،دولت بی ثبات و
نادیده میگیرند .اگرچه هنوز نمیتوانند آن را ناتوان به نظر میرسد و جامعه دچار تالطم انقالبی
سرنگون کنند ،اما دولت هم نمیتواند مردم را به است .سوال این است کمونیستها باید چه سیاستی
عادی کردن اوضاع و رفتن سر کار و زندگی را در پیش گیرند؟
عادی مجبور کند.
در تالطم و بحران انقالبی کنونی در ایران جامعه
دوما ،بی نقشی احزاب و جریانات سیاسی در حول خواست ها و مسایلی بحرکت در آمده است.
اوضاع کنونی هم ،تصوری نادرست است و دراین اوضاع عالوه بر طبقه کارگر ،طبقات
واقعیت ندارد .تاریخ حیات بشر را مبارزات و دیگر با اهداف طبقاتی متفاوت هم هستند .در چنین
کشمکشهای طبقاتی و اجتماعی تشکیل داده است .اوضاعی مسایلی که مطرح می شود تحققشان
در دل این جدالها افکار و عقاید و گرایشات بدون اینکه رابطه کار و سرمایه بهم بخورد ممکن
سیاسی مختلفی بوجود می آیند .از جمله آزادی و است .خواستهایی که بخش هایی از جنبش ها و
برابری و عدالت و انسانیت ...و یا ناسیونالیسم و احزاب بورژوایی میتوانند خواستار انجام آن
قوم پرستی ،نژاد پرستی ،مذاهب و ادیان و شوند.
فاشیسم و از این قبیل .در نتیجه هیچ حرکت و
اعتراض اجتماعی و سیاسی را نمیتوانی ببینی که به این دلیل که جامعه حول مسائلی به حرکت در
نقش و مهر احزاب و جریانات سیاسی بر آن می آید که عالوه بر طبقه کارگر طبقات دیگر (به
نباشد .اما در شکل گیری این اوضاع  ،فعالیت عنوان طبقه و جنبش و نه آحاد مردم) به حرکت
احزاب سیاسی تا مقطع تشدید بحران ،تنها یک در می آورد .و خواستهایی مطرح می شوند که
فاکتور است .اما فاکتور تعیین کننده نیست .بدون از بین بردن مالکیت خصوصی و بدون از
احزاب سیاسی با وقوع اعتراض و پس از آن ،میان بردن سرمایه داری میشود آن خواست را
در سمت و سو دادن و کوبیدن مهر خود بر عملی کرد .مثال در صد ناچیزی اضافه دستمزد
اعتراضات و اجتماعات و هدایت بسوی پیروزی یا بیمه بیکاری محدود و ناچیز ،برابری حقوق
مورد نظر خود ،نقش تعیین کننده پیدا می کنند.
زن و مرد ،جدائی مذهب از دولت یا ستم ملی و
از این قبیل .در اینجا حرف از میان برداشتن کامل
بنا براین نه این حکم معتبر است که گویا احزاب بیکاری یا لغو کار مزدی نیست.
سیاسی هیچ ربطی به اوضاع بحرانی کنونی و
جنبش و خیزش های اخیر ندارند و نه این ادعا که در انقالب  ٧۱توده های وسیع مردم و جنبش ها و
شکل گیری این اوضاع از جانب احزاب سیاسی طبقات مختلف که بخشهایی از بورژوازی را هم
است .اولی نشانه بی خبری از کارکرد و نقش در برداشت حول سرنگونی شاه نه براندازی نظام
احزاب در ابعاد اجتماعی است که در شرایط سرمایه داری و مالکیت خصوصی ،جمع شدند.
اختناق و دیکتاتوری قابل انداز گیری نیست و در آنزمان هم ،طبقات و جنبشهای اجتماعی
دومی ادعای رژیم است تا تشدید مبارزه طبقاتی و متفاوت اگر چه در طرف مقابل رژیم شاه و برای
گسترش اعتراضات مردم را نفی و به توطئه ی سرنگونی قرار داشتند اما هر کدام اهداف و
احزاب مخالف خود نسبت دهد!
سیاستهای خود را داشتند .جنبش ملی – مذهبی،
ناسیونالیسم ضد امپریالیست ،جنبش رفع ستم ملی
اگر شکل گیری شرایط انقالبی خارج از اراده و و درجناح چپ هم حزب توده ،جنبش چریکی و
عمل مستقیم احزاب و جریانات سیاسی است ،اما گروه های کوچک کمونیستی و مارکسیستی وجود
تبدیل شرایط انقالبی به انقالب یعنی تالش مستقیم داشتند .حزب توده به سرعت جذب جنبش ملی –
برای سرنگونی دولت توسط مردم معترض اسالمی و بویژه جناح خمینی شد و جنبش چریکی
موضوعی است که مستقیما به پراتیک احزاب هم هیچ وقت نتوانست به حزب سیاسی قدرت
سیاسی مربوط میشود .اینکه آیا دولت سرنگون تبدیل شود و نهایتا اکثریت آن به بورژوازی حاکم
میشود ،آیا مردم قدرت را میگیرند ،و اینکه بعدا جدید پیوست .گروه های چپ دیگر هم در حاشیه
چه بر سر این قدرت می آید ،فاکتورهایی هستند تحوالت قرار داشتند .در نتیجه همه ی جناح
که عامل ذهنی و بویژه احزاب سیاسی در آن راست وچپ بورژوایی و مذهبی ،عمال نقش ضد
تاثیر بالواسطه و تعیین کنندهای دارند .در تبدیل انقالب را برعهده گرفتند .ضدانقالب اسالمی جای
بحران انقالبی ای که در ایران جریان است به انقالب دمکراتیک و توده ای و با خصلت
یک انقالب سوسیالیستی ما کمونیست ها یکی از کارگری را گرفت .انقالبی که تنها طبقه کارگر
فاکتور های اصلی و تعیین کننده آن هستیم .انقالب متحد و دارای حزب سیاسی قدرت می توانست آن
مورد نظرما کمونیست ها و طبقه کارگر و را به یک انقالب کارگری و برقراری سوسیالیسم
انقالبی که جامعه برای برقراری آزادی و برابری برساند.
به آن نیاز دارد ،یک انقالب سوسیالیستی است.
هدف فوری و بالواسطه ما تحقق این انقالب این سناریو می تواند در انقالب دیگر و پیشاروی
است.

جامعه ما تکرار شود .اینجا است که ما را به این
سوال می رساند که کمونیست ها در جنبش
سرنگونی و تالطم انقالبی کنونی در ایران چکار
می کنند؟ امروز در متن تالطم عمومی جامعه،
کارگران اعتراض می کنند ،خیزش های مردم
محروم علیه فقر و گرانی و تورم و گرسنگی و
بیکاری و محیط زیست و آب آشامیدنی ناسالم و
بی دارویی و  ...درجریان است .در چنین
شرایطی:

حول مسایلی بحرکت در می آید که عالوه بر طبقه
کارگر ،طبقات دیگر را نیز بحرکت در می آورد.
این اشتراک جنبش ها اما اهداف طبقاتی متفاوت
دارد .وظیفه کمونیست ها و بخش آگاه طبقه
کارگر این است که نگذارند اشتراک صوری
خواستهایی و یا اختالط جنبش ها که در ذهنیت و
خواست جامعه انعکاس می یابد ،اهداف طبقاتی
جنبش کارگری و جنبش های بورژوایی در ابهام
قرار گرفته و یا درتالطم های انقالبی گم شود.
این وظیفه بسیار حیاتی کمونیست ها در اوضاع
کنونی است که شکاف اساسی بین طبقه کارگر و
کل بورژوازی را مدام جلو روی جامعه بگذارند!

 جریاناتی دردرون و بیرون رژیم ،لیبرال ها،ملی – مذهبی ها ،اصالح طلبان ،احزابی چون
توده و اکثریت ،...جامعه را از فروپاشی و
سوریه ای شدن ایران می ترسانند و خواهان بحث بر سر این است که جامعه حول مسائل و
حفظ جمهوری اسالمی با تغییراتی در آن از مطالباتی به حرکت در میاید که حل آن مسائل و
تحقق آن ،بدون اینکه رابطه کار و سرمایه به هم
طرق مختلف و از جمله رفراندوم هستند.
بخورد ممکن است .به عبارت دیگر بخش هائی
 بورژوازی طرفدار امریکا و غرب ،از جنبش ها و احزاب بورژوائی میتوانند خواستارمشروطه خواهان ،مجاهدین و ...خواهان تغییر انجام آن شوند .حل مسئله ملی و یا آزادی بیان و
از باال و بدون انقالب مردم از پایین و با تشکل و برابری حقوقی زن و مرد ،...میتوانند در
فروپاشی رژیم تحت فشار تهدیدات و محاصره چارچوب یک حرکت بورژوائی متحقق شوند .اما
اقتصادی امریکا و یا توسط ارتش هستند.
بیکاری جزئی از سیستم تولید و باز تولید سرمایه
داری است .بیمه بیکاری ناچیزی را میشود در
 ملی گرایان و ناسیونالیست های بخشهایی از چارچوب یک جنبش بورژوائی متحقق کرد اماایران از جمله کردستان خواهان فدرالیسم و بیکاری را نمیتوان از بین برد.
تقسیم جامعه بر اساس قومیت و ملت و زبان و
مذهب اند.
کل مردمی که به میدان می آیند فقط کارگر و فقط
تحت تاثیر جنبش کمونیستی این طبقه نیستند.
از جریانات طرفدار حفظ نظام بگذریم که از همین مردم طبقاتی اند :خرده بورژواها ،دهقانان ،
حاال نقش ضد انقالبی را برعهده دارند ،بقیه کارگر و بورژوا را در برمیگیرد .و بعالوه
احزاب و سنت ها و جریانات ولو سرنگونی طلب بخشی از این مردم بطور عادی سنت و فرهنگ
هم ،در شرایط کنونی و در پروسه ساقط شدن داده ی جامعه یعنی سنت بورژوائی را منعکس
جمهوری اسالمی ،در مقابل انقالب توده ای و میکنند.
رادیکال و بویژه خواستهای ضد سرمایه داری
کمونیسم و طبقه کارگر ،میایستند .این بخش نیز یک فاکتور مهم دیگر این است که وقتی جامعه به
در نهایت امر در برابر انقالب سوسیالیستی سمت بحران انقالبی یا انقالب میرود جامعه
کارگران نقش ضد انقالب را بر عهده می گیرد ...شکاف برمیدارد .دوره انقالب یعنی دوره ای که
جامعه به بخش انقالب و ضد انقالب تقسیم میشود
در شرایط کنونی ،نیروی اصلی جنبش سرنگونی ،که در مقابل هم صف می کشند .این مشاهده ای
جنبش طبقه کارگر و توده های محروم جامعه است دیدن آن سخت نیست .آنچه که دشوار میشود
است .جنبشی طبقاتی و با خواست معیشت ،آزادی این است پاسخ به این سوال است که دو طرف این
و برابری و امنیت است .این خواستها با اهدافی که قطب انقالب و ضد انقالب را کدام جنبش ها و
کل جناح های بورژوازی در اپوزیسیون و احزاب کدام طبقات تشکیل میدهند .یا افق حاکم بر این دو
و جریانات و سنت های راست جامعه در طرف ،افق کدام جنبش ها است .پاسخ به این
اعتراضات توده ای مردم تعقیب می کنند ،هیچ سوال در تعیین تاکتیک طبقه کارگر نقش تعیین
اشتراک منفعتی ندارند و دوقطب مخالف هم در کننده دارد .اگر به این سوال غلط جواب بدهید،
جامعه را تشکیل داده اند.
جای دوست و دشمن را عوضی میگیرید.
با این وصف سوال این است که آیا در مبارزه
علیه جمهوری اسالمی بین دوقطب جامعه،
همسانی ،همکاری و اشتراک سیاست و تاکتیکی
یافت می شود؟ در انقالب  ٧۱.جریان اسالمی
تظاهرات راه می انداخت و پس از هر نماز جمعه
از مساجد و حسینیه ها به خیابان می آمدند ،چپ
ها و سکوالرها و ملیون و حتی کمونیست ها هم
در این تظاهرات ها شرکت می کردند .آیا بار
دیگر و در شرایط امروز همین کار باید بشود؟
برای مثال زمانی که جریانات قطب راست جامعه
که در باال اسم بردیم ،فراخوان تظاهرات و تجمع
و اعتراض می دهند ،طبقه کارگر و کمونیست ها
چه عکس العملی نشان می دهند؟ مشخص تر
بگویم اگر رضا پهلوی فراخوان تظاهرات با همان
شعار سرنگونی و با چاشنی شعار رضا شاه
روحت شاد را بدهد ،یا اگر هخا ،االحواز،
ناسیونالیست های ترک و فارس و کرد و غیره به
مناسبتهای مختلف در اعتراض به دولت و حتی با
شعار سرنگونی ،فراخوان تظاهرات بدهند سیاست
کمونیست ها باید چه باشد؟ آیا کارگران هم باید
اعتصاب کنند؟
در شرایط تالطم انقالبی که قطب بندی و پالریزه
شدن جامعه بین جنبش اجتماعی طبقه کارگر و
جنبش های بورژوایی وجود ندارد و خواستی که
جامعه را به حرکت در می آورد اگر چه خواست
سوسیالیستی و از بین بردن مالکیت خصوصی
نیست ،اما جزو مشترکات هر دو جنبش محسوب
می شود( .این که جنبش بورژوایی ،چقدر به این
خواستها وفادار است بماند) .به این دلیل جامعه

کارگران جهان متحد شويد

در نتیجه ،وقتی راجع به انقالب صحبت میکنیم
اوال باید روشن باشد که چه خواست یا خواست
هائی به محور انقالب تبدیل شده است و این
خواست ها چه خصلت طبقاتی دارند و ثانیا
ترکیب جنبش هائی که در دو طرف این شکاف
انقالبی ایستاده اند چیست و سرنگونی دولت به
معنی پیروزی چه کسی و چه جنبشی است  .در
یک کالم ،در جنبش سرنگونی و انقالب ،مردم به
خیابان ها می آیند و تالش می کنند تا دولت را
سرنگون کنند و قیام مقطعی از انقالب است .اما
اینکه این انقالب پیروز میشود یا نه و اینکه در
نتیجه این انقالب چه پرچمی به قدرت میرسد
موضوعی است که صفبندیهای طبقاتی تا کنونی
هرکدام جواب خود را می دهند:
 یک جواب یا راه و روش پیشاروی جنبشسرنگونی ،دخالت نظامی امریکا و اسراییل و
متحدین منطقه ای شان چون عربستان و  ...است.
این یک روش برای تغییر رژیم و سرنگونی
جمهوری اسالمی است .طبیعی است اگر رژیم به
این شیوه سرنگون شود جانشین و آلترناتیو آن را
همان نیروهای پیروز یعنی امریکا و اسراییل و
نیروهای ارتجاعی وابسته به خودشان تعیین می
کنند و سر کار می آورند .نمونه کرزای در
افغانستان ،مالکی و عبادی در عراق ،ارتش آزاد
و نیروهای اسالمی در سوریه و ...بدون شک ته
این ماجرا سناریوی سیاه است .این سناریو از هم
اکنون در دستور نیروهای سیاه چون مجاهدین و
قوم پرستان و فدرالیستها و فرقه ها و باندهای
قومی و مذهبی و جنگ های نیابتی و ،...قرار
گرفته و قرار داده شده است .ولو جنگی در کار

کم
ونیست
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انقالب و ...
نباشد اما فضای جنگی و ترس و ارعاب از
دوران بوش تا حاال بر فراز سر ایران قرار گرفته
و وحشت از تکرار سناریوهای سوریه و عراق
در دل مردم کاشته شده است.
 راه و روش دیگر سرنگونی و تغییر رژیم،تحریم اقتصادی مورد نظر ترامپ برای فلج
کردن جامعه و تحمیل گرسنگی و فقر مضاعف به
مردم است .دشمنان مردم ،بر عصیان و
شورشهای خودبخودی محرومین و گرسنگان
سرمایه گذاری کرده و می خواهند با موج
سواری ،زمینه های تغییر رژیم را این بار به
شیوه ی "نرم" فراهم کرده و باز آلترناتیو خود را
جایگزین کنند .این راه و روش هم کم تر از تهدید
و حمله نظامی مخاطره آمیز نیست .دراینجا هم
افسار خشم و عصیانهای کور مردم دست دشمنان
رنگارنگی چون ترامپ و نتنیاهو و شیوخ
عربستان و دولتهای خلیج است که با سیاست
جنایتکارانه ی تحریم اقتصادی و فشردن گلوی
مردم و تحمیل فالکت محض ،نقش ناجی را بازی
کنند و بر مردم محروم بپا خاسته منت بگذارند که
رژیم را تغییر می دهند .پس مردم باید شکرگزار
باشند و آلترناتیو و جانشین حاکمیت ساقط شده را
که "ناجیان" برایشان تعیین می کنند بپذیرند .ولو
سیاستهای تحریمی ترامپ هدفش سرنگونی رژیم
نیست و خودشان هم همین را می گویند و کماکان
تالششان سر براه کردن جمهوری اسالمی است.
 سوم ،راهکار و روش لیبرال ها ،دمکراسیخواهان پروغرب و جریانات پرورژیم از طریق
طرح رفراندوم و کشاندن جمهوری اسالمی به
تغییراتی در سیاستهای داخلی و خارجی و کنار
آمدن با امریکا و دول منطقه است .جمهوری
اسالمی مقبول دول سرمایه داری بزرگ و
کوچک ،یک راه دیگر تغییر رژیم بدون
سرنگونی و فروپاشی کامل نظام است .آیا این راه
میانبر جمهوری اسالمی را از زیر تیغ جنبش
واقعی سرنگونی از جانب ده ها میلیون کارگر و
زحمتکش و مردم محروم و ستمدیده بیرون می
آورد؟ جواب این سوال را جنبش مستقل طبقه
کارگر و محرومان جامعه برای سرنگونی باید
بدهد .خیزش دیماه و اعتراضات و اعتصابات پی
در پی تا کنونی به نحو بارزی این جواب را داده
است.
این ها صرفا احتماالت نیستند بلکه سیاست و
راه و روشهای آشکار و صریح و روباز اند و
چیز پنهانی در آن وجود ندارد .تدارک تهدیدات
نظامی از سالها قبل دیده شده است .نقشه تحریم
اقتصادی فلج کننده کشیده شده و در حال اجرا
است .و تالش لیبرال ها و بورژوازی پروغرب و
پرو رژیمی ها برای قانع کردن جمهوری اسالمی
به کوتاه آمدن در مقابل امریکا و متحدینش ،کوتاه
آمدن از دخالتهای نظامی در منطقه و بهره
برداری از امکانات دول سرمایه داری و شاید
گشایشی در بحران مرگبار اقتصادی  ،...همچنان
ادامه دارد...
 چهارم و باالخره در اینجا به موضوع و راهمتفاوتی می رسیم که جنبش مستقل مردم برای
سرنگونی است.
در مقابل همه راه های فوق ،توده های محروم و
بجان آمده هم ،جنبش علنی و آشکار و روبازی
برای سرنگونی جمهوری اسالمی برپا کرده
است .کمونیست ها ،طبقه کارگر و مردم محروم
باید به آن سه راه حل امپریالیستی و ارتجاعی
برای تغییر رژیم و یا وادار کردن آن به تسلیم و
سازش با امریکا و غرب برای حفظ نظام ،به
چشم دشمنان جدی جنبش خود نگاه کنند .پیروزی
جنبش مستقل طبقه کارگر و محرومان و
ستمدیدگان جامعه برای سرنگونی جمهوری
اسالمی و شکل دادن به یک آلترناتیو با افق
انقالب کارگری و سوسیالیسم در گرو پاسخ
طبقاتی و کمونیستی است.
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منظور از دخالت حوزه ها و فعالین کمونیست در
حوزههاى حزبى وآکسیونهاى کارگرى
آکسیونهاى کارگرى چیست؟ قطعا منظور این
نیست که کمونیست ها صرفا مانند کارگران دیگر
در تجمع عمومى ،صف تظاهرات و محل تحصن
درباره اهمیت آژيتاتور و
حضور بهم رسانند؛ مشت خود را در میان صدها
مشت گره کنند و راى خود را مانند صدها راى
دیگر در رد و قبول این یا آن پیشنهاد و فراخوان
آژيتاسیون علنى
ابراز کنند .کمونیست ها در آکسیون صرفا "مثل
هر کارگر دیگر" شرکت نمى کنند ،شرکت
منصور حکمت
کمونیستها بنا به تعریف شرکت در هدایت
کار ،خروج نیروهاى سرکوبگر جمهورى اسالمى آکسیون ،در رهبرى آن در جهت اصولى ،بر
()۹
از کردستان و یا آزادى بى قید و شرط عقیده و طبق سیاستهاى کمونیستى حزب است.
بیان در کل کشور آغاز نمى شود .تعرض ادبیات پوپولیستى تصویر ساده گرایانه اى از
بورژوازى ،عقب نشینى هاى تحمیلى به جنبش رهبرى آکسیون هاى کارگرى توسط سازمان
مقدمه کمونیست ماهانه :کمونیست تالش میکند کارگرى و تناسب قواى موجود ،مطالبات
مخفى ترسیم میکند .یک سلول مخفى "سازمان"
در هر شماره خود بحثی از مباحثات اساسی کارگران در اعتراضات جارى را به سطح پایین رهبرى آکسیون را به دست دارد .این سلول قبال
جنبش ما که به امر کار کمونیستی و سازمانی ترى تنزل داده است.
حقانیت خود را به توده کارگران ثابت کرده و
حزب در ایران مربوط است و فکر میکنیم در هر آکسیون اقدام مبارزاتى کارگران معین ،با کارگران على العموم با شنیدن نام سازمان و
شرایط ویژه امروز برای همه کمونیستها عموما و
یادآورى سابقه پرافتخار آن تحت شعارها و
آگاهى سیاسى و توان تشکیالتى معین ،بر زمینه
برای حکمتیستها خصوصا ضروری است را در تناسب قواى موجود و با تلقى خاصى از تناسب رهنمودهاى سلول مخفى بخط میشوند .سلول
نشریه باز تکثیر کند .در شماره های قبل کمونست
مخفى شعارها را تعیین میکند و به اطالع
( شماره های  ۰۰۰و  )۰۰۰دو مبحث "درباره قواى موجود است .چهارچوب و جو کلى اى که
کارگران میرساند و حتى در صورت لزوم قبال
اعتراضات خودبخودى کارگرى در محدوده آن
خطر آکسیونیسم در حوزه هاى حزبى و مبارزات شکل میگیرد ،توسط این عوامل کمابیش از قبل تقسیم کار الزم را در بین کارگران بوجود مى
جارى ،تبلیغ و مبلّغ ،حوزه حزبى" از منصور تعیین شده است .دخالت در آکسیون قبل از آورد .سلول مخفى (با اعالمیه و غیره) نظر خود
حکمت را منتشر کردیم و در این شماره بحث آکسیون ،به معناى دخالت و تالش براى تغییر این را درباره هر مرحله از پیشرفت آکسیون اعالم
حوزه های حزبی و آکسیونهای کارگری ،در باره
مى کند و کارگران را نسبت به اقدامات فورى
اهمیت آژیتاتور و آژیتاسیون علنی ،از منصور جو و شکستن این چهارچوب است .به معناى
تالش در باال بردن سطح آگاهى و تشکل پذیرى بعدى واقف مى سازد .آکسیون تحت شعارهاى
حکمت را مالحظه میکند .قطعا همه این مباحث کارگران ،خنثى کردن عوامل تفرقه انگیز موجود ،سلول مخفى ،با مطالبات مطرح شده از جانب آن
مهر دوره تاریخی معینی را بر خود دارند .اما فرمولبندى اصولى شعارها و مطالبات کارگران ،و با کنترل غیبى آن هدایت میشود.
اساس بحث و تاکیدها و پایه های آن امروز نیز
برای فعالیت کمونیستی و برای کار متحزب ما مرتبط کردن و متشکل کردن کارگران پیشرو و اشکال کار اینجاست که اگرچه محبوبیت توده اى
حیاتی است .لذا ضمن اینکه توجه همه فعالین صاحب نفوذ و باال بردن روحیه مبارزاتى یک حزب احتماال قادر به جهت دادن به حرکت
کمونیست را به جواندن آن جلب میکنیم از همه کارگران و نظایر آن است .جلب بخش بیشترى از عمومى کلى کارگران خواهد بود ،اما این سناریو،
آنها درخواست میکنیم از ارسال سواالت و کارگران به کمونیسم و تشکل در حزب کمونیست یا سناریوهاى شبیه به آن که آکسیون را به یک
مالحظات خود در این ضمینه ما را محروم نکنند .خود تاثیر تعیین کننده اى در سطح مبارزات فعل و انفعال بالواسطه "سازمان مخفى -
توجه شما را به بحث منصور حکمت جلب اعتراضى آتى دارد .فعالیت مستمر حوزه ها و کارگران" تنزل میدهند ،تنها روى کاغذ میتواند
میکنیم.
فعالین کمونیستى در میان کارگران و نیز اقدامات اجرا شود .در جهان واقعى آکسیون بطور اجتناب
مشخص آنها در هر دوره اى که نارضایتى هاى ناپذیر وابسته به وجود عناصر پیشرو علنى کار،
 )۹مقدمه
موجود به نحوى اوج میگیرد که دورنماى یک یعنى رهبران وآژیتاتورهاى علنى است .در جهان
آکسیون را در برابر کارگران قرار میدهد ،واقعى ،چنین سلولى از چنین سازمانى همواره با
آکسیون اعتراضى کارگرى ،مانند هر پدیده دیگر ،تاثیرات جدى خود را مستقیما بر قدرت و دامنه این واقعیت روبروست که چند کارگر سرشناس و
گذشته ،حال و آینده اى دارد .از مسانل ،مناسبات آکسیون آتى خواهد گذاشت .سرنوشت آکسیون صاحب نفوذ" غیرسازمانى" از باالى چهارپایه،
و مطالبات خاصى مایه میگیرد ،به جریان درمیاید کارگران کارخانه اى که به دولت و کارفرما توهم
از میان دستگاهها ،باالى پله ها ،از درون هیات
و اوج میگیرد و در فرداى پایان خود مناسبات ،دارند ،کمونیستها در میانشان کار نکرده اند ،نمایندگى ،و بطور خالصه از دور و نزدیک ،اما
تناسب قوا ،روحیات و تلقیات متفاوتى برجاى فرمولبندى غیر اصولى و مبهمى از خواستهاى بهر حال به شیوه علنى ،سرنخ ماجرا را میگیرند
میگذارد .ناظر خارجى عمدتا آکسیون کارگرى را خود دارند و غیره از پیش معلوم است .بخش و آن را در جهتى که میخواهند و میتوانند سمت و
با بروز بالفعل اعتراض علنى دسته جمعى تداعى مهمى از فعالیت روتین کمونیست ها و اقدامات سو میدهند .کارى که براى سلول مربوطه میماند،
میکند" .کارگران ذوب آهن اعتصاب کرده اند" ،ویژه قبل از آکسیون آنها ،صرف رفع این نقاط اعالم کتبى هوادارى سازمان از آکسیون ،تمجید
"کارگران کانادادراى با پلیس و پاسداران درگیر ضعف میشود ،و این بهر رو ،به معنى دخالت و آکسیون و تمکین به تمام محدودیت ها و عقب
شده اند"" ،کارگران صنعت نفت دست به کم تاثیرگذارى بر سرنوشت هر آکسیون آتى کارگران ماندگى هاى آن و نیز تنظیم گزارش خبرى براى
کارى زده اند" و نظیر آن .اما یک آکسیون است.
سازمان است .این کنترل از راه دور و رهبرى
کارگرى براى فعالین کمونیست معناى وسیعترى وظایف کمونیستها پس از خاتمه آکسیون نیز غیبى را باید به عالم تخیلى پوپولیست ها
را در بردارد و هنگامى که ما از دخالت در کمابیش روشن است .اعم از اینکه آکسیون به واگذاشت ،زیرا آنچه روزهاى آکسیون را از دوره
آکسیون هاى کارگرى و رهبرى آنها سخن نتیجه رسیده باشد یا نه ،کل پروسه مبارزه ،نقاط قبل و بعد آن متمایز میکند اینست که :
میگوئیم ،دخالت و اعمال رهبرى در کل یک
این
و
شود
جمعبندى
باید
آن
قدرت
و
ضعف
پروسه ،یعنى قبل از آکسیون  ،حین آن و پس از
اوال ،توده کمتر آگاه و کمتر سازمان یافته
شعور
به
ممکن
سطح
وسیعترین
در
جمعبندى
آن را مدنظر داریم.
کارگران به صحنه عمل کشیده میشود .توده
پیشروتر
بخش
نظر
به
الاقل
یا
و
کارگران
عمومى
وسیعى که نیازمند یک رهبرى حضورى ،مستمر
هر رهنمود ،یا مجموعه رهنمودها ،براى توضیح آنان تبدیل شود .اگر دستاوردى هست باید تثبیت و و سریع االنتقال است .توده اى که در ضمن از
نحوه دخالت فعالین کمونیست و تشکیالت حراست شود ،اگر شکستى در کار بوده است ،باید قبل ،بنا بر یک دانش سیاسى  -ایدنولوژیک و یا
کمونیستى در مبارزات و اعتراضات جارى دالئل این شکست تحلیل شود و مبناى تجربه
تعلق خاطر تشکیالتى از پیشى ،به تبعیت از
کارگران باید وظایف کمونیستها را در هر سه اندوزى کارگران قرار گیرد ،باید مقاومت در کمونیست ها و نظرات و سیاست هاى آنان سوگند
دوره شکل گیرى ،وقوع و خاتمه آکسیون ها برابر تاثیرات عملى شکست (اخراج رفقاى نخورده است.
روشن کند .معنى دخالت و شرکت در یک کارگر ،تعدى کارفرما به دیگر حقوق کارگران و
آکسیون در حال وقوع در وهله اول روشن بنظر غیره) سازماندهى شود .تحت هر شرایطى باید با ثانیا ،رهبرى آکسیون به ناگزیر از یک جنبه
میرسد .اما ایده دخالت در آکسیون ،قبل از آن و یا افت روحیه مبارزاتى و ناامیدى و دلسردى از علنى تعیین کننده برخوردار میشود .هدایت
پس از پایان آن ،شاید در ابتداى امر قدرى غریب مبارزه مقابله شود .هر آکسیون زمینه اى را براى مخفیانه تمایالت ،مطالبات عمومى و یا حتى جهت
بنظر برسد .اتفاقا این وجه دوم مساله است که کار فشرده کمونیستى در میان توده کارگران و گیرى کلى کارگران شاید کمابیش ممکن باشد ،اما
تاکنون در بحثهاى ما راجع به شیوه برخورد عناصر پیشرو فراهم میسازد که باید به خوبى از رهبرى عمل مستقیم و در حال جریان آنان بى
حوزه هاى حزبى به مبارزات جارى بیشتر مورد آن استفاده شود.
شک تنها میتواند یک رهبرى اساسا علنى و
توجه قرار گرفته و آنچه بیشتر از قلم افتاده
حضورى باشد.
ملزومات و شیوه دخالت در آکسیون در حین بهر حال تبیین وظایف حوزه هاى کمونیستى در
وقوع آن بوده است .با این وجود توضیح بیشترى قبل و بعد از آکسیون دشوار نیست .بسیارى از ثالثا ،آکسیون شامل یک سلسله لحظات تعیین
مفید خواهد بود.
نکات مهم فى الحال به طرق مختلف توضیح داده کننده ،رودررویى هاى پى در پى کارگران با
شده است .اگر ابهام و اشکالى در زمینه شیوه دولت و کارفرما و عمال آنها و مباحثات درونى و
هر آکسیونى (به معنى اخص کلمه ،یعنى بعنوان برخورد به آکسیون ها وجود دارد ،اساسا به مسئله حساس در میان خود کارگران ،توطنه هاى
یک مبارزه اعتراضى بالفعل و در جریان) ،مهر دخالت در آکسیون و رهبرى آکسیون در جریان کارفرما و عمال او ،تجدید آرایش کارگران،
زمینه ها و شرایط عینى و ذهنى قبلى خود را با وقوع آن یعنى در حین آکسیون (به معنى اخص تعرض ،عقب نشینى و غیره است .عکس العمل
خود حمل میکند .هر آکسیون بر زمینه تناسب کلمه) برمیگردد .اینجاست که بیشترین تعمق مناسب و سریع به تمام این لحظات و نقطه عطف
قواى معین و در چهارچوب آگاهى سیاسى و ضرورى است .اینجاست که باید در جستجوى ایده هاى تعیین کننده و حفظ سکان مبارزه در طول
درجه سازمانیافتگى و تشکل پذیرى موجود طبقه ها و رهنمودهاى راهگشا بود.
این پروسه رویارویى آشکار ،نیز رهبرى زنده
شکل میگیرد .بدون شک این عوامل در طول خود
علنى و حضورى را اجتناب ناپذیر میکند.
آکسیون تغییر میکنند ،اما در تحلیل نهایى تنها به  )۰ویژگى روزهاى آکسیون و اهمیت وجه علنى
حد معینى میتوانند از سطح قبلى فراتر روند .هیچ مبارزه
رابعا ،کمونیستها ناگزیر از فعالیت مخفى اند ،اما
اعتصابى در ایران امروز دفعتا بر سر  ۰٧ساعت
سندیکاى زردى ها ،شوراى اسالمى ها ،انجمنىها،
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حوزه هاى حزبى و...
و یا توده اى و اکثریتى هایى که موقعیت خود را
در کارخانه حفظ کرده اند ،همه امکان دخالت
علنى دارند .در غیاب رهبرى علنى انقالبى و
منطبق با خط مشى کمونیستى ،اعتراضات
کارگرى بطور دائمى توسط این جریانات به
سازش و شکست کشیده میشود .در روزهاى
آکسیون ،مقابله کمونیستها با تمهیدات ضد
کارگرى این جریانات باید بطور جدى به بعد
علنى کشیده شود.
همه اینها به این معنى است که تشکیالت
کمونیستى در محل کار و زیست کارگران،
بعنوان یک تشکیالت مخفى ،تنها هنگامى به
معنى واقعى کلمه و به شیوه اى اصولى قادر به
دخالت موثر و اعمال رهبرى در آکسیونهاست که
بتواند این وجه علنى ،حاضر در صحنه و
حضورى رهبرى را تامین نماید .این آن مساله
اساسى است که تبیین جدى شیوه برخورد حوزه
هاى حزبى به مسئله رهبرى مبارزات جارى به
آن وابسته است .بویژه اینکه ما در شرایطى
فعالیت میکنیم که جنبش کارگرى در ایران فاقد
تشکل هاى توده اى تثبیت شده است .وجود تشکل
هاى توده اى کارگرى (نظیر شورا و سندیکا) بى
تردید ظرف و بستر متعارفى براى دخالت
کمونیستى در آکسیون فراهم میکند .در این حالت
دخالت در آکسیون تا حد زیادى به درجه دخالت و
اتوریته سیاسى و عملى حزب در تشکل توده اى
غیر حزبى کارگران مرتبط میشود .اما در غیاب
چنین تشکلهایى ،یعنى در شرایطى که هر آکسیون
باید کمابیش از نو رهبرى عملى خود را پیدا کند،
نکات فوق اهمیت بمراتب بیشترى مى یابند.
بارها شده است که رفقاى ما در حوزه هاى حزبى
پرسیده اند ملزومات و شرایط و ضوابط دخالت
حوزه ها در آکسیونهاى کارگرى چیست ،تحت
چه شرایطى مجازیم براى رهبرى این آکسیون ها
بکوشیم ،تحت چه شرایطى دخالت ما سطحى و
آکسیونیستى نخواهد بود .اکنون تا حدود زیادى
یکى از مهمترین ملزومات این امر را توضیح
داده ایم .اولین سوالى که حوزه باید در این زمینه
براى خود طرح کند اینست ،آیا حوزه و یا
تشکیالت محلى ما بطور واقعى قادر به پر کردن
خالء رهبرى علنى و حضورى در آکسیون
هست ،بى آنکه کل موجودیت و ادامه کارى شبکه
مخفى را به خطر بیاندازد؟ اگر نه ،که در بیشتر
موارد چنین است ،آنگاه این آمادگى راچگونه
میتوان بدست آورد.
 )۰نقش حیاتى آژیتاتور
آنچه قبل از هر چیز از نکات فوق برمیآید ،نقش
برجسته رهبران عملى و علنى و بطور کلى
آژیتاتورها در جنبش کارگرى است .هر آکسیون
بطور تفکیک ناپذیرى به عملکرد این افراد
وابسته است .اینگونه فعالین ،یعنى کارگران
پیشروترى که نقشى بیشتر از هر شرکت کننده
عادى درآکسیون را بعهده میگیرند ،به جلوى
صف کارگران گام میگذارند ،آنها را مخاطب
قرار میدهند و میکوشند به نماینده و سخنگو و
هدایت کننده اعتراض و اعتصاب تبدیل شوند،
همواره و در هر جنبش اعتراضى وجود دارند.
اینها محصول "طبیعى" اعتراضند.
هر اعتراض و مبارزه کارگرى ،حتى اگر احزاب
سیاسى در آن کمترین نفوذ را داشته باشند ،بطور
طبیعى از خود رهبرانى بیرون میدهد .افرادى که
شهامت پا جلو گذاشتن و مبارزه را با خود تداعى
کردن را دارند .کسانى که به درجات مختلف این
وظیفه را بردوش خود مى بینند که به سخنگوى
علنى کارگران تبدیل شوند ،تمایالت آنان را در
سخنان خود بیان کنند و لذا قادر میشوند تا در
میان کارگران محبوبیت و نفوذ کالم بیابند .کسانى
که از سطح آگاهى و تعهدپذیرى عمومى کارگران
فراتر میروند و به خود به چشم یک رهبر و
متعهد به هدایت کارگران مینگرند .سنتا اینها
کارگران آگاه تر ،پرشورتر و باتجربه ترى اند که
قدرت تهییج ،مجاب کردن و خط مشى تعیین
کردن را از خود بروز میدهند .به موقع در بحث
ها دخالت میکنند ،در لحظات حساس کارگران را
از ابهام و دودلى بیرون میکشند و راهى به جلو
براى آنها ترسیم میکنند .طبیعى است که این
رهبران خود بخودى به دفعات خطا میکنند .ممکن
است اساسا به درک درستى از منافع طبقه کارگر

و اشکال مبارزه مسلح نباشند ،گاه تندروى و گاه
سازش میکنند ،اما یک خصوصیت در همه آنها
مشترک است ،قابلیت قرار گرفتن در جلو صف
کارگران ،تاثیرگذارى بر آنان از طریق توضیح،
استدالل و تهییج و شهامت ابراز وجود فردى .هیچ
آکسیونى بدون آنکه کارگرانى خود را در موضع
رهبرى آن قرار دهند به جایى نمى رسد و در عین
حال هیچ آکسیونى نیست که بطورطبیعى
کارگرانى را به جلوى صفوف خود نراند و
حرکت خود را با قدرت تشخیص این عناصر
رهبرى گره نزند .آنجا که جنبش کارگرى توانسته
باشد نوعى از تشکل پایدار را به بورژوازى
تحمیل کند(نظیر اتحادیه ،شورا ،هیاتهاى نمایندگى
و غیره) این عناصر عمدتا در مقامهاى کلیدى این
ارگانها قرار میگیرند و نقش خود را رسما و از
مجراى ارگانهاى جاافتاده رهبرى ایفا میکنند
(طبعا در این شرایط این عناصر تا حدود زیادى
توسط این تشکل ها هضم میشوند و به مهره هاى
آن و سخنگویانى براى سیاست حاکم بر آن تبدیل
میشوند و لذا با انحراف آن تشکل از منافع
کارگران همواره خیل وسیعى از فعالترین
کارگران نیز از گردونه مبارزه اصولى پرولترى
خارج میشوند ،نظیر سندیکاهاى رفرمیست و
غیره) .اما در شرایط موجود در ایران ،که خبرى
از شورا و سندیکا نیست ،آژیتاتور نه به اعتبار
مکان رسمى اش در این یا آن کمیته و اتحادیه
کارگرى ،بلکه عمدتا به اتکا نفوذ و محبوبیت اش
در میان کارگران ،جاى خود را در آکسیون پیدا
میکند .ویژگى این شرایط اینست که صف رهبرى
کارگران به شدت متغیر است .سرکوب هر
آکسیون کارگرى توسط بورژوازى به دفعات به
دستگیرى و اخراج آژیتاتورها و رهبران شناخته
شده تر و قدیمى تر منجر میشود ،و لذا کارگران
به ناگزیر هر بار رهبران جدیدى را از میان خود
جستجو میکنند .از یکسو تداوم مبارزه گسسته
میشود ،انباشت تجربه در میان رهبران کاهش
مییابد و جنبش همواره با ضعف عملى رهبرى
علنى روبروست و از سوى دیگر خالئى باز
میشود که هر بار کارگران جدیدى را به عرصه
رهبرى و آژیتاسیون جلب میکند .ضعف دائمى
رهبرى توام با وجود تعداد کثیرى از عناصر
پرشور و آماده پیش افتادن ،این یک خصیصه مهم
جنبش کارگرى در ایران است.
هنگامى که ما از رهبران علنى و عملى جنبش
کارگرى سخن میگونیم این طیف را مد نظرداریم.
طیفى شامل کارگران پیشرو قدیمى کار ،با تجربه
کار متشکل و سابقه طوالنى در امر آژیتاسیون و
نیز کارگران پرشور و جدید ،که گام به گام
قابلیتهاى خود را در آکسیونها به ثبوت میرسانند و
عمال خود را در نقش رهبرى قرار میدهند .اختناق
چندین ده ساله و سرکوب وحشیانه جنبش کارگرى
توسط بورژوازى در ایران از جمله به این نتیجه
نیز منجر شده است که احزاب و گروه هاى
سیاسى درصد بسیار کمى از این رهبران و
عناصر قادر به رهبرى را در صفوف خود دارند.
عمده این عناصر فاقد تعهد و تعلق تشکیالتى
هستند .در یک کلمه این کارگران غیر حزبى و
غیر تشکیالتى اند .بى شک روزى خواهد رسید
که در نتیجه تالش ما و رشد حزب کمونیست در
میان کارگران ،بتوانیم بخش تعیین کننده و قابل
مالحظه اى از رهبران و آژیتاتورهاى پرنفوذ
جنبش کارگرى را در صفوف حزب داشته باشیم،
روزى که آژیتاتورهاى کمونیست نبض
اعتراضات کارگرى را در کلیه سطوح در دست
بگیرند .اما امروز چنین نیست .این آن واقعیتى
است که هر حوزه حزبى که مساله رهبرى و
دخالت در آکسیونهاى اعتراضى را براى خود
طرح میکند باید به خوبى بشناسد .هدایت مبارزه
اعتراضى ،بدون آژیتاتور ،بدون رهبران عملى و
علنى کارگرى ممکن نیست .رهبرى از باالى سر
اینها ممکن نیست .موفقیت ما در تعیین گام
اصولى به جلو در جنبش کارگرى و در تدقیق
بیشتر سبک کار عملى حوزه هاى حزبى تماما به
درک این واقعیت گره خورده است.
 )٤حزب کمونیست و رهبران عملى جنبش
کارگرى
واضح است که هدف حزب ما اینست که رهبران
عملى و آژیتاتورهاى پرنفوذ در جنبش کارگرى
در صفوف خود حزب باشند و فعالیت آنها در
چهارچوب عمومى فعالیت حزب و تحت ضوابط
تشکیالتى و خط مشى سیاسى حزب قرار بگیرد.
اما چه براى گام برداشتن به سمت این هدف و چه

براى حداکثر تاثیرگذارى کمونیستى بر
اعتراضات و مبارزات جارى کارگرى ،ما باید
امروز ،براى دستیابى به آژیتاتورهاى قابل ،توجه
خود را به قلمرو فعالیت غیرحزبى کارگران
پیشرو معطوف کنیم .ما باید روى امکانات و
روابط و ماتریال موجود کار کنیم.
همانطور که گفته شد ،رهبر عملى و آژیتاتور،
اختراع حزب ما یا هیچ جریان سیاسى دیگرى
نیست .این پدیده جزء الیتجزاى اعتراض کارگرى
است .بنابراین مساله ما صادر کردن تعدادى
آژیتاتور به عرصه علنى نیست (هر چند زمانى
خواهد رسید که آژیتاتورهاى حرفه اى و سیار
حزب ،عالوه بر آژیتاتورهاى محلى ،این وظیفه
را انجام دهند) ،بلکه کار روى رهبران عملى
موجود براى تاثیرگذارى بر آنها ،جلب آنها به
حزب و هدایت عملکرد آنها در جریان آکسیون از
یکسو و مرتبط کردن فعالیت حزبى با پروسه و
مکانیسم رشد آژیتاتورهاى جدید در میان کارگران
از سوى دیگر است .ما باید رهبران و
آژیتاتورهاى موجود و بالفعل را جلب کنیم و در
شکل گیرى آژیتاتورهاى جدید ،با افکار و اصول
روشن کمونیستى ،شرکت کنیم .این جزنى از کار
روتین ماست .اما درهر آکسیون معین ما باید
بتوانیم رابطه سیاسى  -تشکیالتى معین و محکمى
با رهبران عملى آکسیون برقرار کنیم .در شرایط
موجود افرادى را که باید مورد توجه جدى ما
قرار بگیرند میتوان به دو دسته تقسیم کرد :اول
کارگران پیشرو و رهبران عملى قدیمى کار و
دوم ،استعدادهاى جدید و رهبران در حال شکل
گیرى .واضح است که تقسیم رهبران عملى به
مجرب و تازه کار یک تقسیم بندى شماتیک و
خشک است .در واقعیت امر ما با طیفى از
کارگران مواجهیم که بدرجات مختلف از آگاهى
سیاسى و توانایى عملى براى آژیتاسیون
برخوردارند .تشخیص دقیق شیوه برخورد به هر
مورد خاص طبعا تنها از خود فعالین و حوزه هاى
ما در میان کارگران برمیاید .اما همین تقسیم بندى
شماتیک براى فرموله شدن رفقاى ما مفید خواهد
بود.

نگرانى از خطرات امنیتى و تجربه تلخ سبک کار
پوپولیستى ،آنان را در تشکل پذیرى با سازمان
کمونیستى دچار دودلى کرده است .مسائل مالى و
معیشتى نیز به شدت بر دوش آنان سنگینى میکند
و این انزواى سیاسى آنان را تشدید میکند .در
مجموع آشفتگى فکرى ،تشکل گریزى ،دلسردى
و محافظه کارى ،و فقدان عرصه مناسب براى
فعالیت مشکل عمومى اکثر این کارگران است .در
شرایطى که جو اختناق و بن بست پوپولیسم و
"خلق گرایى" حتى سازمانهایى نظیر راه کارگر
یا محافل باقى مانده از خط  ۰را (که کار خیابانى
و ماوراء طبقاتى خصلت اساسى شان بود) به
سندیکالیستهاى دوآتشه تبدل کرده است ،جاى
تعجب نیست که این دسته از کارگران ،که خود از
ابتدا گرایشات سندیکالیستى قوى داشتند ،در این
انحراف غرق شده باشند .ما باید روى این بخش
از کارگران بطور منظم کار کنیم و تمام مسانل
فوق باید در برخورد ما به آنها ملحوظ باشد.
 )۰باید تحت هر شرایطى تماس و تبادل نظر با
این رفقا را حفظ کنیم .تنها مالحظات امنیتى
میتواند دلیلى براى محدود کردن تماس با اینگونه
کارگران باشد.

 )۰ما باید در برخورد به این کارگران ،تجربه
پوپولیسم ،عملکرد رویزیونیسم و نیز مبانى
سندیکالیسم و فعالیت انفرادى را عمیقا نقد کنیم .ما
باید این کارگران را از آشفته فکرى ،یاس و
تمکین به مبارزه محدود سندیکالیستى بیرون
بکشیم .باید توجه کرد که در این کار حداکثر
متانت و تفاهم متقابل ضرورى است .بى آنکه
سرسوزنى از نقد خود به هر آنچه غیرکمونیستى
است تخفیف بدهیم ،باید حجم سنگین تجارب منفى
اى را که این کارگران از سر گذرانده اند و
بدآموزى هاى پوپولیستى و رویزیونیستى را به
حساب آوریم .ما نباید از موضع حق به جانب،
طلبکار و صرفا بر مبناى پرخاشگرى اخالقى
(مبنى بر لزوم مبارزه و کنار نکشیدن و غیره) ،با
آنان مواجه شویم .اگر انتقاداتى به مواضع و
عملکرد حزب ما دارند ،این انتقادات باید به دقت
و با تفصیل پاسخ گفته شود .باید بکوشیم تا ضمن
الف) آژیتاتورها و رهبران عملى باسابقه و باال بردن روحیه مبارزاتى آنان ،به نقد عمیقى از
باتجربه .این دسته از کارگران تجربه سخت و پراتیک محدود گذشته و درک روشنى از حزب
مشقت بارى را در چند سال اخیر از سر گذرانده کمونیست و اهداف و شیوه هاى آن دست یابند.
اند .فشار جمهورى اسالمى بر جنبش کارگرى
عمدتا این رفقا را هدف قرار داده است .تعداد  )۰باید کارى کرد که این مناسبات و مباحثات در
زیادى از آنان اعدام ،دستگیر و یا اخراج شده اند .متن روابط طبیعى و با حداقل خطرات امنیتى
بخشى از آنان امکان کار کردن در واحدهاى (براى هر دو طرف) صورت بگیرد .نگرانى
بزرگ را از دست داده اند و به ناگزیر به کارگاه امنیتى این کارگران متکى بر تجربه آنها از سبک
هاى کوچک روى آورده اند .جائى که اوال محیط کار فرصت طلبانه پوپولیستى است .در
محدودى براى فعالیت آنهاست و ثانیا سابقه چهارچوب این مناسبات محکم ما باید این رفقا را
مبارزاتى آنان در آن کمتر شناخته شده است و با نشریات و رادیوى حزب و با نظرات سیاسى و
الجرم از نفوذ و محبوبیت پیشین در میان تاکتیکى و شعارهاى خود آشنا کنیم.
کارگران برخوردار نیستند .اکثر این کارگران
خود را سوسیالیست و کمونیست میدانند .اما  )٤باید این کارگران را حتى المقدور در ارتباط با
کمونیسم را به روایت پوپولیستها و رویزیونیستها یکدیگر قرار داد .نباید اجازه داد سیاست سرکوب
آموخته اند و لذا بحران رویزیونیسم و پوپولیسم جمهورى اسالمى ،پیوند طبیعى میان کارگران
آنها را نیز به یک بحران و سرگشتگى پیشرو را تضعیف کند.
ایدنولوژیکى و ناباورى سیاسى دچار کرده است.
از نظر عملى تا حدود زیادى منزوى و متفرق شده کار بر روى این دسته از کارگران مستلزم
اند .روابط گسترده پیشین را با یکدیگر ندارند .استمرار ،حوصله قابلیت ترویج و توضیح نظرات
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حوزه هاى حزبى و...
حزب در برابر گرایشات انحرافى و شناخت
معضالت عملى این دسته از کارگران است.
بهترین و مجرب ترین رفقاى مروج باید به این
امر بپردازند.
ب) استعدادهاى جدید ،رهبران رو به رشد .در
غیاب بخش مهمى از رهبران شناخته شده و
مجرب ،قشر وسیعى از رهبران جدید پا به میدان
میگذارند .اینها عمدتا کارگرانى هستند با آگاهى
سیاسى و تجربه عملى کمتر ،اما پرشور و
معترضند ،جوانترند و از روحیه باالترى
برخوردارند .رفقاى ما در کارخانجات و محالت
به کرات با این رهبران در حال شکل گیرى آشنا
میشوند .در مجامع عمومى ،در تجمع هاى
اعتراضى ،کسانى هستند که بهر ترتیب حرف
خود را به گوش همه میرسانند ،در مقابل عوامل
دولت و کارفرما صداى اعتراض خود را بلند
میکنند .گاه با یک سخنرانى به موقع یا حتى
پراندن یک جمله جو جلسات کارگرى را تحت
تاثیر قرار میدهند .در موارد زیادى به خوبى دیده
میشود که دخالت آنها بیشتر جنبه احساسى دارد،
ظاهرا به شور میایند و کسى جلودار اعتراضشان
نیست .نسبت به تحمیل و فشار حساسند و در
اعتراض فردى جسورند .سخنانشان چندان منظم،
مستدل و حساب شده و الزاما اصولى نیست،
بیشتر بیان پراحساس مشقت ها و ستم هاست تا
دعوت به اقدامات عملى و سیاسى حساب شده ،اما
شور مبارزاتى در آن موج میزند .اینها بتدریج
اعتماد و محبت کارگران را بدست میاورند ،اما
ناپختگى و فقدان زمینه قبلى در رهبرى ،باعث
میشود نتوانند بخوبى و بسرعت به یک رهبر
عملى شناخته شده تبدیل شوند .رفقاى ما باید این
قشر کارگران را با دقت و حساسیت مورد توجه
قرار دهند .اینها کسانى هستند که از حداقل
توانایى براى تبدیل شدن به آژیتاتورهاى خوب
برخوردارند .و اگر آگاه شوند ،به ایدنولوژى
کمونیستى مسلح شوند و تجربه کسب کنند ،به
نسل جدیدى از رهبران کمونیست علنى در جنبش
کارگرى تبدیل خواهند شد .کار در میان این
کارگران براى پرورش آژیتاتورهاى کمونیست از
نظر ما حیاتى است .رنوس وظایف ما در این
زمینه اینهاست :
 )۰نه فقط باید با آنها تماس برقرار کرد ،بلکه باید
رابطه حضورى و مستمرى میان آنها با رفقاى
حزبى مجرب در امر ترویج برقرار کرد .باید
رفیق حزبى در یک رابطه طبیعى به دوست
وهمراه دائمى این کارگران تبدیل شود .اینها
آژیتاتورهاى در حال "کارآموزى" هستند ،به آنها
باید آموزش در حین عمل داد.

 )۰باید کمونیسم را به آنان آموخت .این کارگران
باید با اسناد پایه اى کمونیسم و ایده هاى بنیادى
مارکسیسم از طریق ما آشنا شوند .در ادامه کار،
این رفقا باید حزب کمونیست ،اهداف ،تاکتیکها و
شیوه هاى آن را بشناسند و مشتاق کار با حزب
باشند.
 )۰این کارگران باید نقش و موقعیت یک آژیتاتور
و اهمیت آن براى انقالب و مبارزه کارگرى را
درک کنند و آگاهانه به نقش خود برخورد کنند.
هر چه بیشتر باید دخالت آنها در اعتراضات
کارگرى از شکل یک دخالت احساسى درآید و به
یک دخالت عاقالنه و هدفمند تبدیل شود که به
سیاست و خط مشى طبقاتى معین (سوسیالیسم) و
یک حزب سیاسى مشخص (حزب کمونیست)
مرتبط میگردد.
 )٤باید هنر آژیتاسیون کمونیستى را به آنان
آموخت .آژیتاتور کى وارد عمل میشود ،کى باید
حتما دخالت کند و کجا باید احتیاط کند ،چگونه
باید جو و محیط فعالیت خود و موقعیت را
بشناسد ،حدود و ثغور سربسته حرف زدن یا
صریح گفتن مسانل چگونه روشن میشود ،چگونه
باید نظرات صحیح و یا حتى شعارهاى مشخص
حزبى را تبلیغ کند بى آنکه قربانى تحریکات
عمال بورژوازى شود ،چگونه باید خود را حفظ
کند ،رابطه اش با توده کارگران چه باید باشد ،در
مقابل پلیس سیاسى چگونه هویت خود را تعریف
میکند و اعمال خود را توجیه مینماید ،تا چه حد و
تحت چه شرایطى مجاز به اشاره علنى به
کمونیسم و سیاستهاى کمونیستى است ،چگونه باید
قدرت بالفعل و بالقوه حرکتى را که میخواهد

هدایت کند بشناسد ،توطنه هاى عمال بورژوازى که تشکیالت مخفى حزبى با عناصر علنى کار
از چه قماش است ،عمال دولت و کارفرما چگونه خود برقرار میکند.
در حین آکسیون تفرقه افکنى میکنند و چگونه باید
این اقدامات خنثى شود .قواعد نماینده کارگران در قسمت بعد روى این وجه آخر ،یعنى جنبه
بودن چیست ،چه شیوه هایى باید در مذاکره با تشکیالتى مساله مکث میکنیم و بطور مشخص
دولت و کارفرما بکار برد ،چگونه میتوان نکاتى را درباره رابطه عملى آژیتاتور با حوزه و
بیشترین نیروى توده کارگران را بسیج کرد و در تشکیالت مخفى حزب طرح میکنیم ،و در انتها
صحنه نگاهداشت و ده ها سوال مهم "سبک بحث خود را ،با هدف روشن کردن رنوس
کارى" نظیر این ،اینها تماما باید به دقت به گامهاى عملى حوزه هاى حزبى در این جهت،
آژیتاتور کارآموز آموخته شود و عملکرد او در جمعبندى خواهیم کرد.
هر مورد تصحیح شود.
حوزه هاى حزبى و آکسیون هاى کارگرى
بطور خالصه در برخورد به کارگران پرشور و
معترض باید با حساسیت تمام قابلیت این رفقا درباره اهمیت آژیتاتور وآژیتاسیون علنى
براى تبدیل شدن به یک مبلغ علنى و رهبر عملى
را ارزیابى کرد .نقاط ضعف آنان را تحلیل کرد و
()۸
در صورتى که استعداد و قابلیت فردى و
صالحیت امنیتى او مورد تایید قرار گرفت ،تماس
دانمى و محکمى ،در یک رابطه طبیعى ،میان او
با یکى از مروجین حزبى برقرار کرد .اصول
کمونیسم و انقالب کارگرى را به او آموخت و کار  )۰اهمیت "سبک کارى" مبحث آژیتاتور:
تبلیغى او را در صحنه عملى هدایت و نقد کرد.
در این میان ایجاد یک رابطه رفیقانه ،اصولى و بحث اهمیت آژیتاتور کمونیست را باید قبل از هر
سازنده میان رفیق حزبى با آژیتاتور تازه کار چیز در یک سطح پایه اى و به اصطالح "سبک
بیشترین نقش را دارد .این رابطه در عین اینکه کارى" مد نظر قرار داد .در این سطح ،هنوز
آموزش آژیتاتور را ممکن میکند ،حدفاصلى میان بحث بر سر این نیست که براى مثال تعداد
او و بدنه مخفى تشکیالت ایجاد میکند و خطر رهبران عملى و کارگران صاحب نفوذ در صفوف
انتقال ضربه را کاهش میدهد ،بویژه اگر آژیتاتور ما کم است و باید افزایش یابد .بحث بر سر این
خود به اهمیت و ارزش کار" آموزگار" خود پى است که اصوال حزب ما ،فعالین حزب در شهرها
برده باشد و آگاهانه او را از ردیابى پلیس مصون و حوزه هاى ما باید داراى چنان سنت ها و عادات
بدارد (در مورد این جنبه پانین تر بیشتر توضیح و روشهاى فعالیتى باشند که جذب اینگونه
کارگران را امکان پذیر میکند .به همین معنى
میدهیم) .
است که قبال از ضرورت "هضم" پدیده اى بنام
کار در میان کارگران پیشرو براى جلب آنان به آژیتاتور پرولتر در سیستم عملى فعالیت حزبى
حزب کمونیست یک فعالیت روتین و دانمى ما صحبت کردیم .روشهاى ما باید چنان باشد که
است .اما تالش براى پر کردن خالء آژیتاتورهاى آژیتاتور و رهبر عملى کارگران بتواند در این
علنى در کار کمونیستى ،جزء ویژه اى از این سیستم جا بیفتد .کار با حزب نه تنها با
فعالیت همیشگى ماست .پرورش و جلب آژیتاتور خصوصیات و نیازهاى فعالیت آژیتاتور در
به معناى اضافه کردن عرصه جدیدى به مجموعه تناقض نباشد ،بلکه برعکس ،محیط کامال مناسبى
فعالیتهاى تشکیالت مخفى است .رفقایى که بعنوان براى شکفتن این خصوصیات و تقویت آنها ایجاد
مبلغ علنى به حزب جذب میشوند ،صرفا به کند .سبک کار پوپولیستى ،که منطبق با نحوه
عنصر جدیدى در شبکه حزب تبدیل نمیشوند ،زیست واشکال اعتراضى خرده بورژواهاى از
بلکه بعد جدیدى از فعالیت را امکان پذیر میکنند .لحاظ تولیدى منفرد است ،طبیعتا جائى براى یک
بنابراین باید ویژگیهاى این بعد علنى فعالیت را به آژیتاتور پرولتر و رهبر توده اى کارگرى باقى
خوبى شناخت وجاى واقعى آژیتاتور را به او نمیگذارد.
بخشید .مادام که ما از لحاظ عملى قابلیت پاى
گذاشتن به این بعد فعالیت را نداشته باشیم ،یعنى وقتى مبارزه سیاسى به نوسانى میان اعمال فشار
مادام که تشکیالت محلى ما (در کارخانه و محله) مسالمت آمیز بر بورژوازى و عصیان کور
فاقد مجموعه اى از آژیتاتورهاى علنى است که به تروریستى بدل شود ،وقتى ابراز وجود سیاسى به
شیوه اى اصولى با تشکیالت مخفى حزب در ابراز وجود خیابانى منحصر شود ،وقتى کار
ارتباطند و توسط آن هدایت میشوند ،دخالت واقعى مخفى تا حد عملیات توطئه گرانه دستجات بریده
کمونیستى در آکسیونهاى کارگرى اگر غیرممکن از جامعه مسخ شود و دخالت در عرصه علنى
نباشد ،در بهترین حالت تصادفى ،کم تاثیر مبارزه را کمابیش مطلقا منتفى کند ،طبعا یک
وسطحى خواهد بود و در همه حال مخاطراتى کارگر صاحب نفوذ و یک رهبر کارگرى که نقش
جدى براى کل تشکیالت حزبى ببار میاورد .خود را تنها مى تواند در جلوى صف کارگران
آکسیونیسم در کلى ترین تعبیر آن به معناى دست بازى کند ،جایى در سازمان نمى یابد .بیهوده
زدن به عمل در هنگام و تحت شرایطى است که نیست که عظیم ترین سازمانهاى پوپولیستى در
ملزومات و زمینه هاى مادى و واقعى این عمل اوج رونق شان نه تنها فاقد قدرت و نفوذ جدى
فراهم نشده است .آژیتاتور علنى حزبى یکى از مبارزاتى در صنایع بزرگ نظیر صنعت نفت
این ملزومات حیاتى است .رابطه محکم تشکیالت بودند ،بلکه حتى از سازماندهى و رهبرى یک
مخفى (از لحاظ سیاسى  -تشکیالتى و امنیتى) با اعتصاب در یک کارگاه  ٧۲نفره نیز ناتوان بودند
آژیتاتور علنى یکى دیگر از این شرایط حیاتى و تا آنجا که به اعتراضات و مبارزات به معنى
است .حاال هر رفیق ما میتواند به حوزه و اخص کارگرى مربوط میشود ،حداکثر به دنباله
تشکیالت محلى خود بنگرد و مجددا از خود رو و خبرنگاران آن بدل میشدند.
بپرسد ،تا چه حد از این لحاظ ما از این ابتدایى
ترین ملزومات دخالت اصولى وادامه کار در سبک کار حزب سیاسى طبقه کارگر ،باید با
زیست اقتصادى و اشکال مشخص مبارزه و
آکسیونهاى کارگرى برخورداریم.
اعتراض کارگرى سازگار باشد .کارگر در
این قسمت مقاله را همینجا تمام میکنیم .در این متشکل شدن قدرت مییابد .اعتراض انفرادى
قسمت تاکید شد که مساله دخالت در آکسیونها کارگران بى ثمر و تنها مبارزه متشکل آنها
براى ما نه یک مساله نظرى و تاکتیکى بلکه ثمربخش است .کارگران از اهرم فشار نیرومندى
اساسا یک مسنله سبک کارى است .اگر موانعى در عرصه تولید برخوردارند .از اینرو کارخانه و
وجود دارد این موانع باید با تدقیق سبک کار محل تولید یکى از اساسى ترین عرصه هاى
کمونیستى رفع شود .آکسیون کارگرى نیازمند مبارزه کارگرى را تشکیل میدهد و اعتصاب به
رهبرى علنى (عالوه بر مخفى) است .لذا ما باید شکل پایه اى اعتراض کارگران در اقصى نقاط
روشهاى دخالت علنى را بیاموزیم و بکار ببندیم .جهان تبدیل میشود .کارگر برخالف خرده بورژوا
اما دخالت علنى مستلزم داشتن عناصر علنى کار یک طبقه اجتماعى و مرتبط با تولید بزرگ است.
و آژیتاتورهاى کمونیست در جنبش کارگرى اعتراض و مبارزه این طبقه ناگزیر اشکال توده
است .امروز این آژیتاتورها در صفوف ما بسیار اى ،علنى و رو در رو به خود میگیرد.
اندکند .راه پرورش و جذب اینگونه فعالین ،خم
شدن بر روى رهبران عملى جنبش کارگرى ،کارگران را نمى توان در خانه هاى امن و جوخه
کارگران پیشرو و عناصر پرشور و معترض و با هاى رزمى و تیم هاى "چسب قطره اى" سازمان
استعداد در جنبش کارگرى به منظور تبدیل کردن داد و انتظار داشت که همچون کارگران مبارزه
این عناصر به آژیتاتورهاى حزبى است .این امر کنند .و باالخره کارگران بمثابه یک طبقه
بعالوه مستلزم درک نوع رابطه تشکیالتى ایست سراسرى ،در عین حال در زیر مجموعه هاى
فابریکى و محلى خاصى جاى گرفته اند که در هر
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یک توده وسیع کارگران رهبرى حضورى و
محلى خود را نیاز دارد .مبارزه سراسرى
کارگرى ارتباط ناگسستنى با سازماندهى و حرکت
بخشهاى مختلف این طبقه دارد .کارگران را نمى
توان چون بورژواها و خرده بورژواها ،با علم
کردن یک مرجع تقلید و یک دولت در تبعید و
نظیر آن از راه دور به خط کرد .سازماندهى و
رهبرى محلى براى هر عملکرد طبقاتى
کارگران ،از اعتصاب و قیام تا کنترل کارگرى و
اعمال برنامه ریزى اقتصادى در فرداى کسب
قدرت ،یک امر حیاتى و غیر قابل چشم پوشى
است.
سبک کار کمونیستى ،سبک کارى سازگار با این
خصوصیات عینى زیست و مبارزه طبقه کارگر
است .تمام جوهر نقد ما به سبک کار پوپولیستى
را میتوان در این خالصه کرد که ما دریافتیم باید
آگاهانه و از طریق نقد سنت هاى بورژوایى حاکم
بر جنبش چپ ،راه خود را در جهت سازگار
کردن شیوه هاى فعالیت حزبى با عینیات حیات
تولیدى و مبارزاتى طبقه کارگر باز کنیم.
پوپولیست ها مجازند که به هر شکل که میخواهند
قشر جتماعى اى را که پایگاه و موکل آنهاست
بسیج و هدایت کنند.
ما موظفیم طبقه خود ،طبقه کارگر ،را در آن
اشکال و با تکیه بر آن مکانیسم هایى سازمان
بدهیم که به قدرت واقعى طبقه کارگر به بهترین
وجه امکان مادى شدن میدهد .مبارزه طبقه
کارگر ،از اعتصاب تا قیام تا اداره جامعه،
نیازمند رهبران عملى محلى و آژیتاتورهاست.
پس حزب کمونیست باید خود تشکلى از
آژیتاتورهاى پرولتر نیز باشد .تجسم رابطه حزب
و طبقه بصورت رابطه دو قطبى" سازمان مخفى
توده کارگران" یک تصور مکانیکى است .این
بیان دیگرى از فرمولبندى چریکى "موتور
کوچک -موتور بزرگ" است.
در جهان واقعى آژیتاتورها و رهبران محلى و
توده اى با نفوذ آن حلقه اى هستند که حزب مخفى
پیشروان طبقه را با توده وسیع کارگرانى که
عمدتا علنا آموزش مى بینند ،علنا اعتراض میکنند
و علنا متشکل میشوند متصل نگاه میدارد و
مربوط میکند .مساله اى که ما با آن روبروییم
اینست :در حزب ما و در سبک کار ما چه
جایگاهى به این عنصر حیاتى مبارزه پرولترى
اختصاص داده شده است؟ آیا سنت هاى فعالیت
تشکیالتى ما بطور طبیعى ظرف مناسبى را براى
ایفاى نقش این قشر تعیین کننده در طبقه کارگر
بوجود مى آورد؟ آیا حزب ما میتواند دو گانگى و
جدانى سنتى میان حزب سیاسى از یکسو و
رهبران عملى و علنى از سوى دیگر را از میان
بردارد و خود حزب سیاسى را به حزب
دربرگیرنده رهبران کمونیست صاحب نفوذ محلى
بدل کند؟
به این ترتیب بحث حاضر گام دیگرى در جهت
تدقیق روشهاى عملى فعالین محلى و حوزه هاى
حزبى است .مستقل از هر اولویت یا کمبود
مقطعى ،توجه ما به رهبران عملى جنبش
کارگرى ،قابلیت ما در پرورش رهبران کمونیست
براى جنبشهاى اعتراضى کارگران و بخشهاى
مختلف طبقه کارگر و تالش ما در تبدیل کردن
حزب کمونیست به حزب متشکل کننده این
رهبران ،یک امر و وظیفه دائمى و همیشگى
ماست ،اعم از اینکه آکسیونى در کار باشد یا نه.
بخش مهمى از تبلیغ و ترویج و سازماندهى روتین
حزبى تنها به مدد فعالیت آژیتاتورها امکانپذیر
است .ما باید به سمتى برویم که حزب ما بطور
طبیعى همواره بخش قابل مالحظه اى از رهبران
عملى جنبش کارگرى را در صفوف خود داشته
باشد .قابلیت سازماندهى این بخش از طبقه
کارگر ،یکى از شاخص هاى مهم در تشخیص این
است که آیا واقعا حزب به یک جریان در درون
طبقه کارگر تبدیل شده است ،یا خیر.
 (۰سلول پایه حزبى و "فعالیت پایه" حزب
حوزه سلول پایه حزب است ،سلولى از حزب که
در کارخانه یا محله تشکیل شده است .از این نقطه
نظر حوزه وظایف روتین و تعریف شده اى را
برعهده دارد .اما" فعالیت پایه" حزب در کارخانه
و محله از حد فعالیت روتین یک سلول فراتر
میرود" .فعالیت پایه" حزب ،یعنى تبلیغ ،ترویج،
سازماندهى و رهبرى مبارزات در یک کارخانه
یا بخش (شامل مجموعه اى از کارخانه ها و
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حوزه هاى حزبى و...
محالت کارگرى) چیزى بیش از تبلیغ و ترویج و
سازماندهى اى است که توسط یک یا چند سلول
پایه انجام میشود .آن واحد تشکیالتى که بنا به
تعریف وظیفه پیش بردن چنین سطحى از فعالیت
را دارد دیگر حوزه نیست ،بلکه یک کمیته
تشکیالتى (کمیته کارخانه ،بخش ،ناحیه و غیره)
است .وظایف تبلیغى ،ترویجى و سازماندهى یک
حوزه حدود و ثغور معینى دارد .میتوان
سازماندهى محافل ترویجى ،شبکه هاى توزیع
نشریه و جمع آورى کمک هاى مالى و نظایر آن
را از یک حوزه طلب کرد ،اما سازماندهى
اعتصاب و تظاهرات را نمیتوان به همین سادگى
از یک حوزه انتظار داشت .اینها دیگر نمى توانند
جزء وظایف حتمى و الزم االجراى یک حوزه
باشند .اینها دیگر وظیفه کمیته هاى تشکیالتى
است .بعبارت دیگر باید میان وظایف حوزه،
بعنوان یک سلول پایه با "فعالیت پایه" حزبى
یعنى آن کمیت و کیفیتى از فعالیت که از حضور
همه جانبه حزب در یک کارخانه یا ناحیه انتظار
میرود تفاوت گذاشت .در مورد اول ما از
عملکردهاى یک واحد و سلول پایه تشکیالتى
سخن میگوییم .در مورد دوم بحث بر سر
مجموعه آن فعالیتهایى است که حزب باید در
تحلیل نهایى در هر واحد فابریکى و محلى قادر به
پیشبرد آن باشد.
اما این نکات چه ربطى به مسنله آژیتاتور و
آژیتاسیون دارد؟ رابطه مسئله در اینست که تا
آنجا که حوزه ها به معنى اخص کلمه را مد نظر
داریم ،نمى توان بعنوان وظیفه قطعى آنها (یعنى
وظیفه اى که بدون انجام آن حوزه هاى کاملى
نیستند) سازماندهى و هدایت آژیتاتورها را قرار
داد .هر حوزه سازمانى موظف نیست حتما یک یا
چند رهبر علنى کارگرى را سازمان داده باشد و
تغذیه کند .سازماندهى آژیتاتورهاى کمونیست
توده اى و علنى به معناى فراتر رفتن از محدوده
وظایف تعریف شده یک حوزه است.
بنابراین اوال همواره حوزه هاى متعددى میتوانند
وجود داشته باشند که فاقد آژیتاتورهاى توده اى
اند ،و ثانیا آن حوزه هایى که از این امکان و
توانایى برخوردارند که رهبران عملى جنبش
کارگرى را در رابطه با خود و تحت پرچم حزب
کمونیست متشکل کنند ،دیگر کمابیش دارند خود
را از محدوده یک حوزه فراتر میبرند .اینجا دیگر
یک گام جدى براى شکل گیرى ارگانهاى باالتر
حزبى (نظیر کمیته هاى کارخانه) دارد برداشته
میشود.
ما ،بعنوان یک اصل و به عنوان یک اولویت،
مصرانه خواهان تشکیل و تکثیر حوزه هاى پایه
وانجام منظم وظایف تعریف شده حوزه ها توسط
آنها هستیم .این آن طپش دانمى و آن عنصر
همیشگى رشد است که هر فعالیت پیچیده تر و
متکامل تر حزبى ،در هر مرحله از حیات حزب،
باید بر آن متکى و استوار شود .این کار تعطیل
بردار نیست و هرگز از اولویت نخواهد افتاد .اما
بر مبناى این رشد دائمى در پایه ،حزب ما امکان
مییابد به عرصه هاى "جدیدى" پاى بگذارد،
وظایف پیجیده تر و ترکیبى ترى را در دستور
بگذارد و باالخره اندامهاى تشکیالتى مرکب و
باالترى را در هرم تشکیالتى حزب بوجود آورد.
جذب و سازماندهى آژیتاتورها و پیشبرد امر
آژیتاسیون توده اى و رهبرى عملى آکسیونها یکى
از این عرصه هاست.

کارگرى است .باید کارى کرد که هر کارگر فعال،
حزب کمونیست را در رئوس و حتى المقدور در
جزنیات دیدگاهها و مواضعش بشناسد و در
مواجهه با هر مسئله جدید خواهان اطالع از نظر
و جهت گیرى حزب باشد.

را که هم اکنون از امکانات اولیه و توانانى الزم
براى پا گذاشتن به این عرصه فعالیت
برخوردارند ،مشخص کنیم .براى بسیارى از
حوزه ها ،بحث ما در حد یک آموزش سبک کار
و تاکیدى بر یک جهت گیرى عمومى ،اما مهم،
باقى میماند .براى برخى دیگر ،مضامین این بحث
میتواند رهنمودى براى عمل مشخص در دوره ج -قابلیت ترویج مارکسیسم و نقد نظرات
غیرپرولترى :
حاضر باشد.
 )۰ملزومات عمومى و سیاسى جلب آژیتاتورهاى
کارگرى
از آنچه تا همینجا گفتیم روشن است که امر جلب
آژیتاتورهاى کارگرى ،یعنى رهبران بانفوذ و یا
در حال شکل گیرى کارگران در سطح کارخانه و
محله را نمى توان به یک مکانیسم ساده
عضوگیرى تنزل داد .صحبت بر سر یک جهت
گیرى جدى از طرف ما به این عرصه فعالیت و
همینطور ایجاد یک موج حرکت در میان رهبران
کارگرى و کارگران پیشرو و با نفوذ به سمت کار
با حزب است .در محتواى امر این یک جهت
گیرى و حرکت سیاسى از هر دو سو است.
از طرف ما ،این یک جهت گیرى به سمت
رهبران عملى و توده اى براى تاثیرگذارى
کمونیستى بر آنان و از طرف رهبران کارگرى
یک سمت گیرى در جهت کار کمونیستى و تشکل
در سازمان مخفى است .عامل محرکه این جهت
گیرى از هر دو طرف بهر حال حزب ماست .این
مائیم که به رهبران عملى روى میاوریم تا کارى
کنیم آنها به سمت کمونیسم و حزب کمونیست
روى آورند .و این مائیم که باید ملزومات کار را
فراهم کنیم .چگونه ؟
الف -حفظ تماس دانمى و آمیختن با محافل
کارگران پیشرو
این محافل همواره وجود دارند .هیچ درجه از
اختناق وسرکوب قادر به انحالل و امحاء این
محافل نیست .کارگران با تجربه و استخوان
خردکرده در طول سالها راه و رسم حفظ و
گسترش این محافل در درون کارگران را آموخته
اند .این محافل بر مبناى طبیعى ترین روابط و در
دل هزاران تماس روزمره کارگران در محیط کار
و زندگى بقاء خود را حفظ میکنند .بورژوازى
تاکنون تحت هیچ شرایطى قادر نبوده است که
کارگران را چنان منفرد و اتمیزه کند که این
روابط بطور جدى مورد مخاطره قرار گیرند .در
این روابط محفلى کارگران فعال تر و آگاهتر
تبادل نظر میکنند ،تصمیم میگیرند و حتى نوعى
آموزش مقدماتى  -عموما در جهت باال بردن
درک منافع صنفى  -را در میان توده کارگران و
بویژه کارگران جوانتر به پیش میبرند" .اتوریته
ها" در این روابط کمابیش شکل مى گیرند .بى
آنکه تشکل و تشکیالتى در کار باشد ،رشته هایى
از دل روابط طبیعى کارگران فعال را بنحوى از
انحاء به هم مرتبط میکند .این محافل کانونهاى
تعیین کننده اى در درون طبقه کارگرند.

فعالین حزب ،خود بعنوان بخشى از کارگران
پیشرو محیط خود ،باید با این محافل بجوشند .هر
جا این محافل اشکال جدى ترى به خود گرفته
باشند ،به همان درجه برقرارى تماس جدى تر با
آنها ،همچنان در روابط طبیعى برعهده ما قرار
میگیرد .همانطور که قبال هم گفتیم ،تنها مالحظات
امنیتى میتواند دامنه تماس و آمیختگى طبیعى ما با
این محافل را محدود کند .اختالف نظر ما با این یا
آن دسته و محفل از کارگران فعال ،بهیچوجه نمى
تواند دلیلى براى گسستن رابطه متقابل و کناره
در این دوره از کار حزب کمونیست ،پا گذاشتن گیرى از آنها باشد.
به این عرصه ها و شکل دادن به ارگانها
واندامهاى عالیتر حزبى یعنى کل تشکیالت حزبى ب -مطلع نگاهداشتن کارگران پیشرو از مواضع
کارخانه با وظایف متنوع آن ،قبل از آنکه نتیجه و نظرات حزب :
یک تصمیم "از باال" و اساسنامه اى باشد ،نتیجه
یک تکامل و رشد از پایین است .هدف از بحث در دل این تماس دانمى ،ما باید دائما نظرات و
حاضر آنست که این دورنماى رشد ،در یکى از سیاستهاى حزب را بدرون صفوف کارگران
پیشرو "پمپ" کنیم .هر کارگر مبارز و فعالى باید
ابعاد مهم آن ،ترسیم شود.
از نظرات ،سیاستها و شعارهاى ما مطلع باشد
اما اینکه توجه حوزه ها على العموم را به مسنله (حتى اگر نسبت به آن نقد داشته باشد) .شرط الزم
آژیتاتور و آژیتاسیون توده اى جلب میکنیم و در این کار ترویج و تبلیغ حضورى و سیستماتیک
این بحث همه حوزه ها را خطاب قرار میدهیم ،از نظرات حزب در این محافل (طبیعتا با در نظر
اینروست که اوال ،کل حوزه ها و فعالین حزب را گرفتن سطح امنیتى هر رابطه) ،رساندن جزوات
به سمت کار سیاسى (و در مراحل بعد ،پایه و نشریات حزبى به طور دائمى به محافل
تشکیالتى) با رهبران عملى جنبش کارگرى جهت کارگران پیشرو ،معرفى و تثبیت صداى حزب
بدهیم .اهمیت این قشر از طبقه باید براى همه ما کمونیست ایران در میان کارگران و توضیح
معلوم باشد ،و ثانیا ،گامهاى بعدى آن حوزه هایى دائمى تاکتیکها و شعارهاى حزبى در روابط

جهت گیرى ما به سمت رهبران عملى کارگران
باید به پیوستن قطعى آنها به مارکسیسم و
سازمانیابى کمونیستى آنان منجر شود .نقد تفکرات
غیر پرولترى و تالش براى رواج مارکسیسم در
میان این کارگران ،یک وظیفه حیاتى ما است.
سطح ترویج ما باید براى تاثیرگذارى جدى بر این
کارگران به اندازه کافى باال باشد .اما این ابدا به
معناى ترویج نکات انتزاعى و تکرار ساده
فرمولبندى هاى کالسیک ماکسیستى نیست .مروج
ما باید بتواند مبانى اساسى مارکسیسم را به اشکال
گوناگون و در تقابل با بروزات مختلف خرافات
بورژوایى معنى کند .مارکسیسم زنده ،روشن و
مرتبط با مسانل جامعه وجهان امروز ،این چیزى
است که رفقاى مروج ما باید بکوشند با خود به
میان کارگران ببرند.
اما خصوصیات خود مروج نیز مهم است.
پوپولیسم سنتا امر ترویج را به روشنفکران و
دانشجویان مى سپرد .روشنفکرانى که اگر شاید
مارکسیسم را بهتر مطالعه کرده بودند ،از زندگى
و مبارزه عملى طبقه کارگر مشاهدات و تجربیات
اندکى داشتند ،این مروجین بندرت مى توانستند
مجاب کنند و از لحاظ نظرى با اتوریته باشند.
ترویج آنها با داده هاى زنده کارگرانى که در
محافل آنها شرکت میکردند ،بندرت ارتباط مى
یافت .ما باید مروجینى تربیت کنیم که از این
اشکاالت مبرا باشند .روشنفکران مى توانند در
امر ترویج موثر باشند ،مشروط بر آنکه نسبت به
زندگى و مبارزه عملى کارگران حساس باشند.
مشاهدات غنى و تجربه ملموسى از این زندگى و
مبارزه و زوایاى گوناگون آن داشته باشند و
بعالوه با مسائل و مشغله هاى کارگران پیشرو
بخوبى آشنا باشند .اما ما باید بتوانیم بیش از پیش
مروجین خود را از میان خود کارگران آگاه و
مجرب تربیت کنیم .نه تنها احاطه تئوریک بلکه
همچنین پختگى عملى مروج براى موفقیت او
ضرورى است.

دشوارى کار بمراتب افزوده میشود .اینجا دیگر با
تشکلى روبرو هستیم که برخى عناصر آن عمدتا
بطور علنى فعالیت میکنند ،محل کار "روتین"
آنها جلسات نسبتا وسیع کارگرى ،مجامع عمومى،
در راس اعتصابات و اعتراضات و غیره است.
بدیهى است که چنین رفقایى بنا به تعریف زیر
ذره بین پلیس سیاسى قرار میگیرند .هر حرکت
آنها با حساسیت از طرف نیروهاى جاسوسى و
سرکوب پلیس تحت نظر خواهد بود .در این
شرایط محدودیت ها و مسانل متعددى براى ما
مطرح میشود .جذب آژیتاتورها و تلفیق فعالیت
مخفى حوزه هاى حزبى با فعالیت علنى حزبى که
عمدتا حول محور آژیتاتورها شکل میگیرد ،به
این ترتیب مستلزم نهایت درجه آمادگى ،هوشیارى
دائمى و قبل از هر چیز یک سبک کار اصولى و
جا افتاده کار کمونیستى است .و تازه این حالتى
است که ما شرایطى را فرض کرده ایم که در آن
آژیتاتورها عناصر حزبى و اعضاى رسمى
حزبند ،مجرب اند ،روشهاى مبارزه با پلیس
سیاسى و حفظ امنیت و ادامه کارى تشکیالت را
آموخته اند .در پروسه جذب آژیتاتورها ،جائى که
آژیتاتورها هنوز دوره انتقالى پیوستن به حزب را
طى میکنند ،کار از اینهم دشوارتر میشود.
براى سهولت بحث ،بهتر است ابتدا مشکالت و
محدودیتهاى همان حالت اول ،یعنى حالتى که
مرحله جذب تمام شده و آژیتاتور به جزئى از خود
تشکیالت حزب تبدیل شده است ،را در رئوس
خود بشماریم و سپس به ویژگیها و مشکالت
خاص دوره انتقالى بپردازیم .چرا که در صورت
تجسم صحیح این امر در شکل نهائى خود ،درک
خصوصیات پروسه اى که باید به حالت نهایى
منجر شود ،ساده تر خواهد بود .مشکالت و
دشواریهاى کار ما کدامند؟
الف -تماس آژیتاتور با تشکل مخفى حزبى :

این در واقع مادر همه مسانل دیگر است .هر فعل
و انفعالى اعم از آموزش ،انتقال تجربه ،هدایت و
کنترل ،دخالت آژیتاتور (بعنوان عضو حزب) در
حیات تشکیالت و غیره ،مستلزم تماس منظم و
محکم آژیتاتورها با حوزه هاى مخفى است.
چگونه مى توان این تماس را بدرستى برقرار
کرد؟ چگونه حوزه حزبى میتواند با رفیق
آژیتاتور ،که یک رهبر عملى کارگران است و لذا
کمابیش بعنوان یک عنصر" ناراضى" مبارز و یا
حتى "دست چپى" براى پلیس سیاسى شناخته شده
د -احاطه به مسانل عملى جنبش کارگرى و است ،بطور منظم تماس داشته باشد بى آنکه
مطالبات کارگران :
امنیت تشکیالت مخفى و آژیتاتور هر دو به خطر
افتد؟
هیچ جریانى که حساسیت الزم را در قبال مسائل
عملى جنبش کارگرى ،مطالبات کارگران و موانع ب -هدایت آژیتاتور و کنترل و نظارت بر کار او :
سد راه اعتراضات کارگرى از خود نشان ندهد،
نمى تواند به بسط نفوذ خویش در میان کارگران کار روتین آژیتاتور تبلیغ و بسیج کارگران است
خوش بین باشد .بخشى از این حساسیت از طریق (حال براى آکسیون یا براى سازماندهى آنان در
کارگرى شدن بافت حزب و نیز کار دائمى حوزه اشکال مختلف) .این کار باید بطور روتین تحت
ها در میان کارگران بدست مى آید .اما این بتنهایى هدایت تشکیالت مخفى حزبى انجام شود .اما
کافى نیست .باید این مسائل را به طور جدى چگونه؟ چگونه تشکل مخفى فعالیت عنصر علنى
مطالعه و بررسى کرد .باید نسبت به کلیه مسائل کار را در جریان اعتصاب ،در جریان
جنبش کارگرى موضع دقیق و متکى بر اطالعات سازماندهى مجمع عمومى و یا در حین برانگیختن
و شناخت کافى داشت .باید روحیات کارگران ،کارگران به اعتراضات معین ،هدایت میکند .این
تمایالت و مطالبات آنها را شناخت و با مشکالت از خصوصیت اصلى کار یک مبلغ توده اى و
یک رهبر عملى در بسیج و سازماندهى کارگران رهبر عملى کارگران است که در مدت زمان
از نزدیک آشنا شد .هر رفیق حوزه ما در کارخانه کوتاه ناگزیر از تصمیم گیریهاى متعدد در قبال
و محله باید قادر به تحلیل و حالجى مسائل مسانل حساسى است (مثال :آیا اعتصاب باید ادامه
کارگرى و نقد دیدگاهها و مواضع انحرافى باشد .یابد؟ آیا طرح کارفرما باید قبول شود؟ آیا باید لحن
هر رفیق ما باید به تدریج به یک مرجع صاحب تبلیغ خود را تعدیل کند؟ آیا روحیه کارگران را
نظر در تحلیل مسانل جنبش اعتراضى کارگران درست تشخیص داده است؟ و  .)...آژیتاتور در
تبدیل شود .از مسائلى نظیر قانون کار ،طرح چنین شرایطى نیاز به مشاوره و رهنمود خواهد
طبقه بندى ،بهره ورى ،ایمنى محل کار ،داشت .تشکیالت مخفى چگونه این نیاز را
دستمزدها ،سود ویژه ،مزایا ،شرایط کار زنان و برطرف میکند؟ و هر چه ابعاد اختناق شدیدتر
غیره گرفته ،تا آمار و ارقام مربوط به سطح باشد ،این مشکل بطور حادترى بروز میکند.
تولید ،اشتغال ،تراکم کارگران و غیره در
کارگاهها و مناطق مختلف ،باید به طور جدى به ج -آموزش سیاسى منظم آژیتاتور :
مشغله فعالین ما تبدیل شود.
آژیتاتور باید به سهولت به نشریات حزب
 )٤مسانل عملى و امنیتى در سازماندهى دسترسى داشته باشد .باید بتواند کتابها و جزوات
الزم را بخواند ،باید بتواند در جلسات آموزشى
آژیتاتورها
شرکت کند .در عین حال ،بعنوان فردى که دشمن
سازماندهى فعالیت مخفى و حفظ ادامه کارى نسبت به او حساس است ،باید خانه اش پاک باشد.
تشکیالت مخفى حزب در میان کارگران ،در اسناد و مدارکى همراه خود و یا در خانه خود
شرایط اختناق موجود (که براى کمونیستها شرایط نداشته باشد ،روابط تشکیالتى اش قابل ردیابى
"متعارف" فعالیت محسوب میشود) به سهم خود نباشد و غیره .این نیاز آژیتاتور چگونه برطرف
امر پیچیده و دقیقى است .حال اگر به این میشود؟
تشکیالت آژیتاتورها و وظایفى که از طریق آنها
انجام میشود را اضافه کنیم ،آشکار است که بر
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حوزه هاى حزبى و...
د -شرکت آژیتاتور در فعالیت درون حزبى :
آژیتاتور بعنوان عضو حزب باید گزارش بدهد،
در بحثهاى درون حزبى شرکت کند ،در انتخابات
حزبى راى بدهد ،نظر خود را در قبال تصمیم
گیریهاى جمعى ابراز کند و دهها عمل "درون
حزبى" نظیر این .چگونه مى توان یک رهبر
عملى و سرشناس را در چنین روابطى قرار داد،
بى آنکه اوال امنیت تشکیالت مخفى مستقیما به
خطر افتد ،ثانیا ،اطالعات او از اماکن و عناصر
حزبى از محدوده الزم فراتر نرود و ثالثا،
موقعیت خود او در صورت ضربه خوردن به
عناصرى از حوزه و یا سطوح دیگر تشکیالت
تضعیف نشود و کارش فلج نگردد؟

اینها نیازهاى اصلى است که باید بطورى جدى
برآورده شود .به اینها میتوان عوامل دیگرى را
افزود .آژیتاتور ،حتى وقتى ارتباط حزبى او کامال
پوشیده نگاهداشته شده باشد ،دائما بعلت فعالیت
خود بعنوان پیشرو کارگران در معرض جریمه،
اخراج و یا دستگیرى است .مسائل او بعنوان نان
آور یک خانواده کارگرى دیکر مسائل شخصى او
نیست ،بلکه یک مسئله حزب است .همینطور در
صورت بروز خطر امنیتى ،آژیتاتور باید دربرده
شود .فراهم کردن امکانات الزم در این عرصه
نیز یک وظیفه تشکیالت حزبى است .و مسانل
دیگرى نظیر اینها.
اما پاسخ چیست؟ واضح است که یک پاسخ واحد،
مستقل از زمان و مکان و شرایط خاص سیاسى و
امنیتى هر دوره وجود ندارد .دوره اى را میتوان
تصور کرد ،مثال در اوج یک اعتالى انقالبى که
آژیتاتور بعنوان عضو حزب ،رهبر شوراى
کارخانه ،نماینده کارگران و غیره ،نظیر هر
عضو دیگر حزب به مراکز حزبى رفت و آمد
کند ،خود راسا در جلسات حوزه تشکیالتى خود
شرکت کند و یا تعلق خود به حزب کمونیست را
رسما در سطح جامعه و به توده وسیع کارگران
اعالم نماید و سخنران رسمى در میتینگهاى
حزبى باشد .اما فعال ما در مرحله دیگرى هستیم،
در متن یک اختناق شدید و کم سابقه در تاریخ
مبارزات کارگرى و کمونیستى در سراسر جهان.
در اینجا باید سنت ها و مکانیسم هاى ویژه اى را
یافت .بحث ما هم اگر بخواهد براى حوزه هاى ما
در شرایط موجود راهگشا باشد ،باید شرایط
امروز را مبنا قرار بدهد.

علنى ساده تر خواهد شد .بدرجه اى که کارگران
معترض افزایش یابند ،کارگران معترض
کمونیست از موقعیت عملى محکم ترى برخوردار
خواهند شد .بدرجه اى که هر معترض به شیوه ها
و با شعارهاى ما سخن بگوید ،آژیتاتور رسمى و
سازمان یافته حزبى در گسترش ابعاد و تحکیم
امنیت فعالیت خود موفق تر خواهد بود .بدین
ترتیب استحکام رابطه کار مخفى و علنى و رابطه
حوزه ها و آژیتاتورها خود تا حدود زیادى متکى
به فعالیت روتین رفقاى ما در رواج دادن اندیشه
ها و سیاستهاى حزب و باال بردن سطح آگاهى
سیاسى عمومى کارگران است.
سوم ،مسئله آمادگى و ظرفیت سیاِسى ،تشکیالتى
و عملى خود حوزه هاست .براى جذب یک رهبر
عملى کارگرى و براى سازماندهى او بعنوان یک
آژیتاتور حزبى ،که همان وظایف رهبرى را به
شیوه کمونیستى و تحت اهداف و موازین و
انضباط حزبى انجام میدهد ،تشکیالت مخفى ما
(در این مورد حوزه ها) باید توانانى هاى اولیه
خاصى را کسب کرده باشد .هر حوزه اى قادر به
چنین سازماندهى اى نخواهد بود .حوزه باید از
لحاظ سیاسى سطح باالئى داشته باشد .قدرت
ترویجى خوبى را در خود متمرکز کرده باشد و به
مسائل عملى جنبش کارگرى و مطالبات کارگران
بخوبى آشنا باشد .حوزه باید تا حد معینى در امر
سازماندهى محافل ترویجى ،توزیع نشریات
حزب ،آموزش کارگران و بطور خالصه
سازماندهى و انجام وظایف روتینى که در جزوه
"وظایف حوزه هاى حزبى" آمده است ،پیشرفت
کرده باشد .از لحاظ امنیتى روابط خود را کامال
محکم کرده باشد و از نظر کمیت نیرو به حد کافى
اى رشد کرده باشد .تغذیه ،حفظ تماس ،هدایت و
سازماندهى آژیتاتور خود نیاز به صرف انرژى
زیادى خواهد داشت .حوزه باید این توانائى را
داشته باشد که آژیتاتور را در خدمت حزب فعال
کند و نه آنکه خود توسط مسائلى که از مجراى
آژیتاتور براى آن طرح میشود ،بلعیده شود و از
انجام وظایف پایه خود نیز باز بماند .واضح است
که حتى حوزه هاى ضعیف نیز نمى توانند و نباید
نسبت به رهبران عملى کارگرى که در محیط
فعالیت خود با آنها تماس میگیرند بى تفاوت باشند.
اما باید توجه کنند که از تماس با این دسته از
کارگران و انجام وظایف روتین حزبى در رابطه
با آنها تا سازماندهى آنها بعنوان یک مبلغ توده اى
حزبى راهى طوالنى است .اما بهرحال این راهى
است که هر حوزه حزبى در ادامه تالش موفقیت
آمیز خود در شکل دادن اولیه به خود دیر یا زود
به آن گام خواهد گذاشت.

قبل از آنکه به شکل ویژه سازماندهى آژیتاتور و حوزه هاى حزبى و آکسیون هاى کارگرى
اتصال و فعل و انفعال متقابل تشکیالت مخفى با
عناصر علنى کار حزب بپردازیم ،باید به چند درباره اهمیت آژیتاتور وآژیتاسیون علنى
عامل پایه اى و مهم که هر نوع سازماندهى باید با
تکیه به آنها انجام بشود اشاره کنیم.
()۹
اول ،باید به اهمیت "روابط طبیعى" در میان
کارگران اشاره کرد .این چیزى است که خرده در بخش هاى قبل در توضیح اهمیت آژیتاتور
بورژوازى آنرا "محمل سازى" مینامد .براى ما کمونیست از نظر تلفیق کار مخفى و علنى در
روابط طبیعى ،دوستى و آشنانى ها و رفت و فعالیت روتین حزب ،سازماندهى و هدایت
آمدهاى طبیعى میان کارگران ،چیزى بسیار فراتر آکسیون ها و تاثیرگذارى بر توده کارگران نسبتا
از این است .اینها مکانیسم هاى واقعى فعل و به تفصیل صحبت کردیم .در انتهاى بخش دوم به
انفعال درونى طبقه است ،و به این معنى بخشى یک سلسله سواالت عملى مهم در زمینه
از مکانیسم هاى عملى فعالیت خود ما کمونیستها سازماندهى آژیتاتور و رابطه عملى او با حوزه و
بعنوان بخشى از طبقه نیز هست .این روابط را تشکل حزبى اشاره کردیم .رئوس کلى سواالت
باید کامال جدى گرفت .محافل خانوادگى ،دوستى اینها بود :تماس آژیتاتور با حوزه مخفى چگونه
ها ،تماس هاى شغلى ،آشنائى هاى محلى و غیره باید برقرار و حفظ شود؟ هدایت عملى و کنترل
یکى از ظرف هاى واقعى فعالیت خود ماست .فعالیت آژیتاتور چگونه باید توسط تشکل مخفى
بدرجه اى که فعالین حزب این روابط خود را انجام شود؟ آموزش منظم آژیتاتور علنى کار
گسترش داده باشند ،در این روابط جاى گرفته توسط سازمان مخفى چگونه تامین میشود؟
باشند و خود به کارگرانى "اجتماعى" با تماس آژیتاتور چگونه در حیات درونى یک حزب
هاى وسیع با هم طبقه هاى خود بدل شده باشند ،مخفى دخالت و شرکت میکند؟ و باالخره مسانل
کار سازماندهى فعالیت مخفى و علنى هر دو ،با معیشتى و امنیتى آژیتاتور چگونه حل مى شود؟
سهولت بیشترى پیش میرود .بسیارى از تماس ها،
را
آموزش ها ،گزارش گیرى ها و رهنمودها
اینجا ،در انتهاى بحث الزم است در حد امکان
برد.
میتوان در دل همین "روابط طبیعى" به پیش
نکاتى در جهت پاسخگویى به این مسانل عملى ،با
توجه به اوضاع اختناق کنونى ،طرح کنیم .واضح
دوم ،مسئله رشد سطح آگاهى سیاسى کارگران و است که آنچه اینجا بعنوان "راه حل" یا راه حل
افزایش محبوبیت عمومى حزب در میان آنها هاى نسبى ذکر مى کنیم دگم هاى الیتغیرى نیستند.
است .قبال هم درباره احاطه شدن حوزه ها با قشر هم تغییر اوضاع و هم انباشت تجربه و گسترش
وسیعى از کارگران دوستدار حزب صحبت کرده امکانات ،اشکال عملى سازماندهى و فعالیت
ایم .بدرجه اى که عالقه به حزب کمونیست ،سخن آژیتاتور علنى در رابطه با تشکل مخفى را تحت
گفتن از آن ،حمایت کردن حتى لفظى از آن ،تاثیر قرار میدهد .اما ،بهررو آنچه اینجا گفته
شنیدن رادیوى آن ،جستجو کردن نشریات آن در میشود میتواند الگوى ابتدائى و کمابیش قابل
میان کارگران افزایش یافته باشد ،به همان درجه تعمیمى براى فعالیت ما در این زمینه در دوره
سازمان دادن شبکه واقعا حزبى ،اعم از مخفى و حاضر باشد .الزم به یادآورى است که به دلیل سه
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تکه شدن این مقاله ،در هر قسمت برخى نکات بهر رو در این روابط ما قادر خواهیم شد بخشى
براى زنده کردن زمینه عمومى بحث ،احتماال از این رهبران عملى را به کمونیستهاى متعهد به
حزب و متشکل در حزب تبدیل کنیم .اینجا دیگر
بناگزیر تکرار خواهد شد.
عملکرد این رفقا در عرصه آژیتاسیون و رهبرى
)۰کار با رهبران موجود
عملى به امرى براى حزب تبدیل میشود .مسائل
تکنیکى و عملى سازماندهى حزبى آژیتاتور دیگر
قبال گفتیم که کارگرانى را که ما براى پرورش بطور جدى براى ما طرح میشود.
آژیتاتورهاى کمونیست بر روى آنها کار میکنیم
میتوان ،در مجموع و بطور نسبى ،به دو دسته ارتباط ،آموزش ،هدایت
تقسیم کرد .اول رهبران عمال موجود جنبش هاى
اعتراضى کارگرى ،یعنى کارگران مبارزى که اولین مسئله اى که باید حل کرد ،مسئله ارتباط و
هم اکنون داراى نفوذ عملى جدى بر توده کارگران تماس دائمى تشکیالت مخفى با آژیتاتور است .در
در واحدهاى خویش اند؛ دوم ،استعدادهاى در حال شرایط موجود مطمئن ترین راه حفظ این تماس،
شکل گیرى ،کارگران معترض باشهامت و قرار دادن آژیتاتور در رابطه با یک مروج
هوشیارى که تازه پا به عرصه رهبر شدن کارآزموده حزبى است که تنها وظیفه (و یا وظیفه
عمده) سازمانى او حفظ ارتباط ،آموزش ،تغذیه
میگذارند.
سیاسى و گزارش دهى از کار آژیتاتور است.
کار با رهبران موجود داراى ویژگى هاى خاص اختصاص یک رابط ویژه به هر آژیتاتور ،حداقل
خود است .تشکل گریزى آنان ،درک مبهم شان از امکاناتى است که باید در خدمت فعالیت آژیتاتور
اهداف و روشهاى حزب کمونیست که حاصل قرار داده شود .اما رفیق رابط تنها وظیفه حفظ
تحریفات رویزیونیستى از کمونیسم و محدودیت ارتباط آژیتاتور و حوزه را ندارد .برعکس او در
هاى دامنه فعالیت تاکنونى حزب ماست ،محافظه واقع نماینده تمام اتوریته حوزه در رابطه با
کارى امنیتى در تماس با تشکیالت مخفى و آژیتاتور خواهد بود .از لحاظ سیاسى و کارآکتر
توهمات اکونومیستى و سندیکالیستى ،اینها رئوس مبارزاتى رفیق مروج باید رفیقى باشد که بتواند
عمده موانعى است که پیوستن این کارگران به به مسانل نظرى و عملى آژیتاتور پاسخ گوید ،در
صفوف حزب را دشوار میکند .در مقابل ،تجربه حین عمل او را هدایت کند و نقاط ضعف و قدرت
غنى ،شناخت مکانیسم هاى کار علنى در میان کار او را جمعبندى نماید .رفیق مروج باید بتواند
کارگران و حفظ خود در برابر فشار سرکوب و به یک اتوریته معنوى و سیاسى براى آژیتاتور
تحریکات عوامل بورژوازى ،درک سریع تبدیل شود .هر چه آژیتاتور مورد بحث با سابقه
موقعیت و روحیات کارگران ،نقاط مثبتى است که تر ،مجرب تر و فعالتر باشد ،خصوصیاتى که
این کارگران از آن برخوردارند و در صورت رفیق مروج رابط با او باید داشته باشد به همان
روى آورى به مارکسیسم انقالبى و متحد شدن در نسبت باید در سطح باالترى قرار داشته باشد.
حزب ما ،آنان را به اهرمهاى نیرومندى در
پیشبرد سیاست کمونیستى در درون کارگران شیوه روزمره کار مروج با آژیتاتور
تبدیل میکند.
رفیق مروج براى آنکه قادر به هدایت آژیتاتور
دوره جذب این رفقا به حزب عمدتا دوره اى است باشد باید در همان محیط فعالیت آژیتاتور
که آنها به اهمیت کار با حزب کمونیست پى میبرند (کارخانه و محله) حضور داشته باشد ،و حتى
و به ضرورت قرار گرفتن در صف تشکیالت المقدور در همان واحد تولیدى شاغل باشد که
حزبى مجاب میشوند .محور این دوره جذب ،معنى آژیتاتور در آن کار و فعالیت میکند .رابطه این دو
کردن کمونیسم از دیدگاه ما توضیح و آموزش رفیق باید رابطه دو دوست و همکار نزدیک باشد.
روش ها و اهداف کمونیستى است .اگر نقد اما سطح علنى این دوستى باید چنان حفظ شود که
باورهاى نادرست نقش حیاتى دارد ،آموزش از یکسو آژیتاتور و رفیق مروج حزبى بطور
روشهاى ویژه ما نیز به همان درجه حیاتى است .خودبخودى همواره با هم تداعى نشوند .مروج باید
بنابراین رفقایى که مسئولیت جذب رهبران دوستى در میان دوستان متعدد آژیتاتور باشد .از
کارگرى به حزب را برعهده دارند باید از مسلط سوى دیگر این رفاقت باید آنچنان نزدیک باشد که
ترین مروجین ما باشند .رابطه این رفقا با این تماس نسبتا مکرر آژیتاتور و مروج براى هر
کارگران پیشرو از همان ابتدا باید با ضریب ناظر خارجى امرى طبیعى بنظر برسد.
امنیتى باالیى برقرار شود .قرار دادن این پروسه
در متن یک رابطه طبیعى ،سپردن پیشبرد این بر خالف آژیتاتور که دخالت علنى و نیمه علنى
رابطه به یک نفر و کاهش دادن اطالعات دیگر در مبارزات کارگرى وظیفه اوست ،رفیق مروج
اعضاى کمیته یا حوزه مخفى حزبى از هویت و باید حتى المقدور حداکثر بعنوان یک کارگر عادى
عرصه کار و فعالیت این رفقاى کارگر به حداقل در اعتراضات شرکت جوید .اگر مروج خود راسا
ممکن ،شرط الزم حفظ امنیت حوزه و رفقاى در امر آژیتاسیون دخالت کند ،آنگاه حوزه حزبى
عمال دو آژیتاتور بدون پشتوانه و بدون ارتباط
کارگر مورد نظر هر دو است.
خواهد داشت! مساله را میتوان به اینصورت در
در گزارشدهى راجع به نحوه پیشرفت این روابط نظر گرفت که هر واحد آژیتاسیون ما حداقل شامل
کارگرى به ارگانهاى باالى حزبى ،باید حداکثر دو نفر است که یکى خود آژیتاتور و دیگرى
دقت به عمل آید که با محدود کردن اطالعات مسئول سیاسى و رابط اوست .حفظ تقسیم کار
امنیتى در گزاشات و با استفاده جدى از محکم موجود میان این دو حیاتى است .رفیق مروج باید
ترین اشکال رمز و رد و بدل کردن اطالعات ،ترتیبى بدهد که در متن روابط طبیعى آژیتاتور
امنیت کارگرانى که با آنها در تماسیم حتى در بتواند از طریق و به کمک او نشریات حزبى را
صورت افتادن گزارشات بدست عوامل دشمن مطالعه کند ،به کتب و جزوات الزم دسترسى پیدا
محفوظ بماند .باید کارى کرد ،و این تالش خود را کند و با مباحثات درون حزبى آشنا شود .آژیتاتور
به کارگران مورد نظر نیز توضیح داد ،که ریسک از طریق رفیق مروج نظرات و گزارشات خود
امنیتى تماس گرفتن با حزب کمونیست براى را به حوزه و تشکیالت حزبى ارائه میکند.
کارگران پیشرو به حداقل ممکن کاهش یابد .اساسى ترین نکته در رابطه مروج و آژیتاتور،
فداکارى در پیشبرد امر کمونیسم و حزب اعتماد سیاسى آژیتاتور به مروج و اتوریته معنوى
کمونیست براى اعضاى حزب فرض است ،اما رفیق مروج است .بدین ترتیب مرتبط کردن
انتظار فداکارى براى تماس با حزب از کارگرانى رهبران عملى با حوزه ها اساسا در گرو داشتن
که هنوز حقانیت راه انقالبى ما را به روشنى که رفقایى است که بتوانند نقش رابط مروج را
بدرستى ایفا کنند .هر رابطى نمى تواند این وظیفه
باید درنیافته اند بیجاست.
را به عهده بگیرد .چرا که ضعف سیاسى و
این مائیم که باید بر موانع اولیه فائق آئیم و اگر تجربى مروج ،به عقب ماندگى آژیتاتور ،دلسردى
یکى از این موانع محافظه کارى ،تشکل گریزى و او از کار و جدایى سیاسى اش از حزب منجر
بى اعتمادى ایست که در درجه اول جالدان خواهد شد .اگر این اتوریته معنوى بدست آید
جمهورى اسالمى و در درجه دوم سطحى فعالیت روزمره آژیتاتور ،با شادابى ،با کمترین
کاریهاى پوپولیستى در گذشته در دل کارگران ابهامات عملى و اعتماد به نفس کافى انجام خواهد
انداخته اند ،آنگاه این مائیم که باید به عنوان حزب شد .در اینجا مسئله ما ،بیش از آنکه تشکیالتى و
سیاسى و متعهد طبقه کارگر با صرف انرژى اجرایى باشد ،یک مسئله سیاسى است .ما باید
بیشتر این موانع را خنثى کنیم .بدرجه اى که کادرهاى مروج ورزیده خود را در خدمت جلب و
کارگران به امر کمونیسم و حزب کمونیست مومن سازماندهى و حفظ ارتباط با بهترین رهبران
میشوند ،بهمان درجه نیز از خود مایه خواهند عملى در جنبش کارگرى قرار بدهیم.
گذاشت .اما این شرایطى است که ما باید براى آن
کار کنیم نه آنکه مفروض بگیریم.
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حوزه هاى حزبى و...
ضرورت استقالل عمل نسبى آژیتاتور
حتى در صورت امکان برقرارى محکم ترین
تماسها با حوزه ها و تشکیالت حزب ،یعنى در
شرایطى بسیار مساعدتر از امروز ،یک مبلغ
توده اى حزبى و یک رهبر کمونیست کارگران
باید از آزادى عمل نسبى باالیى برخوردار باشد.
ابتکار عمل ،تصمیم گیرى سریع و تشخیص
فورى موقعیت در لحظات مختلف مبارزه ،شرط
الزم فعالیت یک آژیتاتور کمونیست است و این
مترادف با درجه باالیى از استقالل در فعالیتهاى
جارى است .در شرایط کنونى ما باید به درجه
حتى باالترى از آزادى عمل براى آژیتاتورها
"رضایت" بدهیم .محدودیت هاى امنیتى و عملى
تماس و کنترل ،تا درجه زیادى دراین مرحله باید
توسط آموزش آژیتاتور ،همدلى ایدنولوژیک -
سیاسى میان آژیتاتور و تشکیالت مخفى و سنت
هاى جاافتاده فعالیت جبران شود.
هر جا "کنترل" به عنوان یک امر تشکیالتى و
اجرایى تضعیف میشود ،نقش انسجام سیاسى
افراد ،روى خط بودن آنها و احاطه آنها به سنت
هاى کار حزبى افزایش مییابد .در این مرحله
خاص از فعالیت حزب ،ما باید بطور قطع
بدرجات زیادى به این عوامل سیاسى -
ایدنولوژیک و به این سنت ها (که باید با پشتکار
تثبیت شود) متکى شویم .سنت هایى که اساسا
تاکنون غایب بوده و جمعبندى و تثبیت آن وظیفه
ماست .هرچه آژیتاتور از لحاظ سیاسى و
ایدنولوژیکى استوارتر باشد ،نیازهاى حزب را
بدرستى بشناسد و در کار خود مجرب باشد،
تشکیالت مخفى مى تواند به همان درجه بر
صحت تصمیم گیریهاى فردى او بیشتر تکیه کند.
این وظایف رفیق رابط و مروج را سبک تر
میکند و همچنین از ضربه پذیرى تشکیالت
میکاهد.
امنیت حوزه ها
چگونه میتوان حوزه را از ضرباتى که مى تواند
در نتیجه فعالیت آژیتاتور در عرصه علنى آن را
تهدید کند مصون داشت .رفیق مروج خود یک
حلقه واسط است که آژیتاتور را از حوزه منفک
میکند و به ما امکان میدهد تا حوزه را از دسترس
پلیس دور نگهداریم .هوشیارى رفیق مروج در
تشخیص احتمال وارد شدن ضربه پلیسى به
آژیتاتور ،اعالم خطر به موقع او به آژیتاتور و
حوزه ما را قادر میکند تا از ضربه اجتناب کنیم و
یا آن را در همان محدوده کنترل کنیم .در شرایط
فعلى ،باید اطالعات آژیتاتور از حوزه بسیار
ناچیز و تنها در حدى باشد که براى فعالیت او
حیاتى است .دامنه این اطالعات باید به حدى باشد
که حتى در صورت لو رفتن همه آنها به پلیس
سیاسى ،حوزه قابل ردیابى نباشد .اطالعات رفیق
مروج از حوزه نیز باید بر طبق اصل "حداقل
اطالعات" محدود نگاهداشته شود ،به نحوى که
در صورت ضربه خوردن رفیق مروج ،حوزه
فرصت کافى براى پاکسازى کامل خود داشته
باشد .در شرایط کنونى باید از شرکت دادن رفیق
آژیتاتور در جلسات حوزه اى صرفنظر کرد .در
شرایط بهتر مى توان آژیتاتور را به جلسات
حزبى دیگرى ،که در آن امکان شناسایى متقابل
افراد شرکت کننده وجود نداشته باشد ،دعوت
کرد .در هر شرایطى در آینده نیز شرکت
آژیتاتور در جلسات حزبى باید با نهایت دقت،
تعمق و اطمینان خاطر از کلیه جنبه هاى امنیتى
صورت بگیرد.
امنیت آژیتاتور

مهمترین مسنله در امنیت آژیتاتور کمونیست،
رابطه اى است که او به عنوان یک رهبر با توده
کارگران برقرار میکند .جلب حمایت فعال توده
کارگران از خود و متکى شدن به اراده و
تصمیمات جمعى آنها ،دخیل کردن کارگران در
کلیه سطوح مبارزه اعتراضى و متکى شدن به
پشتوانه قدرت توده ها ،این حیاتى ترین سرمایه
آژیتاتور در عرصه حفظ امنیت خود در جریان
رهبرى مبارزات اعتراضى و نیز در تماسهاى
روزمره اش با کارگران است .دشمن ،هر قدر هم
که در سطح جامعه سایه اختناق و سرکوب را
گسترده باشد ،نمى تواند به سادگى به رهبران
کارگران ،به کسانى که در دل توده کارگران جاى

دارند و نمایندگان صالح و شناخته شده آنها هستند کند ،از کار ساده به کار پیچیده حرکت کند.
دست درازى کند.
آژیتاسیون فقط شهامت اعتراض کردن و دیگران
امنیت آژیتاتور در جریان فعالیت به مثابه یک را به اعتراض فراخواندن نیست ،بلکه روش
آژیتاتور ،اساسا از همین راه باید تضمین شود .اما متشکل کردن و هدایت کردن توده کارگران بطور
شرط الزم این امر در شرایط موجود اینست که علنى و نیمه علنى است .آنچه آژیتاتور کارآموز
پلیس سیاسى نتواند به تعلق تشکیالتى و تماس باید از لحاظ نظرى بیاموزد چندان تفاوتى با آنچه
هاى عملى آژیتاتور و تشکیالت پى ببرد .در ذهن هم اکنون در محافل ترویجى مورد بحث قرار
و در پرونده هاى پلیس رفیق آژیتاتور ما باید میگیرد ندارد .اما از لحاظ عملى این امر
حداکثر کارگر فعال و مبارزى ترسیم شود که در ویژگیهاى خود را دارد .از روز اول نمى توان در
برابر حرف زور دولت و کارفرما سرخم نمیکند راس یک اعتصاب قرار گرفت و همه جنبه هاى
و از حق کارگران دفاع میکند ،اما ارتباط آن را به درستى هدایت کرد .فرد باید قبال کار با
تشکیالتى با هیچ جریانى ندارد .این یک نقطه توده کارگران را در سطوح مختلف آموخته باشد و
قدرت آژیتاتور در مواجهه با پلیس سیاسى است .ملزومات رهبرى اقدام اعتراضى را بشناسد،
او باید رابطه تشکیالتى اش را در یک گوشه دور دوره کارآموزى به معنى واقعى کلمه یک دوره
از دسترس ذهن خود پنهان کند و بطور جدى کارآموزى است با "پروژه ها" ،تمرین ها و
روانشناسى یک رهبر توده اى ،یک کارگر آزمونهایش .رفیق مروج ما باید آگاهانه آژیتاتور
معترض ،یک ناراضى باشهامت ،یعنى بخشى از کارآموز را در این آزمونها قرار دهد (محافل
آنچه که واقعا هست ،را به خود بگیرد .هر قدر "خودبخودى" کارگران پیشرو فى الحال این سنت
ارتباط تشکیالتى بر روابط طبیعى جاافتاده ترى را در آموزش کارگران مستعد جدید بکارمیبرند) .
استوار باشد ،آژیتاتور از لحاظ روحى و عملى در
برابر پلیس سیاسى در موضع قدرتمندترى قرار براى مثال ،اختالفات شخصى مناسبات میان
کارگران در یک قسمت را سرد و غیر رفیقانه
خواهد گرفت.
کرده است ،آیا کارآموز ما میتواند با سخن گفتن،
به این منظور باید نکات دیگرى بطور جدى مد استدالل و توضیح منافع طبقاتى کارگران ،این
نظر گرفته شوند .نباید پلیس بتواند نزد مبلغ حزبى اختالفات را از میان بردارد و جو رفاقت را
اسناد و مدارک سازمانى و حتى نشریات علنى برقرار کند؟ کارگرى حین کار صدمه دیده و
پیدا کند .خانه او باید کامال از اسناد و نشریات بسترى شده است ،آیا کارآموز ما میتواند کارى
"پاک" باشد .آژیتاتور هیچ وظیفه سازمانى کند که کارگران ،بطور دسته جمعى و ترجیحا با
دیگرى بجز ایفاى نقش آژیتاتور نباید برعهده تعطیل کردن کار از او عیادت کنند ،به خانواده
بگیرد .نباید در چاپ و توزیع نشریات ،نقل و اش سر بزنند و براى دریافت خسارت از کارفرما
انتقال اسناد ،در جمع آورى کمک مالى بنام اعمال فشار نمایند؟ آیا کارآموز ما مى تواند یک
حزب ،در جذب افراد جدید به حزب (بطور صندوق کمک به خانواده رفیق کارگرى که از
مستقیم) شرکت کند .آژیتاتور باید وظیفه خاص کار افتاده است سازمان دهد؟ در حمایت از یک
کارگر مبارز زندانى چطور؟ آیا کارآموز ما
خود را انجام بدهد.
میتواند ترتیبى بدهد که کارگران این یا آن قسمت
این وظیفه حوزه مخفى و محافل و شبکه هاى فالن عضو انجمن اسالمى را که دست به ارعاب
پیرامونى آن است که بر زمینه مساعدى که در کارگران میزند با یک برنامه حساب شده سر
نتیجه فعالیت رفیق آژیتاتور به وجود مى آید ،جایش بنشانند؟
فعالیت هاى روتین حوزه را گسترش دهند .در
شرایط موجود ،هویت آژیتاتور حزبى و تعلق او این آزمونها بسیارند و در زندگى هر روزه
به حزب را کسى جز رفیق مروج حزبى نباید کارگران بارها پیشاروى هر کارگر آگاه و
بداند (قرار و مدار خاصى میان رفیق آژیتاتور با مبارزى قرار میگیرند .در این پروسه آژیتاتور
مرکز سازماندهى تشکیالت حزبى باید برقرار عمیقا با مسائل کارگران ،قدرت آنها ،اشکال
شود تا در صورت قطع رابطه او با رفیق مروج ،مختلف متشکل کردن آنها ،عواملى که به آنها
ارتباط آژیتاتور با حوزه در صورت لزوم مجددا شهامت میدهد و یا نگرانشان میکند ،روانشناسى
از مرکز وصل شود) .بطور خالصه انرژى توده اى کارگران و غیره آشنا میشود .اینها همه
زیادى باید صرف شود تا آژیتاتور بتواند در ملزومات تبدیل شدن به رهبر عملى کارگران
امنیت کافى فعالیت کند .این نکته را هم اضافه مى است.
کنیم که حفظ امنیت رفیق مروج نیز بسیار حیاتى
است .هم ارزش فردى او به عنوان یک کادر از نظر عملى دوره آمادگى و جذب باید تحت نظر
کمونیست و هم نقش حساسى که در این میان یک رفیق مروج حزبى طى شود .به درجه اى که
برعهده دارد ،ایجاب مى کند که ،على رغم اینکه آگاهى و تجربه آژیتاتور آتى ما افزایش مییابد ،به
به اندازه آژیتاتور مستقیما در معرض ضربه هاى همان درجه نیز از لحاظ عملى به حزب نزدیکتر
حین آکسیون نیست ،حداکثر امکانات براى حفظ میشود .این آگاهى وآمادگى باید چنان باال برود که
امنیت او بسیج شود .در صورت وقوع هر خود آژیتاتور خواستار کار جدى و مستقیم با
مخاطره پلیسى براى حوزه که میتواند مروج را حزب کمونیست و عضویت در حزب باشد.
هم آلوده کند ،باید سریعا به او هشدار داده شود.
امکانات الزم براى حفظ امنیت فردى وى باید هنگامى که آژیتاتور جاى خود را بعنوان یک
بوجود آید .رساندن نشریات بدست رفیق مروج ،کمونیست در حزب و بعنوان یک رهبر در راس
دریافت گزارشات او و جلساتى که او در آنها کارگران احراز کند ،مسائل عملى سازماندهى او
شرکت میکند باید با درجه ایمنى باالیى از نوعى خواهد بود که قبال به آن اشاره کردیم.
هر چند پرورش آژیتاتور از همان مراحل ابتدایى
سازماندهى شود.
به معناى آن خواهد بود که بتدریج روابط طبیعى
مستحکمى میان او و مروج یا مروجین حزبى
 )۰کار با استعدادهاى جدید
بوجود آمده است ،رفاقت کهنه و قابل اتکایى ایجاد
اگر رهبران جاافتاده کارگرى در یک پروسه شده است و شناخت متقابل عمیقى از ظرفیتها و
آموزش انتقادى به حزب کمونیست نزدیک کارآکتر فردى میان مروج و آژیتاتور وجود دارد.
میشوند ،استعدادهاى جدید و رهبران جوانتر این ،که خود یکى از مولفه ها و نشانه هاى توده
بیشتر نیازمند آموزش اثباتى مارکسیسم و اى شدن حوزه هاى پایه در میان کارگران است،
روشهاى عملى رهبرى کارگرى هستند .کار دست ما را بدرجات زیاد در سازماندهى مناسب
آموزش و جذب روى این دسته از کارگران باید رابطه تشکل مخفى با آژیتاتور علنى باز میکند.
از همان ابتدا توسط رفقایى انجام شود که در همان
محیط کار و زیست حضور دارند .این رفقا هستند  )۰قدرت آژیتاتور در تشکل اوست
که باید استعداد و آمادگى کارگرانى را که میتوانند
به رهبران عملى مبارزى بدل شوند ،تشخیص قدرت طبقه کارگر در تشکل اوست ،این حکم
دهند و خود آنها هستند که اولین مراحل این ابتدایى مبارزه طبقاتى کارگران است .اما در
پروسه را به پیش میبرند .هر رفیق حزبى در مورد هر تک کارگر مبارزى نیز این حکم صدق
کارخانه و محله میتواند با چند کارگر مستعد در میکند .تشکل ،اگر تشکل پرولترى باشد ،به کارگر
رابطه باشد ،و بطور همزمان امر آگاه گرى و مبارز قدرت میدهد ،به اعتماد به نفس او مى
آموزش را در میان آنها به پیش برد .بخش مهمى افزاید ،شهامت و جسارت و اطمینان خاطر از
از این آموزش ،آموزش عملى و تجربى است .عاقبت مبارزه اش را ده چندان میکند .رهبرانى که
تربیت آژیتاتور یک پروسه نسبتا طوالنى است .به صفوف ما مى پیوندند نیز باید چنین احساسى
رفیق کارگر باید تمام هنر آژیتاسیون را بیاموزد ،پیدا کنند .متشکل شدن در حزب باید به معناى این
و به این منظور مانند هر رشته علمى و هنرى باشد که آنان امر رهبرى را بهتر انجام میدهند،
دیگر ،باید مراحل مختلفى را طى کند ،کارآموزى امنیت بیشترى حس میکنند ،به ادامه کارى مبارزه

شان اطمینان بیشترى مییابند ،تاثیر بیشترى به
جاى میگذارند ،در برابر دشمن خود را قوى تر
حس میکنند و اطمینان خاطر بیشترى در مورد
عواقب فعالیتشان براى خانواده و همسر و
فرزندان خود ،چه از لحاظ مادى و چه معنوى،
حس میکنند .سطحى گرایى سیاسى و تشکیالتى
سازمانهاى پوپولیستى ،کم توجهى آنها به مجموعه
نیازهاى کارگران مبارزى که به کار سازمانى
روى میاورند ،عمال در موارد زیادى تشکل
سیاسى را به وزنه اى بر پاى کارگران مبارز و
بارى بر دوش آنان بدل میکرد .روش حزب
کمونیست روش دیگرى است .این را باید در عمل
اثبات کرد.
 )٤در پایان ،باز هم درباره اهمیت آژیتاتور
کمونیست
جذب و تربیت آژیتاتورهاى کمونیست پروسه اى
دشوار و طوالنى است .اما از ابتدا نیز قرار نبود
انقالب کمونیستى امرى ساده و زودفرجام باشد.
آژیتاتور کمونیست یک رکن این انقالب
کمونیستى است .مادام که کمونیست ها در حیطه
کار صرفا مخفى مقید باشند (با فرض اینکه در
این قلمرو مهم وظایف خود را بدرستى هم انجام
دهند) ،و عرصه کار علنى و رهبرى توده اى را
به آن بخش هایى بسپارند که حداکثر قادر به
مبارزه براى رفرم و اصالحات اند و پتانسیل
انقالبى طبقه کارگر را در محدوده قوانین و
مقررات جامعه بورژوایى مهار میزنند ،انقالب
کمونیستى امکان پذیر نیست .کمونیست ها حکماى
خیراندیشى نیستند که طبقه کارگر را "بطور کلى"
آگاه کنند ،اما بطور مشخص و در مبارزه عملى
در دست سندیکالیسم و رفرمیسم رها سازند.
آژیتاتور کمونیست نه تنها جزء الیتجزاى هر
تالش براى رهبرى توده کارگران است ،بلکه در
همان وجه آگاهگرى نیز ،بدرجه اى که این آگاهى
باید در دل مبارزه جارى و عملى آموخته شود،
نقش حیاتى دارد .حزب بدون آژیتاتور حزبى
ناقص و الجرم ناموفق است .اما آژیتاتور
کمونیست بر درخت سبز نمیشود .حاصل کار
پیگیر و طوالنى کمونیستها در عمق طبقه کارگر
است.
باید کارى کنیم که دوران بى رهبرى کارگران
خاتمه یابد .بهترین عناصر طبقه کارگر ،کارگران
کمونیست ،رهبران و سازماندهان عمل توده اى
به همت حزب کمونیست و متشکل در این حزب
جاى خود را در راس توده هاى وسیع طبقه
کارگر ،در کارخانه ها و محالت ،در اعتصابات،
تظاهرات ،باریگاد و در قیام ،بازیابند.
باید کارى کنیم که در فردانى نه چندان دور هر جا
بورژوازى با کارگران معترض و بپاخاسته
روبرو میشود ،در راس و پیشاپیش صفوف آنان
کارگران کمونیست استوارى را ببینند که در یک
حزب سیاسى مخفى با انضباط پوالدین به هم بافته
شده اند .کارگران کمونیستى که حلقه هاى متصل
کننده توده عظیم کارگران با سازمان انقالبیون
حرفه اى این طبقه ،یعنى حزب کمونیست ایران
اند .اگر مى خواهیم این روز زودتر فرا برسد،
امروز باید بطور جدى امر ساختن و بسط تشکل
مخفى کمونیستى در میان کارگران را با وظیفه
پروش و جذب مبلغین کمونیست ترکیب کنیم.
درک اهمیت و جایگاه آژیتاتور کمونیست گام اول
در این راه است.
به نقل از :کمونیست شماره هاى ۹۱ ،۹۲ ،۹۱
و  ،۸۱اسفند  ٣۹تا خرداد ٣٦
مجموعه آثار جلد  ٣صفحات  ۹تا ۹٦
هرجا اتحاد کارگران و آگاهى آنها نسبت
به اینکه اعضاء یک طبقه جهههانهى انهد
تقویت میشود ،هرجا کمونیسم بعهنهوان
دورنماى انقالب کهارگهرى در مهیهان
کارگران رسوخ میکند و با ههر رفهیه
کارگرى که به کمونیسم و به محافه و
سلول هاى کمونیستى کارگران نزدیهک
میشود ،یک گام به انقالب کمونیهسهتهى
نزدیک تر شده ایم .سلول ها و محهافه
کمونیستى کارگرى که امروز تشهکهیه
میشوند ،فردا کانون هاى رهبرى انقالب
کارگرى و پایه هاى قدرت حهکهومهت
کارگران را تشکی خواهند داد.
منصور حکمت

کم
ونیست
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حمله جمهوری اسالمی به اپوزيسیون در کردستان و
مقابله مردم به آن
آذر مدرسی

متن سخنرانی در لندن  ۹۱سپتامبر ۸۱۹۲
از اینکه در این فرصت کوتاه ترتیبی دادید که در
این جلسه حضور داشته باشید ،تشکر میکنم.
وقت کم بود و ما فکر کردیم الزم است درباره
این مسئله به تفصیل صحبت کنیم .قصد ما این
است که ارزیابی خودمان را از حمله جمهوری
اسالمی ،از برخورد نیروهای سیاسی با این حمله
و همچنین ارزیابی از مقابلهای که مردم در
کردستان با این تعرض انجام دادند ،را ارائه دهیم.
در عین حال میخواهیم درباره مخاطراتی که بر
سر راه جامعه ،خصوصا ً کردستان قرار دارد هم
صحبت کنیم.
معموالً بعد از هر اتفاقی ،مسببین آن اتفاق
اهدافشان را بیان میکنند .وقتی که موشک باران
مقرهای "حزب دمکرات کردستان" در خاک
عراق صورت گرفت و همزمان سه زندانی
سیاسی اعدام شدند ،تصویر و تبیین ما این بود که
جمهوری اسالمی برای بوجود آوردن فضای
رعب و وحشت در جامعه ایران دست به چنین
تعرضی زدهاست ،این که جمهوری اسالمی تالش
میکند با ضربه زدن به نیروهای اپوزیسیون در
خاک عراق و در عین حال اعدام سه زندانی
سیاسی ،از جامعه زهر چشم بگیرد و با حاکم
کردن فضایی امنیتی و نظامی ،همراه با قدرت
نمایی در مقابل جامعه ،اعالم کند که" :دستگاه
سرکوب من کماکان کار میکند" .در عین حال به
خوبی میشد دید که ،حتی قبل از اینکه جمهوری
اسالمی استفاده سیاسی از این حمله را شروع
کند ،عالوه بر اهداف داخلی و تالش در مرعوب
کردن جامعه ،اهداف فرا ایرانی و منطقهای پشت
این تعرض و جنایت قرار دارد .آنهم نشان دادن
قدرت نظامی جمهوری اسالمی به رقبای خود در
منطقه ،نشان دادن اینکه قدرت دفاع از خود را
دارد .قدرتی که به گفته کارشناسان نظامی که
قدرت نظامی جمهوری اسالمی را رصد میکنند
تا دو سال پیش تا این حد نبود و جمهوری اسالمی
تا دو سال پیش امکان حمله کردن به چنین اهدافی
از چنین فاصلهای و با این دقت را نداشت.

را به رخ جامعه بکشد .بدون رویارویی مستقیم با
مردم ،که قطعا شکست سنگینی را برایش به دنبال
میداشت ،فضای رعب و وحشت را در جامعه
بوجود آورد .تا آنجا که به مردم در ایران مربوط
میشود هدف جمهوری اسالمی به روشنی همین
بود .تمام تبلیغات و خط و نشان هایی که
فرماندهان سپاه پاسداران علیه به اصطالح
مخالفین ایران و مخالفین حاکمیت و نیروهای
"ضد انقالب" انجام دادند همه حاکی از این است
که جمهوری اسالمی بسیار هدفمند این دو کار
(اعدام و موشک باران) را همزمان انجام داد و از
طریق ضربه زدن به ضعیفترین حلقه ،جامعه را
مرعوب کند ،بدون اینکه وارد هیچ رویارویی
روشن و آشکاری با جامعه شود قدرت خود و بی
محابا بودن خود را در مقابله با مردم نشان دهد.
جمهوری اسالمی تالش کرد با حمله موشکی به
احزاب ناسیونالیست کرد عمال اعدام سه زندانی
را حاشیه ای و به بخشی از تقابل با جنگ نیابتی
عربستان در ایران ،مسئله ای محدود به کردستان،
تبدیل کرده و مانع شکلگیری اعتراضی وسیع و
سراسری علیه آن شود.

در عین حال کامالً روشن بود که جمهوری
اسالمی در منطقه معضالت جدیی را پیش رو
دارد .بخصوص بعد از تشدید کشمکش بین هیئت
حاکمه ایران و آمریکا و بعد از فشار امریکا و
متحدین منطقه ای اش بر جمهوری اسالمی برای
محدود کردن قدرت و حیطه نفوذش در منطقه،
مسئله "خطر" محدود شدن نفوذ ایران در منطقه
یکبار دیگر روی میز حاکمیت آمد .این بار نه تنها
مسئله حضور جمهوری اسالمی در سوریه ،نه
تنها رابطه ایران با سازمانهایی مانند حزب هللا،
حماس و  ،...بلکه حضور ایران در عراق مورد
مشاجره بود .رقبای محلی و منطقهای جمهوری
اسالمی مدتی است تالش میکنند عراق را از
منطقه نفوذ ایران خارج کنند و آمریکا هم بر
محدود شدن نفوذ ایران در عراق تاکید گذاشته.
درنتیجه روشن بود که جمهوری اسالمی در این
قدرت نمایی نظامی ،تا جائیکه به معضالت منطقه
ما هم در اطالعیههای رسمی حزب و هم در ای اش برمیگردد ،اهداف منطقه ای را دنبال
مصاحبههای دیگر گفتیم که جمهوری اسالمی بعد میکرد.
ازخیزش دیماه به طور جدی از رویارویی مستقیم
با اعتراصات مردم پرهیز میکند .اعتراضاتی که در رابطه با موقعیت جمهوری اسالمی در عراق
روز به روز گسترش بیشتری پیدا میکند ،روز هدف این حمله اساسا ً برای رساندن این پیام بود
به روز خصلت "علیه کلیت جمهوری اسالمی" که "من از موجودیتم و نفوذم در عراق دفاع
بودن آن بیشتر و بیشتر عیان میشود و روز به میکن ،قدرت آنرا دارم و به این راحتی عقب
روز بی محاباتر و روشنتر اعالم میکند که نشینی نمیکنم!" .اگر در سوریه ،در توافق
منشاء فقر ،فساد ،فالکت ،نا امنی ،بدبختی ،روسیه و قدرتهای امپریالیستی ،نقش جمهوری
نابسامانی محیط زیست و همه مصائب آن جامعه ،اسالمی ضعیفتر و حاشیهایتر شده و امروز
حاکمیت آن جامعه است .جمهوری اسالمی از روسیه طرف حساب آمریکا و بلوک غرب ،
رویارویی مستقیم با این جنبش اعتراضی به طور هرچند بلوک غرب خودش یکدست نیست ،است.
جدی پرهیز میکند و از سرکوب عریان و آشکار با این حمله موشکی جمهوری اسالمی اعالم کرد
آن هراس دارد .بسیاری اوقات تظاهر به ندیدن "عراق را به این راحتی از دست نمیدهد".
این اعتراضات و نشنیدن صدای خشم و نفرت خصوصا ً اینکه امروز عالوه برنقش استراتژیک
مردم میکند و آنرا به عنوان اعتراضاتی که عراق برای جمهوری اسالمی ،چه در رابطه با
گویی همیشه درجریان بوده جلوه میدهد ،تالش سوریه ،چه در رابطه با فلسطین و چه نقش عراق
میکند آن را امری طبیعی که خطری برای در دستیابی ایران به دریای مدیترانه و استرتژی
موجودیتش ندارد ،نشان دهد .جمهوری اسالمی "هالل شیعه" ،امروز پس از تحریمهای جدید
بهتر از هر نیرویی میداند که اگر وارد یک آمریکا علیه ایران و فرار سرمایه ها از ایران،
رویارویی مستقیم با چنین جنبش اعتراضی بشود ،بازار عراق از نظر اقتصادی یکی از بازارهای
با یک انفجار اجتماعی بسیار عظیم و گسترده در بسیار حساس برای جمهوری اسالمی است.
ایران روبرو خواهد شد و دقیقا با علم به این امروزجدالی اقتصادی بین ایران ،عربستان و
مسئله از تقابل و روبرو شدن مستقیم با جامعه و ترکیه برای فتح بازار عراق ،که تا امروز ایران
چه از لحاظ صادرات چه از لحاظ نیروی کار
مردم معترض پرهیز میکند.
کامال دست باال را داشته است ،در جریان است.
حمله موشکی و اعدام سه زندانی سیاسی شاید کم حفظ این بازار و حفظ عراق بعنوان منطقه نفوذ
هزینهترین و کم خطرترین راه برای جمهوری ایران ،برای مقابله با تحریمها و کم کردن فشار
اسالمی بود که میتوانست از طریق آن هم اعدام تحریمها روی جمهوری اسالمی نقش دوچندانی را
زندانی سیاسی و هم حمله نظامی به نیروهای پیدا کرده است .امروز بازار عراق از نظر
اپوزیسیون را ،به بهانه دفاع از امنیت ،دوباره اقتصادی یکی از امکاناتی است که جمهوری
راه بیندازد و آنرا عادی کند ،قدرت نظامی خود اسالمی میتواند از طریق آن ،فشار اقتصادی را
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بر روی خود کم کند .اگر نگاه کنید میبینید که در
صادرات به عراق ،در معامالت بازرگانی عراق
سالها ایران رده اول را داشته و مدتی است که از
طرف ترکیه و عربستان این موقعیت مورد
تعرض قرار گرفته است .درنتیجه عراق امروز
برای جمهوری اسالمی ،عالوه بر نقش
استراتژیک آن اهمیت بسیار بیشتر و حیاتی تری
پیدا کرده است.

بنبست اقتصادیای که با آن روبرو است،
تحریمهایی که میتواند یک بار دیگر پشت
جمهوری اسالمی را به خاک بمالد ،خطر دیگری
است که جمهوری اسالمی با آن روبرو است.
جمهوری اسالمی با این تعرض نظامی و شاخ و
شانه کشیدنهای پس از آن جنگ اول و آخرش را
میکند و اعالم میکند که برای بقا از هیچ چیز
ابایی ندارد.

عالوه بر این باندهای شبه نظامی جمهوری
اسالمی در منطقه مانند حشد الشعبی امروز تحت
فشار اند .تحریم "حشدالشعبی "و نیروهای شبه
نظامی وابسته به جمهوری اسالمی ،در دستور
کار آمریکا قرار گرقته است و این خود فشاری
است برای محدود کردن دامنه نفوذ ایران در
عراق.

به یُمن خاورمیانه نا امنی که در آن هر دولت و
نیروی ارتجاعی میتواند کشور دیگری را
بمباران کند (نمونه بمباران سوریه توسط اسرائیل
دول غربی ،غیر از
و ترکیه) ،این حمله از طرف َ
آمریکا که با ایران در کشمکش است ،مورد هیچ
مقابلهی جدیای قرار نگرفت" .مخالفت میکنیم "
ها و "محکوم میکنیم "ها و "هشدار
میدهیم"های دیپلماتیکی که کشورهای غربی
نسبت به چنین جنایاتی ،مانند حمالت اسرائیل به
نوار غزه ،حمالت ترکیه به سوریه ،و چه امروز
حمله جمهوری اسالمی ،ابراز میکنند را نباید
جدی گرفت .هیچکدام از این دول هیچگونه
فشاری را از طرف هیچ "مرجع بین المللی"
برای متوقف کردن این حمالت و جنایات را
احساس نمیکنند تا دست از این تروریسم دولتی
بردارند .نه شورای امنیت علیهشان قطعنامهای
صادرمی کند ،شورایی که ابزار دست خودشان
است ،نه سازمان مللی به آنها اعتراضی میکند و
نه هیچ دولتی به خاطر چنین حمالت و جنایاتی
مورد تعرض قرار میگیرد یا ایزوله میشود.
متاسفانه امروز این درجه از قلدری نظامی به
امری عادی در خاورمیانه تبدیل شده است .و
جمهوری اسالمی از این موقعیت بیشترین استفاده
را برد و به جرگه این کشورها پیوست و گفت
"من هم میتوانم"!

اختالفات ایران با دولت اقلیم ،و بویژه بارزانی،
که همیشه متحد طبیعی ترکیه بوده و در این
کشمکشهای عربستان و ایران به واسطهای میان
دولت عربستان و احزاب ناسیونالیست ُکرد تبدیل
شده بود  ،را هم باید به این مجموعه اضافه کرد..
در یک کالم موقعیت بالمنازع جمهوری اسالمی
امروز مورد تعرض است و رقبای جمهوری
اسالمی تالش میکنند عراق را از زیر نفوذ
جمهوری اسالمی بیرون بکشند و این نیاز ایران
به نمایش قدرت در مقابل این تعرض و دفاع از
دامنه نفوذش را بیش از پیش میکرد.
زمانیکه به تبلیغات سپاه پاسداران بعد از حمله
نگاه میکنید متوجه میشوید که کردستانی بودن
تعرض جنبهای به شدت حاشیهای دارد و حتی
شاید اصالً ندارد .برعکس ،مسئله اوال تعرضی به
جنبش سراسری برای به زیر کشیدن جمهوری
اسالمی و دفاع از موقعیت مورد تعرض خود در
منطقه ،با نشان دادن قدرت نظامی جمهوری
اسالمی در منطقه ،بود .به همین دلیل بالفاصله
بعد از این حمله ،یکی از سران سپاه اظهار کرده
بود که "بدانید که موشکهای ما تا فاصلهی
دوهزار کیلومتری بُرد دارد و بدانید که چه کسانی
در شعاع موشکی ما قرار میگیرند" .اسرائیل
گفت "منظورش من هستم" ،آمریکا گفت
"منظورش من هستم" ،دولت اقلیم درکردستان
عراق هم میدانست که منظور او بود.
سؤالی که پیش میآید این است که چرا جمهوری
اسالمی امروز نه فقط این حمله را مخفی نمیکند،
برعکس این چنین بیمحابا آنرا تبلیغ میکند ،با
اتکا به آن میگوید" :از موشک باران مخالفین و
از ترور آنها ابایی ندارم" .چرا این چنین بی محابا
اپوزیسیون را ،مانند سالهای شصت دورهای که
اپوزیسیون را در داخل اروپا و خاک عراق ترور
میکرد ،تهدید میکند که" :هرجای دنیا باشید مثل
علف هرز شما را از بین میبرم!" .چرا جمهوری
اسالمی به چنین سیاستی متوسل میشود و از
تصویر"حکومت خوشخیم""،لیبرال" ،غیر
تروریست"" ،مایه ثبات منطقه" و  ...فاصله
میگیرد؟ جمهوری اسالمی که با اتکا به گسترش
تروریسم ،تقویت موقعیت خود در منطقه و
تهدیدات منطقه ای توانست پای میز مذاکره با
غرب برود و پس از آن سالها است تالش میکند
از چهره یک حکومت تروریستی ،حکومتی که
اعدام میکند ،سرکوب میکند ،حکومتی که در
منطقه منشاء نا امنی به حساب میآید فاصله
بگیرد ،جمهوری اسالمی که در دوره برجام با
پرچم "منشاء ثبات در منطقه است ،جنگ افروزی
نمیکند ،تروریسم دولتی را گسترش نمیدهد،
ترور مخالفین سیاسی را در دستور کار ندارد
و  ،".....پرچمی که غرب ،خصوصا ً اروپا زیر
آن رفت ،امروز چرا نیازی به این پزها و ادعاها
ندارد؟
این چرخش در سیاست نمایانگر موقعیت به شدت
مخاطره آمیز جمهوری اسالمی هم در منطقه و هم
در داخل خود ایران است .جمهوری اسالمی اوالً
از نظر داخلی احساس ثبات نمیکند و هر روز با
خطر اوجگیری جنبش اعتراضی برای به زیر
کشیدنش روبرو است و این خطری است که همه
سران حکومت بدون استثناء به آن اذعان دارند؛
دوما ً موقعیت جمهوری اسالمی در خاورمیانه،

اعالم موشک باران و اعدام و ترور و تهدیداتی
که فرماندهان سپاه پاسداران بعد از حمله ایراد
کردند ناشی از موقعیت به شدت ضعیف
جمهوری اسالمی چه در ایران و چه در منطقه
است .با بنبستی که جمهوری اسالمی گرفتار آن
شده است ،هم فشار داخلی و هم فشاری که در
نفوذش
منطقه برای محدود کردن دامنه
بخصوص در سوریه و عراق به آن وارد
میشود ،رژیم جنگ آخرش را میکند.
برخالف تصویری که ناسیونالیستهای ُکرد ارائه
دادند و گفتند که این تعرضی بود به مردم و
نیروهای ُکرد ،جمهوری اسالمی با این حمله و
اعدامها چندین هدف را تعقیب میکرد که یکی از
آنها مقابله با کشیدن جنگ نیابتی به کردستان و
زهر چشم گرفتن از نیروهای این سناریو بود.
جمهوری اسالمی ضعیفترین حلقه را در جامعه
ایران پیدا کرد .با تحرکات نظامی نیروهای
ناسیونالیست ُکرد به نیابت از عربستان (سعودی)،
کشاندن جنگ نیابتی به کردستان ،و اعالم علنی
این موضوع که "ما میخواهیم نشان دهیم که
ایران نا امن است و ما میتوانیم ایران را نا امن
کنیم" ،عمالً کردستان را به حلقه ضعیفی در
جامعه ایران و در بین مردم تبدیل کرد .امری که
حزب ما از مدتها پیش هشدار آن را داده بود.
جمهوری اسالمی از این حلقه ضعیف استفاده کرد
و با حمله به آن بود که میتوانست تحت عنوان
"مقابله با تروریسم "و "دفاع از امنیت کشور "و
سرمایه گذاری بر اینکه "اینها نیروهایی هستند که

کمونیست را بخوانید
کمونیست را بدست

کارگران و فعالین
کارگری برسانید

نه قومی ،نه مذهبی ،زنده باد هويت انسانی

کم
ونیست
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حمله جمهوری اسالمی به ...
با پول عربستان جامعه ایران را نا امن میکنند"
چنین تعرضی را سازمان دهد و بتواند
ناسیونالیسم ایرانی ،نه فقط احزاب آن ،را به خود
جلب کند .حمله ای که با آن عالوه بر کردستان،
بقیه نقاط ایران را هم در مقابل این تعرض به
سکوت بکشاند و مانع از شکلگیری اعتراضاتی
وسیع علیه آن شود .قطعا ً اگر جمهوری اسالمی
تنها آن سه زندانی سیاسی را اعدام میکرد،
مستقل از اینکه آن سه زندانی متعلق به کدام
جریان سیاسی هستند ،کردستان با اعتراضات
خیابانی و تودهای بسیار وسیعتری نسبت به
اعتراض به کشته شدن چهار نفری که در آتش
سوزیهای مریوان جان باختند مواجه میشد و
مردم غوغایی برپا میکردند ،و ما شاهد اعتراض
علیه اعدام در شهرهای دیگر در ایران هم
میبودیم .اما همانطور که اشاره کردم همزمان
کردن این دو ،یعنی اعدام ودر عین حال موشک
باران احزاب کردی مسئله را به دفاع از امنیت و
مقابله با جنگ نیابتی عربستان تبدیل کرد و امکان
اعتراضی وسیع و رادیکال را از مردم گرفت.
نمیدانم به سایت سپاه پاسدران ،سایت "تسنیم"،
مراجعه کردهاید اما این سایت مملو است از
تبلیغات ناسیونالیستی که "این ها میخواهند امنیت
کشور را به خطر بیاندازند ،این ها عاملین
عربستان هستند و ما از امنیت ایران دفاع
میکنیم" و  .....تالشی برای ایزوله کردن مردم
کردستان تحت این عنوان که احزاب ناسیونالیست
و ارتجاعی کرد نماینده اعتراض مردم هستند.
تبدیل کردن باندها و احزابی که جنگ نیابتی را به
کردستان میکشانند به نمایندگان مردم در
کردستان ،به نماینده مردم محرومی که هر روز
در آن جامعه علیه فقر و فالکت و خفقان اعتراض
میکنند ،تالشی است آگاهانه از طرف جمهوری
اسالمی برای منزوی کردن کردستان ،آنهم به
یُمن سیاست ارتجاعی که احزاب قومی دست
راستی در کردستان مدتی است درپیش گرفتهاند.
حزب ما از مدتها پیش خطرات این سیاست
ارتجاعی احزاب کردی را گوشزد کرده بود .ما
گفتیم که کشیدن این جنگ نیابتی به کردستان
میتواند ،هم برای کردستان و هم برای کل
جامعه ،مخاطرات جدی داشته باشد .گفتیم میتواند
محمل سرکوب مردم در کردستان ،محمل نظامی
کردن کردستان و از این کانال ترساندن مردم در
نقاط دیگر باشد .و این اتفاقی است که امروز
افتاد .جمهوری اسالمی همین سیاست را درپیش
گرفته است .از این زاویه به حق باید گفت که
جمهوری اسالمی برای مقابله با خیزش مردم
برای به زیر کشیدن خود حلقه ضعیف را گرفت.
ضعیفترین حلقهای که میتوانست مردم را با آن
و بدون مقابله ای جدی بترساند ،مرعوب کند و
قدرت خود را نشان دهد و با کمترین هزینه داخلی
و روبرو شدن با کمترین اعتراض مردمی،
سیاست خود را پیش ببرد.
ناسیونالیسم ُکرد هم متقابال به شدت به "محلی"
کردن این حمله و اعدامها احتیاج داشت .احزاب
کردی سعی کردند این حمله را "تعرض به مردم
ُکرد"" ،تعرض به نیروهای جنبش مردم در
کردستان" یا به قول خودشان "جنبش کردستان "
عنوان کنند .تالش کردند از این حمله و قربانیانی
که دادند بیشترین استفاده را برای کسب آبرو و
اعتباری که در اثر تبدیل شدن به عامل جنگ
نیابتی از دست داده بودند ،بکنند .تالش کردند با
دامن زدن به احساسات ناسیونالیستی مردم در
کردستان و بعنوان اولین قربانی میلیتاریسم
جمهوری اسالمی ،اولین نیروی سیاسیای که
جمهوری اسالمی اگر بخواهد به "خلق کرد"
ضربه ای بزند و مردم کردستان را مرعوب کند
به آن حمله میکند ،کسب اعتبار کنند .تالش
کردند از این فرصت برای تبدیل خود به نیروی
خط مقدم مبارزه مردم در کردستان تبدیل کنند و
از این طریق اعتبار از دست رفتهشان را مجددا ً
به دست بیاورند و مشروعیتی برای خود کسب
کنند .این یکی از اهدافی بود که به نظر من همه
احزاب ناسیونالیست بدون استثناء به دنبال آن
بودند.
زمانیکه فراخوان یا اطالعیه "مرکز همکاری
احزاب کردی" را نگاه میکنید مملو از چنین
قومیگری و محلی گری است .گفتهاند "این حمله
تعرض به خلق کرد است"" ،تعرض به مردم
کردستان است و مردم کردستان نباید قبول کنند"،
"این تعرض به نیروهای سیاسی کردستان است"

و " . ....مرکز همکاری احزاب کردی" که از
"حزب دمکرات" که رسما ً اعالم کرده بود که به
جنگ نیابتی پیوسته ،تا باند "زحمتکشان" و باند
"خَبات" در آن حضور دارند .این مرکز ارتجاعی
با استفاده از این حمله خود را به عنوان نیروی
میلیتانت و خط مقدم اعتراض مردم در آن جامعه
معرفی کرد و تالش کرد بیشترین استفاده را برای
کسب مشروعیت و کسب اعتبار سیاسی نیروهایی
که جامعه ای رسما دست رد به سینه شان زده
بود ،ببرد.
این احزاب به این امر واقفند که بدون دامن زدن
به قومیگری ،بدون دامن زدن به احساسات
ناسیونالیستی کرد نمیتوانید به خود مشروعیت
ِ
ببخشند .به همین دلیل باید این تقابل را ،نه تقابل
جمهوری اسالمی با کل جنبشی که برای به زیر
کشیدنش به میدان آمدهاست ،بلکه تقابل جمهوری
اسالمی با "مردم کرد" بیان کردند .از این زاویه
همان سیاستی را درپیش بگیرند که در جنبش
دیماه در پیش گرفته بودند .در دیماه تحت عنوان
"این مبارزه ربطی به خلق کرد ندارد"! .امروز
هم با دامن زدن به عِرق ناسیونالیستی و اینکه "ما
کردها همیشه مورد تعرض جمهوری اسالمی
قرار میگیریم"" ،ما هستیم که قربانی میدهیم و
جمهوری اسالمی همیشه از ما قربانی گرفته"
سیاست منزوی کردن کردستان را دنبال میکنند.
وقتی از این زاویه به فراخوانی که این مرکز
احزاب داده است نگاه میکنید میبینید که این
فراخوان مملو است از عرق ناسیونالیستی.

"ترور ،تجاوز و جنایات جمهوری
اسالمی ایران علیه ملت کرد و مبارزین
آزادیخواه ملتمان ،ادامه دار و رو به
افزایش خواهد نهاد اگر ،مردم کردستان
ایران و احزاب سیاسی جنبش کردستان با
موضعی قاطع و دندان شکن در مقابل این
رژیم نیایستند( ".فراخوان مرکز

اعتصاب مردم در کردستان در اعتراض به اعدام
تعرض به جان زندانیان سیاسی ،مبارزه
ها و علیه جمهوری اسالمی کامال قابل دفاع است
برای آزادی آنها و برای پایان دادن به
و ما به حق از این اعتصاب دفاع کردیم .اما چنین
رنجها و سختیهایی است که بر کولبران
فراخوانهای ناسیونالیستی ،چه به اسم چپ چه به
زخمتکش روا میشود(".تاکید از من)
اسم راست و محدود کردن مبارزه به مبارزه
"اعتصاب عمومی روز چهار شنبه
"مردم کرد" علیه جمهوری اسالمی مسئله ای
نشان از رشد سیاسی باالی جنبش
نبود که یک جریان کمونیستی بتواند از آن دفاع
انقالبی مردم کردستان خواهد داشت".
کند و مهمتر دو فراخوان با یک مضمون در دو
روز جداگانه خیلی روشن رقابت نیروهای
"ما همه سازمانهای سیاسی مبارز و
ناسیونالیسم کرد را نشان میداد و نمیتوانست مورد
مترقی اپوزسیون جمهوری اسالمی و
حمایت ما قرار بگیرد .ما همزمان به همه
نهادهای کارگری و مدنی در ایران را
رفقایمان و به همه کمونیستها گفتیم "هر
به اعالم پشتیبانی از اعتصاب عمومی
اعتراضی در کردستان صورت میگیرد شما باید
مردم کردستان و خواسته های بر حق
جزء فعالین آن باشید ".و باید تالش کنید که در
آن دعوت می کنیم ( ".فراخوان کمیته
مقابل محلی کردن آن ،در مقابل زدن مهر قومی و
مرکزی کومله به اعتصاب عمومی)
ناسیونالیستی زدن به چنین مبارزهای بایستید و
فراخوان مشترکت چند نیروی سیاسی که بعدها به اجازه ندهید چنین اتفاقی بیافتد.
فراخوان احزاب چپ از آن نام بردند هم به اندازه
فراخوان "مرکز همکاری" و کمیته مرکزی کومله جالب است نیروهایی که به سیاهی لشکر یکی از
طرفهای این رقابت تبدیل شدند به ما میگویند
ملی و محلی است.
پاسیو برخورد کرده ایم .اگر دنباله رو جریانات
"هدف این حرکات جمهوری اسالمی
بورژوایی ،ناسیونالیست و قومی نشدن ،تحت
مرعوب کردن مردم کردستان و
عنوان مبارزه با جمهوری اسالمی ،پاسیو
بازداشتن آنها از مسیری است که آنها را
برخورد کردن است ،ما آنرا به جان میخریم.

به سوی رفاه و آزادی از ستم و
نابرابری هدایت میکند .اما جمهوری
اسالمی را در رسیدن به این هدف باید
ناکام گذاشت و این کاری است در توان
توده های مردم حق طلب در کردستان،
مردمی که به آزمونی سرشار از مبارزه
و مقاومت متکی هستند( ".بیانیه مشترک

پنج سازمان سیاسی)

ندیدن این واقعیت که این فراخوان تالشی بود
برای کسب اعتبار مجدد برای احزاب
ناسیونالیستی دست راستی و ارتجاعی و بخشا ً باند
سیاهی و مهرههای سناریوی سیاه در ایران ،از
طرف نیروهای سیاسی که به خود لقب چپ و
کمونیست میدهند ،به نظر من اگر ناشی از
فرصت طلبی این نیروها نباشد حداقل حاکی از
بیدرایتی مطلق آنها است .کشمکش امروز میان
"مرکز همکاری" و کومله بر سر "رهبری جنبش
کردستان" و مماشاتهای پشت پرده کومله با این
مرکز حداقل باید برای نیروهایی که پای این
فراخوان رفتند درس عبرتی باشد.

فراخوان همه این نیروها از ناسیونالیسم راست
کرد تا جریاناتی که به خود چپ و کمونیست
میگویند مضمونا ً تفاوت جدیای با هم ندارد.
همگی در اعتراض به حمله به "مردم کرد"،
"جنبش انقالبی مردم کردستان"" ،جنبش
کردستان" فراخوان اعتصاب عمومی میدهند و هیچکس امروزه تک تک فراخوانهای افراد و
همکاری .تاکید از من).
از مردم سایر نقاط ایران میخواهند که از سازمانهای مختلف را نمیخواند تا ببیند فاصله
ً
یکی با دیگری چقدر است .تصویر عمومی که
این فراخوان قطعا نمیتوانست مورد حمایت هیچ مبارزات مردم کردستان حمایت کنند.
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مبارزه بود".
با جمهوری اسالمی و به صرف نفرت جامعه از اسالمی یک جنبش سراسری است ،معتقد است
جمهوری اسالمی ،از فراخوان نیروها و باندهایی منفعت طبقه کارگر در کردستان با منفعت طبقه میزگرد تلویزیون کومله شاید شاهکار فراخوان
که مهرههای سناریوی سیاه در آن جامعه اند و کارگر در سراسر ایران یکی است ،نمیتواند از دهندگان بود که همگی ،از راست تا مدعی چپ،
چنین رنگ قومی و ناسیونالیستی و ارتجاعی چنین فراخوانی حمایت کند .دو فراخوان از طرف اعالم کنند "نقطه قدرت این اعتصاب همکاری ما
دو جناح مختلف ناسیونالیسم کرد (مرکز همکاری علیرغم گرایشات سیاسیمان بود" و اینکه باید از
دارد ،حمایت کند.
و کومله) ،یا به گفته امروز خودشان دو بلوک این تجربه درس بگیریم .در مقابل درسی که ما
اما با کمی تاخیر ،روز بعد ،متوجه شدیم که مختلف ،اما درواقع با یک مضمون کامال کمونیستها همیشه به طبقه کارگر در کردستان
نیروهای سیاسی موسوم به "چپ" فراخوان ناسیونالیستی اعالم شدهاست .به همین دلیل هیچ داده ایم که "طبقه کارگر و کمونیستها هیچ نقطه
کمونیستی جدی نمیتواند از این فراخوان مشترکی ،حتی در مبارزه با بورژوازی مرکزی،
مستقلی دادهاند .این فراخوان از چند زاویه مورد حزب
ِ
ً
با بورژوازی کرد ندارند ،".امروز از طرف
نقد ما بود .اوال قاعدتا زمانیکه قبل از این نیروها دوم هم حمایت کند.
فراخوانی با همان مضمون محلی و ناسیونالیستی،
مدعیان چپ به این درس تبدیل شد که درس
آنهم از جانب نیروهایی که مورد حمله قرار گرفته ما خیلی روشن اعالم کردیم و گفتیم که این یک بزرگ این اعتصاب همکاری نیروهای سیاسی از
اند ،داده شده است ،اصولی این بود که این نیروها تعرض سراسری به طبقه کارگر و مردم محروم راست ارتجاعی تا چپ مدعی کمونیسم بود .این
از همان فراخوان "مرکز همکاری" حمایت در ایران است و یک مبارزه سراسری را ضربه ای است که فراخواهندگان "چپ" به
میکردند .دو فراخوان با یک مضمون در دو روز میطلبد .ما تالش کردیم بدون اینکه اجازه بدهیم مبارزه طبقه کارگر در کردستان زدند.
متفاوت را تنها میتواند حاکی از رقابتهای نفرت مردم در کردستان علیه این جنایت به نفع
جریانات ناسیونالیست تمام شود ،نشان دهیم که در این جا نه تقویت چپ متحقق میشود ،نه
جریانات مختلف در یک جنبش باشد.
یک مبارزه متحد و سراسری میتواند جلوی این تقویت آن اعتراضی که کامالً به حق است و نه
فراخوان دوم به اعتصاب عمومی ،تحت عنوان موج را بگیرد .مبارزه سراسری که یک سر آن تقویت نفرتی که آن جامعه از جمهوری اسالمی
"فراخوان نیروهای چپ" فراخوانی است با همان سنندج است ،سر دیگرش رشت و خوزستان و دارد .تنها چیزی که متحقق میشود فقط و فقط
مضمون ناسیونالیستی .اطالعیه کومله که خود را یک سر دیگرش تهران است .تبدیل کردن مبارزه تقویت ناسیونالیسم ُکرد ،تقویت و دامن زدن به
صاحب این فراخوان میداند در مورد هدف علیه جمهوری اسالمی به مبارزات محلی عین روحیه" همه با هم" ،از راست تا چپ ،از
جمهوری اسالمی از این حمله میگوید:
قومی کردن آن و ارتجاعی است .تبدیل کردن این بورژوازی تا طبقه کارگر در کردستان ،علیه
مبارزات به مبارزات "خلق کرد" ،با هر بورژوازی فارس است! همانطور که گفتم
"سحرگاه روز شنبه ۰۱شهریور ۰ ،جوان
فرمولبندی ،علیه جمهوری اسالمی یعنی زدن ُمهر هیچکس ،نه امروز و نه در تاریخ اینکه جملهبندی
مبارز۰ ،زندانی سیاسی ،در زندان رجائی
فالن سازمان چپ غیر کردستانی یا فالن سازمان
ناسیونالیستی به این مبارزه.
شهر کرج که بر اساس پرونده ای ساخته و
چپی که به این اعتصاب فراخوان داد ،چه تفاوتی
پرداخته دستگاههای اطالعاتی رژیم حکم
شاید فراخوان برخی از نیروهای موسوم به چپ تا با جملهبندی کومله یا حزب دمکرات دارد ،را در
اعدام به آنها تحمیل شده بود ،صرفا با
این درجه ناسیونالیستی نبودند .اما شما امروز به حافظه خود حفظ نمیکند .جامعه اینگونه به
هدف انتقام جوئی از مردم کردستان ،و
صحنه جامعه که نگاه میکنید تبلبغات احزاب اتفاقات سیاسی نگاه نمیکند .من و شما که فعالین
مرعوب کردن آنان به اجرا در آمد".
کردی از راست تا چپ (از مرکز همکاری تا سیاسی هستیم اینگونه نگاه میکنیم و میگوییم
این فراخوانی است برای به راه افتادن یک
کومله) و حتی بعضی از نیروهای موسوم به چپ "کدام تفاوت ،چه سازش سیاسی ،چه دیپلوماسی و
اعترض توده گیر .هماهنگی همه احزاب و
این است که یکی از دستاوردهای این اعتصاب فرصتطلبی و  ."...اما جامعه اینطور نگاه
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مبارزه
توانستند
متحدانه
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دست آوردی است که میتواند مبارزه
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این اعتصاب عمومی موفقیتی بزرگ برای
افراد متعددی از آن حمایت کردند .تبلیغات همگی
از
اعتصاب
این
پیروزان
و
سازماندهندگان
بعنوان
همه مردم کردستان با گرایشهای سیاسی
شان از حزب دمکرات تا کومله این است که
علیه
چپ"
و
راست
"بلوک
همکاری
اهمیت
متفاوت خواهد بود .پیروزی این اعتصاب
اعتصاب عمومی نشان داد اگر همه با هم زیر
جمهوری اسالمی حرف میزنند.
حرکتی بزرگ در جهت بازداشتن رژیم از
پرچم مبارزه علیه جمهوری اسالمی برویم ،موفق
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حمله جمهوری اسالمی به ...
میشویم .تو ّهمی که همیشه بورژوازی از آن سود
برده است .هیچوقت طبقه کارگر و کمونیستها
از این "همه با هم" نفع نبردهاند .این سیاستی است
که اتفاقا ً بورژوازی برای کشاندن طبقه کارگر و
کمونیستها زیر پرچم سیاسی خود از آن استفاده
کرده است.
ما با این فراخوانها مخالفت نکردیم به یک دلیل
روشن؛ نمیشد در دورهای که مردم علیه
جمهوری اسالمی و تعرض آن به جامعه و
نیروهای سیاسی ،مستقل از ارزیابی ما از این
نیروها و نقش آنها در صحنه سیاست ،چنین مقابله
ای را انجام میدهند ،علیه این تعرض ایستاد.
برعکس باید تالش کرد جلوی سوء استفاده
سیاسی نیروهای ارتجاعی در اپوزیسیون را از
این نفرت و اعتراض گرفت .خو ِد اعتراض کامالً
قابل دفاع است و ما از این اعتراض دفاع کردیم.
ما از اعتراض و مقابلهای که مردم علیه
جمهوری اسالمی انجام دادند دفاع کردیم .اما نه
از فراخوان نیروهای ناسیونالیست حمایت میکنیم
و نه از استفادههای سیاسی که امروز از اعتصاب
میکنند .به پیامهای تبریک کومله و "مرکز
همکاری" مراجعه کنید .در هر دو پیام رقابت بر
سراین است که چه کسی رهبر این "جنبش
سیاسی کردستان" یا "جنبش انقالبی مردم کرد"
است" .مرکز همکاری" ادعا میکند "این لبیک
جامعه بود به رهبران سیاسی آن" بود" و کومله
ادعا میکند "این اعتصاب بدون رهبری سیاسی
من و حمایت دیگران ممکن نبود" .این چیزی جز
جدال شاخههای مختلف جناحهای ناسیونالیسم کرد
بر سر "رهبری جنبش کردستان" نیست .پس از
موفقیت اعتصاب بحث اصلی میان فراخوان
دهندگان از چپ تا راست و فعالینی که این
اعتصاب را ممکن کردند ،بر سر معنای سیاسی
این اعتصاب است.
اما سؤالی که ممکن است برای همه پیش بیاید این
است که "چرا با این وجود اعتصاب شکل
گرفت؟" .همه شاهد هستیم که اعتراض به فقر با
پهن کردن سفرههای خالی ،اعتراض اقشار
مختلف مردم از بازاریان تا خرده فروشان و
کارمندان و معلمان تا کارگران به فقر و فالکت
حاکم ،اعتراض به کولبری و کشتار کولبران
مدتهاست در کردستان در جریان است .آتش
سوزی اخیر در مریوان و کشته شدن چهار نفر و
موج اعتراضی که متعاقبا ً در شهرهای مختلف
کردستان بوجود آمد؛ کردستان را به بشکه
باروتی تبدیل کرده بود .من فکر میکنم هر
جریانی این فراخوان را میداد این اعتصاب شکل
میگرفت و به حق میگرفت .نه به این خاطر که
به گفته خودشان مردم به رهبری سیاسیشان
"لبیک "گفتند .بلکه به خاطر نفرتی که آن جامعه
از جمهوری اسالمی دارد و به خاطر آمادگی که
در بخشهای مختلف مردم برای اعتراض وجود
داشت و این قابل پیش بینی بود .دلیل گستردگی
اعتصاب ،که اتفاقا ً باعث تعجب خود فراخوان
دهندگان شده بود و دامنه اش از شهرهایی که سنّتا ً
در آنها اعتصاب شکل میگرفت فراتر رفت و
حتی به اطراف کردستان هم کشیده شد ،را اساسا ً
باید در این مولفه ها دید .این دلیل گستردگی این
اعتصاب و فراگیرتر بودن آن نسبت به هر
دورهی دیگر است.
اعتصاب مردم در کردستان و اعتراضشان به
جمهوری اسالمی طفل بی گناهی است که
نیروهای سیاسی ناسیونالیست کرد در رقابتهای
درونی و کسب اعتبار و مشروعیت خود در آن
جامعه ،حداکثر استفاده سیاسیشان را از آن
میکنند .چیزی که ناسیونالیسم کرد سنتا ً با آن زاده
شده و بدون این فرصتطلبی نمیتواند به حیات
خود ادامه دهد .باید از این اعتصاب تا آخرین
لحظهاش دفاع کرد و همزمان علیه نیروهای
سیاسی که تالش کردند این مبارزه را محلی و
قومی کنند و امروز تالش میکنند دستاورد آن
مبارزه را نه برای تقویت جنبشی که علیه
جمهوری اسالمی در جریان است ،بلکه برای
تقویت جنبش خودشان یعنی ناسیونالیسم کرد
استفاده کنند ،ایستاد .باید بدون کوچکترین امتیاز و
اغماض و کوتاه آمدن در مقابل سیاستهای
ارتجاعیشان؛ خصوصا ً جریانات ناسیونالیست
راست در ایران ،از حزب دمکرات تا باند
زحمتکشان و خبات ایستاد .متاسفانه بسیاری از
نیروهای موسوم به چپ در ادامه امتیازاتی که به
این جریانات میدادند امروز هم ،بدلیل فرصت

طلبی یا بی درایتی خود ،به کسب اعتبار مجدد این کند .و امروز میبینیم که این کار را شروع کرده
جریانات کمک کردند و تحت این عنوان که "ما است .این خطر همچنان و شاید جدی تر در مقابل
علیرغم گرایشات مختلف مان با هم اتحاد کردیم و جامعه قرار دارد.
باعث شدیم که آن اعتصاب پیروز شود" ،آنرا
متاسفانه نه آن وقت و نه امروز این خطر از
توجیه میکنند.
طرف نیروهای موسوم به چپ جدی گرفته نشد و
این اعتصاب موفق بود .این اعتصاب بدون امروز هم به یمن قرار دادن یک صف متحد ،از
فعالیت فعالینی که در محل نیرو بسیج کردند ،احزاب دمکرات و زحمتکشان و مرکز همکاری
مردم را تشویق کردند ،دست به کار شدند ،احزاب کردی تا کومله و سازمانهایی که به خود
سازماندهی کردند و آن را ممکن کردند ،امکان عنوان چپ میدهند ،در مقابل جامعه ،جریانات
ت کرد دست راستی مشروعیت ،اعتماد
نداشت .باید به همه آنها دست مریزاد گفت .اما ناسیونالیس ِ
نباید به خاطر این پیروزی خطر بزرگتر را نادیده به نفس و اعتبار بیشتری برای کشیدن جنگ
بگیریم .متاسفانه با کمپینی که راه افتاده مبنی بر نیابتی به کردستان پیدا کردند.
اینکه "مبارزه سیاسی و متحد همه احزاب از
این مخاطرهای است که بعد از اعتصاب
راست و چپ" ،بدون کمترین انتقاد به جنگ
موفقیتآمیز مردم در کردستان ،در مقابل جامعه
نیابتی که مرکز همکاری رسالت آن را به عهده
قرار گرفته است .مخاطرهای که فعالین سیاسی،
گرفته ،بدون اعالم اینکه باند زحمتکشان و خَبات
مدنی و کارگری در داخل هم آنرا هشدار میدهند.
باندهای"سناریوی سیاه" هستند و این صف متحد
هشداری که همین نیروهای به اصطالح چپ
را در مقابل جامعه قرار دادن ،چیزی جز تقویت
تالش میکنند با راه انداختن جنگ و جدل در میان
صف احزاب ارتجاعی ناسیونالیست کرد ،ندارد.
فعالینی که تا این اعتصاب را ممکن کردند ،حاشیه
توجیهاتی چون "ما با هم همکاری نکردهایم"" ،از ای اش میکنند .فراخوان من به همه این دوستان
توافق کومله به این مرکز خبر نداریم" و ...این است که وارد این جنگها نشوید .اتحاد شما
تغییری در این واقعیت نمیدهد که قرار دادن یک چنین اعتصابی را ممکن کرد .این اتحاد
صف ،از خبات و زحمتکشان تا جریانی که به مبارزاتیتان را علیه جمهوری اسالمی و علیه
خود لقب کمونیست میدهد ،در مقابل جامعه به ناسیونالیسم کرد حفظ کنید .نباید اجازه بدهید دست
عنوان نقطه قدرت این اعتراض فقط و فقط فعالین سیاسی و اجتماعی که در آنجا توانستند این
تضعیف صف مستقل طبقه کارگر ،تضعیف اعتصاب را ممکن کنند از دست یدیگر در آورند
مبارزه آن مردمی است که در آن روز به اعدام ،و باعث تفرقه تان شوند .دوستان! اتحاد شما این
فقر ،فالکت ،حمله به یک نیروی اپوزیسیون ،اعتصاب را ممکن کرد .اجازه ندهید که
مستقل از ماهیت این نیرو ،اعتصاب کردند و رقابتهای درون ناسیونالیسم کرد به رقابت و
جدال میان شما تبدیل شود.
تقویت ناسیونالیسم کرد است.
امروز جمهوری اسالمی هم تالش میکند مبارزه
طبقه کارگر در کردستان را بخشی از مبارزه این
نیروها قلمداد کند و آنرا منزوی کند .با مستمسک
اینکه "این ها میخواهند ایران را نا امن کنند" ،و
"این ها همان کردهایی هستند که همیشه علیه به
اصطالح "تمامیت ارضی" ایران ایستادهاند"،
ناسیونالیسم ایرانی را پشت سر خود متحد کند.
سیاست هردو ناسیونالیسم کرد و ایرانی در این
سناریو منزوی کردن طبقه کارگر در کردستان
است .یکی با دامن زدن به ناسیونالیسم و
قومیگری کرد ،دامن زدن به عرق ملی در
کردستان و دیگری با دامن زدن به عرق
ناسیونالیسم ایرانی و ایرانیگری با پرچم "دفاع از
تمامیت ارضی و امنیت ایران"! .اینها دو سر یک
جدال ارتجاعی اند اما قربانی این جدال طبقه
کارگر و مردم محرومی اند که چه در کردستان،
چه در تبریز ،چه در اراک ،چه در اهواز و چه
در هفت تپه برای رفاه ،برای آزادی و برای
سعادت به خیابان ها آمدهاند و میگویند "جمهوری
اسالمی را نمیخواهیم".
هیچ تقابلی با جمهوری اسالمی هیچوقت توجیه
کننده تقویت جریانات ارتجاعی مانند حزب
دمکرات و باند زحمتکشان به نام چپ،
سوسیالیست و کمونیست ،نبوده .برای یک نیروی
کمونیست هیچ درجه از ضدیت با بورژوازی
حاکم در ایران و حاکمیت ایران توجیه نمیکند که
خود را در کنار جریانات باندسیاهی مانند خَبات و
زحمتکشان قرار دهد.
اجازه بدهید به مخاطراتی که در مقابل این جامعه
قرار گرفتهاند هم اشاره ای بکنیم.
زمانیکه حزب دمکرات شاخه هجری با سیاست
"راستان "خود اعالم کرد کردستان را ناامن
میکند ،ما اولین جریانی بودیم که به مردم و همه
احزاب سیاسی در کردستان و ایران هشدار دادیم
جنگ نیابتی میتواند به کردستان کشیده شود.
گفتیم کشاندن جنگ نیابتی به کردستان علیه
مبارزه اجتماعی طبقه کارگر و مردم محروم
برای به زیر کشیدن جمهوری اسالمی است .گفتیم
"راستان" در تقابل با این مبارزه است .ما به
نیروهای سیاسی هشدار دادیم که اگر در مقابل این
جنگ نیابتی ،که حزب دمکرات رأسا ً و رسما ً در
پیش گرفته است و و رسما ً اعالم میکند که "ما
میخواهیم به دنیا نشان بدهیم که کردستان نا امن
است و ایران نا امن است" ،سدی نبندیم ،نه تنها
شاهد میلیتاریزه کردن کردستان خواهیم بود ،نه
فقط مبارزه طبقه کارگر در کردستان حاشیه ای
خواهد شد ،بلکه نقطه ضعفی خواهد شد برای
مبارزه سراسری طبقه کارگر و مردم محروم
علیه جمهوری اسالمی .گفتیم این سیاست به
جمهوری اسالمی امکان میدهد تا هر مبارزهای
را سرکوب کند و هر مبارزهای را به تحرکات
نظامی حزب دمکرات و باند زحمتکشان وصل

به مخاطرات پیش رو برگردم .همانطور که اشاره
کردم هم ناسیونالیسم کرد و احزاب آن و هم
جمهوری اسالمی کردستان را به حلقه ضعیفی
برای این مبارزه سراسری علیه جمهوری اسالمی
تبدیل کردهاند .کسانی که هم سن من هستند به یاد
دارند که تعرض سال پنجاه و هشت به کردستان با
همین نوع پروپاگانداها صورت گرفت .میگفتند
"مشتی تجزیهطلب و ضد انقالب" میخواهند به
انقالب ضربه بزنند ،تجزیه طلب اند و  .....هنوز
تبلیغاتی که خمینی و جمهوری اسالمی در
بیستوهشتم مرداد راه انداخته ان را به یاد داریم
که "اینها میخواهند کردستان را جدا کنند و باید
به آنها حمله کرد" .به وبسایت "تسنیم" نگاه کنید
ببینید آیا امروز هم همینها را نمیگویند؟ آن روز
یک نیرو توانست در مقابل این بسیج نیرو علیه
کردستان بایستد و آن هم کمونیستهایی بودند که
اعالم کردند ما جنبشی هستیم برای دفاع از انقالب
و کردستان سرخ سنگر دفاع از انقالب شد .نه
سنگر دفاع از خودمختاری ،نه سنگر دفاع از
فدرالیسم قومی! به یمن حضور و قدرت همین
ِ
کمونیستها ناسیونالیسم کرد در کردستان شانسی
برای منزوی کردن این سنگر و معامله با
جمهوری اسالمی پیدا نکرد .چهل سال مبارزه
مردم در کردستان علیه جمهوری اسالمی بخشی
از مبارزه کل آن جامعه علیه فقر ،استثمار و
استبداد و برای رفاه و آزادی بوده .مبارزه ای که
امروز میخواهند مهر "فدرالیسم قومی" را به آن
بزنند.
اگر آن روز نیرویی اجازه نداد کردستان منزوی
شود و کردستان را به سنگر دفاع از انقالب کرد،
کمونیستهایی بودند که شفاف و روشن در مقابل
ناسیونالیسم کرد ،به نمایندگی حزب دمکرات،
ایستادند .آن دوره ناسیونالیسم کرد یک حزب
داشت آنهم حزب دمکرات بود و مثل امروز و این
باندهای کوچک ارتجاعی امروز موجود نبودند.
یک حزب دمکرات بود که سمبل سازشکاری،
سمبل کشیدن پای سپاه به کردستان و سمبل لبیک
به خمینی بود .و امروز اگر ما ،که رسالت همان
کمونیستها را به عهده داریم ،در کردستان با
همان روشنی در مقابل این ناسیونالیسم کرد
نایستیم و در مقابل آوانسها و امتیازاتی که تحت
عنوان مبارزه با جمهوری اسالمی و تحت عنوان
مبارزه مردم علیه جمهوری اسالمی به آن داده
میشود ،سد محکمی نبندیم ،کردستان از منزوی
شدن مصون نخواهد بود .دست جمهوری اسالمی
در بسیج نیروهای ناسیونالیسم ایرانی علیه مردم
در کردستان و علیه مبارزه مشترکشان بسته
نیست .دست ناسیونالیسم کرد هم بسته نشده که
تفرقه جدی را میان طبقه کارگر در کردستان و
طبقه کارگر در سایر نقاط ایران بوجود بیاورد.
"کردستان همیشه سرخ میماند" محتوم نیست.
باید کمونیستهایی باشند که آن را سرخ نگه
دارند .نیروهایی که به خود لقب چپ میدهند اما
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دائما با حزب دمکرات بر سر این که "من رهبر
جنبش ُکرد هستم یا شما" ،رقابت دارند ،نیروهای
چپی که دائما ً به خاطر بدهکاری شوونیسم فارس
به ناسیونالیسم کرد به آن آوانس میدهند و خود را
همیشه طلبکار ناسیونالیسم کرد میدانند،
نیروهایی نیستند که بتوانند این صف را ببندند.
نیروهایی نیستند که بتوانند کردستان را سرخ
نگهدارند .اتفاقا ً نیروهایی هستند که به هر دلیلی،
فرصتطلبی یا عدم تشخیص یا به هر دلیلی،
میتوانند مایه منزوی شدن این مبارزه باشند.
مخاطره ای که ظاهرا متاسفانه جز از ما و شاید
کسانی در داخل آن را نمیبیند .شعف انگیز نیست
که در این مسئله ما تنها هستیم .اصالً شعف انگیز
نیست که ما به عنوان حزب سیاسی تنها هستیم.
اما در عین حال افتخار آمیز است که ما از روز
اول مخاطرات را گفتیم و تا آخر پای آن میایستیم
و سعی میکنیم در مقابل آن صفی ببندیم.
تا جائیکه به تقابل با ناسیونالیسم کرد برمیگردد
بعد از این اعتصاب عمومی باید کار جدی را در
مقابل خود قرار دهیم .اوال ،به نظر من نباید به
هیچ عنوان اجازه بدهیم این جریانات میان فعالین
مدنی و کارگری در داخل کشور ،که تا امروز در
کنار هم مبارزه کردهاند ،تفرقه بوجود بیاورند.
دوماً ،ما باید تالش کنیم که بیشترین نیرو را حول
مقابله با نیروهای اصلی ناسیونالیسم کرد ،که
امروز با اعتماد به نفس بیشتر و با مشروعیت
بیشتر سعی میکند دوباره پیکر نحیف شان را به
عنوان نماینده مردم در کردستان در مقابل جامعه
قرار دهند و کردستان را دستمایه سهمگیری خود
کنند ،سازمان دهیم .این دو وظیفه بزرگ و جدی
ما هستند و فکر میکنم صرف نیروی جدی را از
ما میطلبد .طرف اصلی این تقابل آن جریانات
ناسیونالیست ارتجاعی کرد هستند که بعد از این
ماجرا ظاهرا ً قدرتمندتر ،با اعتبار بیشتر ،با
مشروعیت بیشتر و با اعتماد به نفس بیشتر کنار
جریانات دیگر میایستند و میگویند همکاری ما
باعث شد این اعتصاب عمومی تا این حد موفق
بشود.
این اوضاع بیشتر از هر زمانی از ما کمونیستها و
هر کسی که خود را در این صف میبیند ،میطلبد
که یک مقابله جدی ،اجتماعی ،سیاسی و همهجانبه
را علیه ناسیونالیسم کرد ،چپ و راست آن ،به
پیش ببرد .ممکن است ما در این جدال در مقابل
تعداد زیادی از نیروهای سیاسی در کردستان
قرار بگیریم .اصالً اهمیتی ندارد .اما انرژی و
برابر قبل از ما میطلبد .مسئله فقط
کار چند
ِ
کردستان و بدهکاری ما به کردستان نیست.
کردستان میتواند دروازه قدرت کمونیستها
باشد ،اما در عین حال میتواند دروازه به شکست
کشاندن کمونیستها و قدرتگیری ناسیونالیسم
قومی کرد هم باشد .ما باید تضمین کنیم کردستان
سرخ میماند.
با تشکر از رفیق سعید محمدی برای پیاده کردن
متن سخنرانی

اولههین اصلههى که کارگر باید در رد
و قبول یک قانون کار در نظر بگیرد
اینست که من بعنوان یک عنصر آزاد
در این جامعه در سرنوشت خودم ،در
محیط کار خودم ،در تعیین اینکه
نیروى کارم را دارم در ازاء چه

میفروشم و در چه شرایطى قرار است
کار کنم و غیره ،چقدر سهم و نقش
دارم  .اولههین شاخص اینست که
کارگر بعنوان یک عنصر آزاد و یک
شهروند صاحب اختیار ظاهر بشود.
منصور حکمت

کم
ونیست
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از اعتصاب کامیونداران تا اعتصاب بازاريان
مصاحبه رادیو نینا با مظفر محمدی
نینا :از اوایل خرداد  ۹۱در بعضی از استان های
کشور اعتصاب کامیونداران و رانندگان کامیون
شروع شد که بی جواب ماند .این اعتصاب در
مهر ماه ادامه یافت و از چهارم مهر ماه تا کنون
در بیش از  ۰۲۲شهر کامیونداران و رانندگان به
این اعتصاب پیوسته اند .تا کنون بیش از ۰۲۲
نفر از کارگران اعتصابی بازداشت شده اند و از
سوی قوه قضاییه به اشد مجازات تهدید گشته اند.
امروز هم شاهد اعتصاب سراسری بازاریان
کشور هستیم .ابتدا می خواهم نظرتان را در باره
اعتصاب کامیوندارن بشنوم.
مظفر محمدی :همانطوریکه شما هم گفتید
اعتصاب رانندگان و کامیونداران دو هفته است
در جریان است .خواستها و ابعاد این اعتصاب بر
همگان روشن است .کامیونداران و رانندگان از
گرانی و کمبود وسایل یدک از جمله الستیک
کامیون ها ،نرخ پایین کاالهای حمل و نقل ،از
بیمه های کارگری ،ناامنی جاده ها و فشار و
رشوه خواری ماموران دولتی و غیره شکایت
دارند .اما مقامات دولتی گوششان به مطالبات
کارگران بدهکار نیست و در مقابل یا به ادعا
دروغ از قبیل اینکه الستیک بین کامیونداران
توزیع کرده و یا اساسا به تهدید و بازداشت
اعتصابیون پرداخته اند .دادستان تهران بیشرمانه
کارگران اعتصابی را قطاع الطریق یعنی راهزن
خواند .وقتی امروز به ابعاد سراسری بیش از
 ۰۲۲شهر ایران نگاه می کنیم که کامیونداران
اعتصاب کرده اند ،معلوم نیست این فرومایه ها
خجالت می کشند یا نه .کسانی که خود چهار دهه
است مثل گردنه بگیرها همه داراییهای مملکت را
قبضه و فقر و فالکت و کشتار رابه جامعه تحمیل
کرده اند ،امروز می آیند و به کارگران می گویند
راهزن .این جواب دولت و سرمایه داران به
ابتدایی ترین خواست کامیونداران که یکیش
نگرانی از امنیت مردم درجاده ها است.
اعتصاب سراسری و جانانه ی کامیونداران و
رانندگان و مطالبات برحق شان باعث شده که در
سطح وسیع جامعه سمپاتی و حمایت بوجود
بیاورد .در این دوره هر اعتراضی کوچک یا
بزرگ به گرانی و تورم و فقر و فالکت با
حمایت توده ای همراه است .این مبارزات میروند
تا سازمانیافته شده و صاحب رهبری گردند.
اتحادیه کامیونداران یکی از عوامل موثر در
سراسری شدن این اعتصاب است .امروزه
سراسری شدن اعتصابات و اعتراضات دیگر
جایی برای دشمن باقی نمی گذارد که بتواند با
سرکوب و شانه خالی کردن جواب دهد.
نینا :بعد از خیزش دیماه تا کنون ما شاهد
اعتراضات و اعتصابات مکرری بودیم .اخرین
هایشان اعتصاب کامیونداران ،اعتصاب بازاریان
کردستان و امروز  ۰٦مهر ماه شاهد اعتصاب
سراسری بازاریان ایران هستیم .به نظر شما این
سلسله اعتصاب و اعتراضات اخیر تا کنون چه
رابطه ی معینی با هم داشته ودارند؟
مظفر محمدی :این سه مورد اعتصاب اخیر یعنی
کامیونداران و بازاریان کردستان و بازاریان
سراسرایران تقریبا همزمان و یا یکی پس از
دیگری اتفاق افتاده است .اعتصاب کامیوندارها
روشنه و ما در مورد اعتصاب بازاریان کردستان
گفتیم که این مبارزه ریشه در نفرت و نارضایتی
عمومی و فشار گرانی و تورم و فقر و فالکت از
جانب رژیم به جامعه دارد .ما اعتصاب کردستان
را بحساب جواب مردم به ندای ناسیونالیست ها
نگذاشتیم و آن را جزئی از جنبش سراسری
محرومان بحساب آوردیم .اعتصاب امروز هم
همین خصلت را دارد .در متن مبارزه و اعتصاب
کامیونداران ،انتظار می رفت حمایتی سراسری
انجام گیرد .و اعتصاب امروز این کار را کرد و
در عین حمایت از رانندگان کامیون به کل فقر و
فالکت و گرانی و تورم و ناامنی که به جامعه
تحمیل شده است اعتراض نمود .اگر همه ی این
سلسله مبارزات و اعتصابات را کنار هم بگذاریم،
ادامه خیزش دیماه علیه وضعیت نابسامان و غیر

قابل تحمل زندگی است .مبارزاتی که در تمام
ایندوره قطع نشده و مدام دولت و مردم و طبقه
کارگر و سرمایه دار در کشمکش و مبارزه بوده
است.
موضوعی که در اینجامیخواهم اشاره کنم این
است که بعضی ها می گویند بازاری ها منافعشان
با سرمایه داران بزرگ و نگاهشان همیشه به باال
بوده است و حاال که منافعشان بخطر افتاده وارد
میدان شده اند و نباید رویشان حساب باز کرد...
گفته می شود این ها بخشی از کارگران و
زحمتکشان نیستند و غیره
اما کسی که این را می گوید خصلت این دوره و
فشار و بحران اقتصادی و فالکتی که به کل جامعه
تحمیل شده است را درک نمی کند .وقتی حتی
همان دستمزد ناچیز کارگر را بموقع نمی دهند،
وقتی کارگر بیکار بیمه بیکاری و هیچ منبع
درآمدی ندارد ،حقوق معلم کفاف معیشت خانواده
رانمی دهد و وقتی قیمت ها مدام نجومی باال می
رود ...در نتیجه کسی قدرت خرید ندارد و
کاالهای فروشندگان که همان بازاریان هستند به
فروش نمی رود و نهایتا به ورشکستگی می
انجامد و اکثریت این بخش به میان زحمتکشان
سقوط می کنند .گرانی و تورم و دستمزد ناچیز
گریبان طبقه متوسط را هم گرفته و به
ورشکستگی می کشاند .نفرت از وضع موجود
عمومی تر شده و غیر از بورژوازی بزرگ و
شرکای دولت و دستگاه های امنیتی و سپاه و غیره
بقیه جامعه یعنی طبقه کارگر و زحمتکشان و حتی
طبقه متوسطه خود را در جدال و مقاومت در
مقابل رژیم می بینند .اعتصاب امروز بازار در
سراسر ایران در پاسخ به این وضعیت است.
بعضی وقتها تحرکات اجتماعی را نمی شود
پیشبینی کرد .در خیزش دیماه هم همه گفتند ما
غافلگیرشدیم .ولی ما همیشه گفتیم و ثابت هم شده
که جمهوری اسالمی نه بلحاظ آزادیهای سیاسی و
نه اداره اقتصاد جامعه در خدمت بهبود معیشت و
زندگی مردم مشروعیتش را از دست داده است.
و خیزش دیماه مهر عدم مشروعیت کامل را بر
پیشانی این رژیم زد .و ما از آن زمان و در ماه ها
ی پیشاروی هم شاهد مبارزات متنوع کارگران و
مردم خواهیم بود .تشدید و گسترش اعتراضات در
دستور جامعه است .اشکال مبارزات مردم هم
متناسب با توازن قوا تعیین می شود .االن جامعه
از درون می جوشد .اوضاع بحرانی است و
بحران انقالبی در پیش است ،انتظار هر اتفاقی و
هر شکل مبارزه ای در میان توده وسیع مردم جان
به لب رسیده می رود .مردم مدام به این فکر می
کنند که به اشکال مختلف صدایشان را بلند کنند،
هر حرکتی را تقویت و گسترش دهند ،به آن
بپیوندند و سراسریش کنند.
اعتصاب سراسری بازاریان ایران در حمایت از
اعتصاب کامیونداران و به نوعی پیوستن به آن،
تقویت و گسترش آن است .خواستها سراسری
است و مبارزه برای آن هم سراسری می شود .از
یک صنف و یک بخش جامعه فراتر می رود و
بهم می پیوندند .در نتیجه کل اعتراضات و
مبارزات ایندوره از خیزش دیماه تا کنون کامال
بهم مربوط ،با هم چفت و بر سر خواستهای
سراسری است .اشکال مبارزه هم متنوع است.
بعد از خیزش دیماه انتظار خیزش های بعدی می
رفت ،اما جامعه بنا به توان و نیرو و آمادگی خود
اشکال مبارزه اش را تعیین می کند .اعتصاب آنهم
به شکل سراسریش کم تر از خیزش دیماه نیست و
حتی سطح عالیتری از مبارزه است .مردم در
اعتصاب همبستگی و همسرنوشتی و همراهیشان
را به نمایش می گذارند و احساس قدرت می کنند.
این حرکتی آگاهانه است ولو هنوز درجه
سازمانیافتگی و رهبری سراسری اش ضعیف
است .و این را هم تداوم اعتصابات و اعتراضات
اجتماعی و سراسری تعیین می کند .اکنون در
تمام گوشه و زوایای جامعه تب و تاب اعتراض و
خاتمه دادن به وضعیت فالکتبار که دیگر صبر و
حوصله و انتظار زمان را ندارد ،وجود دارد.
کارگران شاغل وبیکار ،بازنشستگان ،معلمان،

بازاریان و همه و همه یکی پس از دیگری و یا سرنگونی جمهوری اسالمی است.
همزمان وارد این کارزار سرنوشت ساز می
شوند .حتی در انجمن های هنری و فرهنگی و نینا :شعار "اصالح طلب؛ اصولگرا دیگه تمومه
کانون های نویسندگان و شعرایی که شعر میگویند ماجرا" در خیزش دیماه در واقع پاسخ به همین
و در میان هنرمندان و سینماگران و فیلم هایی که وضعیت بود.
می سازند ،در تئاتر و موزیک و غیره صدای
اعتراض به وضع موجود بلند است .همه صحبت مظفر محمدی :دقیقا .حتی مردم از سر شکم
سیری و زیاده خواهی نیامده اند و بگویند ما رفاه
از این دارند که وضع موجود قابل تحمل نیست.
بیشتر میخواهیم که حتی اگر اینطور هم بود حق
نینا :این اشکال مبارزات و اعتراضات مردم به مردم است .ولی مردم می گویند شما دولت حتی
نظر شما همگی یا باهم جنبشی برای سرنگونی ابتدایی ترین نیاز جامعه را نمیتوانی تامین کنی .
نان ،آب ،داروی بچه ها و مریض ها ،حتی هوای
جمهوری اسالمی است؟
سالم و راهی برای ادامه زندگی و حیات باقی
مظفر محمدی :ببینید ،مردم جواب این سوال را نگذاشته اید .و دولت و هیچ جناحی از آن جوابی
دارند و تجربه کرده اند که خواستهایشان را دولت به این خواستها ندارد .تنها راه باقی مانده جلو
و سرمایه داران برآورده نمی کند .جواب دولت به روی مردم سازماندهی جنبشی برای سرنگونی
تامین معیشت جامعه منفی است .امروز مساله این است.
نیست که مبارزه اقتصادی کارگران برای افزایش
دستمزد ،بیمه بیکاری برای کارگران بیکار ،نینا :در صحبتهای شما و امروز و بخصوص بعد
امیدی برای متحقق شدنشان هست .امید به این از خیزش دیماه صحبت از آغاز پایان جمهوری
نیست که معیشت طبقه کارگر تامین و به رفاهیاتی اسالمی است .در این شرایط اپوزیسیون رژیم و
می رسند و گشایشی حاصل می شود .برای مثال گرایشات مختلف تالش می کنند افق و برنامه های
دستمزد کارگران به نسبت تورم افزایش می یابد ،خود و مهر خود را بر تحوالت کنونی و آتی
یا بیکاران بیمه بیکاری میگیرند ،یا معلمان بزنند .به نظر شما مسیر سرنگونی چگونه خواهد
حقوقشان بحد کفاف معیشت خانواده شان می بود و جنبش سرنگونی با چه مخاطراتی روبرو
رسد ،مواد خوراکی و دارو و نان و آب و برق و است؟
هزینه ی مسکن جامعه تامین می شود .دیگر کسی
گرسنگی نمی کشد و مریضی از بی دارویی نمی مظفر محمدی :در رابطه با مساله سرنگونی
جمهوری اسالمی و رابطه دولت مردم و
میرد...
سرنوشت آتی جامعه طبقات و گرایشات سیاسی
کل روند تاکنون نشان داده است که خواستهای جوابهای مختلف دارند.
مردم چه بلحاظ تامین آزادیهای فردی و اجتماعی یک بخش می گویند جمهوری اسالمی از سوریه
و چه تامین ابتدایی ترین نیازهای اقتصادی و و خاورمیانه عقب می کشد ،نرمش قهرمانانه
رفاهی جامعه ،از آنجا که جواب نمی گیرد به دیگری نشان میدهد و با امریکا و بورژوازی
جنبشی برای سرنگونی تبدیل می شود .جنبش غرب برجام دیگری را امضا می کند و توافق می
سرنگونی اختراع کسی نیست یا کسی نمی تواند کنند ،محاصره اقتصادی برچیده می شود و در
سرنگونی را به برنامه ی جنبشی تبدیل و تحمیل نتیجه پول و سرمایه به ایران سرازیر می شود و
کند که مشغول کار دیگری است .سرنگونی به جمهوری اسالمی نجات پیدا خواهد کرد و گویا
دستور جامعه آمده است .خود دولت و بورژوازی جامعه هم سهمی خواهد داشت .این یکی از
حاکم عدم مشروعیت را نشان داده و به اثبات راههایی است که بخشی از اپوزیسیون بورژوایی
و راست پیش پای جامعه می گذارند و از آنجا از
رسانده است.
انقالب مردم از پایین می ترسند سوریه را با
جمهوری اسالمی قادر پاسخ به خواستها و انگشت نشان می دهند تا بزعم خود مردم را
نیازهای جامعه نیست .بحران اقتصادی و سیاسی بترسانند .ولی حتی اگر این اتفاق بیفتد بازچشم
اش به نهایت رسیده است .نه اینکه پول ندارد .پول انداز بهبود زندگی مردم تاریک است .در پاسخ
هست اما کل داراییهای جامعه در قبضه و سوال دیگرتان گفتم که مشکل جمهوری اسالمی
انحصار چندین بنگاه مالی و ملکی دولتی و کمبود پول نیست .زمانی که محاصره اقتصادی
سیاسی و نظامی و مذهبی است که به هیچ قانونی هم نبود و کرور کرور درآمد نفت داشت نانی به
پایبند نیستند و حاضر نیستند ریالی برای نان سفره سفره کارگر و زحمتکش نرسید .در نتیجه توافق
ی مردم خرج کنند .سالهای سال است در این احتمالی دیگر هم نانی به سفره مردم نمی آورد و
مملکت بچاپ بچاپ است ،ملوک الطوایفی است .تنها جمهوری اسالمی را حفظ می کند.
جامعه ای ساخته اند که انسان در آن کم ترین بورژوازی ایران هنوز جمهوری اسالمی را با
حرمت را دارد .زن در آن درجه دوم است ،همه معایبش برای خود بورژوازی ،بر انقالب
کودک بیحقوق است ،جوان بدون شادی و مردم و تغییر اساسی در جامعه به نفع طبقه
سرنوشت روشن است .سفره ی مردم خالی است .کارگر و محرومان ،ترجیح می دهد.
حتی حقوق کارگری را که کار کرده است نمی
دهند .دولتی نیست که بگوید من به تامین معیشت بحران اقتصادی رژیم تا زمانی که جمهوری
جامعه پایبندم .و اگر نتوانم کنار می روم .برعکس اسالمی فاسد و غارتگر و غاصب داراییهای
میگوید نمیتوانم ،نمیدهم و کنار هم نمی روم! جامعه بر مردم حکومت می کند چاره ناپذیر
جمهوری اسالمی به مردم اعالن جنگ کرده است .این سناریو اگر اتفاق بیفتد ممکن است
است .این جنگ برای مردم جنگ مرگ و زندگی بخشی از طبقه متوسط منتظر بنشیند و از صحنه
است .ادامه ی این وضعیت مرگ است و خاتمه کنار برود و طبقه کارگر و محرومان جامعه تنها
دادن به آن بنیان زندگی ازاد و مرفه .این دولت و بمانند .اما این هم بسیار کوتاه مدت خواهد بود .از
رژیم حتی دیگر وعده ای نمی دهد .مردم دستش طرف دیگرمردمی که بپا خواسته است ،دست
را خوانده و اگر وعده ای هم بدهد به وعده هایش روی دست نمی گذارد تا این اتفاق در چند ماه و
باور ندارند .این درست نقطه ای است که رابطه چند سال آینده بیفتد .مردم امروز با گرسنگی و
دولت و مردم را تعیین کرده و رقم زده است .فقر و مریضی و بی دارویی دست و پنجه نرم می
طبقه کارگر ،زحمتکشان ،معلمان ،رانندگان و کل کنند .مردم به این رژیم توهم ندارند ،به هیچ جناح
مزدبگیران ،زنان و جوانان و غیره همه یک و برنامه و توافق و غیره اش اعتماد ندارند .این
حرف دارند و می گویند :یا معیشتم را تامین و رژیم مشروعیتش را از دست داده است .این راه
تضمین کن یا برو کنار .مردم به دولت میگویند که حل اگر برای رژیم چند ماهی عمر بخرد اما
تو با زبان بی زبانی می گویید نمیتوانم و آزادی و نجاتش نمی دهد! ما این راه را نمی پذیریم .ما به
رفاهی در کار نیست .پس تنها یک راه جلو ما مردم اعالم کردیم که مردم منتظر کشمکشهای
قرار گرفته است و ما میخواهیم شما کنار بروید .باالییها در جهان و منطقه نخواهند شد .جدال
این جنبش سرنگونی است .امروز به زیر کشیدن امریکا و غرب و شیوخ خلیج با جمهوری اسالمی
این حاکمیت به خواست اصلی و پیش شرط هر زمین بازی مردم نیست .جنگ و جدال باالییها
گونه آزادی و رفاه و نجات جامعه تبدیل شده است .حتی اگر چند ماهی و نه چند سال طول بکشد ،در
رژیم و دولتش و نهادهای مافیایی نظامی و همین چند ماه بسیاری از گرسنگی و بی دارویی
اقتصادی اش در پاسخ به مردم فقط به زور خواهند مرد .هزاران هزار نفر در جاده ها می
متوسل می شوند و به سرکوب .و این برای مردم میرند ،میلیونها نفر زندگیشان تباه و تباه تر خواهد
فقط یک راه باقی گذاشته است که این قدرت شد و جامعه به فالکت بیشتر کشیده خواهد شد .و
زورگو را پایین بکشد .زور مردم در خیزش دیماه ما این راه و این سرنوشت را نمی پذیریم.
و اعتصابات کارگری و معلمان و بازاریان تا
کنون نشان داده شده است .تظاهرات و اعتصابات راه دیگری این است که در نتیجه محاصره
و قیام اشکال اتحاد و قدرت اجتماعی برای اقتصادی و فشارها و تهدیدات امریکا و شیوخ
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خلیج ،جمهوری اسالمی فرومی پاشد .امریکا
آلترناتیوهای خود را در داخل ایران می سازد.
الترناتیوی از احزاب ناسیونالیست و قومی کردستان
و االحواز خوزستان و مجاهدین و مرتجعین
بلوچستان و غیره و تسلیح و تجهیزشان می کند و به
جان جامعه می اندازند و یک جنگ داخلی و
سناریوی سیاه راه می اندازد .ما وجنبش
آزادیخواهی و برابری طلبی باید در مقابل این راه
بایستیم و نگذاریم اتفاق بیفتد .طرفداران محاصره
اقتصادی که فکر می کنند به جمهوری اسالمی
فشار می آورد و گویا تضعیفش می کند در حقیقت
فالکت مردم را تشدید و برای رژیم عمر و زمان
می خرد .ما باید جلو این مخاطره هم بایستیم و
نگذاریم جنبش انقالبی مردم را به شکست بکشاند.

راه سوم و تنها راهی که مردم شانس پیروزی در
آن دارند ،تداوم و گسترش اعتراضات و اعتصابات
کارگری و مردمی سراسری است .سازماندهی
شوراهی مردمی در محل های کار و محالت
زندگی است .تامین رهبری جنبش انقالبی است.
قرار گرفتن طبقه کارگر در محور و در راس و
رهبری اعتراض و اعتصاب و قیام مردم است.
برنامه ما و مردم ،قیام و انقالب با نیروی کارگران
و محرومان جامعه است .این هم راهی برای
جلوگیری از تداوم بیشتر عمر جمهوری اسالمی و
تحمیل فالکت بیشتر به جامعه و هم در تقابل با
دشمنان انقالب و مخاطرات جنگ های قومی و
ارتجاعی جناح های گوناگون بورژوازی است.
ما در اعتصاب سراسری کردستان گفتیم مبارزه
علیه جمهوری اسالمی امر همیشگی ما است.
اعتصاب مردم برحق است .اما ما نمی خواهیم
اعتصاب مردم کردستان در چهارچوب جنگ نیابتی
احزاب ناسیونالیست و دخالت شیوخ خلیج و نقشه
ترامپ قرار بگیرد و به ابزاری برای قومی کردن
جامعه و مبارزه مردم تبدیل شود .این هشدار ما به
مردم کردستان بود که مبارزه شما و اعتصاب شما
علیه اعدام و علیه فالکت جامعه ،از حساب
ناسیونالیسم و قومی ها و بند وبست آنها با امریکا و
عربستان و بلوک ارتجاعی منطقه و هیات ها و
پول و اسلحه هایی که بین شان ردو بدل می شود،
جدا است .گفتیم مردم! اعتصاب شما و اعتراض
شما پاسخی به ندای قومی ها و "راسان" و جنگ
نیابتی شان نیست و نباید باشد .گفتیم ما این را نمی
پذیریم و اعتراض و اعتصاب مردم را نمی خواهیم
به کیسه آنها برود.
ما کمونیست ها و رهبران و فعالین آزادیخواه و
برابری طلب صفوف جامعه باید طبقه کارگر،
زحمتکشان ،مزدبگیران ،معلمان  ،رانندگان ،مردم
محالت ،بازنشستگان و زنان و جوانان انقالبی در
ایران را به این باور برسانیم که نیروی رهایی
جامعه فقط خود آنها هستند .سازماندهی اعتصابات
سراسری و قیام و انقالب همین امروز نه در آینده
نامعلوم تنها راه رهایی ما و جامعه ی ما از تباهی
ای است که به ما تحمیل شده است.
ما باید به نیروی خود جمهوری اسالمی را بزیر
بکشیم و انوقت هر کس بیاید و بگوید چه می خواهد
و برنامه خود را به محک جامعه بگذارد ،بدون
اینکه اسلحه ای در کار باشد .بدون اینکه مردم را
از اسلحه بترساند تا به او رای بدهند یا حاکمیتش را
بپذیرند .هیچ جریانی حق ندارد اسلحه بدوش به
محالت شهرها بیاید و مانور بدهد و رای مردم را
بخواهد و یا سیاست و برنامه اش را به مردم تحمیل
کند یا بگوید من حکومت می کنم  .آنوقت است که
شوراهای مردمی و شوراهای کارگری به انها
خواهند گفت :دست اسلحه و زورگویی و تفرقه به
نام این و آن قوم و ملیت و مذهب از زندگی ما مردم
محالت و شهرها کوتاه! این راهی است که ما در
پیش داریم و داریم طی می کنیم  .ما به جریانات
دیگر که به همه باهمی بودن دل بسته اند می گوییم
ما احساس خطر می کنیم در مقابل ارتجاعی که در
صفوف جنبش مردم نفوذ می کنند .ما در کردستان
احساس خطر می کنیم وقتی که مردم بپاخاسته رژیم
را به عقب نشاندند ناسیونالیستها و قومی ها بریزند
و با لشکر و حشم و پول و اسلحه عربستان و
ترامپ و غیره جناح پ ک ک از طرفی و مرکز
همکاری ناسیونالیستهای کرد از طرف دیگر سر
قدرت و ثروت با هم خواهند جنگید و سالمت و
امنیت جامعه را به خطرخواهند انداخت .مگر همین
اتفاق در کردستان عراق نیفتاد؟ چند بار جناح های
مختلف ناسیونالیست کرد از جناح طالبانی و

بارزانی و پ ک ک با هم جنگیدند و کشتند و
مردم را خانه خراب کردند .این آن خطری است
که ما باید از همین حاال جلوش را بگیریم و
نگذاریم اتفاق بیفتد .کسی که این خطر را نمی
فهمد و در کنار این جریانات ارتجاعی و پیمانها
و فراخوانهایشان قرار می گیرد ،دوست مردم
نیست .در سطح سراسری ایران هم همینطور
است.
کلی دارو دوسته و جریان ارتجاعی و شاهی و
مشروطه خواهی و لیبرالی و حتی خبرنگار و
فرماندهان مردم در دنیای مجازی هستند که
مردم را به این و آن عمل مورد نظرشان
فراخوان می دهند .این ها صف کشیده اند و در
کمال پر رویی هر اتفاق را به خود نسبت می
دهند ...این ها به چشم مردم خاک می پاشند ،مایه
زحمت فعالین و رهبران کارگران و مردم می
شوند ،و اکثرشان را ضد کمونیست ها تشکیل
می دهند .این ها مردم را ابزار سیاستهای ضد
مردمی می خواهند!
ما به این مخاطرات واقفیم و مردم را به آن آگاه
می کنیم و هشدار می دهیم و جنبش انقالبی ما و
مردم چشم به شوراهای مردمی و رهبران
کارگری و کمونیستهای واقعی در صفوف طبقه
کارگر و جامعه داریم تا اعتراض و اعتصاب و
قیام و انقالب خود را مستقل از ارتجاع با هر
نامی و در هر لباسی سازمان دهیم! رهبران و
شوراهای مردم است که تصمیم میگیرند کی
اعتصاب کنند و حتی روزهای قیام را تعیین کنند
و حاکمیت شورایی شان را از گزند ارتجاع
قومی و مذهبی و جناح های دشمن در لباس
دوست حفظ نمایند.
ما کمونیستها و آزادیخواهان و برابری طلبان
صفوف طبقه کارگر و مردم محروم در محالت،
دانشگاه ها و صفوف معلمان و زنان و جوانان
را به سازماندهی صف طبقاتی و انقالبی خود
دعوت می کنیم .جمع شویم ،مجامع عمومی و
شوراهای مردمی را بسازیم .حکمتیست های خط
رسمی در صف مقدم این جبهه و قطب اجتماعی
قرار دارد .تنها این می تواند استقالل و فاصله
مردم را از جریانات و نیروهای بورژوایی و
قومی و شاهی و مجاهدینی و غیره حفظ کند.

اولههین اصلههى که کارگر باید
در رد و قبول یک قانون کار
در نظر بگیرد اینست که من
بعنوان یک عنصر آزاد در این
جامعه در سرنوشت خودم ،در
محیط کار خودم ،در تعیین
اینکه نیروى کارم را دارم در
ازاء چه میفروشم و در چه
شرایطى قرار است کار کنم و
غیره ،چقدر سهم و نقش

دارم  .اولههین شاخص اینست
که کارگر بعنوان یک عنصر
آزاد و یک شهروند صاحب
اختیار ظاهر بشود.
منصور حکمت
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ناسیونالیسم و کمونیسم در کردستان
به بهانه اعتصاب اخیر در کردستان
وریا نقشبندی

اعتصاب عمومی اخیر در کردستان در اعتراض اعتصاب باال بود.
به اعدام رامین حسین پناهی ،زانیار و لقمان
مرادی و همچنین بمباران مقرهای دو حزب
دمکرات کردستان و کردستان ایران ،بحث و همانطور که گفتم تاریخا نیز کردستان سابقه چنین
جدل های را در میان طیف ها و جریانات اعتراضات و اعتصاباتی را در کارنامه خود دارد
مختلف مدعی چپ و همچنین راست ارتجاعی و به حق علیه اعدام و سرکوب و فقر یکپارچه
به راه انداخت .هر کدام به نحوی قصد مصادره علیه جمهوری اسالمی به میدان آمده اند.اشاره به
و زدن مهر خود به این اعتصاب را دارند .چند نمونه برجسته دیگر در مورد اعتراضات
چیزی که در این اعتصاب کتمان ناپذیر بود ،عمومی کردستان ،کمک میکند که مسیری را
هماهنگی کومله (سازمان کردستان حزب برای شکافتن و بیرون کشیدن این گرایشها از بطن
کمونیست ایران) با "مرکز همکاری احزاب این کنش های اجتماعی نشان دهد.
کردستان ایران" ،متشکل از حزب دمکرات
کردستان ،حزب دمکرات کردستان ایران ،کومله اعتصاب سراسری در واکنش به اعدام فرزاد
انقالبی زحمتکشان کردستان ایران ،کومله کمانگر در سال  ،۲۹تظاهرات های خیابانی و
زحمتکشان کردستان و سازمان خبات ،میباشد .اعتصاب در بعضی از شهرهای کردستان در
واکنش به قتل شوانه قادری توسط جمهوری
اولین فراخوان اعتصاب عمومی توسط "مرکز اسالمی در سال  ،۲۰اعتصابات بانه در واکنش به
همکاری احزاب کردستان ایران" برای روز بستن مرزها و همچنین کشتار کولبران ،تظاهرات
دوشنبه  ۰۹شهریور بود ،که با وساطت کومله ها در حمایت از کوبانی ،تظاهرات در اعتراض
علیزاده به چهارشنبه تغییر یافت .با تاخیری به ربوده شدن اوجاالن و یک لیست دیگر از
کوتاه ما شاهد فراخوان مشترک روند اعتراضات و اعتصابات کوچک و پراکنده که
سوسیالیستی کومله ،کمیته کردستان حزب شاهد آن بوده ایم ،نمونه هایی از اعتراض جامعه
حکمتیست ،کمیته کردستان حزب کمونیست علیه اعدام و فقر و کشتار جمهوری اسالمی اند.
کارگری ،مبارزان کمونیست و و کومله علیزاده میگویم کوچک و پراکنده اما نه به خاطر بی
بودیم .در حمایت از این اعتصاب لیست بلند اهمیت بودن یا بی تاثیر بودن آنها بلکه هیچیک از
باالیی از جریانات مختلف موسوم به چپ ،فعالین این اعتاصابات در یک ظرفیت عمومی مثل
و شخصیتهای سیاسی منفرد نیز بچشم میخورد اعتصابات سراسری ظاهر نگردیده اند .در کنار
که بعدها وقتی طبل رسوایی این احزاب فراخوان سنت اعتصاب عمومی ما اول ماه مه های با
دهنده در رابطه با همکاری با احزاب ارتجاعی شکوهی را در کردستان داشته ایم ،مراسم های
و ناسیونالیست کردستان و اینکه این اعتصاب روز جهانی زن ،تظاهرات علیه قتل های ناموسی
اساسا با هدف امتیازگیری کومله علیزاده از داشته ایم ،برای فعالین جانباخته کارگری و
مرکز همکاری بوده بصدا درآمد ،از این اجتماعی باشکوهترین مراسمهای یاد بود داشته ایم
فراخوان و اعتصاب اعالم برائت کردند.
که آخرین نمونه مربوط به جانباختن چهار فعال
نکته اساسی که فراخوان دهندگان چپ ما به محیط زیست مریوان بود.
شدت اصرار دارند آنرا زیر فرش کنند و یا با این مختصر توضیح از پتانسیل اعتراضی مردم
حداکثر با گله مندی درون خانوادگی آنرا حاشیه کردستان به بهانه های مخلتف علیه جمهوری
ای و از کنار آن عبور کنند رابطه همزمان اسالمی ،الزم است به ریشه های تاریخی و
کومله علیزاده با "مرکز همکاری احزاب سیاسی این نوع از تحرکات در کردستان،
کردستان" و فراخوان دهندگان دیگر به نام هژمونی های غالب و جدال و کشمکش بین آنها
"فراخوان پنج حزب و سازمان سیاسی" است .در هر دوره ،کردستان و اعتراضات دی ماه ،
جدال کمونیسم و
همکاری که همان وقت هم رسما و علنا اعالم مبارزه در کردستان،
شد .این هماهنگی را ابراهیم علیزاده قبل از ناسیونالیسم در کردستان و جمهوری اسالمی و
اعتصاب عمومی در مصاحبه با تلویزیون کومله ترویج ناسیونالیسم در کردستان پرداخت.
اعالم کرد .در نتیجه این ادعای فراخوان
دهندگان چپ ما که این هماهنگی "بدون اطالع
ما بوده"" ،بعدا متوجه شدیم" و توجیهاتی
اینچنینی را کسی جدی نمیگیرد .فراخوان کردستان و اعتراضات دی ماه
دهندگان "چپ" ما از این همکاری مطلع بودند و در جریان اعتراضات دی ماه و خیزش های
فرصت طلبانه خود را به ندیدن و نشنیدن زدند و سراسری که بوقوع پیوست ،جای کردستان به
تالش کردند با سورا شدن بر موج اعتصاب عنوان یکی از قطبهای که همیشه و از ابتدای
عمومی آنرا از آن خود کنند.
سرکار آمدن جمهوری اسالمی در تعارض با آن
اما اینبار هم اپورتونیسم این پنج جریانات کار
دستشان داد وعمال توسط علیزاده به کولی بده
اردوی ناسیونالیسم کرد و رقابت درون خانودگی
اش با رقبای خود در "مرکز همکاری" تبدیل
شدند .همکاری کومله علیزاده با راست ترین
باندهای ناسیونالیست کرد و اپورتونیسم جریانات
دیگر هرچند گذرا و موقتی اما جان تازه ای به
ناسیونالیسم کرد بخشید .این افتضاح سیاسی را
باید مدال گردن همه شان کرد.

اگر کمی از هیاهوی احزاب چپ دخیل در
فراخوان به اعتصاب فاصله بگیریم ،میتوان بهتر
به مفهوم و ماهیت اجتماعی این اعتراض
یکپارچه کسبه و بازاریان در کردستان پرداخت.
همچنین از ادعای احزاب ناسیونالیست راست و
باندهای ارتجاعی که تالش کردند از یک واقعه
تراژیک مشروعیتی برای خود کسب کنند،
فاصله بگیریم ،متوجه این واقعیت میشویم که بر
متن فضای ملتهب جامعه جریحه دار شده و
وجود اعتراضات وسیع دیگر زمینه یک
اعتراض وسیع و اعتصاب عمومی ،با توجه به
سابقه این نوع اعتراض ،با یا بدون این چنین
فراخوانهای نیز امکان بوقوع پیوستن این

بوده است ،خالی بود .فراموش نکنیم که ما در این
دوره با خیزش محرومان در بیشتر شهرهای ایران
روبرو بودیم ،خیزشی که تاریخ حیات جمهوری
اسالمی در تمام سالهای حاکمیتش به خود ندیده
بود .یک خیزش برخاسته از سالها اعتراض و
نارضایتی در گلو خفه شده که یکباره علیه کلیت
نظام به میدان آمد و یک نفر از چپ و راست
نتوانست آن را قلم بگیرد .دی ماه تبلور یک نه
بزرگ به انقیاد استثمارشدگان آن جامعه بود .این
اعتراض زلزله ای بر پیکر حاکمیت موجود
انداخت که آثار شکاف و ویرانی های آن را امروز
در کل سیستم به روشنی میتوان دید .این یک جدال
طبقاتی بود که در دی ماه خود را در خیابانها به
منصه ظهور رساند .هر چند بی سازمان بود،
حضور طبقه کارگر بعنوان یک طبقه در آن غایب
بود ،اما این ذره ای از خصلت طبقاتی این جدال و
خیزش کم نکرد .شاید برای بسیاری این سوال
پیش آمده باشد که چرا کردستان تحرکی از خود
نشان نداد و با شهرهای دیگر همصدا نشد؟ چرا
کردستان و اساسا سنندج دیر به میدان آمد؟ آیا
کردستان نسبت به این اعتراضات القید بود؟ آیا
خواسته و مطالبات طبقه کارگر و محروم در
کردستان با دیگر محرومان ایران یک جنس
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ناسیونالیسم و کمونیسم در ...
نیست؟ آیا خود را جدا از ایران میدانند؟ و خیلی
از این دست سواالت و تعابیر مختلف که جواب
به این سواالت میتواند هم آری باشد هم خیر که
آن نیز منوط به مولفه های دیگری است که در
اینجا به آنها اشاره میشود.
سیر این دور شدن مبارزات کردستان با مرکز یا
بخش های دیگر ایران که بوضوح به چشم
میخورد یک شبه بوقوع نپیوسته است بلکه
ماحصل سیاستهای درازمدتی میباشد که سالهاست
جمهوری اسالمی برای آن هزینه کرده و
محصولش را امروز دارد برداشت میکند .فقدان
این هم جنبشی از سر سیر بودن شکم مردم
کردستان نیست ،خبر از داشتن یک وضعیت
بهتر در کردستان نسبت به جاهای دیگر ایران
نیست بلکه برعکس آن میباشد .کردستان دهه
هاست برای یک زندگی بهتر فارغ از دسته بندی
های درون جمهوری اسالمی در مبارزه بوده و
هزینه های چه بسا سنگین تری نیز داده است.
آزمونهای تاریخی گرانبهای در مبارزه با
شوراهای اسالمی کار در کارخانه داشته است.
اعتصابات کارگری ،اعتراضات معلمان و
بازنشستگان فرهنگی ،خبازان و کارگران
ساختمانی دراین سالها ،نمونه های ازمبارزه
مشترک سراسری در ایران است .اما تاخیر در
حضور در خیزش دیماه نشانه نقش مخرب و
تفرقه افکنانه احزاب ناسیونالیست کرد در در
کردستان است.
اگر در دیماه ناسیونالیستهای کرد ،از چپ و
راست ،در کردستان بست نشسته بودند که ببینند
سیر این اعتراضات به کجا ختم میشود ،ما شاهد
تحرک کمونیستها در سنندج بودیم که صدای خود
را به این اعتراض سراسری رسانند .تحرکی که
علیرغم اینکه ادامه دار و سراسری نشد ،اما نشان
از وجود رادیکالیسم و کمونیسمی بود که در هر
شرایطی به درست قدم برمیدارد و از خود عکس
العمل نشان میدهد و اجازه نمیدهد ناسیونالیستها
مبارزه مردم در کردستان را قومی و محلی کنند.
همین را در رابطه جنبش کارگری و سایر
اعتراضات در جامعه منجمله خیزش دیماه میتوان
دید .دراعتراضات دی ماه نیز ما شاهد دخالت
فعال طبقه کارگر در خیزش های مردمی نبودیم،
یا اینکه ما هنوز با پدیده دستگیری فعالین
کارگری ،معلمان ،دانشجویان و  ....روبرو
هستیم ،بدون اینکه حمایت قاطع و وسیع کارگران
را پشت آنها داشته باشیم .اینها نشانه بی تفاوتی
طبقه کارگر یا بیگانگی طبقه کارگر با این
اعتراضات نیست .دالیل آنرا باید در جای دیگری
جستجو کرد .در کردستان نیز همین قضیه حاکم
است بعالوه اینکه کردستان بیش از هر جای
دیگری نیازمند یک رهبری پیوند دهنده با بخش
ها و اقشار دیگر جامعه است ،در کردستان
سیاست متحزب است و تقابل دو جنبش کمونیستی
و ناسیونالیستی بعنوان تقابل احزاب خود را نشان
میدهد و هژمونی هر کدام بر جامعه به معنی
وصل کردن مبارزات کردستان با کل ایران یا
جدا کردن آن از این مبارزات است.
در خیزش دیماه ما شاهد تقابل این دو جنبش
بودیم .ناسیونالیستهای راست با اعالم اینکه این
اعتراض به "ملت کرد" مربوط نیستند،
ناسیونالیسم چپ با گفتن اینکه "بگذارید ببینیم چه
میشود" و کمونیستها با تحرک اعتراضی به این
خیزش برخورد کردند.
کردستان و جایگاه آن در مبارزه سراسری
مراجعه به حافظه تاریخی و اشاره به چند نمونه
برجسته آن در کردستان ،میتواند کمکی باشد به
شناخت بهتر فضای سیاسی کردستان و تقابلهایی
که در هر دوره مردم کردستان در آن با حاکمیت
دست و پنجه نرم کرده اند.
مبارزه در کردستان از همان ابتدایی انقالب  ۵۱و
روی کار آمدن جمهوری اسالمی از جریان
نیافتاد ،برعکس برای ضد انقالب حاکم کردستان
به یکی از جبهه های سرکوب انقالب ،باز پس
گیری دستاوردهای انقالب و تثبیت خود و برای

طبقه کارگر کمونیستها به سنگر دفاع از انقالب و
ادامه آن تبدیل شد .در کردستان جمهوری اسالمی
با وضعیت به مراتب دشوارتر ،پرهزینه تری
روبرو بود و همچنین یک تهدید جدی تر بر سر
راه تثبیت نظام به نسبت مناطق دیگری که هنوز
در شوک ناشی از قدرت گرفتن جمهوری اسالمی
قرار داشتند ،بود .زیاد طولی نمیکشد که تقابل
در کردستان با نظام تازه به قدرت رسیده ،با حمله
جمهوری اسالمی به کردستان ،شکل نظامی به
خود میگیرد .در این دوره شاهد کوچ تاریخی
مردم مریوان در مرداد  ۵۲هستیم و راهپیمایی
حمایتی مردم سنندج و سقز و بانه و ،...به طرف
مریوان که توسط "جمعیت دفاع از آزادی و
انقالب" فراخوان داده شده بود ،هستیم .تشکیل
شورای شهر و محالت در سنندج ،جدال و
کشمش و درگیری نظامی احزاب با جمهوری
اسالمی که بخش عمده آن را در کردستان ،کومله
و دمکرات تشکیل میداد و همزمان جدال این
دوجریان با همدیگر ،کردستان را تبدیل به یک
جامعه با مرزبندی های مشخص سیاسی کرد.
جریانات مذهبی در صحنه مانند مکتب قرآن و
بعدها جریان رزگاری و خبات شانسی برای ادامه
حیات و کسب هژمونی در حیات سیاسی نداشتند.
کردستان صحنه تقابل طبقه کارگر و بورژوازی
چه در بعد سراسری ،در قالب مقابله با جمهوری
اسالمی ،و چه در بعد محلی ،در قالب جدال حزب
کمونیست ایران و حزب دمکرات شد .تقابلی که تا
امروز نیز با تمام فراز و نشیب هایی که طی
کردند ،ادامه دارد .تقابل سیاسی که از تپش
نایستاده است اما از شکل نظامی به تقابلی
اجتماعی تغییر کرده است.
تقویت کمونیسم در کردستان با این سابقه ،وزن و
موقعیت نقش اساسای در تقویت کمونیسم و
مبارزه طبقه کارگر و محروم در ایران دارد و
برعکس قوی شدن ناسیونالیسم کرد ،بخصوص با
پتانسیل ارتجاعی و ضد اجتماعی ایندوره خود،
میتواند مبارزه طبقه کارگر و مردم محروم برای
آزادی و رفاه و امنیت را با مخاطرات جدی
روبرو کند.
جدال کمونیسم و ناسیونالیسم در کردستان
ناسیونالیسم اگر در بخشی از شمال کردستان
دارای پایگاه مردمی بود ،در دیگر بخش های
کردستان علی الخصوص در جنوب کردستان
ضعیف بود .رسمیت دادن به خود را در سرکوب
آزادی خواهی و برابری طلبی مردمی میگرفت
که باورهای قومی و ملی نداشتند ،درحمله به
کمونیستها و همچنین نزدیکی به گروه های
ارتجاعی مذهبی در کردستان میگرفت .این دوره
ای بود که فعالیت نظامی در کردستان یک مشی
تفکیک ناپذیر مبارزه برای سازمان یافتگی خود
در جدال سیاسی -نظامی بود که جمهوری اسالمی
به مردم در کردستان تحمیل کرده بود .اما در
اواخر دهه هفتاد ،با پایان جنگ ایران و عراق و
محدود شدن مبارزه مسلحانه ،فعالیت از شکل
نظامی درآمد و شکل اجتماعی بخود گرفت .هم
چپ و هم راست در کردستان تا مدتها مات و
مبهوت این تغییر و دگرگونی بودند .اگر زمانی
این اسلحه بود که جان تازه ای به مبارزات
اجتماعی مردم علیه جمهوری اسالمی میداد و آن
را به حرکت درمیاورد ،اینبار مبارزه باید در
اشکال دیگری خود را ادامه میداد .مبارزه ای که
نشانی از تجربیات گذشته در آن سنت نبود .برای
ناسیونالیسم کرد این مسیر به مراتب مهیا تر از
جریانات چپ در کردستان بود .سرکوب و
دستگیری فعالین چپ ،تمرکز رژیم بر تحرکات
کمونیستها به نسبت ناسیونالیستها ،عمال دست
احزاب کردی را برای تاثیر گذرای بر پتانسیل
های اعتراضی و البته جنب و جوش بیشتر را باز
گذاشته بود .بنابراین ناسیونالیسم در این سالها
دست به زانو ننشسته بود و هرگاه به رنگی درآمد
تا بتواند هرآنچه که بویی از فرا قومی ،مترقی،
آزادیخوهانه و برابری طلبانه دارد را تصاحب کند
و اینبار هرچه بیشتر رنگ قومی گرایانه ،سنتی و
مرتجعانه به آن بزند .به عنوان مثال جنبش دفاع
از حق زن در کردستان را کمونیستها نمایندگی

کردند ،برای آن مبارزه و هزینه سنگین دادند .این احزاب برای جمهوری اسالمی صدها بار
هشت مارس ها را سازماندهی کردند .مبارزه بیشتر از عربستان و ترکیه و حتی آمریکا است.
زنان در کردستان را به مبارزه زنان در
شهرهای دیگر ایران متصل کردند .خواسته ها جمع بندی
سراسری و رادیکال بود ولی طولی نکشید که کمونیسم در کردستان با وجود اینکه از یک طرف
ناسیونالیسم ،زنان کرد را در مقابل زنان با سرکوب شدید هم از طرف جمهوری اسالمی
انترناسیونالیست علم کرد ،مراسم های هشت مواجه بود هم از طرف جریانات ناسیونالیسم
مارس را با لباس کردی و حفظ سنت های کردی مورد تعرض قرار میگرفت ،یک گرایش به شدت
اینبار به تن زنان دوخت ،تشکل های زنان کرد را استخوان دار و اجتماعی است .بعد از پایان یافتن
در شهرها براه انداخت و از خود بازتعریف مبارزه مسلحانه و برگشتن به پشت مرزهای
دیگری کرد.
ایران ،جریانات ناسیونالیست که در قالب تشکل
دالیل آن را در پایین با دو مولفه اساسی مورد های رنگارنگ بنا بر موقعیتی که جمهوری
اسالمی آن را فراهم کرده بود ،نیروهای معترض
اشاره قرار میدهم:
به وضع موجود را حول خود جمع میکردند،
چقدر در این تالش موفق عمل کردند موضوع این
نوشته نیست ولی بی گمان در به حرکت درآوردن
جمهوری اسالمی وترویج ناسیونالیسم در شریان قوم گرایی توانستند بخش های را از
کردستان
جامعه جدا کنند .در آن دوره پ ک ک علنا در
یکی از مهمترین مولفه ها و اولین آن مربوط به شهرهای ایران دفتر داشت و فعالیت علنی میکرد.
سیاست جمهوری اسالمی در کردستان میباشد .بعدها این مسئولیت به پژاک رسید و از طریق
سیاست جمهوری اسالمی در کردستان همیشه بر پژاک دفاتر خود را برای مدتی دوباره در
لوالی تفرقه قومی چرخیده است .دو هدف عمده کرمانشاه ،کردستان ،ارومیه و همدان دایر کرد.
را جمهوری اسالمی در این سیاست در پیش حتی آخوندهای کردستان با لباس کردی در جامعه
گرفته است ،هرچند این سیاست تنها مختص به ظاهر میشدند ،در موعظه های خود لباس کردی
کردستان نیست و مناطق دیگر ایران نیز به شدت بر تن میکردند ،و از اسالم و حقوق کردها و
تحت ظلم و اجحاف قرار دارند اما بی شک کرد مسلمان فغان سرمیدادند .همزمان پژاک،
پرونده کردستان درجایگاه متفاوتی برای حاکمیت دمکرات و کومله های زحمتکشان که برای
دارد که در قسمت مقدمه به آن اشاره کردم .اما مذاکره کردن با مقامات امنیتی و سیاسی جمهوری
این دو هدف چیست؟ اول دور کردن پتانسیل ضد اسالمی دست و پا میشکستند ،هر از چند گاهی
حکومتی کردستان ،که هنوز بعد از چهل سال از دست به اقدامات نظامی میزدند وهمیشه با تلفات
هر فرصتی استفاده میکند تا علیه نظام به میدان سنگینی به پشت مرزها برمیگشتند.
بیاید ،از مناطق دیگر ایران است .ایجاد دو همکاری کومله علیزاده ،بعنوان جناح چپ
دستگی میان خواسته های مشترک این بخش از ناسیونالیسم کرد ،با مرکز "همکاری احزاب
ایران با "مرکز" با زدن رنگ قومی و گاها کردی" در فراخوان به اعتصاب عمومی ،حمایت
مذهبی به مردم در کردستان ،متقابال زمینه تقویت فرصت طلبانه سایر نیروهای "چپ" از این،
گرایش ناسیونالیستی کرد را فراهم میکند .حداقل برای کوتاه مدت مشروعیتی دوباره به
کردستان تحت نفوذ ناسیونالیستهای کرد که تشنه نیروهای سناریوی سیاهی "مرکز همکاری" که
مذاکره و امتیازگیری اند برای دستگاه حاکمیت مردم در کردستان دست رد به سینه شان زدند،
دارای مطلوبیت بیشتری است تا کردستان تحت بود.
نفوذ چپ و کمونیستها!.
در جدال و تقابل طبقه کارگر و بورژوازی کرد،
برای حکومت ،تبانی و زد و بند با جریانات در تقابل کمونیستها و ناسیونالیستهای کرد ،کومله
ناسیونالیست همیشه مطلبوتر از جدال با جریانات یکبار دیگر سنگر دوم را انتخاب کرد و جریانات
چپ در کردستان است .آنها لبیک قاسملو رهبر چپ را به سیاهی لشگر امیتاز گیری خود از
حزب دمکرات به خمینی را در تاریخ حاکمیت رقبای هم جنبشی اش در "مرکز همکاری" کرد.
خود ثبت کرده اند ،مماشت و همکاری این حزب
با جمهوری اسالمی علیه کمونیستها را تجربه امروز تقابل کمونیستها با این وضعیت و بعد از
کرده اند ،میدانند که تمام اقمار ناسیونالیست کرد با خیزش های دی ماه از نان شب واجب تر و
یک چرخش قلم قابل کنترل هستند و چراغ ضروری تر است.
سبزهای این احزاب را برای روز مبادا نگه داشته
اند ،میدانند حتی با ترور رهبرانشان باز این
احزاب هستند که پاشنه دفاتر جمهوری اسالمی را چند کلمه در مورد اعتصاب عمومی
در کردستان عراق برای مذاکره با عوامل
اطالعاتی از پا درمی آورند .حتی به خوبی آگاه اعتصاب عمومی دوره ای سیاست ما کمونیستها
هستند که موش دوانی های این احزاب در حمله به برای سازمان دادن اعتراضی اجتماعی علیه
این پایگاه و آن پایگاه نه از سر موقعیت باالی این جمهوری اسالمی بود .سوال این است آیا امروز
احزاب بلکه از استیصال و احتضار آنهاست .و پس از خیزش دیماه اعتصاب عمومی کماکان
بنابر همین شناخت جمهوری اسالمی از این تاکتیکی فعال ،رو به جلو است؟
احزاب ناسیونالیست ،ترجیح میدهد که توجه
کردستان را بیشتر به طرف این احزاب معطوف مبارزه ما کمونیسها از امروز و بعد از خیزش
کند تا بدین وسیله بتواند در فردای تحوالت های دی ماه دیگر اعتصاب و خانه نشینی نیست
احتمالی کردستان ،از آن به عنوان برگ برنده بلکه تشکیل شوراهای محلی و کارگری سرزنده
و جسور و اعالم اینکه دیگر وضع موجود را
علیه دشمنان خود بکار بگیرد.
نمیپذیریم است .در این راستا افشا نیروهای
مولفه دوم مربوط است به احزاب ناسیونالیست در ناسیونالیست و سیاستهای اولترا ارتجاعی آنان،
کردستان که به لطف جمهوری اسالمی توانسته اند مقابله با قومی کردن مبارزه مردم و همزمان
به حیات سیاسی خود ادامه دهند ،در واقع اگر مقابله با چپ اپورتونیستی که آگاهانه یا نا آگاهانه
ناسیونالیسم در کردستان هنوز بعنوان یک گرایش در این سناریو سهیم میشود حیاتی است .باید علیه
سیاسی توسط احزاب کردی باد زده میشود ،نه از این نمایندگان دولتهای ارتجاعی منطقه که جنگ
باور مندی آنها به خواست و مبارزه مردم نیابتی را به نام مردم کردستان به این مردم تحمیل
کردستان علیه جمهوری اسالمی است و نه حتی میکنند ایستاد و اتفاقا اعتراض و راهپیمایی راه
در باور به خود به عنوان گرایشی که این خواست انداخت .یک بار برای همیشه باید تکلیف خود را
مبارزه طلبی مردم را تامین کند همانطور که از با این جریانات ارتجاعی کردستان مشخص کرد و
هر فرصتی برای سهم بردن از قدرت هم با یک کمونیسم اجتماعی و کارگری را به محیط
جمهوری اسالمی به پای میز مذاکره میرود و هم زیست و کاری جامعه برد.
مزدوری هر ارتجاعی در منطقه را میکند تا سر
سوزنی هم که شده از این قدرت سهمی برده باشد.
اگر عربستان سعودی میتواند امروز به راحتی این
 ۹۱اکتبر ۸۱۹۲
احزاب را در مشت خود بگیرد ،سهولت خریدن
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در صورت فروپاشی جمهوری اسالمی،
حفظ مدنیت جامعه بدست چه کسانی
ثریا شهابی

رقم میخورد؟

مقدمه :متنی که میخوانید مصاحبه تلوزیون رهایی
زن با ثریا شهابی است که هفته اول اوت ۰۲۰۲٬
از این تلوزیون پخش شده است.
مینو همتی :رژیم اسالمی همچیون خیری پیییر در
گل مانده و از نفس افتاده ،نه راه پیس دارد و نیه
راه پیش و این در حالیست که ،ماشاهد آن هسیتیییم
که مردمی جوان و تازه نفس بمیدان آمده تیا دسیت
حاکمان زر و زور و تزویر را بیرای هیمیییشیه از
زندگی خویش کوتاه کند .اعتراضات سراسری بیه
وضعیت اسفبار اقتیصیادی ،بیییکیاری ،بیی آبیی و
گرانی و مهمتر از هیمیه کیور شیدن روزنیه هیای
امید به اصالح پذیری رژیم اسالمی ،ناقوس پاییان
این تراژدی چهل ساله را بصدا درآورده است .در
این رابطه اوضاع امروز و آینده را با ثریا شهابی
فعال سیاسی مارکسیست و مدافیع حیقیوق زنیان و
کودکان ،که طی سیالیییان دراز میییهیمیان بیرنیامیه
رهائی زن بیوده انید را بیه بیحیث و تیبیادل نیظیر
میگذاریمثریا شهابیی عیزییز بیا عیرض سیالم بیه
برنامه رهائی زن خوش آمدید.
مییییینییوهییمییتییی :از قیییییام گییرسیینییگییان در دیییمییاه تییا
اعتراضات سراسری در شیهیرهیای میخیتیلیف در
هفته های اخیییر ،سیرانیجیام نیافیرجیام میییوه هیای
اقتصادی برجام و شروع تحیرییم هیای اقیتیصیادی
خبر از شروع یک پایان میدهد .پائیینیی هیا دییگیر
حتی تحمل یکروز حاکمیت سیاه رژیم اسالمیی را
نیدارنید و بیاالئیی هیا نیییز تیوان پیاسیخیگیوئیی بیه
نیازهای اولیه جامعه از قبیل آب آشامیدنی ،نیان و
اشتغال را ندارند .شما سیر تحوالت را چگونه می
بینید؟
ثریا شیهیابیی :هیمیانیطیور کیه شیمیا اشیاره کیردیید
حکومت توی بن بست هست ،نه راه پیش و نه راه
پس دارد .این بحران ،بحران سرنگونی جمهیوری
اسالمی است .بحران تالشی ،خیالیصیی ،بیه زییر
کشیده شدن و پروسه اتمام جمهوری اسالمی ست،
تردیدی در این نیست.
جمهوری اسالمی از دو خیرداد بیه بیعید بیحیران
سرنگونی دارد ،ما به آن بحران آخر گیفیتیییم .ایین
بحران ادامه همان بحیرانیی اسیت کیه در هیییجیده
تیرها آغاز شد و اینها با پدیده دو خرداد و شیکیاف
با غرب ٬و در تحرکات منطقه توانستند جان سالم
از آن بحران به در ببرند .دوخرداد تمیام شید ،میا
بحران سرنگونی داشتیم که باز به میییدان آمید در
قامت چپ در دانشگاه ها سر درآورد ،داب بود که
سرکوبش کردنید .در اخیتیالفیات خیودشیان سیوار
جنبش اعتراضی مردم شدند و جینیبیش سیبیز را
داشتیم که آن هم عمرش به پایان رسید.
تفاوت این بحران با بحران هیای قیبیل ایین اسیت٬
کییه تییمییام ابییزارهییای ایییدئییولییوژیییک ،بییهییانییه هییای
نظامی ،دشمن تراشی در منطقه و همه این بیهیانیه
ها به پایان رسییده اسیت .بیه عیالوه ،ییک خیییل
عظمی از محرومین ،که نان می خواهند ،رفاه می
خواهند ،آزادی می خواهند ،به مصاف شیان آمیده
است .دیگر این سیازمیان و آن سیازمیان نیییسیت،
رفراندوم و انتخابات و دعوای این باند با آن بیانید
که سوار اعتراضات مردم بشوند ،این پدیده ها در
میدان نیست .آن چیزی کیه در میییدان اسیت تیوده
میلیونی اسیت کیه بیه تینیگ آمیده اسیت .بیه قیول
خودش می گوید دشمن ما همین جاسیت .دشیمینیش
را می شناسد .امیدی بیه هیییچیکیدام از جینیاح هیا
ندارد “.اصالح طلب  ،اصول گیرا دییگیه تیمیومیه
ماجرا“حرف عیمیییق دلیش اسیت .و عیلیییه نیظیام
سرمایه به میدان آمده ست .این جدال  ،جدال برای
رفراندوم وانتخابات آزاد و مجلس و شورای شهیر
و اینها نیست .این یک جیدال از پیایییین اسیت .بیه
نظر من بخشی از طبقه کارگر اسیت و جیدال بیر
سر رفاه و آزادی است .رفاهی که سیرمیاییه داری

نمی تواند بدهد .در حداقیل تیریین سیطیحیش ،نیمیی
تواند جواب بدهد .امروز می بینیم که جامعه را بیه
چه گرسنکی کشانده است.از نظر اقصادی بیه چیه
لبه پرتگاهی کشانده ست .به هر حال این بن بسیت
بن بست آخر است ایین جیدال ،جیدال سیرنیگیونیی
جمهوری اسالمی ،تالیشیی جیمیهیوری اسیالمیی و
خالصی از جمهوری اسالمی ست.
سوال این است ٬که به چه شکل  ،در چیه پیییچ و
خم هایی ،در چه سیری این پروسه به پایانیش میی
رسد .چه کسیی در ایین جیدال پیییروز میی شیود؟
شانس پیروزی محرومین و طیبیقیه کیارگیردر ایین
جدال ،که به جنگ حاکمیت آمده اند باالست .منتهیا
مس له ،مس له پایان بعد از جمهوری اسیالمیی سیت
و امروز همه دارند به آن فکر می کنند .از راسیت
دفاتر فکری آمریکا و ناتو تا جنبش کمونییسیتیی تیا
خود حاکمیت و باندهایی کیه کیمییین کیرده انید کیه
احتماال بتوانند که در شرایطی ایفای نقش بکننید تیا
دسته جات قومی ومجاهدین ،همه دارند بهش فیکیر
می کنند .منتها آنهاییی کیه دارنید عیمیل میی کینینید
جنبش طبقه کیارگیر و جیمیعیییت میییلیییونیی میردم
محیرومیی اسیت کیه نیان میی خیواهید ،آزای میی
خواهد ،رفاه می خواهد ،و اینها حتی هوای آزاد و
آب آشامیدنی را نمی توانند تهیه بکنند .به هر حیال
این بن بست  ،بن بست بحران و سرنگونیی اسیت.
با این تفاوت که صفی که به مصیافیش آمیده اسیت
دیگر قابل سرکوب نیست ،قابل به تسیلیییم کشیانیدن
نیست .آمده و جنگ آخرش را می کند .به هیرحیال
باید به پیشواز رویدادها رفت ،این سیری است کیه
از خیزش دی ماه شروع شده است و هیمیه دارنید
خودشان را برایش آماده می کنند.
مینوهمتی :سران حکومت اظهار میدارند که نیظیام
سرنگون شدنی نیست ،نمیگذاریم ایران لیبیی شیود
و یا اخیر آقای خاتمی از غار کهف بیرون آمیده و
فرموندن که فروپاشیی رژییم در کیار نیییسیت .از
کوزه همان بیرون طیراود کیه در اوسیت ،بینیظیر
میرسد که هرآنچه میگویند نیست در واقع کیابیوس
شبانه آقایان هست .آقای ظریف هیم کیه بیا سیییلیی
صورت نظام را سرخ نگه میدارد وقتیکه میگویید
"اوضاع کامال خوبست" ،بنظر شما در انیدرونیی
آقایان ،مراسم فاتحه خوانی برای نظام با این شکل
و شمایلش شروع شده است؟
ثریا شهابی :به نظر من خطیاب خیاتیمیی و ژسیت
های ظریف ،بیشتر از اینکه رو به مردم باشد ،بیه
اصطالح اعمال و اظهار قدرتی باشید کیه رو بیه
مردم اعالم کنند که کنترل دارند ،اساسا خطاب بیه
خودشان است .دارند به خودشان اعتیمیاد بیه نیفیس
می دهند .و به صیفیوف خیودشیان میی گیویینید کیه
مقاومت کنید ،تسلیم نشویید ،میقیاومیت کینییید و میا
هنوز شانس داریم.
در نتیجه این حرف ها را بیایید در ایین سیطیح در
نظر گرفت ،که اینها با خودشان حرف میی زنینید،
به خودشان دلداری می دهند و به خودشان اعتیمیاد
به نفس می دهند .که میاجیرا تیمیام نشیده اسیت .و
آنطوری که پایین دارد اعالم می کند میاجیرا تیمیام
است تمام نیست .امید دارند بلیکیه شیکیافیهیای بییین
المللی ،بلکه برکتی  ،طاعونی ،جنگی ،چیییزی از
آسمان ببارد ونجاتشان بدهد .در نتیجه اینها بییشیتیر
ارزش مصرف داخلی دارد .و در میورد لیییبیی و
سوریه ای شدن که حیاال در خیود حیاکیمیییت ،در
مورد خطرش صحبت می کنند و به آن دامین میی
زنند ،در واقع وسیله ی ترساندن و وسیله به تسلییم
کشاندن مردم است کیه بیردی نیدارد و میردم میی
گویند "دشمن ما داخلی است و هیمییین جیاسیت "و
دشمن خود را می شناسند .طیفی در اپیوزیسیییون
هسییت کییه بییه اصییطییالح خییودشییان را چییپ و
سوسیالیست و طرفدار طبقه کارگر مییدانینید ٬کیه
اینها جنسا ً از جنس توده ای اکثریتی هسیتینید روی
این سرمایه گذاری کیردنید و در واقیع عیلیییه ایین

تحرک ازپایین دارند قلم فرسایی میی کینینید .ایینیهیا
حاشیه ای هستند و سیر رویدادها اینها را عمال بیه
بیرون پرتاب کرده ست.
ایران  ،سوریه و لیبی بشود ،یک رکن سورییه ای
و لیبی کردن ایران ،خود جمهوری اسیالمیی اسیت
عراق را ناتو بمیبیاران کیرد ولیی عیراقیییزه شیدن
ایران پروژه جمهوری اسالمی بود و هیمییین االن
شاهدش هستیم .دسته جات قومی و مذهیبیی را بیاد
زدن در منطیقیه ییک رکینیش جیمیهیوری اسیالمیی
است .در نتیجه تداوم وضع میوجیود اتیفیاقیا خیطیر
لیبی و سوریه ای شیدن را اییجیاد میی کینید .و از
طرف دیگر خالی کردن میییدان ،بیرای نیییروهیای
ارتجاعی  ،انطور که طیف توده اکثریت و جنبیش
آنها و روشنفکران چپ ناسیونالیست دست راسیتیی
پرو حکومت ٬دارند بهش دامن می زنند و ییا خیود
حکومت دارد بیهیش دامین میی زنید ،در واقیع از
میدان به در کردن قدرت پایین است از میییدان بیه
در شدن قدرت از پاییین اتیفیاقیا خیطیر میخیاطیرات
جریانات ارتجاعی و شانس آنها را بیاال میی بیرد.
برای کم کردن شانیس جیرییانیات ارتیجیاعیی و بیه
حداقل رسیانیدن خیطیر لیییبیی و سیورییه ای شیدن
ایران ٬باید متحد شد .میبیارزه را ادامیه داد .بیایید
متشکل شد طبقه کارگر در میراکیز صینیعیتیی بیایید
برنامه عمل داشته باشد ،متحد و متشکل بشود و بیا
حزب سیاسی اش به میدان بیاید .این قوی تیریین و
محکم ترین راه جلوگیری از سوریه کیردن اییران
است که جیمیهیوری اسیالمیی را بیا پیرچیم چیپ،
کمونیسم  ،با پرچم محیرومییین ،بیا پیرچیم فیعیالییین
جنبش حق زن ،با پرچم جینیبیش میتیرقیی دفیاع از
محیط زیست ،با اینهیا بیه زییر کشیییده بشیود ٬تیا
دست تحرکات قومی و مذهبی و امیثیال میجیاهید،
که اینها امروز شانسی ندارند ،کیه امیروز وسیییلیه
بزرگ نمایی انها بیرای تیرسیانیدن میردم و تیالش
بیرای رهییبیرتییراشیی بیرای آنیهییاسیت٬کیوتییاه کییرد.
خطرشان را با نه با کنار کشیدن ٬کیه بیا تیقیوییت
مبارزه مان می توانیم به حداقل برسانیم.
میینیوهیمیتیی  :در صیورت فیروپیاشیی نیظیام و ییا
کودتاهای نیظیامیی و بیجیان هیم افیتیادن دسیتیجیات
حکومتی ،سرنوشت مدنیت در آن جیامیعیه بیدسیت
چه کسانی رقم خواهد خورد؟
ثریا شهابی :اجازه بدهید ابتدا در مورد خطر کودتا
و به اصطالح جدالهای تعیین کننده از باال صحبیت
کنم .به نظر من این شانس امروز خیلی کیم اسیت.
نه به خاطر اینکه اینها خصلت شان را ندارند و یا
نمی خواستتند اینکار را بکنند اینها علیه هیمیدییگیر
کودتا کردند ،یاران همدیگر را کشتند .قیطیب زاده
را اعدام کردند و بینیی صیدر را بیییرون کیردنید،
رهبران جنبش سبزشان هنیوز تیوی حصیر هسیت
اینها می خواستند و می خواهند اگر بتوانینید کیودتیا
بکنند .ولی نمی توانند .امروز دیگر آن شیانیس را
از دست داده اند .هر نوع شیکیاف جیدی در بیاال،
پایین را عیلیییه شیان بیه میییدان میی آورد .و اگیر
روزی می توانستند درشرایطی که جامیعیه سیاکیت
است و اینها به اصطالح هیر میعیتیرضیی را ،هیر
زنی را که تار مویش پیدا بود می توانستینید شیالق
بزنند و یا توی زندان بیاندازند ،آن روز اگیر میی
توانستند علیه هم کودتا کنند و سپاه اینکار را بکینید
و یا بیت امام این کار را بکینید ،اصیالح طیلیب و
اصول گرا این کار را بکینید ،امیروز دییگیر نیمیی
توانند .امروز شانس کودتا از دست شیان در آمیده
است .مگر اینکه این جنبش سرنگونیی ،ایین سیییل
خروشان محرومینی که علیه شان بیه میییدان آمیده
اند ،ازمیدان به در بروند .با این وجود هیم کیودتیا
نجات شان نمی دهد.
در نتیجه در ایران ،کیودتیای داخیلیی را کیه سیپیاه
بگوید انجام میدهد ٬اساسا بیرای روحیییه دادن بیه
خودشان است و عملی نیست .دارند روزمیره سیر
می کنند و امید بسته اند به برکاتی از نوع طاعیون
و جنگ و اتفاقاتی اینچنییینیی کیه بیتیوانید میردم را
ساکت و عقب بنشاند .آنهم حتی موقتی خواهد بیود.
اینها اگر بخواهند کودتا بکنند باید ییک چیییزی را
تصییحیییییح بییکیینیینیید .کییودتییا یییا هییر نییوع آلییتییرنییاتیییییو
بورژوایی یا آلترناتیو راست باید بتواند یک چیزی
بدهد .در نتیجه االن مردم فشار اقتصادی خفه شان
کرده ست و برای این به میدان آمده اند .چکار میی
خواهند بکنند چطوری می خواهند کاهشش بدهینید.
اگر بتوانند وعده اصالحات و اصیالحیات سیییاسیی
در سطح وعده بدهند و چهارتا حیرف پیوچ و بیی
مایه حقوق شهروندی و یا مانند دو خرداد خیاتیمیی
بتوانند ژشت هایی بگیرند ،با اقتصاد میی خیواهینید
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چیکار بکنند .هیچ جناحیی در بیورژوازی نیه در
حاکمیت و نه در اپوزیسیون جوابی برای اقیتیصیاد
ایران ندارند .آنها شانس کیودتیا هیم نیدارنید بیرای
اینکه بخواهند کیودتیا بیکینینید چیه چیییزی را میی
خواهند اصالح بکنند .کسی که کودتا می کینید میی
گوید البد یک چیزی را می خواهم اصالح بیکینیم.
اینها ادعاهای مبارزه با اختالس و فساد را داشتند،
به این دست برده اند ،ایین تینیهیا بیرگیه بیرنیده ییی
هست که راست در قدرت ،همیشه میی گیویید مین
خودم بیایم و خودم را صالح بکنم و به اصیطیالح
هرس بکنم و مثال جلوی فساد رابگیرم.
شاه هم این تجربه را کرد .منیتیهیا االن در اییران،
فساد ،اختالس و دزدی به نظام اقتصادی ،به نظیام
سرمایه داری ایران گره خورده اسیت .بیا فسیادی
که مثال در یونان هست ٬فرق می کند .با فسیادی
که حتی در ترکیه هست فرق می کینید .بیا فسیاد و
چپاول واختالسی که در مکزیک هست فیرق میی
کند از این زاویه فرق می کند که نیظیام سیرمیاییه
داری در ایییران بییا نییقییالب  57ضییربییه خییورد و
بازسازی این چهل ساله توسط طبیقیه ای صیورت
گرفته و نمایندگانش که جمهوری اسالمیی بیاشینید٬
که هر روز منتظر بودند که روز بیعید از قیدرت
بیفتند .در نتیجه اعتماد به نفس این را نداشیتینید کیه
فکر کنند صد سال حاکمیت می کنند .در نتیجه افق
بییلیینییدتییر و سییودآوری دراز مییدت تییری را نییمییی
توانسته اند که مد نظر داشته باشند.
بچاپ بیچیاپ و ایینیکیه خیودشیان دالر میی دهینید
خییودشییان مییی خییرنیید و خییودشییان مییی فییروشیینیید.
واردات را می بندند و خودشان وارد میی کینینید و
صد برابر می فروشند و پر کردن جیب ایین قشیر
مولتی میلیاردر وحشیتینیاکیی کیه شیمیا قصیرهیا و
زندگی شان را در تهران می بینید ،قابل مقایسه بیا
مولتی میلیاردرهای آمریکا و انگلیس هم نییسیت و
حتی جلو هم زده است .اینیهیا هیمیه ش میحیصیول
کییارکییرد نییظییام سییرمییایییه داری سییت کییه فسییاد،
اختالس ،دزدی ،بچاپ بچاپ و سیرییع ییک قیران
را تبدیل به یک میلیون کردن ظرف دو روز  ٬کیه
شما اینچینییین سیییری را در نیظیام اقیتیصیادی بیه
اصطالح با یک کارکرد روتین تری نیمیی بییینییید.
این جزو انتگره سرمایه داری ایران اسیت .طیبیقیه
سرمایه دار و بورژوازی ایران ،با این خودش را
حفظ کرده است .به این شکل سودآوری کرده و به
این شکل طبقه ش را وسعت داده اسیت و بیه ایین
شکل نظامش را نجات داده است ،در نتیجیه ایینیهیا
شانس مبارزه با اختالس را هم ندارند.
می خواه بگویم اگر کودتا معنیی داشیت البید بیایید
بگوید که من با اختالس مبارزه می کنم !شیشیصید
هفتصد نفر را از خودشان اعدام می کرد وبعد می
گفت ما جواب یکی از خواسته های میردم را میی
دهیم که علیه اختالس و دزدی فرییاد میی زنینید و
می داننید کیه فیقیر و نیداری شیان ،مینیشی ثیروت
آنهاست .می گفت با اینها مبارزه می کنم شیشیصید
هفتصد تاییی از خیودشیان را اعیدام میی کیرد .و
ظرفیتش دارند که رو این کار را بکنند .ولیی بیایید
بعدش نشان بدهند که افسار گسیخته اختالس که از
آن طرف دالر می دهند و ازآین طیرف خیودشیان
جمع می کنند را مهار می کنند .ولی نیمیی تیوانینید
این را جمع بکنند برای ایینیکیه ایین جیزو انیتیگیره
سرمایه داری در ایران است .این جزو فرهنگ و
سنت طبقه ای است که چهل سال اسیت کیه حیاکیم
است شما این را در برزیل نیداریید ،در میکیزییک
ندارید .در برزیل و مکزیک ،حاکمیت  ،فکر نمی
کند که هر روز طبقه کارگر سرش میی رییزنید و
سرنگونش می کنند .اهرم فشارهای طبقه کیارگیر،
جنبش های اجتماعی را رو دور خود احساس می
کند ولی اینها اهرم فشارند و نه خطر بالفعل بیرای
بقا نظام شان .ولی جمهوری اسالمی خطر جنیبیش
سرنگونی را چهل سال است کیه بیاالسیرش دارد.
هیی میی گیویید حیفیظ نییظیام حیفیظ نیظیام .از اییین
انتخابات به آن انتیخیابیات ،از ایین تیحیرک بیه آن
تحرک نظام نجات پیدا کرد ،از جنگ هشت سیالیه
به شکاف با آمریکا نجات پیدا کیردییم .چیهیل سیال
است که می گوید نظام را حفظ کردیم .در نیتیییجیه
طبقه ای که در این نظام سوخت و ساز کرده ،میی
دانست که باید زود جیبش را پر بکند و گرنه فیردا
ممکن است نماند .این را چطور می توانید اصالح
کنید نظام سرماییه داری در اییران قیابیل اصیالح
نیست نه برای اصالح طلب نه بیرای اصیولیگیرا،
نه با کودتا نه برای سپاه و نه برای آقیای پیهیلیوی.
اگر امروز آقای پهلوی داعییه سیلیطینیت و داعیییه
رهبری سرنگونی جمهوری اسالمی را نمی کینید
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در صورت فروپاشی ...
و مدام می گوید مردم مردم .می گوید خیوب مین
با این پدیده چکار کنم ،چطوری می تیوانیم هیفیتیاد
میلیون دهان باز ،مدعی  ،که یک انقالبی را پشت
سر گذاشته و حاکمیت را بیه زییر کشیییده و میی
خواهد ییکیی دییگیر را هیم بیه زییر بیکیشید ،مین
چطوری می توانم به نیازهای این جواب بدهم .بیا
کدام مناسبات اقتصادی ،بیا کیدام اقیتیصیاد رو بیه
شکوفایی.

مدنیت را جنبش سوسیالیستیی میی تیوانید بیییاورد.
مهم نیست که آقای پهلوی چقدر خودش در ذهنییت
خودش فکر کند که مدرن است و لیییبیرال اسیت و
می خواهد که ایران ،ایران بماند و نمی خواهد کیه
متالشی بشود ،ولی بیی راه حیلیی اقیتیصیادی اش
ترامپ را می آورد،مجاهد را می آورد و طیفی که
پشت سرش هست را می آورد کیه بیا نیوسیتیالیژی
احیا گذشته ،سرباز انواع و اقسام دسته جات قومی
و مذهبی و ملی و مذهبی می شوند .آقای پیهیلیوی
امید بسته اند به سپاه و بسیییج و ارتیش ،بیلیکیه از
اینها بکند و یک سیازمیانیی بیرای خیودش درسیت
بکند ،اینچنین اتفاقی نمی افیتید .بیه هیر حیال میی
خواهم بگویم که مدنیت را این جنبش میی آورد و
تالشی مدنیت را تمام راست می آورد .مهم نیسیت
کییه چییقییدر لیییییبییرال بییاشیید یییا چییقییدر داعیییییه هییای
آزادیخواهانه داشته باشد ،اینها به بیرون پرت میی
شوند.

ادعاهایی که می کنند که ایران کره جنوبی میییشید
و یا ژاپن میییشید ایینیهیا آرزوهیای سیرکیوب شیده
بورژوازی ست که هیچوقت در ایران ،منشا رفاه،
منشا بهبود همگانی و پایدار ٬نبوده است .اگر در
مقطعی زیر فشار اعتراض پایینی ها ،زییر فشیار
یک مناسباتی یا وضعیت اقتصادی بهتری توانسته
است کارهایی بکند ،ولی هیییچیوقیت ،هیییچ درجیه راه حل هایی که راست در مقابل شراییط امیروز
بیهیبیود پیایییداری را در اییران نییتیوانسیتیه بیوجییود قرار میدهد عمال منجر به تالشی مدنیت میشود و
جوابی که جنبش میحیرومییین دارد نیه تینیهیا حیفیظ
بیاورد.
مدنیت  ،که یک جامیعیه آزاد و بیرابیر را در بیر
دارد .برای اینکه راه حل اقتصادی دارد .راه حیل
در نتیجیه میی خیواهیم بیگیوییم کیه ایین تیحیرک ،سیاسی و آزادی های سیییاسیی اش را در خیدمیت
تحرک ضد سرمایه داری اسیت و اگیر شیمیا میی اجرای راه حل های اقتصیادی اش میی گیذارد .و
بینید که از سیپیاه و بیییت امیام و بیا کیودتیا و بیا می تواند که جامعه ایران را از این مسیر پیر پیییچ
هیچکدام از اینها پروژه قطعیی شیان نیییسیت کیه و خم به یک جامعه آزاد و برابر به سالمت عیبیور
بخواهند دخالت بکنند .و حتی راسیت نیمیی تیوانید بدهد.
دخالت بکند ،برای این است که جواب ندارنید ،بیه
خواست جنبشی که با مطالباتی به میدان آمده است
که سرمایه داری نمی تواند جواب بیدهید و خیطیر مینوهمتی :از نظر من هر تحول جدی سیییاسیی و
سوسیالیسم ،برای شان جدی است .در نتیجه هیمیه اجتماعی مستقیما به جنبش رهیائیی زن ربیط دارد
زیرا که در سرنوشت میلیونها زن و کودک تیاثیییر
دارند پراگماتیستی عمل می کنند.
مستقیم و روزمیره میییگیذارد .شیمیا صیحیبیت از
“منشور سرنگونی جمهیوری اسیالمیی *”کیردیید،
اییینییکییه شییمییا راجییع بییه خییظ شیییییرازه جییامییعییه و میتوانید برای بینندگان ما توضییح دهییید کیدام بینید
سرنوشت مدنیت صحبت کردید .سرنوش میدنیییت این منشور مستقیما حقوق برابر زنیان را در ایین
به دست این جنبش معلوم می شود .چیون اگیر بیه شرایط تضمین میکند؟
دست آنها بیفتد بن بست و ناتوانی و العالجی شان
را سر مردم خالی میکنند !.امروز شما آمریکا را
بییبییییینییییید کییه وضییع خییودش چییطییوری اسییت .در ثریا شهابی :به نظر من همه مطالبات منیشیور میا،
“ثبات ”و نظامی که فکر می کردند نظام سرمیاییه منشور سرنگونی جمهوری اسیالمیی ،میربیوط بیه
داری شییان سیییییصیید سییال دوام خییواهیید آورد .یییا زنان است و بیش از هر کسی ،زنیان ازش بیهیره
انگلیس که می خواست سییصید سیال دییگیر فیعیال می برند .از آزادی های سیاسی بیگیییر تیا انیحیالل
حاکم باشد .ببینید که برای اینیهیا وضیع اقیتیصیادی ارتش تا کوتاه شیدن دسیت میذهیب از آمیوزش و
شان چطور بحرانی است ،آنوقت در اییرانیی کیه پرورش ،همه اینها ،جنبش رهایی زن از آن بیهیره
سییرمییایییه داری اش ،جییزو انییتییگییره ش ،فسییاد و می برد .جنبش رهایی زن ،یک جنبشی در انیزوا
اخیتیالس و دزدی و ارزش افیزاییی بیه سیرعییت و نامربوط به تحوالت و اتفاقاتی که در ایران میی
مولتی میلیاردری است ٬نسخه هیای نیجیات دسیت افتد نیست .یک جنبشی است که اتیفیاقیا در اییران٬
از آنجایی که زن ستیزی یک رکین حیاکیمیییت در
راستی ٬دیگر چه باتالقی به بار می آورد.
این چهل سال گذشته بوده ،هیر تیغیییییر سیییاسیی،
فرهنگی و بهبودی ٬مستقیما به نفع جنبش زنیان و
در ایران اگر راه حل های راست به میدان بیییایید ،جنبش رهایی زن است .به عالوه بندهای ویژه ای
مدنیت به خطر میی افیتید .اگیر راه حیل خیود آن هست در منشور سرنگونی ما که بطور ویژه تری
جیینییبییش کییه پییایییییین اسییت ،جیینییبییش چییپ ،جیینییبییش جنبش رهایی زن ازش بیهیره مینید میی شیود .مین
کارگری ،جنبش سوسیالیستی ،همانی که آزادی و اینها را سعی می کنم کوتاه برشمارم.
رفاه می خواهد ،زندگی انسانیی میی خیواهید .میی
گوید من تو را نمی خواهم ،می شینیاسیمیت ،چیهیل
سال است که می شناسمت و تجربه دو تیا انیقیالب یکی انحالل کلییه حیوزه هیای عیلیمیییه اسیت .در
را داشته و گذشته پرست نیست .میییان دار شیود ٬حوزه های علمیه ارتجاع و خرافه و زن ستیزی و
مدنیت حفظ میشود .شیعیارهیاییی کیه میربیوط بیه انسان ستیزی تدریس می شود.انحیالل آنیهیا ،ربیط
گذشته ست نوستالژی است ،این جینیبیش عیقیبیگیرا مستقیمی به رهایی زن دارد.
نیست !راه پیشروی می خواهد ،آزادی زن را میی
خواهد .اینها را فقط یک جنبش سوسیالییسیتیی میی اعالم جدایی کامل مذهب و دولیت و آمیوزش و
تواند تضمین بکند که سرنگونی جمهوری اسالمی پرورش ،همه مذاهب و بخصوص و بیش از همه
را با حفظ مدنیت جامعه عملی کند و یک جیامیعیه اسالم ،بیش از هیر اییدئیولیوژی ،ضید زن اسیت.
مرفه و آزاد بیاورد.
بخصوص در ایران که حاکمیتش ،می بینیم که چیه
به روز دو سه نسلی آورد که تحت حاکمیت اسیالم
بقیه اگر راه حلی امروز نیدارنید و دخیالیتیی نیمیی زندگی کردند و می کنند.
کنند ناشی از بن بست و العالجی اقتصادی اسیت
که دارند و جنبشی که به میدان امده اسیت جیواب لغو کلیه قوانین و مقرراتی که منش مذهبی دارنید.
دارد ،راه حل دارد .بیرای اقیتیصیاد اییران جیواب آعالم آزادی مذهب و بی مذهبی ،مستقییمیا ً جینیبیش
دارد .می تواند طبقه سرمایه دار را بردارد و میی رهایی زن را تغذیه می کند.
داند که اگر قدرت را در دسیت داشیتیه بیاشید میی
تواند آزادی های سیاسی یا بیرابیری کیامیل زن و
مرد و اینها را با قدرت خودش به کرسی بینیشیانید .اعالم آزادی بی قید و شرط عقیده و مطبوعیات و
می تواند اقتصاد را به نیفیع میحیرومییین _بیه نیفیع تشکل و تحزب و اعتصاب .نیداشیتین آزادی هیای
کسانی کیه نیاچیارنید امیروز نیییروی کیارشیان را سیاسی که ما شاهدش بودیم که بیشتر از هر کسیی
بفروشند ٬سازمان دهد و امروز کیه بیخیش وسیییع زنان را مورد تعرض قیرار داد ،شیمیا بیرای هیر
طبقه متوسط عمال به موقعیت طیبیقیه کیارگیر و حداقل ابراز وجود انسانی تان ،هزار و یک قانیون
محرومین جامعه پیوسته است و وسعت محرومین و مقررات و گشیت و پیلیییس داشیتییید .آزادی در
و متحدین طبقه کارگر ،می توانیم با اعتماد بگوییم مطبوعات و تشکل ها ،مطمئن باشید که بیشیتیر از
که نود درصد جامعه ست _میی تیوانید تیولییید را هر کسی ،جنبش رهایی زن ازش بهره می برد .ما
برای رفع نیازهای آنها سازمان بدهد و این فقیر و همین امروز می بینیم وقتی که ییک ذره شیکیاف،
فالکت و نکبتی که چهل سال است بیر سیر میردم یک ذره که دریچه فشار و اختناق بر میردم عیقیب
زده می شود ،جنبیش رهیاییی زن در چیه قیامیتیی
ایران ریخته است از سرشان بردارد.

مسلح شدن مردم برای دفاع از خیودشیان هسیتینید.
اعالم حضور می کند.
خییواهییان جییدایییی مییذهییب از آمییوزش و پییرورش
اعالم برابری کامل و بی قید و شیرط زن و میرد هستند .خواهان لغو مجازات اعدام هستند خیواهیان
در حقوق میدنیی و فیردی ،لیغیو کیلیییه قیوانییین و وسیع ترین آزادی های سیاسی هستینید و خیواهیان
مقررات که ناقص این است که مستقیما ً مربوط به این هستند که سیری که مردم تصمیییم میی گیییرنید
چه نوع حکومتی را می خواهند.
جنبش برابری زن و مرد است.
اعالم برابری کامل همه حیقیوق هیمیه شیهیرونیدان
صرف نظر از جنسیت ،مذهب  ،ملیییت و نیژاد و
تابعیت ،این هم مستقیم مربوط به زنان است.
لغو تمام کمک های مالی و فنی و نظامی به دستیه
های قومی ومذهبی که باز هم جنبش رهایی زن از
آن بهره مند می شود.

تضمین بیمه بیکاری مکفی برای همه افراد آمیاده
به کار باالی شانزده سال و بیمه بیکاری مکیفیی و
سایر هزینه های ضروری به کلییه کسیانیی کیه از
نظر جسمی ،توانایی اشیتیغیال بیه کیار را نیدارنید.
بخش عظیمی از زنان ،امروز نیروی کار هسیتینید
و به حساب نمی آیند .خانه داری و بیچیه داری و
نگهداری از سالمندان ،بصورت مفت و میجیانیی ،
کار زنان است .هر زن و دختر باالی شانزده سیال
مستقل از اینکه ازدواج کرده ییا نیه ،پیدر و میادر
دارد یا نه ،باید بیمه بیکاری درییافیت بیکینید .هیمیه
افراد جامعه ،و این بخصوص زنان و دخترانی که
اماده کار هستند وبعنیوان نیییروی کیار بیه حسیاب
نمی آیند اینها از آن بهره مند می شوند.

در چارچوب ٬آزادانه ترین چیارچیوبیی اسیت کیه
این منشور ارائه کرده است .که اگر اینها تضیمییین
بشود می توانید مطمئن بشیویید کیه فضیای آزاد و
امنی وجود دارد برای اینکیه میردم میی بیتیوانینید
انتخاب بکنند .در این چیهیار چیوب آزادانیه٬میردم
می توانند تصمیم بگیرنید بیرای حیکیومیت بیعیدی.
می توانند تصمیم بگیرند کیه میی خیواهینید .نیظیام
آینده ایران را ٬با قانون اساسی که میجیمیع تیوسیط
نمایندگیان مسیتیقیییم میردم ظیرف شیش میاه آمیاده
بکند .چکونه نظامی باشد.

هر کسی که با این چارچوب موافق است این سینید
را باید مربوط به خودش بداند .از این زواییه ،ایین
سند  ،فقط سند سازمانی میا نیییسیت .ایین مینیشیور
سرنگونی جمهوری اسالمی است برای جنبشی که
امروز به میدان آمده است .میی دانید کیه دشیمینیش
سپاه و بسیج و فیضیه و بچاپ بچیاپ تیوسیط ییک
طبقه معین هست و بعد مسیری که معلوم می کنید٬
از این مسیر این جنبش به میطیالیبیاتیش میی تیوانید
برسد .مطالباتی که رفاه و آزادی و زندگی انسانیی
هست .در نتیجه این سند ،سندی سیت میربیوط بیه
سرنگونی جمهوری اسالمی و مسیییری کیه فیکیر
می کنیم جواب نیازهای جنبشی که در میدان اسیت
به هرحال می خواستم بگویم که مطالبات ویژه ای را میدهد .مسیری است در مقابل مسیری که بقییه٬
هست .با اینکه تمام مطالبات منشور ما ،مربوط بیه از باال و بدون فراهم کردن شرایط دخالت آزادانیه
جنبش رهایی زن هست و مسیر پیییشیروی جینیبیش و آگاهانه مردم ٬می گذارند.
رهایی زن را هموار می کند.
مردم وقتی می گویند نه شاه و نه شیخ ،هر دوتا را
مینو همتی :لطف کنید ،بطور اخیتیصیار میفیاد ایین تجربه کرده اند .یک بار هیم در انیقیالب  ۵۱بیه
مینییشیور را بییرای بیییینیینیدگییان مییا تییوضییییح دهییییید ،زور پروژه جنگ سردی کمربند سیبیز کشیییدن و
بخصوص در مورد آزادی زندانیان سیاسی و لیغیو کنفرانس گوادلوپ ٬آنها را به عقب بیرگیردانیدنید.
اعدام .من از اطاق فرمان خواهش میکنم کیه میتین یک جامعه و یک حکومت به شیدت عیقیب گیرای
قرون وسطایی را بر سرشان حاکیم کیردنید دییگیر
این منشور را روی صفحه بنمایش بگذارند.
مردم نمی خواهند به عقب برگردند
ثریا شیهیابیی :در میورد اهیمیییت آزادی زنیدانیییان
سیاسی ولغوحکم اعدام که شما سوال کردید ،ببینیید
ما خواهان عدالت هسیتیییم .ایینیطیوری نیییسیت کیه
جنایات جمهوری اسالمی بی جواب بماند و کسیی
گذشت می کند .گذشت و بخشش میال کسیی اسیت
که قدرتش را داشته باشد و یا در قدرت باشید .هیر
وقت طبقه کارگر و میحیرومییین جیامیعیه ،زنیان و
مردان آزاد شده به قدرت رسیدند می توانند تصمیم
بگیرند که چقدر انعطاف دارند .منتها میا خیواهیان
اجرای عدالت هسیتیییم .خیواهیان پیاسیخیگیوییی بیه
کیفرخواست های میلییونیی میردم هسیتیییم .امیا در
عین حال ،عدالت برای ما انتقام نیست .اعدام انتقام
است عدالت نیست .در نیتیییجیه میا میخیالیف اعیدام
هستیم .خواهان لغو تمامی مجازات هایی هستیم که
منشا انتقام جویانه دارند .لغیو میجیازات هیاییی کیه
بیشتر ازاینکه مساله حفظ امنیت و میحیفیوظ کیردن
جامعه از جینیاییات درآن مید نیظیر هسیت ،انیتیقیام
جویانه است .مخالیفیت بیا اعیدام ،ییکیی از ارکیان
آزادی های سیاسی است که بیییشیتیر از هیر کسیی
محرومیین از آن بیهیره میی بیرنید .میمیکین اسیت
چهارتا جنایتکیار جینیگیی گیردن کیلیفیت را اعیدام
بکنید .منتها کشتن سیستماتیک آدم هیا ،قیتیل نیقیشیه
مند آدم ها ،بیشتر از هر کسی تیوسیط قیدرت هیای
حاکم علیه محکومین استفاده می شود .این کیاربیرد
اعدام اسیت و میا عیالوه بیر جینیبیه هیای انسیانیی
وعدالت خواهانه اش ما مخاف اعدام هستییم بیرای
اینکه وجود اعیدام  ،جیاری بیودن حیکیم اعیدام ،
بیشتر از هر کسی محیرومییین و میحیکیومییین را
تعرض قرار می دهد.

این جنبش نمی خواهد به عقب برگیردد .دییگیر نیه
شاه و نه شیخ مطالبه مردم است .این جواب مسییر
پیشروی است پیشروی به سوی آینیده بیهیتیری کیه
در آن اعدام نباشد ،سانسور نباشد ،اعتیصیاب آزاد
باشد .برابری زن و مرد باشد میذهیب ،دسیتیش را
از زندگی مردم کیوتیاه کیرده بیاشید .وسیییع تیریین
آزادترین آزادی های سیاسی ت مین شده باشیدد .بیه
نیروی مردم ت مین شده باشد.
در این این جامعه و در این سیییر میردم میییتیوانینید
تصمیم بگیرند برای نظام آتی که می خواهینید میی
توانند سوسیالیسم را انتخاب بکنند .ما می خیواهیییم
که سوسیالیسم را انیتیخیاب بیکینینید ولیی هیر کیس
دیگری فکر می کند کیه راسیت شیانیس دارد .در
یک محیط و یا یک مسیر آزادانه که قدرت میردم،
متحد و متشکل تضمییین کینینیده اجیرای آن اسیت٬
باید از این سند دفاع بکند .نمی تواند مخالفش باشید
 ٬اگر که خود را مرتبط می داند با جنبشی که االن
در خیابان و در کارخانه ها و محل هیای کیار در
جریان است.
این سند ،سندی است که سیر سرنگونی جمیهیوری
اسالمی رآ آنطوری که ما می گویییم آزادانیه و بیا
دخالت مردم باید باشد را معلوم می کند در مقیابیلیه
با مسیرهایی که مثال :مجاهد را به پاریس می بیرد
و برایش کنفرانس می گیرد و می گویید کیه ایینیهیا
آلترناتیو خیلی خوبی هستند و نیروی مسلیح دارنید
و به اندازه کافی ماجراجو هستند و به اندازه کافیی
پول واسلحه دستشان هست ٬در نتیجه می تیوانینید
حاکمیت کنند .یا مانند رضا پهلوی امیید بیبینیدد کیه
بسیج و بخشی از سپاه و حاکمییت بیییایید وبیراییش
سازمان درست کند .اینها نسخه هیای سیییاه اسیت.
نسخه های تیالیشیی اسیت و ایین نسیخیه ٬مینیشیور
سرنگونی ٬آزادیخواهانه است که توسط هیر آدم
آزاده ای باید مورد استقبال قرار بگیرد و باید خود
را با آن مرتبط بداند و با این چارچوب  ،خیواهیان
این باشد که این جنبشی که در میییدان اسیت حیول
این منشور متحد و متشکل بشود.

این منشور  ،یک سند درون حیزبیی نیییسیت ،ییک
سند درون سازمانی برای ما نیست .فیقیط سینیدی
برای انقالب کارگری و سوسیالیسم و برای طیبیقیه
کارگر نیست ،هرچند که طبیقیه کیارگیر و جینیبیش
سوسیالیستی و حزب ما و سیازمیان میا و احیزاب
وسازمان هایی که با این چارچوب فعالیت می کنند
را به اهدافشان بطور واقع نزدیک تر می کند .ایین
یک واقعیت است .منتها سنیدی اسیت بیرای هیمیه
کسانی که خود را در مفاد ایین سینید شیرییک میی
دانند .خواهان انحالل حوزه هیای عیلیمیییه هسیتینید.
خواهان انحالل وزارت اطالعات هستند .خیواهیان
دستگیری سران جمهوری اسالمی هستند .خواهان باید حول ایین مینیشیور میتیحید شید و در میقیابیل
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در صورت فروپاشی ...
آلترناتیو تراشی هایی که بلکه ییک جینیاح خیوش
خیم ،گناه نکرده های ارتش و سپاه بیایند و میا را
نجات بدهند .یا ترامپ نجات بدهد و یا مجاهد بیاید
و ولی فقیه را بیاندازد .و یا تبدیل کردن میفیهیوم و
محتوای سرنگونی به اینکه اگر ولی فقیه را بزنییم
جمهوری اسالمی سرنگون می شود اگر این شیاخ
را هرس کنیم سرنگون می شود .ایسیتیاد .هیرس
کردن جمهیری اسیالمیی ،سینیارییوی سیییاه اسیت.
جمهوری اسالمی اصالح پیذییر نیییسیت .نیه تینیهیا
جمهوری اسالمی که به اعتقاد میا نیظیام سیرمیاییه
داری اصالح پذیر نیست.
اگر کسی فکر می کند که نظام سرمیاییه داری در
اییران قییابییل اصییالح اسییت یییا راسییت مییی تییوانیید
آزادیخواه باشد .بیاید در این چیارچیوب ،شیانسیش
را امتحان کند .بگوید که من راسیت هسیتیم و میی
توانم ایران را مانند فرانسه بکینیم .بیییایید طیرفیدار
آزادی ها باشد و بعد بیاید در آن شراییطیی کیه میا
می گوییم مردم متحد و متشکل هستند با این پرچیم
این منشور ،ببیند که ایا مردم انتخابش می کنند ییا
نه؟ به نظر من مردم چپ و سوسیالیسم را نتیخیاب
می کنند .اما اگر راسیت آزادییخیواهیی هسیت کیه
بگوید آزادی هیای سیییاسیی کیالیسیییک در اییران
شانس دارد ،می تواند این مسیر را متحان بکنید و
می تواند فکر کند کیه در ایین مسیییر میی تیوانید
شانس داشته باشد.
بیه هییر حییال ایین میینییشیور ،میینیشییور سیرنییگییونییی
جمهوری اسالمی ست .چارچوبی ست کیه بیازگیو
کننده و انعکاس مطالبات آن جنبیشیی سیت کیه در
خیابان است ،در محل کار است .جینیبیشیی کیه در
کارخانه ،کارگرش هر روز دارد اعیتیصیاب میی
کند هر روز دارد اعتراض می کند و می گوید که
این چه زندگی ست که برای من ساختید .ایین چیه
آینده ای است که برای بچه های مین رقیم زدیید و
من این وضعیت را نمی خواهم .و قیدرت خیودش
را به میدان می آورد .این بیان و انعکاس مطالبات
آن جنبش است و باید وسیعا توسط هر کسی و هیر
جریان سییاسیی کیه خیودش را راسیت میی دانید،
خودش را چپ می داند .و فکر می کند که در یک
شرایط آزادانه شانس دارد سند او هم هست .بطور
واقعی آلترناتیوهایی که در مقابل این مسیییر و ییا
اییین بییه اصییطییالح شییکییل از سییرنییگییونییی و اییین
سناریوی به پیروزی رساندن میردم ،وجیود دارد.
انواع انتخابات آزاد و رفراندوم و اینها که میعیلیوم
نیست که چه کسی باید رفراندوم بکند و چه کسیی
را بیاورد .همه شان صف کشیده اند بیرای ایینیکیه
رفراندومی بشود یا مثال خانم شیییریین عیبیادی را
چونکه جایزه نوبل گرفته است بیاورند و ییا ییک
شخصیتی که اعتباری دارد را بیییاورنید و هیمیان
نظام باشد و مردم به یک پیغمبری امید بیبینیدنید .و
یا اینکه یک رفراندومی بیگیییریید .انیواع و اقسیام
شوراهایی درست می شود که رفراندوم بگیرند .و
معلوم نیست که رفراندوم را چه کسی بگیرد و ییا
چه کسی اجرا بکند .به هر حال این ها نسخه هایی
هستند در مقابل ما ،که همه امروز سوخته هستند.
مردم نه برای انتخیابیات آزاد آمیده انید ،نیه بیرای
رفراندوم آمده اند و نه برای امتحان کردن شیانیس
این شخصیت و آن شخصیییت .میردم آمیده انید و
مطالبات شان را می خواهند .و این مینیشیور دارد
می گوید که سیری که این جنبش و این تحرک بیه
مطالباتش برسد این هست این شانس را پیدا بیکینید
که حداقل آزادی هاییی کیه ایین مینیشیور تضیمییین
کرده ،وجود داشته بیاشید .بیرابیری وجیود داشیتیه
باشد .من از گرسنگی نمیرم ،که بعید دسیتیه جیات
باند سیاهی بیایند و اجیرم کنند .وقیتیی کیه فیقیر و
فالکت از سر و کول جامعه بیاال میی رود وقیتیی
نان ندارد می توانی بیخیش زییادی از آنیهیا را بیا
گروگرفتن نانشان ،به هیر طیرف چیپ و راسیت
بکنی.
بیمه بیکاری برای همه افرادباالی شانزده سال :به
اندازه وکیل مجلس اگر همه حقیوق بیگیییرنید .سیر
کیسه ها را شل بکنند ،دیگر کسی از گرسنگی بیه
دنبال دسته جات قومیی نیمیی افیتید .اسیلیحیه کسیی
دیگری را برنمی دارد .اسلحه خودش را بیر میی
دارد و به نیروی خودش امنییت خیودش را حیفیظ
می کند.

این حداقل مطالبه اقتصادی ست که در ایین سینید
هست که باعث میی شیود کیه هیر وقیت تضیمییین
کردید یک شرایط آزاد و نسبتیا بیرابیر  ،از نیظیر
اقتصادی ،فشار کمتر تامیین کیردیید ،آنیوقیت میی
توانید صحبت از انتخابات آزاد بکنید و صحبت از
انتخاب مردم بکنید .بیاالخیره در ایین مینیشیور میا
مطرح کردیم که قانون اساسی و مجمع نمیایینیدگیان
مستقیم مردم حداکثر ظرف شش ماه ،نظام آتیی را
تعیین می کند .تعیین نیظیام آتیی در آزادانیه تیریین
شرایط و با کمتیریین فشیار میعیییشیتیی ایین شیانیس
رامییدهید کیه میحیرومییین حیکیومیت خیودشیان را
بیاورند هر حکومتی که می خواهند .بیه هیر حیال
این منشور ،سند این جنبش است و هیر کسیی میی
تواند به دست بگیرد و هر کسی خیودش را بیا آن
تداعی بکند.
ثییریییا شییهییابییی عییزیییز بییا سییپییاس فییراوان از اییین
نظراتیتیان را در ایین بیرهیه حسیاس تیارییخیی بیا
بینندگان ما در میان گذاردید .به امید روزی که از
ظلم و چپیاول آثیاری نیبیاشید و آزادی و بیرابیری
برای همه شهروندان به ارمغان آید.
با تشکر از کامیل همتی جیهیت پیییاده کیردن میتین
مصاحبه
*رجوع به سند مصوبه حزب کمونیست کارگری
حکمتیست )خط رسیمیی) تیحیت عینیوان“ مینیشیور
سرنگونی جمهوری اسالمی ایران”
http://www.hekmatist.com/2018/
Hekmatist-215-Manshoursarnegoni.html

233

از اعماق جامعه
امروز  ۰۶مهر ماه اعتصاب سراسری بازاریان در شهرهای بزرگ از جمله تهران؛ اصفهان؛
سنندج و دیگر شهرهای بزرگ و کوچک ایران؛ در جریان است .به دنبال اعتصابات سراسری
رانندگان کامیون که تا کنون هم ادامه دارد؛ در جامعه و بخصوص در میان فعالین کارگری
وسیاسی و کمونیست ها تالش برای حمایت سراسری بخشهای دیگر طبقه کارگر و معلمان و دیگر
اقشار اجتماعی در جریان بوده است .اعتصاب سراسری امروز بازاریان و کسبه؛ هم پاسخی
اجتماعی به این حمایت و هم در تداوم اعتراضات وسیع اجتماعی که از خیزش دیماه از اعماق
جامعه جوشیده و سراسری و توده ای شده است؛ بحساب می آید.
اعتصاب و اعتراض سراسری اخیر نشان میدهد که جامعه بیش از این فقر ،گرانی و محرومیت را
تحمل نمیکند .فقر ،بیکاری و گرانی که هیچ نیروی بورژوایی در حاکمیت و در اپوزیسیون نه
جوابی به آن دارد و نه سر سازش با اعتراض مردم علیه آن! تنها نیرویی که میتواند فقر و فالکت
و گرانی را ریشه کن کند طبقه کارگر و کمونیستهایی هستند که اعتصاب سراسری امروز را به
اعتراضات کارگری و مردم زحمتکش گسترش میدهند.
همزمان ابعاد گسترده اعتصاب در کردستان و بویژه شهر سنندج بار دیگر نشان داد که جامعه
کردستان و مبارزه و اعتراضات مردم در این بخش ایران با قومیگرایی و ناسیونالیسم و
سیاستهایش فاصله می گیرد و سرنوشت محرومان در سراسر ایران به همبستگی و اتحاد مبارزاتی
شان گره خورده است .این پیامی مجدد به ناسیونالیسم کرد از هر رنگ آن است که در مبارزه
برای رفاه و سعادت و آزادی دست نیروهای قومی ها را از جامعه کوتاه میکند.
حزب حکمتیست (خط رسمی) کمونیست ها و فعالین و رهبران کارگری و اجتماعی را برای تامین
یک رهبری اجتماعی مستقل و ازادیخواه و برابری طلب بر جنبش های اجتماعی و ایجاد
شوراهای مردمی در محل کار و زندگی فرا می خواند .حکمتیست ها در این جدال سیاسی آگاه و
متحد کننده و سازمان دهنده در صف مقدم قرار دارند.

حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)
 ۲اکتبر  ۹۱ -۸۱۹۲مهرماه ۱۱
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ییک هیفییتیه از دور سیوم اعیتییصیاب سیراسییری
رانندگان کامیون می گذرد .خواستهای اعتصیاب
تا کنون بدست نیامده اند.

وحشت از گسترش اعتصاب!

گرانی و تورم و فقر و معیشت فالکتبار تنها
شامل میلیون ها کارگر بیکار و کارگرانی که
ماه ها حقوق معوقه دارند و دستمزد ناچیز و
ماهانه ی کارگران شاغل و کارمندان و معلمان
و پرستاران و کارگران شرکت های حمل و نقل
شهری را شامل نمی شود .بختک فقر و گرانی
و تورم هزینه کامیون ها و وسایل یدکی
هم حقوق ناچیز رانندگان کامیون را بخطر
انداخته و بیکاری و گرسنگی مطلق ،این بخش
را هم تهدید می کند.

بخشهای دیگر کارگری به تعقیب و دستگیری و
تهدید فعالین این بخش کارگری پرداخته است.
علیرغم تهدیدات و دستگیری دهها نفر از
رانندگان اعتصابی ،شرکت های مسافربری
شهرهای جنوب ایران نیز در اعتراض به
شرایط فالکتبار اقتصادی به این اعتصاب
پیوستند.
تعقیب و ارعاب و دستگیری فعالین کارگری و
رانندگان کامیون ها و یا اعتصاب شکنی بخشی
از کارگران متوهم به وعده های دروغین
دولتمردان ،نمی تواند مانع ادامه این اعتصابات
و گسترده شدن آن شود .در شرایطی که حتی
خود رژیم اذعان میکند که هیچ روزنه امیدی به
بهبود شرایط کار و زندگی و معیشت محرومان

علیرغم ادعای مسئوولین مربوطه ،تا کنون
خواستهای رانندگان و کامیون داران با بی
اعتنایی مواجه شده است.
در عوض ،دولت از ترس گسترش اعتصاب به

به دنبال برگزاري کنفرانس سراسري تشکیالت
خییارج کشییور ،تشییکیییییالت حییزب در آلییمییان و
انگلیس کنفرانس هاي خود را در شهرهاي کیلین
و لندن برگزار کردند.

جامعه وجود ندارد ،اعتصابات کارگری بیشتر
و گسترده و فراگیرتر طبقه کارگر در راه
است .موفقیت اعتصاب و مبارزه هر بخش
کارگری به حمایت بخشهای وسیع تر طبقه
کارگر نیاز دارد .حمایت از اعتصاب رانندگان
کامیون امر فوری سایر بخشهای کارگری
است .کارگران باید به خواستهایشان برسند و به
تعقیب و آزار فعالین کارگری خاتمه داده شود.
زمانی که این مبارزات و اعتصابات ،کل طبقه
کارگر اعم از شاغل و بیکار را دربر گیرد،
زمانی که مجامع عمومی و شوراهای کارگری
و مردمی در مراکز کار و زندگی رهبری
مبارزه و اعتراض و اعتصابات را بدست
گیرند ،هیچ قدرت سرکوب و ارعاب و تهدیدی

اطالعیه برگزاری کنفرانس واحدهای حزب در
لندن و کلن

در کنفرانس آلمان ،خالد حاج محمدي از رهبري
حزب در مورد اوضاع سیاسي ایران و موقعیت
حزب سخنراني کرد .سپس ،اعضا حزب در
آلمان ،در رابطه با موضوع سخنراني و جایگاه
فعالیت حزب در خارج کشور صحبت کردند.
در بخش انتخابات ،به ترتیب رفقا شراره
رضایي و هیمن خاکي مسئول شهرهاي

اشتوتگارت و هامبورگ ،و محمد راستي به
اتفاق آرا ،به دبیري تشکیالت آلمان حزب
انتخاب شدند.

در لندن نیز ،اعضا حزب کنفرانس خود را

حمله نظامی امروز به رژه نیروهای نظامی
جمهوری اسالمی ایران در اهواز ،که گفته
میشود طی آن تعدادی از نیروهای نظامی و مردم
کشته شده اند ،نه حرکتی در ادامه اعتراض
مردم ،نه تحرکی در صف خشم و نفرت صف
سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی ایران ،که
توطئه ای آشکار علیه مردم ،در سراسر ایران
است.

برگزار کردند .در ابتدا ،پس از سرود
انترناسیونال و یک دقیقه سکوت به یاد
جانباختگان راه سوسیالیسم ،بختیار پیرخضري
گزارش فعالیت هاي این دوره را ارائه کرد.
سپس امان کفا در مورد اهمیت فعالیت متشکل،

حمله مسلحانه در اهواز
اعتراض ،برکت آسمانی يا توطئه
آمده اند ،باشد.

حیات ،کار و استثمار
انسان است .جسم و روح افراد از هر نوع تعرض مصون است.

استثمار انسان ممنوع است .کار مزدی ،که اساس استثمار انسان در دنیای امروز است ،و
همچنین هرنوع انقیاد ،بردگی و بیگاری در هر پوشش و با هر توجیهی ممنوع است.
کار فعالیت آزاد و خالق انسان است .هر کس ح

دارد خالقیتهای فکری و عملی خود را

گسترش داده و بکار اندازد.
هرکس مستق از نقش او در تولید میتواند از نعمات مادی و معنوی موجود در جامعه
برخوردار گردد .همه انسانها در برخورداری از نعمات مادی و معنوی موجود در جامعه
دارای ح

همه انسانها ح

برابر هستند.

فراغت ،تفریح ،آسایش و امنیت دارند .هر کس ح

دارد از مسکن

مناسب و از ضروریات زندگی متعارف در جامعه امروزی برخوردار باشد.
از بیانه حقوق جهانشمول انسان  -مصوب حزب حکمتیست
هیچ قانون ،سیاست و مقرراتی در جامعه نمیتواند حقوق و بندهای این بیانیه را نقض کند.
هیچ فرد یا بخشی از جامعه را از هیچ یک از حقوق این سند نمیتوان محروم کرد یا مورد
تبعیض قرار داد .دولت و ارگانهای اداره جامعه موطف به تضمین تحق

این روزها دور نیستند باید از امروز خود را
برای آن متحد و متشکل کرد.

زنده باد همبستگی مبارزاتی کارگران و
محرومان
حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط
رسمی)
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جایگاه و انتظارات حزب سخنراني داشت .در
بخش انتخابات ،اعضا کمیته لندن را کنفرانس
انتخاب کرد .رفقا بختیار پیرخضري ،جمیل
خوانچه زر ،سونیا محمدي و حبیب عبدالهي به
اتفاق آرا انتخاب شدند.

تشکیالت خارج کشور حزب حکمتیست  -خط
رسمي
اکتبر ۸۱۹۲

حاکمیت ،با متحد و متشکل شدن حول خواست ها
و مطالبات برحق خود ،حول رفاه ،ازادی و
امنیت ،به قدرت و نیروی متحد و متشکل خود،
میتوان خشکاند .نباید اجازه داد که جمهوری
اسالمی به بهانه این توطئه ،دست تعرض اش به
صف مردم و شهروندان دراز کند.

دست بردن به ابزار زنگ زده پهن کردن بساط حزب کمونیست کارگری ایران -حکمتیست (خط
اعدام و آدم کشی هایش را گسترش دهد.
رسمی)

این حمله ،میتواند کار هر باند و گروه جنایی و
این تحرک ،نه اعتراض به جمهوری اسالمی،
مافیایی ،از دستجات قومی و مذهبی اجیر شده ،تا
که توطئه و "برکتی آسمانی" برای جمهوری این آب باریکه "برکت" برای جمهوری اسالمی
دستجات و باندهای مسلح درون حکومتی ،که نه
اسالمی ایران است که دامنه اعدام ها را به بهانه ایران ،را تنها و تنها با گسترش اعتراضات
برای ضربه زدن به جمهوری اسالمی ایران ،که
مقابله با "حمالت تروریستی" ،دامنه میلیتاریسم و برحق ،متمدنانه ،و رودرروی محرومین با
علیه جنبش مردم برای به زیر کشیدن آن میدان

حیات پایهای ترین ح

کارساز نیست .خیزش توده های محروم و
اعتصابات کارگری یکی پس از دیگری زنگ
آغاز پایان حکومت داراها و غارتگران دولتی و
غیردولتی را به صدا در آورده است.

این حقوق و

بندهای این بیانیه هستند .حزب حکمتیست اعالم میکند که مواد حقوق جهانشمول انسان را
حقوق تخطی ناپذیر مردم میداند و با تصرف قدرت سیاسی و اعالم جمهوری سوسیالیستی
همه این حقوق را بعنوان مبنای قوانین و سیاستهای جامعه اعالم میکند.
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باز گشايی مدارس؛ شروع دوره ای جديد
نشريه ماهانه کمونیست

بازگشایی مدارس در ایران به همراه سیاسی و فقر و بی عدالتی و استثمار خواست و مطالبات عاجل این دوره
خود دهها معضل اجتماعی ،اقتصادی را ناشی از این سیستم ،به حاکمیت اسالم و باشد.
بار دیگر در مقابل مردم قرار قوانین فوق ارتجاعی آن ،نه بزرگی گفته
بدون ترید موفقیت در جدالی که در
میدهد .فقر وسیع اقشار پایین جامعه ،است .فضای جامعه در ایران مهر این
مراکز تحصیلی پیش روی ماست،
هزینه تحصیل و مشکالت معیشتی ،دوره و توازن قوای جدید میان مردم
محتاج اتحادی همه جانبه میان معلمین،
سیستم آموزشی مذهبی و بیزاری دانش محروم و حاکمیت را بر خود دارد.
دانشجویان ،محصلین و خانواده های آنها
آموزان و دانش آموختگان از آن ،کیفیت
بدون تردید نفرت عمومی تلنبار شده در است.
پایین مدارس و بی آیندگی فارغ
دل دهها میلیون انسان حق طلب ،در دل
التحصیالن ،همراه با فضای امنیتی در
تامین اتحادی همه جانبه در جدال این
نسل جوان آن جامعه در توازنی که
مراکز تحصیلی و ،...از معضالت
دوره بیش از هر کس و جریان و نهادی
امروز به نفع محرومین تغییر کرده
همیشگی محصلین و خانواده های آنها،
بر دوش کمونیستها در میان معلمین ،در
است ،دوره ای جدید از کشمکش میان
معلمین و کارکنان مراکز تحصیلی بوده
میان نسل جوان در مراکز تحصیلی و
جوانان و نوجوانان ،خانواده های آنها و
است.
خانواده ها است .این یک عرصه جدال
معلمین و کارکنان مدارس ،با جمهوری
قوی و قدرتمند جامعه و محرومین آن
امسال اما میلیونها دانش آموز و خانواده اسالمی در دفاع از جامعه ای انسانی،
است.
های آنان در شرایط بسیار نا مساعد تری بر سر ایجاد جامعه ای آزاد و مرفه را

به استقبال اول مهر و باز گشایی مدارس بدنبال خواهد داشت.
میروند.

باید به استقبال این دوره و این جدال

ایحاد وسیع ترین اتحاد میان کمونیستها،
دخالت متحد آنها در جدال این دوره،

امسال مراکز تحصیلی در شرایطی رفت .باید به اعتراض حق طلبانه نسل
شروع به کار میکنند که فقر مطلق و جوان علیه فقر و بی حقوقی ،علیه
شدن به سخنگوی میلیونها معلم و
گرسنگی به معنای کامل آن بخش وسیع آموزش مذهبی ،علیه فضای نظامی و
دانشجو و محصل و خانواده ها و طرح
مردم محروم ،محصلین و خانواده های امنیتی در مراکزتحصیلی و پولی شدن
مطالبات روشن و تامین پرچمی رادیکال
آنها را با ناامنی مطلق اقتصادی و مدارس و دانشگاهها ،علیه جداسازیها و
در دل تحرکات این دوره ،شرط پیروزی
معضالت متعاقب آن دست به گریبان قوانین ارتجاعی و برای آزادی و رفاه و
این مبارزات است.
کرده است .دامنه فقر همراه با بیکاری امنیت پرچم روشن داد.
روز افزون در جامعه و افزایش روزانه
نه تنها قیمت لوزم تحصیلی و هزینه
مدارس و ناتوانی بخش بزرگی از
خانواده ها در تامین آن ،بلکه فقر مطلق
همراه با گرانی روز افزون ابتدایی ترین
امکان زندگی ،میلیونها کودک را از
رفتن به مدرسه محروم و بخش وسیعی
از محصلین را ناچار به ترک تحصیل
کرده است.

تعدادی از معلمین از جمله اسماعیل
عبدی ،محمد حبیبی ،محمود بهشتی
لنگرودی و روح هللا مردانی به جرم
اعتراض به بی حقوقی و دفاع از زندگی
شایسته انسان با احکام سنگین در زندانند
و حتی بی شرمانه برای محمد حبیبی
حکم شالق صادر کرده اند .امسال

محرومین در دیماه جامعه در ابعاد وسیع سراسری دیماه و ...احکام سنگین زندان
به جمهوری اسالمی و قوانین آنها ،به علیه آنها صادر کرده اند .بی ترید آزادی
حاکمیت چهل ساله آنها و به استبداد فوری و بی قید و شرط آنها باید در راس

با نويسندگان آن است
سردبیر :خالد حاج محمدی

khaled.hajim@gmail.com
دستیار سردبیر :هساره ابراهیمی

sepideazhand@gmail.com

دبیرخانه حزب ٬هساره ابراهیمی

hekmatistparty@gmail.com
دبیر کمیته مرکزی :آذر مدرسی

azar.moda@gmail.com
دفتر کردستان :مظفر محمدی

mozafar.mohamadi@gmail.com
تشکیالت خارج کشور :امان کفا

aman.kafa@gmail.com

تمـاس بـا واحـدهای تشکیـالت خـارج
انگلستان :بختیار پیرخضری:تلفن ١١٢٢٧٧٧٧٥٧٤٠٠٠

pirkhezri.bakh@gmail.com
استکهلم :رعنا کریم زاده :تلفن ١١٢٦٧٠٥٤٤٦٤٢٤

rana.karimzadeh@ymail.com
يوتبوری :وریا نقشبندی :تلفن ١١٢٦٧٠٥٠٠٧١٢٢

verya.1360@gmail.com
آلمان :الدن داور :تلفن 00491774012682

باید به استقبال این دوره رفت و با اعتماد

laadann.g@gmail.com

به نفس وارد آن شد .جامعه به چپ

دانمارک :ابراهیم هوشنگی

چرخیده است و خطر تحرکات برابری
طلبانه نه تنها جمهوری اسالمی که
راست جامعه را حتی در اپوزیسیون

ebi_hoshangi@hotmail.com
نروژ :آزاد کریمی  :تلفن١١٢٧٢١٠٦٠١٢٤

azadkarimi@yahoo.com
بلژيک :کیوان آذری

نگران کرده است .جامعه چشم امید به

keyvan_1966@yahoo.com

معلمین و جوانان آزادیخواه دوخته است

سويس :پرشنگ کنعانیان :تلفن ١١٢٠٧٥٤١٧٤٤٥٧

و باید به آن جواب در خور را داد.

sunshayn2@gmail.com
تورنتو :سهند حسین زاده

بازگشایی مدارس در شرایطی است که

همزمان مدارس و مراکز آموزشی در تعداد زیادی از دانشجویان را ستاره دار
شرایطی باز میشوند ،که پس از جنبش کرده و به جرم شرکت در اعتراضات

مسئولیت مقاالت کمونیست

تشکیل محافل و جمعهای کمونیست و
تامین رهبری این اعتراضات ،تبدیل

باز گشایی مدارس در شرایطی است که

نشريه ای از حزب کمونیست کارگری -
حکمتیست (خط رسمی)است

sahand.hosseinzadeh@gmail.com
ونکوور :دلشاد امین :تلفن١١٠٦١٢٧١١٤٧٤٤

حزب کمونیست کارگری ایران-

shashasur1917@gmail.com

حکمتیست(خط رسمی)

آمريکا :اسد کوشا
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زنده باد سوسیالیسم

akosha2000@gmail.com

