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 ١٩اوت  ٢٨ -٢٠١٩مرداد ١٣٩٨
دوشنبه ها منتشر ميشود

امر به معرف يواشكي“انصاراﷲ“
آذر مدرسي
اگر مﻼك تشخيص اوضاع ايران را ادعاهاي سران رژيم و
ميدياي رسمي آن قرار بدهيم ،جمهوري اسﻼمي امروز در
منطقه ”مايه ثبات و امنيت“ است ،امريكا را ”شكست“ داده
است و در داخل ايران هم عليرغم تحريمها ،عليرغم نفرت
ميليوني از حاكميت ،عليرغم وضعيت نابسامان اقتصادي و
فقر و فﻼكتي كه در جامعه موج ميزند” ،با اقتدار تمام“
حاكميت ميكند ،گشت انصار براي تحميل حجاب اجباري
به خيابانها ،متروها ،مجالس و  ...ميدانداري ميكند ،هر
صداي مخالفي را خفه ميكنند ،دستگير ميكنند و دادگاهها
”بدون كمترن محابا“ احكام شﻼق و زندان را عليه زندانيان
سياسي صادر ميكنند ....،و ”جامعه حال بدي دارد اما مردم
حالشان خوب است“ .اگر تبليغات و ادعاهايشان را مﻼك
قرار بدهيم جمهوري اسﻼمي وارد دور ديگري از ”اقتدار
داخلي و خارجي“ ،را شروع كرده است.
اما كافي است كمي از اين معركه گيري فاصله گرفت و اين
ظاهر ”مقتدر“ و ”جمهوري اسﻼمي حالش خوب است“ را
خراش داد تا وضع خراب جمهوري اسﻼمي ،بن بست
اقتصادي-سياسي ،شكست ايدئولوژيك آن ،ناتواني اش در
حاكميت كردن ،هراس هر روزه شان از انفجار بشكه باروتي
كه بر آن نشسته اند و برباد رفتن همه ”اقتدار“ شان را ديد!
كافي است گوش را به زمين چسباند تا لرزه هاي اوليه
زمين لرزه اي عظيم و اجتماعي را شنيد! زمين لرزه اي كه
بنيادهاي سياسي-اقتصادي حاكميت را نابود ميكند .زمين
لرزه اي كه حاكمان در قدرت ،خود را براي نه مقابله كه
فرار و جان سالم دربرد از آن خود را آماده ميكنند و همه
محكومين ،در انتظار آن روزشماري ميكنند!

کار ان ھان د وید!
فقر و گرسنگي واقعيتي پذيرفته شده نيست!
مظفر محمدي
معيشت طبقه كارگر و زحمتكشان
تهاجمي سيستماتيك سازمان دهد.
به اعتصابات و تظاهرات كارگري با
نيروهاي ويژه و دستگاه هاي
اطﻼعاتي حمله كند و كارگران آگاه
و مبارز را مورد تعقيب و پيگرد
قرار دهد.

بحران اقتصادي سرمايه داري ايران اداره اقتصاد بر گرده طبقه كارگر و
و عوارض آن از قبيل بيكارى زحمتكشان جامعه افتاده است.
ميليونى كارگران و زحمتكشان ،حتي زماني كه انباشت سرمايه با
كاهش شديد سطح معيشت مردم ،صدور بيش از دو ميليون بشكه نفت
فﻼكت رشد يابنده توده هاى وسيع در روز به قيمت بشكه اي  ٩٠و
زحمتكش ،تورم شديد ،...نه تنها  ١٠٠دﻻر ،وجود داشت ،هنوز طبقه
چشم انداز فروكش ندارد بلكه بطرز كارگر و اكثريت محرومان جامعه
فزاينده اي مدام تشديد مي شود.
زير خط فقر زندگي مي كرد .حل بحران كنونى نظام سرمايه دارى
بحران موجود برخﻼف تبليغات سرمايه داري در شرايط معمول و بشيوه مسالمت آميز و از طريق
ضدكارگري و ضد مردمي رژيم ”غير بحرانى“ خود نيز بر استثمار رفرمهاى اقتصادى براى بورژوازى
صرفا زاييده ي تحريم هاي شديد و عريان و تحميل شرايط مقدور نيست .بورژوازى خود هم
اقتصادي نيست ،بلكه دﻻيل متعدد معيشتى فﻼكتبار بر تودههاى وسيع هيچگونه توهمى نسبت به امكان
عملى تخفيف بحران از طريق
از قبيل رانت خواري ،فساد و كارگر و زحمتكش استوار است.
اختﻼس و تمركز و تصرف رژيم سرمايه داران در ايران همواره مسالمت آميز ندارد و سركوب شديد
داراييهاي جامعه در بنگاه هايي كوشيده است تا به فقر توده ها به مبارزات اقتصادى و سياسى
چون بيت رهبري ،سپاه پاسداران و مثابه واقعيتى ”طبيعى“” ،متعارف“ كارگران و زحمتكشان و رسميت
مراكز مذهبي ،مخارج نيروهاي و ”پذيرفته شده“ رسميت بدهد .بخشيدن به سطح موجود فقر و
وابسته و نيابتي در منطقه ،مالكيت خصوصي بر وسايل توليد را فﻼكت و تشديد آن را تنها راه ادامه
ورشكستگي بخشهايي از صنايع و مشروعيت ابدي ببخشد .به سطح حيات خود ميشناسد.
غيره است و بار سنگين اين نوع
صفحه ٣

مردم كردستان و پيام آشتي اوجﻼن به دولت تركيه
نرمش ”قهرمانانه“ حميد تقوايي
فواد عبداللهي

حميد تقوايي اخيرا با ستايش از
”بيانيه  ١٤نفر“ براي بار چندم
اثبات كرد كه استفاده ايشان و
جناحش در حزب كمونيست
كارگري ايران از فرصت ها ،البته اگر
فرصت زيادي باقي مانده باشد،
”حال بد“ جمهوري اسﻼمي را بايد از اظهارات جبوبانه يكي دست هر فرصت طلبي را در ميدان
از شرورترين و كثيف ترين عناصر اسﻼمي ،يعني جناب ”اﷲ سياست از پشت مي بندد.
كرم“ ،دبير شوراي هماهنگي حزب اﷲ ،شنيد:
هنوز جوهر دنباله روي جريان
اﷲ كرم” :هر كسي معتقد به امر به معروف و نهي از
ايشان از كمپين اتمي و تحريم
منكر لساني در قالب ”تذكر ،عبور و ترك كردن
اقتصادي ،هخا ،اﻻحواز” ،ياشاسين
سريع منطقه ،پرهيز از هر گونه درگيري و تماس
آذربايجان“ ،ائتﻼف با جنبش سبز و
غيرلساني و منتظر نتيجه نماندن“ باشد؛ همان
كشتي نگرفتن با موسوي و كروبي و
نيروي حزب اﷲ خواهد بود“!
نهايتا حمايت شان از دخالت هاي
بشر دوستانه ناتو در سوريه و ليبي
”علما معتقدند در اين نوع منكر بايد تذكر دهيم و
خشك نشده بود كه به يك نقطه
عبور كنيم و منتظر حصول نتيجه نباشيم بنابراين
تﻼقي جديد با باندهاي ”اصﻼح
تﻼش مي شود با موضوع منكر به هيچ وجه تماس
طلب“ ناراضي و ناسيوناليست هاي
يا حتي درگيري لفظي صورت نگيرد“!
اختراع ”عالمانه“ چنين سوراخ موش و گريزگاهي ،ميتواند كرد سرگردان در ”مركز همكاري
احزاب شرق كردستان“ رسيده اند.
تنها از دستگاه فكري ”علماي اسﻼمي“ صاعد شود !
خاصيت ”جادويي“ اينگونه تﻼقي ها
از
اين اعتراف فﻼن پادو درجه صدم ”نظام“ به هراس
و بيانيه ها نه از امكان يا عدم امكان
اجرا شدن مفاد آنها ،بلكه در
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ظرفيت هايي است كه براي دخالت
در آينده ايران در سير سرنگوني
جمهوري اسﻼمي در حال مهندسي
است؛" راهكاري "كه يك سر آن
روي ميز كار آقاي رئيس جمهور
روحاني ،سر ديگر آن در دفتر آقاي
پهلوي ،سر ديگر آن در ”مركز
همكاري احزاب شرق كردستان“ و
صد البته در حمايت بي دريغ حزب
”بي بي سي“ است .معجوني كه
فقط و فقط براي اين درست شده
كه ناتواني و زبوني جمهوري اسﻼمي
در مقابل اعمال اراده مستقيم مردم
جهت دخالت در سرنوشت شان را
جبران كند و فورا تا قبل از به
ميدان آمدن مدعيان ديگر ،قال
قضيه را بكند! انگاري دوباره
دستاني پشت پرده سياست
مي خواهند ماجراي ديده شدن
عكس ”امام“ در ماه را زنده كنند؛
البته اين بار نه در ماه بلكه درست
وسط ناف تهران! در اين بازار مكاره
حضور چهره هاي ”اصﻼح طلب ”

فعال مدني و هنري و زنان ،كه
بخشي از آنها نقشي در حاكميت
نداشته اند ،تنها چاشني اين بيانيه
ها است.
- ١اين تﻼقي جديد ،رعد در آسمان
بي ابر نيست؛ اوضاع سياسي امروز
در ايران گواه اينست كه كل
بورژوازي ايران چه در اپوزيسيون و
چه در پوزيسيون ،بعد از خيزش
هاي ديماه  ٩٦و به دنبال آن ،عروج
آلترناتيو شورايي طبقه كارگر ،در
صدد راهي براي مهار آنند .در
حاليكه حاكمين شمشيرشان را
براي فعالين شوراها تيز ميكنند و
باندهاي ناراضي درون حكومت هر
لحظه خطر پايين را گوشزد ميكنند
و هر روز بيانيه پشت بيانيه صادر
ميكنند ،امثال حميد تقوايي هم با
روغن و نعناع داغ دادن روي “بيانيه
 ١٤نفر“  ،اين ماجرا را به ادامه
خيزشهاي ديماه  ٩٦سنجاق ميكند
تا پشت يك باند ناراضي درون
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عبداﷲ اوجﻼن بعد از هشت سال ممنوع
المﻼقات بودن ،سرانجام در ماه مه وكﻼي
خود را ديدار كرد .او در  ١٧مرداد ماه ،از
كانال وكﻼيش پيام آمادگي خود و
سازمان تحت رهبري اش پ ك ك ،براي
آشتي با دولت اردوغان را اعﻼم كرد.

سيستماتيك مورد تبعيض و سركوب قرار
گرفته اند ،اظهارات اوجﻼن مبني بر اينكه:
”حكومت بايد كارهايي را كه ضروري
است انجام دهد“ ،خالي از كمترين
تعهدي براي دولت تركيه در قبال مردم
كرد زبان اين كشور است.

همزمان با اين اقدام تعدادي از شخصيت
هاي ناسيوناليست كرد در ايران نيز طي
نامه اي سرگشاده به اردوغان از او
درخواست كردند كه به جنگ با ”كردها“
پايان و عبداﷲ اوجﻼن را آزاد كند .تا
كنون مراد قريﻼن از رهبران پ ك ك
اعﻼم كرده است” :پ ك ك از دستورات
اوجﻼن پيروي ميكند ،اوجﻼن نماينده ما
است“.

وارد شدن به سيكل مذاكره-آتش بس
براي پ ك ك ،طبق سنت سياست هاي
احزاب اين جنبش ،بازهم سير به بازي
گرفتن سرنوشت مردم كرد زبان در اين
كشور است.

پيام آتش بس يكجانبه رهبر زنداني پ
ك ك ،در عمل چيزي جز تقويت دولت
اردوغان و دست باﻻ پيدا كردن فضاي
شوينيستي ترك در تركيه را به دنبال
در بيانيه اي كه از زبان اوجﻼن نقل شده ،نخواهد داشت.
آمده است” :تﻼش من اين است كه فراخوان به ”آتس بس و خلع سﻼح“
فضايي براي كردها بازكنم .بياييد مشكل اوجاﻻن را بايد در كنار سياست احزاب
كردستان را حل كنيم .ظرف يك هفته كردي در ايران در بازگشت به دامان
ميتوانم وضعيت و احتمال درگيري را از جمهوري اسﻼمي ،در كنار موقعيت احزاب
ميان بردارم .من ميتوانم مسئله را حل برادر پ ك ك در سوريه و ...گذاشت تا
احزاب
كنم ،به خود كامﻼ اطمينان دارم و براي به ابعاد بن بست امروز
رسيدن به يك راه حل آماده ام .ولي ناسيوناليست كرد پي برد.
حكومت بايد كارهايي را كه ضروري است
انجام دهد... .كردهاي تركيه به يك احزابي كه كمترين ربطي به به حل
دولت مستقل در چارچوب فعلي كشور معضل مردم كردستان و “پايان ستمگري
تركيه و مناسبات تاريخي تركها و كردها ملي“ در كردستان ندارند .احزابي كه از
بيحقوقي مردم در كردستان تركيه ،درجه
نيازي ندارند“.
دو محسوب شدن مردم كرد زبان ،ارعاب
برخي از رسانه ها به نقل از پيام اوجﻼن و كشتار آنها ،پخش سموم شونيستي با
اشاره دارند كه او از پ ك ك خواسته پرچم ناسيوناليسم ترك ،ارتزاق ميكنند.
است كه ”كنگره خلع سﻼح بگذارند و يك با تسليم رهبري پ ك ك قرار است بار
تصميم تاريخي بگيرند“.
ديگر ادامه محروميت مردم كرد زبان در
اين اولين بار نيست كه پ ك ك و رهبر تركيه و تداوم شكاف بين كرد و ترك در
در بند آن براي پايان دادن به جنگ با صفوف مردم زحمتكش تركيه ،وجه
دولت تركيه اعﻼم آمادگي ميكنند .اين معامله و سازش با دولت تركيه قرار
حزب در چند مورد و از جمله در سال بگيرد.
 ٢٠١٣بطور يك جانبه و براي نشان دادن راه حل پايان دادن به مصائب مردم در
حسن نيت خود به دولت اردوغان ”اعﻼم كردستان تركيه ،پايان دادن به ستمگري
آتش“ بس كرد.
ملي ،نه باج دهي به ناسيوناليستهاي كرد،

پيام يك جانبه رهبري پ ك ك در
شرايطي اعﻼم ميشود كه دولت فاشيست
اردوغان تعرضي وسيع به نيروهاي پ ك
ك در تركيه ،عراق و سوريه را سازمان
داده است .همزمان بن بست احزاب
ناسيوناليست كرد ،كم شدن شكاف دولت
هاي منطقه و محدود شدن ميدان مانور
پ ك ك  ،براي رهبري اين سازمان راهي
جز ”تسليم“ بي قيد و شرط ،باقي
نگذاشته است.
”پيام آشتي“ و ”آتش بس“ و ”تﻼش براي
ايجاد فضا براي كردها“ و ”حل مشكل
كردستان“  ،كه در پيام اوجﻼن بعنوان
هدف اعﻼم شده است ،در شرايطي كه
اين بيانيه صادر شده است ،فاقد كمترين
محتوايي است.
از نقطه نظر منافع مردم كرد زبان در
تركيه ،كه تاريخا زير فشار دولت هاي
فاشيستي ترك در اين كشور ،بطور

احزاب و سازمان ها و شخصيت هايشان،
و نه كرنش در مقابل دولتهاي مستبد و
جنايتكار منطقه است .پايان دادن به اين
ستمگري رفراندم در مناطق كرد نشين
برسر حق شهروندي برابر و يا جدايي و
تشكيل دولتي مستقل است.
امروز حل مسئله كرد و خاتمه دادن به
ستمگري ملي در كردستان تركيه ،تنها و
تنها بر دوش نيروهاي كمونيست،
آزاديخواه و متمدن افتاده است .براي حل
اين معضل واقعي عﻼوه بر ضرورت مبارزه
همه جانبه عليه دولتهاي فاشيست حاكم،
بايد دست ناسيوناليستهاي كرد و
سواستفاده آنها از مصائب مردم كرد زبان
را ،كوتاه كرد.
حزب كمونيست كارگري -حكمتيست
)خط رسمي(
 ٢٧مرداد  ١٨ - ١٣٩٨اوت ٢٠١٩
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”نرمش قهرمانانه“
حكومتي بر عليه جناح خامنه اي پنهان
شود .مرحبا به اين ذكاوت!
اين موضع تازه اي نيست؛ هميشه كار
احزاب و جرياناتي كه در نيمكت ذخيره
بورژوازي جا خوش كرده اند ،همين بوده
است .براي نمونه در دوره انقﻼب ،٥٧
جريان خميني مردم را به تاسوعا و
عاشورا در خيابان فرا خواند )همان
خياباني كه آقاي تقوايي سنگ راديكال
بودن آن را به سينه ميزند( تا بند خود را
بر گردن جنبش اعتراضي عليه حكومت
شاه محكم كند و چهره اجتماعي از اسﻼم
به خورد جامعه دهد .تقريبا همه جريانات
چپ در آندوره ،همين موضع سياسي
امروز آقاي تقوايي را اتخاذ كردند .نه تنها
به مردم هشدار ندادند كه خميني
ضدانقﻼب است و براي سركوب انقﻼب
ساخته پرداخته شده است ،بلكه فكر
ميكردند با پرچم" همه با هم“ و" برقرار
باد جمهوري دمكراتيك خلق“ و ”زنده باد
انقﻼب توده ها“ مهر خود را بر انقﻼب
خواهند كوبيد .اين چپ فكر ميكرد كه
روي دوش خميني ميتوان" سوسياليسم "
و جنبش مترقي ساخت .اما اين ميسر
نشد؛ معلوم شد روي دوش ارتجاع تنها
ارتجاع ”مي شكفد“ .آقاي تقوايي هم
نميتواند پشت سنگر ضديت با خامنه اي،
روي دوش باندهاي ناراضي درون
حكومتي" سوسياليسم "را متحقق كند.
رابطه چپ  ٥٧با جنبش ملي  -اسﻼمي
نزديكتر از اين حرفها بود .ماحصل آن
رابطه به حزب توده و اكثريت تبديل شد.
امروز ،حميد تقوايي عزمش را جزم كرده
كه جاي آن چپ را به اميد استحاله
جمهوري اسﻼمي به جمهوري ايراني
بگيرد؛ به همان اندازه كه مشكل رضا
پهلوي ”حكومت ايدئولوژيك“ است ،به
همان اندازه نيز مشكل تقوايي جمهوري
اسﻼمي با پيشوند خامنه اي است؛ به نظر
ميرسد كه تقوايي و يارانش در آغاز راهي
باشند كه حزب توده به پايان رساند.
- ٢واقعيت اين است كه اوﻻ ،عقب نشيني
آمريكا و شكست پروپاگاند" دخالت
نظامي "اش در ايران ،صفوف اپوزيسيون
راست و چپ بورژوازي ايران را نيز همراه
با خود دچار تشتت و بحران كرد؛ از مدل
جا افتاده آن مثل آقاي پهلوي تا مدل
مافيايي آن چون سازمان مجاهد ،از مدل
فرصت طلب اكثريت  -توده تا احزاب
ناسيوناليست كرد در ايران و تا حزب
كمونيست كارگري كه دنباله رو كمپين
اتمي و تحريم اقتصادي بود ،تمام اميد
خود براي سرنگوني رژيم و گرفتن سهمي
از قدرت را به دخالت آمريكا و دخالت
ارتجاعي ترين نيروهاي سرمايه در جهان
گره زده بودند .تحريم اقتصادي ايران
براي همگي شان مرحله اي در راستاي
اهداف استراتژيك آنها ،يعني سرنگوني
رژيم بود .جمهوري اسﻼمي با هر پرچم و
هر نيرويي سرنگون شود ،به شرطي كه با
دخالت متشكل و متحد مردم از پايين

نباشد ،دريچه اي براي ورود همه آنها
جهت نيل به پيروزي تعريف ميشد.
ثانيا ،عروج آلترناتيو شورايي طبقه كارگر
در ادامه خيزشهاي ديماه  ،٩٦عمﻼ
ميخي بر تابوت ماهيت سياسي -
اجتماعي اپوزيسيون بورژوايي كوبيد؛ اين
اپوزيسيون نهايتا ،راهي جز دست بدست
شدن قدرت از باﻻ در اشكال كودتا يا
”انقﻼبات مخملي“ با تكيه بر جناح هاي
ناراضي درون حاكميت نيافت؛ به اين
اعتبار ،هدف امروز همه آنها مشترك
است؛ سناريوي" عبور مسالمت آميز "كه
”بيانيه  ١٤نفر“ به آن اشاره ميكند روي
ديگر سكه انقﻼبات نارنجي در بلوك شرق
است .قرار است پس از رفتن خامنه اي و
تحويل دادن زندان و پليس و ارتش و
بخشا سپاه و اطﻼعات به بخش ”غير
ايدئولوژيك“ رژيم ،بحران حاكميت
بورژوازي در ايران را روتوش كنند !اين
تحرك اما در دنياي واقعي ،در مقابل
حركت و جنبشي است كه در جامعه
جريان دارد! در مقابل سازمانيابي از پايين
است و تمام تﻼش حكومت در دستگيري
و زندان و سركوب فعالين اين جنبش،
مقابله با آن است!
در نتيجه ،كﻼه ”بيانيه  ١٤نفر“ بيش از
آن گشاد است كه برسر جنبش كارگري،
جنبش زنان ،جنبش معلمان و
بازنشستگان و دانشجويان و بيكاران برود.
از اين نمد براي سازمان دادن جنبشي
براي دست بدست شدن قدرت از باﻻي
سر مردم ،كﻼهي ساخته نخواهد شد.
- ٣در روند عروج آلترناتيو شورايي طبقه
كارگر ،در پروسه به حاشيه راندن
اپوزيسيون راست و آلترناتيوهاي آن
توسط كمونيستها ،حميد تقوايي و
جناحش مسير سازش با جناح راست
خود را انتخاب كرده اند؛ منفعت جنبش
ايشان اقتضا ميكند كه ”اپوزسيون
اپوزسيون "نباشد؛ دفاع از ”بيانيه ١٤
نفر“ ،بهانه اي براي يافتن متحدين دست
راستي ”جديد "است .متحديني كه با
خيزش هاي ديماه و عروج بﻼواسطه
آلترناتيو طبقه كارگر به حاشيه جامعه
رانده شده اند .هدف تقوايي كماكان قالب
كردن سياست ”همه با هم تا سرنگوني
جمهوري اسﻼمي“ آنهم تحت نام كارگر و
كمونيسم به جبهه متحد ”سرنگوني
طلبان“ است.
ايشان بطور قطع متوهم نيست .فريب هم
نخورده است .گمراه هم نشده است.
جنبش واقعي آقاي تقوايي ،انقﻼب ايشان،
كمونيسم ايشان و راه روشن اينها همين
است كه خود به زبان خود بلند بلند
ميگويند .اما هر نيروي مدعي كمونيسم را
نميشود همان كمونيسم ماركس و
حكمت نام نهاد؛ اگر اينگونه بود بخشي از
مانيفست كمونيست به توضيح و نقد اين
نوع كمونيسم ها اختصاص پيدا نميكرد.
اگر اينگونه بود بخش زيادي از آثار
حكمت به نقد كمونيسم بورژوايي معاصر
اختصاص نمي يافت و كمونيسم كارگري

زده باد و یا م

ماره ٢٧٠

فقر و گرسنگي
جمهوري اسﻼمي با مفسدين و اختﻼس
چي هايشان در همه ي پست ها از بيت
رهبري و سپاه تا هر سه قوه مقننه و
قضاييه و مجريه در مقابل فﻼكت جامعه
نظاره گر اند .سخنگويان سرمايه داران
ايران در قالب دولت و مجلس و آيت اﷲ
هه به مردم مي گويند كم بخوريد .روزي
يك وعده غذا بخوريد .عقل معاش داشته
باشيد .خرج يك روز را ده روزه بخوريد .و
اين يعني دولتمردان و سرمايه دارن از
قبل ثروت و سود و غارت داراييها و از
قبل خون كارگران و زحمتكشان و
فرهنگيان و كاركنان اين جامعه هر روز
چاق وچاق تر و مردم هر روز فقير و
گرسنه تر مي شوند.
سياستهاى چون يارانه ها ،كار مجاني
تحت عنوان ”كارورزي“ ،سيستم بهزيستي
ها ،كميته امداد ،صندوق هاي قرض
الحسنه و غيره ،نه تنها فﻼكت را تخفيف
نداده است ،بلكه نشانه ي عجز رژيم در
ارتقاء سطح معيشت كارگران و
زحمتكشان است.همين اندازه كار كردن
چرخ هاي توليد هم مستلزم تشديد فقر و
فﻼكت توده هاست .مستلزم كار بيشتر،
مزد كم تر و استثمار و سودآوري ﻻزم
است.
توهماتي كه بورژوازي بر مبارزات بخش
وسيعى از توده هاى كارگر و زحمتكش
بخصوص در بخش هاي مهم توليدي كه
كارگران از توان مبارزاتي بيشتري
برخوردارند ،تحميل كرده است ،افزايش
ساﻻنه ناچيزي به دستمزدها كه عملي
شدن آن هم به كارفرماها و صاحبان
كمپاني ها واگذار شده است ،وخامت
بحران اقتصادى را تخفيف نمي دهد
وچيزي جز ايجاد شكاف در صفوف طبقه
كارگر نيست.
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اوجگيري اعتراضات بزرگ اجتماعي را
فراهم كند .اما براي بسيج توده هاي
وسيع كارگر و زحمتكش براي مبارزه بر
سر تصرف قدرت سياسي در گرو ايجاد
شرايط ذهني ﻻزم و دخالت موثر
كمونيست ها در مبارزاتي است كه
كارگران و زحمتكشان ناگزير ولو
خودبخودي و پراكنده در مقابله با فقر و
گرسنگي و فﻼكت تعقيب مي كنند.

ابزار اتحاد و همدلي جمعي و دخالت توده
ي كارگران در تصميم گيريها و اتكاي
رهبران به اتحاد و همبستگي توده ي
كارگران است .مجامع عمومي منظم
كارگري مرجع انتخاب هياتهاي نمايندگي
كارگري و مكانيسم عزل و نصب
نمايندگان است .متكي كردن سنديكاها،
انجمن ها و ديگر تشكل هاي مستقل
توده اي كارگران به سنت شوراهاي
كارگري است .شوراهاي كارگري ابزار
اعمال قدرت در مبارزه اقتصادي امروز و
كسب قدرت سياسي آتي است .

كارگر شاغل و بيكار و همسران و
فرزندانشان و در همبستگي با محرومان
جامعه و بعنوان پيشروان و صاحبان
جامعه ابراز وجود و معرفي مي كند.
مساله معيشت ،بيمه بيكاري ،دستمزد
متناسب با تورم و باﻻي خط فقر،
سوبسيدهاي مختلف .يارانه چند برابر
امروز ،طب ارزان ،حمل و نقل ارزان
و،...همه اين كارها جايش در كارخانه،
محل كار و محﻼت كارگري و ميان
كارگران بيكار و فصلي و دستفروشان و
تن فروشان و گرسنگان است.

طبقه كارگر و زحمتكشان ايران ،امروز
يك خواست سراسري و عمومي و همگاني
دارد” :معيشت و رفاه و آزادي جامعه بايد
تامين شود“ هيج انساني بخاطر معيشت
نبايد تن فروشي كند .نبايد معتاد شود،
نبايد كودكانش كار كنند ،نبايد اعضاي
بدنش را بفروشد ،نبايد كولبري كند.
نبايد ذلت و خفت و خواري بكشد و
تحقير شود.

همچنين ،در مبارزه براي معيشت و رفاه و
آزادي ،محﻼت نقش مهمي دارند.
كارگران بعﻼوه ي كار در كارخانه ها و
مراكز توليد و خدمات و غيره ،در محﻼت
كارگري و زحمت كش نشين زندگي مي
كنند .فعاليت محله اي كارگران جزئي از
مبارزه طبقه كارگر در محل زيست است.
كار محله اي به معناي تامين رفاهيات
محله از مسكن ،آب و برق و بهداشت،
اموزش ،مهد كودك ها ،صندوق هاي
همياري و كمك به بينوايان و بيماران و
بيكاران ،تعاوني هاي محله براي خريد و
فروش ارزان مايحتاج ضروري ،...همه و
همه كار محله اي در محل زيست
كارگران و در محﻼت كارگري محسوب
مي شوند .و همه اين ها به معني كنترل
محﻼت كارگري و زحمتكشان با دخالت و
مبارزه و ابتكارات توده اي است .كم
توجهي به محﻼت زيست كارگران و
زحمتكشان و مبارزه و سازمان دادن
ابتكارات توده اي براي دخالت جمعي و
مستقل مردم ،به معناي ايستادن طبقه
كارگر روي يك پا است.

جامعه ايران صف عظيمي از فعالين
كمونيست و سوسياليست كارگري و
سياسي و مدني و انساندوستان و
شرافتمندان را دارا است كه مي توانند
لوﻻي اتحاد و اجتماع توده هاي كارگر و
زحمتكش در مبارزه براي تامين معيشت
و رفاه جامعه شوند و امر متحد كردن و به
حركت در آوردن مردم ،در كارخانه،
مدرسه ،دانشگاه ،در محله ،در پاتوق هاي
كارگري و مردمي ،...را برعهده گيرند و
آزادي ،برابري را به افق توده هاي هر چه
وسيع تري در جامعه تبديل كنند!

خيزش ديماه  ٩٦نشان داد كه جامعه به
تداوم فقر و گرسنگي تن نمي دهد و به
زندگي زير فقر عادت نمي كند.

ابراز وجود بخش مهمي از طبقه كارگر در
اعتصابات قدرتمند هفت تپه و فوﻻد اهواز،
با خواست ”نان ،كار ،ازادي و اداره
شورايي“ ،نمايش قدرت طبقه كارگر اگاه
براي دفاع از معيشت و آزادي كل
محرومان جامعه ،دفاع از زنان اسير
تبعيض جنسي ،زنان سرپرست خانواده تا
تن فروشان و معتادان و گرسنگان ،...است.
نمايش روحيه مبارزه جويي ،شعارهاي
راديكال ،طرح تشكيل شوراهاي كارگري،
تجربه ي هيات هاي نمايندگان منتخب
مجامع عمومي ،يكپارچگي ،اتحاد ،رفاقت
و همبستگي و همدلي صفوف نمايندگان
و رهبران كارگران و همبستگي توده هاي
زحمتكش شهرها است .اين دستاورد و
سنتي بغايت با ارزش و سكويي براي
جهش طبقه كارگر و زحمتكشان بسوي
پيروزيهاي پي درپي است.

اينك در شرايطى كه فﻼكت توده ها
تشديد ميشود و عوامفريبىهاى رژيم رنگ
ميبازد ،شعارهاى اقتصادى و سياسي با
هشياري طبقاتي بيشتر در سطح جامعه
طرح شده و زمينه هاى مادى بسيج توده
اي و دوره جديدى از اعتراضات و
اعتصابات وسيع شروع شده و ادامه خواهد
يافت.
تشديد بحران اقتصادي و فﻼكت ،مي
تواند بخودي خود زمينه ي گسترش و

اداره شورايي كارخانه و جامعه ،مستلزم
خاتمه دادن قطعي به سيستم دولتي و
كارفرمايي كنترل كارخانه توسط شوراهاي
اسﻼمي و خانه كارگر و انجمن هاي
صنفي گوش به فرمان كارفرماها است.
مستلزم ايجاد تعاوني هاي كارگري و رفع
موانع آن است .تشكيل صندوق هاي
كارگري چه بهنگام اعتصاب و چه
همياري كارگري مستمر است .مستلزم
مجامع عمومي منظم كارگري بعنوان

”نرمش قهرمانانه“

انقﻼبات ايستاده و ماهيت ارتجاعي آنها را
با حوصله افشا كرده ايم.

شكل نميگرفت؛ كمونيسم بورژوايي ،خرده
بورژوايي و ارتجاعي ،تاريخي به قدمت
كمونيسم ماركس دارد .بخش مهمي از
ادبيات كمونيسم كﻼسيك هم نقد همين
كمونيسم هاي ارتجاعي و غير كارگريست.
كمونيسم ما و طبقه ما بار ديگر ثابت كرد
كه هيچ قرابتي با جنبش سبز ،جنبش
ناسيوناليستي آذربايجان ،كردستان،
بلوچستان و خوزستان و هخا در تهران ،با
بيانيه هاي رنگارنگ ”انقﻼبيون مخملي "
ندارد .ما هميشه در مقابل اينگونه
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نكته قابل ذكر در علت پنچر شدن تمام
اين" انقﻼبات" ،شبح آلترناتيو شوراهاي
كارگري در ايران است؛ شبحي بر فراز
جامعه كه عزم كرده سناريوهاي بورژوايي
را همراه جمهوري اسﻼمي از جامعه جارو
كند .اين مهم ،مايه مباهات همه ماست.
تفاوت بنيادي حزب ما با جبهه مشترك
تمام احزاب و گروههاي اپوزيسيون از
راست تا چپ بر سر مسئله ”انقﻼب و
سرنگوني“ همينجاست!

مراكز كار و محﻼت زندگي كارگران و
زحمتكشان دو ركن اساسي مبارزه
طبقاتي عليه فقر و نداري و گرسنگي و
زدودن شائبه هاي ياس و استيصال است.
بعﻼوه كار محله اي و مبارزه در محل هاي
زيست ،موجب ايجاد فضايي انساني،
انساندوستانه ،حاكي از همبستگي طبقاتي
كارگران و محرومان و فضايي ازاد براي
نفس كشيدن به نفع ازادي و حرمت
انساني زن و مرد و كودك در محﻼت
است .همچنين كار محله اي بموازات
وهمزمان با مبارزه در محل هاي كار براي
معيشت ،دستمزد مكفي و بيمه بيكاري،
طبقه كارگررا به مثابه يك خانواده با
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طبقه كارگر ،زحمتكشان و محرومان
جامعه در مراكز كار و محﻼت زندگي مي
توانند دشمن را در محاصره خود قرار
دهند و حلقه محاصره را روز بروز تنگ و
تنگ تر كنند.
دولت در مقابل تامين معيشت جامعه،
مسئول است .دولت موظف است معيشت
همگان را تامين كند .اگر نمي تواند كنار
برود .در جامعه ايران آن اندازه انسان
كارگر و زحمتكش و روشنفكر آگاه و
مبارز و سوسياليست و انساندوست و مدير
و مدبر هست كه بتواند جامعه اش را
طوري سازمان دهد كه هيچ كس محتاج
خوراك و مسكن و درمان و نيازمندي
هاي ضروري زندگي نشود.
تامين معيشت جامعه و تﻼش براي
زندگي بهتر ،در ايران نه منطقه اي است،
نه قومي  ،نه ملي .سراسري است .به
وسعت جامعه چند ده ميليوني ايران
است .تامين معيشت امري عمومي است و
جواب سراسري دارد .همسرنوشتي
طبقاتي و همبستگي سراسري مي خواهد.
اين يك عرصه بسيار حياتي و مهم و
انسان محور امروز جامعه ايران است.
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ناباوران ميگذارد!

”امر به معروف“
جنبش توده اي براي به زير كشيدن رژيم،
نيست! اين اعترافات جبوبانه رئيس حزب
اللهي ها ،فاﻻنژهاي سال  ،٥٧است كه
سازماندهي اسيد پاشي ،قمه زني ،چاقوكشي و
پونز بر پيشاني زنان بد حجاب زدن” ،لباس
شخصي“ هايي كه از به آتش كشيدن خوابگاه
دانشجويان در سال ” ٧٨پيروز“ بيرون آمدن
تا نيروي اجراي فرمان ”آتش به اختيار“ خامنه
اي در سال  ،٩٥را در پرونده دارند!

اين حال و روز نيرويي است ،كه ظاهرا فقط
نامش بايد رعشه به اندام هر انسان آزاديخوهي
بيندازد! نيرويي كه امروز طبق ”مصلحت روز“
نظام ،توسط علماي اسﻼمي آموزش جديدي
به آن داده ميشود! براي “پرهيز از درگيري“ با
مردم ،يعني فرار از كتك خوردن توسط مردم،
نبايد منتظر نتيجه ”تذكر لساني“ شود !
طبق دستورالعمل امروز ،كه مطابق نيازهاي
امروز نظام است” ،تذكر لساني“ ،يعني امر به
معروف از اين پس يواشكي ،اجر خواهد شد.
يعني بايد اين ”امر“ را در هوا نشخوار كرد و
سپس بسرعت نه تنها از محل كه از منطقه پا
به فرار گذاشت! ميدانند كه بايد شانس بيآورند
كه در محل و منطقه در دسترس
”امرشوندگان“ قرار نگيرند ،تا ”امرشوندگان“
”شكرميل كردن“ يواشكي شاگردان اﷲ كرم و
حزب اﷲ و انصاراﷲ را با ”امر محكم و علني و
با صداي بلند“ خود توي گوشش شان نزنند!
آموزش ميدهند كه حزب اﷲ و انصاراﷲ و
مامورين خدا براي انجام وظيفه و ”امر به
معروف“ ،بهتر است حفاظت از ارزشهاي
اسﻼمي را به پليس شهرباني و راهنمايي و
رانندگي بسپارند بلكه با جريمه و ابزار مناسب،
چهره اسﻼمي جامعه را حفظ كنند .اين
واقعيت حال جمهوري اسﻼمي است كه اﷲ
كرم آن را به خوبي تمام قد در مقابل چشم

ت ی

”تذكرلساني و فرار از منطقه“ ،سياست پيدا
كردن سوراخ موش و پرهيز از درگيري حتي
لفظي با زنان آزاده اي است كه از روز اول به
قدرت رسيدن اين جانوران به حجاب اسﻼمي
و اجباري نه گفته اند .نيرويي كه قوه قضائيه و
ولي فقيه براي سركوب و حاكم كردن فضاي
رعب و وحشت توسط وحشيگري بي انتها ،به
آن اميد بسته اند .اين اظهارات و دهها و دهها
اظهار مشابه كه هرروز بشكل باد از گلوي يكي
از شرورترين عناصر سركوب متصاعد ميشود،
فقط ”حال بد“ جمهوري اسﻼمي و ماشين
سركوب آنرا نشان نميدهد ،اين بعﻼوه روي
ديگر ،و مهمتري از واقعيت را هم نشان
ميدهد .اينكه جنبش حق زن ،جنبش عليه
آپارتايد جنسي ،جنبش آزاديخواهي و برابري
طلبي تا كجا پيشروي كرده است .نشان
ميدهد شكست ايدئولوژيك جمهوري اسﻼمي
و مهمتر شكست در سركوب و عقب راندن
مردم ،چه ابعادي پيدا كرده است .اين واقعيت
و مبناي هراس اﷲ كرم و سياست“رفع تكليف
و فرار“ فاﻻنژهاي رژيم ،است!
اﷲ كرم ها فهميده اند كه دوره مرعوب كردن،
دوره قلدري عريان و تهديد و  ....گذشته است.
فهميده اند ديگر ابزار ارعاب و سركوب كار
نميكند ،فهميده اند ديگر ولي فقيه و تهديد به
سركوب ميكنيم” ،تحمل نميكنيم“ ،و  ....نه
فقط كسي را مرعوب نميكند كه برعكس مردم
را براي مقابله هاي جدي تر آماده ميكند.
ميدانند ايندفعه نوبت آنها است كه از دست
مردمي كه براي به زير كشيدنشان ،براي جمع
كردن بساط شان به ميدان آمده اند ،فرار
كنند .فهميده اند بعد از ديماه و هفت تپه و
فوﻻد ،فرار تنها سياست ”عاقﻼنه“ و ”مدبرانه“
براي نجات از خشم مردمي است كه چهل
سال خفقان ،بيحرمتي ،فقر و فﻼكت ،كشتار و
سركوب را تجربه كرده اند.

حكومت شورايي
دوران معاصر بيش از هر زمان بي حقوقي واقعي مردم و ظاهري بـودن

دخالت آنها در امر حكومت در دموكراسي هاي ليبرالي و پارلماني را بـه
نمايش گذاشته است .جامعه اي كه بخواهد دخالت توده وسيع مردم را
در دولت و در تصويب و اجراي قوانين و سياستها تضمين كند ،نميتواند
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بر پارلمان و سيستم دموكراسي نيابتي استوار باشد .اعمال حاكميت در
سطوح مختلف ،از سطح محلي تا سراسري بايد توسط شوراهاي خـود

مردم انجام شود كه همه هم به مثابه قانونگذار و هم مجري قانون عمـل

سايت آرشيو
آثار منصور حکمت

ميكنند .عاليترين ارگان حكومتي كشور كنگره سراسري نماينـدگـان
شوراهاي مردم خواهد بود .هر فرد باﻻي  ١٦سال عضو صـاحـب راي
شوراي محلي خود محسوب ميشود و حق دارد خود را براي كـلـيـه

مقامات و پست هاي شوراي محلي و يا نمايندگي در شوراهاي بـاﻻتـر
كانديد نمايد.

)برنامه يك دنياي بهتر(

hekmat.public-archive.net

دم ورا ی ل و د ی ود

وید!

