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برخیز و بجنگ،... و بعد آزاد شو!
صبا راهی

)در حاشیه مسابقه هنری یورو ویژن(
بله ما میتوانیم، تغییر دهیم! زمان ،زمان تغییر دادن است، برای رها شدن 
از بندهای کهنه برخیز و بجنگ و به مبارزه  ادامه بده..  و بعد آزاد شو! 
انگلیس که در لحظه های آخر برنامه خیلی  مفسر بی بی سی دالل خبری 
سعی داشت دلخوری اش را الپوشانی کند، و برای اینکه کشورش را از تنگ 
نیندازد... بازهم سعی داشت که بسیار » مثبت » نظرش را نسبت به  تا  و 
برنده نشدن جایزه یورو ویژن توسط خواننده کشورش به اینگونه ارائه دهد: 
خب، چه خوب که حداقل امسال جزو ده کشور اول شدیم، سالهای قبل که 
ته لیست بودیم! یکی از واقعیت های تاریخی این است، وقتی هنوز یکی از 
دستاوردهای تکنولوژی یعنی کامپیوتر و انترنت و سایر وسایل ارتباطی دنیا 
را تسخیر نکرده بود تا اخبار انواع رویداهای تاریخی در عرض چند ثانیه 
به تمام دنیا مخابره شود، سیستم نژادپرستی مثل امپریالیسم انگلیس، ضمن 
نگارش تاریخ جوامع دیگر، بخش اخبار دورغ و جعلی بیشتر، هر الگوی 
مسمومی را نیز به خورد دنیا برای پرکردن ماشین سودهی سرمایه داری  به 
عنوان کشور » نژاد  برتر« که در همه چیز » اول« است، میدادند! ) ناگفته 
نماند که کارهای واقعا هنری انگلیس که اکثرا دست اندکاران آن هنرمندان 
متعهد و مردمی و چپ هستند معموال هالیوودی نبوده و در ردیف آثار هنری 
تاریخی قرار میگیرند.(هر ساله در آخر ماه مه مسابقه خوانندگان موزیک 
مردمی اروپا، بنام " یورو ویژن"، در یکی از کشورهای اروپایی برگزار 
میشود که امسال در مسکو برگزار گردید. از هر کشوری خواننده یی انتخاب 
شده و به این مسابقه فرستاده میشود. بار اولی که اتفاقی پخش زنده این برنامه 
را از تلویزیون میدیدم بعد از حمله ارتش وحشیانه ارتش آمریکا و انگلیس 
به عراق بود و کشتار مردم بیگناه به بهانه  سراپا دورغ " تولید سالح های 

شیمیایی... یا مزخرفی در این ردیف".

بقیه در صفحه 2

معامله!
نوشین شفاهی

بعد از یک هفته مذاکره جدی، سی.آ.دبلیو اعالم کرد که جمعه شب گذشته 
به یک معامله امتحانی دست یافته اند که نتیجتاً بنفع کمپانی کرایسلر سالیانه 
240 میلیون دالر کانادایی صرفه جویی میشود.این معامله، دستمزد پایه ای 
بیمه های  از  بخشی  ولی  میکند  را محفوظ  کارگران  بازنشستگی  و حقوق 
درمانی، هزینه های شهریه،  پوششهای  از  .... بعضی  اجتماعی که شامل 
تعطیالت و تخفیِف خرید ماشین است را قطع میکند. کارگران ماشین سازی 

کانادا توافقنامه اتحادیۀ خود و کرایسلر را تصویب کردند.

اتاوا، 26 آوریل- کارگراِن شعبه کاندایی کرایسلر به نفع معامله بین اتحادیه 
پیش شرِط  منزله  به  معامله  این  دادند.  مثبت  رأی  ماشین سازی  کمپانی  و 
این  از اعالم ورشکستگی  اجتناب  بمنظور  فیات است  با  شراکِت کرایسلر 
در   ) سی.آ.دبلیو   ( کانادا  سازی  ماشین  کارگران  اتحادیه  گفتۀ  به  کمپانی. 
روز یکشنبه این معامله با 87 درصد رأی مثبت از طرف کارگران کانادایی 
کرایسلر بتصویب رسید. کمپانی کرایسلر 10 هزار کارگر ساعتی و هزار 
انتاریو دارد. بعد از یک هفته  کارگر یقه سفید در سه شهر مختلف استان 
معامله  یک  به  گذشته  جمعه شب  که  کرد  اعالم  مذاکره جدی، سی.آ.دبلیو 
امتحانی دست یافته اند که نتیجتاً بنفع کمپانی کرایسلر سالیانه 240 میلیون 
و حقوق  ای  پایه  دستمزد  معامله،  این  میشود.  کانادایی صرفه جویی  دالر 
بیمه های اجتماعی  از  بازنشستگی کارگران را محفوظ میکند ولی بخشی 
و  تعطیالت  شهریه،  های  هزینه  درمانی،  پوششهای  از  بعضی  شامل  که 
تخفیِف خرید ماشین است را قطع میکند. در ضمن این معامله به یک صرفه 
جویی معادِل : کاهش 19 دالر کانادایی ) برابر با 15$ آمریکایی( از هر 
یک ساعت هزینه کارگر را که کرایسلر خواستار شده بود، خواهد رسید. 
ماشین  کمپانی  با  را  اتحادش  مذاکرۀ  که  دارد  وقت  آوریل  تا 30  کرایسلر 
سازی ایتالیایی فیات به پایان رساند و نیز به یک توافق با کارگران آمریکایی 
دولتهای  از  دولتی  وام  برای  بتواند  تا  برسد  سهامدارانش  همینطور  و  اش 
کانادایی و آمریکایی واجد شرط شود. بدون یک برنامه بازسازی شده که 
برای دولتهای کانادایی و آمریکایی قابل قبول باشد، کرایسلر احتماالً اعالن 
ورشکستگی کرده و حتی دارایی های موجودش را به پول تبدیل خواهد کرد.



شماره 96  خرداد   1388
2

اگر چه " خیالی" اما دلنشین نفر اول این مسابقه شد - البته انتخاب نروژ یا 
کشورهای دیگر اروپا به نظر این قلم به عنوان تایید سیستم های حکومتی 
آن کشور و یا کشورهای دیگر اروپایی نیست. اما مهم تر از همه این بود که 
خواننده ی جوانی از یونان )Sakis Rouvas( با انتخاب شعری که بی شک 
میتوان گفت تاثیر گرفته از مبارزات جوانان انقالبی* یونان بر علیه سرمایه 
داری، که این مبارزات همچنان ادامه دارد، بود و موزیکی بسیار شورانگیز 
و محکم و پر از نوید و امید جایزه هفتم را بخود اختصاص داد. شعری امید 

بخش و پرشور تقریبا با این مضمون:

بله ما میتوانیم، تغییر دهیم! زمان، زمان تغییر دادن است، برای رهاشدن 
از بندهای کهنه برخیز و بجنگ و به مبارزه  ادامه بده...  و بعد آزاد شو!

جوانانی در مبارزات ضدسرمایه داری در سراسر اروپا چه در روز اول 
ماه مه و چه در نشست سران بیست کشور ) جی بیست( وقتی که خیابانها را 
از آن خود کرده بودند شعارهای باال را سر میدادند به سکیس رئواس از آتن 
در آتش شورش* رای دادند. دو لینک زیر اجرای ترانه هاست، به ترتیب 
نفر هفتم از یونان و بعد نفر اول از کشور نروژ است را مهمان من باشید! بله 
ما میتوانیم تغییر دهیم و نه سیستم های حکومتی! تغییر سیستم های حکومتی 
یعنی بردگی واستثمار بیشتر ما، اما تغییری که ما با مبارزه بی امانمان ایجاد 
میکنیم تغییر برای نابودی سیستم گندیده سرمایه داری و بورژوازی آن ست، 

تغییر برای رها شدن از بند استثمار!

http://www.youtube.com/watch?v=zIDRNRhE2pgNR=1                             

http://www.youtube.com/watch?v=uiH4BFTELME

**********************************************

بقیه از صفحه اول

برخیز و بجنگ، ...
تفسیری که آن سال مفسر دالل خبری بی بی سی درباره خواننده ی کشورش 
مرا  توجه  که  بود  دالیلی  از  یکی  میداد  ارائه  انگلیسی"  های  متلک   " با 
نمیتوانست از زیر  ببیینم - تفسیری که  تا آخر  جلب کرد که آن برنامه را 
واکنش خشمگین جوانان اروپایی نسبت حمله انگلیس به عراق و افغانستان 
فرارکند، زیرا که امیتازات مستقیم خوانده میشد و مستقیم نیز آبروی نداشته 
چنین!  هم  به  نیز  امسال  و   - میشد  تر  ریخته  انگلیس  مکار  امپریالیسم  ی 
معمول این مسابقه است که وقتی همه خواننده ها ترانه ی مورد نظر خود را 
اجرا کردند نوبت به کشورهای مختلف میرسد که آرای شنوندگان این برنامه 
را از کشور خود از طریق تلویزیون مستقیما به اطالع کشور میزبان برای 
امتیاز  نتایج آرا برساند، کشور رای دهنده نمیتواند به خواننده کشور خود 

بدهد، امتیازها از شماره یک تا دوازه هست.

در سال اول حمله ی آمریکا و انگلیس به عراق، جوانان اروپایی با تحریم 
انگلیس به دلیل حمله به عراق و افغانستان و کشتن مردم بیگناه ثابت کردند 
که چقدر آگاهانه انتخاب میکنند و علیرغم مدیای بیست و چهارساعته مسموم 
سرمایه داری اما آنها فریب این وحشی ها را نمیخورند، و انتقام  تظاهرات 
های میلیونی که بر علیه این حمله ضدبشری انجام شد و امپریالیست های " 
دموکراسی گستر" هم به خواسته آنها بی توجهی کرده و راه کشتار محرومان 
نمیدادند! بطوریکه مفسر  امتیاز  انگلیس مکار  به خواننده  پیشه کردند،  را 
علنا میگفت " که دیدید چه آبرویی از ما رفت، تونی بلر با شونه به شونه 
رفتن با آمریکا کاری کرد که حتی اروپای شرقی ها هم به ما رای نمدهند، 
البته این " مظلوم  با آمریکا چه میکنند." که  اینکار رو میکنن  وقتی با ما 
تاتر تک پرده یی سنتی دالالن بی بی سی میباشد که بگویند عمو  نمایی" 
سام فقط تقصیر دارد و ما بی روباه صفتان بی تقصیر! بهر رو در آن سال 
خواننده ی ترکیه جایزه اول را برد. و هیچ موضوعی برای دولت انگلیس 
و دالل خبری اش بی بی سی دردناک تر از این قضیه بعد رکود در صنعت 

توریست، آنهم عینا به دلیل مشابه، نبود.

امسال که از ماهها قبل استودیوهای هنری انگلیس که بی بی سی نیز در 
آن مشارکت دارد، به اسم " کاری کنیم که ملیت ما باعث افتخار شود"، ) 
باز خوبه که خودشون میدونن چه جنایاتی رو مرتکب شدن که تاریخ محاله 
ممکنه اونارو فراموش کنه یا ببخشه( زن جوانی برای این مسابقه انتخاب 
و تعلیم های الزمه " هنری" در اختیار او قرار داده شد. که البته هنرهای 
 " هنر  بیشتر  اینروزها  سود"  مقبول  مورد   " پاپ  بنگی  اکثرا  خوانندگان 
اروتیک" ست با ترانه هایی مملو از آه و اشک، ناامیدی و خمودگی و دست 
و دامن شدن به رب و ُرب، تا صدا و یا شعر و احیانا موزیکی که در یاد 
نسلها اثر کند و باقی بماند و سالهای سالها زمزمه شود.  بهرو اگر هم کسی 
صدایی درست حسابی داشته باشد و در ابتدای کار که هنوز آلوده ی " سود" 
داری  سرمایه  جعبه  بخواند  که  کند  انتخاب  خودش  هم  مناسبی  شعر  نشده 
آنقدر شعرهای جفنگ و موزیک گوشخراش و  برای سرگرم کردن مردم 
رقصهای ناموزن و لباسهای عجغ و جغ، و جراحی های مضحک پالستیک 
اصلی  هنر  و  موزون  بیچاره صدای  که  میسازد  برایش  بدنش  در سراسر 
این  اش در سیاهی های گیشه های سود سرمایه گم میشود! امسال، مفسر 
برنامه )یورو ویژن( عوض شده بود، از همان قماش، بی بی سی شومن 
نژادپرستی که بدون متلک گویی امورات شوهای تلویزیونی اش نمیگذرد، 
مثال به لباس گویندگان تلویزیونی سایر کشورها بخصوص اروپایی شرقی 
از آن ایرادهای دماغ باالیی گرفته و آنها را مورد تمسخر قرار میدهد، " 
هنری" که سرمایه داری برای " خورد کردن " ضعیفان استفاده میکند تا 
کثافات خود را به این وسیله بپوشاند. بعد از گذشت چند سال از حمله ی  
وحشیانه ارتش انگلیس به عراق و افغانستان، شومن مذکور فکر میکرد که 
باید برنده شود! اما به قول  آنهم انگلیس برتر"  باالخره امسال کشورش " 
معروف زهی خیال باطل! باز هم جوانان اروپایی ثابت کردند که انتحابشان 
روز به روز آگاهانه تر میشود! جوانانی که به خیابانها میریزند و برعلیه 
جنگ و کشتار مردم بیگناه تظاهرات میکنند مگر میایند به نمایندگان دست 

اول این جنایات رای بدهند.

امسال خواننده و نوازنده ویلون از نروژ با موزیکی فولک و شعری لطیف 

*********************************************

بقیه از صفحه 3

اطالعیه کمیته آذریایجان درباره ...

حقوق سیزلیقین هله ادامه تاپاجاقدیر.

یاشاسین دنیا ایشچیلرینین بیرلیشلیک لری

یاشاسین آذربایجان ایشچیلری

نابود السون اسالم ارتجاعی حکومتی

نابود السون کاپیتالیسم

یاشاسین سوسیالیسم

بیرلشمیش کمونیست فدائیلرین - آذربایجان کمیته سی

}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}   {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{
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                 زنده باد اول ماه مه روز جهانی کارگر   

اطالعیه کمیته آذربایجان درباره ممانعت از 
تظاهرات کارگران تبریز

ادامه وره  لرینه  ئوز حرکت  ده  گله جک  ئدیبلر کی  اعالم  اونالر  سونرا، 
جکلر.تبریز ایشچیلری بیرمای دان قاباق بو  شان گونده چیخیش ئدیب وئوز 
ایشچیلرینین  تبریز  میشدیالر.  حاضیرالن  اوچون  قورماق  آریا  ایستکلرین 
بوحرکتی الیه بیلردی بیر اردملی ترپندیه چویریلیب و داهی آذربایجان و بتو 
ایران ایشچیلرینین  آینیشینا و دوروموشینا تبدیل اوال وایشچی حرکتلرین  بو 
داغینیخ و پوزیلمیش وضعیتینه سون قویماق اوچون بیر آددیم قابا قا گوتوره، 
بوردا  ایراندا   ( که  لرین  جمع  سیز  برنامه  و  مشخص  نا  و  کچیک  هابله  
واوردا کچیک ییغینجاالریله ئوزلرین طبقه نماینده سی تانیدیریالر ( سون 
قویا واونالرین دوزگون چالیشانالرین طبقه نین اساسلی ترپنیشینه جذب ئده.

آذربایجان ایشچیلری گچمیشده ده نشان وریبلر که به له بیروظیفه صاحیبی 
اوالبیلل لر. اونا گوره ده رژیم جاسوسالری بیله بیر تدارکی رژیمین موقیت 
نیرو الرین  تمام  اوچون  آلماق  قاباقین  اونون  و  اوچون خطرناک گوروب 
بوحرکت  اگر  کی  البته  آلدیالر.  قاباقین  انون  وباشالنمامیش  ئدیب  بسیج 
زحمتکشلریله  و  ایشچیلر  آیری  و  وریلیب  سازمان  ده  صورت  حقیقی 
هماهنگ اولسایدی، بو شرایط ده  قاباقین آلماق رژیم اوچون داهی دا چتین 
اوالبیلردی. اما تاسفیله بونو دمک الزیمدی کی آذربایجان ایشچیلری ایرانین 
آیری بیر نقطه لری کیمی هله لیک ئوز حزبی و صنفی تشکل لریندن محروم 
قالیب. اونا گوره آذربایجان دوریمچی کمونیست و ایشچیلری بوعرصه لرده 

بویوک وظیفیه صاحیب دیالر.

یاددان چیخاتماماق کی ئیللر بویو  ظلم وستم واستثمار آلتیندا قاالن ایشچیلر 
و محروم زحمتکشلر  ایندی  اقتصادی بحران  باشالنارکن بویوک بیر حیات 
چتنیگینن مواجه اولوب و آغیر بیر مجادلیه معروض قالیبالر. ئیشسیزلیک 
، باهالیق ، ئوسیزلیک  ،ملی تبعیض داهیدا ارتماقدادی، ئون الر بلکه ده 
ایشچیلرینن حقوقالرینی ورمییب  ئوز  آذربایجاندا  کارگاه   کارخانا،  یوزلر 
و اونالری دسته دسته ایشده ن ئشیگه آتیالر. بونان بله ناسونالیست وکهنه 
پرست گروه الر وفعال الر و بعضا رژیم جناح الرینا باغلی اوالن میلیت 
پرست لر آذربایجان کمونیست فدائیلرده ن ایستیلر کی بو مجادله ده آنجاق 
کی  طبقاتی و جنسی ستم و استثماردان دانیشیلماسین. اونالر ملی ستمی بیر 
پرده کیمی آیری ظلم وستم و تبعیض و استثمار، ایشسیزلیک، ئوسیزلیک، 
وثروت  قدرت  ده  عمل  توتوپ   قاباقینا  ایستکلرین  وانسانی  الزم  وایری 

مافیاالرینا خدمت ئدیلر.

آذربایجان  ئدیبلر  اعالم  کی  دور  بویو  ئیللر  فدائیلر  کمونیست  بیرلشمیش 
ایستک  ایری زحمتکشلرین  و  قادین الرین  ایشچیلرین،  لری   ایستک  ملی 
لریندن آیری اوال بیلمز، بو بویوک جنسی تبعیض و بیله بیر طبقاتی تفاوتلر 
استثمارالر و حقوق سیزلیقالر علیهینه مبارزه ئدمیین، باشقا میلی ستمه ده 
قارشی دورا بیلمز. البته بو تشبثاته باخمیاراق، بو عرصه لرده کارخاناالردا، 
دانشگاه الردا، مدرسه لرده محله لرده  گیزلین وآیدین تشکللریارادماق و گله 
بویوک  ان  وحضیرالشماق  الوب  آماده  هرنظردن  درشیکلیه  بویوک  جک 
وضیفه لرمیزده ندی. دولت و ثروت صاحیبالرینین بو وحشی باسقیتیالرینین 
آخیر  نین  بومجادله  باشالنیلماسا  حرکتلره  وانقالبی  ئدیب  مقاومت  قاباقیندا 
اتوزانین ئیشچیلر و زحمتکشلر و اونالرین عائله لری الوب و ظلم و ستم و 

بقیه در صفحه 2

بمناسبت اول ماه مه، اول ماه می روز جهانی 
کارگر گرامی باد

کمیته والیتی کرج

کارگران و زحمتکشان
ما بارها طی تاریخ تجربه کرده ایم که سرمایه 
داری فقط زمانی به خواسته های ما پاسخ می 
دهدو یا حتی به ان توجه می کند که یا مرگ و 
سقوط عنقریب خود را حس نموده باشد و یا در 
های  خواسته  از  ناچیزی  بخش  به  پاسخ  ازای 
باشد.  داشته  ما سود کالنی برای خود در نظر 
ما به یاد داریم که در این رژیم در خاتون اباد 

تا به  کارگران را به خاک خون کشید از بدو به قدرت رسیدنش رسیدنش 
نمی  فراموش  هرگز  را  کرده  پا  به  که  ای  شکنجه  و  دار  و  زندانها  حال 
کنیم همانگونه که سرکوبها و زندان و شکنجه های رژیم پیشین و سرکوب 
خونبین کارگران چیت را هرگز فراموش نکرده و نخواهیم کرد. و دیدیم که 
ان رژیم هم تا به ارتش و ساواک جهنمی تکیه داشت و ما پراکنده بودیم چه 
می کرد و تنها زمانی که ما یک دل و یک زبان با دیگر اقشار جامعه به 
میدان امده بودیم بود که صدای انقالب ما را شنید. اکنون نیز کارگران ما 
خواسته های برحقی دارند که نظام سرمایه داری ارتجاعی اسالمی نه انها 
را می شنود و نه حاضر است بشنود و تنها در برابر این خواسته های برحق 

تا کنون یک راه را رفته سرکوب سرکوب زندان و شکنجه.

مگر کارگران ما چه می خواهند و ما چه می گوییم ؟

ما می گوییم:

1: کار مسکن آزادی حق مسلم هر شهروند ایرانی است.

گونه  وهر  شود  تامیین  باید  کارگران  ویژه  به  همه  برای  شغلی  امنیت   :2
قرار داد موقت وسفید امضا و تحت عنوان حق التدریس برچیده  وباید همه 

استخدام رسمی گردند.

3: تشکل مستقل کارگری حق مسلم کارگران است.

4: تمامی دستمزدهای معوقه کارگران باید به یکباره پرداخت گردد.

5: هرگونه بی کار سازی و اخراج تحت هر عنوان متوقف باید گردد.

6: زنان و مردان در تمامی موارد چه اجتماعی و چه اقتصادی برابر و هر 
گونه ستم جنسی ملغی باید گردد.

7: بازنشستگان وبی کاران شایسته یک زندگی مرفه وبی دغدغه هستند پس 
باید حقوق بازنشستگان و بیمه بی کاری برای همه افراد بی کار متناسب با 

هزینه های یک زندگی راحت و بی دغدغه چهار نفره باشد.

8: کودکان و نوجوانان این سرمایه های اتی میهنمان حق تحصیل رایگان 
مهیا شده  باید  انها  برای  دولت  توسط  تفریحی ورزشی رایگان  امکانات  و 
وهرگونه کار کودکان و بهره کشی از انها باید مورد پیگرد قانونی واقع شود. 
و هیچ کدام از این خواسته ها شنیده ومحقق نمی گردد مگر در سایه اتحاد 
همه جانبه کارگران و زحمتکشان و دیگر اقشار جامعه و مبارزه پیگیر انها 
برای سرنگونی رژیم جهل و جنایت اسالمی و برقراری جمهوری فدراتیو 

شورایی.

مرگ بر جمهوری جهل جنایت سرمایه داری اسالمی

برقرار باد جمهوری فدراتیو شورایی

زنده باد سوسیالیزم

کمیته والیتی اتحاد فداییان کمونیست

قاباقی  چیخیشینین  لرین  ایشچی  تبریزده  
آلیندیکمیته اذربایجان

تبریز  یوزلرجه  کی:  گلیر  رده  خبرله  یتشن 
ایشچیلربایرامینیا  دنیا  مای  بیر  ایشچیلرینین، 
رژیمین  یغینجاالری  اولونمیش  تدارک  گوره 

امنیتی و انتظامی قوه لری ایله دایانیلدی.

تراکتور  لر:  ئدن  اشتراک  اساسلی  دا  یغینجا  بو 
اوالن  باغلی  اونالرا  و  موتورسازان  و  سازی 
آناتا،  آهنگری،  گری،  ریخته  الر،  کارگاه 
وآیری  عسل،ایدم،  موتوژن،سیمکات،شیرین 
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       نابود باد امپریالیسم جهانی بسرکردگی امپریالیسم امریکا  

بنیانهای سرمایه داری  بعد از سیل ویران کننده توده ها که میرفت تمامی 
را درهم بپیچد امپریالیسم و بورژوازی ایران به تکاپو افتادند و در اقدامی 
عاجل و طبق توافقی پنهانی با بر پا کردن " جمهوری اسالمی " گامی مهم 
در این جهت برداشته شد، خمینی و یارانش امدند تا رسالت طبقاتی خویش 
را به انجام رسانند انقالب را مهار و سرکوب کنند , نیروهای انقالبی را 
به کنج عزلت بکشانند و بورژوازی را از مرگ برهانند و دور از واقعیت 
نخواهد بود که بگویم در این راستا در این سی سال به خوبی عمل کرده اند . 
چگونگی موفقعیت بورژوازی و عدم موفقعیت کمونیستها در این دوره نکته 

ای است که میکوشم در این نوشته به ان پاسخ بدهم.

جمهوری اسالمی در این سالها بحرانهای متعددی را پشت سر گذاشت که 
هر کدام میتوانست طومار حاکمیتی را درهم بپیچد ولی چرا برای این رژیم 
چنین نشد؟ در این سی سال بورژوازی در مواجه با یکی از بزرگترین و 
طوالنیترین جنگهای منطقه ای که توان زیادی از نیروهای انسانی و امکانات 
مادی رژیم را تحلیل برد، کشته شدن لیدرها و چهره های شاخص خود ) 
گسترده  اعتراضات   ،) باشد  عطفی  نقطه  میتوانست  رژیمی  هر  برای  که 
کارگری، شورشهای متعدد و وسیع اجتماعی و ....... وحدت و انسجام خود 
را حفظ کرد و تمام جناحهای ان در مهار و سرکوب انقالب یکپارچه عمل 
کرده اند و علیرغم کم تجربگی سالهای اول شکل گیری رژیم از تجارب 
بدست امده به خوبی استفاده کردند و با دردست داشتن یکی از پیچیده ترین 
کنترل  برای  فکر  اتاقهای  تشکیل  با  حاکمیت  اعمال  ابزارهای  قویترین  و 
توده ها طرح وبرنامه های مدون و منسجمی را پی  و هدایت و سرکوب 
ریختند، اپوزسیون ساختند و چهره پرورش دادند و به عنوان مخالف صادر 
کردند تا هر کدام عده ای را به خود مشغول کرده و اشفتگی درون اپوزسیون 
را تشدید کنند، دین، این سالح کارامد مرتجعین بوده که طی این سالها ضامن 
علیرغم  کمونیستها،  توسط  هیچوقت  و  گشته  رژیم  این  ننگین  حیات  تداوم 
موضع روشنی که در برابر ان دارند جدی گرفته نشده در تئوری مخالف 
سرسخت هستیم ولی در عمل برای خلع سالح بورژوازی کاری صورت 
گرایشات  که  بورژوایی  جریانات خرده  ای  پاره  خواستیم  نمی  گویا  ندادیم 
مذهبی دارند از ما دلخور شوند !!! بر خالف اصول تئوریک که همه به ان 
معتقدیم به پدیده های پیرامون خود نگاه طبقاتی نداریم ) فاکتهای متعددی از 
تمام نیروهای م. ل میتوان ارایه داد(. کمونیستها همیشه به عنوان پیشروان 
طبقه کارگر و دشمنان سرسخت جامعه طبقاتی و تمام نمادهای ان ) مذهب 
به عنوان مهمترین ان ( و مروجین پیگیر برپایی انقالب قهرامیز کارگران و 
زحمتگشان برای برپایی سوسیالیسم و تحقق دیکتاتوری پرولتاریا هستند، اما 

براستی کمونیستها درایران از چنین مشخصه هایی برخوردارند؟

 توده ها چرا باید ما را بپذیرند و به صداقت رفتار و گفتارمان ایمان اورند؟ 
ما کمونیستها در حرف چه مطلب جدیدی مطرح کرده ایم که دیگران نگفته 
اند یا  توده ها در طول زندگیشان با تمام وجود حس نکرده اند، خواسته ها 
و مطالباتی که از جانب کارگران در مبارزاتشان مطرح میشود و در بر 
گیرنده تمامی نیازهای اقتصادی و اجتماعی است، ملهم از تجارب شخصی 
است که در طی زندگی و مبارزه بدست اورده اند و به جرات میتوان گفت که 
کمونیستها در ان نقشی نداشته اند و طرح کردن این مطالبات از جانب ما که 
فی المثل حداقل حقوق باید چنان باشد، امنیت شغلی چنین باشد، بیمه بیکاری 
شود،  رفتار  چنان  زنان  با  شود،  رفتار  چنین  کودکان  با  است،  ضروری 
تکرار  و....... همه وهمه  است  کاری  ترین روش  بار  قراردادی ستم  کار 
مکررات و در اصل دنباله روی از طبقه کارگر است چرا که کارگران با 
تمام وجود در جریان زندگی و کار روزانه شان چنین ضرورتها ومطالباتی 
را لمس کرده اند و بارها وبارها در حرکتهای اعتراضی شان فریاد زده اند 
و البته نتیجه هم نگرفته اند، درد را ان کس که دردمند است به خوبی حس 
باید درمان  بلکه  نمیکند  میکند و گفتن وتکرار مداوم ان چیزی را عوض 
ارایه داد، امری که وظیفه ما کمونیستها است و از ان غافلیم  و عمال در 
وضعیتی گرفتار شده ایم که حرف جدیدی برای گفتن نداریم و تمامی خواسته 
ها و مطالباتی که مطرح میکنیم بورژوازی و خرده بورژوازی با توجه به 
قدرت تبلیغی باال به شکل جذابتری طرح میکنند و کمونیستها با حضور در 
اتحادیه ها و سندیکاها و ngo های بورژوازی ساخته ) بهتر است بگویم تنها 

عرصه فعالیتی که کمونیستها را به خود مشغول کرده و عمال اصل
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هشدار کانون نویسندگان ایران درباره ی 
تشدید سرکوب و سانسور

کانون نویسندگان ایران
متن بیانیه کانون نویسندگان ایران :

روز یازدهم اردیبهشت 1388 کسانیکه فقط برای بزرگ داشِت روز جهانی 
کارگر در پارک الله ی تهران گرد آمدهبودند مورد هجوم و ضرب و شتم 
صدها نفر از ماموران علنی و مخفی قرار گرفتند که از پیش سازمان دهی 
ایستاده بودند. در جریان این هجوم  شده و در محل آب نمای پارک منتظر 
از  بازداشت شدگان  این  از  بسیاری  شدند.  بازداشت  نفر  صد  یک  حدود 
رهگذرانی بودند که بی خبر از همه جا آمده بودند تا ساعتی از بعد از ظهر 
روز جمعه خود را در پارک بگذرانند، اما اکنون همه ی آن ها در بند 240 

زندان اوین در انتظار اتهام های سنگین و عجیب و غریب اند.

در همان روز در یورش دیگری به کارگران فلزکار در تعاونی آن ها، واقع 
در نعمت آباد در جاده ی ساوه، ده ها تن دیگر دستگیر شدند. شمار دیگری 
شده اند.  بازداشت  سنندج  در  مه  ماه  اول  مراسم  برگزاری  جریان  در  نیز 
افزون بر این، روز چهاردهم اردیبهشت در همان حال که به مناسبت هفته ی 
معلم، بانگ و غوغای ستایش از مقام معلم و قدردانی از نقش اجتماعی او 
از رسانه های تبلیغاتی گوش فلک را کر می کرد، معلمان تهران در جریان 
تجمع مسالمت آمیزشان برای طرح مطالبات خود کتک خوردند و شماری از 

آنان بازداشت شدند.

طُرفه آن که طی همین روزها که متولیان دولتی و معرکه گردانان نمایشگاه 
ساالنه ی کتاب، به مناسبت برگزاری این نمایشگاه، در تشویق کتاب خوانی 
و فرهنگ پروری با ارائه آمار و ارقام بلند باال داد سخن می دادند، شماری 
با  ناهماهنگی  علت  به  را  کشور  ناشران  خوش نام ترین  و  قدیمی ترین  از 
زیر  و  کردند  محروم  نمایشگاه  در  شرکت  از  دولت  فرهنگی  سیاست های 

فشار قرار دادند.

کانون نویسندگان ایران بر پایه ی تعهدی که در زمینه ی آزادی بیان و اندیشه 
و مبارزه با سانسور دارد، فشار آوردن بر ناشران مستقل و جلوگیری از 
را  واقعی شان  خواسته های  بیان  برای  معلمان  و  کارگران  صنفِی  فعالیت 
به تشدید عمومی فضای سرکوب و خفقان هشدار  محکوم می کند و نسبت 

می دهد.

كانون نویسندگان ایران

******************************************
سی سال حاکمیت جمهوری اسالمی، سی سال 

تجربه
کیومرث منصوری

سی سال گذشته که تحت حاکمیت اسالمی سپری شده از سالهای حساس در 
تاریخ مبارزات طبقاتی ایران بوده که طی ان بورژوازی همه امکانات را 
در مهار و سرکوب انقالب توده ها به کار گرفت و بی تدبیری و ضعف 
کمونیستها در تحلیل مشخص از شرایط مشخص و تطبیق با شرایط عمال در 
طی این سی سال به نفع بورژوازی تمام شد. در شرایط فعلی که امپریالیسم 
قیامهای  و  خیزش  انداز  چشم  و  است  درگیر  اقتصادی  گسترده  بحران  با 
وسیع اجتماعی و بدنبال ان تحوالت سیاسی در نقاط مختلف جهان پیش رو 
قرار دارد و بورژوازی در ایران هم در سال 88 در انتظار یک سونامی 
اقتصادی است ) اعتماد ملی بهمن 87( و کار شناسان جمهوری اسالمی سال 
88 را سال ترس نامیده اند ) اعتماد ملی بهمن 87( ما کمونیستها چه کرده 
ایم؟ و چه می خواهیم بکنیم؟ همانطور که تمام جناحهای رژیم با برگزاری 
همایشها و مانورها و اجالسهای سری و غیر سری و تصویب قوانین مختلف 
در تالشند اثرات بحران را کاهش داده و ان را مهار کنند، الزم است با یک 
بازنگری همه جانبه و بدون هر گونه تعصب تجارب این سی سال حالجی 
شده و با دیدی روشن اماده باش وسیع تمام کمونیستها در دستور قرار گیرد. 



شماره 96   خرداد   1388
5

           حق ملل در تعیین سرنوشت خویش حق مسلم آنهاست 

این نیروها با ان درگیرند و حضور وسیع انها در خارج و بدور از بستر 
اصلی مبارزات توده ها به ان دامن میزند خصیصه بورژوایی حس تملک و 
برتری طلبی است که در قالب سکتاریسم تشکیالتی به شکل وحشتناکی رشد 
کرده و در طی این سالها مختل کننده هر گونه تالش وحدت افرین شده است  
و مانند خوره ای ان را از درون تحلیل میبرد به همین دلیل همچون گذشته 
نیروها  نام  تغیییر  و  نخواهد رسید  نتیجه  به  در جهت وحدت  هیچ حرکتی 

تغییری در صورت این مسئله بغرنج نمیدهد.

هنگامی که جریانات شوونیست با خصیصه های شدید بورژوایی و منافع 
گرد  جبهه  تشکیل  هدف  با  قائلند  خود  برای  که  مشخصی  ارتجاعی  عمیقا 
هم جمع میشوند و یا جریانات موسوم به ملی گرا و جمهوری خواه هم با 
را  خواهان  جمهوری  کنگره  خود  بورژوایی  منافع  و  خصوصیات  تمامی 
بوجود اورده و سخنگو و لیدری بر میگزینند و یا در طرف دیگر تمامی 
برابر دشمن مشترک در  در  ان  ترین  تا چپ  از راسترین  جناحهای رژیم 
برابر کارگران و زحمتکشان و توده های به جان امده متحد و یکپارچه حول 
کمونیستها  ما  است  تعجب  مایه  و........  میکنند  عمل  برنامه مشخص  یک 
که مدعی هستیم هیچ گونه منافعی برای خود قائل نیستیم و تنها در اندیشه  
رهایی طبقه کارگر از ظلم و بیداد بورژوازی و تحقق سوسیالیسم هستیم به 
شکل خنده دار و تاسف باری هر روز شقه شقه شده و محفل پروری و حزب 
تسلسل  دور  در یک  انکه  تر  ایم و کمیک  داده  قرار  دستور  در  را  سازی 
عجیب بالفاصله بعد از جدایی و تشکیل محفل جدید به فکر وحدت با دیگر 
نیروها می افتیم و بعد انتظار داریم توده ها به حقانیت ما ایمان اورند و ما را 
بپذیرند، حرف جدیدی که برای گفتن نداریم، همان حرفها را هم که نمیتوانیم 
یک صدا و یک زبان بیان کنیم، از گوشه تشک هم که میگوییم لنگش کن 

حال به چه چیزی توده ها دلخوش باشند و باورمان کنند؟ 

جا  در  و  سکون  از  را  ایران  کمونیستی  جنبش  رهایی  برای  من  نظر  به 
زدن و بن بستی که در ان گرفتار شده میبایست در حرکتی فراگیر و فرا 
جریانی با برپا کردن کنگره ای در سطح ملی از تمامی محافل و سازمانها و 
احزاب مارکسیست لنینیست که به اصول مشخص سرنگونی قهرامیز رژیم 
پرولتاریا  دیکتاتوری  و  سوسیالیسم  تحقق  و  شوراها  حاکمیت  برقراری  و 
پایبندند، گامی اساسی برای نجات این جنبش برداریم. تشکیل جنین کنگره ای 
به بهترین شکلی سره را از ناسره تفکیک کرده و با تبادل نظرات و نزدیکتر 
کردن دیدگاهها و توافق حول برنامه ای مشخص و انتخاب لیدر اپوزیسیون 
چپ قدرتمندی را در برابر رژیم میتواند شکل دهد. صرف خبر تشکیل چنین 
کنگره ای تاثیر زیادی بر صف بندی و تحوالت اپوزیسیون خواهد داشت 
ایران تشکیل  این کنگره در درون مرزهای  بود که  و مطلوبتر ان خواهد 
شود. کنگره کمونیستها ایران میتواند مقدمه ای برای کنگره ای منطقه ای و 
پیش درامد بین الملل دیگری شود. مباحث مطرح پیرامون چنین طرحی را 
میتوان در نوشتاری دیگر پی گرفت باور اوردن به حیاتی بودن چنین اقدامی 

در اولویت نخست قرار دارد.

مرگ بر رژیم خونخوار جمهوری اسالمی ایران

بقیه از صفحه 4

سی سال حاکمیت جمهوری اسالمی، ...
لشگر  سیاهی  به   ) اند  سپرده  فراموشی  به  را  سرمایه  حاکمیت  براندازی 
بورژوازی تبدیل شده اند ما هنوز درگیر سنتها هستیم و در جا میزنیم دیگر 
چه  بگوییم  کارگران  به  دادن  اگاهی  هدف  با  هایمان  بیانیه  در  انکه  زمان 
بخواهید و چه بگویید گذشته در حال حاضر برای کارگران چگونه گرفتن 
مهم است و این به عهده ماست که به شکل عجیبی به ان بی توجه شده ایم 
و هیچ برنامه عملی مشخصی برای خروج مبارزات کارگران از بن بست 
صنفی که در ان گرفتار شده اند به عرصه سیاسی، از درخواست از حاکمیت 
بورژوایی برای افزایش حقوق و بیمه بیکاری و ...... به  تالش برای سر 
سوسیالیسم  تحقق  راستای  در  مبارزه  تداوم  و  بورژوازی  حاکمیت  نگونی 
راستا  این  در  که  دهیم  مشخصی  پاسخ  اساسی  پرسش  این  به  باید  نداریم. 
چه کرده ایم؟ و تا چه حد موفق بوده ایم؟ تمرکز فعالیتها بر روی ارگانهای 
بورژوا ساخته یا حول اقدامات و کمپین های لیبرالی فقط نوعی سرگرمی 
و سردرگمی است که رژیم می خواهد، این فعالیتها نه تنها منجر به تحلیل 
لزوما  فعالیتها  گونه  دراین  شرکت  که  انجا  از  بلکه  میگردد  نیروها  رفتن 
میبایست بدون هویت مستقل کمونیستی باشد منجر به نوعی استحاله در خلق 
و خوی رفتار شخصی میشود و رشد خصوصیات خرده بورژوایی و تمایل 
به کارهای بی خطر و کم خطر را با توجه به وضعیتی که نیروهای سیاسی 
در خارج از کشور دارند تشدید میکند. ما باید با نگاهی به گذشته پاسخ دهیم 
و  کارگران  مبارزات  پیشبرد  برای  مثبتی  نتیجه  چه  فعالیتها  گونه  این  که 

شکست و عقب نشینی رژیم داشته است. 

های  خصیصه  رشد  با  همراه  بورژوایی  خرده  گرایشات  و  سیونالیسم   نا 
جنبش  که   است  بزرگی  آفت  کاری  محافظه  و  طلبی  عافیت  طبقاتی، 
الزم  کمونیستی  رسالت  و  وظایف  انجام  برای  میکند.  تهدید  را  کمونیستی 
است در وحله اول و به طور فورس ماژور با استفاده از تمامی امکانات و 
تمرکز فعالیتها در داخل به هر روش انقالبی حضور خود را جامعه به اثبات 
برسانیم. )فراموش نکنیم در دوره حاکمیت پهلوی که جو خفقان شدیدی بر 
جامعه حاکم بود و توده ها در هراس از موشهای داخل دیوار که گوش داشتند 
لب به سخن باز نمیکردند، اقدام شجاعانه چند جوان کمونیست در سیاهکل 
انچنان جو را شکست وکمونیسم را به میان توده ها برد که هیچ حرکتی چنین 
کارایی را نداشت ولی در حال حاضر که در هر کوی و برزن و تاکسی و 
اتوبوس و انواع صفها توده ها به سران رژیم ناسزا میگویند از کمونیستها 

هیچ حرفی نیست و اصال توانی برای حرف زدن ندارند !! ( 

این منظور نخست  بر تحقق  بیابیم و  برای حرفهایمان  بتوانیم خریداری  تا 
برنامه  و  در مواضع سیاسی  کمونیستها مرزبندی مشخصی  ما  است  الزم 
های عملی و تاکتیک های اجرایی با نیروهای بورژوایی و خرده بورژوایی 
به عمل اوریم اشفتگی صفوف طبقه کارگر و کمونیستها با اقشار و طبقات 
دیگر مهمترین معضل و دلیل ناکارایی و تاکامی کمونیستها است، با  موضع 
گیری در برابر نیروهای دیگر از روی رودربایستی به طوری که همیشه 
ارزوی  در  یا  و  کنند  رم  بگویم  بهتر  یا  برنجند  ما  از  مبادا  باشیم  نگران 
اند  امده  گردهم  محفل  چند  که  جمعی  هر  به  انقالبیون  در صفوف  وحدت 
سرک بکشیم که از این رهگذر فقط این  محافل  به نوایی  میرسند و بس و 
یا سوسیالیسم را با اندیشه های دیگر، فی المثل با اومانیسم ترکیب کنیم و 
تا خوشایند بورژواهای محترم  اوریم  انسانی بدست  با اساس  سوسیالیسمی 
شود عمال جز اینکه ما را به کجراهه ببرد نتیجه دیگری ندارد و ما را از 
ماهیت کمونیستیمان تهی میکند ) " پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش 
گم شد " ( وبدون انکه بخواهیم در دیدگاها و روشهایمان هم تاثیر میگذارد.

و  کنند  جا  بورژوازی  دل  در  نوعی  به  تا  تالشند  در  که  جریاناتی  از 
سوسیالیسم بورژوا پسند میسازند، بگذریم، وحدت درون جنبش کمونیستی 
امری ضروری و حیاتی است ولیکن در این راستا ابتدا باید تجارب گذشته 
را که در این جهت صورت گرفته بررسی کرد. کدام یک از اقدامات گذشته 
موفق بوده وما را به مقصود نزدیکتر کرده است؟ به نظر من هیچکدام بلکه 
نتیجه عکس هم داده است. و چرایی ان هم واضح است، با دقت در مواضع 
نیروهای م. ل در میابیم که همه در خیلی موارد مواضع یکدیگر را درقالب 
و کالمهای مختلف بیان میکنند و در کلیت مشکلی ندارند و تنها معضلی که 
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چپ در اماکن نشو و نما و گشترش این بینش ) دانشگاهها و مؤسسات 
آموزشی ( است. وگرنه هم خود موسوی ها و کروبی ها میدانند که 
از خط قرمز والیت فقیه و شورای نگهبان و شورای مصلحت نظام 
نمیتوانند فراتر روند و نه ماهیت بنیادین و فکری نظام اسالمی این 
کم  انتخابات  نهم  دوره  در  نژاد  احمدی  خود  مگر  میدهد.  را  اجازه 
وعده های دمکراتیک داد؟ و یا در دوران خاتمی مدرن چه چیزی 
تغییر کرد؟ مردم اینرا بخوبی میدانند که سگ زرد برادر شغال است 
ولی اوضاع وخیم اقتصادی از گرانی گرفته تا بیکاری و بیکارسازی  
تا فقدان هرگونه امنیت اجتماعی و سیاسی ) که حتی انسانهای غیر 
سیاسی و بدون ارتباط با هیچ جنبش متعرض هم، در چنگ باندهای 
قلدر و تبهکار پلیس اش امنیت جانی ندارند ( عرصه دوراندیشی را 
برایشان تنگ کرده است. ولی آنچه که بخشی از همین مردم و بویژه 
جوانان را به وسیله تبلیغاتی و پوسترهای جاندار کمپین این جانیان 
بیشرم تبدیل کرده دلخوش کردن به وعده ای که شاید بوقوع بپیوندد 
آنهم در شرایطی که هیچ نیروی رادیکالی که احتمال تغییر بالدرنگ 
را تضمین کند در اطراف خود نمی بینند. گیرم بسیاری از همین توده 
ها از حیات سیاسی و شعارها و برنامه های جریانهای سیاسی چپ 
هم آگاهی داشته باشند، ولی مسئله اینجاست که هیچ فاکتی که نمایانگر 
پتانسیلی  قدرت  حتی   یا  و  جریانها  این  رسیدن  قدرت  به  احتمالی 
تشکیالتیشان در رهبری اعتراضات و خیزشهای توده ای باشد، عمال 

هنوز وجود ندارد.

فعالیتهایی که بتواند با دستگاه عریض تبلیغاتی رژیم رقابت کند و در 
هیاهوی بلندگو بدستان اصالح طلب گم نگردد، بخاطر عدم دسترسی 
به امکانات ارتباطی موثر، ناچیز است. جریانهای جنبش سوسیالیسی 
ما دستکم باید بتوانند در کمپینها ویژه و پروژه های سیاسی خاصی 
کار مشترک و فعالیت همسو داشته باشند تا هم برد سیاسی اش فراتر 
رود و هم در صورت موفقیت انعکاس توده ای پیدا کند و شعارها و 
رهنمودهایشان آلترناتیو شود. تا آنجا که به توده ها مربوط میشود، 
مایلند سیلی نقد را به حلوای نسیه ترجیح دهند وگرنه جریانی که وعده 
میدهد باید ضمانت وفای عهد را هم جایی نشان داده باشد که به وعده 
سرخرمن تبدیل نگردد. تحریم انتخابات زمانی به یک شعار تاکتیکی 
و  اعتراضات  سازماندهی  برای  ای  برنامه  که  میشود  تبدیل  مؤثر 
را  ها  توده  باشد. رژیم رأی  داشته  کنارش وجود  در  هم  نارضایتی 
برای نمایش بین المللی میخواهد و تنها پاتک مبارزاتی به تحرک در 
آوردن بیشتر توده ها علیه رژیم در آستانه رآی گیریش است. تجمعات 
گسترده، شعار دادن خواسته ها و مطالباتی که کاندیداها از پاسخگویی 
اش سرباز زدند و خواستن آزادی زندانیان سیاسی بویژه دستگیریهای 
جدید. تنها با کنار نیامدن صریح توده ها با رژیم است که دست رژیم 
آمدن  بر همین منطق کوتاه  تکیه  با  میبندد. رژیم  را در عوامفریبی 
مردم در شرایط بحرانی باالترین سرمایه گذاریش را کرده است که 
همان تداوم کشتار و چپاول و بگیر و ببند است. شامه سیاسی رژیم 
در شناخت روانشناسی سیاسی -اجتماعی توده ها، و بخشی از مهره 
های خود را به اپوزسیون توده ای و آلترناتیوشان تبدیل کردن، بعد 
از سی سال تجربه سرکوب و کشت و کشتار و حفظ بقای حاکمیت، 
ما  برای  آمده است. و  به کمکش  همواره در شرایط بحران سیاسی 
کمونیستها نه جایگاه چپ در مقابل این انتخابات بلکه چگونه آماده و 
آگاه کردن توده ها از تمایز این عوامفریبی است که کجا سعی دارد به 
خیزشها و اعتراضات اجتماعی لجام بزند و یا بخشی از این اعتراض 
و یا این پتانسیل را با خود همراه کند و یا در تالش تالشی و ایزوله 
کردن بخش رادیکال و تاثیرگذار جنبشهای جاری است ) دستکم در 
جنبش دانشجویی آنرا به عیان میشود مشاهده کرد(. مسئله فراخواندن 
توده ها به تحریم انتخابات از منظر کمونیستها، در یک اوضاع بغایت 
هفت  که  شرایطی  در  بویژه  و  پلیسی  و  شده  کنترل  و  دیکتاتورزده 
انواع و اقسام شوراها و مجالس و انجمنهای  خوان فقهی و شرعی 
تصمیم گیرنده رژیم اسالمی، فقط کاندیداهایی رو از صافی رد میکنند 
که مصلحت نظام اسالمی را به مخاطره نیاندازند، نیازی به تجزیه و 
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انتخابات و نزاع خانوادگی 
رژیم

نوشین شفاهی
پایان میرسد و خر  انتخاباتی رژیم هم چند صباحی دیگر به  نمایش 
رژیم برای چند سال دیگر هم با تظاهر به مدنیت و دمکراسی و غم 
توده ها خوردن از پل میگذرد ولی برای ما مارکسیستها و جنبش چپ 
ایران چگونه رخنه موثر کردن در صفوف مبارزاتی داخل همچنان 

یکی از چالشهای همیشگی خواهد ماند.

کار آیی نازل کمپینهای سیاسی و عدم برنامه های مبارزاتی سرنوشت 
ساز دالیلی چند هستند از اینکه دنبال کردن رهنمودهای مبارزاتی از 
جانب توده های داخل، به خیابانها و کارخانه ها و دیگر عرصه های 
ای  عینی  گوشزد  یکی صدها  باید  هم  این  نمیشود.  کشیده  مبارزاتی 
برای چپ باشد که چرا هنوز نتوانسته است تاثیر در خور توجهی در 

رخدادهای سیاسی- اجتماعی جامعه ایران داشته باشد.

اوج اعتراضات کارگری و نارضایتی عمومی و نرخ فزاینده تورم 
اقتصادی که بی تردید تعرضات توده ای وسیعتری را بدنبال خواهد 
تعیین  نقش  رژیم  انتخابات  نمایشی  رقابتهای  مضمون  در  داشت، 
کننده ای را بازی کرده است که رژیم هم با مضحکه اصالح طلبی 
عوامفریبی کند و هم  شر و بالی محتمل وضعیت اقتصادیش و عواقب 
انتخابات  جریان  همین  در  کند.  دفع  و  رفع  را  اجتماعیش  سیاسی- 
رژیم، اگرچه از نظر ما چیزی تغییر نکرده و قرار هم نیست تغییر 
کند ولی برای بسیار از توده های جان به لب رسیده روزنه ای از 
تغییر و طبعا امید از جانب خود رژیم تبلیغ شده و مشخصا  جوانان 
طلبان  اصالح  تبلیغاتی  کمپینهای  دموگرافیک  ترین  اصلی  دانشجو 
بلکه حتی  پیش  سال  چند  تا  نه  که  است  در شرایطی  این  اند.  گشته 
با  ای  مسئله  آزادی  منادیان  این  از  هیچکدام  پیش  ماه  چند  همین  تا 
مجازاتهای  و  قانونی  پیگردهای  آزارها،  و  ها  شکنجه  دستگیریها، 
اند. ولی  آنان توسط همین دولت نداشته  آموزشی، مالی و اجتماعی 
نشان  دندان  و  چنگ  کارزار  اصلی  عرصه  دانشگاها  صحنه  حاال 
دادنهای باند احمدی نژاد و بویژه موسوی گشته است. این البته گذشته 
از اینکه دانشگاهها و دانشجویان از اصلی ترین پیشبرندگان مبارزه با 
رژیم و مقابله با سرکوب پلیس مذهبی – سیاسی رژیم بوده اند، بیشتر 
بخاطر اینکه %60 از جمعیت 70 میلیونی ایران زیر سن سی سال 
هستند و بیشتر این قشر هستند که به انترنت، سل فون، ایمیل و دیگر 
وسایل ارتباطی الکترونیکی دسترسی دارند و بیشتر اینان هستند که 
در مقابل چماقداران رژیم در مراکز آموزشی رودر رویند. باری هر 
در باند خواهان قدرت، سیاسِت " کار ار محکم کاری عیب نمیکند" 
را باید از همان خط اول جبهه مبارزه با رژیم آغاز کنند که دستمایه 
دستکم چند ماهه اول حکمرانی شان باشد. باند مرتجع احمدی نژاد هم 
نشان داده اند که استعداد بهره گیری از شیوه های مدرن تبلیغاتی را 
دارند و با فیلترینگ فیس بوک که صفحات بسیاری از آن در حمایت 
از موسوی اعضاء بسیاری را بخود جلب کرده، به مقابله الکترونیکی 
تبلیغات  ابزار  از  هم  تویتر  و  یوتیوب  البته  اند.  درآمده  موسوی  با 
انتخابات  از  دوره  این  خاص  ویژگی  بله،  اند.  بوده  طرف  دو  هر 
مرتجعین، استفاده از ظرافت صنعت نوین تکنولوژی و پیشرفتهای 
بفروش  برای  مدرن  دنیای  تبلیغاتی  های  حربه  از  گیری  بهره  آن، 
ترین رژیمها  ترین و سیاهترین و خشن  ارتجاعی  از  یکی  رساندن 
در تاریخ بشر است. کاندیداهای رژیم که بی تعارف پته همدیگر را 
روی آب ریخته اند و از فساد مالی و انحطاط فرهنگی و بی اعتباری 
سیستم آموزشی ) حتی در مقایسه با قانونمندیها و ارزشهای حقوقی 
خودشان( بی پروا پرده دری میکنند فقط و فقط بازتاب بی واسطه 
واقعیتی است که در طول سه دهه به توده های ایران با زور سرنیزه 
همین مردان قانون شرعیت و مهره های کلیدی نظام اسالمی تحمیل 
شده است. بنابرین مایه گذاشتن از شعور توده ها بویژه قشر جوان 
بهترین وسیله تبلیغاتی جهت ایزوله کردن هر گونه دیدگاه رادیکال و 



 شماره 96   خرداد   1388
7

فدائیان  اتحاد  سازمان  نشریات  دریافت  برای 
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از  میشود و اصالح طلبان  دادگاه عالی  قاضی  اسپانیش  سونیا سوتومایور 
مذهبی  اقلیتهای  اجتماعی  حقوق  نگران  و  میزند  دم  زنان  حقوقی  برابری 
میشود آنهم توسط همین موسوی که در دوران سیاه کارگذاریش در دولت 
صدها بهایی به جوخه های دار سپرده شدند. موسوی که باالترین افتخارش 
مورد الطاف خمینی قرار گرفتن است آری اگر آمریکا نشده ها و ندیده ها 
را تجربه میکند که جار بزند که دمکراسی! آمریکا از رنگ و نژاد انسانها 
عبور کرده است؛ در ایران اسالمی در گذار تغییر!! شده ها و کرده ها را 
از کارنامه سیاسی شان خط زده و مقابله با همانها را در دولت احمدی نژاد 
باالی  تورم  یمن  به  که  فضایی  در  اند.  کرده  تبلیغاتی خود  کمپینهای  لوگو 
اقتصادی، سرکوبهای وحشیانه اجتماعی و تالش پلیسی سه دهه رژیم برای 
اخته سیاسی – فرهنگی کردن جامعه، مسلما نارضایتی نه دیگر در سطح 
در  اماکن کاری،  و  ها  کارخانه  در  بلکه  ها و محافل خانوادگی  کنج خانه 
دانشگاهها و مدارس و حتی در گوشه و کنار هر خیابانی شدت گرفته. مردم 
ایران حتی اگر سیاسی هم نخواهند باشند اجبارا سفره و جیب خالی و بیکاری 
و ضرب و شتم فرزندان جوانشان هم آنان را رودر روی رژیم قرار داده 
است. آرزوی سرنگونی رژیم دیگر نه یک هدف و شعار سیاسی بلکه یک 
خواست ضروری و بالدرنگ اکثریت مردم است. تا اینجایش را ما مشکلی 
برای جا انداختنش در جامعه نداریم. مشکل اینجاست که این توده ها هنوز به 
قدرت کالکتیو واقعی خودشان که رژیم را میتواند به زباله دان تاریخ حواله 
کند هنوز صد در صد ایمان ندارند. رژیم هم با همین نمایش تعویض مهره 
توانسته بخشی از جامعه را متوهم به رستگار شدن در چارچوب همین رژیم 
امیدوار کند. عوام فریبی چیز ابداعی این رژیم نبوده بلکه این در سراسر 
تاریخ جوامع طبقاتی یک حربه مؤثر برای تحکیم و بقای قدرتهای مستبد 
میکنند  عوامفریبی  دیگری  نوع  غرب  مدرن  دنیای  در  شده.  گرفته  بکار 
نظام  یک  ذاتی  کارکرد  ایران  در  و  میشوند  ملی  قهرمان  اباماها  نظیر  و 
ارتجاعی و طبقاتی را، تعلل و خودکامگی شخصی احمدی نژاد و اعوان 
وانصارش معرفی میکنند. ابتذال و انحطاط ماهوی  مذهب اسالم و پوسیدگی 
نظم سرمایه را فساد و رشوه خواری فردی معدودی از این رهروان خط 
تحریم  شعار  کمونیستها،  اما  و  میکنند.  تبلیغ  خط  آن  از  انحراف  و  امام 
انتخابات را زمانی میتوانیم به یک رهنمون برای پراتیک انقالبی تبدیل کنیم 
اصلی  که سرمایه  دانشجو  قشر  همین  برای  –مبارزاتی  سیاسی  برنامه  که 
تبلیغات انتخاباتی رژیم هستند ارائه شود. باید دانشجویان را به اعتراضات 
برای  انتخابات  در روز  هم  و  همین چند روزه  در  هم  انقالبی  تحرکات  و 
رسوا کردن این شوی مضحک انتخاباتی فراخواند. باید کارگران را در کنار 
تحریم انتخابات به تجمع برای احقاق حقوق و خواسته هایشان ترغیب کرد. 
این منشاء هراس رژیم و یقه چاک دادنهایشان برای توده های محنت کشیده 
گیری  اوج  از  مبین هراس  بهترین  در صفوف رژیم  اساساشکاف  و  است 
تعرض توده هاست چرا که فقط در سر باالیی است که اسبها همدیگر را 
گاز میگیرند. بی تردید نمیشود بطور دقیق شرایط چند سال آینده تحت سلطه 
اصالح طلبان! و یا احمدی نژاد را پیش بینی کرد. ولی نباید تردید داشت که 
تنها بدیلی را که باید جا انداخت این است که کنار نیامدن با ترفندهای رژیم 
و پیشروی مبارزاتی در جنبشهای جاری است که هدفش نه اصالحات بلکه 

سرنگونی رژیم و در سمت وسوی انقالب سوسیالیستی است.

زنده باد سوسیالیسم
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انتخابات و نزاع خانوادگی ...
صرف  کرد.  اسناد  به  مدلل  آنرا  که  ندارد  ای  ویژه  سیاسی  تحلیل 
نظر از سایز و درجه اعتالی سیاسی و یا حتی تکوین طبقاتی طبقه 
کارگر، مارکس و انگلس به وضوح در مقابل رفرمیستها عدم شرکت 
در انتخابات بورژوایی را مطرح کردند که بعدا هم لنین و هم رزا 
لوگزامبورگ آنرا بطور مفصلتری توضیح داده و صحه گذاشتند. در 
طول تاریخ جنبشهای سوسیالیستی همواره گرایش رفرمیستی که به 
طبقه کارگر توصیه میکردند به نماینده های مدرن بورژوازی راُی 
دهند تا قادر شوند با دسترسی به فرصتهای قانونی و حقوقی به مجلس 
قانونگذاری  ارکان  در  سوسیالیسم  رخنه  به  آمیز  صلح  و  یافته  راه 
و اجرایی و قضایی دلخوش کنند. در حالیکه مارکسیستها بر روی 
براندازی قدرت سیاسی از دل یک مبارزه طبقاتی تاکید داشته که با 
ارگان جدید قدرت طبقه کارگر جایگزین بشود. لنین تنها در شرایط 
خیزش انقالبی است که طبقه کارگر را به شرکت در انتخابات فرا 
میخواند و آنهم با این شرط که با نماینده مستقل خود و با برنامه ها 
انتخابات روی  تحریم  یقینا شعار  آید.  میدان  به  و سیاستهای خودش 
دیدنی و بدیهی سکه است و روی دیگرش همانا مقابله با ربودن موج 
اعتراضات بدست اصالح طلبان است که در برنامه های مبارزاتی 
جنبش چپ باید متبلور شود. برای سوسیالیستهایی که لنینیسم را دیگر 
بی ارتباط با شرایط و نیازهای جامعه امروزی می بینند و یا اینکه 
سوسیالیسم لنینی را در منافات با طبیعت انسان قبول دارند و پیوسته 
در تکاپوی توجیه علمی ! مماشات با مرتجعین و بورژوازی هستند 
باید فقط به این نکته اشاره کرد که ماهیت سرمایه داری نه عوض شده 
است و  نه تالشش برای تحمیق و متوهم کردن توده های کارگر به 
دمکراسی اش کاسته شده است. رژیم اسالمی هم بعنوان وحشی ترین 
شکل سیاسی اقتدار سرمایه داری نه قرار است بنیادش را با اصالح 
امتیازاتش صرف  از  است  قرار  نه  و  بیندازد  به مخاطره  طلبهایش 
نظر کند. در این گیرودار انتخاباتی هم برخی، بی توجهی توده ها به 
اپوزسیون چپ و عدم ارتباط منسجم و تعریف شده ای با جنبشهای 
فقدان عناصر  از  نه  ارتباطی،  امکانات  نه عدم  را  فعالینش  و  فعال 
کافی و فعال و تشکیالتی کمونیست در داخل و تشتت و پراکندگی اش 
و یا حتی ضعف برنامه و سیاست مبارزاتی اش، بلکه از بی آبرویی 
کمونیستها و گزافه گویی های بی اساس اش میدانند. در این منطق 
کمونیستهای متشکل و جریانهای چپ از اعتبار سیاسی - مبارزاتی 
در نزد توده ها برخوردار نیستند، ولی آیرونی این استدالل اینجاست 
که چطور میشود همین توده ها نسبت به خود مهره های رژیم با آن 
یا  و  میبرند  یاد  از  و  میشوند  سخی  بارشان  جنایت  و  سیاه  کارنامه 
اساسا کسی به جمع و تفریق نقش کثیف آنان در نظام کشت و کشتار 
اسالمی نمی پردازد و براحتی مغبون فریبکاری موسوی ها و کروبی 
ها میشوند ولی حافظه شان در کی و کجا یک جریان کمونیستی وعده 
است  فقط خودزنی  این  میشود.  تیز  است،  نکرده  و عمل  است  داده 
و  کارکردها  به  پرداختن  بدون  است  مسئله  کردن  ساده  این  بس.  و 
سرکوبهای رژیم که هم شامل جنبش چپ بوده است و هم توده های 

معترض.

و اما!
واقعیات انتخابات سرمایه داری چه در کشور مدرنی همچون آمریکا و چه 
در کشور اسالم زده ای چون ایران هیچ فرقی نمیکند. مطابق معمول خود 
و  ها  نارضایتی  مضمون  از  را  هایشان  کمپین  مضمون  نظام  کاندیداهای 
نگرانیهای توده ها  گرفته که باز هم 4 سال دیگر توده ها را دنبال نخود سیاه 
با تکیه به همین روانشناسی عامیانه اش است  بفرستند. جمهوری اسالمی 
که مهره های سوخته و کثفیش را گردگیری کرده و به خلق هللا! با زرورق 
مدرنیته بار دیگر میفروشد. موسوی با میشل اوبامای محجبه اش نماد تغییر 
میگردند و " بله ما میتوانیم " این تغییر، شال وکاله سیدی اش میشود که 
بدور گردن همان دختران آرایش کرده و تونیک پوشی که تا چند ماه پیش 
شکار و طعمه خواهران زینب رژیم بودند، مزین میشود. در آمریکای اوباما 



 برای تماس با سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
 و یا ارگانهای آن با یکی از آدرسهای زیر

بگیرید تماس 

آنالین کمونیستی  کار 
info@kare-online.org

 روابط عمومی
webmaster@fedayi.org

کردستان کمیته 
kurdistan@fedayi.org

تهران  کمیته 
tehran@fedayi.org 

کرج  کمیته 
karaj@fedayi.org

آذربایجان  کمیته 
azer@fedayi.org

پال تاک مسئولین 
 paltalkroom@fedayi.org

پناهندگی  امور  کمیته 
panahjo@fedayi.org 
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مراسم گرامی داشت سعید سلطانپور، شاعر، 
نویسنده و کارگردان

کمیته برگزارکننده

هرگز نمیرد آنکه دل اش زنده شدبه عشق..

نامی همیشه ماندگار در تالش انسان برای آزادی و رسیدن به دنیائی عاری 
ماندگار در  آوارگی. همیشه  ازستم واستثمارو زور و سرکوب و جنگ و 
و  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  نابرابری های سیاسی،  بر علیه  مبارزه 

تبعیضات جنسی، نژادی و ملی.

دیگر  وتالشهای  یادها  گرامیداشت  سلطانپورهمچنین  سعید  گرامیداشت 
نشیب  و  پرفراز  تاریخ  درگستره  که  است  هنرمندانی  و  شعرا  نویسندگان، 
مبارزات توده های مردم ایران برای آزادی و برابری، هرگز به آرمانهای 
انسانی خود پشت نکردند، قلم خود را به خدمت زورگویان و زورپرستان 
کرامت  و حفظ  بیان  و  اندیشه  و  قلم  آزادی  از  پاسداشت  در  و  درنیاوردند 
انسانی ازجان خود نیز دریغ نورزیدند. یاد، خاطره و آثار آنها همواره الهام 
بخش مبارزات و جانفشانی نسلهای کنونی و آتی ایران در رهائی از چنگال 

ارتجاع و استبداد و استثمار خواهد بود.

ازهمه شما دعوت میکنیم در این مراسم حضور بهم برسانید و در برگزاری 
هرچه باشکوه تر این مراسم با ما باشید.

حسن حسام و عباس سماکار، دو تن ازجامعه نویسندگان و شعرا و هنرمندان 
گیسو  مبارز  هنرمند  گفت.  خواهند  سخن  و  شعر  سلطانپور  سعید  درباره 
و  هستند.  مراسم  مهمان  هنرمندان،  از  چند  تنی  و  فرید  همراه  به  شاکری 

نمایشگاهی از آثار حجت  کسرائیان
زمان: روز یک شنبه هفتم یونی 06-07 -2009

ساعت: 13 تا 17 بعد ازظهر

محل: فلکت حوس - یرن توریت - ورود برای همگان آزاد میباشد و 
مراسم از طریق اینترنت مستقیما پخش خواهد شد.

با همکاری و همیاری :        

برگزارکنندگان:

انجمن: هنرمندان فرای مرزها

انجمن: آساره

انجمن: همبستگی ایران و سوئد

رادیو تالش

فعالین اتحاد فدائیان کمونیست -  یوته بوری

گذاشتن میز کتاب آزاد است

شماره تلفن تماس: 0760686792


