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هيچ چيز مضـحـک تـر از "مـنـشـور              
حــقــوق شــهــرونــدي" در جــمــهــوري            
ـيـس        اسالمي آنهم توسط شـخـص رئ
جمهورش نيست. اما فشار جامعه و  
نزاع در درون حـکـومـت ايـن آخـونـد           
حکومتي را به اين تناقض مضـحـک   

ــي                ــمــون شــده اســت و روحــان رهــن
مجموعه اي را تحت عنوان "منشور  
حقوق شهروندي" اين روزها امضـا و     
منتشر کرد. ساده تـريـن و پـايـه اي              
ـيـاي امـروز       ترين حق شهروندي در دن
يـعـنـي بــرابـري زن و مــرد بـا تـمــام                   
موجوديـت حـکـومـت اسـالمـي در             
ـنــاقـض کـامــل اسـت. امـا حســن                ت

روحاني منشور حقوق شهرونديش را   
"بر اساس قوانين اسالمـي" تـعـريـف         
کــرده اســت. اولــيــن پــاراگــراف ايــن           
ـنـاد بـه                     منشـور مـيـگـويـد "بـا اسـت

روشـنـي در        کـه بـه     «حقـوق مـلـت     »
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 

کـه     تصريح شده و با عنـايـت بـه ايـن        
 ۱۴ صفحه  
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  :Xـ�( <��هـدف از تشـکـيـل         )
حزب کمونيسـت کـارگـري ايـران چـه            

 بود؟
�:�ای�:   �هـدف از تشـکـيـل         ��

حـزب اگــر بـخــواهــم فشـرده بــگــويــم             
ايجاد يک سازمان و فـراتـر از آن يـک          
جنبش و حرکت اجتماعي بود در نقـد  
سرمايه داري مشخصي کـه در دوره        
بعد از جنگ سرد سر بلند کرده بود و   
با ادعاها و با اعالم اينکه کمونـيـسـم    
شکست خورده ميـخـواسـت دنـيـا را          
کامال بزير سـلـطـه خـودش بـگـيـرد.              
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري ايــران          
ــل و                     ــود بــه آن مســائ ــاســخــي ب پ
مصافهاي مشخص  آن دوره در ايـران  
و در منطقه و ميتوانم ادعـا کـنـم در        
سطح جهان. نبايد فراموش کنيـم کـه      
در آن دوره هــمــه اعــالم مــيــکــردنــد            
کمونيسم تمام شد، آرمانهاي انسانـي  
کمونيستي را بهمراه مجسـمـه لـنـيـن        
بخاک کشيده بودند و  ادعا ميکردنـد  
ـه داري           دوره سلطه بالمنـازع سـرمـاي
بازار آزاد فرارسيده و همين اسـت کـه       
هست، آلترناتيـو ديـگـري نـيـسـت و             
امــيــدي نــيــســت. تشــکــيــل حــزب            
ـه           کمونيست کارگري پاسـخ عـمـلـي ب
اين هاي و هوي و جنجالي بود که در   
آن دوره براه افتاده بود. تشکيل حـزب     
اعالم ميکرد که کمونيسم زنده است، 
اعالم ميـکـرد کـمـونـيـسـم کـارگـري              
کــامــال مــتــفــاوت اســت از آن نــوع             
"کمونيسم" اي که شوروي نمـايـنـدگـي     
مـيــکــرد و کـمــونــيــســم مــوجــود يــا            
سوسياليسم موجود ناميده مـيـشـد.      
تشکيل حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري          
ـه تـنـهـا           ايران در واقع اعالم کرد کـه ن
کمونيسم زنده است بلکه بـا بـرنـامـه،       
سياستهـا و شـعـارهـا و افـق تـازه و                   
اساسا متفاوتي از کمونيسمهاي دوره 
جنگ سرد سوسيالـيـسـم را مـعـنـي           
ميکند. کمونيسمي که پاسخ عمـلـي    

ـه داري      و واقعي دارد به دنياي سرمـاي
که بعد از جنگ سرد با آن ادعاها قـد    
ــم کــرده بــود. در ايــن مــتــن و                     عــل
چهارچوب عمومي حزب کمونيـسـت   
کارگري همچنين پاسخ درخوري بـود    
به مسائلي که در آن دوره در جـامـعـه      
ايران وجود داشت. ما تـوانسـتـيـم بـا           
تشکيل حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري          
ايران از زير آوار ديوار برلين و شـوروي    

فـروپـاشـيــده شـده پــرچـم کـمــونـيـســم                 
متفاوتي را در ايران و منطقه و جهـان  
ـقـد سـوسـيـالـيـسـتـي                بلند کنيم کـه ن
سرمايه داري افسار گسـيـخـتـه پسـا          
جنگ سرد را نـمـايـنـدگـي مـيـکـرد.           
همانطور که شما هم اشاره کـرديـد در     

ســالــي کــه از عــمــر ايــن حــزب               ۲۵ 
ـه ايـم        ميگذرد ما در هر دوره تـوانسـت
اين پرچم را برافراشته  نگهداريم و ايـن  

 مصاف را همچنان ادامه بدهيم.  
 

  :Xـ�( <��ـه قـبـل بـر             ) کـمـي ب
ـقـالب                 ۵۷ ميگرديم. زمـانـي کـه ان

ـه ايـران آمـديـد و                     شروع شـد شـمـا ب
فعاليت سـيـاسـي را شـروع کـرديـد.               
ــطــع                ــيــســمــي کــه در آن مــق کــمــون
ميخواستيد به آن تحزب بـدهـيـد چـه         
ويژگيهائي داشت. آيا فکر ميـکـنـيـد      
به اهدافي که آن زمان داشتيد و اعالم 

 کرديد دست پيدا کرده ايد؟ 
�:�ای�:   �ـقـالب        �� به نظر مـن ان

 -يـک حـرکـت عـظـيـم سـيـاسـي                ۵۷ 
اجتماعـي بـود کـه کـمـونـيـسـمـهـاي                 
موجود در آن زمـان جـوابـي بـراي آن             
ـه       نداشتند. اين نيروها نميتوانستنـد ب
ضروريات و نـيـازهـا و آن اهـدف و                  
خواستهاي عيني که انقـالب مـطـرح      
کرده بود و بـجـلـو رانـده بـود جـواب                 
بدهند. چپ آن دوره، که مـا آنـرا چـپ         
سنتي مي ناميم، اساسا بعـنـوان يـک      
ـقـول خـودش       نيروي ضد آمريکائي، ب
ضد امپرياليستي و عمال ضد سلطـه  

با اصطالح آنزمـان   -سرمايه خارجي 
شکـل گـرفـتـه        -"بورژوازي کمپرادور"  

بود. برنامه و سياستها و خواسـتـهـاي     
اثباتي اش از صنعتي کردن ايـران، و      
خلع يد از ديکـتـاتـوري شـاه بـعـنـوان            
سگ زنجيري آمريکا و شرکت بخـش  
"ملي و مترقي" طبقه سرمايه دار در     
قدرت فراتر نمي رفت. "قـطـع سـلـطـه          
امــپــريــالــيــســم و ايــران مســتــقــل و            
صنعتي" آن آرمـان وهـدفـي بـود کـه             
نيروهاي عمـده چـپ آن دوره اعـم از              

 -خــط چــريــکــي و خــط ســيــاســي            
تشکيالتي ، چپ پروروسي و يـا چـپ     
طرفدار چين با وجود همه تفاوتـهـائـي    
که داشتند، دنبال مـيـکـردنـد. هـدف         
مشترک آنها اين بـود کـه حـکـومـت            
سگ زنجيري آمريکا را بزيربکشند و 
يک ايران مستقل صنعتي و مـتـکـي      

مــتــشــکــل از طــبــقــات        -بــر خــلــق     
ـه کـارگـر و دهـقـان و خـرده                  چهارگان
بورژوازي و بخشي از بورژوازي که آنرا 

 -ملي و مترقي ارزيـابـي مـيـکـردنـد        
 ايجاد کنند. 

 ۵۷ اين چپ جوابي براي انقـالب    
بـا اعـتـراض و           ۵۷ نداشت. انقـالب     

شورش کـارگـران خـارج از مـحـدوده              
شروع شد. بـراي ايـن کـارگـران مـهـم              
نـبـود کـه در صـنـايـع وابسـتـه و يـا                      
باصطالح آن زمان "صنايع مـونـتـاژ"       
ـه دار            کار ميکنند و يا بـراي سـرمـاي
ملي و مستقل و يا هرچه. در هر حـال   
اين کارگران از حداقل شرايط زنـدگـي   
و خدمات و امکانات شـهـري نـظـيـر        
آب و بـرق و غـيــره مـحـروم بـودنــد.                  
انقالب با اين کارگران شروع شد و بـا      
ـه            ـفـت ب اعتصاب کارگران صـنـعـت ن
نقطه اوج رسـيـد، کـه بـراي آنـهـا هـم                
ـلـکـه       استقالل و وابستگي مهم نبود ب
ميخواستند به يـک جـامـعـه بـري از              
سلطه و استثمار سرمايه و نابرابـريـهـا    
ـه داري بـرسـنـد.                و مصـائـب سـرمـاي

ـقـالب    ميخواهم بگويم در ايراني که ان
در آن شـکـل گـرفـت، از مـقـطـع               ۵۷ 

اصالحات ارضي در پانزده سال قـبـل     
از انــقــالب، ســرمــايــه داري کــامــال          
مسلط شده بـود و کـارگـران و تـوده               
مردمي که خواستار رهـائـي و آزادي       
بودند خـود را فـورا و بـالواسـطـه بـا                 
ـه           قدرت سرمايه روبرو مـيـديـدنـد و ن
سطه آمريکا و يا بورژوازي کمپرادور. 
کما اينـکـه جـمـهـوري اسـالمـي کـه               
خيلي هم از آمريکا مستقل بود روي   
کار آمد و مسائل و مصائب جامـعـه   
ـلـکـه بـمـراتـب               نه تنها برطرف نشـد ب

 شديدتر و بيشتر شد.  
ــه ايــن مــعــنــي جــامــعــه بــه                 ب
ـقـالب       کمونيسمي که ما در مقطـع ان

، با تشکيل گروه اتحـاد مـبـارزان      ۵۷ 
ـه جـريـان              کمونيست و شـکـل دهـي ب

سياسي اي که به مارکسيسـم   -نظري
انقالبي معروف شد، پرچمش را بلـنـد   
کرديم واقعا نياز داشت و آنرا بـمـيـدان    
فراميخواند. مارکسيسم انقـالبـي در      
واقع نقد را بر سرمايه متمرکز کـرد و      
اعالم کرد وجود ديکتاتوري در ايـران    
ـه داري         ضرورت کارکرد نظام سـرمـاي
ـه       است و همه بخشهاي طبقه سـرمـاي
دار صرفنظراز اينکه چقدر باصـطـالح   
وابســتــه و يــا مســتــقــل بــاشــنــد در             
ديکتاتوري موجود ذينفـع هسـتـنـد.       
اين نظر و تبييني بود که طبقه کارگـر  
مي طلبيد و منافع کـارگـران و تـوده        
مردم محروم را منـعـکـس مـيـکـرد.         

ـقـالب        بـطـور      ۵۷ بعبارت ديگر با ان
عيـنـي نـيـازهـا و ضـرورتـهـائـي در                  
ــان                جــامــعــه مــطــرح شــد کــه جــري
مــارکســيــســم انــقــالبــي در آن دوره،          
ـه تشـکـيـل حـزب               جرياني که بـعـدا ب
کمونيست ايران منجر شد، نتـيـجـه و      

 بازتاب آن بود.  
پرسيديد آيا به هدفتان رسـيـديـد.    
هدف مشخص و اعالم شده  اتـحـاد       

مبارزان کمونيـسـت تشـکـيـل حـزب           
کمونيست ايران بود و با تشکيـل ايـن     

ما به هـدف   ۱۳۶۲ حزب در تابستان 
 آن دوره خود رسيديم. 

 

  :Xــ�ــ ــــ��ــ> ) شــمــا از حــزب     )
کمونيست ايـران يـاد کـرديـد. شـايـد              
براي بينندگان اين برنامه ايـن سـئـوال      
مطرح بشود که  مصافهاي آن  دوره       
در مقابل حزب کمونيـسـت چـه بـود،         
حزب چه مـحـدوديـتـهـائـي داشـت و            
داليلي که حزب کمونيسـت کـارگـري      

 شکل گرفت چه بود؟  
�:�ای�:   �حـزب کـمـونـيـسـت         ��

ـقـالب                    ـه نـوعـي پـا در ان  ۵۷ ايران ب
داشت. محصول آن انقالب بود و ايـن     
يک نقطه قوت آن بود. هـمـانـطـور کـه         
ـه کـارگـر در آن                 ـق گفتم نيـازهـاي طـب
انقالب و ميتوان گفت نيازهاي بخش 
اعظم جامعه، نيازهاي بخش محـروم  
جامعه که هيچ منفـعـتـي در سـلـطـه           
سرمايه داري نداشتند، مـردمـي کـه        
ـه درصـديـهـا"                امروز آنها را "نـود و ن
مينامند، کمونيسمي را بميدان مـي    
طلبيد کـه حـزب کـمـونـيـسـت ايـران               
نمايندگي ميکرد. به اين معني بـايـد    
گفت تشکيل حزب کمونيـسـت ايـران      

 تنيده شده است.   ۵۷ با انقالب 
ايــن امــر در عــيــن حــال نــقــطــه            
ضــعــفــهــائــي را بــه حــزب تــحــمــيــل           
ـه ايـن مـعـنـي کـه وقـتـي                     ميکرد. ب
انــقــالب بــه شــکــســت کشــيــده شــد           
کمونيستهاي ايران مي بـايـد از نـظـر         
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 ۳ صفحه  

 مقدمه:  
تشـکـيـل شـد ولـي           ۱۹۹۱ حزب کمونيست کارگري در سي نوامبر 

شکل  ۵۷ جنبش و جرياني که به تشکيل حزب منجر شد در انقالب 
گرفت. اين جريان با چه مصافهائي روبرو بود و بـه چـه ضـروريـاتـي             
پاسخ ميگفت؟ حزب کمونيست کارگري در چه دوره اي تشکيل شـد  
و ضرورت و هدف از تشکيل اين حزب چه بود؟ حزب چطور خـودش  
 را بازتوليد ميکند و چطور به نيازهاي هر دوره پاسخ ميدهد، ويژگي 

 
هاي اين حزب چه هست و چه تضميني وجود دارد که رهبران جـديـد     
ـنـهـا         بر اساس همان خط و اهداف بدو تشکيل حزب گام بـردارنـد؟ اي
موضوعاتي است که در مصاحبه شيرين شمس با حـمـيـد تـقـوائـي           
ليدر حزب و کيان آذر دبير سازمان جوانان کمونيست در کانال جديـد  
مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. متن اين مصاحبه را در زيـر         

 ميخوانيد.
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بـــرنـــامـــه و اهـــداف ســـيـــاســـي و              
اســتــراتــژيــکــشــان فــراتــر از شــرايــط         

ـه   ۵۷ مقطعي انقالب  را  ميديدند و ب
پيش ميرفتند. و در حزب گرايشـاتـي    
وجــود داشــت کــه ايــن آمــادگــي را              

 نداشتند.  
در تشکـيـل حـزب کـمـونـيـسـت             
سازمان کومه له هم شرکت داشـت و      
ــي و               ــســت ــي ــال ــون ــي ــاس ــرايشــات ن گ
محدودنگر که خـودشـان را مـحـدود         
ـه شـرايـط کـردسـتـان و                   ميـکـردنـد ب
ـه در آن حـزب            حداکثر شرايط منـطـق
ـه فـروپـاشـي            فعال بودند. زماني کـه ب
شوروي نزديک شديم مساله کمونيسم 
در يک ابعاد بين المللي مـطـرح شـد.        
در آن زمان بخصوص با جنگ خلـيـج   
شرايط سياسي در منطقه نـيـز ابـعـاد       
ـه       جهاني پيدا کرد و مشخصـا مسـال
کرد و نقش نيروهاي ناسـيـونـالـيـسـت       
کرد در عراق به جلوي صـحـنـه رانـده         
شد. اين شرايط، کـه نـاشـي از يـکـه               
تازي کمپ غرب و مشـخـصـا دولـت       
آمريکا در شرايط بـعـد از فـروپـاشـي          
شوروي بـود، گـرايشـات درون حـزب           
کمونيست ايران را تحـت تـاثـيـر قـرار          
داد. خــطــي کــه مــنــصــور حــکــمــت           
نمايندگي ميکرد و آنـرا کـمـونـيـسـم             
ـه   کارگري ناميد، خطي بود در پاسخ ب
تحوالت در ايران و منطقه و در سطـح  
جهاني که از شکست کـمـپ شـوروي        
ناشي ميشد. حزب کمونيـسـت ايـران      
بايد اين تحـوالت را مـيـشـنـاخـت و             
درک ميکرد و بـحـسـاب مـي آورد و           
مواضع و سياستها و اسـتـراتـژي اش        
را بر اين مبنا مبتني ميـکـرد. تـمـام        
حزب پـا در ايـن راه نـگـذاشـت ولـي                 
اکثريـت عـظـيـم کـمـيـتـه مـرکـزي و                   
کادرها و رهبـري حـزب ايـن خـط را             
انتخاب کردند و حـزب کـمـونـيـسـت           

 کارگري محصول اين تحول بود.  
 

  :Xـ�ـ( <��سـئـوال بـعـدي  از           )
کيان آذر است.  چه زمـانـي بـا حـزب          
کمونيست کارگري ايران آشنا شدي و   
درآن زمان در ايران چه فضاي سياسي 

 حاکم بود؟
اول از همه جـا داره اشـاره       
	ن !ذر:  

کنم که من تنها نبودم و با جمـعـي از     
دوستان ديگر در اواخر دوره دبيرستـان  
ـلـف و               ـه مسـائـل مـخـت در حال تجرب
انديشه هاي مختلفي بوديم و بعـنـوان   
يکـي از جـمـع هـاي مـوجـود در آن                   

شرايط، نسبت به وضـعـيـت مـوجـود        
در زندگي و پيرامونمـون نـارضـايـتـي        
داشتيم. از نظر سيـاسـي "دوره دولـت          
خاتمي" بود و در مقابل مـا مـداومـا       
بحث اصالحات شرايط موجـود قـرار     
ـلـي از فضـاهـا                    ميـگـرفـت و در خـي
جوابي که به ما داده ميشـد ايـن بـود        
که خاتمي و جنبش "اصالح طـلـبـي"       
براي تغيير تدريجي وضعيت موجـود  
ـه       تالش ميکنند. و اينکه اگر مـردم ب
دولت خاتمي و اصالح طلبـان تـکـيـه       
کنند و آنـهـا را پشـتـيـبـانـي کـنـنـد                     
تغييرات مـورد نـظـر مـردم حـاصـل               
ـه بـعـدي کـه در آن                   خواهد شد. نـکـت
شرايط خيلي مطرح و برجسته بـود و      
مدام بعنوان يک تفکر و ديدگاه مـدرن  
و راهـگـشـا در مـقـابـل مـا مـطـرح                  
ميشد، "پست مدرنيـسـم" بـود. دوره           
اي بود که جامعه بر سر يـک دوراهـي       
قرار داشت و صورت مسئله ايـن بـود     
کــه بــخــش عــظــيــمــي از مــردم و                 
مشخصا جوانان وضعيت موجـود را    
نميخواستند و دو گزينه وجود داشـت    
در برابر جامعه، يکـي راهـکـاري کـه         
اصالح طلبان و دولت خاتمي نماينـده  
سياسي آن بودند. همانطور کـه اشـاره      
کـردم گـزيـنـه اصـالحـات جـمـهــوري               
اسالمي بود و نـيـروهـا و افـراد درون           
حکومتي و برون حکومتي مدام ايـن    
گزينه رو تبليغ ميکردند و دل بسـتـن     
ـه خـاتــمـي و حـجــاريـان را مــطــرح                 ب
ميکردند. گزينه بعدي اما نپذيـرفـتـن     
شرايط حاضر و تغيير ريشه اي بـود،      
ـه بـود و        که انتخاب جمع ما اين گزين
مرزبندي با خط اصـالح طـلـبـي. بـا           
توجه به اين شرايطي که توضيـح دادم    
و انتخـابـي کـه مـا داشـتـيـم پـروسـه                  
آشنايي ما با نيروها و جريـانـاتـي کـه       
اين خط را نمايندگي ميکردند انـجـام   
گرفت و در اين پروسه بود کـه مـا بـا          
حزب کمونيست کارگري ايـران آشـنـا        

 شديم.
 

  :X�( <��ـه فضـاي           ) با تـوجـه ب
سياسي که در اون دوره حـاکـم بـوده،            
جمع هايي که شما بوديد و بـا حـزب         
ـه مـبـارزه               آشنا شديد، چي شـد کـه ب
مــتــشــکــل، جــمــعــي و حــزبــي روي           
ـه صـف مـبـارزه            آورديد؟ چطور شد ب
حزبي روي آوردي و چه پـروسـه اي رو         
طــي کــردي در حــزب، تــا االن کــه                
ــان                ــر ســازمــان جــوان ــي ــوان دب ــن ــع ب
کمونيست مشغول فعاليت و مـبـارزه   

 هستي. 
ــ	ن !ذر:   ــ 
هــمــانــطــور کــه گــفــتــم     

معترض بـوديـم و شـرايـط حـاکـم را               
نميخواستيم. و يـک دنـيـاي جـديـد و             
ـه     شرايط جديدي را ميخواستيم تـجـرب
ـه       کنيم. بالطبع اين پروسه اول، فقـط ب
نارضايتي داشتن محـدود مـيـشـد و         
ايــنــکـــه مــا ايــن وضـــعــيــت رو                   
نميخواهيم. اما در ادامه براي اينـکـه    
بــتــونــيــم ايــن اعــتــراض رو بــهــتــر و             
تاثيرگذارتر و وسيعتر مطرح کنـيـم و     
پيش ببريم، بدنبال مـکـانـيـزمـهـايـي          
ميگشتيم که بتواند اين نارضايتـي و    
اعتراض ما را از وضعيـت مـوجـود،      
بهتر، راديکالتر و فورموله تر بـتـوانـد      
نمايندگي کند. االن حميد تقوايي کـه    
داشــت در مــورد شــرايــط و عــلــت              
ـقـا     تشکيل حزب توضيح ميداد، دقـي
خالء و نيازي که ما داشتيم را نشـان      
ميدهد که بايد حزب و تشـکـيـالتـي         
باشد که بتونه اين خالء و نيـاز رو کـه       
رهــبــري ســيــاســي و ســازمــانــدهــي          
اجتـمـاعـي هسـت، پـرکـنـد و در آن                  
ـه ايـن نـيـازهـا                       مقطع هـم مـا بـنـا ب
تشــخــيــصــمــان ايــن بــود کــه "حــزب           
کــمــونــيــســت کــارگــري"، مــيــتــوانــد         
راديکاليسم و عدالتخواهي مـا را از      
نـظــر ســيــاسـي نــمــايــنـدگــي کــنــد و             
اعــتــراض و خــواســتــه هــاي مــا را              
توضيح بدهد. بنابراين نـکـتـه اي کـه          
ميخواهم بهش اشاره کنم اينه که اون   
جمع ها و روابطي که ما در اون بوديـم  
احتياج به جهان بيني و ديدگاهي بـود  
براي توضيح شرايط موجود و متد و   
روش و تغيير اين شرايط. خب بعد از    
تماس و ارتـبـاط گـيـري، رابـطـه اي                 
برقرار شد کـه هـم آمـوزش سـيـاسـي             
ميديديم و هم فعاليتهايي پيـش بـرده     
ميشد در هماهـنـگـي بـا مسـئـوالن           
حـزبــي کــه بــاتــوجــه بــه تــوازن قــواي             
سياسي و شرايط سياسي  کـه حـاکـم        
بــود ضــربــه نــخــوريــم وبــتــوانــيــم بــه            

 فعاليتهايمان ادامه بدهيم.
 

  :X�( <��ـقـوايـي چـه           ) حمـيـد ت
تضميني هست که اين خط و جنبـش  
فکري سياسي اي که تـوضـيـح داديـد       
ادامه پيدا کند؟ سئوال ديگري هم کـه  
ممکن است مطرح بشود اينست کـه    
آيا اين خط و متد و جنبش در چـهـار     
دهه قبل تغييري نکرده است و هـمـان   
خط و جنبش است؟ منظورم اينسـت  
که چه تضميني وجـود دارد کـه ايـن            
جنبش همان جنبش چهار دهـه قـبـل        
باشد و چه تضميـنـي وجـود دارد کـه           

 ادامه پيدا کند؟ 
�:�ای�:   �اولين نکته ايـنـسـت    ��

که سياستهاي حزب بـنـا بـر شـرايـط            
متغيير و مسائل تازه اي کـه مـطـرح      
ميشود تغيير کرده است و حـزب بـر         
مبناي شرايط  بجلو آمده است. آنچـه   
تغيير نـکـرده اهـداف و آرمـانـهـائـي              
اســت کــه حــزب دنــبــال مــيــکــنــد و            
همچنين شيوه و متدي کـه حـزب در       
پيشبرد سياستها هـر روزه اش و در            
موضعگيريها و در سازمـانـدهـي در      
ــکــار                    ــارج کشــور ب ــل و در خ داخ
ــهــا و                 مــيــگــيــرد. اهــداف و آرمــان
سياستهاي عمومي و متـدلـوژي مـا      
تغييري نکرده است. ولي حزب پـديـده    
اي فــراتــر از اهــداف و شــيــوه هــاي               
مبارزه است. مواضع و تاکتيـکـهـا و       
نقشه عملهاي ما بـر اسـاس شـرايـط         
ـه در          روز تغيير ميکند. بعنـوان نـمـون
برنامه يک دنياي بهتر در مورد حقوق 
همجنسگرايان و دگربـاشـان جـنـسـي        
صريحا حرفي زده نشـده اسـت. امـا             
دفتر سياسي حـزب سـال قـبـل قـرار              
معيني در اين مورد تصويـب کـرد و        
حقوق برابر همجـنـسـگـرايـان و  کـال             
همه افراد مستقل از گرايش جـنـسـي      
آنان را مود تاکيد قرار داد. مـوضـوع      
ديگر مساله گلوبال وارمينگ و خطر 
نابودي محـيـط زيسـت بـر روي کـره              
زمـيـن اسـت کـه در ايــن مـورد هــم                  
ـه را مـطـرح             برنامه بطور کلـي مسـال
کرده است. به اين خاطر کـه در زمـان        
تصــويــب بــرنــامــه مســالــه گــلــوبــال          
وارمينگ در سطـح حـاد و مـبـرم و             
ابعاد امروزيش مطرح نبـود. در ايـن        
مورد هم دفتر سـيـاسـي قـطـعـنـامـه              
جامعي را تصويب کرده است. ايـنـهـا     
ـه اسـت از مسـائـل و                    تنها دو نـمـون
موضوعات تازه اي کـه جـامـعـه در             
ايران و در دنيا با آن روبرو مـيـشـود و        
حزب نسبت به آن عکس العمل نشـان  
ميدهد. در سطح ديگري بحث حـزب    
و جامعه و حزب و قدرت سياسي کـه    
از لحاظ نظري و استراتژي حزب بـراي  
سرنگوني رژيم يک بحث پايه اي اسـت  
در مقطع تشکيل حزب کـمـونـيـسـت        
کــارگــري مــطــرح نــبــود و مــنــصــور          
حکـمـت حـدود هـفـت سـال بـعـد از                   
ـه را مـطـرح             تشکيل حزب اين نـظـري
ـه        کرد و از آن پس به يک سيـاسـت پـاي

 اي و استراتژيک حزب بدل شد.      
ـه هـا بسـيـار اسـت.               از اين نـمـون
بنابرين نميتوان گفت حزب تـغـيـيـري       
نکرده است. حزب تـغـيـيـرات زيـادي         
کرده ولي جهتگيري و افق و آرمـان و      

اهداف و مـتـدولـوژي اش تـغـيـيـري                
نکرده است. ميتوانم بگويم نه تنها از    
زمان تشکيل حزب بلکه همانطور که 
اشاره کرديد در چهل سال گذشته و از   

کـه مـارکسـيـسـم           ۵۷ مقطع انقالب 
ـه        ـلـسـف انقالبي پا به صحنه گذاشت ف
مبارزاتي ما و هدف  خط و گرايشـي  
ـه تشـکـيـل حـزب کـمـونـيـسـت                    که ب
کارگري منجر شد اين بود که زنـدگـي   
واقعي انسانها، نسل امروز،  اسـاسـا       
تغيير کند و بهبـود پـيـدا کـنـد. مـن              
ميتوانم بـگـويـم حـزب کـمـونـيـسـت                
کــارگــري حــزب تــغــيــيــر در زنــدگــي          
انسانها است هم در استراتژيـک و هـم        
در تــاکــتــيــک. هــم تــغــيــيــر کــلــي و              
ـه        استراتژيک به اين معني کـه سـرمـاي
داري را ريشه کـن کـنـيـم و بـتـوانـيـم               
ميليونها انسان را از تمام مصائـب و    
ـه     تبعيضات طبقاتي رها کنيم و هم ب
ايــن مــعــنــي کــه در هــر عــرصــه                  

دسـتـمـزدهـا، حـقــوق           -مشـخـصـي      
کارگر بعنوان فروشـنـده نـيـروي کـار،          
تبعيض عليه زنـان، شـرايـط زنـدگـي          
نود و نه درصديهاي جامـعـه، حـقـوق       
ـه مـذاهـب ديـگـر،                مردم منـتـسـب ب

بـراي هـر        -دگرباشان جنسي و غيره   
درجه بهبود و ارتقاي شرايـط زنـدگـي      
ـه               توده مردم مبارزه کـنـيـم. تـغـيـيـر ب
معنـاي بـهـبـود شـرايـط زنـدگـي در                 
ـه                 همين وضعيـت امـروز و تـغـيـيـر ب
ـه    معني زير و رو کردن جامعه سرمـاي
داري. اين متد و جهتگيري و آرمـان       
حزب ما است از مقطع تشکيلش تـا    
امروز. اما معني مشخص اين خـط     
چيست؟ اين تغيير در هر مـقـطـع چـه       
شکل مشخصي پيدا ميکنـد؟ کـدام     
مسائل مـبـرم هسـتـنـد؟ اولـويـتـهـا                
چيست و غيره. اينها همـه مـتـغـيـيـر          
است و يک حزب سياسي زنده و فـعـال   
موظف است اين تغييرات را ببينـد و    
بحساب بياورد. من مـيـتـوانـم ادعـا           
کنم که حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري             
ـه                هميشه ايـن خصـوصـيـت را داشـت
است و مدام شرايط مشخـص روز را      
مــد نــظــر قــرار داده و اولــويــتــهــا و               
مــوضــعــگــيــريــهــا و ســيــاســتــهــا و           
جهتگيري عمومي را بر متن شرايـط  
جديد بازتعريف کرده و به پـيـش بـرده        

 است.  
  :Xـ�ـ( <��حـاال مـيـخـواهـم        )

سئوال مشترکي را از شما و کيان آذر   
بپرسم. بحث بر سر اينست که چـطـور      
حزب شکل گرفته و چـه تـغـيـيـراتـي             
کرده و چه تضميـنـي هسـت کـه ايـن            

 ۹ صفحه  


	�	ل ��ی� $	 ��ی� �:�ا�9 و 
ی	ن !ذر  #3�	;- 
 ۲ از صفحه  



 4 ۱۳۹۵ دي ۳ انترناسيونال 

  %�2	��"-0	BC -�7" و �	�
 �\I� Z7[ ا��ا��  

ــظــورم از                ــخــش مــن ــن ب در اي
ناسيوناليسم نيروهايي هسـتـنـد کـه       
قبال در حکومت بوده اند و امروز به 
اپوزيسيون سرنگوني طلـب تـبـديـل       
شده اند. تحليل مـحـتـواي گـرايـش           
سياسي اين طيف اينجا مورد نـظـر     
من نيست. با چند مثال ميـخـواهـم     
اشاره اي کوتاه به اين داشته باشم که 
پــوشــش "مــنــافــع مــلــي" چــگــونــه            
ميتواند شخصيتهاي اين جبـنـش و     
ايـن طـيـف را در کـنـار جـمـهــوري                  

 اسالمي قرار دهد. 
البته همينکه نيروي سرنـگـونـي    
طب به نام "منافع مـلـي" در کـنـار             
نيرويي که قرار است سرنـگـون شـود      
قرار ميگيرد خـود گـويـاي حـقـايـق           
زيادي در باره محتواي ارتجـاعـي و     
عــقــب دارنــده چــهــارچــوبــي بــه نــام          

 "منافع ملي" است. 
در جريان جنـگ ايـران و عـراق          
اعالم آمادگـي رضـا پـهـلـوي بـراي             
خدمتگزاري به جمهوري اسالمي در 
نقش خلبان بسيار خصلت نـمـاسـت.    
صدام و خـمـيـنـي بـراي رسـيـدن بـه               
اهداف و منافع سياسي حکومتشان 
يکي از خونين ترين جنگهاي تاريـخ  
منطقه را راه انداختند و ايـن وسـط       
يکي از شخصيتهاي جـنـبـشـي کـه          
مدعي است مـيـخـواهـد حـکـومـت          
اسالمي را سرنگون کند با اشـتـيـاق    
کامل اعالم کرد که خـدمـتـگـزار آن       

 حکومت خواهد بود. 
وقتي جار و جنجال کـامـال بـي        
پايه در باره احتمال حمله آمريکا بـه    

همـايـون بـه       ايران راه افتاد، داريوش
نمايندگي از طيف مشروطه خواهان 
جاي ترديد باقي نگذاشت که حاضـر  
است در کـنـار حـکـومـت اسـالمـي            
بايستد: "ما از هميشه بيشـتـر مـي        
بايد در برابر هر حـملـه اي بـه خـاک           
ايران ايستادگي کنيم و جاي تـرديـد     
نگذاريم کـه در چـنـان صـورتـي در              
پشت همين حکومتي که به خون ما 

 تشنه است خواهيم ايستاد." 
وقتي نشريه نشنال جئوگرافـيـک   
( N a t i o n a l 

Geographic)     در مـــقـــابـــل

عنوان خلـيـج فـارس داخـل پـرانـتـز              
خليج عربي درج کرد، از اپوزيسيـون  
ملي اسالمي تا ناسيوناليسم طيـف  

سلطنت طلب همـه   -مشروطه خواه 
به ارکستر رجزخواني رفسنجـانـي و     
احمدي نژاد در باره "خليج هـمـيـشـه        
فارس"پيوستند. همان خلـيـجـي کـه         
"برادران قاچاقچي" احـمـدي نـژاد از          
طريق اسکلـه هـاي خصـوصـي اش           

 کرورکرور پول به جيب ميزنند. 
براستي آن چه نوع "منافع ملي"  
اي که يک جـريـان سـيـاسـي بـا هـر                
ادعايي را در کنار حکومتـي مـثـل      

 جمهوري اسالمي قرار ميدهد؟
چــنــيــن مــنــافــعــي چــه ربــطــي          
ميتواند به منافـع مـردمـي داشـتـه          
بــاشــد کــه هــر روز بــيــشــتــر عــمــر              
حکومت اسالمي برايشـان مـرگ و       
تباهي و فقر و ويراني و اعتياد و تن 
فروشـي و کـودکـان کـار و فـجـايـع                  
زيست محيطي بيشتر ببار ميـاورد؛  
مردمي که براي پايان دادن به عـمـر     
جمهوري اسـالمـي ثـانـيـه شـمـاري              

 ميکنند؟
"قوي" تـريـن اسـتـدالل جـبـنـش              
ناسيوناليستي در اپوزيسـيـون بـراي      
قــرار گــرفــتــن در کــنــار جــمــهــوري           
اسالمي به بهانه "تماميت ارضـي و     
منافع ملي" اين است که اگـر وطـن        

 نباشد هيچ چيز نيست.
ولي با همين استدالل به ظـاهـر     
قوي و با چرخاندن شبح "مملکت از    
ــش                ــبــ ــنــ ــرود"، جــ ــيــ ــت مــ دســ
ناسيوناليستي آسيبهاي بـزرگـي بـه        
ــي از                 ــاي ــراي ره ــردم ب ــارزه م ــب م
حــکــومــتــهــايــي کــه مــردم هــمــيــن         
مملکت را همين حاال به خاک سيـاه  
نشانده اند بازي کرده اند. تاريخ همه  
کشورها پر از تهييج ملي و ميهنـي  
است بدون ايـنـکـه در اکـثـر مـوارد             
عمال اتفاقي بـراي آن کشـورافـتـاده           
باشد و جنگي رخ داده باشد. اتفاقي  
نيافتاده است اما حکومت ها به نام 
"کشــور در خــطــر اســت" مــنــافــذ                
اعتراض را بسته اند و تـا تـوانسـتـه       
اند سرکوب کرده اند و باالخره جـاي    
پايشان را مـحـکـم کـرده انـد بـدون               
اينکه جنگي رخ دهد و کشور هم از 

 دست برود. 
در خود جمهوري اسالمي دقيقا 

اين اتفاق افتاد. هشت سال تمـام بـا      
خرافات ملـي و مـيـهـنـي و الـبـتـه                 
اسالمي کليد بهشت بر گردن صدها 
هزار جوان اين مملکت انداخـتـنـد و      
راهي جهنم جنگ کردند و دست آخر 
پاي هر دو حکومت مستبد را سفت 
تر کردند و به چپاول مردم ممـلـکـت    
ادامه دادند. هنوز هم هر از گـاهـي        
حکومت اسالمي فيـل "مـيـهـن در          
خــطــر حــملــه خــارجــي اســت" هــوا            
ميکند و اپوزيسيون ناسيوناليـسـت   

 را انگشت به دهان ميکند. 
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وجـود جــنـبـشــهـا و گـرايشــات            
از   سياسي در هر جامعه اي مستقل

اراده و خواست ما يک داده عيني و   
اجتماعي است. تحزب سياسي يـک     
پديده مدرن جهان معاصر است. هـر   
چقدر جنبشها و گرايشات سـيـاسـي    
ــا اتــکــا بــه احــزاب ســيــاســي                    ب

درصــحــنــه ســيــاســي حــاضــر         شــان
ــن احــزاب                ــاشــنــد؛ هــر چــقــدر اي ب
تصويرشان از مناسبات اقتصادي و 
سياسي را روشنـتـر رو بـه جـامـعـه             
اعالم کنند؛ هر چقدر احزاب سياسي 
آزادانه تر و شفافتر تمايزات خود بـا    
همديگر را ترسيم کنـنـد؛ هـمـانـقـدر         

تـبـادل و مـبـارزه فـکـري و                زمينه 
سياسي بيشتر ميشود؛ همانقـدر بـا     
جامعه اي خـودآگـاهـتـر از لـحـاظ               
ســيــاســي مــواجــه خــواهــيــم شــد و           
همانقدر امکان دخالت آگـاهـانـه تـر       
در سياست و انـتـخـاب آگـاهـانـه و             
آزادانه تر در جامعه فراهم تر خواهد 

 شد. 
روشن است که خـود جـمـهـوري         
اسالمي و اپوزيسيون اصالح طلبش 
بيشتر از هـمـه نـگـران ابـراز وجـود               
صريح و روشـن احـزاب سـرنـگـونـي           
طلب است. اما حتي آن بـخـشـي از         
اپوزيسيون سرنگوني طلب که نگران 
رشد خودآگاهي سياسي جـامـعـه و        
توقعات روشـن جـامـعـه از حـقـوق               
اقتصادي، سياسي، فـرهـنـگـي اش         
است، زير چتر و پـوشـش وحـدت و            
اتحاد و منافع همگاني و مـلـي در       
اين مسير گام بـرمـي دارنـد. خـوب          
ميدانند که جامعه اي بـا تـوقـعـات         

باال از زندگي و مـطـالـبـات روشـن            
اقتصادي و سياسي را نـمـيـتـوان بـه        
راحتي با کلي بافي در بـاره خـاک و         
ميهن و ملت و منافع ملي و غـيـره     

 از لحاظ سياسي فريب داد. 
يکي از بـروزات سـيـاسـي ايـن            
نگرش و نگراني از تعيـن يـافـتـن و         
روشن شدن مطـالـبـات و تـوقـعـات           
اقــتــصــادي و ســيــاســي در خــارج             
کشوراين بود که در اعـتـراضـات و          
تظاهرات خياباني در حمايت از قيام 

تـالش زيـادي مـخـصـوصـا از               ۸۸ 
جانب اصالح طلـبـان رانـده شـده از           
حکومت ميشد تا احزاب سـيـاسـي      
بدون اسم و پرچم و شعار و مـطـالـبـه     
شرکت کنند؛ حـتـي بـدتـر سـکـوت             
کنند. در خيابانهاي تهران علـيـرغـم     
حضور لشکـر سـيـاه پـوش نـوپـو و               
پاسدار و بسيجي، "موسـوي بـهـانـه        
است، کل رژيم نشـانـه اسـت" و يـا              
"مرگ بر اصل واليت فقيـه" طـنـيـن         
افکن بود در حالـيـکـه در خـارج از           
کشور "اپوزيسيون" اصالح طلـب بـه     
هر دري ميزد تا مردم در تظاهراتها 
شعار ندهند و سکوت کنند چون بـا    
ايــن کــارشــان بــه "وحــدت" لــطــمــه              

 ميزنند!
احزابي که سـيـاسـت و مـبـارزه            

کـلـي       سياسي را به قـلـمـروي بـراي        
بافي در باره ميهن و تماميت ارضي 
و خاک و وحدت و "منـافـع مـلـي" و          
ــد عــمــال                 ــرده ان ــل ک ــبــدي ــره ت غــي
نميخواهند در باره زندگي واقـعـي و     
نيازها و مطالبات واقعـي اکـثـريـت       
مردم صريح حرف بزنـنـد. نـه تـنـهـا            
نميخواهند توقعـات اجـتـمـاعـي از          
زندگي را باال ببرند بلکـه عـمـال در        
مقابل تـوقـعـات بـاالي کـارگـران و             
اقشار محروم مردم از زندگي سنگ 

 اندازي ميکنند. 
در جامعه اي کـه در آن چـه از             
طرف نيروهاي حکـومـتـي و چـه از           
طرف هر اپـوزيسـيـونـي در مـقـابـل            
تشکل يابي حزبي جنبشها با برنامه 
و مطالبات کـامـال شـفـاف سـنـگ           
اندازي ميشـود و بـه نـام وحـدت و               
وحدت طلبي سر هر تالش نيروهـاي  
پيشرو براي متـشـکـل شـدن بـه هـر             
شکلي و مخصوصا به شکل حـزبـي   
سد درست ميکنند، يک کار مهم هر 

اپوزيسيون جدي پيشرو اين است که 
 اين مانع را از سر راه جامعه بردارد. 
ايـن خــود يـکــي از آســيـبـهــاي             
سياسي و به تبع آن ضربـه سـيـاسـي       
اســت کــه بــخــشــي از اپــوزيســيــون          
متعلق به طيف راسـت و حـتـي بـه             
اصطالح چپ تـحـت نـام "وحـدت و            
مدارا و تحمل نظر ديگران و غـيـره"     
به هر اعتراض اجتماعي وسـيـاسـي      
راديکال عليه جمهـوري اسـالمـي و        
مناسبـات طـبـقـاتـي و اقـتـصـادي               

 موجود ميزند. 
يک وظيفه مهم جنبش پـيـشـرو،    
آزاديـــخـــواه، بـــرابـــري طـــلـــب  و              
سوسياليست "درمـان" ايـن آسـيـب             
است که معنايي ندارد جـز مـقـابلـه         
سياسي و کنار زدن ايـن آسـيـب از            
مقابل تالش حق طلبانـه و پـيـشـرو         
کارگران، زنان و جوانان و بـاز کـردن     
ــحــاد ســيــاســي هــمــه                ــراي ات راه ب
نيروهايي که به طور جـدي خـواهـان      
رهــايــي از حــکــومــت اســالمــي و           
مناسبـات نـابـرابـر و تـبـعـيـضـگـر                  

 سرمايه داري هستند. 
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مايلم در اينجا حداقلـهـايـي در      

طرح کنم که  رابط با حقوق شهروندي
به نـظـرم پـايـبـنـدي تـعـداد هـر چـه                   
بيشتري از  احزاب و سـازمـانـهـا و           
شخصيتهـاي اپـوزيسـيـون بـه آنـهـا              
زمينه پيشروي به سمـت رهـايـي از        
حکومت اسـالمـي و اسـتـقـرار يـک             
 جامعه انساني را فراهم تر ميکند. 

پيش فرض اول من اين است کـه  
آزادي فــردي و بــرابــري اقــتــصــادي          
واقعي تنها در جامعه اي مـيـتـوانـد     
متحقق شود کـه خـود آزاد بـاشـد.             
جامعه اي که در آن انقياد طبقاتي و 
اقتصادي حاکم اسـت و مـعـيـشـت            
اکثريتشان به موقعـيـت اقـتـصـادي        
شــان در قــبــال مــالــکــيــت وســايــل          
توليدي گره خورده اسـت نـمـيـتـوانـد         
مــبــشــر گســتــرده تــريــن آزاديــهــا و          
برابريها باشد. در چنين جـامـعـه اي       
امکان ابراز وجود آزادانـه افـراد در         
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قطعنامه تشکيل "هيات تحقيق و گردآوري شـواهـد    "
و مدارک وقوع جنايات جـنـگـي در سـوريـه" در مـجـمـع                  
عمومي سازمان ملل بـا اکـثـريـت بـاالئـي بـه تصـويـب                    
رسيد. نمايندگان سوريه و روسيـه و جـمـهـوري اسـالمـي              
جزء معدود مخالفين بودند. قبال نيز طرح مشـابـهـي در         
شوراي امنيت مطرح شده و با راي وتـو روسـيـه رد شـده             
بود. داليل اين مخالفت کـامـال روشـن اسـت. طـبـيـعـي                 
است که عاملين اصلي جنايت در سـوريـه بـا تـحـقـيـق و              

 بررسي در اين مورد مخالفت کنند.  
فاجعه سوريه بر متن شرايطي اتـفـاق مـي افـتـد کـه               
دولت آمريکا و نيروهاي متحدش  با حمله به افغـانسـتـان    
و عراق در ايجادش نقش مستـقـيـمـي ايـفـا کـردنـد. امـا                 
شرايط امروز خاورميانه ادامـه خـطـي تـهـاجـم آمـريـکـا                  
نيست بلکه ثمره نافرجامي سياستهاي ميليـتـاريسـتـي و       
هژموني طـلـبـانـه آمـريـکـا اسـت. قـدرتـگـيـري داعـش،                       
بلکوبنديهاي منطقه اي ميان نيروها و دولتهاي اسـالمـي   
و به صحنه بازگشتن و فعال شدن روسيه براي قدرتنمـائـي   
در خاورميانه تنها ميتوانست در وضعيت بهم ريـخـتـه و        

خالء قدرتي که آمريکا در خاورميانه ايجاد کرده بـود رخ    
بدهد. همان نقشي کـه دولـت آمـريـکـا در عـراق داشـت                   
دولت روسيه با سود بردن از نـاکـامـي هـاي آمـريـکـا در                
سوريه ايفا کرد. اولي با ساقط کردن رژيم صدام و دومـي      
با حمايت از رژيم اسد در برابر انقالب مردم آن کشور يـک    
هدف را تعقيب ميکردند: تثبيت هژموني و قـدر قـدرتـي       
خود در خاورميانه. در هر دو مـورد جـنـايـت و کشـتـار                  
وحشيانه مردم جـزئـي از انـجـام و مـتـحـقـق کـردن ايـن                       
سياست بوده است.  در اين ميان جـمـهـوري اسـالمـي در          
هر دو فاجعه نقش فعالي ايفـا کـرده اسـت. در عـراق بـا                 
حمايت از نيروهاي شيعه و در سوريـه بـا حـمـايـت فـعـال              

 مالي ونظامي و سياسي از حکومت بشار اسد.  
هم دولت آمريکا و متحدينـش و هـم دولـت روسـيـه               
بخاطر جنايات جنگي در عراق و سوريه بـايـد مـحـاکـمـه         
شوند. هر دو پرونده سنگيني در جنايت و کشـتـار عـلـيـه         
مردم دارند و جمهوري اسـالمـي در هـر دو پـرونـده جـزء                 

 متهمين رديف اول است.   

ــات                   ــيـ ــق حـ ــدان از حـ ــرونـ ــهـ "شـ
تـوان از       برخوردارند. اين حق را نمـي  

مـوجـب      ها سـلـب کـرد مـگـر بـه               آن
 قانون."

بند اول منـشـور حـقـوق شـهـرونـدي            
 روحاني

 

طرح منشور حقوق شهروندي از   
جانب رئيس جمهور نظامي که همـه  
هويت و قوانـيـن و عـمـلـکـردش بـر              
سلب حقوق شهروندان بنا شده اسـت    
انسان را بياد مثل کچل و زلـفـعـلـي     
مياندازد. همين بند اول منـشـور را      
در نظر بگيريد. ميگويد شـهـرونـدان     
را مــيــتــوان کشــت امــا بــر اســاس            
قانون! آن هـم قـوانـيـن شـرعـي کـه                   
تماما مبتني بر تبعيض و بيحقوقي 
و نابرابري بين انسـانـهـا اسـت. ايـن           
بند يعني ميتـوان شـهـرونـدان را از           
جرثقيل آويزان کرد، سنگسار کرد از 
بلندي به پائين پرتاب کرد و بـه هـر         
طريق ديگري که قـوانـيـن اسـالمـي          
مجاز ميشمرد به قتل رسانـد. جـرم      
ها هم معلوم است: رابـطـه جـنـسـي           
خـــــارج از ازدواج، ارتــــــداد،                    
همجنسگرائي و جرمهاي ديگري از   
اين قبيل که در هيچ جامعـه اي کـه       
قوانين اسالمي بر آن حـاکـم نـبـاشـد        
اساسا جرم محسوب نميشود بـلـکـه    
حق پايه اي هر شهرونـدي اسـت. در        
مورد برابري زن و مرد، حقوق مـردم  
منسوب به مـذاهـب ديـگـر، آزادي           
بيان  و ديگر ادعاهاي تـوخـالـي اي        
که در اين منشور کذائي مطرح شده 
نيز عينا هميـن امـر صـادق اسـت.           
قوانين اسالمي با تمامي اين حقوق 
از پايه و ماهيتا مغايـر اسـت. امـا         
حتي اگر اين موارد هم نبـود هـمـان      
بنـد اول کـه کشـتـار شـهـرونـدان را                  
بموجب قوانين اسالمي مجاز اعالم 
کرده بـراي بـه زبـالـه انـداخـتـن کـل                 

 منشور کذائي کافي است.  
معاون دبير سـتـاد حـقـوق بشـر          

قوه قضائيه مدعي است: "مـنـشـور        
اي از عـزم         حقوق شهروندي، نشـانـه    

ايران براي ارتقاء حقوق بشـر اسـت".      
اين هم از آن نوع ادعاهـاي مسـخـره      
ايست که تنهـا مـيـتـوانـد پـوزخـنـد             
شنونده را بدنبال داشته بـاشـد. اگـر         
قتل شرعي انسانـهـا آنـهـم بـخـاطـر            
جرمهائي که در واقـع حـق پـايـه اي           
آنهاست، تبـعـيـض فـاحـش در حـق             
زنان، تبعيض عليه مردم مـنـسـوب      
به مذاهب ديگر، تعزير و شـکـنـجـه       
اســالمــي، قــوانــيــن عصــر حــجــري          
قصاص و هزار و يک  جنايت قانوني 
ديگري که هر روز جمهوري اسالمـي  
مرتکب ميشود را بتوان حقوق بشـر  
ناميد، منشور جناب روحاني را هم 
ــدي              ــقــاي حــقــوق شــهــرون ــايــد ارت ب

 ارزيابي کرد.  
جمهـوري اسـالمـي رکـورد دار           
اعدام در دنيا است و بـخـصـوص در       
ــر              ــا ســي ــي اعــدامــه ــت روحــان دول
صعودي داشـتـه اسـت. اعـدام فـي                
النفسه قتل عمد است و بـايـد هـمـه       
جا ممنوع شـود امـا در جـمـهـوري            
اسالمي مساله دهشتناک تر اسـت.    
در ايران تحت سلطه قوايـن قصـاص     
بيگناهان اعدام ميشـونـد. قـوانـيـن         
شرعي اعدام انسانهـاي شـريـفـي را         
مجاز ميـشـمـارد کـه جـرمـي بـجـز               
برخورداري از حقوقي کـه در اسـالم         
ارتداد و زنا و لواط و محاربه با خدا 
و تابو ها و محرمات ديگري از ايـن  
قبيل تلقي ميشـود، نـدارنـد. نـفـس           
حکومت اسالمي و تحميل قـوانـيـن    
شرعي به جامعه از اساس با حـقـوق   
بشر و حقوق شهروندي و کـل تـمـدن        
انساني در عصر حاضر در تـنـاقـض      
آشکار قرار دارد. راه حل اين تناقض 
در بزيـر کشـيـدن بسـاط جـمـهـوري              
اسالمـي و جـمـع کـردن قـوانـيـن و                  
تابوهاي مـذهـبـي از زنـدگـي تـوده               

 مردم است. 
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هفته نامه اکونوميست در يکي از سرمقاالت شمـاره  
، هشدار داده است ۲۰۱۷ ويژه ساليانه اش، جهان در سال 

که بلـشـويسـم بـاز مـيـگـردد. نـويسـنـده مـعـتـقـد اسـت                           
شباهتهاي دوره ما به مقطع انقالب اکـتـبـر "بـيـش از آن             

 است که بتوان  آسوده بود."
اين مقاله البته مشـحـون از حـملـه بـه اسـتـالـيـن و                      
توتاليتاريسم استاليني و غيره است. اين راهي اسـت کـه        
معموال اين نوع ژوناليستها و قلم بدستان بورژوازي بـراي    
جلوگيري از تکـرار انـقـالب اکـتـبـر و "آسـودگـي خـيـال"                      
بورژوازي در پيش ميگيرند. نويسـنـده مـيـگـويـد "دوران             
ثبات بعد از جنگ دوم" پايان يافته و نوبت احزاب افراطي 
از راست و چپ فرا رسيده است. او معتقـد اسـت بـعـد از            

با تشديد  -نمونه برگسيت و انتخاب ترامپ -عروج راست
نابرابريهاي اقتصادي "کـه مـوجـب بـي ثـبـاتـي بـيـشـتـر                       
ميشود"، و در نتيجه با سربلند کردن چپ روبرو خـواهـيـم       
بود و راه حل را در اين ميداند که "ليبرالها بايد روشن تـر     

 فکر کنند و قويتر عمل کنند."
اما نه ليبراليسم و نه هيچ دکترين بورژوايـي ديـگـري      
قادر به جلوگيري از روندي که در دنـيـا آغـاز شـده اسـت              
نيست. ديگر هيچ نوع مسکن و مـرهـمـي نـظـيـر جـنـگ              
جهاني دوم و يا ريـگـانـيـسـم و مـيـلـيـتـاريسـم و افسـار                       
گسيختگي بدنبال فـروريـخـتـن ديـوار بـرلـيـن و يـا نـئـو                        
کنسرواتيسم و رياضت کشي و غيره نه ممکـن و عـمـلـي         

است و نه چاره بحران همه جـانـبـه اي اسـت کـه گـريـبـان                   
بورژوازي  عصر ما را گرفته است. ايـن نـوع راه حـل هـا              
آمدند و رفتند و بعد از تسکين موقت، مرض را شديد تر 
و کشنده تر کردند. پاسخ شرايـط حـاضـر تـنـهـا و تـنـهـا                   
سوسياليسم است. دوره تداعـي کـردن سـوسـيـالـيـسـم بـا                 
استالينيسم و توتاليتاريسم و تجربه شوروي نيـز گـذشـتـه       
است. توده مردم، نود و نه درصديهاي دنيـا خـواسـتـار از          
ميـان بـرخـاسـتـن نـابـرابـري هـاي فـاحـش اقـتـصـادي و                           
اجتماعي، و همانطور کـه در هـمـبـسـتـگـي جـهـانـي بـا                      
انقالبات بهار عرب نشان دادند، خواهان "نـان و آزادي و         
کرامت انساني" هستند. در اذهان توده مردم اين آرمان و   
ايده آل است که با سوسياليسم و مارکسيسم و بلـشـويسـم    
تداعي ميشود و نه توتـالـيـتـاريسـمـي کـه لـيـبـرالـهـا بـه                    

 سوسياليسم نسبت ميدهند. 
دوره انقالب اکتبر ديگري فرا رسيده است دقـيـقـا بـه         
اين خاطر که بشريت تشنه آرمانها و ايده آلهائي است کـه  
به انقالب اکتبر شکل داد و در سرمايه داري دولتي بلـوک  
غرب و در سرمايه داري بازار آزاد کمپ غرب هر دو انکار 
و لگد مال شد. سوساليسم پاسخ نود و نـه در صـديـهـاي          
دنيا به بحران همه جانبه يک درصديهـا اسـت و نـگـرانـي            
رسانه هائي نظير اکونوميست نيز دقيقا همين است. هيچ 
زمان مانند امروز دنيا به سوسياليسـم نـيـازمـنـد نـبـوده            

 است. 
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 6 ۱۳۹۵ دي ۳ انترناسيونال 

سلمان خدادادي، رئيس کـمـيـسـيـون        
اجتماعي مجلس شـوراي اسـالمـي        

آذرماه از احتمال بـاالي     ۲۸ يکشنبه 
تصويب کليات اليجه ضـد کـارگـري      
"اصالح قانون کار" خبر داد. اليـحـه          
اي جنجالي که جدالي سخت بـر سـر       
آن در جريان است. از تير ماه امسـال     
که اين اليحـه بـراي دومـيـن بـار بـه               
ــون                ــاکــن ــه اســت، ت ــس رفــت مــجــل
اعتراضات گسترده اي عليه آن بـرپـا     
ــلــف          شــده اســت. تشــکــلــهــاي مــخــت
کــارگــري و رهــبــران و چــهــره هــاي             
ـيـه داده        ـيـان شناخته شده آن عليه آن ب
اند. از سوي سنديکاي شرکـت واحـد      
ـتـاده و           طوماري اعتراضي  بـه راه اف
همچنـان جـريـان دارد و تـجـمـعـات                
ـتـن       اعتراضي اي با خواست کنـار رف
اين اليحه از دستور کار مجلس به پا 

 شده است.
از سوي ديگر اليحه "اصـالح قـانـون         
کار" خود يکي از موضوعـات مـهـم      
کشاکش هاي درون حکومت است و   
در اين ميان شوراهاي اسالمي و دار   
و دسته هايشان که با اين اصـالحـيـه      
موقعيت و جايگاه ضعيف تري پيـدا  
ميکنند، تحـت عـنـوان حـمـايـت از             
قــانــون کــار ارتــجــاعــي اســالمــي،           
ـنـد.     خواستار باز پس گرفتن آن هسـت
ضمن اينکه گفتمانهـايشـان را بـراي        
گرفتن سهمشان در پس پرده به پيـش  
ميبرند. از جمله مرتب بحث بـر سـر        
اينست که اين اليحه با جلب نظر هـر  
دو طرف "کارگران" که مـنـظـور آنـان         
نهادهاي دست ساز حکـومـتـي شـان       
است و "کارفرمايان" که هدف اصلـي    
اليحه جلب رياضت آنان و سـرمـايـه        
گذاري هاي بيشـتـر بـراي از گـل در             
آوردن چرخ هاي اقتصاد حـکـومـتـي       
است، بايد به تصويب رسد. در همين  
ـيـس کـمـيـسـيـون              رابطه خـدادادي رئ
اجتماعي مجلس مـيـگـويـد: "بـايـد             
اشــکــاالت اصــالحــيــه قــانــون کــار          
ــون              ــســي بــرطــرف شــود، امــا کــمــي
اجتماعي مجلس که مشغول بررسي 

ـيـات آن را           ـل بـه  »اين اليحه است، ک
بــايــد بــه تصــويــب       «احــتــمــال زيــاد  

رساند".  و ادامه داده و ميگويـد:     مي
"بايد اصالحات قانون کار در راستاي  

تأميـن مـنـافـع هـردوي کـارگـران و                
 کارفرمايان باشد".

اين اظهارات حکايت از اين دارد کـه    
جدال عليه اليحه ارتجاعـي "اصـالح      
قــانــون کــار" و تــالش دولــت بــراي               
قانونيت بخشيدن به تـعـرضـاتـش بـر        
زندگي و معيشت کارگران ميرود کـه  
وارد مرحله تعيين کننده اي شود. بـد  
نيسـت کـه نـگـاهـي دوبـاره بـه ايـن                   

 موضوع داشته باشيم.
ـبـال در     ”  اصالح قانون کـار   “ اليحه  ق

دولت احمدي نژاد به مجلس داده شد 
و با اعتراضات گسترده کارگران پس 
گرفته شد. اما  دوباره دولت روحـانـي   

 آنرا به مجلس داده است. 
اليحه "اصالح قانون کار، اليحه کـار     
ارزان، کــارگــر خــامــوش و بــردگــي           
بيشتر کارگران و تعرضي گسترده بـه    
زندگي و معـيـشـت کـارگـران و کـل             
جامعه و تشديد سـيـاسـت ريـاضـت          
اقتصادي دولت اسـت. بـازگـذاشـتـن           
دست کارفرمايان در اخراج کارگـران،  
فراهم کردن زمنيه بـراي تـعـرض بـه           
سطح دستمزدها، با وارد شدن مولفـه  
افزايش دستمزد متنـاسـب بـا وضـع         
"اقتصاد کشور" و از مـوضـوعـيـت             
ـيـن سـاالنـه حـداقـل              خارج شدن تـعـي
ـيـار کـردن                دستمزدهـا، و تـام االخـت
کميته هاي انضباطي در محيطهـاي  
کار در اخراج کارگران و گرفتن چمـاق  
اخراج بر سر کـارگـران مـعـتـرض، از          
جمله سرتيتر هاي مـهـم ايـن اليـحـه          
براي تحميل بردگي بيشتر به کارگران 
است. و هدف از در دستور گـذاشـتـن     
آنـرا را دولــت روحـانــي ارزان ســازي             
نيروي کار اعالم کرده است و ايـن در    
واقع لـب و اسـاس سـيـاسـت دولـت               
روحاني بـعـد از بـرجـام بـراي جـذب               
سرمايه هاي داخلي و خارجـي اسـت     
ـفـاهـم کـل                 ـقـطـه ت که بطور واقـعـي ن
ـلـکـه        حاکميت نيز همين جاست. تا ب
ـفـس             ـتـصـاد از ن بتوانند تکاني به اق
افتاده جمهوري اسالمي بدهند. امـا     
کــارگــران در مــقــابــل ايــن تــعــرض            
ايستاده اند و کشاکشي سخت بر سـر  

 آن در جريان است. 
در يکسوي اين کشـاکـش نـهـادهـاي        
ـتـي چـون شـوراهـاي                دست سـاز دول

اسالمي و دارودسـتـه هـايشـان قـرار          
دارند. دليلش نيز همانطور که اشـاره     
کردم اينستکه يک سمت و سوي ايـن    
اليحه زدن زير آب آنهـاسـت. و آنـهـا          
ـنـسـت کـه            تمام سعي و تالشـشـان اي
اعتراضات کارگران بـه ايـن تـعـرض         
وسيع و گسـتـرده را در چـهـارچـوب              
دفاع از قانون کار ارتجاعـي کـنـونـي       
نگاهدارند و آنرا دسـتـمـايـه اي بـراي          
حفظ موقعيت و سهم خـواهـي خـود      
کنند. جريانات راست نيز همصدا بـا     
آنها تحت عنوان اينکـه بـراي عـقـب         
زدن اين اليحه ضدکـارگـري بـايـد از         
قانون کار موجود دفاع کـرد، تـالش       
دارند، جنبش اعتراضي کـارگـري را       
ـيـم            به کل اين بردگي و بـربـريـت تسـل

 کنند.
در سوي ديگر و در مقابل هـمـه ايـن        
تشبثات جنبش اعتراضـي کـارگـران      
قرار دارد که از حـق داشـتـن زنـدگـي          
انساني براي کارگران و کـل جـامـعـه         
ـيـه        سخن ميگويد. اعتراضش را عـل
ـنـد کـرده و                   ـل ـقـر ب زندگي زير خـط ف
خواستار تامين اجتماعـي شـايسـتـه       
انسان است. عليه سرکوب گري هـاي   
حکومت و امنيتـي کـردن مـبـارات         
کارگران و کل جامعه قد علم کـرده و    
از حق تشـکـل، اعـتـصـاب و آزادي            
هاي سياسي پايه اي در جامعه سخن 
ميگويد. و در رابطـه بـا ايـن اليـحـه             
معين نيز خواستار لغو فوري و خارج 
شدن آن از دستور مجـلـس اسـت. از         
جمله کارگران در تجمعات اعتراضي 
اي که بر سر اين موضوع داشتـه انـد     
بر خواستـهـاي فـوري اي چـون لـغـو               
قراردادهاي موقت کاري، حق برپايي 
تشکلهاي مستقل کارگري، تضميـن  
امنيت شغلي، خارج کردن اتهـامـات   
ـيـن        امنيتي از روي پرونده هاي فـعـال
صنفي و داشتن يک زندگـي انسـانـي      

 تاکيد کرده اند.  
يک نمونه مهم از اين تـجـمـعـات، در       

مهرماه در اولين روز بررسي ايـن   ٢٧ 
اليـحــه در کــمــيــسـيــون اجـتــمــاعــي          
مجلس اتفاق افتاد. در ايـن حـرکـت         
اعتراضي کـارگـران بـا شـعـار هـاي               
کميسيون اجتماعي، اليـحـه را پـس        
بده، اصالح قانون کار به نفع سرمايـه  

دار، اليحه اين دولت، بردگي کارگـر،  
دولتيان بدانند، کارگر ارزون نميـشـه،   
کارفرمايان بدانند کـارگـر خـامـوش         
نميشه، معيشت، منزلت، حق مسلم 
ماست، اميد کـارفـرمـايـان، کـارگـر           
ـتـمـردان، کـارگـر         خاموشه، تدبير دول
ـنـرهـايـي بـا خـواسـت               ارزونه، و نيز ب
ـتـه شـدن اليـحـه اصـالح              بازپس گرف
ـتـن       قانون کار از مجلس و خاتمه يـاف
امنيتي کـردن مـبـارزات کـارگـران،            
معلمان و مردم معترض، و همچنين 
با خواندن قطعـنـامـه اي در هـمـيـن             
رابطه و بيان خواستهايشان، اعتراض 
خود را به اين اليحه و به کليت قانـون  
کــار ضــد کــارگــري مــوجــود اعــالم          
ــن                    ــا و اي ــاره ــع ــن ش ــد. اي ــن داشــت
اعتراضات، بطور واقعي اعـتـراضـي    
به کل توحش سرمايه داري و بسـاط    

 استثمار آن در جامعه بود.
نمونه ديگر از ايـن نـوع تـجـمـعـات،             

آبان  ۵ ٢ اجتماع صدها کارگر در روز 
در مقابل مجس اسالمي بود کـه از      
يکماه قبلش کارگران سنديکاي واحد 
ـيـرغـم                فراخوانش را داده بـود. و عـل
ايــنــکــه بــعــدا از ســوي شــوراهــاي             
اسالمي نيز براي تجمـع در ايـن روز         
فراخوان داده شده بود، در اين حرکـت  
اعتراضي اين کـارگـران سـنـديـکـاي           
واحد و اتحاديه آزاد و جمع هـايـي از     
معلمان و دانشجويان و کـارگـران از         
کارخانجات مختـلـف بـودنـد کـه بـا             
پـــالکـــاردهـــايشـــان و شـــعـــارهـــاي        
اعتراضي شان درخشـيـدنـد. در ايـن          
حرکت اعتراضي شعارهاي کـارگـران   
بطور واقعي صداي اعتراض جمعيت 
ميليوني کـارگـران و خـانـواده هـاي              

 کارگري را نمايندگي ميکرد.
اين اعتراضات آنهم در دل شـرايـطـي      
که اعتراضات کارگري در اين شهر و 
آن شهر هر روز گسترده تر مـيـشـود،      
ـقـت            ـي بيش از بيش نشانگـر ايـن حـق
است که جمهوري اسالمي امـروز در    
ـيـن    موقعيتي نيست که بتواند، با چن

ـيـروي   “ طرحهايي وعده فراهم کردن    ن
را به سرمايه داران داخل و ” ارزان کار

 خارجي دهد.
بويژه اينکه کارزار عليه اليـحـه ضـد      

و ”  اصــالح قــانــون کــار       “ کــارگــري    

 ٢٧ تجمعات اعتراضي کارگران در     
آبانماه بطور واقعي از    ٢٥ مهر ماه و 

اعتراض به اين اليحه مـعـيـن فـراتـر        
رفــتــه اســت. در ايــن اعــتــراضــات             
کارگران در شعارهايشان کليت قانون 
ـيـشـتـر بـه زنـدگـي و                 کار و تعرض ب
معيشتشان را بـه چـالـش کشـيـده و            
بطور واقعي عليه تـوحـش سـرمـايـه          
داري و عليه تشديد تحميل ريـاضـت   
اقتصـادي بـر گـرده کـارگـران و کـل                 
جامعه کيفرخواست خود را داده انـد.  
ـنـهـا        در اين اعتراضات کارگران نـه ت
اليحه اصالحيه قانـون کـار دولـت و          
تدابير سرمايه دارانه اش را به چالـش  
کشيدند، بلکه بر خواستهاي فـوري و    
سراسري شان تاکيد گذاشتنـد و ايـن       
ـبـش             خود يک پيشروي مـهـم در جـن

 اعتراضي کارگري است.
آبـان ،     ٢٥ زير فشار اين اعتراض در 

ادامه بررسي اليحه "اصالحيه قـانـون   
ـتـاد و               کار" در مجلس بـه تـعـويـق اف
اعالم شد که پس از دريافت نـظـرات     

ـبـه مـلـي         “ کار گروه  تـحـت   ”  سه جـان
ـبـه مـلـي                 “ عنـوان     ـتـه سـه جـان کـمـي

در ”  کارگران، کـارفـرمـايـان و دولـت         
ـنـده بـراي           ٠ ۴ طول يک ماه تا  روز آي

دومين بار در دسـتـور کـار مـجـلـس           
شوراي اسالمي قرار خواهد گرفت. و  
کارگران نيز اولتيماتوم دادنـد کـه در         
ـيـمـانـدن ايـن اليـحـه در                صورت بـاق
دستور مجلـس، دسـت بـه تـحـصـن             

 خواهند زد.
در چــنــيــن فضــايــي از اعــتــراض و            
مبارزه است که کميسـيـون مـجـلـس        
اکنون خبر از احتمال تصويب کليـات  
اين اليحه را ميدهد. بگذريـم کـه در       
همين مدت و زير فشار اعـتـراضـات    
ـيـض گـويـي هـاي            ـق کارگران ضد و ن
بسياري داشتـه انـد و حـتـي در اوج               
استيصالشان در يک مورد دسـت بـه       
جعل قانون کار فعلي زدند، تا بلکه با 
وارد کــردن بــنــدهــاي مــهــمــي کــه             
اساسش ساده کردن اخراج کارگران و   
بردگي کـاري اسـت، در قـانـون کـار              
فعلي، اگـر نـاگـزيـر بـه خـارج کـردن                
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قلمروهاي مختلف زندگي نميتـوانـد   
 وجود داشته باشد. 

پيشفرض دوم اين است که حتي 
کمترين بهبود در زنـدگـي مـادي و          
معنوي مردم و تحقق ساده تـريـن و       
ابتدايي ترين حقوق و آزاديهاي فردي 
و مــدنــي مــنــوط بــه ســرنــگــونــي             

 حکومت اسالمي است. 
بـا ايــن دو پــيـشــفـرض ايــنـجــا             
ميخواهم به تعدادي از اقـدامـات و       
مطالباتي اشاره کنم که بايـد تـالش     
کرد براي تحقق آنها بيشترين بـخـش   
جامعه زخم خورده و زحـکـمـتـش و         
ستمديده دخالت کنند و بـيـشـتـريـن        
تعداد از مخالفين سرنگونـي طـلـب      
حکومـت اسـالمـي بـه آن پـايـبـنـد                 

 باشند. 
در عــرصــه ســيــاسـت و قــدرت          
سياسي: حکومت نبايد ايـدئـولـوژي     
رسمي داشته باشد. حکومت نـبـايـد    
ــاي                     ــه جــ ــد. بــ ــاشــ ــي بــ ــزبــ حــ

ايدئولوژيک يا حـزبـي يـک         حکومت
ساختار سياسى مبتنى بـر دخـالـت        
مستقيم و مسـتـمـر مـردم در امـر              
حاکميت الزم است. روشن است کـه     
آزادي فعاليت احزاب سياسـي بـراي     
پيش بردن بـرنـامـه سـيـاسـي مـورد            
نظرشان از طـريـق هـمـان سـاخـتـار                
سـيــاســي بــايــد در قــوانــيــن کشــور           
تضمين شده بـاشـد. سـطـح حضـور             
احزاب در همين سـاخـتـار سـيـاسـي         
تماما منوط به اين است کـه چـقـدر      
توانسته باشند در جامـعـه اعـتـمـاد        
کســب کــنــنــد و فــعــالــيــنــشــان در            
نهادهاي شورايـي در هـمـه سـطـوح            

 حضور پيدا کنند. 
در عــرصــه آزاديــهــاي مــدنــي:         
حقوق و آزادى هاى سياسى و مدنـى  
وسيع و برابر براي همه نبايد با هيـچ  
قيد و شـرطـي از جـملـه مـوقـعـيـت               
اقتصادي و مالي، جنسيت، گرايش 
جنسي، تابعيت، تعلقـات قـومـى و        
ملى و نژادى و مـذهـبـى، بـاورهـاي          
فلسفي و سـيـاسـي، سـن، و غـيـره                 
محدود شود. اين تفاوتها و تمايزات 
طبيعي يا ساختگي نـبـايـد زمـيـنـه         
هيچگونه تـبـعـيـضـي عـلـيـه هـيـچ                 

 بخشي از جامعه باشد. 
در عرصه آزاديـهـاي سـيـاسـي،          
يکي از مهمترين مشخصه هاي يک 
جامعه آزاد، آزادى کامل و بى قيد و 
شرط انتقاد و نـقـد اسـت. بـه هـيـچ              
توجيه و هيچ بهانه اي نـبـايـد آزادي      

نقد را محدود کرد. به هيچ بهـانـه و      
توجيهي نبايد مردم را از آزادي نقـد  
از همه جوانب سياسى، فرهـنـگـى و      
اخالقـى و ايـدئـولـوژيـکـى جـامـعـه                
ــي از                   ــوع ــچ ن ــي ــرد. ه ــروم ک مــح

مــذهـبــي، مــلـي و          -"مـقــدسـات"       
که در طور تـاريـخ      -ميهني و غيره 

براي مردم ساخته اند نبايد جايي در 
قوانين کشور داشـتـه بـاشـد کـه بـا               
ارجاع به آنـهـا آزادي نـقـد مـحـدود             
شود. در يک جامعه آزاد داشتن هيچ 
اعتقاد و مرام سياسـي نـبـايـد جـرم          
سياسي تلقي شود. چيزي به نام جرم  
سياسي اصوال نبايـد وجـود داشـتـه         

 باشد. 
در عرصه موازين سـکـوالر، نـه      
تنها مذهب بلکه هيچ ايدئولـوژي و    
هيچگـونـه تـعـلـق يـا انـتـسـاب بـه                   
قوميت و مليت و نژاد و غيره نبايـد  
نقشي در حاکـمـيـت داشـتـه بـاشـد.            
دخالت مذهب در حکومت و عرصه 
هاي عمومي مثل آموزش و پـروش    
و قوانين همـانـقـدر ايـدئـولـوژيـک و            
مضــر بــه حــال جــامــعــه اســت                   

ــه ــوژي              کــ ــولــ ــدئــ ــت ايــ ــالــ دخــ
ناسيوناليستي. اينها همـه مـحـدود       
کننده آزادى انديشه، نقـد و حـيـات        

 علمى جامعه هستند. 
در عرصه حقوق زنان، در ايـران      
از يکطرف يـکـي از ضـد زن تـريـن              
حکومتهاي تاريـخ و جـهـان حـاکـم            
است و از طـرف ديـگـر زنـان ايـران              
يکي از آگاهترين و مدرنترين بخـش  
جامعه هستـنـد کـه در مـبـارزه اي              
خستگي ناپذير خواهان رها شدن از   
يک حکومت مذهبـي و قـوانـيـنـش          
هستند. اپوزيسيوني که در دفـاع از    
آزادي و برابري کامل زنان با تـوسـل   
بــه مــذهــب و "فــرهــنــگ مــردم" و              
ــگــري                   ــه دي ــوجــي "ســنــت" و هــر ت
کوچکترين تزلزلي نشان دهد متعلق 
به آينده ايران نـيـسـت و نـمـيـتـوانـد               

 اعتماد  جامعه را جلب کند. 
در عرصه مـبـارزه بـا خـرافـات            
اسالمي، اسالم ايـدئـولـوژي رسـمـي        
حکومت است امـا جـامـعـه امـروز          
ايــران يــکــي از ضــدمــذهــب تــريــن          
جوامع در دنيا است. اپـوزيسـيـونـي      
که در نقد مذهب به نعل و بـه مـيـخ      
بزند؛ سعي کند تاکتيک زني سياسي 
خودش را "احترام به باورهاي مـردم"   
جا بزند؛ حتي بـراي نـقـد نـيـم بـنـد                
مذهب هم لکـنـت زبـان پـيـدا کـنـد              
نميتواند اعتماد بخش مهم جامـعـه   

زخم خورده از يک حکومت مذهـبـي   
را جلب کند. يک وجه اصلي فعاليت  
هر اپوزيسيون جدي که عالقه اي بـه  
آزادي انديشه و زندگي رها ازخـرافـه     
دارد بايد مقابله با خرافات مذهبـي  

 باشد. 
در عرصه قتل عمـد دولـتـي بـه         
نام اعدام و واکنـش اپـوزيسـيـون بـه          
آسيب اجتماعـي اعـتـيـاد يـکـي از             
تيترهاي اعالم شده بـراي ايـن مـيـز         
گرد "آسيبهاي اجتماعي در ايـران و      

اسـت.   ارزيابي واکنش اپـوزيسـيـون"    
همه ميدانيم جدا از دو بار قتل عـام  
زندانيان سياسي که پارلمان هـمـيـن      
کشور کانادا آن را جـنـايـت عـلـيـه               
بشـريـت نـامـيــده اسـت، جـمـهــوري              
اسالمي هنـوز رکـورددار اعـدام در          
جهان است. در حال حاضر جمهـوري  
اسالمي جرئت راه انـداخـتـن اعـدام         
وسيع زندانيان سياسي را ندارد امـا    
در سطح وسيع اعدام ميکند. اکـثـر      
قربـانـيـان ايـن جـنـايـت دولـتـي بـا                   
اتهامهايي مربوط به مواد مخدر به 
قتل رسيده اند. روشن است کـه روي     
آوري به مواد مـخـدر يـکـي از غـم              
انگيزترين آسيبهاي اجتماعي اسـت    
ــه                 ــي بـ ــالمـ ــوري اسـ ــهـ ــمـ ــه جـ کـ

تحميل کرده اسـت. چـگـونـه         جامعه
ميتوان انتظار داشت اپـوزيسـيـونـي     
که بـا صـراحـت تـمـام دربـاره لـغـو                   

قتل عمد دولـتـي      -مجازات اعدام 
نميزند اعتماد جـامـعـه اي         حرف -
جلب کند که هميـن حـاال تـعـداد          را

زيادي از عزيزانـش در صـف چـوبـه           
هاي داري هستند کـه قـاچـاقـچـيـان         

 حاکم در ايران برپا کرده اند؟ 
در عــرصــه حــقــوق کــارگــري،           
تازمانيکه مناسبات سرمايـه داري    
برقرار است؛ تا زمانيکـه مـعـيـشـت        
اکثريت جامعه به فروش و بازفـروش  
مدام نيروي کارشان به اقـلـيـتـي کـه        
صاحب وسـايـل تـولـيـد اقـتـصـادي             
هستند گره خورده است؛ تا زمانيکه 
سودآوري سرمايه و نه رفاه و آسايش 
همه مردم، مـبـنـاي تصـمـيـمـات و            
قوانين است؛ داشتن يک قـانـون کـار      
پيشرو که باالترين سطـح زنـدگـي و        
ــن                 ــوازي ــران و م ــارگ ــراي ک ــاه ب رف
اقتصادي و رفاهـي بـراي عـمـوم را           

 تضمين کند يک توهم است. 
اينکـه چـه سـطـحـي از حـقـوق                
اقتصادي و سياسي طبقه کارگـر در    
يک  نـظـم مـبـتـنـي بـر کـار مـزدي                  
رعايت ميشود تمـامـا مـوضـوعـي        
مربوط به توازن قواي سياسي ميـان  
دو طبقه اصلي جامعه است. روشـن   

است که تغييـر ايـن تـوازن بـه نـفـع               
تحميل بيشترين خواست کارگران در 
قانون کار يا حتي خارج از قانون کار 
به کل سيستم حاکم، کار اعتراضات 
کارگري است که معموال گـرايشـات     
آزاديخواه و برابري طلب درون طبـقـه   
کارگر، گرايشات سوسيالـيـسـتـي و       
چپ در آن نقش فعال ايفا ميکـنـنـد.    
اما تا آنجا که به بحث ما در رابـطـه   
با "منافع مـلـي" مـربـوط اسـت در              
چهارچوب مناسبات سرمايه دارانـه  
هر جا سودآوري سرمايه به هر دليلي 
افت کند فورا يک دوجين متخصص 
"اقتصاد ملي" سربلند ميکننـد کـه       
اي کارگران عزيز االن وقت پرداختـن  
به منافع خرد (!) صنـفـي نـيـسـت،          
االن "منافع ملـي" ارجـحـيـت دارد،          
وقت رياضت اقتصادي اسـت، هـمـه      
بايد کمربندها را سـفـت بـبـنـدنـد و             
توليد را افزايـش دهـنـد و صـنـعـت             
ملي را نجات دهند و غيره! هـمـيـن     
االن همين حـکـومـت تـمـامـا ضـد              
کارگر با همين شعبده بازي سياسـي  
تــحــت نــام "اقــتــصــاد مــقــاومــتــي"         
مشغول کـاله گـذاشـتـن سـر طـبـقـه               

 کارگر است! 
ايــنــهــا فــقــط مــحــورهــايــي از         
مطالبات است که روشـن اسـت هـر        
سطحي از تحققشان مستـلـزم کـنـار       
زدن حکومت اسالمي است. اما در  
زير سلطه همين حکومت هم بايد با 
اعالم علنيشـان هـم صـف مـبـارزه            
عليه حکومت را متعين تـر کـرد و         
 هم صف حکومت را تضعيف کرد. 
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در پايان مايلـم بـه مـوضـوعـي          
بپردازم که مستقيما به تيـتـر مـورد      

 انتخابم مربوط است. 
ميدانيم که ستم ملـي يـکـي از        
ستمهاي ديرينه در ايـران اسـت کـه            
پايه هايش در دوران سلطنت ريختـه  
شد و در دوران جـمـهـوري اسـالمـي          
همچنان اعمال ميشود. روشن است  
که ستم ملي در جامعه اي از بـيـن         
ميرود که همه افراد آن نـه تـنـهـا در         
قوانين کشور بلکه در همه شئـونـات   
زندگي اجتماعي، سياسي، فرهنگي 
به عنوان شهروندان آزاد و بـرابـر بـه          
رسميت شناخته شوند؛ جـامـعـه اي        
که در آن به اصطالح تعـلـق مـلـي و         
قومي مبناي هيچ مـحـرومـيـت يـا          
امتيازي و هيچ تبعيضـي در هـيـچ        
عرصه اي نباشد؛ جامعه اي کـه در      
آن هيچ بخش و هيچ وجهي از حقوق 

شهروندي به بهانه انتساب بـه هـيـچ      
هويت قومي يا ملي يا هـر عـنـوان        

 ديگري پايمال نشود. 
ــاي                ــه ج ــه ب ــي ک ــون ــي ــوزيس اپ
محکوميـت صـريـح سـتـم مـلـي و                
اعالم صريح برابري کامل شهروندان 
مستقل از انتسابشان به هر "قوم" يا   
"ملت" مـعـيـنـي، دائـمـا شـمـشـيـر                   
"تماميت ارضي" و "منافع ملـي" را     
در مقابل مردم تحت ستم مـلـي بـا        
بهانه مقابله بـا گـروهـهـاي تـجـزيـه              
طلب ميچرخاند، روشن است که نـه    
تنها نميتواند اعـتـمـاد مـيـلـيـونـهـا            
انساني را جلب کند که هـمـيـشـه از       
اين ستم رنج بـرده انـد بـلـکـه حـتـي              
ميدان را براي مشروعيت نيروهايـي  
فراهم مـيـکـنـنـد کـه تـمـام دنـيـاي                   
سياسيشان جدا کردن سرنوشت عـده  
اي به نام "ملت" خود و راه انـداخـتـن      
بساط چپاول توسط سـرمـايـه داران        
ملي در کشور باصـطـالح مسـتـقـل        

 هستند. 
ــي در                    ــدگـ ــا زنـ ــر مـ ــظـ از نـ
چهارچوبهاي جغرافيايي وسيعتر بـا    
حقوق شهرونـدي بـرابـر بـه تـقـسـيـم               
کشورها بر هر مبنايي از جـملـه بـر        
اساس قوميت و مليت قطعا ترجيح 
دارد. اما اگر جنبش ناسيوناليستي  

چه ناسيوناليسم در حاکميت، چـه   -
ناسيـونـالـيـسـم عـظـمـت طـلـب در                  
اپوزيسيون و چه ناسيوناليسمـي کـه     
ادعاي دفاع از "ملـت" تـحـت سـتـم            

در هر گوشـه اي از دنـيـا           -ميکند 
تــوانســتــه بــاشــد در مــيــان مــردم             
منتسب به مليتهاي مختلف نـفـرت   
و خصومت بکارد و به تبع آن زندگي 
مشترک مردم تحت ستم را در کشور 
مربوطه مشقتبار کند، آنگاه بايد آن 
مـردم حـق داشـتــه بــاشـنــد در يــک               
رفراندم آزاد در باره مـانـدن يـا جـدا         
شدن تصمـيـم بـگـيـرنـد. در چـنـيـن                 
شـرايــطــي اگــر در کشــور سـاخــتــار           
سياسي آزاد و مناسبات اقتصادي و 
سياسي انساني حـاکـم بـاشـد بـايـد             
تالش کرد مردم تـحـت سـتـم مـلـي             
مـانــدن در چــهــارچــوب بــزرگــتــر را           

اما اگر جدا شـدن را       انتخاب کنند. 
انتخاب کردند هيچ دولتي نبايد حق 
داشته باشد به نام تجزيه طلبي به آن 

 مردم لشکر کشي کند. 
از نظر من ناسيوناليـسـم تـحـت       
ستم از لحاظ سياسي بي پايه، پـوچ    
و بي معناست. ناسيوناليسم تـحـت      
ستم نداريم. معموال مردم مـعـيـنـي      

 ۶ صفحه  

 ۶ از صفحه  
 "�7- BC	0-" +ی��� ا<�زی�ی�ن و 



 8 ۱۳۹۵ دي ۳ انترناسيونال 

 


0/�' -	 $ی	یی�! #$  

	ر��ى در -	' -	رس   �����
 $���ار -�6د   ۲۰۱۷ 
0/�' ده% ��ب 


M07I '�/0 ا�� و ورود $�اى ��Iم !زاد ا��!  
دهمين کنگره حزب کمونيسـت کـارگـري ايـران در مـاه              

ـا       ۲۰۱۷ مارس  به طور علني در يکي از شهـرهـاي اروپ
برگزار ميشود. از کليه عالقمندان به سياست در ايـران،       
فعالين اجتماعي و دست انـدرکـاران رسـانـه هـا دعـوت             

 ميکنيم در اين کنگره شرکت کنند.  

ـا حـزب،      کنگره فرصت مناسبي براي آشنائي از نزديک ب
سياست ها، کادرها، نحوه فعاليت و تصميـم گـيـري مـا         
در جريان اين عاليترين اجالس حزبي است. از همه شـمـا    

 عزيزان دعوت ميکنيم به کنگره ما بياييد.  
 

ـنـه                 براي ثبت نام و کسب اطـالعـات الزم از جـملـه هـزي
 ورودي کنگره با شماره تلفن و آدرس زير تماس بگيريد:  

 
 0046739868051 تلفن تماس:

markazi.wpi@gmail.com 

  '�/0
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انتخابات در دو مـرحلـه انـجـام            -١ 
ـتـدا            ميگيرد، سراسري و مـحـلـي. اب
انتخابات سراسري و بـعـد از روشـن            
شدن نتايج، انتخابات محلـي انـجـام      

 ميشود. 
نفـر   ۴۲ ١ جمع نمايندگان کنگره  -٢ 

ـتـخـابـات سـراسـري              است. سهميـه ان
نفر و سهميه انتخابات محـلـي    ١٠٠ 

 نفر است.  ۴۲ 
هر عضو حزب فقط در يک حوزه  -٣ 

 ميتواند راي بدهد. 

راي گـيـري بـه صـورت کـامـال                -٤ 
ـتـرنـت انـجـام              ـن مخفي و از طـريـق اي

 ميشود. 
در انتخابات سراسري و مـحـلـي       -٥ 

ـنـدگـان بـا اکـثـريـت نسـبـي آرا                   نماي
انتخاب ميشوند، يعني کسـانـي کـه      
آراي بيشتري نسبت به ديگـران آورده    
ـتـخـابـات         اند انتخاب ميشوند. در ان
ــراي              ســراســري حــداقــل آراي الزم ب

درصـد کـل آراي          ٢٠ انتخاب شـدن    
 راي دهندگان است. 

انتخابات سراسري در يک مرحله  -٦ 
انجام ميشود. در صورتيـکـه تـعـداد        
نمايندگان انتخاب شده در انتخـابـات   

ـفـر بـاشـد          ١٠٠ سراسري کمتـر از       ن
ـفـر صـاحـب          ١٠٠ (يعني کمتر از     ن

ـيـه            ٢٠ حداقل  ـق درصد آرا شـدنـد) ب
ــه                ــه ســهــمــي ــه ســراســري ب ســهــمــي
تشکيالتهاي محلي اضـافـه خـواهـد       

 شد. 
در انــتــخــابــاتــهــاي ســراســري و           -٧ 

ـنـد بـه      تـعـدادي    محلي اعضا ميتوان

کمتر از تعداد سهمـيـه راي بـدهـنـد،          
اما راي دادن به تعداد بيشتـر مـجـاز      

برگه هاي داراي آراي بيشـتـر    نيست.  
 از تعداد سهميه باطل ميشود.

ـنـدگـان       -٨  اعتبارنامه امنيتي نـمـاي
ـيـد شـده       قبل از شروع کنگره بايد تائ
باشد. هرکس خود را کانديد ميکند، 
اگر قبال تائيد امنيتي نگرفته باشـد،  
ـتـي             ـي ـيـد امـن بايد فرم مربوط به تـائ

 سطح کادر را پر کند. 
ـتـخـابـات زيـر نـظـر             -٩  کل پروسه ان

هيئت اجـرايـي صـورت مـيـگـيـرد.              
ــررســي              ــت اجــرايــي مــرجــع ب هــيــئ
شکايات احتمالي از نـحـوه بـرگـزاري       

 انتخابات است. 
ـتـخـابـات               -١٠  ـتـه بـرگـزاري ان "کمي

كـنــگـره" از طـرف هـيــئــت اجــرايــي              
مســئــول مســتــقــيــم ســازمــانــدهــي        

 انتخابات است. 
 

 هيئت اجرايي حزب 
  ۱۳۹۵ ، ديماه ۲۰۱۶ دسامبر 
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 ۴۲ سهميه تشکيالتهاي محلي  -١ 
نفر است. سهميه هر واحد حـزبـي در        
انتخابات محلي در نامه جداگانه اي   

 باطالع ميرسد.
سهميه هر واحـد کشـوري بـايـن            -۲ 

 ترتيب تعيين ميشود: 
تعداد نمايندگان منتخب انتـخـابـات    
سراسري مقيم هر کشور از تعداد کل 
اعضاي آن کشور کم ميشود و سپس 
ـيـمـانـده          بر اساس تعداد اعضـاي بـاق

 تعداد سهميه بدست ميايد. 
شـــرکـــت اعضـــاي حـــزب در              -۳ 

 انتخابات داوطلبانه است.
راي گـيـري بـه صـورت کـامـال                -۴ 

مخفي و از طريق اينترنـت و بشـيـوه        
 انتخابات سراسري انجام ميشود.

ــز               -۵  ــي نــي در انــتــخــابــات مــحــل
نمايـنـدگـان بـا اکـثـريـت نسـبـي آرا                   
انتخاب ميشوند، يعني کسـانـي کـه      
آراي بيشتري نسبت به ديگـران آورده    

 اند انتخاب ميشوند.
در صورتيکه تـعـداد آراي چـنـد            -٦ 

کانديد در رديفهاي مرزي برابر باشند 
همه کانديداهـائـي کـه راي مسـاوي           
آورده اند به ليست نمايندگان اضـافـه     

 ميشوند. 
در انتخابات محلي نيـز، اعضـا      -۷ 

ميتوانند به هـر تـعـداد مسـاوي يـا              
کمتر از ميزان سهميـه راي بـدهـنـد.         
برگه هاي داراي آراي بيشتر از تـعـداد   

 سهميه باطل ميشود.
ـنـدگـان       -٨  اعتبارنامه امنيتي نـمـاي

ـيـد شـده       قبل از شروع کنگره بايد تائ
باشد. هرکس خود را کانديد ميکند،  
اگر قبال تائيد امنيتي نگرفته باشـد،  
ـتـي             ـي ـيـد امـن بايد فرم مربوط به تـائ

 سطح کادر را پر کند.
ـتـخـابـات زيـر نـظـر             -٩  کل پروسه ان

هيئت اجـرائـي صـورت مـيـگـيـرد.              
هيئت اجرائي مرجع بررسي شکايات 

ـتـخـابـات      احتمالي از نحوه برگزاري ان
 است. 

ـتـخـابـات               -١٠  ـتـه بـرگـزاري ان "كمي
كـنــگــره" از طــرف هــيــئـت اجــرائــي            
مســئــول مســتــقــيــم ســازمــانــدهــي        

 انتخابات است. 
 هيئت اجرائي حزب 

  ۱۳۹۵ ، ديماه ۲۰۱۶ دسامبر 
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ـه پـيـش             خط ادامه پيدا کـنـد. مسـال
روي ما اينست که هنوز بخش اعـظـم   
ـقـالب             رهبري حزب بجـا مـانـده از ان

است. آيا اين يک کمبود نيـسـت؟     ۵۷ 
و اگر هست چطور ميشود آنرا جـبـران   

 کرد؟
�:�ای�:   �ايـن را بـايـد تـوجـه            ��

ـفـاوت نسـلـي و                 ـه ت داشت کـه مسـال
مساله سن نبايد در شيوه برخورد مـا    
ــرکــيــب رهــبــري و کــال                    بــه امــر ت
ـه             مسئوليتها در حـزب جـائـي داشـت
باشد. موضـوع اسـاسـي ايـنـسـتـکـه              
کادرهاي حزب مستقل از اينـکـه چـه      
ـقـل از ايـنـکـه چـه               سني دارند، مسـت
جنسيتي دارند، مستقل از اينکه کي 
به حزب پيوسته اند و غيره، تا چه حـد  
بر سياستها و مواضع حزب مسلطند 
و چقدر در مبارزه و فـعـالـيـتـهـايشـان        
ـه پـيـش مـيـبـرنـد.               اين سياستها را ب
مــعــيــار مــا مــعــيــاري ســيــاســي و            
اجتماعي است و مبناي و مـحـور آن     
هم پراتيک و عـمـلـکـرد هـر کـادر و                 
عضو حزب اسـت. رهـبـري حـزب از            
کساني تشکيل ميشود که به بهتريـن  
نحو برنامه و سـيـاسـتـهـا و پـراتـيـک               

 حزب را نمايندگي ميکنند. 
جنبه ديگـر ايـنـسـت کـه عـمـال              
بخش اعظم کادرهاي رهـبـري حـزب        

ـقـالب         هسـتـنـد. ايـن           ۵۷ فعاليـن ان
واقعيت  به اين معني است کـه  ايـن         
کادرها محصول يک انقـالب عـظـيـم       
ـه بـيـشـتـري               ـق هستند و تجربه و سـاب
دارند و با  مشکالت و مصـافـهـا و          
نقطه عطفها و پرخشهاي زيادي روبرو 
شده اند و سربلند بـيـرون آمـده انـد و             
توانسته انـد حـزب را در کـوران ايـن               
تحوالت حفظ کننـد. بـافـت رهـبـري           

 حزب اين خصوصيت را دارد.  
از طرف ديگر همانطور که گفتـم ايـن     
حزب بـايـد حـزب روز بـاشـد. حـزب                
ـه مســائـل امــروز و نســل                بـرخـورد ب
جواني که به حـزب روي آورده اسـت.           
نسل جوان نسلـي هسـت کـه تسـلـط            
بيشتري دارد بـر شـيـوه هـاي مـبـازه               
امروز و روابط اجتـمـاعـي و ارتـبـاط          
گيري با جامـعـه. بـويـژه بـايـد تـوجـه                
داشت که  جمعيت ايران يک جمعـيـت   
ــان                ــيــم جــوان جــوان اســت و مــيــدان
فعالترين بخش جامعه در هر انقالبـي  
هستند. همه جـا فـعـالـتـريـن نـيـروي              
انقالب جوانان هستند. و در ايران هـم     

  ۸۸ اين صـادق اسـت. در تـحـوالت              

اين را ديديم  و در مبـارزات هـر روزه       
هم اين را مشاهده مـيـکـنـيـم. حـزب          
ـه                   بايد بتـوانـد ايـن نـيـروي جـوان را ب
خودش جذب کند و هـر چـه بـيـشـتـر           
رشد بدهد و جوانان بايد بـتـوانـنـد در         
ـلـيـدي را در               حزب مسئولـيـتـهـاي ک
ـه          دست بگيرند. اين سيـاسـت آگـاهـان
ـه ايـم .         اي است که ما در پيش گرفـت
در اينکه هنوز کمبـود داريـم و بـايـد           
بيشتر در اين جهت به پيش برويم هـم    
شکي نيست. ولي در هر حال من هـر    
نوع تقسميبندي اي در تعيين ارگانهـا  
مثال در انتخاب کميـتـه مـرکـزي يـا          
دفتر سياسي و انتخاب کمـيـتـه هـاي       
ـفـاوت         اصلي حزب بر مبناي سـن و ت
نسلي را درست و اصـولـي نـمـيـدانـم.         
اين تقسمـبـنـدي واقـعـي و سـيـاسـي               
نيست. به نظر من بـايـد در تـعـيـيـن              
کــمــيــتــه هــا نســبــت بــه ســن افــراد              
باصطالح کور بـاشـيـم و بـر مـبـنـاي              
خصوصيات و قابليتها و ظرفيـتـهـاي    
افراد انتخاب کنيم. همانـطـور کـه در        
مورد جنسيت عمـل مـيـکـنـيـم. در            
عين حال بايد توجه داشت که هـر چـه     
بيشتر  امـکـانـات در اخـتـيـار نسـل              
جوان گذاشته بشود کـه بـتـوانـد جـلـو           
بيايد، به حـزب بـپـيـونـدد، در حـزب             
خودش را نشـان بـدهـد و بـتـوانـد تـا                
سطح رهبري ارتقا پيـدا کـنـد. حـزب          
بايد اين امکان را کامال فراهم کـنـد.     
چون بطور خودبـخـوي مـمـکـن اسـت           
ـه            ـه و تـجـرب ـق نسل گذشته بخاطرسـاب
بيشتر و کـهـنـه کـار بـودن در حـزب                 
ـه نـبـاشـد کـه مـهـم                 متوجه اين نـکـت
ـه حـزب                   نيسـت جـوانـي کـه امـروز ب
پيوسته در نقطه عطفها و تـجـربـيـات       
مبارزاتي گذشته با مـا نـبـوده اسـت           
بلکه مهم اين است که امـروز تـا چـه          
حد ميتواند حزب کمونيست کارگـري  
را نمايندگي کند و در جامعه خـط و      
ـه پـيـش بـبـرد.             سياستهاي حزب را ب
معيارها را بايد درست تعريـف کـرد.     
دفتر سياسي و کمـيـتـه مـرکـز و هـر             
ارگان حزب در سطح محلي سـراسـري   
و محلي بايد بتواند به بهترين نـحـوي     
سياستها و خط حزب را در حيطه کار 
ـه پـيـش                خودش نمايندگـي کـنـد و ب
ببرد. به نظر من ايـن مـعـيـار اصـلـي           

 است.    
 

نکته اين هست که "حـزب  
	ن !ذر:  
کمونيست کارگري ايـران" يـک حـزب         
ـه ايـن مـعـنـي کـه يـک                  جوان است. ب

پديده سياسي اي است متعلق به دوره   
اي کــه در يــک شــرايــط ســيــاســي                
مشــخــصــي بــوجــود آمــده، هــم در            
مقياس ايران و هم در سطح جـهـانـي.      

ـقـالب                    ۵۷ حزبـي اسـت کـه از دل ان
يعني تالش بخش عظيمي از جامعـه  
ايران و تالش طبقه کارگر ايـران بـراي       
ــط ضــدانســانــي                ــي از شــراي ــاي ره
اقتصادي، سياسي و اجـتـمـاعـي کـه          
نماينده آن حکومت سلطنتي پـهـلـوي    
بود انجام گرفت. بخش عظيمي که با  
سرنگون کردن حـکـومـت سـلـطـنـتـي           
ميخـواسـتـنـد يـک جـامـعـه بـرابـر و                   
ــد. امــا در                   ــي و آزاد بســازن انســان
مــجــمــوع بــا ســرکــوبــي کــه جــريــان           
اســالمــي در ايــران انــجــام داد و بــا              
ــجــه و ســرکــوب                 ــار و شــکــن کشــت
وحشتناک، اون انقالب را به شکـسـت   
ـه داري جـهـانـي بـا                   رساند و سـرمـاي
گاوبندي با جريان اسالمي در ايـران،      
مردم و انقالبيون رو شکـسـت دادنـد.       
شخصيتهايي مثل "منصور حکمت"  
ـقـوايـي" و يـا پـديـده                          و يـا "حـمـيـد ت
"کمونيزم کـارگـري" و در ادامـه اش                
"حزب کمونيست کارگري ايـران"، در        
يک پروسه اينچنينـي کـه در جـدال و            
مبارزه ي عظيمي که دو کمپ اصلـي  
در ايران رو در روي هـم ايسـتـادنـد، و         
جمهوري اسالمي با جنايت تـوانسـت   

رو سرکوب کـنـد،    ۵۷ مردم و انقالب 
ـقـاتـي در ايـران                   از دل ايـن جـدال طـب
بوجود آمدند. در شرايط جهانـي هـم،     
حزب کمونـيـسـت کـارگـري ايـران در             
دوره اي بوجود آمد که از اواخـر دهـه         
هفتاد ميالدي و مشـخـصـا در دهـه         

ميالدي، شوروي کـه اصـطـالحـا        ۸۰ 
نماينده سوسياليسم آندوره بود. اما به  
واقع "سرمايه داري دولـتـي" را يـدک              
ميکشيد و دچار بحران فـراگـيـر شـده       
بود و در دهه هشتاد مـيـالدي دچـار        
ـه        فروپاشي شد. و قطب ديگر سـرمـاي
ـه داري بـازار         داري جهاني که "سرماي
آزاد" بود و پـرچـمـداران آن ريـگـان و                 
تاچر بودند، جـواب و پـاسـخـي بـراي            
آندوره بجز "اسالم سياسـي" و "پسـت          
مــدرنــيــســم" و حــملــه وســيــعــتــر بــه            
دستاوردهاي کارگران و بشريت مدرن 
ـه داري               نداشتند. يـک قـطـب سـرمـاي
ـه داري              جهاني که شـوروي و سـرمـاي
دولتي بود دچار فروپاشي شده بـود و      
ـه داري جـهـانـي،            قطب ديگر سـرمـاي
ــنــبــش اســالم ســيــاســي را در                   ج
ـه جــان جــنــبـش هــاي              خـاورمــيـانــه ب
پيشرو، چپگرا و سـکـوالر انـداخـت.           
ناسيوناليسم، قومگرايي، مـذهـب و       

پست مدرنيسم و نسبيت فرهنگـي و    
حمله وسيع به حق وحقـوق مـردم کـل        
جوابي بود که سرمايه داري بازار آزاد   

 داشت و به بن بست رسيده بود.  
ـه آن                        در ايـــن دوره بـــود کــ
سوسياليسمي که مشخـصـا بـعـد از         
جنگ جهاني دوم شکل گرفته بود، و   
انواع و اقسام جريانات  و سازمانها و   
احــزابــي کــه رنــگ و بــوي ســرخ و                 
سوسياليستي داشتند و اسم خودشـان  
رو سازمانهاي کمونيسـتـي گـذاشـتـه        
بودند دوره شان به پايان رسيده بود. بـا   
فـروپـاشـي شـوروي آنـهــا مضـمـحــل              
ميشدند و بيشتر از قـبـل بـي تـاثـيـر           
ميشدند و يا اسامي و رنـگـشـان رو          
عوض ميکردند و به نـوعـي بـيـربـط          
بودنشون به سوخت و سـاز سـيـاسـي           
جوامع رو بيشتر نشان ميدادند. تـوي   
ـه يـک             اين شرايط هست که مـا نـطـف
سري افراد و جـريـانـات و گـرايشـات            
جديد سوسياليستي را ميبيـنـيـم کـه       
شکل ميگيرد و رويکـردش بـنـوعـي       
مراجعه به مارکس و نقـد کـارگـري و        
مارسي نسبت به سرمايه داري هست 
و مشخصا در ايران هم کـه تـوضـيـح         

ـه        ۵۷ دادم انقالب  منعکس کـنـنـده ي
ـقــاتــي هســت کــه             جـدال عــظـيــم طــب
بــرآيــنــدش شــخــصــيــتــهــايــي مــثــل        
"منصور حکمت" و در ادامه احـزابـي       
مثل "حزب کمونيست کارگري ايـران"   
است. از اين منظر حزب کمـونـيـسـت      
کارگري يک پديده جوان اسـت. نـکـتـه        
ديگر اينکه، حزب رو به جامعه ايـران    
که يک جـامـعـه اخـتـنـاق زده اسـت،                
فعاليت مـيـکـنـد و حـزب در داخـل               
ايران غيرعلني است و فـعـالـيـتـهـاي           
داخل کشور به سبک و سياقـي ديـگـر      
ـه کـنـم کـه           است. اين را هم بايد اضاف
حزب هم به معنـي داخـل کشـوري و          
ـلـي       هم خارج کشوري عضو جوان خـي
زياد دارد اما مسئله ايـن هسـت کـه          
آيا اين پروسـه عضـوگـيـري در نسـل            
جـوان تــوانســتــه بــه جــوانــگــرايــي در           
استخوان بـنـدي کـادري و در سـطـح              
رهبري اين حزب بشـود و کـادرهـاي          
جوان بتوانند به رهبري حزب راه پـيـدا     
کنند؟ در اين قسمت مـيـبـيـنـيـم کـه          
روند کندي حاکم هست. مجموع ايـن   
ـه       فاکتورها رو که کنار هم ميـذاريـم ب
ـه   نوعي ميبينيم که حزب دارد آگاهان
روي اين مسئله کار ميکند. البته کـه   
بايد به ايـن تـوجـه کـرد کـه ايـن يـک                  
ـقـط    مسئله و اقدام دوجانبه هست و ف
ـه و يـک طـرفـه صـرفـا از                  اراده گرايان
جانب حزب به نتيجـه نـمـيـرسـد و از            

طرف جامعه و مشخصا جـوانـان هـم      
 بايد اين گام برداشته بشود.  

فضاي سياسي در ايـران هـم يـک        
فاکتور تعيين کـنـنـده هسـت. بـطـور            

ـقـطـه       ۸۸ مثال اعتراضات سال  يک ن
ـه               عطف بود، ما شـاهـد تشـديـد و ب
سطح اومدن جدال دو کمپ اصلـي در    
ايران بوديم که خود اين مسئله از نظـر  
سياسي روي جـامـعـه و فـعـالـيـن و                  
جوانان تاثير زيادي ميگذارد، هـم در    
جهت راديکالتر شدن جـامـعـه و هـم           
ـه حـزب و          نزديک شدن فعالين جوان ب
ـفـع مـردم          ـه ن هم توازن قوا بقدري که ب
ـه تـا امـکـان عـلـنـي شـدن                  تغيير کن
بخش داخل کشوري حزب و اعضـا و    
کادرهاي داخل ايران حزب را امـکـان     
پذير کنـد. در مـجـمـوع مـيـخـواهـم                
بگويم ايـن يـک رونـد و پـديـده چـنـد                  
وجهي هست. در سطح جهاني هم کـه   
نگاه ميکنيم ميبـيـنـيـم کـه رهـبـري            
سازمانها و احزاب و حتي دولـتـهـا را      
نسلي به عهده دارد که بعد از جـنـگ       
جهاني دوم متولد شده و هنوز رهبري 
ـه عـهـده دارنـد.            احزاب و دولتها رو ب
اين پديده اخيرا نمـود پـيـدا کـرده کـه            
ميبينيم در احزاب و ائتالفهايي مثل 
پودموس و سيريزا، رهبـري جـديـد و        
جواني پا به عرصه ظهور مـيـگـذارد.    
بالطبع آنـهـا تـوي شـرايـط سـيـاسـي               
اسپانيا و يونان و بـا رويـکـرد داخـل             
کشوري فعاليت ميکنند و دسترسـي  
مستقيم و بي هزيـنـه اي بـا جـامـعـه             
موردنظر دارند. اما در رابطه با ايـران     
آن تحول سياسي که بنظرم مهمـتـريـن    
فاکتور هست هنوز انجام نـگـرفـتـه و       
ما شاهد فضـا و شـرايـط سـيـاسـي               
ـه يـا                    نيستـيـم کـه يـک قـدرت دوگـان
فضــاي دوگــانــه اي در ايــران وجــود             
ـه            داشته باشه بطوري کـه تـوازن قـوا ب
اندازه اي به نفع مردم باشد که امـکـان   
علني شدن حزب در داخـل کشـور و           
ـه      نيز پيوستن بيشتر کادرهاي جـوان ب
حزب صورت بگيرد قطعا اين پـروسـه   
سريعتر اتفاق خواهد افتاد و بـيـشـتـر       
شاهد ورود کادرهاي جوان به رهـبـري   

 حزب خواهيم بود.
 

  :X�( <��ـه   ) در سئواالت گذشـت
ــد بــه بــرخــي از                  شــمــا اشــاره کــردي
موضعگيريها و سياستهائي کـه بـنـا      
به شرايط روز اتخاذ شده است. سئوال  
اينست که  اگر اين حزب ادامه هـمـان   

سال پـيـش و   يـا               ۴۰ خط است که 
سـال پـيـش بـوده آيـا از ايـنـجـا                      ۲۵ 
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نميشود نتيجه گرفـت کـه ايـن حـزب           
ـه اي               يک جريان ايـدئـولـوژيـک يـا فـرق

 هست؟
�:�ای�:   �به نظر من نمـيـشـود    ��

اين نتيجه را گرفت. به اين دلـيـل کـه         
همانطور که باالتر اشاره کردم اهـداف    
ما و افق و چشم انداز و جهتگيري ما 
و حتي متدلوژي ما تابع شرايـط روز    
نيست. اين عوامل به يک معني تابـع   
يک جنگ طبقاتي هست کـه در هـر         
ـه        ـق شرايطي جريان دارد. هر وقـت طـب
سرمايه دار کنـار زده شـد و از نـظـر               
سياسي و اقـتـصـادي خـلـع يـد شـد                  
ـه نـتـيـجـه         اهداف و آرمانهاي ما هم ب
رسيده است ولـي تـا وقـتـي ايـنـطـور              
نشده اين اهداف و آرمان هـا تـغـيـيـر          
نميکند. حزب کمـونـيـسـت کـارگـري          
ايران از نظر افق و جهتگـيـري و خـط        
سياسي به اين معني عمومي حـزبـي     
ـه داري. و                 ـه نـظـام سـرمـاي است علي
ـه            ـق ميخواهد در جامعه ايـران از طـب
سرمايه دار خلع يد کند. يعني قـدرت   
ـه در                    ـق سياسي را از دسـت ايـن طـب
بياورد و اقتصاد را بـر مـبـنـاي نـيـاز           
انسانها و نه سودآوري سازمان بدهـد.  
يعني استثمار و مالکيت خصـوصـي   
بر وسائل توليد و بر کارخانجات را از   

 بين ببرد.  
اين هدف و جهت ما اسـت. ايـن        
هدف و جهت عوض نميشود. هويـت   
و دليـل وجـودي حـزب کـمـونـيـسـت               
کارگري چيزي جز اين نـيـسـت کـه از           
سرمايه داري در جامعه اي کـه ايـران       
ناميده مـيـشـود خـلـع يـد کـنـيـم. و                   
حکومت و نظامي را ايجاد کنيم کـه    
آزادي و رفــاه و بــرابــري انســانــهــا را              
محور قرار بدهد. ايـن جـهـت و خـط            
نبايد عوض بشود. اگر عوض بشـود     
خــيــلــي از کــادرهــا حــزب آنــرا تــرک            
ميکنند و به حزبي خواهند پـيـوسـت      
که اين خط و جهت را دنبال ميکـنـد.   
تغيير اين هدف و جهت به اين معنـي  
ـقـاتـي                 است که حـزب از لـحـاظ طـب
پشت کرده است به جنبش و طبقه اي   
که نـمـايـنـدگـي مـيـکـنـد و در ايـن                     
صورت بايـد رفـت و حـزب ديـگـري              
درســت کــرد. کــم نــبــودنــد احــزاب              
کمونيستي که چنين تحولي را از سـر    
گذراندند. بعد از فـروپـاشـي شـوروي            
خيلي از احزابي که به هر حـال ادعـاي     
ـه داري و آرمـان                  ضديـت بـا سـرمـاي
سوسيالـيـسـتـي داشـتـنـد آنـرا کـنـار                 

گذاشتـنـد و طـرفـدار حـقـوق بشـر و                  
دموکـراسـي و غـيـره شـدنـد. خـوب                 
کمونيستهاي واقـعـي آن  دوره بـايـد             
ميرفتنـد و فـکـري بـحـال خـودشـان                

 ميکردند.   
حزب کمونيست کـارگـري ايـران         

به اين معني پايه اي خط و جـهـتـش        
ـه       تغيير نميکند. اما خصوصيت فـرق
هــاي ايــدئــولــوژيــک ثــبــات خــط و             
جهتگيري نيست  بلکه بي ربطي آنهـا  
به مبارزه زنده و تـحـوالت سـيـاسـي            
ـه        مشخص است. فرقه ايدئولـوژيـک ب
شرايط مشخص جـامـعـه و مـبـارزه            
سياسي توجهي ندارد و گمان ميکنـد  
ــيــســم و                اعــالم وفــاداري بــه کــمــون
سـوسـيـالـيــسـم کـافـي اسـت. گـمــان                 
ـه       ميکند اگر اعالم کند عليه سـرمـاي
داري است و آرمان سـوسـيـالـيـسـتـي          
دارد کافي است. در حاليکه ايـن تـازه     
ـفـيـت و               شروع مبارزه اسـت. ايـن کـي
ماهيت حزب هست ولي هيچ پـديـده     
اي صــرفــا بــا کــيــفــيــت و مــاهــيــت            
موجوديت پيدا نميکنـد. شـمـا بـايـد           
بتوانيد بطور واقعي در جهـان واقـعـي      
دست ببريد و تـغـيـيـراتـي در جـهـت              
رسيدن به هدفتان ايجاد کـنـيـد. ايـن          
يعني درگير جنبشهـا و مـبـارزات و          
مسائل مشخص سياسي در هر دوره   
اي بشـويـد. ايـنـجــا ديـگـر مـا وارد                   
عرصه مسائل روز مـيـشـويـم. وارد            
مصافهائي که در هـر دوره در بـرابـر            
جنبش کارگري و امروز ميتوان گفـت   
نود و نه درصدي هاي جامـعـه و کـل        
بشريت قرار گرفته است. تاکتيکهـا و     
ـقـشـه عـمـلـهـا و                   موضعگيريـهـا و ن
سازماندهي ها و هـمـانـطـور کـه در              
سئوال قبلي توضيح دادم مسائلي که 
به اولويت شـمـا در هـر دوره تـبـديـل               
ميشود، مسائلي که شايد تا ده سـال    
پيش و حتي پنـج سـال پـيـش وجـود            
نداشت، فعاليت پيگير و دخالـتـگـري    
هر روزه اي مي طلبد. تمام فعاليت و    
مبارزه عـمـلـي در جـهـت اهـداف و                 
آرمانهاي ما پرداختن به اين مصافها 
و مسائل است و  اين تفاوت اسـاسـي   

 ما است با فرقه هاي ايدئولوژيک.
يک نمونه از شرايط تازه مـبـارزه      

اينست که بيست سال قبل که مدياي 
اجتمـاعـي ابـعـاد امـروز را نـداشـت                
طبعا در فعاليتها و مبارزات ما هـم    
جائي نداشت. زمـانـي کـه مـنـصـور              
ـه حـزب و جـامـعـه را                   حکمت نـظـري
مطرح کرد ميتوانم بـگـويـم يـکـي از          

آرزوهايش  اين بـود کـه حـزب داراي          
يک فرستنده راديوئي باشد. راديـوئـي      
که بتواند چند ساعت در روز صـداي        
ما را به گوش مردم برساند. آن زمـان     
ـقـدر             هنوز تکنولـوژي مـاهـواره اي آن
توسعه پـيـدا نـکـرده بـود کـه احـزاب                
ـلـويـزيـون داشـتـه          اپوزيسيون بتوانند ت
باشند. امروز ما تلويزيون بـيـسـت و         
چهار سـاعـتـه داريـم. آن دوره هـنـوز                
انقالبي مثل انقالب مصر و يا تونس 
شکل نگرفته بود که جوانان بتوانند با 
اتـــکـــا بـــه مـــديـــاي اجـــتـــمـــاعـــي           
ديکتاتوريها چند ده ساله و يا نيروئـي  
مثل اخوان المسلمين را بزير بکشنـد.  

 امروز اين اتفاق افتاده است.   
براي فرقه هاي ايدئـولـوژيـک ايـن       
تــحـــوالت مــطـــرح نـــيــســـت. بـــه              
ـه       سوسياليسم قسم ميخورند يا عـلـي
سرمايه داري شـعـار مـيـدهـنـد ولـي            
دنياي امروز و مصـافـهـاي امـروز و           
امکانات امـروز و مـکـانـيـسـمـهـاي             
مبارزه طبقاتي امروز را نمي بيـنـنـد.    
حزب کمـونـيـسـت کـارگـري شـرايـط             
مشخص در هر دوره را ميشناسد، به 
استقبالش ميرود، تئوريزه ميکـنـد و     
در مبارزات و فـعـالـيـتـهـايـش و در              
سازماندهي انقالب در ايران بحسـاب  
مي آورد. فرق اساسي ما بـا آن چـپ          
فرقه اي مـکـتـبـي و ايـدئـولـوژيـک و               
ميتوان گفت منـزه طـلـب و مـنـزوي            
ايـنــســت کــه آرمـان وهــدف رهــائــي            
جامعه در ايران و همه جهان از سلـطـه   
سرمايه را در دل شـرايـط مشـخـص           
مبارزه طبقاتي عمال و در پراتيک هـر  

 روزه دنبال ميکنيم.  
   

براي اينکه به ايـن سـئـوال      
	ن !ذر:  
بخواهم جواب بدهم به يه نقل قـول از      
ـفـتـه        ژان پل سارتر اشاره ميکنم، او گ
ـه داري هسـت               تا زماني کـه سـرمـاي
هيچ انـديشـمـنـدي نـمـيـتـوانـد حـرف               
جــديــدتــري از مــارکــس بــزنــد، چــون          
مارکس نقدي به مناسبات و سيستـم  
حاکم که مبتني بر سود و مبتنـي بـر     
مالکيت خصوصي بر وسائل تـولـيـد      
اجتماعي است، گذاشته. کـه تـا ايـن          
معضل بشريت معاصـر حـل نشـود،        
کسي حرف جديدتري نميتواند بـزنـد.     
و در راستاي صحبتهايي کـه حـمـيـد         
تقوايي االن گفـت، بـايـد بـگـويـم کـه              
حزب کمونيست کارگري ايران هـم بـر     
همين مبنا و ضرورت تشکيل شده و   
موجوديت داره. و انسانهايـي بـر ايـن         
مبنا و نقد و هدف دور هم جمع شـدن    
و حزب سياسي درسـت کـرده انـد. و             

نــکــتــه اي کــه در رابــطــه بــا حــزب                
کمونيست کارگري ايـران وجـود دارد         
اين است که تا زماني که اين سيسـتـم   
ـه داري بـازار آزاد          چه بصورت سرماي
نوع غربي، ويا چه به شکل جـمـهـوري    
اسالمي که سرمايه داري عقب مانده 
هاست وجود داشته باشه، نقد، هـدف    
و کـارکـرد و مـوجـوديـت ايـن حـزب                
مشخص است. يعـنـي بـايـد بـتـوانـد             
ـه خـودش را رهـبـري                ـق جنبش و طـب
ـقـاتـي                   سياسي کـنـد و در جـدال طـب
ـه کـارگـر و                   ـق مـوجـود در ايـران، طــب

درصــديــهــاي ايــران را         ۹۹ جــنــبــش   
ـه داري                نمايندگي کـنـد و بـر سـرمـاي
غلبه پيدا کند. در ضمن بـايـد اشـاره         
کنم که که کمونيزم کارگـري درافـزوده     
هايـي دارد و مشـخـصـا در فضـاي                
سياسي ايران چه قـبـل و چـه بـعـد از              
ـه داري                فروپـاشـي شـوروي و سـرمـاي
دولتي توانسته کمونيزم و مارکـس را    
نماينـدگـي کـنـد و مـرزبـنـدي بـا آن                   
اردوگاه سوسياليسم را مشخصا بيـان  
کند و مارکس را از زير آوار فروپاشـي  
شوروي و تبليغات ضدکـمـونـيـسـتـي       
ـقـاتـي را                بيرون بکشد و مـبـارزه طـب
پيش ببرد و حزب سياسـي حـول ايـن        

 خط تشکيل دهد. 
شما به وقايع هـمـيـن چـنـد سـال             
گذشته مراجعه کنـيـد؛ ردپـاي حـزب         
کمونيست کارگري ايران رو ميتوانـيـد   
ببينيد در دو سطـح يـکـي در سـطـح            
سياسي؛ يعني استـانـدارد سـيـاسـي،        
اجتماعي را در فضاي سياسـي ايـران     
تغيـيـر داده، اسـتـانـدارد حـقـوقـي و                  
سياسي در بين فـعـالـيـن و احـزاب و            
سازمانها رو تغيير داده و هـم ايـنـکـه       
در سطح جامعه در بين آحـاد مـردم،       
حزب کمونيست کارگري تاثير تعييـن  
کننده اي داشته اسـت. و ديـگـري در           
ســطــح ســبــک کــار و فــعــالــيــتــهــا و             
موضوعاتي که در فضـاي سـيـاسـي         
ـه ايـنـکـه            ايران مورد توجه قرار گـرفـت
ـه چـه           جامعه و احزاب و سازمـانـهـا ب
موضوعات و عـرصـه هـايـي تـوجـه             
کنند و حساس باشند و فعاليت کنند 
و در ايــن رابــطــه هــم نــقــش حــزب                 
کمونيست کارگري در الـويـت بـنـدي         
عرصه هاي مبارزه تعيين کننده بـوده  
ـه از بـرنـامـه حـزب                 است. اين مسـئل
کـمــونــيـســت کــارگـري تــا ســيــاســت          
گذاريها تـا فـعـالـيـتـهـاي ايـن حـزب                
کامال مشخص اسـت. تـاثـيـرات آن            
کامال هويداست، از سبک کار و نـوع    
ـه                    دخالتـگـري و تـعـيـن بـخـشـيـدن ب
جنبشها بر عليه جمـهـوري اسـالمـي       

است. ايـن مـخـتـصـات کـه در حـال                 
ـه ويـژگـي هـاي                     ـه ب حاضـر تـبـديـل ب
طبيعي مبـارزات مـردم ايـران اسـت           
زماني در فضاي سياسي ايـران تـابـو        
بوده و اين تغييرات حاصل جـدالـهـاي    
سياسي، نظري و عملي اين حـزب در    
فضاي سياسي ايـران هسـت. چـنـيـن           
ـه   طول و عرض و مختصاتي متعلق ب
يک پديده اجـتـمـاعـي شـده اسـت کـه              
حزب کمونيست کارگـري ايـران از آن         
برخوردار اسـت. حـزب کـمـونـيـسـت               
کـارگـري ايــران در حـال حـاضـر يــک                

اجتماعـي اسـت کـه         -آيکون سياسي
نماينده يک سري مواضع و نـظـرات و     

چـپ جـامـعـه و            -منافـع مشـخـص     
در فضـاي       -کارگران و زحمـتـکـشـان    

ســيــاســي ايــران اســت. ايــن حــزب               
توانسته خواستها و مطالبات و حتـي  
نوع نقد نسبت به وضعيت موجـود را    
در بين اقشار مختلف جـامـعـه تـوده         
اي کـنـد، و بـاعـث شـود کـه بـود و                    
نبودش تفاوت فاحشي داشته بـاشـد.     
ـه             بنابراين اين پديده بـا سـکـت و فـرق

 کامال متفاوت است. 
 

  :Xـ�( <��اگـر لـيـدر کـنـونـي           )
حزب به هر دليلي نـبـاشـد آيـا حـزب            
تـغـيـيـر خـواهـد کـرد؟ بـطـور مـثــال                   
ميگويند لنين درگذشت و اسـتـالـيـن     
روي کار آمد و انقالب اکتبر منحرف 
شد. اگر ليدر حزب تغييـر بـکـنـد آيـا          
ـه چـيـز                      حزب و خـط و مـوضـع آن ب

 ديگري تبديل خواهد شد؟
�:�ا�9:   �نکته اول اينست کـه    ��

ما فکر نميکنيم افراد تعييـن کـنـنـده       
ـقـالب           هستند تا اين حد کـه مـثـال ان
اکتبر شکست خورد چـون اسـتـالـيـن          
بجاي لنين نشـسـت. رهـبـران حـتـمـا             
ـقـش بـر          نقش مهمي دارند ولي ايـن ن
ميگردد به شرايط جنبـش و حـرکـت        
اجتماعي کـه آنـهـا نـمـايـنـدگـي اش               
ميکنند. قبل از اينکه خصـوصـيـات     
فردي استالين رجوع کنيم بايد ببينيـم  
آن جنبشي که بلشويسـم نـمـايـنـدگـي         
ميکرد در چه موقعيتي قرار گـرفـت.     
ـه   انقالب اکتبر شکست خورد اساسا ب
ـقـالب      اين دليل که دو جنبش در آن ان
ـلـشـويسـم و        فعال بودند. جنبشي که ب
مشخصا لنين نـمـايـنـدگـي مـيـکـرد           
ـه کـارگـر           ـق جنبش سوسياليستي طـب
بود و جنبش ديگري که منشويـکـهـا    
شاخه چپ آنرا تشکيل ميداند جنبش 
صنعتي کردن روسيه بود. روسيه يـک     
ـه            جامعه اساسا فئودالـي و نسـبـت ب

 ۱۱ صفحه  
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بقيه اروپا عقب مانده بود و تـزاريسـم     
بر آن حاکم بود يعنـي يـک حـکـومـت          
ـقـالب           اشرافي مالکين زمـيـن. در ان
اکتبر هردو اين جـنـبـشـهـا درگـيـر و              
فعال بودند. نماينده رسـمـي جـنـبـش           
ناسيوناليستي صنعتي کردن روسـيـه     
ـه               ـقـالب فـوري کادتها بودند کـه در ان
بقدرت رسيدند و در چپ هم اين خـط     
بوسيله خط منشـويسـم نـمـايـنـدگـي          
ميشد. اين جنبش خواهان آن بود کـه     
تزاريسم بر بيافتد و روسيه صـنـعـتـي       
بشود و رشد کند. منشويکها معتقد  
ـه اول                  بودند ايـن شـرط الزم و مـرحل
حرکت تدريجي به سمت سوسياليسـم  
است. در مـقـابـل، خـط و سـيـاسـت               
سوسياليستـي اي وجـود داشـت کـه             
لنين مطرح ميکرد مبني بـر ايـنـکـه       
ـه کـارگـر           ـق قدرت سياسي را بايد طـب
تصرف کنـد و سـوسـيـالـيـسـم را در                
دستور بگذارد. بعد از انقالب اکـتـبـر       
جنبش منشويـکـي کـه شـاخـه چـپ             
ناسيوناليسم صنعتگرا بود در حـزب      
بلشويک  دسـت بـاال را پـيـدا کـرد و                
استالين نماينده انسـانـي آن گـرايـش           
بود. اينکه چه شرايطـي مـوجـب ايـن          
ـه ايـن بـحــث                 تـحــول شــد در حـوصــل
نيسـت. ايـن مـوضـوع مـفـصـال در                 
ـه            سمينارهاي مـارکسـيـسـم و مسـال
شوروي که حزب کمونيـسـت در سـال        

بــرگــزار کــرد بــحــث شــده و              ۱۹۸۵ 
ـه آن مـبـاحـث          عالقمندان ميتوانند ب
رجوع کنند. در هر حال زميـنـه هـا و         
داليل هر چـه بـود جـنـبـش ديـگـري                
تحت نام استـالـيـن و اسـتـالـيـنـيـسـم               

 قدرت را در دست گرفت.
اگر بخواهيم مشابهتي با شرايـط  
ايران و موقعيـت حـزب کـمـونـيـسـت            
ـه ايـن نـتـيـجـه               کارگري برقرار کنيـم ب
ميرسيم که حزب ما بايد شـنـاخـت و      
ـقـات            نقد عميقي بر جـنـبـشـهـاي طـب
ديگر داشته باشـد، رابـطـه اش را بـا             
ـه کـارگـر           ـق جنبش سوسياليستي طـب
محکم تر وعميق تر و گسترده تر کند 
و اين پيونـد را هـيـچـوقـت از دسـت               
ندهد. اين نظريه که احزاب انعکاس و  
حاصل جنبشها هستند را مـنـصـور        
حــکــمــت اولــيــن بــار در هــمــان                     
ـه            سمينارهاي مـارکسـيـسـم و مسـال
ـه ايـن       شوروي مطرح کرد. بلشويسم ب
ـه را مـن         نظريه مسلح نبود. اين نظري
ـقـاتـي                  تئوري جـنـبـشـي مـبـارزه طـب
مينامم. حزب ما هر ضعفي داشـتـه      

ـه مسـلـح اسـت و                 باشد به ايـن نـظـري
کامال آگاه است که احزاب بـرآمـده از     
جنبشهاي اجتماعي هستند و حـزب      
ـه مـعـيـنـي را               ـق ما يک جنبش و طـب

 نمايندگي ميکند.    
طبقه کارگر که امروز ديگر در  صـف  
مقدم مبارزات و اعـتـراضـات تـوده           
مردم، نود و نه در صديها، در ايـران و    

چـون اکـثـريـت          -در دنيـا قـرار دارد         
ـفـعـتـي در           عظيم مردم دنيا هيچ مـن
حفظ سيستم سرمايه داري نـدارنـد و       

 -بالقوه متحد طبقه کارگر هسـتـنـد      
پايه اجتمـاعـي جـنـبـش کـمـونـيـسـم               
کارگري است. حزب بايد هميشه و در  
هر شرايطي نماينده اين جنبش باشـد.  
به نظر من تعريف حزب کـمـونـيـسـت      
کارگري چيزي جز اين نيست: نماينـده   
طبقه کارگر در عـرصـه سـيـاسـت و              
مبارزه براي تصرف قدرت سـيـاسـي.      
اين اساس و محوري است کـه حـزب       
را حــفــظ مــيــکــنــد. هــر کــس در                 
موقعيت رهبري حزب قرار بگيرد اگر 
اين خط و جهت را حفظ کند حزب بـر  
مسير و راه خودش ادامه خواهد داد.   
ولي اگر در جامعه جنبش راست و يـا  
چپ سنتي آنقدر قوي بشـود کـه ايـن          
پيوند را قطع کند آن زمـان مـيـتـوانـد        
رهبري اي شکل بگيـرد کـه حـزب را          
منحرف کند. تمام کوشش و تالش و   
مبارزه آگاهانه حزب ما اين هست که 
چنين اتفاقي نيـافـتـد. مـا تـا امـروز              
نقطه عطفهاي زيادي را گذرانـده ايـم.     
اين راه سر راست و بي زحمتـي نـبـوده      
است. دست اندازهاي زيادي را پشـت    
سرگذاشته ايم و به اينجا رسيده ايـم و      
ـقـابـل          هميشه در هر تند پيچي ايـن ت
بين جنبشها خودش را مطـرح کـرده.     
در هر تـنـد پـيـچـي آن گـرايشـي کـه                 
ـقـد                   جنبش کـمـونـيـسـم کـارگـري و ن
سوسياليستي وضع موجود را بـطـور     
زنده و فعال نمايندگي ميـکـرده اسـت      
بــايــد بــا گــرايشــات ديــگــر مــقــابلــه           
ميکرده است تا بتواند حـزب را روي        
ـه   خط خودش نگه بدارد. و خوشبختان
تا امروز حزب کمـونـيـسـت کـارگـري         
روي اين خط پيش آمده اسـت و مـن         
اميدوارم که چپ اجتماعي و جـنـبـش    
کارگري در جامعـه ايـران  پـيـشـروي            
بيشتري بکـنـد و روز بـروز قـوي تـر                
بشود و حزب ما بـتـوانـد ايـن رابـطـه             
فعال و زنده را با جنـبـش کـمـونـيـسـم          
کارگري و جـنـبـش سـوسـيـالـيـسـتـي             
طبقه کارگر حفظ بکند و هـمـچـنـان         

 حزب اين گرايش و اين جنبش باشد. 
 

  :Xـ��ــ> )ـ�ـــ بـعـنــوان آخـريــن      )
سئوال، فراخوان و يا اهميت پيـوسـتـن    
به حزب کمونيست کـارگـري ايـران و          
ـه                     فعالـيـت حـزبـي و مـتـشـکـل رو ب
فعالين جنـبـش هـاي مـبـارزاتـي در             

 ايران چيست؟
مردم ايران و همچنين مـا  
	ن !ذر:  

برايمان کـامـال مشـهـود هسـت کـه               
ــهــبــود            اوضــاع بصــورت اســاســي ب
نخواهد يافت مگر اينکـه جـمـهـوري       
اسالمي را بتوانيم سـرنـگـون کـنـيـم.           
جــنــبــشــهــاي مــبــارزاتــي فــعــلــي و           
فعاليتهايي که دارد حـول عـرصـه و            
مطالبات مختلف صـورت مـيـگـرد       
بعنوان کانـالـهـا و مـکـانـيـزمـهـايـي               
ـفـع       ـه ن هست که بتوانند توازن قوا را ب
خـودشـان تـغــيـيـر دهـنــد و بـخـوبــي                 
مــيــدانــنــد کــه تــغــيــيــر وضــعــيــت             
ـه رفـتـن                  زندگيـشـون مـنـوط اسـت ب
جمهوري اسالمي. مسئله بر سر ايـن     
ـقـدري تـغـيـيـر          است که آيا توازن قوا ب
کرده که بتوانند جمهوري اسـالمـي را     
بر سر مسئله قدرت سياسي به چالش 
بکشند. با اين مختصات از جـامـعـه     
ايران، مـهـمـتـريـن فـاکـتـور "رهـبـري                
سياسي" است، يعني حزب سـيـاسـي       
که بتواند آن جنبش خـواهـان تـغـيـيـر           
بنيادين در جامعـه را نـمـايـنـدگـي و             
ـقـالب        رهبري کند. تجربياتي مثـل ان
مصر کامال خال رهبـري سـيـاسـي و         
ـقـالب و جـنـبـش                    زيانـي کـه بـراي ان
ـه بـاشـد       مردمي ميتواند بهمراه داشت
را کامال به ما نشان مـيـدهـد. نـبـود         
حزب سـيـاسـي کـه بـتـوانـد رهـبـري                  
ســيــاســي کــنــد دلــيــل اصــلــي عــدم          
موفقيـت مـردم مصـر در پـيـشـبـرد                
انقالبشان بوده است. از طـرف ديـگـر        
نيز تجربيات يونان و اسپانيا و عـروج    

ــيــرغــم     -ســيــريــزا و پــودمــوس        عــل
 -مواضعي که اين جـريـانـات دارنـد         

ـه مـا        باز هم نقش رهبري سياسي را ب
خاطر نشان ميکند. همه ايـن نـکـات       
در رابطه با ايران اين مسئله را خـاطـر     
نشان ميکند که پديده سياسي مـثـل     
حزب کمونيسـت کـارگـري ايـران کـه            
ـقـت داره بـا              منافع و اهدافـش مـطـاب

درصدي هاي ايـران، بـايـد       ۹۹ منافع 
ـه   بيايد سر جاي خودش قرار بگيرد و ب
اين دور باطل، که يک دوره اي بخشـي  
ــايـــه داري بـــا گـــرايـــش                 از ســـرمـ
ناسيوناليستي بر سر قدرت بـاشـد، و       
در دوره اي ديـگـر بـخـشـي ديـگـر از              
سرمايه داري با هويت مذهبي، پايان 

بدهد و مـردم زحـمـتـکـش و بـخـش                
عظيـمـي از آن جـامـعـه کـه در ايـن                    
وضعيت منفعتي ندارند، بـعـد از ده         
ها سال بتوانند بصورت ريشه اي ايـن    
وضعيت را تغيير دهـنـد و شـرايـطـي          
ـه    انساني را حاکم کنند. براي رسيدن ب
ـه             اين هدف، جامعه ايـران احـتـيـاج ب
رهبري سـيـاسـي حـزب کـمـونـيـسـت              
کارگري ايران دارد و فراخوان پيوسـتـن   
ـه                ـلـيـشـه هسـت و ن به اين حزب نه ک
شعار، بلکه يک ضـرورت و فـاکـتـور           
اساسي و مهمي در پيشبرد و پيروزي 
جنبش ما عليه جمهوري اسـالمـي و     

 اساسا عليه سرمايه داري هست.
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سئوال الزمست بپرسم فراخوان شـمـا     
به فعالين جنبشهاي اجـتـمـاعـي چـه          

 هست؟   
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هســت کــه هــرکــس و هــر انســان                  
دردمندي که براي بـهـتـر شـدن وضـع          
موجـود مـبـارزه مـيـکـنـد و در هـر                   
عرصه اي از مبـارزه عـلـيـه اعـدام و            
براي خالصي فـرهـنـگـي جـوانـان تـا              
مبارزه براي افزايش دستمزدها و حـق    
تشکل و آزاديهاي بيقيد وشـرط و تـا       
جنبش دادخواهي از کشتارهاي دهـه    

شصت و غيره به حـزب کـمـونـيـسـت           
کارگري بپيوندد. مـيـدانـيـد در ايـران           
جــنــبــشــهــاي اعــتــراضــي وســيــع و           
متعددي جريان دارد. حزب ما حـزب     
فعالين اين جنبشها است. هـمـانـطـور     
ـقـاي             که گفتم هر درجه بـهـبـود  و ارت
زندگي مردم در هر عرصه اي امر مـا  
است و همينطور تغيير اساسي وضـع    
ـه                 موجود يعنـي خـلـع يـد از سـرمـاي
دارها و از مفتخورها و رهائي کامـل  
ـه ايـن هـم             جامعه از زير يوغ سـرمـاي
هدف ما هست و اين دو جنبه کامـال  
به هم مربوط هستـنـد. بـنـابـريـن هـر             
کس در هر سطحي چـه خـواهـان يـک         
ميليمتر بهبود و پيشرفت در جامـعـه   
ـه يـک              باشد و چه خواسـتـار رسـيـدن ب
جامعه انسـانـي بـري از تـبـعـيـض و                
ـفـي ايـن             بيحقوقي که هر انسـان شـري
آرمــان را دارد، حــزب کــمــونــيــســت          
ـه هـمـه             کارگري حزب او است. مـن ب
انسانهاي شريف فراخوان ميـدهـم کـه      
به حزب خودتان بپيونديد، نيـروي مـا     
و سياستها و فـعـالـيـتـهـاي حـزب را              
تقويت کنيد و گسـتـرش بـدهـيـد تـا             
بتوانيم به پيروزي برسيم و يک جامعـه  
ـه و انسـانـي را در                آزاد و برابر و مـرف

 ايران متحقق کنيم.       
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دسـامـبـر       ۱۹ عصر روز دوشنبه 
تروريستهاي اسالمي با يک کـامـيـون    
ـه ور              به "بازار کريسمس" بـرلـيـن حـمل
ـه            شده و جنايت هولنـاک ديـگـري را ب
کــارنــامــه ســراپــا جــنــايــتــکــارانــه و           
ضدانساني خود افزودند. در اين اقـدام   

نفر از مـردم بـيـگـنـاه             ۱۲ تروريستي 
ـه      جانشان را از دست دادند و نزديـک ب

 نفر زخمي شدند.  ۵۰ 
احزاب و دار و دسته هـاي دسـت       
راستي و نژاد پرست، ايـن جـنـايـت را         
بــهــانــه اي بــراي دامــن زدن بــه جــو               
خارجي ستيزي و پـنـاهـنـده سـتـيـزي            
ـلـيـغـات مسـمـوم خـود را                  کرده و تـب

 تشديد کرده اند.  
کميته آلمـان حـزب کـمـونـيـسـت            
کــارگــري جــنــايــت تــروريســت هــاي         
اسالمي را شديدا محکوم مي کند و   
صميمانه با قربانيان اين فاجعه اعـالم    
همدردي ميکند. حزب کـمـونـيـسـت         
کارگري همچنين تقالي جريانات نژاد 
پــرســت در دامــن زدن بــه جــو ضــد               

خارجي و پناهنده ستيزي را مـحـکـوم    
مــيــکــنــد.مــا مــعــتــقــديــم تــروريســم        

و راســيــسـم يــکـديــگــر را          اسـالمــي    
تقويت ميکنند. ايـنـهـا دو روي يـک            
سکه اند. هر دو ضـد انسـان، هـر دو             
دست راستي و مرتجع، هر دو دشـمـن   
اکثريت مردم شريف و متـمـدن و هـر        
دو مخل آرامش و امنيت جامعه انـد  
و بشريت بايد از شر هر دو طرف رهـا    

 شود.  
ما هر نوع ممـاشـات و امـتـيـاز          
دادن به جـريـانـات اسـالمـي، بـا هـر                
توجيه و بهانه اي، توسط دول غربي و   
ـه دولـت          همينطور مشروعيت دادن ب
هاي اسالمي را محکوم ميـکـنـيـم و       
ـه       مردم آزاديخواه در سراسر جهان را ب
همبستگي با هم عليه کليه دولت هـا    
و جــريــانــات تــرويســت اســالمــي و            

 راسيسم و فاشيسم فراميخوانيم.  
 

تشکيالت خارج کشورحزب 
 آلمان -کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۱۶ دسامبر  ۲۰ 
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نامه ضميمه از سوي خـانـواده هـاي      
زندانـيـان سـيـاسـي در حـمـايـت از                 
زندانياني است كه اخـيـرا دسـت بـه           
اعتصاب غذا زده اند. اين نـامـه را        
در سطح وسـيـعـي پـخـش كـنـيـم و                 
صداي اين خانواده ها را در همه جـا  
ــم.          ــيـــ ــمـــــايـــ ــكـــــس نـــ ــعـــ  مـــــنـــ

 
 منصوره بهکيش:

ي سرگشاده به زندانيان عزيز و  نامه
 مان: گرامي

آرش صــــادقــــي، مــــرتضــــي         
مرادپور، عـلـي شـريـعـتـي، سـعـيـد              
شيرزاد، مـهـدي طـاهـري و ديـگـر                

ها کـه     زندانيان در تهران و شهرستان
شــان را بــه خــاطــر نــداريــم يــا                 نــام
بار روي سخن ما با  شناسيم. اين نمي

ي شـمـا عـزيـزان            شماست، بـا هـمـه     
زنداني که اعتصاب غذا و بـدتـر از         
آن دوخــتــن لــبــان را بــراي تــحــقــق             

تـان، از       هاي برحق ترين خواسته ساده
ــده            ــزيـ ــرگـ ــاري بـ ــاچـ ــد.     روي نـ  ايـ

با تاسف فراوان در دورانـي زنـدگـي        
خـواه و     هاي آزادي کنيم که انسان مي

دگرانديـش داراي کـمـتـريـن حـقـوق              
انساني خود هستنـد و شـمـا را بـه             

هـا و بـدون          دليل همين محرومـيـت  
رعايت اوليه ترين اصول انسانـي بـه     

ــه         ــتــــ ــداخــــ ــدان انــــ ــد.        زنــــ  انــــ
تان چـيـسـت و بـه          مگر شما خواسته

ايـد؛     چه دليل اعتـصـاب غـذا کـرده        
آرش صادقي "به دليـل بـازداشـت و         

ي    نقض مکرر قانون در روند پـرونـده  
خود و همسرش گلرخ ايرايي، دسـت    

به اعتصـاب غـذاي نـامـحـدود زده            
است"، مرتضي مرادپور براي "عـدم      

قـانـون مـجـازات          ۱۳۴ اعمال ماده 
اسالمي در پرونده خود و مـمـانـعـت     
از آزاديــش"، عــلــي شــريــعــتــي "در            
اعتراض به اجراي حـکـم پـنـج سـال          
ــع                 ــجــم ــراي شــرکــت در ت ــدان ب زن
مسالمت آميز عليه اسيـد پـاشـي"،       
سعيد شيرزاد "در اعتراض بـه عـدم        
رعــايــت اصــل تــفــکــيــک جــرائــم و           
وضعيت زندانيـان بـيـمـار و فـقـدان             
امنيت زندانيان سياسي" لبـانـش را      
دوخته است، و محمدعلـي طـاهـري      
براي اين که محکوميت اش پـايـان       
يافته و آزاد نشده است و ياران او نيز 
در حمايت از وي، خود را بـه زنـدان         
اوين معرفي کرده و در همراهي با او 

 اند.  اعتصاب غذا کرده
شـمـا بـراي          همراهان گـرامـي،   

اعتراض يا خالصي از اين وضعيـت  
ايـد دسـت بـه           بار، مجبور شده اسف

اعتصاب غذا که آخرين دسـت آويـز     
هــر زنــدانــي بــراي تــوجــه بــيــشــتــر            
مسئوالن بـه حـق انسـانـي اوسـت،              
بزنيد، ولي آيا گوش شـنـوايـي بـراي       
رسيدگي به وضـعـيـت شـمـا وجـود             
دارد؟! و شايد هم مسئوالن زندان از  
اين تصميم شما بدشان نيامده اسـت  
و منتظرند تا شـمـا يـکـي يـکـي از             
هستي ساقط شـويـد، بـراي هـمـيـن           

دهـنـد.      هيـچ اقـدامـي انـجـام نـمـي             
مــتــاســفــانــه ايــن شــرايــط دردنــاک          
مربوط به امروز و ديروز ما نـيـسـت    
و کمـتـر کسـي اسـت کـه نـدانـد از                  

تــا کــنــون بــا        ۵۷ ابـتــداي انــقـالب       
هـاي     تـريـن جـوان        بهتريـن و عـاشـق       

هاي تهـران   مبارز و دلير ما در زندان
هـا     ها يا بيرون از زنـدان      و شهرستان

اند و هنوز هـم پـاسـخـي بـر           چه کرده
هـا   عدالتي چرايي و چگونگي اين بي

 اند.  نداده
مـان     هايي که عزيزان ما خانواده

را براي ساختن دنيـايـي انسـانـي از         
ايـم يـا زنـدانـي سـيـاسـي               دست داده

داشته يا داريم، با تمام وجود با شما 
کنيم و آرام و        احساس همدردي مي

قرار نداريم و شـبـي نـيـسـت کـه بـا                
آرامش سـر بـر بـالـيـن بـگـذاريـم و                   

خواهـيـم مـرگ هـدي صـابـر و                نمي
هـا دوبـاره در زنـدان             شاهرخ زماني

دانــيــم کــه       تــکــرار شــود. مــا مــي         
اعتصاب غـذا حـق شـمـاسـت و از              
صميم قلب به تصميم شـمـا احـتـرام         

تان  گذاريم و آرزوي موفقيت براي مي
داريــم، ولـــي اعــتـــصــاب غـــذاي             

به چه قيمتي و در چـه   «نامحدود»
هـاي زخـم        شرايـطـي؟! مـا خـانـواده          

خورده و دادخواه اعـتـصـاب غـذاي         
دانيم و به  نامحدود را خودکشي مي

شدت با آن مخالفيم و ديگر طـاقـت   
 نداريم. 

دانيم که بـرخـي از شـمـا          ما مي
براي هـمـدردي و هـمـراهـي بـا مـا                  

ايـد و اگـر          ها به زندان افتاده خانواده
تان مهم است، بـه     ي ما براي خواسته

درخواست ما پاسخ مثـبـت دهـيـد.       
ما به شدت نگـران سـالمـتـي شـمـا           
هستيم و از همگي شما صـمـيـمـانـه      

تقاضا داريم که هرچـه سـريـعـتـر بـه           
اعتصاب غذاي خود پايان دهـيـد و     
اجـازه دهــيـد بــراي تــحــقـق اهــداف            

تان، ما نيز همراه شما باشيم  انساني
 و به کمک هـمـديـگـر قـدم بـرداريـم.              

واقعيت ايـن اسـت کـه اعـتـصـاب                
غذا، زماني اثربخش است که مـورد  
حمايت مدافعان حقوق بشر داخلي و 

المللي قرار گيرد و متاسفانه در    بين
اي قـوي       اين شرايط که توان يا اراده  

براي حرکتي بالنده و مردمي وجـود    
اعـتـصـاب غـذاي       »ندارد، به ويـژه      

، جز نـابـودي و فـرسـوده         «نامحدود
خواه و خوشحال  کردن نيروهاي آزادي

اي    کردن مسئوالن حکومتي، نتيجه
 پايدار به دنبال ندارد. 

اطمينان داشته باشـيـد کـه درد        
ي    شما درد ماست و ما نيز دغـدغـه  

ايراني آزاد و بدون اعدام و زنـدان و        
شکنجه را داريم و پيگيرانه خواهـان  

ي  آزادي بدون قيد و شرط شما و همه
زندانيان سياسي و عقيدتي هستيم، 

هـاي     خواهـيـم شـمـا انسـان          ولي نمي
شريف که بر حـق خـود بـراي آزادي            

ايــد را از دســت بــدهــيــم.             ايســتــاده
ترديد مسئوليت مرگ شما يا هر  بي

آسيب جدي وارده به هر يک از شـمـا     
ي مقامات مسئول  عزيزان، به عهده

ها  جمهوري اسالمي ايران و سازمان
المللي اسـت     و نهادهاي مسئول بين

هـاي آسـيـب ديـده و              و ما خـانـواده    
دادخواه نيز از شاکيان عمومي شمـا  
خواهيم بود، ولي بـگـذاريـد ايـن راه         
 نــاهــمــوار را بــا هــم طــي کــنــيــم.               

 
ــم               ــيـ ــاشـ ــراز بـ ــرفـ ــده و سـ ــنـ ــايـ   پـ

  ۱۳۹۵ آذر   ۲۹ 
اين درخواست فـوري تـعـدادي         

مـحــدود از زخــمـي شــدگـان داخــل            
 کشور است. 

  
هاي  تعدادي از مادران و خانواده

 شـصـت:      خاوران و کشته شدگان دهه
بـخـش (مـادر لـطـفـي)،                فروغ تـاج  

دخت مختاري و فريبا شريـفـي    پوران
و روژيا افشار(مادر شريفي و دختـر   

ي خـانـواده)، نـاهـيـد رضـوي                و نوه
(مادر هنريار)، فاطمه فروتن(مادر   

پــور)، مــيــنــا ســازور(مــادر             زکــي
پـور، فـاطـمـه          زاده)، هما زکـي   هاشم

رياحي، زهرا رياحي، فاطمه رياحي، 
زهرا رياحي، مـنـصـوره بـهـکـيـش،            
فريده اميرشکاري، مـريـم طـالـبـي،        
منيژه گازراني، فرنگيس عسـگـري،   
فرشته ارسطو، فيروزه خلفي، پـرويـن   
گازراني، مـعـزز خـواهشـي، اعـظـم           

خو، طاهره المعـي، عـاطـفـه        مقدس
پـور، حـمـيـده          المعي، منور يوسـف 

قباخلو، اعظم کبريتي(خواهر حميد  
کبريتي)، مصطفي باواخاني (برادر   

 مرتضي باواخاني)،
هاي  تعدادي از مادران و خانواده

  ي هفتاد تا کنـون:   کشته شدگان دهه
گوهر عشقي (مادر ستار بهشتي)  

فـر     ، مادر اسانـلـو، شـهـيـن مـهـيـن            
(مادر اميـرارشـد تـاجـمـيـر)، اکـرم             
نقابي (مادر سعيد زينالي)، شـعلـه     

ـفـر از                       ۲۹ روز  آذرماه نامه اي بـا امضـاي حـدود شـصـت ن
ـبـاخـتـگـان دهـه             خانواده هاي زندانيان سياسي، خانواده هاي جـان
شصت تاکنون و تعدادي از زندانيان سياسي قـديـمـي خـطـاب بـه           
زندانياني که در اعتصاب غذا به سر ميبرند از جملـه خـطـاب بـه         
آرش صادقي، مرتضي مرادپور، علي شريعتي، سعيـد شـيـرزاد،      
مهدي طاهري نوشته شده و ضمن حمايت قاطع از اعـتـراض بـه          
حق آنها خواهان آزادي فوري و بي قيد و شرط آنها و کليه زندانيان 
سياسي شده اند. در اين طومار به پرونده تک تـک ايـن عـزيـزان و            
پوچي احکامي که به آنها داده شده اشاره شده و در عـيـن حـال از        

 آنها خواسته شده که دست از اعتصاب غذا بردارند. 
روز از اعـتـصـاب غـذايشـان               ۶۰ اين زندانيان کـه بـعـضـا           

ـتـه انـد. بـايـد فشـار بـه                   ميگذرد در وضعيت خطرناکي قرار گـرف
جمهوري اسالمي را بيشتر کرد تا به خواست به حـق آنـهـا گـردن           
بگذارد. يکصدا و همراه با اين کارزار بايد خـواهـان جـامـعـه اي             

بدون زنداني سياسي و بدون اعدام و شکنجه شد. بايد خواهان لغو 
جرم امنيتي براي اعتراضات شد. بايد صداي اين زندانيـان را در       
ايران و در سطح بين المللي رساتر کرد و شعار زنداني سياسي آزاد 
بايد گردد را همه جا طنين انداز نمود. بـايـد چـنـان کـارزار بـراي                
ـيـان سـيـاسـي و            عملي شدن خواست هاي آنها و آزادي کليه زنـدان
عقيدتي را گسترش دهيم که ديـگـر هـيـچ زنـدانـي مـجـبـور بـه                     

 اعتصاب غذا نشود. 
ـيـن اجـتـمـاعـي و                   الزم به توضيح است که بسيـاري از فـعـال

 ۱۷۰۰ فعالين کارگري از اين کارزار حمايت کرده اند. طومـاري     
 نفره نيز در حمايت از آرش صادقي جمع آوري شده است. 

دستگيري فعالين سياسي و اجتماعي نشانه قدرت حکومت 
نيست. ناشي از وحشـت از گسـتـرش اعـتـراضـات اسـت. آنـهـا                      
ميدانند چه خشم و عصياني در جامعه زبانه ميکـشـد. صـفـوف        
ـنـد، از بـن بسـت سـيـاسـي و                    ـن شکننده و بي آبروي خود را ميبي

ـيـن           اقتصادي خود باخبرند و راه چاره را در تشديد فشار بـه فـعـال
ميبينند. با اعتراض متحدانه و سراسري ميتوان حکومـت را از       

 اين تعرضات پشيمان کرد و عقب راند. 
حزب کمونيست کارگري ضمن حـمـايـت از کـارزاري کـه در              
ـيـه خـانـواده هـاي                     ـل ايران براه افتاده، کليه فعاليـن اجـتـمـاعـي، ک
ـيـه تشـکـل هـا و نـهـادهـاي                   ـل جانباختگان و زندانيان سياسي، ک
آزاديخواه و مردم معترض و حق طلب در ايران و کليه سازمانها و 
احزاب و نـهـادهـاي مـدافـع حـقـوق انسـان در سـطـح جـهـان را                             
فراميخواند فعاالنه به اين کارزار بپيونديد و جمهوري اسالمي را   

 هرچه بيشتر تحت فشار قرار دهيد. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۶ دسامبر  ۲۲ ، ۱۳۹۵ ديماه  ۲ 
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ـتـشـر شـده                طبـق گـزارشـات مـن

دو    ۲۰۱۶ دسامـبـر      ۲۰ غروب روز 
بمب با فاصله چند دقيقه در اردوگـاه    
حزب دمـکـرات کـردسـتـان ايـران و               
نزديک مقر دفتر سياسي اين حزب در 
شهر کويه واقع در کـردسـتـان عـراق           
ـنـج                    منفجر شـده اسـت. تـا کـنـون پ
پيشمرگ حزب دمکرات و يک نفر از   
نيروهاي امنيتي کردستان عراق جان 
باخته اند و چهار نفر زخمي شـده انـد       
که حال يکي از زخميها وخيم گزارش 
شده است. در اين اقـدام تـروريسـتـي          
يک نفر از نيروهاي امنيتي حکومـت  
ـتـل                  ـيـز بـه ق اقليم کردسـتـان عـراق ن

 رسيده است.
کميته کردستان حزب کمونيست 
کارگري ايران اين عمل تروريستـي را    
ـيـات     محکوم ميکند. بدون شک عمل
بــمــبــگــذاري و تــروريســتــي عــلــيــه           
اپوزيسيون رژيم جـمـهـوري اسـالمـي        
بايد از جانب همه جريانات سـيـاسـي      
اپوزيسيون محکوم شـود. تـا کـنـون          
همه شواهد نشـان مـيـدهـد کـه ايـن             
ـتــي کــارعــوامــل               عــمــل تــروريسـ
تروريست جـمـهـوري اسـالمـي بـوده             

 است.
ـيـت بـه خـانـواده               ما ضمـن تسـل
جانباختگان اين واقعه تـروريسـتـي و      

آرزوي بـهـبــودي بـراي زخــمـيـهـا، از               
حکومت منطقه اي کردستـان بـويـژه      
اتحاديه ميهني به عنوان حـاکـم ايـن      
منطقه ميخواهيم عامـالن و آمـران       
ايـن عـمـل تـروريسـتـي را بـه مـردم                   

 معرفي کند.
ــان عــراق تــاکــنــون            در کــردســت
حکومت جنايتکار اسالمي، هر جـا    
که امکانش را داشته از اپوزيسيون و 
ـيـن سـيـاسـي             مردم معترض و فـعـال
ضدحکومت اسالمـي تـرور کـرده و          
سعي در ايجاد فضاي وحشت حـتـي     
در کردستان عراق کرده است. انفجـار   
بمب در مقابل دفترسياسي يک حزب 
اپوزيسيـون حـکـومـت اسـالمـي در             
ادامه جنايات تا کنوني اين حکومت 
و در حقيقت گسترش دادن آدمکشي 
هاي اين حکومت است. ما از مـردم     
کردستان عراق و از همه سازمانـهـاي   
مــخـــالـــف حـــکـــومـــت اســـالمـــي        
ميخواهيم متحدانه در مـقـابـل ايـن         
جنايات ايستـاده و مـانـع گسـتـرش            
تروريسم اسالمي در کردستان عـراق    
ـيـن     بر عليه احزاب اپوزيسيون و فعـال

 سياسي شوند.
کميته کردستان حزب کمونيست 

 کارگري ايران
 ۲۰۱۶ دسامبر  ۲۰ 
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 ديويد هاروي عزيز! 
خبر دعوت شـهـرداري تـهـران از         
ــرانــي در                    ـن ــراي يــک ســخـ ــمــا ب ش
همايش"زنـان و زنـدگـي شـهـري" در                

آذر ماه، وسـيـعـا در       ٢٢ و  ٢١ تاريخ 
ايران پخش شده است و البد خـودتـان     
ـلـف در           هم در جريان انتقـادات مـخـت
مــورد حضــورتــان در ايــن هــمــايــش          

 هستيد. 
من يک زن مارکسيـسـت ايـرانـي       
هستم، که معتقدم  شـرکـت شـمـا در         
اين همايش در ايران تحت حـاکـمـيـت     
جمهوري اسالمي، يک تـف سـر بـاال        
ــع                   بــراي کــل جــريــان چــپ و بــه نــف
حکومتگران ايران و اسـالم سـيـاسـي       

 است. 
در تهـران کـافـي اسـت سـري بـه               
خيابانها، مراکز خريد و يا مـحـالتـي      
که مردم در آن زندگي ميکنند، بزنيـد  
تا ببينيد پا بـه کـجـا گـذاشـتـه ايـد.                
کودکان خياباني، زنان کارتون خـواب    
و تن فروش، مردمي کـه از کـمـبـود           
مسکن، کمبود در آمـد مـکـفـي، و           
حتي هواي سالم و امکانات تفريحـي  
عصباني و تحت فشارند، و در عـيـن     
حال فضاي بشدت مردانه و زن ستيز، 
ـتـي و زنـدانـهـاي                 جدا سـازي جـنـسـي
متحرکي به نام حجاب اسـالمـي کـه        
رعايت آن در ايران اجباري و الـزامـي     
است اين برداشت را  بـه روشـنـي بـه             
ـقـط         شما خواهد داد که در ايران نـه ف
شهر که تمام زندگـي مـردسـاالرانـه و         

 ضد زن است. 
ــهــر ســو کــه                  ــان را ب امــا ســرت
برگردانيد در عين حال خواهيد ديد پا 
ـيـايـي گـذاشـتـه ايـد کـه در آن                      به دن
فاشيست هـاي اسـالمـي حـاکـمـيـت            
ـنـد. کسـانـي کـه قـرار اســت                    مـيـکـن

 ميهماندار شما باشند. 
به هـمـان شـهـرداري کـه بـرگـزار                
ـقـه                 کننده اين هـمـايـش اسـت و سـاب
قاليباف و خانواده و اطرافيانش فقـط  
ـيـد بـا يـک               ـن ـي ـب نگاهي بياندازيد تا ب
دستگاه سرکوب، اختالس، و جنايـت  
روبرو هستيد. قاليباف شهردار تهـران   
است، اما همه مردم ايران ميدانند که 
ـقـه     ارتقا مقام در اين حکومت به سـاب

جنايت و آدمـکـشـي ايـن مـقـامـات            
ـبـل از                    ـبـاف ق ـي مربـوط اسـت و قـال
شـــهـــردارشـــدن بـــا فـــعـــالـــيـــت در           
دستگاههاي حـکـومـتـي ديـگـر، بـه            
اندازه کافي سابقه جـنـايـت کـردن در           

 پرونده اش هست. 
بــعــنــوان يــک مــارکســيــســت زن        

ســال اســت بــا ايــن          ٣٦ ايــرانــي کــه     
حکومت دست و پنجه نرم مـيـکـنـم.       
بويژه با زيرزمين هاي وحشتناک ايـن    
حکومت با سلولهاي مـرگ و آمـاده         
سازي زنان و يا همجنسگـرايـان بـراي      
سنگسار سر و کـار داشـتـه ام، مـن               
همواره در اين طرف خط، براي نجات 
جــان کــودکــان مــحــکــوم بــه اعــدام            
فعاليت کرده و در گـوشـهـايـم صـداي        
زنان سنگسار شده و نوجوانـان اعـدام     
شده است. اکنون از اينکه مي شـنـوم    
ـقـد نـظـام        يک سوسياليست و يک منت
کاپيتاليستي و يک مدافع هومانيسـم  
و انسانگرايي، ميرود تـا در مـعـيـت         
جنايتکاران با سخنراني اي که کـمـتـر    
کسي به مضمون آن توجه دارد، بلکـه  
ـنـدگـان آبـرو               بيشترهدف دعـوت کـن
ـتـن در      خريدن براي خود و عکس گرف
کنار ديويد هاروي و مخابره آن به دنيا 

 است، قلبم فشرده ميشود.
ـتـن شـمـا                  اميـدوارم کـه خـبـر رف
صحت نداشتـه بـاشـد. اگـر تصـمـيـم               
گرفته ايد برويد آنوقت اميدوارم روزي 
از نزديک شما را ببينم و بپرسم چـرا و    
اکنون از شما ميخواهم به ايـن نـامـه        
من پاسخ دهيد. سـوال مـن از شـمـا            

 اينست: 
چرا ديـويـد هـاروي و چـپ هـاي              
انسانگرا و مدافع حـقـوق انسـان، بـا           
ـنـد کـه در             صداي بلند اعالم نـمـيـکـن

ـيـانـه           ١٠٠٠ کنار حکومتي که سـال
ـفـر را بـه دار مــيـکـشـد، در کـنــار                     ن
حکومتي که کارگران را معـلـمـيـن و       
دانشــجــويــان و زنــان مــعــتــرض را             
سرکوب ميکند، در کنار حکـومـتـي    
که بر قانون شريعه اسالمي تکيه زده   
و خون زن را نصف خـون مـرد ارزش         
ـنـد و ايـن            گذاري ميکند، نمي ايسـت
حکومت را بـا پـرونـده سـيـاه اعـدام                 
هــزاران نــفــر و بــه گــروگــان گــرفــتــن             

ـيـا      ميليونها نفر در داخل ايران، در دن
 رسوا نميکنند..  

سـاکـن      ١٩٩٠ من کـه از سـال         
اروپا هستم و چون روزانه براي دفاع از 
حقوق و حرمت مردم و زنان در ايـران    
دوندگي ميکنم و در چند سازمـان از    
جمله کميته بين المللي عليه اعدام و   
کميته عليه سنگـسـار و مـهـمـتـر از             
ـيـسـت کـارگـري             همه در حزب کـمـون
ايران فعاليت ميکنم، بارها و بـارهـا       
در نشــســت هــاي بــيــن الــمــلــلــي و              
کنفرانس هايي که سخنراني کرده و يا 
ـتـي     حضور داشتم، سايه بحثهاي مـال
کالتراليست ها و پست مدرنيـسـتـهـا     
در اين جلسات را ديده ام. متفکريني  
که حقوق انسان را جهانشمول تعريـف  
نميکنند و حجاب و سنـگـسـار و زن        
کشي را فـرهـنـگ تـعـريـف کـرده و                  
ـتـظـار           ـنـد. ان تولرانس را تبليغ ميکـن
ـقـد مـا         من اين است که شما با اين ن
نسبت به ايـن گـرايشـات ارتـجـاعـي             

 پست مدرنيستي همراه باشيد. 
شما از کمونيزم و مارکسيسم در   
دنياي امروز حرف ميزنيد و از نـظـر         
ـيـاي      من کمونيزم و مارکسيسم در دن
ـبـش                      ـقـد جـن امروز بـويـژه بـايـد بـه ن
اســالمــي و اســالم ســيــاســي تــوجــه           
بــيــشــتــري کــرده و هــمــه جــنــايــات             
حکومت هاي اسـالمـي و داعـش و          
تروريست هاي اسالمي را مـحـکـوم        
کرده و در کنار ميليونها نفر مـردمـي   
ـيـان             بايستد که زير سـيـطـره ايـن جـان

 خونريز قرباني ميشوند. 
اسالم سياسـي امـروز در مـرکـز           
سياست بين المللي هم بسيار مـطـرح   
است، در اروپا راستها و ضد خـارجـي   
ها با انگشت گـذاشـتـن بـر مـعـضـل            
ـبـش اسـالمـي در اروپـا،              دخالت جـن
ـبـش               عليه فراريان از دسـت ايـن جـن
ـنـد و چـپ و يـا                    فضا سـازي مـيـکـن
مالتي کالتراليست ها و اليت مسلط 
فکري در اين کشـورهـا بـا فـرهـنـگ           
ناميدن جنايت و زن کشي و حـجـاب     
اسالمي و همچنين دولتهاي اروپايـي  
با داد و ستد و ادامـه روابـط حسـنـه           
سياسي و اقتصادي با حـکـومـتـهـاي      
اسالمي عمال در کنار حکـومـتـهـاي     

اسالمي قرار ميگيرند. به اين ترتيب  
مردم عادي در منگنه اسالميستـهـا   
از يکسـو و راسـيـسـت هـا و پسـت                 
ـتـهـاي اروپـايـي از             مدرنيستها و دول
سوي ديگر گير افتاده اند. يک راه حل  
واقعا مارکسيستي بايـد وراي هـمـه        

 اينها و در نقد همه اينها باشد. 
ما چهار دهه است کـه بـا هـمـه           
اينها و بويژه بـا جـمـهـوري اسـالمـي           
مــبــارزه مــيــکــنــيــم و بــا هــمــه ايــن            
ــرم                 ــجــه ن مــعــضــالت دســت و پــن
ميکنيم. ما مردم ايران، ما زنـان در     
ايران و مـا کـارگـران و مـعـلـمـيـن و                 
ـيـسـت هـا و                 دانشجويان، مـا کـمـون
مارکسيستها و چپ جـامـعـه ايـران،       
اين هيوالي اسالمي را مي شناسـيـم   
و هم اکـنـون مشـغـول مـبـارزه بـراي              

ـنـه             ضعيف کردن اين هـيـوال و زمـي
سازي براي سرنگوني ايـن حـکـومـت       
هستيم. در ايران خوشبختانه جنـبـش   
هاي اجتماعي کـه خـواهـان زنـدگـي          
انســانــي هســتــنــد بســيــار گســتــرده         
هستند و اجازه دهيد از سـوي هـمـه          
ايــن مــردم آزاده و مــبــارز و ضــد                 
حکومت اسالمي از شـمـا بـخـواهـم          
ـيـد. ايـن        سفرتان به ايران را کنسل کن
پيام بهتري براي مردم ايـران دارد تـا         
حضور در هـمـايشـي کـه هـمـه مـا                  
ميدانيم هيچ نفعي براي مـردم ايـران       

 در پي ندارد. 
 با احترام مينا احدي

 ٢٠١٦ دسامبر  ٥ کلن آلمان/ 
Minaahadi26@gmail

.com  
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که ناسيوناليستها مهر قوم يا ملتي 
را بر پيشانيشان حک کرده اند تحـت  
ستم هستند. ناسيوناليسم قومي از    
ستمي که بـر بـخـشـي از مـردم روا              
ميشود استفاده سياسـي مـيـکـنـد.        
ناسيوناليسم قومي به سـتـم واقـعـي       
اي که بر مردم معيني روا مـيـشـود      
دست ميبرد و دکان سـيـاسـي بـراي         
اهداف کامال سياسي و اقـتـصـادي        
اش را راه مي اندازد تا بعدا مردم يا 
"ملت" تحت سـتـم يـعـنـي اکـثـريـت             
کارگر و کارکن و زحمتکش جامـعـه   
را چپال کند. نمونه بسيار روشن اين  
حقيقت سياسي اقليم کردستان عراق 
است که در آن احزاب ناسيوناليسـت  
حاکم هستند و همين امروز در يـک      
نبرد طبقاتي و سياسي و اجتمـاعـي   

 با اکثريت جامعه درگير هستند.  
براي ناسيوناليسم قومي "تحت   

ستم" تجزيه و جدايي و به اصـطـالح      
ــت. بــراي                 ــدس اس ــق ــالل م ــق ــت اس
ناسـيـونـالـيـسـم عـظـمـت طـلـب در                  
اپوزيسيون و نـاسـيـونـالـيـسـم خـود             
حکومت اسالمي "تماميت ارضـي"   
مقدس است. و در مـقـابـل هـر دو،          

براي جنبـشـي کـه امـر اصـلـي اش               
آزادي، برابري و حرمت انساني همـه  
انسانها است تنها زندگـي افـراد در       
يـک جـامـعـه رهـا از فـقـر، رهـا از                     
تبعيض، رها از استـبـداد و رهـا از          

 خرافه "مقدس" است. 
از نظر جنبش آزاديخواه و برابري 
طلب، جنبش سوسياليستي، هـدف    
اين است که همـه ايـن انسـانـهـا در            
چهارچوب جغرافيايي هر چه بزرگتـر  
و حتي در دنيايي بدون مرز در کنـار  
هم يک زندگي برابر و آزاد و مـرفـه و     
انساني را تجربه کنند. دنيايي که در 
آن اصالت انسان، آزادي، بـرابـري و         

بدون کـوچـکـتـريـن          –رفاه براي همه 
بـر هـمـه         -استثنـاء و تـبـعـيـضـي             

هويتهاي ساختگي و ايدئولوژيکي و 
سياسي سايه بيافکند. دنـيـايـي کـه        
جان لنون در ترانه جادوانه اش به نام 
"تصور کن" تصور کرد: دنيـايـي کـه         
در آن نه جهـنـمـي زيـر پـايـمـان، نـه               
بهشتـي بـاالي سـرمـان، نـه مـرزي               
ميانمان هست. دنـيـايـي کـه در آن            
همه ما، همه انسانهـا شـريـک هـمـه          

 دنيا هستيم! 

 ۷ از صفحه  

اليحه از دستور مجلس شوند، مـهـر     
خود را زده باشـنـد. امـا بـا رسـوايـي              
تمام ناگزير به انکار اين جعل ابلـهـانـه    

 شدند.
واقعيت اينست که کارگران در جنـگ  
بر سر تعرضي گسترده تر به زندگي و   
معيشت کارگران تحت عنوان "اليحه  
اصـالح قــانــون کــار" تــا هــم اکــنــون              

قدمهاي مهمي به جـلـو بـرداشـتـه و            
توانسته اند، حکومت را زير منـگـنـه    
اعتراضاتشان قرار دهنـد، بـايـد ايـن         
جنگ را تا بـه آخـر بـرد. جـمـهـوري                
اسالمي هرگاه که زير فشار اعتـراض  
کارگران قرار ميگيـرد ، عـقـب مـي           
نشيند تا براي خود فرصتي بـخـرد، و     
باز با دورخيزي ديگر تالش دارد کـار    

 را به آخر برد. نبايد فرضت داد.
تنها با مبارزه اي متحد و سـراسـري      

است که ميشود  تعرضات حکومـت  
اسالمي را گرفت.  کارگران همانطـور   
که توانستند اليحه "اصالح قانون کار 
را در زمان احـمـدي نـژاد از دسـتـور              
دولــت خــارج کــنــنــد ، امــروز نــيــز               
ميتوانند نه تنها  دولـت را وادار بـه             
پــس گــرفــتــن ايــن اليــحــه و ديــگــر             
طرحهاي ارتجاعيش کنند، بلـکـه بـا      
ـنـد    خواستهاي سراسري خود جلو بياي
و کل اين بردگي و توحش را به چالش 

 کشند. 

 ۶ از صفحه  

دولــت مــوظــف اســت حــق حــيــات،          
ــي،              ــرخــورداري از کــرامــت انســان ب
عدالت، آزادي و زندگـي شـايسـتـه را         
براي همه شهروندان ايران، اعم ايرانيان 
مقيم داخل يا خارج از کشور فـارغ از    

مـنـدي از        جنسيت، سن، ميزان بـهـره  
مواهب مادي، وضعيت اقتصادي يـا  
سالمتي جسـمـي، ذهـنـي و روانـي،            

اجـتـمـاعـي، سـبـک          -گرايشِ سياسي
زيستن، باور مذهبي، نژاد، قوميت و 
زبان رعايت و مـحـقـق کـنـد؛". هـمـه              
اينها يعني چرنديات! قـرار اسـت بـر           
"اســاس قــانــون اســاســي جــمــهــوري           
اسالمي" کرامت انساني و عـدالـت و      
آزادي را براي همه شهروندان مستـقـل   
از جنسـيـت و بـاورهـاي مـذهـبـي و                
ـفـس        مليت و قوميت متحقق کنـد. ن
قانون اساسي جمـهـوري اسـالمـي بـا          
ـنـاقـض       هرچه منزلت و برابري است ت
کامل دارد. براي نمونه روحانـي بـايـد       
به اين تناقض جواب دهد که ايـن چـه     
حق و حقوق بـرابـري اسـت کـه زن در             
ازدواج، در طالق، در ديه، در شهادت 
در مسافرت، در خـانـواده و در کـل              
جامعه نصـف مـرد و حـتـي دارايـي              
مردم حساب ميشود اما او از برابـري  
افراد مستقل از جنسيـت "بـر اسـاس         
ـقـل         قانون"حرف ميزند؟ "برابري مسـت
از بــاورهــاي مــذهــبــي" از ايــن هــم               
مسـخــره تــر اسـت. هـمــان قـانــون و                
قوانيني که اين منشور در چـارچـوب     
ـيـن               آن نوشته شده اسـت يـعـنـي قـوان
اسالمي و قرآن و آيت اهللا هـايـش نـه        
ـقـط مسـلـمـانـان را بـر هـمـه غـيـر                       ف
مسلمانان برتر ميشمارند بلکه حـتـي     
قتل بي خدايان و آتئيست ها تـوسـط     
مسلمانان را مباح ميـشـمـارنـد. امـا         
روحاني هميـن را حـقـوق شـهـرونـدي             

 "مستقل از باور مذهبي" ميخواند.
"حق بـرابـر زنـدگـي" در کشـوري کـه                 
دهها هزار کودک به دليل فقر بـه کـار       
خياباني محکوم شده اند، در کشـوري  
که ميليونها بيکار هيچ حق و حـقـوق     
و بيمه بيکاري و هيچ چيز ندارنـد جـز     
گــرســنــگــي، در کشــوري کــه رســمــا          
زندگي زير خط فقر حق اکثريت مـردم  
ـيـار          است و ثروتهاي نجومـي در اخـت
يک دهم در صد مفتخور و جنايتـکـار   
و بي خاصيت حاکم است، و کسـانـي     
که به اين بي حقوقي اعـتـراض کـرده        
ـنـکـه جـنـاب           اند در زندانند، يعني اي
روحاني دارد حرفهاي مهمل مـيـزنـد.    
اين بسيار بديهي است کـه سـخـن از          
حق شهروندي و کرامت انساني و حـق  
زندگي آنهم در چارچوب قانون اساسي 
جمهوري اسـالمـي پـوچ و مضـحـک            

 است. 
روحاني در حـالـي از عـبـارت "حـق                  
زندگي" در منشورش استفاده ميکند  
کــه در هــمــيــن يــک ســال اخــيــر در                
ـفـر کــه                    حـکـومـت خـود او صـدهـا ن
شــمــاري از آنــان کــودک بــودنــد بــه               
جرمهايي که خيليهايش طبق قوانيـن  
ـنـد اعـدام       بين المللي اصال جرم نيست
شدند و از حق سـاده زنـدگـي مـحـروم          
شــدنــد. شــمــار بســيــاري کــارگــران و           
معلمان و فعالين مدني به جـرم دفـاع     
از حقـوق انسـانـي و حـق شـهـرونـدي                
هنوز در زندان بسر ميبرند يا احـکـام     
سنگين زندان را باالي سر خود دارند. 
کل اين "منشور" بـر هـمـيـن مـنـوال               

 است.
تا همينجا هم اين منشور کـذايـي بـا      
چيزي جز ريشخند و ترديـد حـتـي در        
صفوف خود ملي اسالمي ها مواجـه  
نشده است. اما سوال اينست کـه چـه        
دليلي باعث شده اسـت کـه روحـانـي           
منشور حقوق شهروندي بدهد؟ ديـدن    
رد پاي "انتخابات" رياست جـمـهـوري       

اسالمي سال آينده در مـنـشـوري کـه         
ـقـل از         قرار است جهان شمول و مسـت
زمان باشد، نشان ميدهد که داسـتـان   
چــيــســت. روحــانــي حــقــوق خــود را            
ميخواهد. او دارد از حـقـوق خـود و             
همپالگيهايش در برابر جناح ديگر در 
حاکميت دفاع ميـکـنـد. مـيـخـواهـد           
بنام شهروند حق داشته بـاشـد کـه در          
صدا و سيما حـرف بـزنـد و سـانسـور            
ــوق خــودش و                   نشــود. دارد از حــق
رفسنجاني و خاتمي در برابر خـامـنـه      
اي و سپاه پاسـداران دفـاع مـيـکـنـد.           
ـنـده             ـتـخـابـات سـال آي ميخواهد در ان
بگذارند حرف بزند و به حصر و اينـهـا   
ـنـد. ايـن کـل لـب و                محکومش نکن
لباب و نيت روحاني از ايـن مـنـشـور         

 شهروندي است. 
در واقع همان حرف قـديـمـي "اجـراي          
قانون اساسي" که تمام حـرف اصـالح      
طلبان حکومـتـي بـوده اسـت امـروز            
توسط روحاني به زبان "منشور حقوق  
شهروندي" بيان شده است. و اين خـود    
فشار جامعه را بر صفوف حـکـومـت      
بخوبي بازتاب ميدهد. در جامعه اي    
که هرروز کارگران و معلمان و جوانان 
و زنان دارند از حقوق شهرونـدي خـود     
ـنـد و بـراي آن مـبـارزه                سخن ميگـوي
ميکنند اين فشارها کار را به جـايـي     
رسانده است که در نـزاع و کشـاکـش          
ـيـز بـازتـاب           درون صفوف حکومـت ن
خودرا باز مي يابد و سران حـکـومـت    
اسالمي نيز ناچار ميشوند با هـمـيـن      
زبان حرف بزنند و در عين حال خودرا 
ـنـد.               مدافع حقـوق مـردم وانـمـود کـن
مردم و کارگران هم قطعا حتي هميـن  
پايبندي لفظي به حقوق شهـرونـدي را     
در مبارزه خود عليـه کـل حـکـومـت          
اسالمي مورد استفاده قرار خـواهـنـد    
داد. و بر حقوق انساني خود در بـرابـر      
حــکــومــت اســالمــي و آخــونــدهــا و          
 مقاماتش بيشتر تاکيد خواهند کرد. 

 ۱ از صفحه  

پاکروان (مـادر ريـحـانـه جـبـاري)،             
بيگـي و     شهناز اکملي و محمد کريم

بـيـگـي (مـادر و پـدر و                  مريم کريم
بيگي)، حوريه   خواهر مصطفي کريم

گلستاني (مادر بهنود رمضـانـي)،      
زاده طـارانـي (خـواهــر            حـوريـه فـرج     
زاده طـارانـي)، کـبــري            شـهـرام فـرج     

کشـان)،    موسوي (مادر کيوان دامن
مــنــزلــت مــحــمــدي (مــادر احــمــد           

خيـر فـرامـرزي و         )، قدم کارگر نجاتي
غزل محمدي و ژيال احمدي (مـادر،   

  همسر و خواهر شهرام احمدي)،
 تعدادي از زندانيان سياسي قديـمـي:   

ــي   ــل ــر             ع ــب ــان، اک اشــرف درويشــي
  معصوم بيگي، محسـن حـکـيـمـي       

هـاي زنـدانـيـان          تعدادي از خـانـواده   
ــي:   ــاســـــــــــــــــ ــيـــــــــــــــــ  ســـــــــــــــــ

مــعــصــومــه دهــقــان (هــمــســر                 
عبدالفتاح سلطاني)، ربابه رضـايـي    
(همسر رضـا شـهـابـي)، سـيـمـيـن                 

زاده (مـــادر امــــيــــد                عـــيــــوض 
شناس)، معصومه نـعـمـتـي و           علي

محمدحسين دائمي و انسيه دائـمـي   
و هانيه دائمي و محمد مـحـمـدي و      
ــاتــحــي (مــادر، پــدر و                حســيــن ف
خواهران آتنا دائـمـي و دامـادهـاي           

 خانواده) 
منبع: كميتـه مـبـارزه بـراي آزادي             

 زندانيان سياسي

 ۱۲ از صفحه  
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