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پرستاران در تهران و چندين شهر           
ديگر در پي عدم پاسخ به خواست               
هايشان دست به تجمع اعتراضي              
زدند. مبارزات پرستاران سابقه و               
قدمت ديرينه دارد. سالهاست که              
پرستاران در اشکال مختلف براي              
احقاق خواستهاي خود در اشکال               
مختلف مي جنگند. خواستهاي             
بديهي و پايه اي که سالهاست از آن              

 محرومند.  
بدوش کشيدن بار گراني سرسام           
آور با دستمزدهاي زير خط فقر، فشار        
طاقت فرسا و ناامني و بي تأميني و          
استانداردهاي پايين محيط کار از            
يکسو، تبعيض نهادينه شده در کل           
سيستم خدمات درماني، پرستاران را      
به ميدان اعتراض براي خاتمه دادن به        
اين وضعيت غير انساني کشانده               

 است.
طرح "قاصدک"، طرح "تحول نظام       
سالمت"، که در واقع، بخشي از                 
اعمال جبري سياست "اقتصاد                   
مقاومتي" خامنه اي است، با                    
شعارهاي ظاهري و ادعاي پوچ و تو           
خالي و فريبکارنه براي کاهش هزينه         
هاي درماني مردم ابداع شده است،           
عمال به سطح رفاه و امنيت شغلي             

 پرستاران يورش برد.  
دولت براي عملي کردن و اجرايي          
کردن اين طرح با توجه به افالس و                
ورشکستگي جدي اقتصادي و از              
آنجا که به سبب کسري بودجه آنهم در         
ابعاد نجومي، قادر به تامين هزينه           
تعهداتش در بخش درمان نيست،             
تمامي فشار را بر روي بخشهاي                 
مختلف درماني منتقل کرد تا به              
تحيمل مشقت بر پرستاران هزينه             
هايش را کاهش دهد. در بخشهاي            
درماني هدف اساسي اين طرح اين            
است که با فشار کاري بيشتر و                     
تحميل اضافه کاري مضاعف ميزان       
بارآوري کار را افزايش بدهد بدون                
اينکه بودجه اي براي آن بپردازد، از             
استخدام رسمي پرستاران جديد و نيز         
افزايش دستمزدها برابر گراني                    

کمرشکني که خود منشاء و عامل           
 بقاي آن است، طفره برود.  

با رقابتي کردن محيط کار،                  
استخدامهاي قراردادي و پيماني جاي     
استخدام رسمي را مي گيرد. افزايش        
دستمزد منوط به عملکرد پرستار            
يعني کار بيشتر و تحمل فشار بيشتر        
با همان دستمزد ناچيز مي گردد.               
افزايش حقوق، منوط به کار بيشتر يا        
همان "دستمزد برابر عملکرد"                    
ميگردد. پرسنل درماني ناچارا بايد         
با اضافه کاري اجباري و پذيرش                 
شيفت هاي طاقت فرساي در گردش          
و شبکاريهاي مستمر، براي افزايش         
بخش ناچيزي از دستمزدهاي زير خط       
فقر، برده وار کار کنند. پرداخت                  
دستمزد مبتني بر عملکرد، جاي              
دستمزد و حقوق ماهانه رامي گيرد.         
کسر دستمزد در ايام بيماري و                     
مرخصي تا سرحد روزمزد شدن                 
دستمزد پيش ميرود. کسر حقوق به          
علت خطاي کاري نيز مانند بختک            
روي سر پرستاران مي نشيند و فضاي       
محيط کار از آنجه هست رقابتي تر و         

 ناامن تر و تهديد آميزترميشود.
ان چيزي  پرستاردستمزد  ميانگين  

پنجاه يک ميليون و دويست           حدود   
، نا گفته پيداست        استتومان   هزار   

خط فقر تحميلي برابر اعترافات                
حکومت اسالمي بيش از سه ميليون      

اضافه تومان است، که با مشقت               
هاي طاقت فرسا،      شبکاري   کاري و  

 يک ميليون و هفتصد       نهايتا حدود      
اين دستمزد  .  خواهد شد هزار تومان    

ناچيز، عمال پرستاران را به بخش               
محروم فقير جامعه بدل کرده که                  
عليرغم ميزان تحصيالت، اهميت          
شغلي و ميزان فشار کار از تامين                
زندگي با استاندارد متوسط نيز                 
بازمانده اند و زندگي زير خط فقر به             

 آنان تحيمل گرديده است.
عدم تامين هزينه در بخشهاي             
درماني، سبب سقوط  استانداردهاي      
ايمني و بهداشتي محيط کار                     
ميگردد و عمال سالمتي و امنيت           
جاني پرستاران را با خطرات جدي              
روبرو مي کند. آنچه بر پرستاران                 

تحميل ميشود گوياي سطح نازل              
استاندارد درمان و بهداشت براي کل         

 جامعه است.  
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مبارزه بر سر افزايش دستمزد يک         
رکن اساسي جدال هر روزه ميليونها           
مردمي است که زير آوار اقتصاد                
مقاومتي حکومت اسالمي له مي          
شوند. پس زدن اين آوار و مطالبه يک          
زندگي شايسته و انساني خود را در            
اشکال اعتراضي متنوعي مانند             
مبارزات دايمي کارگران، اعتراض          
معلمين و بازنشسته ها و پرستاران           

 نشان ميدهد.
اولين تجمع اعتراضي در سال              

حضور با  ٣ ۹ ١٣ اسفند ماه   گذشته در   
 نفر   ٤٠٠٠   جمعيت کثيري بالغ بر       

مقابل مجلس شوراي اسالمي در             
تهران برگزار شد. پرستاران با برگزاري       
اين تجمع اعتراضي وسيع اتحاد و             
همبستگي سراسري خود را به نمايش       
گذاشتند و زمينه پيشرويهاي                    
بيشتري را ايجاد کردند. انعکاس              
وسيع اين تجمع ابعاد  بين المللي                
بخود گرفت و توسط بسياري از                  
خبرگزاريهاي معتبر منتشر گرديد.        
اين تجمع موجب شد کل جامعه با             
خواستهاي بحق پرستاران و ارتباط           

 مستقيمي برقرار کند.  
 در ادامه طي يکي دو هفته اخير،        

محل بيمارستانهاي مختلف يکي    در  
 تهران،   شهرهايپس از ديگري در            

اصفهان، اهواز،      تبريز،      ،      مشهد
 ، تجمعات   آمل    ، قم و      همدان، نور   

 ساير  پرستاران و ي با حضور     اعتراض
بيمارستانها   و خدمه درماني    کارکنان

 .  با اشکال متنوع برپا گرديد
 ۸ تجمع و فراخوان سراسري                  

تيرماه براي اعتصاب سراسري نيز            
پاسخ شايسته اي گرفت و در بسياري         
از مراکز درماني و بيمارستانها در             
شهرهاي مختلف مجددا پرستاران          
دست به اعتراض زدند. بدنبال آن                

مختلف   پرستار بيمارستانهاي   هاصد
ماه، تير   ۹ در      شهر همدان، مجددا     

عليه طرح رسواي قاصدک دست به            
 تجمع اعتراضي زدند.

تجمع ها با کثرت بيشتر و                     
سراسري تر شکل مي گيرند. دامنه          
خواستها همانطور که انتظار ميرفت        
از محدوده شغلي فراتررفت و ابعاد            
اجتماعي تري بخود گرفت. طرح               
مطالبه درمان رايگان در کنار ساير           
مطالبات بحقي که مطرح شده اند،           
يک نقطه عطف جدي و تعيين کننده          
در مبارزات اخير پرستاران است.              
حلقه اي که با آن، مبارزات اخير                  
پرستاران، خود را بالفاصله به                     
خواست پايه اي کل جامعه متصل            

 مي کند.
درمان رايگان آلترناتيو ميليونها        
مردمي است که فقر و عدم                          
استطاعت مالي آنها را از حق درمان         
و مراجعه به پزشک و بيمارستان                  
محروم گردانده است. پرستاران درمان     
رايگان بعنوان راه حل انساني و                   
عقالني براي پايان دادن به تجاري               
کردن پروسه درمان را مطرح                       
ميکنند. با رايگان شدن درمان،                
رابطه پزشک و بيمار از يک رابطه                  
تجاري به يک رابطه انساني ارتقاء               
پيدا مي کند. بيمار و پرستار و کادر           
درماني از رابطه پولي متقابل خالص       
ميشوند و حس انساندوستي و درمان       
بيمار بعنواني يک نياز فوري و يک               
حق طبيعي انساني به نرم جامعه بدل         

 مي گردد.
همانگونه که خواست آموزش             
رايگان و تغيير فضا و سيستم                     
آموزشي و امنيت مدارس در کنار            
مطالبه افزايش دستمزد تحت عنوان       
"خط فقر سه ميليون، حقوق ما يک            
ميليون" و يا "هم از فقربيزاريم، هم از          
فرق"، مبارزه آنان را در سطح مبارزه           

 اي عميقا اجتماعي ارتقا داد.  
آموزش رايگان و درمان رايگان           
آلترناتيوهاي عميقا انساني در مقابله      
با تبعيض نهادينه در دسترسي به              
آموزش و درمان است. اين دو                     
خواست عمال مبارزات پرستاران و           
معلمين را کنار هم مي گذارد و بر               
ضرورت اتحاد و همبستگي هر چه           

بيشتر آنان که در واقع اتحاد بخش              
عظيم جامعه است، تاکيد مي گذارد       
و مستقيما جامعه را به دخالت و                
پشتيباني از اين مبارزات مي                   

 کشاند.
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مبارزه مشترک بر سر خواستهاي        
مشترک عمال مبارزات معملين و            
پرستاران و بازنشستگان را کنار                
 مبارزات جاري کارگري قرار ميدهد.  
تجربه ها و دستاوردهاي هر يک بر        
ديگري تاثير مستقيم خواهد                     
گذاشت، معلمين در مبارزات اخير          
خود توانستند با اتکا به اشکال                   
مختلف و استفاده از مدياي                        
اجتماعي، مانند وايبر، واتس آپ،           
تلگرام و غيره، ارتباط گيري با هم را          
ساده تر و بنوعي متحول کنند.                  
مبارزات و خواستهاي راديکال خود         
را رسانه اي کنند. دسترسي سراسري        
جمع ها و تشکلهاي محلي به                     
يکديگر و همنظري و همفکري و                
همدلي، خود را ارتقاء بدهند. کمک           
به ارتباطات سريعتر و خبررساني              
بموقع، پيوند مبارزات پراکنده در             
شهرهاي مختلف و شکل گيري صف      
متحدتر و سراسري  آنان را نيز ميسر          

 ساخت.
پرستاران هم الزم است با استفاده         
از اين تجربيات براي حضور در                   
مدياي اجتماعي دامنه تماس خود را       
بسرعت افزايش دهند. جلب حمايت        
مردم از خواستهاي پرستاران منوط         
به شکستن ديوارهاي قطور سانسور و      
خنثي کردن جعل اخباري است که              
رسانه هاي ريز و درشت حکومتي             
مداوما براي منحرف کردن مبارزات       
اعتراضي مردم بکار مي گيرند.               
ماشين تبليغات حکومت را نبايد            

 دست کم گرفت.  
طرح شعار درمان رايگان بعنوان         
يکي از سرفصل هاي مهم مبارزاتي         
پرستاران که مستقيما يک خواست            
وسيع مردم محروم در ايران است را با         
خبر رساني و طرح وتوضيح وسيع آن          
به مطالبه اي عمومي تبديل کرد که          
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 متن پياده شده از روي نوار
در اين قسمت برنامه گفتـگـو   جوادي:  

ميکنيم با مـنـصـور حـکـمـت لـيـدر               
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري ايــران.         
منصور حکمت به برنامـه مـا خـوش        

  .آمديد
  .حکمت: خيلي متشکرم

جوادي: منصور حکمت روز گـذشـتـه       
ـا تـحـوالتـي کـه در سـال                    در رابـطـه ب

انــدازي از      گــذشــتــه افــتــاد بــا چشــم         
تحوالت سال آتـي صـحـبـت کـرديـد.           
سال پر تحولي را بـنـظـر مـيـرسـد کـه            

ايـم و بـنـظـر سـال               پشت سر گـذاشـتـه   
اي را پـيـش رو داريـم.               تعيين کنـنـده  

سالي که گذشت جـنـبـش دوم خـرداد         
شـان بـه        شکست خـورد مـردم تـوجـه          

جنبش سرنگوني طـلـبـي و جـنـبـش             
احزاب کـه در ايـن جـنـبـشـهـا فـعـال                  
هستند جلب شده. مردم دنبال راه حـل   
ميگردند و حزب کمونيست کـارگـري     
ايران يک نيروي جدي و مطرح در ايـن      
جنبش وجود دارد. چرا بايد اين حـزب   

 را انتخاب کنند؟  
حکمت: احزاب سياسي خُب طبعاً هر  
کدام اهدافي را نمايندگي مـيـکـنـنـد،      
تغييراتي را ميخواهند باعث بشونـد.  
حزب کمونـيـسـت کـارگـري نـمـايـنـده              
برابري، آزادي، عـدالـت اجـتـمـاعـي،             
جـامـعـه مـدرن، بـرابــري زن و مــرد،                
خالصي از استثـمـار مـزدي و غـيـره            
است. مردم بايـد حـزب کـمـونـيـسـت             
کارگري را انتخاب کنند براي ايـنـکـه      
اين تنها راهي است که بنظر من بـراي  
آزادي سياسي و يک زندگي اجتمـاعـي   
انساني، براي گشايـش فـرهـنـگـي در          
ايران وجـود دارد. مـردم مـيـتـوانـنـد                 
احزاب سياسي ديگر را بگذارنـد تـوي     

هــايشــان را      يــک ســتــون و خــواســتــه        
بنويسند توي آن ستون، خـواسـتـهـا و         
سياستهاي حزب کمونيست کـارگـري     
ـايـد             را مقايسه کنند و ببـيـنـنـد چـرا ب
حزب کمونيست کارگري را انـتـخـاب        
کنند. آيا يک آخوند معتدلي که فـرض  
ـا سـنـگـسـار در           کنيد به جاي هجده ت
سال شش تايشان را تصويب ميکنـد،  
ـايـد مـردم ايـران          اين آرزويي است که ب
ـا ايـنـکـه بـراي                بايد داشته باشـنـد؟! ي

مثال زنها روسريها را يک ذره بگذارنـد  
وسط سر؟! يا آيا آن خـواسـتـي را کـه            
مردم ايران بايد برايش بـرونـد کـه يـک           
ـاشـد           جامعه آزاد و برابري که نـمـونـه ب
براي جـهـان امـروز؟ مـردم ايـران ايـن               
انتخاب را اآلن براي اولين بار به دسـت  

اند بعد از سالها کـه مـيـتـوانـنـد            آورده
اجـتـمـاعـي را عـوض           -نظام سياسي

ـايـد تصـمـيـمـات                کنند و بنظـر مـن ب
بزرگ بـگـيـرنـد. حـزب کـمـونـيـسـت                  
کارگري نماينده اين تغيير اسـاسـي در     

  .جامعه است
ـاره ايـن صـحـبـت               ماجدی:  شمـا درب
ـا       کرديد که "آيا يک آخوندي که شـش ت
ـا روسـري..." مـن             سنگسار ميکند ي
فکر ميـکـنـم خـوب اسـت بـرويـم بـه                 

هاي مختلفي. يعني هر کسـي      عرصه
که عالقه معينـي دارد و در عـرصـه            
ـا اقـتـصـادي        معيني از حقوق مدني ي
بتواند جوابش را بگيرد. اولين سـؤالـم      
ـاه اقـتـصـادي                 اين اسـت کـه مـردم رف
ميخواهند، زندگي مرفه و سعادتمنـد  
مــيــخــواهــنــد، در ايــن مــورد حــزب           
کمونيست کارگري ايران چه ميـگـويـد    

 اي دارد؟   و چه برنامه
حکمت:  ببينيد، دعوا اساساً بيـن دو     
اردوي اصلي در جامعه است. اردويـي   
که معتقد است آدمهـا بـه دنـيـا مـي            
آيند تا بـراي يـک مـوجـودي بـه اسـم                 

اي کـه       سرمايه کار کننـد و بـه انـدازه         
بتوانند دوباره فردا صبح رمـق داشـتـه      
باشند بيايند توي بازار پول بگيـرنـد و     
بروند معاش خودشان را تأمين کنند، 
يا يک اردويي که ميگويد کـه آدمـهـا        
برابرند، افراد آزاد هسـتـنـد، مسـاوي           
هستند و جامعه بايد از هـر کـس بـه            
اندازه استعدادش استفاده بکـنـد و بـه        
هر کس به اندازه نيازش مايـحـتـاجـش     

اي کـه     را در اختيارش بگذارد. جامعه 
در آن آدمها کـاال نـيـسـتـنـد، نـيـروي               
کارشان را نميبرند توي بازار بفروشـنـد   
رف        بلکه چون شهروند هستند، بـه صـ

اند يک حـقـوقـي دارنـد        اينکه دنيا آمده
از نظر اقتصادي، و بايد تأمين بشود، 
ـا       از غذا و معاش و مسکن و غـيـره ت
نيازهاي سياسي و فرهنگي، نيازهاي 
آموزش و پرورش، بـهـداشـت، طـب و         

غيره را نظام حـق مـردم مـيـدانـد. در             
نتيجه جنگ بيـن دو اردوي اسـاسـي          
ـالـيـسـم اسـت. در                 ـا سـوسـي سرمايه ي

ب نـمــايــنـده           هــاي    اردوي ســرمـايــه خـُ
ـلـفـي هسـت. يـکـي هسـت کـه                   مخت
مــيــخــواهــد بــازار آزاد را بــا هــمــه                
زشتيهايش بـه جـان مـردم بـيـنـدازد،             
ـايـيـم     يکي ميگويد حاال براي مثال بي
ـازار             بخشي از بهداشـت را از دسـت ب
آزاد در آوريم بـگـذاريـم جـزو وظـايـف           

  .دولت
حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري از نـظـر                
اقتصادي بنابراين دارد يک نظامـي را    
پيشنهاد ميکند و براي يـک نـظـامـي       
تالش ميکند که در آن آدمها بـعـنـوان    
شهروندهاي آزاد سـهـم مـيـگـذارنـد و           
بايد مـحـصـول جـامـعـه را بـه انـدازه                 
نيازشان برداشت ميکنند. اين اسـاس   
ـامـه                  عمومي کـمـونـيـسـم اسـت. بـرن
ـاه مـدت و مشـخـص               اقتصادي کـوت
براي مثالً امسـال و سـال آيـنـده اگـر              
بخواهيم بحث کنيم ميشود راجـع بـه       
جزئياتـش صـحـبـت کـرد، ولـي ايـن                
چهارچوب کلّيي است که فکر ميکنـم  
هر کس بايد يادش باشد. دو سيـسـتـم     
يکي مبتني بر استثمـار فـرد تـوسـط         
سرمايه يکي مبتني بـر هـمـکـاري و         
تعاون آزادانه آدمها براي ساخـتـن يـک      
جامعه. اين دو تا سيـسـتـم مـتـفـاوت         
است. مـا مـعـتـقـديـم يـکـي فـقـر و                      
بدبختي مي آورد همانطور که تا حـاال  

  .آورده، يکي هم رفاه و آزادي مي آورد
جوادی: در پاسخ به ايـن نـکـتـه شـمـا            
مــعــمــوالً مــطــرح مــيــشــود کــه ايــن          
تغييرات مطـلـوب اسـت، تـغـيـيـرات            

آلي است ولي ممکن نيـسـت، کـه       ايده
اجازه نميدهند، نميـگـذارنـد، عـمـلـي         

  ...نيست
حکمت: البـتـه ايـن حـرف عـجـيـبـي                

اي کـه       نيست. فکر ميکنم اولين بـرده  
ـاً     گفته آقا بردگي را بايد لغو کرد حـتـم

ـا            صد نفر دورش جمع شـده  انـد کـه "آق
اين چه حرفي است، اين حرفهـا خـوب     
است ولي عملي نيست"! يا آن رعيتي   
که گفته "من نميخـواهـم رعـيـت يـک           

انـد اگـر        خان فئودالي باشم" به او گفته 
ايـن حــرفــهــا بــزنـي ســرت را بــه بــاد                

ـا اسـت و                  ميدهي و ايـن حـرفـهـا رؤي
غيره. خُب بشر دو سه هزار سال در آن    
نظامها زندگي کرده و بعد هم ديده کـه  
ـالـيـسـم           ميشود تغييرش داد. سـوسـي
مدتها است عملي است. اينکـه آحـاد      
بشر بنشينند و تصميـم بـگـيـرنـد کـه           
ـايـد         چي بايد توليد کنند، چه جـوري ب
مصــرف کــنــنــد، کســي بــراي کــس            
ديگري کار نکند بلکه براي همـديـگـر    
و براي جـامـعـه کـار کـنـنـد، ايـنـکـه                   
ـاً          معاش آدم را گرو نگيرند، کـه حـتـم
بايد بروي شـغـلـي پـيـدا کـنـي، جـان                 
بکني تا به تو اجازه بدهيم خانه داشتـه  

ات غذا بدهـي. ايـنـهـا         باشي يا به بچه
اگـر   .عملي است چيز عجيبي نيـسـت  

کســي بــگــويــد ايــن شــدنــي نــيــســت           
ـلـيـغ کـه "ايـن شـدنـي                ميگويم اين تب
نيست" بخشي از رونـد جـلـوگـيـري از          
ايــن تــحــول اســت. کســي کــه دارد                
ميگويد شدني نيست بنظر من آدمي 
ـلـيـغـات       است از اردوي مقابل آمده تـب
منفي بکند، آمده جنگ رواني بکند. 
ـلـي کـارهـاي        چطور شدني نيست؟ خي
ديگر شدني اسـت ايـن يـکـي شـدنـي             
نيست؟ اآلن وضـع تـولـيـدي و فـنـي               
جامعه امروز جوري است کـه کـامـالً        
ـالـيـسـتـي را           ميتوانند جامعه سـوسـي
ـامـه       سازمان بدهند، پياده بکنند، بـرن
ريزي بکنند. هيچ لـزومـي نـدارد يـک          
نيروي کوري به اسم بازار و عـوامـلـي        
مثل فقر و نياز سرنـوشـت اقـتـصـادي        

مـيـتـوانـد      .جامعـه را تـعـيـيـن کـنـد             
تصميم آگاهانه آدمهاي خوش و بـرابـر   

  .اين تصميم را بگيرد
ماجدی: ببينيد يک سؤالي هسـت کـه      
همه جا پرسيده ميشود: اينـکـه شـمـا        
بطور واقعي چـطـور مـيـتـوانـيـد ايـن               
سوسياليسـم را پـيـاده کـنـيـد و ايـن                  
رفاهي که ميـگـويـيـد مسـکـن بـراي            
همه، بهـداشـت مـجـانـي، آمـوزش و             
پرورش مجانـي، و ايـنـکـه هـر کـس               
آزادانه خودش برود سر کـار را واقـعـاً          
تأمين کنيد؟ اين با وضعيت جـامـعـه    

و طبيعت انسان فرضاً جـور در نـمـي        
 آيد. به اين شما چه ميگوييد؟  

حکمت:  بحـث طـبـيـعـت انسـان کـه               
ــد اســت               ــنــظــر مــن چــرن ـان  .ب انسـ

اخالقياتش، معيارهايش، موازينش، 
ـابـع مـقـطـع زمـانـي و                   ارزشهـايـش ت
تــاريــخــيــي اســت کــه در آن زنــدگــي            
ميکند. خيلي از ارزشـهـاي دو هـزار           
ـاور                  ـابـل ب سال پيـش اآلن بـراي مـا ق
ــطــوري                ــن ــهــا اي ــه انســان ــيــســت ک ن
ميانديشيدند. در نتيجه خيلي احکـام   
بديهي و ارزشهايي که فکر مـيـکـنـيـم      
ـلـي               امروز فرض اسـت و آدم بـطـور ک
اينطوري است، صد سال ديگـر مـردم     
ميگويند اين چه افکار بدوي بوده کـه    
انسانها در قرن بيست ويک و بـيـسـت        
داشتند. در نتيجـه بـحـث ارزشـهـا را             
بايد بگذاريم کنار. بحث از نظر عملـي   

اي  چه جوري ميشود يک چنين جامعه
را پياده کرد، موانع ايجاد يـک چـنـيـن       

اي دو دسته عمده است. يـکـي       جامعه
موانع سياسي است، کـه ايـن يـعـنـي            
اينکه طبقه حاکم که خُب واضح اسـت  
در تغيير پيدا کردن اين نـظـام نـفـعـي          
ندارد و ميخواهد جلويـش را بـگـيـرد         
بــطــرق ســيــاســي جــلــوي تــغــيــيــر را           
ميگيرد. نقش دولـتـهـا اسـت، نـقـش            
کليسا است، نقش نهاد مذهب اسـت،  

هاي طـبـقـات     ها و رسانه نقش روزنامه
حاکم است که سعي ميکـنـنـد بـطـرق        
ســيــاســي مــانــع از ايــن بشــونــد کــه             
نيروهايي که ميخواهند يـک جـامـعـه       
آزاد و برابر، يک جامعه سوسياليستـي  
بياورند موفق بشوند. از شـکـنـجـه و            
ـلـيـغـات       زندان و اعدام و تيرياران تا تـب

ها بخشي از يـک تـالش      هر روزه رسانه
آگاهانه طبقه حاکم است که نـظـامـش    
را نگهدارد. خُب واضح است اگر شمـا   
ـا جـان الزم نـيـسـت             بياييد بگوييد آق
ـلـک کـس                    وسايـل تـولـيـد جـامـعـه م
معيني باشد، ميتواند ملک جـامـعـه      
ـاشـد و        باشد، ميتواند اموال جامعه ب
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جامعه توليد را با آن سـازمـان دهـد،          
ـا        ـا ي چه لزومي دارد دست اين حاج آق

دار باشد و مـن بـراي        دست آن سرمايه
آن کار کنم او معاش من را بدهد ولـي  
کاالها را ببرد بفروشد بـراي خـودش،       
ميتواند جامعه مـحـصـوالتـش را بـه          
ب واضـح              چشم کاال نگـاه نـکـنـد، خـُ
اســت حــاج آقــا دلــخــور مــيــشــود و             

داران نگران ميشود و    اتحاديه سرمايه
نقش دولت اصالً در جامعه سـرمـايـه      
اين است که بيايد جلوي طبقه کـارگـر     
و جنبـش بـرابـري طـلـبـي و عـدالـت                 
اجتماعي را بگيرد و نـگـذارد مـوفـق         
بشود. از طريق زدن احزابش، از طريـق   
خفه کردن آزادي بيان، از طريق ايـجـاد     
اختناق و استبداد، از طريق تبلـيـغـات    
ـا شـب              تحريف آميزي که از صـبـح ت

شما يک روز پاي تلويزيـونـهـا     .ميشود
هـاي آزاد غـرب بـنـشـيـنـيـد                  و رسانه

ـاتـي را دارنـد                  ميفهمـيـد کـه مـزخـرف
بعنوان حقيقت به خورد مردم و نسـل      
بعدي ميدهند از اين طريـق سـيـسـتـم        

  .خودشان را حفظ ميکنند
ـايـد در هـم            در نتيجه مانع اوليه کـه ب
کوبيد يک مانـع سـيـاسـي اسـت. اول             
ـايـد           بايد دولت را به دست آورد. اول ب
طبقاتي که ذينفع هستنـد در چـنـيـن         
جامعه آزادي و اساساً طبقه کـارگـر و       
کساني که افقش را ميپذيـرنـد قـدرت      
ــت                     ــد. از دول ــرن ــگــي ــه دســت ب را ب

دار    بورژوايي، از دولت طبقه سـرمـايـه     
خلع يد کـنـنـد. و بـعـد مـيـرسـيـم بـه                    
مسائل اقتصادي. آيا از نظر فـنـي، از     
نظر توليدي، از نـظـر تـکـنـولـوژي، از           
نظر سيستمهاي حمل و نقل، از نـظـر       

اي را      ريزي يـک جـامـعـه       قدرت برنامه
ميشود سازمان داد که آدمهـا از يـک       
ـايـنـد          طريق بعنوان مصرف کنـنـده بـي
بگويند چه احتياج دارند و از يـک در          
ديگر خودشان بعنوان تـولـيـد کـنـنـده           
بروند آن ليستي از آن چـيـزهـايـي کـه              
احتياج دارند را توليد کنـنـد؟ از نـظـر         

  .اقتصادي اين خيلي عملي است
بنظر من دشواري کمونيسـم امـروز و       
سوسيالسم امروز در بعد اقتصـاديـش   
نيست، در بعد سازمان دادن اقـتـصـاد    
سوسياليستي نيست، در بعد سياسـي  
ـا ايـن پـيـروزي سـيـاسـي را                    است. آي
ميشود به دست آورد؟ بـرخـالف صـد      
سال پيش. بنظر من صد سـال پـيـش         
کمونيستي که ممکـن بـود قـدرت را          
بتواند به دست بگيرد در يک کشـوري    

ـا ايـنـکـه                  مثل روسيـه مـواجـه بـود ب
جامعه از نظر اقتصادي خيلي دشـوار    
ميکند سازماندهي چنين اقتصـادي،  
اقتصاد آزاد و بـرابـري را. ولـي اآلن                  
عصر ديگري است. قـدرت تـولـيـدي          

اي رشد کرده اسـت.     بشر بطور بيسابقه
رابطه اطالعاتي افراد با هم خيلي باال 
اســت. يــعــنــي شــمــا هــمــيــن امــروز            
ميتوانيد از هـمـه مـردم نـظـرشـان را               
بپرسيد. از نظر فني عملي است، همه  
ميتوانند مراجعه کنند يک جايي، دو   
ـايـپ کـنـنـد         خط را در يک کامپيوتر ت
همه اينها ميتـوانـد بـرود يـک جـايـي             
معلوم شود کي چي ميخواهد، سـايـز     
ـا شـلـوار             کفشش چقدر است، چـنـد ت
ـا       ميخواهد، آيا تلويزيون ميخـواهـد ي

گيـري   ميوه نه، آيا تُستر ميخواهد، آب
ميخواهد، پلوپز مـيـخـواهـد، کـفـش           
ورزشي ميخواهد، چي ميخواهد؟ هر 
کسي ميتوانـد نـيـازش را بـه اطـالع              
ـازاري    جامعه برساند. الزم نيست يک ب
باشد که آدم يک مـقـدار پـول بـگـذارد            
جيبش و بعد برود آن تو ببيـنـد مـثـالً       
ـا              ـا شـلـوار بـخـرد ب ميتواند حاال دو ت
پولي که دارد يا نه. آدمها مـيـتـوانـنـد       
بگويـنـد چـه مـيـخـواهـنـد، مـدارس                
ميتوانند بگويـنـد چـه مـيـخـواهـنـد،             
نــهــادهــا مــيــتــوانــنــد بــگــويــنــد چــه          
ميخواهند و به يک ليستي از کـاالهـا     
ميرسيم، به ليسـتـي از مـحـصـوالت          
ميرسيم که جامعه بايد اينها را توليـد  
کند يا فراهم کند. از آن طرف هـمـيـن       
آدمها بعنوان توليد کننده اين لـيـسـت    
را مــيــگــذارنــد جــلــويشــان و تــولــيــد          
ــطــوري ســازمــان               ــمــاعــي را آن اجــت

  .ميدهند
اگر اين عجيب و غريب بنظر مي آيـد    
براي اينست که ما بـه ايـن سـيـسـتـم             

ايــم. عــادت        مــوجــود عــادت کــرده      
ايـم     ايم دولت هست، عادت کـرده    کرده

ايـم     آقا باال سـر هسـت، عـادت کـرده          
دار هست و جالب است وقـتـي    سرمايه

به آن فکر بکنـيـد. اگـر مـعـاون وزيـر              
ـلـيـس را          اضافه حقوق بخواهد وزيـر پ

آور    صــدا نــمــيــکــنــد يــک گــاز اشــک           
ـا         بياندازند توي اتاق معاونش. ولـي ت
کارگر ميگويد "آقا مزد ما را بدهيـد،   
مزد کار پارسال ما را بـدهـيـد" حـملـه         
ميکنند به بخشي از جـامـعـه، بـراي           
ايــنــکــه مــيــخــواهــد طــرف قــرارداد          
قــراردادش را رعــايــت کــنــد، حــملــه           
ميکنند. شما ميگوييد "من کـارگـرم     

ايد" بـه    شما حقوق يک سال من را نداده
او حمله ميکنند. و مـا ايـنـقـدر ايـن             
خشونت و اين فشار و اين اخـتـنـاق و        

هـا و       اين تحريفات بورژوايي و رسـانـه  

مذهب و غيره روي سر جامعه حـاکـم     
بوده که باور نميکنـيـم مـيـشـود جـور           
ديـگــر زنــدگــي کــرد. چــنــدان دشــوار            
نيست. اگر از شّر اينها خالص شـويـم      
کامالً ميتوانيم جـور ديـگـر زنـدگـي            

ـاألخـره      .کنيم ببينيد، يک خانواده که ب
ـأمـيـن کـرده و از              معاش خودش را ت
بازار مي آورد توي خانه مصرف کند، 
آنجا ديگر رابطه مـزدي بـيـن آحـادش         
برقرار نيست. پس ميدانـيـم مـيـشـود         

اي بـنـشـيـنـنـد دور هـم و آن                   يک عده
چيزي که دارند با هم مصـرف کـنـنـد.       
منتها از خانواده که مي آيـيـد بـيـرون         

 .شما ديگر بايد براي يکي کار کـنـيـد   
ـاشـيـد حـق نـداريـد                اگر پول نداشـتـه ب
زندگي کنيد، حق نداريد بخـريـد، حـق      
نداريد مصرف کنيد. چـيـزهـايـي کـه           
حــق شــمــا اســت بــايــد بــرويــد اجــازه             
مصرفش را به دست بياوريد از طـريـق   
کار کردن براي کسي، کـه او هـم يـک            
محدوده قدرت خريدي بعنوان مزد بـه    
شمـا بـدهـد کـه بـرويـد بـخـريـد، اگـر                     

  .توانستيد
اين سيستم طبقاتي است، ما عـادت    

ـاشـد. اگـر از نـظـر              کرده ايم اينطوري ب
ســيــاســي مــقــاومــت بــاال را در هــم            
ــراي               بشــکــنــيــم، اگــر آزاد بشــويــم ب

گـيـري در جـامـعـه، آنـوقـت                 تصمـيـم  
الگوي يک جامعه سوسياليستي چيـز  

اي نيـسـت بـنـظـر مـن.            چندان پيچيده
ميشود جوانب ديگرش را بررسي کرد 

ـا يـک             که جهان سرمايـه  داري اسـت آي
کشور سوسياليستـي مـيـتـوانـد دوام          

ـا تـجـارت بـيـن          ـلـي چـه           بياورد ي ـل الـم
ـابـل        ميشود و غيره. ولي اينها همـه ق
حل است بنظر مـن. مشـکـل هـنـوز             
ــعــد ســيــاســي و                    ــظــر مــن در ب ــن ب

آيــا مــيــتــوانــيــم    .ايــدئــولــوژيــک اســت  
مقاومت عظيم طبقه حاکم را در هـم      
بشکنيم، دولت را بـگـيـريـم، جـامـعـه          
آزاد بشود و امور خودش را در دسـت      

  .بگيرد يا نه
جوادي: سؤال من اين است کـه هـيـچ         
آدم عاقلي درست بودن اين مطالـبـات   
را رد نميکند. يک جـامـعـه مـرفـع در          

اي که سياهي و تـبـاهـي     مقابل جامعه
و فقر و فالکت در آن هسـت. مسـألـه         
اينجا است که مردم چگونه و طي چـه    

اي ميتوانند انتخـاب بـکـنـنـد،         پروسه
اين آلترناتيو را انتخـاب بـکـنـنـد، در          
رابطه با آلترناتيوهاي بين بد و بـدتـري   
که معموالً در جامعه وجود دارد يا بـه  

 آنها ارائه داده ميشود؟  
حکمت: اوالً اينطور نيسـت کـه هـمـه          
مردم اين را انتخاب مـيـکـنـنـد. اگـر            
همه آحـاد يـک جـامـعـه را بـگـيـريـم                    

ـلـيـهـا ذيـنـفـع هسـتـنـد در وضـع                     خي
موجود. شما نـمـيـتـوانـيـد سـرلشـکـر             

اش ايـن اسـت      ارتشي باشيد که وظيفه
کــارگــرهــا را در کــارخــانــه مــحــدود           
نــگــهــدارد و روشــنــفــکــر را ســاکــت           
نگهدارد و جلوي نوشته شدن مقالـه و    
حرف زدن را بگيرند و احزاب را خـفـه       
ـاشـد در يـک نـظـام                 بکنند و ذينـفـع ب

اي کـه آدمـهـا در آن آزادنـد.                عاقالنه
ــن راه دارد امــتــيــازات                 طــرف از اي
خودش را تأمين ميکند. در نـتـيـجـه        
بخشي از جامعه براي اقليتـي کـامـالً      
ذينفع هستند در سيسـتـم مـوجـود و         
مــقــاومــت مــيــکــنــنــد بــراي ايــنــکــه        
امتيازاتشان را از دست ميدهنـد اگـر     
بخواهد عوض شود. ولي ايـن را چـه          
جوري مردم انتخاب ميکنند؟ بـنـظـر      
من راهش اين نيست که ما راه بيفتيم 
مــثــل يــک ديــنــي، مــثــل يــک فــرقــه            
مذهبي يکي يکي در خـانـه مـردم را        
بزنيم و بشارتشان دهيم به اين جامـعـه   

احـزاب   .جديد. اين روند سياسي است 
پـيــشـرو پــا بــه مــيــدان مــيـگــذارنــد،            

شان را اعـالم مـيـکـنـنـد، يـک               برنامه
حداقلي از نيـرو گـرد مـي آورنـد دور             
خودشان که بتـوانـنـد در ايـن مـبـارزه             
سياسي پيروز بشوند، بعد از اين اسـت  
ـاور مـي          که در اين روند توده عظـيـم ب
آورند به يک چنين افقي و امکانپذيري 
آن. اگر فکر کنند که کـمـونـيـسـم يـک          
ديني است کـه دارد سـعـي مـيـکـنـد              
ارشاد کند و دسـتـش بـه جـايـي بـنـد              
نيست خُب کسي زندگي فـعـلـيـش را         
ول نــمــيــکـنــد بــه هـواي آن ارشــاد و                
ــود در بـــارگـــاه                 ــف بشـ ــکـ ــتـ ــعـ مـ
ـايـد يـک                   سوسياليـسـم. کـمـونـيـسـم ب
ـاشـد کـه مـردم            جنبش سياسي زنده ب
ميبينند اين قدرت پيروز شـدن دارد.      
ميبينند اين ميتواند بـراي مـثـال در          
ـايـد،        ايران به جنبش اسالمي فائـق بـي
جلوي راست غربي، سلطنت طلـبـهـا،    

ـالـيـسـت، کـه         محافظه کارهاي ناسيون
ايم چه جوامعي پياده ميکند، بـر     ديده

ـا   آنها فائق بيايد، ميتواند با آمريکا، ب
غرب در يک مناسباتي قـرار بـگـيـرد         
که بتواند بقاي خودش را حفـظ کـنـد،      
ميتواند جامعه را اداره کند، ميتوانـد  
در مقياس وسيع جلوي طبـقـه حـاکـم       
قد علَم بکند. اگر اين را ببينند آنوقت  
ـاورتــريـن آدمـهــا                 ـاب اسـت کـه حــتـي ن
ميگويند باشد اين سيستم را امتحان 
ـاشـد فـقـط ارشـاد              ميکنيم. اگر بنا ب
ـايـد             کنيم بنظر من جـواب نـيـسـت. ب
ـايـد در        حزب سياسي درست کنيم و ب
جنگ قدرت شرک کنيـم. بـنـظـر مـن           
کليدش اين است کمونيسم بعنوان يک 

حزب زنده سيـاسـي کـه از وجـنـاتـش             
اينطور برمي آيـد کـه مـمـکـن اسـت               
بــتــوانــد پــيــروز شــود اول خــودش را            
مطرح کـنـد. اگـر ايـن بشـود آنـوقـت                 
خيلي از اين ناباوريها جاي خـودش را    
به استقبال و پيوستن مـيـدهـد بـنـظـر         

  .من
ماجدي: حاال برويم سر آزادي، حـقـوق     
مدني، حقوق انساني. در اين زمـيـنـه       
کمونيسم کارگري چه ميگويـد و چـرا       

 بايد مردم انتخابش کنند؟  
اي    حکمت: بنظر من يک سـؤال سـاده       

ـلـه آزادي و        هست که هر کسي به مقو
ـايـد بـراي           آزاديخواهي فکر ميکـنـد ب
خودش مطرح کند و جوابش را پـيـدا       
کند. و آن ايـن اسـت کـه اصـالً چـرا                    
اختناق و اسـتـبـداد هسـت؟ چـرا يـک             
عده ذينفع هستنـد در ايـنـکـه حـزب            
سياسي نباشد، روزنامه داير نـبـاشـد،      
ـاشـد هـر چـي                  کسي اجـازه نـداشـتـه ب
ميخواهد بگويـد، چـرا جـلـوي آزادي           
بيان گرفته ميشود اصالً؟ مشکل چـه  
است؟ دنبال همان حرفي کـه مـيـزديـم       
جوابش ساده است. يک عـده هسـتـنـد        
از نظر اقتصـادي آزادي بـه نـفـعـشـان             
نيست. اگر آزادي باشد کـه کـارگـرهـا          
متشکل شوند، احزاب چپ بـه وجـود       

هاي جديد گفته شود، مردم  بيايد، ايده
هـاي     خرافات را نقد کنند و غيره، پايه

داري و لـفـت و            اين حاکميت سرمايـه 
ليسي که آن اقليـت در جـامـعـه دارد           
ميکند سست مـيـشـود. در نـتـيـجـه             
اخــتــنــاق بــخــاطــر بــد اخــالقــي يــک            
ـاتـور نـيـسـت کـه وجـود دارد،                  ديکـت

داري و      بخاطر نياز سرمايه و سرمـايـه  
اولين سؤال اينـجـا جـواب       .سود است

ـان                    ــريـ ــس چــه ج ــشــود. پ ــي داده م
اجتماعي، چه نيروي طبقاتي ميتواند 
آزادي بياورد؟ آن نـيـرويـي مـيـتـوانـد              

اش بـه سـود و        آزادي بياورد که جامعه
کشــي از ديــگــران        اســتــثــمــار و بــهــره    

مبتني نباشد. ذينفع نباشد در ساکت  
کــردن ديــگــران. ذيــنــفــع نــبــاشــد در            
جلوگيري از بيان آزادانه نظـرات مـردم     

  .هاي جديد و غيره و از ايده
بــاز مــيــرســيــم بــه کــمــونــيــســتــهــا و           
سوسياليستها و طبقه کارگـر. طـبـقـه        

اي را      کارگر، کمونيسـم يـک جـامـعـه         
ميخواهد که کسي کسي را استـثـمـار    
ـاال سـر ديـگـري                  ـا ب نکند و کسـي آق
نباشد. در يک چنين سيستمي، کارگر  
قــرار نــيــســت بــيــايــد يــک جــامــعــه             
اسـتـثـمـارگـر جـديـدي بـگـذارد جــاي                
قبلي، قرار است يک سيستمي درسـت  
بکند که در آن استثمار نيست، کسـي    

 ۷ صفحه  

 ۳ از صفحه   
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چهارم جوالي سيزدهمين سالروز از دست دادن منصـور  
حکمت است. او نظريه پرداز، پـايـه گـذار و رهـبـر  حـزب                    
کمونيست ايران و حزب کمونيست کارگري  بود و فقـدانـش   
جنبش کمونيستي و حزب ما را بـا يـک خـالء پـرنشـدنـي               
مواجه کرد. نظرات و تئوريهاي او نه تنها در سطح پايـه اي     
ـقـد    و تئوريک، در نقد اسطوره بورژوازي ملي و مترقي، در ن
ـيـاي         عميق و اجتماعي تجربه شوري، تدوين برنامه يـک دن
بهتر، تئوري جنبشها، ترسيم تفاوتهاي کمونيسـم کـارگـري      
از چپ سنتي، و مباني فکري و نظري کمونيسـم کـارگـري،      
ـقـد                         بلکه در سطح مشخـص تـر و سـيـاسـي تـري نـظـيـر ن

ـيـل          ناسيوناليسم و فدراليسم، نقد دموکراسي و نقد و تـحـل
جنبش اسالم سياسي هـنـوز زنـده و مـربـوط بـه شـرايـط                     
ـنـهـا      سياسي در ايران و در جهان است. منصور حکمت نه ت
رهبر حزب بلکه نظريه پرداز و چهره و نماينده و سخـنـگـوي    
کمونيسم امروز، يک کمونيسم اجتماعي، زنـده و مـدرن و           
دخالتگر و عميقا انساني بود. او همواره در مبارزه کارگران  
و توده مردم دنيا براي رهائي از سلطه سرمايه داري و تحقق 

 سوسياليسم  جايگاه برجسته اي خواهد داشت. 
 

 ياد عزيزش گرامي باد! 

ـه هـر نـتـيـجـه اي              رفراندوم يونان ب
منجر بشود بحران آن کشـور را حـل           
نخواهد کرد ولي اهميت سـيـاسـي آن        
به راي گذاشتن سياسـتـهـاي اعـالم و         
ديکته شده از جانب تروئيـکـا يـعـنـي        
يک منبع و نهاد معتبر سرمايه داري   
جهاني است. براي اوليـن بـار در يـک           
کشور اروپائي سياست رياضت کشي 
اقتصادي کـه در هـمـه کشـورهـا، از              
آمريکا و کشورهاي اروپاي غربـي تـا     
آفريقاي جنوبي و تا چين و هندوستـان  
و جمهوري اسالمي و غيـره  بـعـنـوان         
ـه داري                     ـه بـر بـحـران سـرمـاي راه غـلـب
ـه اجـرا                     برسمـيـت شـنـاخـتـه شـده و ب
ـه هـمـه پـرسـي                    گذاشتـه شـده اسـت ب
ـفـي     عمومي گذاشته ميشود. راي من
مردم يونان به اين سياستها مـظـهـر و      
نماينده نظر و موضع توده هاي مـردم    

ـه درصـديـهـاي          همه کشورها، نود و ن
جهان در قـبـال نسـخـه جـهـانشـمـول                  
اقتصادي يک درصديهاي دنيا خواهد 
بود.    انتخابات ماه ژانويه يونان نـيـز      
عمال بر سر سياست ريـاضـت کشـي        
اقتصادي بود و سيريزا بعنوان نماينده 
ـه قـدرت           مخالفت با اين سياسـتـهـا ب
ـه را             رسيد. رفراندوم اخيـر ايـن مسـال
صريحا و رسما به راي مردم ميگذارد 
و از اين نقطه نظر نشاندهنـده قـطـبـي       
ـه                 شدن بيـشـتـر جـامـعـه حـول مسـال
رياضت کشي است. راي منفي مـردم   
در اين انـتـخـابـات مـيـتـوانـد فضـاي              
عمومي جامعه در يونـان و در هـمـه          
کشوهـاي اروپـاي واحـد را يـک گـام                
ديگر به چپ سوق بدهد. همانطور کـه   

 . انتخاب سيريزا اين  نقش را ايفا کرد

  -, ی	د �9ی� �$�8ر �*��!

حکومت اقليمي کردستان يک بحران انتخـابـاتـي    
را از سر ميگذراند ولـي عـلـت آن بـر خـالف روال                  
معمول دموکراسي هاي پارلماني عـدم کسـب حـد          
نصاب از طرف  کانديداها و يا شکستـه شـدن راي       
بين احزاب مختلف و غيره نيست. علت آنسـت کـه      

جناب رئيس جمهور دولت اقليمي که با تـوافـق بـا         
احزاب ديگر ناسيوناليست کرد بر مسـنـد ريـاسـت         
جمهوري تکيه زده نمـيـخـواهـد ايـن پسـت را تـرک                
کند! بعد از سرنگوني صدام بيـن دو حـزب اصـلـي            
ناسيوناليست کرد و آمريکا و متحدينش توافقاتي 
صورت گرفت و بر اساس آن رياست جمهوري دولـت  
اقليمي به مسعود بارزانـي رهـبـر حـزب دمـکـرات             
کردستان عراق رسيد و رياست جمـهـوري عـراق بـه         
جالل طالباني رهبر اتحاديه ميهني. اکنون بعـد از    
دو دوره مسعود بارزاني قانونا بايد عوض شود اما 

از جـملـه        -او و طرفدارانش به بهانه هاي مختلف   
تنگي وقت و نبودن بـودجـه کـافـي بـراي بـرگـزاري                

خواهـان تـمـديـد دوره ريـاسـت               -انتخابات و غيره
جمهوري بارزاني هستند. و اين را بنا بر تـوافـقـات       
اوليه بين احـزاب نـاسـيـونـالـيـسـت کـرد حـق خـود                    
ميدانند. سخنگوي رسمي حزب دمکرات کردستان 
عراق ميگويد: "نظر حزب دمـکـرات بـارزانـي ايـن            
است کە در شرايط فعلي کردستان عراق بە شـخـص       
آقاي بارزاني نياز دارد ... حزب دمکرات مـعـتـقـد       
است سمت رياست اقليم در مقابـل سـمـت ريـاسـت          
جمهوري عراق قرار دارد و چون رياست جمهوري بە   
اتحاديە ميهني کردسـتـان واگـذار شـدە اسـت پـس               
رياست اقليم سهم حزب دمـکـرات اسـت و نـامـزد              

 آنها نيز آقاي بارزاني است"!
اين وضعيت حتي در مقايسه با سيستم هاي پارلـمـانـي    
معمول بيشتر به يک جوک سياسي شبيه است اما ريشه اين 
جوک سياسي سنتهاي قومي و ناسيوناليستي نيست. ايـن     
ـنـي از               ـقـي نـظـم نـوي نوع بحران انتخاباتي  خود ناشي از تل
دموکراسي و جوامع موزائيکي اسـت کـه کـل حـکـومـت             
عراق و لويا جرگه در افغانستان بر اين مبنا شکل گرفـت و    
بعنوان صدور دموکراسي به منطقـه جـار زده شـد. دولـت              
ـيـم حـملـه نـظـامـي آمـريـکـا و                      ـق اقليمي خود نتيجه مسـت
متحدينش به عراق  و ساخت و پـاخـت هـاي سـيـاسـي نـه              
چندان پشت پرده در تقسيم قدرت در عـراق بـعـد از صـدام           
است. اين نمونه اي از دموکراسي نطم نويني در خاورميانـه   

ـيـمـه کـمـدي در             -است و لذا  اين وضعيت نيمه تـراژيـک     ن
ـبـايـد جـاي تـعـجـب             انتخاب رئيس جمهوراقليم کردستان ن

 چنداني داشته باشد. 
جنبش اشغال اعـالم کـرد کـه آزادي از صـنـدوق راي                  
بيرون نمي آيد. اما آنچه در کـردسـتـان عـراق مـيـگـذرد                 
صدها قدم از صنوق راي عقب تر است. اين تقسيم قدرت  
بين سران ايالت وعشاير است که بـه لـطـف لشـکـرکشـي             
آمريکا و سرنگوني صدام به يک نرم سيـاسـي در عـراق و          
ساير کشورهاي بهم ريخته منطقه تبديل شده است. پاسخ  
توده مردم و چپ جامعه به اين وضعيت احياي پارلمـان و    
صندوق راي نـيـسـت، اعـمـال ارده مسـتـقـيـم مـردم در                         
سرنوشت سياسي خود است. پاسخ، دموکراسي شـورائـي      

  است.
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اخيرا رفسنجاني طي سخناني در 
نشست علمي اعضاي حلقه دانش و " 

فناوري شوراي آزاد انديشي ديني" بـر   
"ترويج و توسعه آزاد انديشي و آزادي    
بيان مبتني بر تعقل و تدين؛ تشـويـق   
صاحب نظران و فرهيختگان کشور و   
جهان به آزاد انديشـي و ارايـه آراء و           
انديشه ها با رعايت مباني و اصـول      
 اخالقي اسالم . .." تاکيد کرده است. 
اين نوع اظهارت براي  مردم ايران 
که در تـجـربـه زنـدگـي روزمـره خـود              
ـنـي را        بخوبي معني آزاد انديشي دي
دريافته اند تنها ميتواند مايه طنز و   
ـبـري و اس ام          تمسخر و جوکهاي واي

 اس اي باشد.    
آزاد انديشي ديني يک تناقض در   
ـنـي مـثـل                   خود اسـت. آن هـم در دي
اسالم که برگشتن از ديـن و هـر نـوع          
شــک و تــرديــدي در اصــول ديــن را               
مســتــحــق مــرگ مــيــدانــد. ظــاهــرا          

بــعــد از درمــانــدگــي          رفســنــجــانــي 
ـبـوعـش در تـحـمـيـل                  حکـومـت مـت
اخالقيات اسالمي به مردم ايران  بـه    
صرافت جهانيان افتاده است. معـلـوم    
ـنـدي مـيـخـواهـنـد               نيست با چـه تـرف
"فرهيختگان جهـان" را بـه "رعـايـت              
مــبــانــي و اصــول اخــالقــي اســالم"            

ـيـن                ـنـد؟! گشـت ارشـاد ب تشويق کـن
المللي؟! مرکز جهاني نهي از مـنـکـر    
و امــر بــه مــعــروف؟! جــمــع کــردن               
ـنـگ            ـتـري ـل ـي ديشهاي ماهواره اي و ف

 اينترنت در همه کشورها؟! ...
ـيـسـت.            نيازي به بحث و تـعـمـق ن
فقط اجازه بدهيد تنها نوشته هائي از 
سر در دانشگاهها را که اخيرا يـک از    
دوستان قديمي برايم ايميل کرده است 
در اينجا نقل کنم. بعنوان نمونه اي از  
ــديشــي ديــنــي بــا رعــايــت                "آزاد ان
ـيـاس بـا                 اخالقيـات اسـالمـي" در ق
"فرهنگ غربي" که مقامات هـر روز      
درمورد "هجـمـه" اش بـه يـکـديـگـر                

 هشدار ميدهند:  
آينده مکاني نيست که به آنجـا مـي      

رويم، جائي است که آن را بـه وجـود           
مي آوريم، راه هايي که به "آينده" ختم   
ـلـکـه                 ـنـد، ب ـيـسـت ـنـي ن ـت ميشوند ياف
ساختني اند و ساختن آن هم سـازنـده     

  .را، و هم مقصد را دگرگون ميکند
 نوشته بر سردر دانشگاه آکسفورد

 
خواهرم حجابت را و برادرم نگاهت را 

 حفظ کن!
 نوشته بر سردر دانشگاه شريف 

 "<زاد ا��ی=� دی$�"
 ی$B C	A@ در?�د ا��
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ـيـن          بسياري بن بست مـذاکـرات ب
دولت يونان و اتحاديه اروپـا و اعـالم       
رفراندوم را آغاز شمـارش مـعـکـوس       
خوانده اند. اما شمارش معکوس بـه    
چه سمتي؟ به سوي خـروج يـونـان از          
اتــحــاديــه اروپــا؟ اســتــعــفــاي دولــت         

 سيريزا؟ و يا ..؟
مقامات اتحاديه اروپا و تروئيـکـا   
که همچنان بـر اجـراي سـيـاسـتـهـاي            

 رياضت کشي پافشاري ميکنند
رفراندوم را عمال يک همه پرسي بر 
سر ماندن يا نماندن يونان در اتحاديـه  
ـنـطـور             اروپا ميدانند. و يـا الاقـل  اي
تبليغ ميکنند تا مـردم يـونـان را از            
ـنــد                   ـفـي بـاز بــدارنـد. مـيـدان راي مـن
اکثريت مردم يـونـان خـواهـان بـاقـي           
ماندن يونان در حوزه يورو و اتحـاديـه   
اروپا هستند و اميدوارند با ترسـانـدن   
مردم از خروج از اتحاديه اروپا نتيجه 
ــه                    ــت ب ــه راي مــثــب ــدوم را ب ــران رف
ـيـر               سياستهاي ريـاضـت کشـي تـغـي
ـپــراس                  بـدهـنـد. از سـوي ديـگــر سـي
نخست وزير يونان اعالم کـرده اسـت       
اگر نتيجه رفراندوم مثـبـت بـاشـد بـه          
راي مردم احترام خواهد گذاشت ولـي  
مجري سياستهاي تروئيکا نـخـواهـد      
ـبـت بـه               بود. بعبارت ديـگـر راي مـث
معني استعفاي دولت سيريزا خواهـد  

 بود. 
بـرمــبــنـاي ايــن نــوع تـحــلــيـهــا و             
تبليغات يونان اکنون در آستـانـه ايـن      
انتخاب قرار گرفتـه اسـت: خـروج از           
اتحاديه اروپا و يا استعفاي دولت؟ و   
ظاهرا شـمـارش مـعـکـوس نـاگـزيـر             
ميبايد به يکي از اين دو نتيجه خـتـم   
بشود. امـا واقـعـيـت چـيـز ديـگـري                 

 است. 
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دولت سيريزا با پرچم نه به رياضت 
کشــي اقــتــصــادي روي کــار آمــد و            
ـبـول                ـفـي و يـا ق رفراندوم هم بر سـر ن
بسته جديد رياضت کشي پيشنهادي 
تروئيکا است. دولت يونان قصد دارد  
ــي مــردم                    ــه راي مــنــف ــکــا ب ــا ات ب
پيشنهادات جديد تروئيـکـا را کـنـار         
بزند و از موضع قدرتمـنـد تـري پـاي         
ـپـراس      ميز مذاکرات برود. اين را سـي
نخست وزير يـونـان صـريـحـا اعـالم             
کــرده و بــه هــمــيــن دلــيــل از مــردم              
خواسته است راي منفي بدهند.  بـه       
احتمال بسيـار مـردم يـونـان در ايـن              

ـيـکـا راي          رفراندم به سياستهاي تـروئ
منفي خواهند داد و اين هـم کـامـال        
امکان دارد که دولت سيريزا بتواند از 
ـفـع مـواضـع خـود در                     اين امـر بـه ن
مذاکرات استفاده کنـد ولـي ايـن بـه           
معني حل و يا حتي تخفيف بـحـران     

 يونان نخواهد بود. 
ــاســت             ريشــه بــحــران يــونــان ســي
رياضتي و ناتوانـي دولـت يـونـان در           
ـنـهـا         بازپرداخت وامهايش نيسـت. اي
جزو عوارض مسالـه اسـت. مسـالـه          
اصلي سيستم  اقتصادي اي است که 
براي نجات خود به سياست ريـاضـت     
کشــي احــتــيــاج دارد يــعــنــي نــظــام           
سرمايـه داري بـحـرانـزده در يـونـان.               
يعني حکـومـت يـک درصـديـهـا در             

 يونان و در اروپاي واحد. 
در دهساله اخير يونان بعنوان يکي 
از ضعيف ترين اقتـصـادهـاي عضـو       
اتحاديه اروپا به موش آزمايشگاهـي  
ـتـصـادي           سياستهاي "اصـالحـات" اق
نئوليبرالي تبديل شده اسـت. زدن از       
خدمات عمومي، بيمه ها، درمان و   
آموزش و غيره، مقررات زدائي و باز 
گذاشتن دست بازار در تعيين قيـمـت   
ها و دستمزدها و کل شرايـط فـروش     
نيروي کار، افزايش ماليات سـرانـه و     
دادن تخفيفهاي مالياتي به سـرمـايـه    
ــن                     ــزاي ايـ ــره از اجـ داران و غـــيـ
"اصالحات" است و افتصاد يونان بـا      
ـيـن            ـيـک پـائ بهره وري و ترکيب ارگـان
سرمايه و عقب ماندگي تـکـنـولـوژي     
ـيـه اعضـاي       توليدي اش  نسبت به بق
اتحاديه اروپا ناگزير است براي نجات 
ســرمــايــه از بــحــران ايــن جــام زهــر             
"اصالحات" را تا تـه و الجـرعـه سـر             
ـنـهـا تـا             بکشد!  اما اين راه حل نـه ت
ـقـطـه نـظـر کـارکـرد                  کنون حتـي از ن
سرمايه مشکلي را حل نکـرده اسـت     
بلکه حاصلي بجز گسـتـرش دزدي و       
فساد مالي در مـيـان بـاالئـي هـا و              
گسترش فقر و فالکت و گراني و بـي      
ـيـکـاري                ـتـصـادي ونـرخ ب تامينـي اق

در صد براي کل جامعه در  ۰ ٦ باالي 
بر نداشته  است. سئوال اينست که در 
اين ميان رفراندوم کجاي تصوير قـرا    
ميگيرد و جامعه را بـه کـدام سـمـت         

 ميراند؟
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برخي از منتقدين چپ سيـريـزا در     
خود يونان و خارج آن، مذاکره بـا وام      

دهندگان و رفـرانـدوم را بـي حـاصـل            
ميدانند و تاکيد ميکنند که راه حـل    
انقالب عليه سرمايه داري اسـت. در     

 -اين ترديدي نيست که راه حل يونان 
 -و هر کشور ديـگـر سـرمـايـه داري           

بــراي خــالــصــي از مصــائــب و                   
ــر و                  ــارگ ــوده ک ــه ت ــي ک مشــکــالت
زحمتکش مردم، نود و نـه درصـدي         
ـبـن              هاي جامعه، بـا آن دسـت بـگـري
ـيـق تـر           ـيـان دق هستند انقالب يا به ب
ـقـه     خلع يد سياسي و اقتصادي از طـب
سرمايه دار يا همان يک درصـديـهـاي    
حاکم است. اما انقالب از آسمان نازل 
نميشود. مبارزه طبقاتي بايد تعميـق   
و گسترش پيدا کند و بـر سـر بـود و            
نبود حاکميت سرمايه قطبي بشـود.    
ـقـر و بـي           "نه" مردم به بي حقوقي و ف
تاميني و بيکاري و غيره بايد به "نـه"   
ـيـدا       به کل نظام سرمايه داري ارتقـا پ
ـتـوانـد در رونـد                ـنـهـا مـي کند و اين ت
مبارزه بدست بيايد. در جامعه يونان  
ـقـدرت         از شش ماه قبل که سـيـريـزا ب
ـقــاتــي بــر ســر             رسـيــد کشــاکــش طــب
ـتـصـادي             سياست ريـاضـت کشـي اق
ـقـدرت رسـيـدن                 قطبي شـده اسـت. ب
سيريزا، کش و قوسهـاي مـذاکـره بـا         
تروئيـکـا و اکـنـون اعـالم رفـرانـدوم                
مقاطعي از اين روند کشمکش حـول    
سـيــاســت ريــاضـتــي اســت. در ايــن             
کشاکش  ظاهرا دولت و مردم يـونـان   
در يکسو و اتحاديه اروپا و صـنـدوق     
بين المللي پول و بانک مـرکـزي اروپـا      
ـتـه انـد. امـا            در سوي ديگر قرار گـرف
ـيـن کـمـپ          کشاکش واقعي در واقع ب
کار و سرمايه است. بين خواستـهـا و      
آمال برحق و انساني  تـوده مـردم لـه          
شده زير بحران اقتصادي و ملزومات 
کارکرد و سوداوري سرمايه اسـت. از     
ـتـه شـد                  همين رو هـمـانـطـور کـه گـف
بـحـران يـونــان بــطـور در خــود و در                 
چارچوب رد يا قبـول ريـاضـتـکـشـي          
پاسخي ندارد. رفراندوم به هر نتـيـجـه     
ـبـعــات                   اي بـرسـد بــحـران يـونـان و ت
اقتصادي و اجتماعي آن که مـردم آن    
کشور را زيـر فشـار خـودخـرد کـرده              
ـيـف و               است پايان و حتي يـک  تـخـف
التيام نسبتا پايدار نخواهد يافت چـرا  
که مساله سودآوري سرمايه در يونان 
و تــامــيــن پــيــش شــرطــهــاي ايــن               
سودآوري همچنان بقوت خـود بـاقـي      
خواهد ماند. دقيقا بهمين دليل ايـن     

کشمکش ميتواند و بايد به  تعميق و 
گسترش و ارتقـاي آگـاهـي و شـعـور            
عمومي جامعه از نقد رياضت کشي 
به نقد سرمايه منجر بشود. رفرانـدوم   
اخير همانند انتخاب سيريزا در شـش  
ماه قبل حلقه اي از تعـمـيـق مـبـارزه        
بين دو کمپ کار و سرمايه در يـونـان     

 است. 
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آنچه  از نـظـر سـيـاسـي و در دل                  
بحران موجود يونان ميتواند و بـايـد       
متحقق شود اساسا بر دو محور زيـر    
ـتـمـان      متکي است: اول سوق دادن گف
ـقـد                و فضاي عـمـومـي جـامـعـه از ن
ـيـسـم بـا        رياضت کشي به نقد کاپيتال
اتکا به تجربه هر روزه مـردم، و دوم          
سـازمـان دادن تــوده هـاي مـردم در               
ــراي               ــي ب ــوع شــورائ ــهــاي ن ـل تشــکـ
ـيـم در مـقـدرات               ـق دخالتگـري مسـت
سياسي خود (تجربه جنبـش اشـغـال       
ـتـوانـد آمـوزنـده و                 ـبـه مـي در اين جـن

 رهنمود دهنده باشد). 
بايد نود و نه درصديهاي جـامـعـه      
در سطح وسيعي بـر ايـن  واقـعـيـت              

واقف شوند که اوال در برابر آنها تنهـا    
دول اروپائي و يا تروئيکا قرار نـدارنـد   
ــلــکــه اســاس مســالــه مــنــاســبــات          ب
ســرمــايــه داري و ســلــطــه  يــک در                
صديهاي سرمايه دار در خـود يـونـان      
است. و ثانيا خلع يد از سرمايه داري  
نه از باال و در داالنـهـاي مـذاکـره بـا            
تروئيکا بلکه از پائيـن و بـا دخـالـت           
مستقيم کـارگـران و تـوده مـردم در               
مــراکــز تــولــيــدي و کــارخــانــه هــا و            
محالت و خيابانها صـورت خـواهـد        

 گرفت.  
روشن است که اين رايکاليزه شـدن    
جامعه خود به خود صورت نخـواهـد   
ـيـسـت             گرفت. تنها يـک حـزب کـمـون
ـتـگـر و          راديکال و در عين حال دخـال
درگير در مبارزات و کشـمـکـشـهـاي      
هر روزه در جامعه ميتواند عامـل و    
پيش برنده اين سيـاسـت بـاشـد. ايـن           
ـيـسـت امـا بـايـد            نيرو دولت سيريزا ن
اميدوار بود و اين کامال امکان پذيـر  
است که در روند تحوالت اساسي  که 

در پيش است چنين نيروي راديکالـي  
شکل بگيرد و بجلو رانده  شـود. در         
اين روند سيريزا ميتواند تجزيه شـود    
و يا کال به حاشيه رانده بشود. دولـت     
فعلي ائتالفي تماما از هم بپاشد و يا  
بخش چپ و راديکال آن به جلو رانـده    
بشود اما  در هـر صـورت و بـه هـر               
شکل شرايط  براي سربرآورردن قطـب  
ـقـالبـي در جـامـعـه روز بـروز                 چپ ان
مساعدتر ميشود.  رفـرانـدوم خـود           
ميتواند شرايط را بـراي ابـراز وجـود          
ـيـش فـراهـم             چنين نيروئي بيـش از پ

 کند. 
ـتــيـجــه رفــرانــدوم هــر چــه بــاشــد            ن
سرمايه داري يونان مستـاصـل تـر و        
بي افق تر و در عين حال رسـوا تـر و         
بي اعتبار تر از آن بيرون خواهد آمد.  
خروج از اتـحـاديـه اروپـا بـه سـرعـت              
چشم مردم را به اين واقعيت خـواهـد     
گشود که مشکل اصـلـي نـه صـرفـا          
ـيـکـا          سياست رياضتکشي و يـا تـروئ
بلکه نظام و مناسبات سرمايـه داري    
در خود يونان است. مردم درخواهنـد   
يافت که سـرمـايـه داران داخـلـي در              
ـنـد.           ـيـکـا هسـت واقع پاي چهارم تـروئ
ادامه وضع موجود يعني مـانـدن در     
اتحاديه اروپا و پياده کردن کـجـدار و     
مريز سياستهاي رياضت کشي نيز به 
سرعت مردم را به اين نتيجه خـواهـد   
رساند که مساله راه حل تـدريـجـي و        
مذاکراتي ندارد و بايد مسـالـه را از         

 ريشه حل کرد.  
در پاسخ بـه سـئـوالـي کـه             بنابرين

بـايـد   ابتداي اين نوشته مطـرح شـد          
گفت بله، شـمـارش مـعـکـوس آغـاز           

شمارش معکـوس بـه      است. اماشده 
ـيـشـتـر                   سمت رويـگـردانـي هـر چـه ب
جامعـه از نـظـام سـرمـايـه داري  و                   
نهايتا تعيين تکليف بـا سـلـطـه يـک          

   درصديهاي کاپيتاليست.
 حميد تقوائي 
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ذينفع نيست در بـهـره کشـي ديـگـران          
براي اينکه نميتواند مالک چيزي باشد 

اش باشـد. هـمـه سـرمـايـه             که سرمايه
مال جامعه است مردم هم شـهـرونـدان    
آزادنــد. در نــتــيــجــه کــمــونــيــســم و               
سوسياليسم اسـت کـه ذيـنـفـع اسـت               
بطور واقعي در آزادي بيـان، در آزادي      
ــراد هــر چــه                   ــکــه اف ــن احــزاب در اي
ميخواهـنـد بـگـويـنـد. بـراي ايـنـکـه                  
جلوگـيـري از حـرف زدن مـردم قـرار                
ـا مـبـنـاي             نيست مبناي حاکـمـيـت ي

  .بقاي نظام اقتصادي باشد
اين اولين سؤال است. اگر بـراي مـثـال       
ـايـد بـگـويـد "مـن نـمـايـنـده                    کسي بـي
ـا سـرمـايـه            سرمايه صنعتي هسـتـم ي
غربي را نمايندگي ميکنم يا ما تجـار  
بازار هستيم، ما طرفـدار آزادي بـيـان        
هستيم"، سؤالي که من از او ميـکـنـم     
اين است شما اگر راسـت مـيـگـويـيـد         
اوالً چرا جامعه شما تاکنون يک چنيـن  
شکلـي را بـه دسـت نـداده، در ايـران                  
ـاً اگـر شـمـا طـرفـدار                بخصوص. ثانـي
آزادي بيان هستيد و فردا فـالن رهـبـر        
ـان را                    ـا حــقــمـ ـارگــري گــفــت مـ کـ
ميخواهيم، دست از کار مـيـکـشـيـم،      
اعتصاب ميکنيم، اتحاديه تشـکـيـل    
ميدهيم، شورا تشکيل ميدهم، يعني 
شما منظورتان اين است مـيـگـذاريـد       
که اين بيايد حرفش را بزند، نـيـرويـش      
را بسيج کند، کارگرها را متحد بکند 
و مــزدش را بــگــيــرد؟ و بــعــد فــکــر              

دارها جمع ميشـونـد    نميکنيد کارخانه
و ميروند با آمريکا تماس ميگـيـرنـد،    
ـا               دم ارتش را ميبـيـنـنـد و يـک کـودت
ميکنند عليه کسي که ايـن حـرف را         
بزند؟ تا وقتي سرمايه هست آزادي در 
خطر است. تا وقتـي سـرمـايـه هسـت          
آزادي بيان يک صورت ظاهر است کـه    
هر موقع بخواهند ميتوانند نـقـضـش      

ايـم حـکـومـتـهـاي            کنند. بارهـا ديـده     
نيمچه ليبرال و نيمچه دمکراتـيـک در     
کشورهايي که دو سال سـر کـار بـوده،        
تا اعتصابات باال گـرفـتـه و جـنـبـش           
ــر و بــال گــرفــتــه تــا                 دانشــجــويــي پ

ها شکوفا شـدنـد يـک ژنـرال،            روزنامه
ـا کـرده               يک ارتشي، يـک کسـي کـودت
برگشتند به وضع سابقش براي اينـکـه   
سرمايه برايش صَرف نـمـيـکـنـد. يـک          
جاهايي مثل اروپاي غربي که نـوعـي     
دمکراسي هست بخاطر اين است کـه    
جــهــان تــقــســيــم شــده اســت، طــرف            
استبداد و ديکتاتـوري خـودش را در         

کشورهاي جهان سوم نشان ميدهد از   
ايـن طـريـق بـه يـک درجــه سـوبسـيــد                  
سياسي و فرهنگي ميدهد به جامـعـه   
خودش. اگر بنا باشد اقتصاد آنجا هـم   
به آن تنگنا دچار شود اينها هم دسـت    
کمي در سرکوب ندارند. اعتصابـهـاي    
مـعـدنـچــيـان انـگــلـيـس بــراي مـثــال               

اش است. طرف مـيـخـواسـت از         نمونه
شــهــر خــودش شــشــصــد کــيــلــومــتــر        
آنطرفتر برود که بپيوندد به اعـتـصـاب    
ـلـومـتـر آن                      مـعـدن در چـنـد صـد کـي

ـلـي              تر در خانه طرف اش بـه هـيـچ دلـي
توقيفش ميکردند. ماشين تبليغـاتـي   
حکومت را گذاشته بودنـد پشـت سـر        
فحاشي و سمپاشي عليه معدنـچـيـان    

در نـتـيـجـه اسـتـبـداد             .و رهـبـرانشـان   
داري و نـقـطـه     جزئي از سيستم سرمايه

مقابلش آزادي و حقوق مـدنـي شـرط        
ــک جــامــعــه آزاد و                   ــق ي ــحــق الزم ت

  .سوسياليستي است
ب در             ممکن است به ما بـگـويـنـد خـُ
نظام شوروي يا چين اينها پياده نشـده.  

ـايـد      اين را بنظر من شنونده هاي شما ب
بدانند. ايـن نـظـامـهـا کـمـونـيـسـتـي                   
نبودند. جامعه شوروي با يک انـقـالب    
کارگري شروع شد ولـي ايـن انـقـالب           
کــارگــري در ظــرف ده ســال عــمــالً               
ـاي                حـــکـــومـــت دســـت نـــيـــروهــ
ـاسـيـونــالـيـسـت و مـلـي افـتـاد کــه                    ن
ميخواستند يک نوع اقـتـصـاد جـديـد          

داري مبتني به کـار مـزدي را        سرمايه
دوباره راه بيندازند. چين هيچوقت يـک   
جامعه سوسياليستي نبوده. آن موقـع   
مارکسيسم و کمونيسم زير پـرچـمـش      
ميشد کارگـرهـا و زحـمـتـکـشـهـا را               
متحد کرد براي اهـداف سـيـاسـي. و            
ـاً    خيلي جنبشهايي که نهايتاً و ماهيـت
کمـونـيـسـتـي نـبـودنـد ايـن پـرچـم را                    
گرفتند. کما اينکه اآلن هم دمکراسي  
ــيــهــا بــه خــودشــان               ــد اســت خــيــل م
ميگويند دمکرات، حتي فاشيستـهـا   
هم به خودش ميگويد دمـکـرات. آن        
مــوقــع، اواســط دهــه قــرن بــيــســت             
کمونيسم اينقدر معتبر است که هـمـه     
ــي، جــنــبــشــهــاي            جــنــبــشــهــاي مــل
کشورساز، جنبشهاي ناسيوناليستي، 
جــنــبــشــهــاي طــرفــدار دولــتــگــرايــي        
ــودشـــان را                 ــم خـ ــصـــادي اسـ ــتـ اقـ
سوسياليستي مـيـگـذاشـتـنـد و کـار              
ـايـد             ميکردند. در نتيجه ايـنـهـا را نـب

  .پاي کمونيسم نوشت
جامعه سوسياليستيـي کـه مـا از آن            
ـاز و آزاد              حرف ميزنيم يک جـامـعـه ب
است که هر کسي حق دارد هر حـرفـي     
ميخواهد بزند. باألخره حرف زدن حـق   
ـار دنـيـا مـي آيـد هـر                بشر است يک ب

حرفي دارد بايد بتواند بزند. هيچکـس   
اجازه ندارد برود جلـو دهـان کسـي را          
بگيرد. اين فـرض مـا اسـت و فـکـر                 
مـيــکـنــم جــامـعــه ســوسـيــالـيــسـتــي           
متحققش ميکند و فکر ميکنم تنهـا  
جرياني که در صحنه سياسي ايـران از    
يک چنين آزادي بـي قـيـد و شـرط و                 
نبود مطلقاً هيچ جور شـرايـطـي روي        
انديشه و بيانش دفاع مـيـکـنـد حـزب        
کمونيست کارگري است. شمـا بـرويـد       
پاي صحبت احزاب سياسي بنشينيـد  
فوري شروطشان را به شما ميگويـنـد؛   
به شرطي که به مقدسات ملي توهيـن  
نشود، به مقدسات ميـهـنـي تـوهـيـن         
نشود، به مقدسات مذهـبـي تـوهـيـن        
ـايـد،            نشود، با فرهنگمان جـور در بـي
سنن ملي و آداب و رسوم را نشکنيـم،  
حکـومـت را بـي ثـبـات نـکـنـيـم. و                     

الـعـاده اعـالم مـيـکـنـنـد              اوضاع فوق
بمجرد اينکه يک ذره احسـاس کـنـنـد         
موقعيتشـان در خـطـر اسـت. حـتـي                
همين آدمهايي که اآلن قـول گشـايـش      

الـعـاده      سياسي ميدهند اوضـاع فـوق      
ـا مـيـکـنـنـد.               اعالم ميکنـنـد، کـودت
جناح اصالح طلب حکومت که ديگـر  
اصالً مسخره است اينها حـتـي وعـده      
آزادي بيان نـمـيـدهـنـد چـه بـرسـد کـه                
بگوييم متحققش نميکنند. يـک نـوع      
نظام اسالمي استبدادي مـيـخـواهـنـد      
که دستهاي خونينش را هر چند وقتي 
با يک دستمال پاک کرده باشد. ايـن را       

  .ميخواهند
جوادي: به يـک طـرف ديـگـر قضـيـه                
بپردازيم. در رابطه با صف اپوزيسيـون   
که نگاه ميکنيم راه حلهـاي مـعـيـنـي        
وجود دارد. بحث حقوق بشر هسـت و     
اينکه ما طرفدار بيانـيـه حـقـوق بشـر          
هســتــيــم و ايــن را پــرچــم خــودشــان              

اند. تفاوتهاي مطالباتي که حزب   کرده
کمونيست کارگري در اين زمينه دارد   
و تشابهاتش با بيانيه حقـوق بشـر چـه        

 است؟  
حکمت: بيانيه حـقـوق بشـر اسـاسـش           
اين است که مالکيت را بـه رسـمـيـت         
ميشناسد و از حق مالکيت بر وسايل 

فرضش اين اسـت   .توليد دفاع ميکند
ـازار اسـت،                 که جامعه مـبـتـنـي بـر ب
ــه                 ــه جــامــع ــن اســت ک ــرضــش اي ف

داري است. شما بيانيه حـقـوق       سرمايه
بشر را که ميخوانيد ميبينيد که دارد   
راجع به حقوق مدني در يـک جـامـعـه         

داري حرف ميزند. بـحـث مـا          سرمايه
اين است که به هـمـيـن دلـيـل حـقـوق              
مدني روي کاغذ ميمـانـد. بـراي نـود          
درصد مردم جهان حـتـي يـک شـکـل            
نــيــمــچــه مــلــمــوســش هــم مــتــحــقــق        

نميشود. ده تا کشور در اروپاي غربـي   
اي دمکراسي و تـولـرانـس و         يک درجه

اش نشان ميـدهـد    تحمل هيأت حاکمه
نود درصد مردم جهان در حکومتهاي 
استبدادي شـرکـت مـيـکـنـنـد و کـالً               

داري از ايـن         اقتصاد جهاني سـرمـايـه   
طريق زندگي ميکند. بـحـث مـا ايـن          
است آنچه که بيانيه حقوق بشـر وعـده     
ميـدهـد يـک گـوشـه کـوچـکـي، يـک                  

اي از آن وسعت آزاديـهـايـي اسـت        سايه
که سوسياليسـم تضـمـيـن مـيـکـنـد.             
سؤالي که هست همانطـور کـه گـفـتـم          

 .اي ميدهد اين نيست که کي چه وعده
سؤال اين است که کي بنا به اقـتـضـاي    
موقعيت اجتـمـاعـيـش و مـوقـعـيـت             
اقتصادي جنبش خودش ميتواند ايـن  
را متحـقـق کـنـد. مـن از کسـي کـه                   
ميخواهد به من مزد بدهد تا بـرايـش     

اش را مبني بر اينکه بـه   کار کنم وعده
چـون   .من آزادي ميدهد قبول نميکنـم 

اگر من مزد بيـشـتـر بـخـواهـم ايشـان            
مجبور است سرکوب کند. به هـمـيـن       
سادگي است فرمولي کـه ايـن پشـت          
اسـت. هـر جـا کــارگـرهـا بـخـواهـنــد                  
دستمزدشان را يک حدي ببرند باال کـه    
ـايـيـن،     سود طرف مجبور شود بيايد پ
ايشان يک راهي پيدا ميکند که جلوي 
اين اعتصاب و تشکل را بگيرد. ولـي   
همينطور محدود فکر نـکـنـيـد. اگـر           
کارگرها بخواهند آگاه بشوند به اينکـه  
جهان جور ديگري ميتواند باشد، اگـر    
بخواهند ريشه مذهب را در مـحـيـط      
اجتماعي خودش و محيط خانوادگـي  
ـاشـد زن و مـرد بـرابـر                  ـا ب بزند، اگر بن
باشند، اگر بنا باشد آزادي نـقـد وجـود      
ـاورهـاي قـديـمـي و                 داشته باشـد بـه ب
خرافي و سنن ملي و مـذهـبـي، هـمـه        
اينها ثبات طبقه حاکمـه را بـه خـطـر           
ـاً خـودش را تـوي                  مياندازد و نـهـايـت
کاهش سودش نشـان مـيـدهـد. آحـاد           

اي که اين غل و زنجيـر را     بشر به درجه
هايشان بـيـنـدازنـد مـفـت          از روي شانه

  .براي کسي کار نميکنند
در نـتــيـجـه نـو آوري، پـيـشــرو بــودن                 
فکري، همه اينها به درجاتي سـرکـوب   
ميـشـود. در کشـورهـاي پـيـشـرفـتـه                 

داري هم سرکوب ميشود فکـر   سرمايه
نکنيد ايـن فـقـط در ايـران اسـت کـه                 
جلوي براي مثال انتقاد بـه مـذهـب را        
ميگيرند. در کشـورهـاي غـربـي هـم             
جلوي انتقاد مذهب را ميگيرند. شما  
ـاشـيـد دو دفـعـه عـلـيـه                اگر معلمي ب
عـيــســي مســيــح مــنــبــر بــرويــد ســر           
ـان را از دسـت                   کالـسـتـان فـردا کـارت
ـا             ميدهيد. به اين سادگـي نـيـسـت. ي
ـايـيـد      شما بعنوان يک روزنامه نگار بـي

در جنگ آمريکا با عراق بگوييد چـرا    
بمب مياندازيد تـوي بـغـداد آدمـهـاي          
بيگناه را ميکُشيد، کار خودتان را از     
ـاألخـره       دست ميدهيد. يا اگر بگويـد ب
کســي را بــخــاطــر بــمــب اتــمــي در               
هــيــروشــيــمــا و نــاکــازاکــي در هــيــچ           

ـايـت جـنـگـي            محکمه بين المللي جـن
نشاندند يا نه؟ اين آدم معلـوم نـيـسـت       
ـا     چه باليي به سرش بيايد در آمريکا ي

اي اسـت کـه      اروپاي غربي. اين جامعه 
  .اينها دارند

بنظر من بايد از کسي که دنبـال سـود     
است وعده آزاديـخـواهـيـش را قـبـول             
ـاشـد        نکرد. کسي ميتواند آزاديخـواه ب
ـلـمـرو                ـاشـد انسـانـهـا در ق که حاضر ب

ـابـرابـري         .اقتصاد برابر باشند وگـرنـه ن
اقتصادي فـوراً تـرجـمـه مـيـشـود بـه                 
ـابـرابـري سـيـاسـي، و مـنـي کـه بــه                     ن
نابرابري سياسيم اعتراض کنـم طـرف     
قدرت دولتي دارد و سرکوب ميکنـد.  
درجات مختلف دارد ولـي هـمـه جـا             

  .همينطور است
ماجدي: ما راجع به رفاه و سـعـادت و      
رفاه اقتصادي و اجتمـاعـي صـحـبـت        
کرديم تا آنجايي که صحـبـت کـرديـم.       
مقوله بعدي که مطـرح اسـت بـرابـري         
است رفع تبعيض است بين زن و مـرد  
بين مليتها و نـژادهـا، در ايـن مـورد           

 کمونيسم کارگري چه ميگويد؟  
حکمت: اساس کمونيسم رفع تبعيض  
اســت. يــعــنــي فــرض کــل انــديشــه              
کمونيسـتـي ايـن اسـت کـه انسـانـهـا                 
ــژاد،              بــرابــرنــد مســتــقــل از رنــگ، ن
جنسيت، سن. آدمها با هـم بـرابـرنـد،          
حقوق يکساني بايد داشته باشند و نـه    
ـايـد داشـتـه                  فقط حـقـوق يـکـسـانـي ب
باشند بايد در موقعيت يکساني بـراي  
تحقق آرزوهايشان قرار داشته باشـنـد.   
ممکن است من و شـمـا در آمـريـکـا          
حق داريم رئيس جمهـور بشـويـم ولـي         
شصت ميليون فقط پول تبليغات ايـن  
ميـشـود کـه يـک نـفـر بـرود کـانـديـد                     
رياست جمهوري شود و شـانـس رأي         
ب هـر کــس                   ـاشـد. خـُ آوردن داشـتـه ب
شــصــت مــيــلــيــون دالر دارد حــتــمــاً          
ميتواند خودش را کانديـد کـنـد ولـي         
ـابـرايـن         نميدانم چند نفر در آمريکـا بـن
حق دارند رئيس جمهور بشوند. گفـتـم    

هاي زيادي هست. تا اين لـحـظـه     نمونه
در آمريکا يک زن رئيس جمهور نشـده    
يا يک سياهپوست حتي جرأت نـکـرده   
خودش را کانديد کـنـد. ايـنـهـا هـمـه               
واقعيتي را دارد ميگويد يـعـنـي ايـن         
آدمها در موقعيت برابري نيستنـد در    
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جامعه براي اينکه از حقـوق سـيـاسـي       
اسميـي کـه مـيـگـويـنـد هـمـه دارنـد                   
استفاده کنند. بحث حزب کمونيـسـت    
ـلـي       کارگري و بحث کمونيسم بطـور ک

 -هم فرمال و هـم سـيـاسـي          -برابري 
هــم در قــوانــيــن و هــم در مــحــيــط               
اجتماعي است جوري که هر کسـي از    
يک موقعيت اجتماعي مشابهي بـراي  
تحقق آرزوهايـش و اسـتـعـدادهـايـش           

  .برخوردار باشد
ـتـصــادي                 ـرابــري اق ـه ب جـوادي: راجـع ب

برخي در رابطه بـا ايـن        .صحبت کرديم
ـر      ـراب مسأله مطرح ميکنند که آدمها ب
ـنـد، شـرايـط          نيستند، کار برابر نميـکـن
ـفـاوتـي           برابر ندارند، استـعـدادهـاي مـت
دارند چرا بايد در يـک مـحـصـولـي کـه           

 بوجود مي آيد برابر برداشت کنند؟  
ـر      ـراب حکمت:  برابر برداشت نميکنند. ب
ـراي          برداشت کردن يعني اينکـه هـمـه ب
ـرنـد، يـا           ـب مثال دو کيلو برنج بردارنـد ب
ـيـسـت و         همه براي مثال يک تلويزيون ب
ـرنـد. مـنـظـور از                 ـب ـردارنـد ب پنج اينچ ب
برابري اين نيست. در کمونيسم منظـور   
اين است که هـر کسـي در مـوقـعـيـت             
مشـابـهــي بــاشـد بــراي بــرآورده کــردن            
ـيـل کـه           نيازهايش. آدمها به همـيـن دل

ـيـجـه     خواسته هايشان يکي نيست در نت
آن چــيــزي کــه از جــامــعــه بــرداشــت              
ـقـد     ميکنند يکي نخواهد بود. ما معت
نيستيم آدمها بايد يکسان و يک شکـل  
باشند. برعکس، ميگوييم تنـوعـهـا و       
ـتـوانـد بـطـور يـکـسـانـي               تفاوتها بايد ب
ـقـاش       متحقق بشود. شما ميخواهيد ن

باشيد و دوست داريد نقاش باشيد بايـد  
بتوانيد نقاش باشيد، يک نفر ميخواهـد  
ـتـوانـد ايـن کـار را                 پزشک باشد بـايـد ب
بکند. آدمها بايد بتوانند تفاوتهـايشـان    
ـنـد خـودشـان              ـتـوان را متحقق کنند و ب

ـه           داري    باشند. اتفاقاً سـيـسـتـم سـرمـاي
است که آدمها را يکـدسـت مـيـکـنـد،         
يکسان ميکند. به هـمـه مـا يـک نـوع             
ـنـمـان                 ـبـاس ت غذا ميدهد، يـک نـوع ل
ميکند، يک زندگي را از همان اول کـار    

مان، سنـاريـوي آن      ميگذارد جلوي همه
ـه ايـن      تقريباً با هم مشابه است. بسته ب
که در خانواده فقير يا خانواده کـارگـري     

اي    به دنيا آمده باشيد يا غيره يک آينـده 
برايتان ترسيم کرده از پيش و شـمـا هـم      
تقريباً با استثنائاتي، هـمـه هـمـيـن را            
ـقـاً     دنبال خواهند کرد. سوسياليسم دقي
برعکس اين است نميخواهد آدمهـا را    
يکسان يا يک شکل بکند، مـيـخـواهـد     
بگذارد در موقعيت برابري براي اينـکـه   
هر چه خودشان فکر ميکنند خـودشـان   
ـنـد     ـن فکر ميکنند هستند را متحقق ک
و استعدادهايشان را شکوفا کنند. ايـن   
ابـداً صــحــبــت هــمـشــکــلــي نــيــســت،          
ـر           ـراب صحبت يکي بودن حـقـوقشـان، ب

  .بودن موقعيتشان است
ماجدي: يک سؤالي که بکـرات مـطـرح      
ــف               ــســات مــخــتــل مــيــشــود در جــل
سخنرانيها يا براي راديو انترنـاسـيـونـال     
فرستاده شده اين است که اگر کمونيسم 
ـتـي    کارگري در ايران به قدرت برسد، وق
که به قدرت برسد، چطوري ميتواند بـا    
حــمــالت غــرب، دولــتــهــاي غــربــي و          
ـه بـمـب                 ـرو بشـود؟ مسـأل آمريکـا روب
ـنـکـه آن نـظـام              ـراي اي ريختن و تالش ب

ايـم کـه آمـريـکـا و             سرنگون شود. ديده 
دولتهاي غرب و ناتو اين را در جـاهـاي   

ـه          مختلفي انجام داده اند. پاسخ شـمـا ب
 اينها چه است؟  

حکمت: اوالً بين کمونيسم کارگـري بـا      
آن چيزي که بعنوان چـپ شـرقـي قـديـم          
مرسوم بوده بايد فرق گذاشت. از نـظـر        
فرهنگي، از نظر افق اجتـمـاعـيـش، از       

هـاي     آلهاي سـيـاسـيـش ريشـه          نظر ايده
تاريخي کمونيسـم کـارگـري در غـرب           
است، در سوسياليـسـم کـارگـري اروپـا          
ـه ايـن         است. در نتيجه ما داريم راجع ب
حرف ميزنيم که يک روند و يک گـرايـش   
ـران   انقالبي و سوسياليستي غربي در اي
مي آيد سر کار. عقايد مارکس اسـت،     
عــقــايــد انــگــلــس اســت، ايــدئــولــوژي         
کمونيستي کـارگـر صـنـعـتـي اروپـاي              
غربي است. اين صحبت ناسيوناليـسـم    
براي مثال چيني نيست که حاال جلـوي  
غرب قد علَم کرده يا جنبش اسـالمـي     
که جلوي غرب مسيحي قد علَـم کـرده     
باشد. صحبت يک نگرش ديگري است  

هايش در تاريخ مدنيت غـربـي    که ريشه
ـه ايـن مـعـنـي کـه در مـقـابـل                     است ب

داري قد علَم کرد. در نتيجـه آن      سرمايه
شکافي که يک نفر ممکن اسـت فـکـر        
کند جنبش اسالمي از نظر فرهنگي با 
فــرهــنــگ مســلــط در غــرب دارد را            
کمونيـسـتـهـا نـدارنـد. مـمـکـن اسـت                  
ـه               ـيـسـتـهـاي بـدوي داشـت بعضي کمـون
باشند، کساني که ما به آنها نميگوييـم  
سوسياليست. ولي کمونيسـم کـارگـري       

هايش در    ريشه .يک جنبش مدرن است
تـاريـخ مـدنــيـت غـربــي اسـت. ريشــه                
هايش در پيدايش کارگـر صـنـعـتـي و          
جامعه مدرن صنعتي است. در نتيجـه   
ـه   به يک معني تحريکات فرهنگي علي

اي که حزب کمونيست کـارگـري    جامعه
در آن سر کار آمده باشد عملي نيـسـت.   

اين يک جامعه باز اسـت کـه شـهـرونـد          
اروپايي و آمـريـکـايـي ايـن را کـامـالً              
ميتواند درک کند. اينطوري نيست کـه     
ـه       بگويند اين رازآلود است، معمـا گـون
ـرهـنـگ خـودشـان اسـت، مـا               است، ف
نميدانيم، در نتيجه بتوانند يـک هـيـوال      
ـيـايـد        از آن بسازند. هر کسي ميتواند ب
ـيـسـتـي و              قدم بزند در تهـران سـوسـيـال
ببيند اين مردم دارند چه جوري زندگـي  
ـنـد، چـه جـور آهـنـگـي گـوش                    ميـکـن
ميدهند، چه جشنهايي ميگيرنـد، چـه     
جوري درس ميدهند، چه جـوري درس    
ميخوانند و مناسبات فردي آنـهـا چـه        
هست. در نتيجه براي طبقات حاکم در  
غرب خيلي دشوار است که از جـامـعـه    
ـران در يـک نـظـام                    ـيـسـتـي اي سوسـيـال
کمونيـسـت کـارگـري شـيـطـان سـازي               
کنند. يعني افکار عمـومـي در غـرب         
ـتـهـاي مـا اسـت. کـه                       يکـي از حـمـاي
ميگويند اين يک جـامـعـه آزاد اسـت.         

ـه کـارگـر           ثانياً جنبش بين ـق المللي طـب
ـيـم از اآلن          است که ما بايد سعي بـکـن

ـيـم کـه بسـيـج شـود                 ـن  .روي آن کـار ک
ـه حـاکـمـه               ـق اينطور نيست که اگـر طـب
آمريکـا يـا اروپـاي غـربـي هـر کـاري                  
بخواهد ميتواند بکند. به اين سـادگـي      

  .نيست
ـه                   يک جـامـعـه بـاز، آزاد، کـه در بسـت
نباشد، پشت ديوار آهنين نباشـد، يـک     
جامعه مدرن، يک جامعه انسـانـي کـه        
قابل رؤيت است توسط جـهـان غـرب،        
ـه اسـت در                 ـن ـلـي واکسـي بنظر من خـي
ـتـاريسـتـي                  ـي ـل مقابـل تـحـريـکـات مـي
جناحهاي راست در جامعه غربي. مـن   
به اين يک مقدار خوشبين هستم و فکر 
ـران    ميکنم دشوار است. نميتوانيد به اي
بگوييد حکومت صدام حسين يا به آن   

بگوييد ليبـي شـده اسـت، چـون هـمـه               
ـنـد        خبرگزاريهاي بين المللي آنجـا هسـت

دارند نشان ميدهند اين کشور متـمـدن   
و برابر و آزاد است. جايي که مـجـازات    
اعدام را لغو کرده و برابري زن و مرد را   
اعـالم کــرده، بــهـداشــت را حـق هـمــه               
دانسته، آموزش و پرورش را مجاني را 
ـرانسـپـورت را                  ـه، ت براي هـمـه گـذاشـت
مجاني کرده که هر کسي هر جاي شهر 
ميخواهد برود. به اين سادگي نميشـود  
به اين جامعه حمله کرد. يـک جـامـعـه          
ـري             دربسته نيست که از آن هـر تصـوي
ـريـن      بدهيد. اين آزادي و باز بودن بيشـت

 .سرمايه ما است در مقابله بـا غـرب      
باضافه اينکه از نظر ديپلماتيک مـا بـا     
آنها سرشاخ نخواهيم شد. خيلي روشـن   
ـه         ـق ـه طـب ـف انقالب در اين کشورها وظي
کـارگــر آن کشــورهــا اســت و مــا هــر               
کمکي بخواهـنـد در ايـن چـهـارچـوب             
ـيــم. ولــي حــزب کــمـونــيــســت             مـيــکــن
کـــارگــــري در يـــک حــــکــــومــــت               
ـه جـهـان       سوسياليستي قرار نيست علي
غرب و عليه هيـأت حـاکـمـه غـرب و            
ـه جـنـگ                    ناتو تـحـريـکـات بـکـنـد و ب
بـکــشـانــد. بـايــد يـک روش عـاقــالنــه               
داشت. بايد جامعـه خـود را سـاخـت.            
بايد آزادي را آنـجـا مـتـحـقـق کـرد و                    
ـه             الگويي داد که مردم جـهـان واقـعـاً ب
ـنـد و بـخـواهـنـد در کشـور                  شوق بيـاي
ـنـد. ايـن عـمـلـي             خودشان هم پياده کن

 است.

اصل اين مصاحـبـه شـفـاهـي اسـت.            
اين متني است که توسط دنيس مـيـر   

  .(آزاد) از روي نوار پياده شده است

 ۷ از صفحه   
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تير اسـمـاعـيـل عـبـدي          ٦ بنا بر گزارشات دريافت شده امروز شنبه 
دبيرکل کانون صنفي معلمان ايران که براي پيگيري حکـم مـمـنـوع       
الخروج بودنش از کشور، به دادسراي اوين مراجعه کـرده بـود، پـس        
از ساعتها بازجويي بازداشت و روانه زندان شد. در عکس العمل بـه   
اين مساله معلماني از شهرهاي مختلف تهران، مـريـوان، هـمـدان،       

ـلـعـه حسـن خـان،            مشهد، کرج، زاهدان، رودهن، مالرد، شهريار، ق
تاکستان و ... که تعداد آنها به بيش از هـفـتـاد نـفـر مـيـرسـيـد در                     

 مقابل اوين دست به تجمع زدند.  
ـلـف کـه قـرار                 طبق اين گزارش تعدادي از معلمان شـهـرهـاي مـخـت
گذاشته بودند، اسماعيل عبدي را همراهي کنند، با شـنـيـدن خـبـر          
بازداشت او در مقابل زندان اوين تجمع کردند. يکي از معـلـمـان بـه        
ـا           اسم زينالزاده که به عنوان نماينده معلمان به درون زندان رفـتـه و ب
بازجوها و اسماعيل عبدي صحبت کرده بـود در مـيـان مـعـلـمـان              
ـانـچـه        حاضر شد و گفت به بازجوها از طرف معلمان گفته است چـن
بازداشت عبدي ادامه يابد، معلمان با جمعيت بيـشـتـري دسـت بـه          
تجمع خواهند زد و مقامات زندان نيز تهديدات هميشگي خـود را      

ـان              ۶ کرده بودند. معلمان در ساعت   ـاي بعدازظهر به تـجـمـع خـود پ
دادند تا بعدا درمورد ادامه اعتراض تصميم گـيـري کـنـنـد. امـروز            
ـا                     همچنين جمعي از معلمان به نشانـه حـمـايـت و هـمـبـسـتـگـي ب

 اسماعيل عبدي، با خانواده او ديدار و گفتگو کردند.
عکس العمل بموقع معلمان به احضار و بازداشت اسماعيل عبـدي  
ـار                         و تنها نگذاشتن او مـوقـع مـعـرفـي بـه دادسـرا، اقـدامـي بسـي
هوشيارانه و قدمي به پيش در مبارزات تا کنوني مـعـلـمـان اسـت.        
اين تاکتيک مبارزاتي را بايد به تاکتيک همـه فـعـالـيـن کـارگـري و              
ـايـد             سياسي که احضار ميشوند بکار گرفت. جمـهـوري اسـالمـي ب
بداند که هر احضاري با مقابله فوري همکاران و خانواده هـاي آنـهـا        
مواجه ميشود. جمهوري اسالمـي بـايـد بـدانـد کـه هـر احضـار و                      
بازداشتي برايش سنگين تمام ميشود و به نيروي محرکي بـراي بـه       

 ميدان آمدن بيشتر مردم تبديل ميشود.  
اسماعيل عبدي بخاطر مبارزاتش براي خواستهاي برحق مـعـلـمـان     
ـانـي از جـانـب            احضار و زنداني شده و بايد مورد وسيعترين پشتـيـب
معلمان و خانواده هاي آنها و کليه مـردم قـرار گـيـرد. دسـتـگـيـري                

اسماعيل عبدي دبير کانون صنفي معلمان، تالش حکومـت بـراي     
ـا عـکـس                   ـايـد ب مقابله با اعتراضات رو به رشد معلمـان اسـت و ب
العمل اعتراضي گسترده پاسخ گيرد. خواست افزايش حـقـوقـهـا بـه         
رقمي باالتر از خط فقر و تحصيل رايگان بـراي هـمـه دو خـواسـت              
مهم معلمان است که خواست دهها ميلـيـون نـفـر از مـردم اسـت.               
بعالوه اعتراض معلمان در ماههاي گذشته راه مبارزه سايـر بـخـش      
هاي جامعه را هموارتر کرده و با استقبال گرم کليه مردم مـعـتـرض      
و جان به لب رسيده مواجه شده است. دستگيري هر مـعـلـمـي نـيـز            
بايد با همبستگي وسيع و فعال مردم با خواسـت هـا و تـجـمـعـات             

 اعتراضي معلمان همراه شود.  
اسماعيل عبدي و ساير معلمان زنداني رسول بداغـي، عـلـي اکـبـر          
ـايـد       باغاني، عليرضا هاشمي، محمود باقري و عبدالرضا قنبـري ب
فورا و بي قيد و شرط آزاد شوند. کليه کارگران زنداني، معلـمـان در      

 بند و زندانيان سياسي بايد فورا آزاد شوند.  
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۱۵ ژوئن  ۲۷ ، ۱۳۹۴ تيرماه  ۶ 
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بنا بـر گـزارشـات دريـافـت شـده روز               
تير اسماعيل عبدي دبيـرکـل    ٦ شنبه 

کانون صنفي معلمان ايران کـه بـراي       
پيگيري حکم ممنوع الخروج بودنـش  
از کشور، به دادسراي اويـن مـراجـعـه       
کرده بود؛ پس از سـاعـهـا بـازجـويـي           

 بازداشت و روانه زندان شد.
در اين روز تعدادي از معلمان که قرار 
گذاشته بودند، اسمـاعـيـل عـبـدي را          
همراهي کنند، نزديک هتل آزادي زير 
پل جلوي هتل گرد آمدند. اسماعـيـل    
عبدي و بهلولي به زندان اوين رفتند و 
ـيـش از         باقي معلمان که تعدادشـان ب

نفر بود و از تهران و شـهـرهـايـي          ٧٠ 
چون مريوان، همدان، مشـهـد، کـرج،      
زاهـدان، رودهـن، مــالرد، شـهـريــار،           
قلعه حسن خان، تاکستان و... بودند،    

دي رفته و منتظر ماندنـد.   ٨ به پارک 
بعد از ظـهـر تـوسـط آقـاي           ٣ ساعت 

بهلولي به معلمان اطالع داده شد کـه    
اسماعيل عبدي بازداشت موقت شده 
است. معلمان بعد از گفتگـو بـر سـر         
اين موضوع به سمت زندان اوين رفته 

نفر را    ٥ و در آنجا مستقر شدند. آنها  
به نمايندگي از طرف خودشان به بـاال  
فرستادند و بعد از حدود نيم سـاعـت،   
قرار شد يـکـي از مـعـلـمـان بـه اسـم                 
زينالزاده به عنوان نماينده معلمـان از    
تهران و شهرستـانـهـا بـه درون زنـدان            
ـنـالـزاده بـه         برود. پس از نيمساعت زي
ميان معلمان برگشته و گـزارشـي از         
صحبت هايشان با اسماعيل عبدي و 
بازجوها را به جمعيت دادند. در ايـن       
مالقات زينالزاده اعالم کرده بود کـه    
اين جمع نمايندگان معلمان از تـهـران    
و شهرستانها هستند و اگر بـازداشـت   
ـيـشـتـري                     ادامه يـابـد بـا جـمـعـيـت ب

بعـد از آن در سـاعـت             .خواهند آمد
شش بعد از ظهر مـعـلـمـانـي کـه در             
مقابل اوين جمع شده بودند، تصـمـيـم    
گرفتند به تجمع خود خاتمه دهـنـد و       

براي ادامه اعتراضشان بعدا تصمـيـم   
 گيري الزم را انجام دهند. 

گفتني است که جهت شرکت در ايـن      
تجمع اعتراضي از شهـرهـاي بسـيـار       
ديگري معلمان در تدارک سفر بـودنـد     
ـيـل       و بليط تهيه کرده بودند ، اما بـدل
ــد                ـتــن ــه داشـ ــاهــي ک ــوت ــرصــت ک ف
نتوانستند خود را به موقع بـه تـهـران        

 برسانند.
 

به گزارش صفحه فيس بوکـي حـقـوق      
معلم، حقوق کارگر در بـعـد از ظـهـر         
اين روز پس از بازداشـت اسـمـاعـيـل        
عبدي دبيرکل کانون صنفي معلـمـان   
ايران در زندان اوين، جمعي از معلمان 
به نشانه حمايت و هـمـبـسـتـگـي  بـا            

 خانواده وي  ديدار و گفتگو کردند.
ـبـه            ٣١ اسماعيل عبدي روز يـکـشـن

خرداد هنگامـي کـه قصـد سـفـر بـه               
ارمنستان را داشت، پـاسـپـورتـش را         
ضبط و از خروجش جـلـوگـيـري شـده        
بود. پيرو اين مـوضـوع او روز سـوم             
ـيـگـيـري مـوضـوع بـه                تيرماه بـراي پ
معاونت قضايي دادستاني کل کشور 
مراجعه کرد. در آنجا طي نامه اي از    
جـانــب دادســراي زنـدان اويـن از وي              
خواسته شد که به زندان اوين مراجعـه  
ـتـه يـکـي از مـامـوران                      کنـد. بـه گـف
معاونت قضايي نامه مربوطه ظاهـرا  
مربوط به بنـد سـپـاه پـاسـداران و از              

 سوي وزارات اطالعات بوده است.
عکس العمل به موقـع مـعـلـمـان در          
قــبــال احضــار اســمــاعــيــل عــبــدي،         
همراهي مـعـلـمـان بـا او حـمـايـت و                 

ـبـانـي از وي اقـدامـي بسـيــار                  ـي پشـت
ـيـش در                   هـوشـيـارانــه و قــدمـي بـه پ
مبارزات تا کنوني معـلـمـان  اسـت.         
معلمان در ايـن حـرکـت اعـتـراضـي             
بدرست اعالم کردند که اگر بازداشـت  
اسماعيل عبدي ادامه يابد بـا جـمـع        
بزرگتري تجمـع خـواهـنـد کـرد. ايـن              
ـيـک     تاکتيک مبارزاتي را بايد به تاکـت
همه فعالين کارگري و سـيـاسـي کـه           

 احضار ميشوند بکار گرفت. 
 

اسماعيل عبدي بخاطـر مـبـارزاتـش       
ــلـمــان              بـراي خـواســتـهــاي بــرحـق مـع
احضار و زنداني شده است. جمهـوري   
اسالمي معـلـمـان مـعـتـرض را زيـر              
فشار قرار ميدهد، تا اعتـراضـات رو     
ــلــمــان را عــقــب بــزنــد.             بــه رشــد مــع
ــد مــورد                ــاي ــدي ب ــل عــب ــاعــي اســم
وسيعترين حمايت و پشتيبـانـي قـرار      
گـيــرد. عـکــس الـعــمــل اعــتــراضــي           
گسترده به اين سرکوبگريـهـا و آزادي       
فوري اسماعيل عبدي يک قـدم مـهـم      
در پــيــشــروي جــنــبــش اعــتــراضــي           
معلمان است. اين قدم را بايد گسترده 

 و قدرتمند به جلو برداشت. 
امروز معلمان بيـش از هـر وقـت بـه             
حمايت همه مردم، خصوصا خانـواده  
ــد.                ــاز دارن ــش آمــوزان نــي هــاي دان
خواست افزايش حـقـوقـهـا بـه رقـمـي            
باالتر از خط تورم و تحصيل رايـگـان   
براي همه دو خواست مهم مـعـلـمـان،     
خواستهاي کل  جـامـعـه اسـت و بـه              
سـرنـوشـت کـودکـان ايـن جـامـعـه و                  
ميليونهـا مـردمـي کـه بـا مشـکـل                 
تــحــصــيــل فــرزنــدانشــان روبــرويــنــد،       
مربوط اسـت، مـعـلـمـان را در ايـن                 
ـيـم.             اعتراضات وسيعـا حـمـايـت کـن
خــواســتــار آزادي فــوري اســمــاعــيــل        
عبدي و همه معلمان زنـدانـي رسـول        
ـيـرضـا      بداغي، علي اکبر باغاني، عـل
هاشمي، محمود باقري، عـبـدالـرضـا     

 قنبري بشويم. 
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به گزارش منتشر شده از سوي کميته        
هماهنگي براي کمک به ايجاد                   

 ٣ تشکلهاي کارگري روز چهارشنبه        
تير رضا امجدي و فردين ميرکي دو         
فعال کارگري شهر سنندج که براي             
پيگيري و اطالع از حکم پرونده شان          
به دادگستري استان کردستان                    
مراجعه کرده بودند از طرف شعبه ي         

اجراي احکام دادگستري اين شهر          ٤ 
دستگير و روانه ي زندان مرکزي                 

 سنندج شدند.
 

ارديبهشت ٥ رضا امجدي در روز             
توسط نيروهاي لباس شخصي          ٩٤ 

روز با وثيقه      ١٥ بازداشت و بعد از        
ميليوني آزاد شده بود. همچنين        ٣٠ 

آذر      ١ فردين ميرکي در روز                    
توسط نيروهاي امينتي دستگير      ٩٣ 

ماه بازداشت با وثيقه           ٢ و بعد از        
ميليون توماني آزاد گرديد.            ١٠٠ 

دادگاه    ١ رضا امجدي درشعبه ي           
انقالب به اتهام عضويت درکميته ي        

ماه و يک روز و               ٣ هماهنگي به      
ماه  ٩ فردين ميرکي به همين اتهام به 

 تحمل حبس محکوم شده بودند.
 

تير فرزاد      ٢ بعالوه روز سه شنبه            
مرادي نيا عضو کميته هماهنگي و        
از فعالين کارگري در شهر سنندج با          

دادگاه تجديد نظر           ٤ تاييد شعبه       
استان کردستان به دو سال حبس                
محکوم شد. حکم اوليه فرزاد مرادي       

 ١ نيا توسط دادگاه بدوي شعبه                  
استان کردستان صادر شده بود. فرزاد      

 ٩٣ آذر      ١٦ مرادي نيا در تاريخ            
توسط مامورين اطالعات در                  

روز در    ٢٥ منزلش دستگير و بعد از       
با قرار وثيقه           ٩٣ دي        ١١ تاريخ    

 ميليون توماني آزاد گرديد.٧٠ 
 

رضا امجدي، فردين ميرکي و فرزاد        
مرادي نيا بخاطر مبارزاتشان در              

دفاع از حقوق کارگران حکم زندان             
گرفته اند. رضا امجدي و فردين                
ميرکي بايد فورا آزاد شوند و حکم             

 فرزاد مرادي نيا بايد فورا لغو شود. 
 

همه کارگران زنداني، معلمان در بند        
و زندانيان سياسي بايد فورا آزاد                 

 شوند 
 

کارگران زنداني و زندانيان سياسي            
 بايد فورا آزاد شوند

  ٢٠١٥ ژوئن   ٢٧ ،  ١٣٩٤ تير  ٦ 
Shahla. 
Daneshfar2@gmail.com 

-them-http://free
now.com 
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ـنـه هـاي                        موقعيت بورژوازي کرد در شرايط امروز خاورميانه/ بررسي انتقادي نـظـرات اوجـاالن و زمـي
سياسي و اجتماعي اين نظرات/وجوه اشتراک و تفاوت ناسيوناليسم کرد در چهارپارچه/ بـررسـي مـوردي          

ـيـسـتـي بـه احـزاب                دولت اقليمي کرد، تجربه کوباني و انتخابات اخير ترکيه/ مباني نقد و   برخورد کـمـون
  ناسيوناليست کرد و عملکرد آنها در شرايط تازه 

 

 �Q$�ان: ��ی� �WBا.� 
  

 بعد از ظهر ٦ تا  ١ ساعت  ٥ ۲۰۱ جوالي  ۴  ،شنبه زمان: 
 تورنتو -مکان

 

North York Civic Centre 
5100 Yonge St.  Room: 1 

 دالر ٥ ورودي: 
 اين برنامه همزمان در اتاق پالتاک پخش خواهد شدتوجه: 

 زمان و آدرس اتاق پالتاک
 و نيم شب بوقت ايران ۸ بوقت اروپا و  ۶ بعد از ظهر بوقت لندن،  ۵ ساعت 

Categori: Middle East 
Subcategori: Iran 

Room Name: Anjomane Marx Canada 

 مسئول انجمن مارکس کانادا: ايرج رضائي  
iraj_rezaei07@yahoo.com 

 

 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي 
کمک مالي خود را ميتوانيد آنالين از هـر جـاي دنـيـا بـا مـراجـعـه بـه                      

) ارسال کنيد. لـطـفـا قـيـد کـنـيـد کـه                  paypalسايت زير (از طريق 
 کمک ارسالي شما براي کانال جديد است:  

http://www.countmein-iran.com 
 : سوئد  

Sweden, Post Giro: 639 60 60-3 
account holder:  IKK 

 
فـواد      براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتـوانـيـد بـا       

تـمـاس بـگـيـريـد، تـا بـا دادن                    ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ روشن با شماره تلفن 
شماره حساب خود اتوماتيک هرمقدار که مايل باشيد از حسـاب شـمـا      

 برداشته شود.  
 

 لمان: آ   

Germany, Rosa Mai,Konto. Nr.:   583657502 
Bankleitzahl: 37010050, Post Bank 

  :کانادا
Canada, ICRC , Scotiabank 

4900 Dixie Rd, Mississauga, L4W 2R1 

Account #: 84392 00269 13 
 هلند:  

Bank: RABOBANK, Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab: 15 13 50 248 

Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL74 RABO 0151 350 248 

 آمريکا:  
Bank of America 

277 G Street, Blaine, Wa 98230 
phone # 1-360-332-5711, Masoud Azarnoush 

Account number :   99 - 41581083 
wire: ABA routing #  026009593 

swift code : BOFAUS3N 
  

 شماره حساب انگليس ويژه کمک از انگليس  
 و از هر کشور ديگر: 

England, Account nr.  45477981 
sort code:    60-24-23 ,account holder: WPI 

branch:  Wood Green , Bank:   NatWest  

IBAN: GB77 NWBK 6024 2345 4779 81 
BIC: NWBK GB 2L 

  سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد: 
 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ از اروپا:  سيامک بهاري:  

   ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧    کانادا و آمريکا: فاتح بهرامي:
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ مصطفي صابر: 

  ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠   عبدل گلپريان از ايران:

 
 

عسلويه با اعـتـصـابشـان عـمـال قـراردادهـاي بـرده وار مـمـنـوعـيـت                          ١٦ و  ١٥ کارگران فازهاي 
 اعتصاب در اين منطقه را زير پا گذاشتند

. 
تير براي پـرداخـت دسـتـمـزدهـايشـان در               ۸ منطقه ويژه اقتصادي از تاريخ  ۱۶ و  ۱۵ کارگران فاز 

هنوز طلبـهـاي مـزدي دارنـد. هـمـچـنـيـن                  ۹۳ اعتصاب بسر ميبرند.کارگران اين بخشها از سال  
 نيز هنوز پرداخت نشده است. ۹۴ بخشي از دستمزدهاي سال 

هـاي     نفر مـيـشـونـد در شـرکـت             ٨٠٠ عسلويه که حدود  ١٦ و  ١٥ کارگران اعتصابي در فازهاي 
و در روزهـاي گـذشـتـه         گستر، آزمون فلز و پتروصنعت مشغول کارند آذران گستر، توانمند، تالش

با ماندن در خوابگاه و يا تجمع در مقابل دفتر کارفرماي اصلي پـيـگـيـر مـطـالـبـات خـود شـده                   
 نيز تجمعاتي اعتراضي داشند.   ٩٣ بودند. اين کارگران در رابطه با همين موضوع در اواخر سال 

کارگران اين منطقه به عالمت اعتراض تصاويري از قرارداديهاي برده واري را که بـراي امضـا بـه          
  .آنها داده شده است پخش و مخالفت خود را اعالم کرده بودند
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ما کمونيستيـم. و بـراي نـابـودي            
نظام سرمـايـه داري و بـرقـراري يـک              
جــامــعــه آزاد کــمــونــيــســتــي تــالش        
ميکنيم. جامعه کمونيـسـتـي مـورد        
نظر ما جـامـعـه اي جـهـانـي اسـت.              
تقسيم شده بـه کشـور و مـرز و بـوم               
نيست. مرز و بومـي نـدارد. هـويـت           
قومي و ملي ندارد. جامعه اي اسـت   
آزاد و رها از مذهب، مليت و انواع و 
اقســام افــکــار نــاســيــونــالــيــســتــي و         
مذهبي عقب مانده و خرافـي اسـت.     
جامعه اي اسـت بـدون ايـدئـولـوژي،            
ـتـهـاي کـاذب           بدون اخالقيات و هـوي
ملي و ضد انساني و  اسـارت آور بـر       
انديشه و افکار انسانهـا. بـا نـابـودي          
نـظـام سـرمـايــه داري، بــا لـغــو کــار                
مزدي، با پايان دادن استثمـار انسـان     
ـقـات و       از انسان، با از ميان بردن طـب
ـقـاتـي، ايـن مـيـراث                 کشمـکـش طـب
ارتجاعـي و ضـد انسـانـي جـامـعـه                
سرمايه داري نيز از مـيـان بـرداشـتـه          
خواهد شد. از اينرو مبارزه مـا بـراي      
ـيـسـتـي بـه                 ايجاد جامـعـه اي کـمـون
اعتباري مبارزه بـراي بـرچـيـدن ايـن            
تقسيم بنديهاي کشوري ضد انسـانـي   
در جوامع امروز بشري است. مـا بـه      
جاي جامعه سرمايه داري امـروز بـا       
استثمار و شکافهاي طبقاتي اش، بـا  
تقسيم بندي جهان به کشور و مـرز و      
بوم، جامعه اي جهاني، آزاد و انساني 

 را پايه ريزي خواهيم کرد. 
اما در عين حال اين توضـيـحـات    
نيز الزم است. کشور کال مقـوـلـه اي       
است که با عـروج جـوامـع سـرمـايـه             

ـتـه اسـت. نـوعـي از              داري شکل گرف
ــدي               ــم بــن ــســي ــدهــي و تــق ســازمــان
ـيـايـي جـهـان مـوجـود مـيـان                 جغراف
بخشهاي مختـلـف بـورژوازي اسـت.         
ايجاد کشور و مرزهـاي کشـوري در       
عين حـال مـحـصـول کشـمـکـش و                 
ـقـه                ـفـاوت طـب رقابت بـخـشـهـاي مـت
بورژوازي جهانـي بـر سـر سـهـم بـري               
انحصاري از پروسه انباشت سرمايه و 
استثمار طبقه کارگر "خـودي" اسـت.       
ـيـايـي           مرز و بوم آن مـحـدوده جـغـراف
ــاســي و               اســت کــه حــاکــمــيــت ســي
اقتصادي بخشي از بورژوازي جهانـي  
در آن تثبيت شده و بـه آن قـدوسـيـت           
ــن                    ــک هــدف اي ــد. ي ــده ان ــخــشــي ب
سازمانيابي جغرافيايي تقسيم و تکه 
تکه کردن طبقه کـارگـر و تضـعـيـف          
طبقه کارگر جهانـي اسـت. در واقـع           
"تماميت ارضي" مقوله اي متعلق به   
ــمــارگــران در جــدال و              اردوي اســتــث
ـلـف         کشمکش ميان بخشهـاي مـخـت
خود بر سر کنترل و استثمار گسـتـرده   
ـقـه کـارگـر            تر بخشهاي مختلـف طـب
است. خالصه کنم: "تماميت ارضـي"  
مترادف و يا روايتي از هيچ درجه اي 
از آزاديخـواهـي، هـيـچ درجـه اي از              
برابري طلبي و يا مترادف هيچيک از 
آرمانهاي حق طلبانه و واالي انسانـي  
نيست. تماما ارتجاعي و ضد کارگر  

 و ضد انساني است. 
آري ما مخالف تقسيم جـهـان بـه        
کشورها هستيم، ما مخالف مقوـلـه   
ـيـم.         اي به نام "تماميت ارضي" هسـت
ما مخالف حـاکـمـيـت بـورژوازي بـر           

 جوامع انساني هستيم. 
"تماميت ارضـي" در عـيـن حـال             
ـيـات         تاريخ ويژه اي در فرهنـگ و ادب
ـيـسـم ايـرانـي دارد. نـوعـي                 ناسيونـال
بيماري است، احساسات کور و ضـد    
ـقـي بـه آن گـره خـورده                   انساني عـمـي
است. کهنه و قديمي است، بـه دوران     
ـيـسـم عـظـمـت           شکل گيري ناسيونـال
طلب در ايران بازميگردد. اين رگه از  
ناسيوناليسم اسـاسـا بـا افـق کشـور              
سازي معطوف به غرب، استبدادي و 
از باال شکل گرفت. ويژگي تـاريـخـي     
اين جريان ادغام اجباري و کنـار زدن    
جريانات خانخاني و عشيرتي توسط 
رضا شاه و شکل دادن به يک کشور و 
ــگــري                 ــوب ــرک ــود. س ــد ب ــت واح دول
حکومت مرکـزي و شـکـل دادن بـه             
"هويت ايراني" به منظور حـفـظ ايـن          
"انسجام" و "يکپارچگي" بـخـشـي از           
کارنامه تاريخي اين جريان است. اين 
مشخصه اکنون به يک خصـوصـيـت      
ـبـديـل            ژنتيک ناسيوناليسـم ايـرانـي ت
شده است. جرياناتي کـه "تـمـامـيـت            
ـتـد، آمـاده        ارضي" از زبانشان نمي اف
اند که هر حرکت و تکان سياسي را با 
اعالم آمادگي براي به پا کردن چکمه 

 ها و قشون کشي پاسخ دهند. 
به همين اعتبار "تماميت ارضـي"   
و کال جدال بر سر چنين مـحـورهـا و        
مفاهيمي يکي از مخاطـراتـي اسـت      
که جامعه را در پـروسـه سـرنـگـونـي             
رژيم اسالمي تهديد ميکند. چرا کـه     
ـيـسـتـي از        با باال گرفتن تب ناسيونال
يــک ســو و تشــديــد تــحــرکــات قــوم            
پرستانه از سـوي ديـگـر، مـا شـاهـد             
ـنـه         دامن زده شدن به خصومت و کـي

توزي و نفـرت در مـيـان بـخـشـهـاي              
مختلف جامعه خواهيم بود. زمـانـي    
که هر تالش و صداي حاشيه اي "يک  
ـبـي"                     غائلـه" و "حـرکـت تـجـزيـه طـل
قلمداد شود، نتيجتا قلدري و رشادت 
کودنانه جريانات رقيب قومگراها را   
نيز به دنبال خواهـد داشـت. تشـديـد          
ـتـايـج        اين خصومتها تنها ميتوانـد ن
فاجعه انگيزي بدنبال داشـتـه بـاشـد.         
تحوالت جهاني دوران کنـونـي نشـان      
ــات                  ــان ــي جــري ـت ــه حـ داده اســت ک
ناسيوناليستي و قومـي حـاشـيـه اي         
ــد               ــادرن ــط خــاصــي ق ــحــت شــراي ت
بزرگترين جدالـهـا و کشـمـکـشـهـاي            
خونين قـومـي و مـلـي را بـر مـتـن                  
کوچکترين شکافهاي قومي و مـلـي     
ـپـا              ساختگي و واقعـي در جـامـعـه ب
کنند. سرنگـونـي کـم مشـقـت رژيـم              
آدمکشان اسالمي مستلزم حـاشـيـه      
اي کــردن تــحــرک قــومــپــرســتــي و             
ناسيوناليسم در تـحـوالت سـيـاسـي            

 آتي جامعه است.
 

ـ	 ?ـ�اهـ	ن "Bـ ـ��ـ,   � 	�>
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برعکس! ما علي الـعـمـوم خـواهـان           
ـيـم. و                   جوامـع بـزرگـتـر بشـري هسـت

جوامع کنـونـي بشـري بـه         ماداميکه 
ـقـسـيـم        کشور و سرزمين و مرز بوم ت
شده است، تا زمانيکه اين وضـعـيـت    
ـقـطـه          ضد انساني موجود اسـت، از ن
نظر ما هرگونه تغيير و تـحـولـي در          
اين تقسيم بنديها تنـهـا بـا اراده آزاد          

انسانها و مردم ساکن اين بخـشـهـا و      
نه کشمکش و جدال و لشـگـر کشـي        
ميان بـخـشـهـاي بـورژوازي جـهـانـي             
ميتواند مشروعيت داشـتـه بـاشـد و         
برسميت شناخته شـود. ايـران فـردا،           
ميتواند بزرگتر يا کوچکتر باشد. اين  
ـتـي نـدارد.               مساله بـراي مـا قـدوسـي
ـقـه کـارگـر               مساله اين اسـت کـه طـب
ومردم بـخـشـهـاي گسـتـرده تـري از                
جامعه از حقوق مدني و آزادي هـاي      
سياسي و انساني باال و رفاه بيشتـري  

 برخوردار باشند. 
ما تنها زمانيکه ناسيوناليسـتـهـا    
و قوم پرستان چنان شرايط خصومـت  
ـنـه تـوزانـه اي مـيـان مـردم                 آور و کي
ـلـف در             ـتـهـاي مـخـت منتسب به ملي
جامعه ايجاد کرده باشند که زنـدگـي     
مسالمت آميز و انساني عمال به يـک  
ـبـديـل شـده             معضل غير قابل حـل ت
باشد (مانند مساله کـرد در ايـران)          
خواهان مراجعه به آراي عـمـومـي و        
آزاد مردم و برگزاري رفراندوم بمنظور 
جدايي و تشکيل کشور مستقل و يـا  
همزيستي مسالمت آميز و بـرابـر در     
ـيـم. مـا         چهارچوب کشور واحد هسـت
ــمـــيـــت                 ــردم را بـــرسـ اراده آزاد مـ
ميشناسيم. مخالف هر گـونـه اقـدام        
نظامي و قـهـرآمـيـز در مـقـابلـه بـا                   
انتخاب آزادانه مردم هستيم. مـا در       
شرايطي به جدايي راي ميـدهـيـم کـه       
زندگي مشتـرک و مسـالـمـت آمـيـز             

  عمال غير ممکن شده باشد.

 �39 /�اد� 2	�T �� ده�: 

ميتواند پشتيباني گسترده اي را      قطعا  
 هم دامن بزند.

پيوند فعالين و پيشروان مبارزات          
پرستاران و معلمين براي يک خط و يک         
جهت کردن ومشترک کردن خواستها           
يک وجه مهم، بارز و تعيين کننده                  
ديگر است. بطور سيستماتيک اين              
مبارزات در پيوندي عميقا اجتماعي         
هستند و با هزاران رشته اقشار                      

مختلف جامعه را بهم پيوند ميزنند.           
پيشرفت مبارزات جاري، در گرو                 
تبديل آن به يک دستاورد سراسري،                
پيوندهاي واقعي و پشتيباني و اتحاد          

 و همکاري هر چه بيشتر است.
يک تجربه موفق معلمين اجراي             
گلگشت ها و ديدارهاي فوق برنامه              
مانند راهپمايي جمعي، ورزش                   
صبحگاهي و از اين قبيل ابتکارها             

است. پرستاران با توجه به موانع شغلي        
و شيفت کاري و غيره بايد به فکر                    
ايجاد ارتباط  زنده تر بين بخشها و                 
بيمارستانهاي مختلف باشند.                    
معلمين با استفاده از شبکه هاي                  
اجتماعي همين فعاليتهاي جمعي را          
نيز رسانه اي و عمومي کردند تا روابط         

 جمعي با يکديگر را نيز حفظ کنند.  
يک تجربه بسيار با اهميت معلمين        
در تجمعات وسيعي که در مقابل                 
مراکز آموزشي برگزار کردند، کنار زدن       
و منزوي کردن عافيت طلبي و                      

سازشکاري و زيرپا خالي کن ها بود.            
افرادي که با آوردن عکس رهبران                  
حکومتي و طرح شعارهايي که قدرت        
و نيروي اعتراضي جمع را خنثي مي            
کند و به خواستي بي سر و ته منجر                
مي کند که نهايتا از مسئولين                      
ميخواهد به آنها توجه کنند، برخورد           
کردند و با طرح مطالبات تيز و                      
صريح، قدرت تشخيص و از همه                  
مهمتر، تصميم و عزم خود را نشان                
دادند و مايه اميد جنبش اعتراضي             

 جامعه گرديدند.  

طرح شعار هايي چون درمان                   
رايگان و آموزش رايگان نمونه هايي از         
همين تيزبيني و واقع بيني در پروسه             
مبارزه است که مستقيما به هر چه                
متشکل تر شدن و متحدتر شدن و                
مورد پشتيباني قرار گرفتن از سوي             

 جامعه خواهد انجاميد.
مبارزات شاداب و پر اميد                      
پرستاران ميتواند پتانسيل ها و                   
 امکانات تکنيکي و اجتماعي                  
موجود بخدمت بگيرد و پيروزمندانه      

 بي پيش برود. *

 در�	ن رای"	ن و <��زش رای"	ن ...  
۲ از صفحه    
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امروز مطلع شديم که متاسفـانـه نـادر      
از چهره هاي قـديـمـي چـپ و          بکتاش

ـيـش در                  ـتـه پ کمونيسـم کـارگـري هـف
پاريس، شهر مـحـل زنـدگـي اش، در           
گذشته است. با درگذشت او کمونيسم  
و حزب کمونيست کـارگـري يـکـي از           
مدافعان و دوستان خـوب خـود را از           
دست داد. نـادر بـکـتـاش دسـتـي در                
نويسندگي داشت و با سبک ويژه ادبـي  
خود نقش فعالي در افشاي مـدافـعـان    

نـادر بـويـژه در دوره           حکومت داشت. 
خاتمي با قلم تـوانـايـي کـه داشـت بـه             
مصاف ادبا و نويسندگان و هنرمندان 
مــدافــع خــاتــمــي و اصــالح طــلــبــان           
ـنـد و          ـل حکومتي رفت و نوشته هـاي ب

 او از اين دوره فعاليتهـاي کوتاه زيادي 
و همينطور نوشته هاي متعدد ادبـي،    
سياسي و اجتماعي از جـملـه کـتـاب           
داستاني بنام نامه به آقاي رئيس از او   

 بجا مانده است. 
 

درگذشت نادر عزيز را صـمـيـمـانـه بـه         
ـيـه اعضـاي                 ـل دختر نازنيـنـش و بـه ک
خانواده و دوستانش تسليت ميگوييـم  

 و ياد عزيزش را گرامي ميداريم. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۵ ژوئيه  ۱ 

 

مراسم تدفيـن نـادر بـکـتـاش در روز              
ــه در پــاريــس بــرگــزار               ــم ژوئــي هشــت

 ميشود. 
 ۱۰ ژوئيه ساعت    ۸ زمان: چهارشنبه  

 صبح
 مکان:

13 Rue Gaston 
Monmousson, 

94200 IVRY SUR 
SEINE 
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ــرم،            دوســتــان عــزيــز، حضــار مــحــت

 خانواده گرامي سعيد  
 

به همه شما عزيزان که در اين مراسـم  
حضور يافته ايد صميمانه خـوشـامـد    

 ميگوييم.  

امروز ياد انسان عـزيـزي را گـرامـي           
ميداريم که با آرمان هـاي انسـانـي و        
بــزرگــش چــنــديــن دهــه در مــقــابــل            
جمهوري اسالمي ايستاد و در کـنـار     
ديگر همسنگرانش، محکم و سازش 
ناپذير در جبهه هاي مختلف، مبارزه 
کرد. نه با اسالم و مذهب و خـرافـات      
سر سازشي داشـت و نـه در مـقـابـل              
هيچ ديکـتـاتـور و سـرکـوبـگـري سـر               
تسليم فرود آورد. نه با روي کار آمـدن   
اصالح طلبان و خـاتـمـي و روحـانـي            
ـبـانـه        آرمان هاي انقالبي و برابري طـل
اش کمرنگ شـد و نـه هـيـچـگـاه در               
مقابل هيچ تبعيض و نابرابري و ظلـم  
و ستمي عليه مردم، تحت هيچ بهانـه  

 و شرايطي سر خم کرد. 

سعيد از هـمـان دوران نـوجـوانـي در              
زمان شاه، زماني کـه پشـت درهـاي          

زندان قصر به مالقات پـدرش نـاصـر      
ـفـت              اليجاني، از رهـبـران کـارگـران ن
تهران، ميرفت که بدليل تـالش بـراي     
ايجاد سنـديـکـا و مـتـشـکـل کـردن               
کــارگــران بــه زنــدان افــتــاده بــود، بــه            
ـيـسـتـي      کمونيسم و ايده هاي سوسيال
گرايش يافت و با خواندن اولين نشريه 
بسوي سوسياليسم از اتحاد مـبـارزان   
کمونيست، به اين سازمان و همراه بـا  
اين سازمان به حزب کمونيست ايـران  
ـيـسـت کـارگـري           و سپس حزب کـمـون
پيوست و هـيـچـگـاه از تـالش بـراي               
ايجاد دنيايي بهتر، دنيـايـي فـارغ از        
اســتــثــمــار و ظــلــم و نــابــرابــري بــاز              

 نايستاد. 

سعيد تبلور مبـارزه نسـلـي از مـردم           
معترض و برابري طـلـب بـود کـه بـا              
آرمانهاي وااليش خستگي ناپذيـر بـا     
هرآنچه ناعادالنه و غير انسـانـي بـود      
درافتاد. کمونيست شريفي که زندگي  
اش مانند يک آينه شفاف بود و هـمـه   

 جا انسانيت را نمايندگي کرد. 

عزيز حزب کمونيسـت  با مرگ سعيد 

کارگري يک کادر قديمي و محبوبـش  
هـمـرزم و         را و مردم آزاديـخـواه يـک     

د را از دسـت دادنـد. امـا               خو همراه
ـلـب مـا خـواهـد               سعيد هميشه در ق
ماند. بار ديگر مرگ سعيد را به همه  
شما عـزيـزان، بـه تـک تـک اعضـاي                 

خانواده اش و به همه آنهـا کـه     گرامي 
انسانيت را ارج مينهـنـد صـمـيـمـانـه          

 .تسليت ميگوييم
 

يادش و راهش هميشه گرامي خواهد 
 بود. 

 

هيئت اجرايي حزب کمونيست 
 کارگري ايران 

   ۲۰۱۵ جوالي  ۲ 

طــبــق گــزارشــات دريــافــتــي امــروز          
پرستاران بيمـارسـتـان هـاي مـدرس،          
ـنـي و                شهداي تـجـريـش، امـام خـمـي

ــو در      ــارل ــه ــران در مــحــوطــه           ب ــه ت
ـيـمـارسـتـان            بيمارستان و پـرسـتـاران ب
رسول اکرم در مقابل بيمارستان دست 
به تجمع زدنـد و خـواهـان رسـيـدگـي             
فوري به خواسـت هـاي خـود شـدنـد.            
پــرســتــاران بــيــمــارســتــان الــزهــرا در         
ــن                 ــدي ـن ــاران چـ ــرســت ــان و پ ــه اصــف
بيمارستان در تبريز و اهواز نيز امروز 

 تجمعات اعتراضي برپا کردند. 
اين تجمعات با فراخوان قبلي صورت 
گرفت. در هفته هاي گذشته پرستاران  
تعدادي از بيمارستان هـا تـجـمـعـات        
اعتراضـي را شـروع کـرده و فضـاي               
ـيـمـارسـتـان          اعتراضي به سرعت بـه ب
 هاي سراسر کشور گسترش مي يابد. 
ـلـف از           پرستاران به تبعيضـات مـخـت
ـيـونـي           ـل جمله حقوق هاي چند ده مـي

برخي پزشکان و مديران و حقوق هاي 
ناچيز خود اعتراض دارنـد، خـواهـان        
اجراي هرچه سريعتـر تـعـرفـه گـذاري          
پرستاري، افزايش حقوق باالتر از خط 
فــقــر، اســتــخــدام رســمــي پــرســتــاران        
پيماني، لغو اضافه کـاري اجـبـاري و        
ـيـشـتـر      در عوض استخدام پرستاران ب

 هستند. 
حزب کمونيست کارگري از خـواسـت     
هـا و اعـتـراضـات بـحـق پـرسـتـاران                  
حمايت ميکند و پـرسـتـاران سـراسـر          
ـيـمـارسـتـان هـا و                کشور، کارکـنـان ب
پزشکان شريف و مـعـتـرض بـه ايـن              
وضعيت را به اتحاد و يـکـپـارچـگـي          
فرامـيـخـوانـد. مـعـلـمـان الـگـوهـاي                 

رزمــنــده و مــوثــري از اعــتــراضــات          
سراسري بدست داده اند. پرستاران نيز  
بايد خود را براي اعتراض همزمان در 
ـنـد. خـواسـت          سراسر کشور آماده کـن
هاي پرستاران به همه مـردم مـربـوط      
است. استخدام پرستار بيشتر و لـغـو        
اضافه کاري اجباري، افزايش حـقـوق     
ــر و                 پــرســتــاران بــاالتــر از خــط فــق
همينـطـور درمـان رايـگـان بـايـد بـه                 

 خواست عموم مردم تبديل شود. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
  ۲۰۱۵ ژوئن  ۲۹ ، ۱۳۹۴ تير  ۸ 
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