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کارکردن نسیه آری،نان نسیه نه؟!
پدرام نواندیش

اگر روزی کارگران و میلیونها کاارکاج مااماعام ا ا
کنند کم دیگر حاضر نیستند نسیم کارکنند،دیگار حااضار
نیستند هر روز صبح کم بیدار میشوند بام حسااج مایا
خود بروند سرکار و تا پاسی از ش کار کنناد،راروو و
خدماو امتما ی را آنها تولید کناناد و بااز هاس گارسانام
کنند کم دیاگار نسایام کاار
باشند ،اگر فقط یک بار ا
نخواهند کرد،آنگاا اساک کام تاماا د و دساتاگاا هاای
سرکوبگر دولک سرمایم داری،بم صف خواهند شاد کام
ای وای نظس امتما ی توساط کاارگاران و تاود کاارکاج
تهدید شد اسک.
در ایج حال ایاج سارماایام داران هساتاناد کام تاولایاداو
کارخانم ها را بم فروش می رسانند و حاتای گاا هاماان
کاالهایی را کم کارگران خود خالق آن بود اناد،ماواباور
می شوند بم چند برابر قیمک خریداری ش کنند .در واقع
کارگران اگر دستمزدی دریافک کنند،بدهی سرمایم دار
صاح کارخانم بم کارگر و کارکنی اسک کام یای 03
روز گذشتم از صبح تا ش یا در کارخانم یا در معدن و
یا در دیگر مراکز کار مشغول کار و تولید بود اسک.
اینگونم اسک کم دولک کارفرمایان ارزال و اوباش شاان
را بم مقابلم با کاارگاران گسایاا خاواهاناد کارد کام چارا
د وی د کار نسیم را پیش کشید اند؟
ایج را باید اضافم کرد کام در ماتاعااری تاریاج ماواماع
سااارمااااایااام داری کاااارگااااران پاااا از  51روز
کاری،دستمزدهایشان را دریاافاک مای کاناناد .حاتای در
همیج موامع متعاری سرماایام داری نایاز کاارگاران بام
مدو  51روز برای سرمایم دار بم صاورو نسایام کاار
می کنند و بابک دستمزدی کم یل شان اسک،هیچگاونام
خسارو تاخیری هس از سوی سرمایام دار بام کاارگاران
پرداخک نمی شود.
اگر کارگر و کارکج در همیج موامع متعاری سارماایام
داری اقسااای وا مس ا ااج ش را بااا تاااخاایاار پاارداخااک
کند،بابک هار روز تااخایار باازپارداخاک قساط وا ،چاناد
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درصد مریمم تاخیر بایستی پرداخک کند.
باز می گردیس بم مامرای کار نسیم و ارزان و تقریبا مفاک در
موامع سرمایم داری کم در راس آنها،دولک های سرکوبگری
همانند رژیس ارتوان اس می قرار گرفتم اند.برای کاارگاران و
میلیونها تود کارکنی کم در اینگونم موامع بم بردگای گارفاتام
شد اند،نم تنها حتی همان حداقا مزدی را کم بم مدو یک ما
برای آن کارکرد اند از سوی سرمایم دار بم گروگاان گارفاتام
شد  ،پرداخک نمی شود،بلا ام ماقااباق اخابااری کام حاتای در
رسانم هاای زرد حا اوماتای هاس ماواباور بام اناتاشاار آن مای
شوند،کارگران کارخانم ها و معادن و مرکز کار گاا تاا بایاش
از  03ما ،دستمزد و مقالباو معوق دارند.
در واقع سرمایم دار ماالاک کاارخاانام بادها اار کاارگاران و
کارکنانی اسک کم آنها یی  03ما گذشتم کار کارد و تاولایاد
رروو کارد اناد و سارماایام دار ماالاک کاارخاانام باا فاروش
تولیداو کارخانم و پول آن چندیج بار چرخم تاولایاد را اناواا
داد اسک .گوا آن صورو های مالی کاارخااناوااو اساک کام
هر دور مالی انها  50ما تما اسک،یعنی صورو های ماالای
آنها چم درآمد و چم هزینم ،بعد از  50ما می باایساک تساویام
شوند .می بینیس کم در همایاج کاارخاانام و ماعاادن اشاار شاد
مسئلم دستمزدها کم در بخش هزینم های ماالای کاارخاانام هاا
انع اس می یابند ،لیرغس گذشک  03ما ،همچنان تسویام نامای
شوند،چرا؟
پیش از پرداختج بم پاسخ و در همیج رابقم اخبار دردناکی را
کم بم صورو ت اویری در شابا ام هاای اماتاماا ای ما اررا
منتشر می شود،قابا تعمق و دردناک اسک .دیاگار ناان نسایام
داد نمی شود!!
پرسشی کم در همان ابتدا مقرح می شود ایج اساک کام ماگار
چم کسانی نان را نسیم می گرفتم اند کم اکنون بم صراحک بام
می شود کم دیگر نبایستی درخواسک ناان نسایام را
آنها ا
داشتم باشند؟
سالهاسک کم کارگران و تود های کاارکاج مااماعام کام بارای
سارمااایاام داران بام صااورو نساایام کااار کاارد انااد و حااداقااا
دستمزدشان فقط کفای خرید نان و بازتولید توانشان برای کاار
روز بعد بود اکنون دساتامازدی کام چاناد ماا یاک باار اگار
پرداخک شود ،کفای همان حداقا نان را بارای زناد باودن را
نمی دهد .چم رخ داد اسک؟ حقیقک چیسک؟
کسانی چون نگارند ودر سالهای گذشتم تاکنون هاماوار از
یورش سازمان یافتم سرمایم داران و دولک هار اسا مای آناهاا
بم سقح زندگی و معیشک کارگران و تود های کارکج مامعم
در قال تعییج حداقا دستمزد در پایان هر سال از سوی دولک
اس می سرمایم داران هشدار داد اند و گافاتام ایاس کام یاورش
سرمایم داران و دولک اس می آنها ،سفر کارگران و میلیونها
کارکج مامعم را هدی قرار داد اسک 02 .آذر ما  5021و
در کابینم دولک احمدی ناااد یاورشای تاحاک اناوان هادفاماناد
سازی یارانم ها بم زندگی و معیشک کارگران را آغااز کارد
اند کم تا همیج اکنون و هر سال یاورش مشاتارک دولاک هاار
اس می و سرمایم داران منایک کار را شاهدش هساتایاس.هاماان
سال آغاز افزایش قیمک حداقا های زندگی و از مملم آنها ناان

بم ناوان پاایام ای تاریاج خاوراک کاارگاران و مایالایاوناهاا خااناواد
کارگری،رقس زد شد .از یک سو قیاماک هاا را افازایاش دادناد و از
سوی دیگر دستمزدهای کارگران را فریز کردند .بم دیگر سخج کار
را بم آنوا رساندند کم کارگر و خاناواد کاارگاری ماواباور بام نسایام
گرفتج نان روزانم خود شد،در حالی کام ماا هاا دساتامازدش تاوساط
دولک و سرمایم داران هس فریز شد و هاس بام گاروگاان گارفاتام شاد
اسک.
بم دیگر سخج معناای ایاج تا ش مشاتارک سارماایام داران و دولاک
اس می آنهاکار کردن نسیم و حتی مفک آری،نان نسیم نم اسک!
بازگردیس بم پاسخ کم در بخش اول یرح شد،چرا اینگونم اسک و چم
باید کرد؟
پاسخ را باید در نظا اقت ادی و حاکمیک اس می ای کم بر مباناای
ایج نقا یعنی نظا سرمایم داران و ملزوماو سارماایام مای باایساک
مستوو کرد.
کارنامم سیا رژیس اس می در سارکاوج تشا اا هاای کاارگاری بار
کسی پوشید نماند اسک .یک هدی استاراتاایاک سارماایام داری از
ادامم حاکمیک سیا اس می شان،سرکوج ا تراضاو کارگران،تقلیاا
مقالباو آنها و مهیا کردن شرایقی باود کام در آن کاارگار ارزان
کار کند و خاموش باشد .نسیم کار کند،مفک کار کند تا سرمایم داران
و دولک اس می آنها غارو و رروو انادوزی کاناناد .القاا تاا کاناون
اینگونم بود کم مشاهد می ینس و کارگران و میلیونها کارکج مااماعام
در زندگی رزوانم خود شاهد آن هستند .اما یک حقیقک روشج و غیر
قابا ان ار و آن مبارز بی امانی اسک کم نم کاارگاران از آن دساک
کشید اند و نم سرمایم داران و دولک اس می انها تاواساتام بام یاور
کاما یاباقام کاارگار را بام تاما ایاج وادار کاناد .م اداق باارز ایاج
مد ا،ا تراضاو سراسری دی ما  19و قیا خونیاج آباان  12اساک
کم پایم های ستم اری رژیس اس می سرمایم داران را بام لارز ای
خاموش نشدنی انداختم اسک .رابقم ای کم تحک هیچ شرایاقای قااباا
ترمیس و حتی تخفیف نیسک.
ن تم ای کم باید بم ایاج چاناد پاارگارای افازود ایاج اساک کام دولاک
اس می سرمایم داران کم تاا کاناون در قاالا سایااسای افاراد ماعاماس
واس می در کار غارو و منایک لیم کارگران و شاهارونادان باود
اند را و بر آن م باید بم صورو انق بای بازیار کشایاد شاوناد،باا
تش یا یک دولک انق بی کارگری باید مانع بازتولید مناسباتی شد کم
مبنای آن کار مزدی و بردگی و گرسنگی میلیوناهاا انساان اساک.اگار
در قرن  05میلیونها انسان در مهان ،گارسانام یاا دچاار ساوه تاغاذیام
هستناد ،اگار در مااماعام تاحاک حااکامایاک رژیاس اسا مای کاارگاران
ومیلیونها خانواد کارگری از فقر و ف کاک اقاتا اادی و گارساناگای
رنج می برند،دچار سوه تغذیم هستند و موبور بم گارفاتاج ناان نسایام
شد اند،مسب اصلی اش نظا اقت ادی مسلط بر ایج قارن و دولاک
های سرمایم داری و در ایران رژیس هار اس می آنهاسک.
طبقه کارگر با آزادی خود از بند نظام مزدی،تمام شهروندان را آزاد
خواهد ساخت.
دسامبر 0303

آزادی،برابری،حکومت کارگری!
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جنبش سرنگونی ،انقالب ،کدام انقالب؟
رئوس یك سیاست کمونیستی – کارگری در تحوالت حاضر
علی جوادی
شرایط کنونی را چگونم می بینید؟
علی جوادی :رژیس اس می در سراشایابای ساقاوی قارار دارد.
راهی برای بقاه و ماندگاری ندارد .سقویش حتمی اسک .ایاج
حكس مرد اسک .مسالم تنها بر سر زمان و چاگاوناگای ساقاوی
رژیس اسک .مرد در ت شی همم مانبم برای ملی كردن ایاج
خواسک دیرینم خود هستند .پروسم برچیدن حكوماک اسا مای
مدتهاسک كم آغاز شد اسک .در ایج مسیر مسلماا رویادادهاای
مختلفی میتواند رخ دهد .پروسم سارناگاونای رژیاس یا مسایار
خقی و اری از باال و پائیج هاای ماخاتالاف نایاساک .در ایاج
راستا میتوان شاهد كودتاا ،ضاد كاودتاا ،فالاج سایااسای ،اقا
نشینی های مققاعای و یاا تاعارگ و باگایار و باباناد و رماز
خوانیهای مختلف بود .اما ی واقاعایاک مساواا اساک مااماعام
اكنون در پلم آخر تعییج تكلیف با رژیس اسا مای قارار دارد و
چرخم تحوالو بم هر یری كم بچرخد ،مسلما از حركک بااز
نخواهد ایستاد و بدون تردید پلم بعدی قرار گرفاتاج در فاردای
شیریج سرنگونی رژیس اس می اسک.
خیزشهاای اناقا بای ساالاهاای اخایار را امالای و چاگاوناگای
سرنگونی حكومک اس و سرمایم را پیشاروی ماماعام قارار
داد اسک .مامعم در خیزش دی  ۶۹و آبان  ۶۹گامهای بلنادی
بسوی سرنگونی رژیس اس می برداشک.
ی ویاگی ایج خیزشها سراسری بودن آن باود .نشاان از ایاج
واقعیک اسک كم با رژیس اس می باید در پهنای مامعام تاعایایاج
تكلیف كرد و بسای ایج اوباش را از هر گوشام مااماعام ماارو
كرد .تاكیدی بر درك ایج واقاعایاک در دوران اخایار زپا از
روج منبش و تروریسس اس می و توربم یالاباان و دا اش)
اسک كم شكسک حكومک و منبش اسا مای در ماركاز كشاور
الزاما بم ماعاناای كاناار گایاری و دساک شاساتاج ایاج ماناباش
تروریستی از قدرو در گوشم و كنار مامعم نیسک .حاكاوماک
اس می را باید در هر گوشم ای از مامعم سرناگاون و نااكاار
كرد.
ی ویاگی دیگر خیزش آبان ت ش برای كنترل ماحا و باود.
ایج مشخ م رژیس اس مای را وادار مایاكاناد كام بارای حافا
قدرو نیروهایش را در سقح مح و آرایش دهد و ضارورتاا
رژیس را ناچار بم پخش قوای سركوبش در هر محلم و منقاقام
ای میكند .شرایقی كم رژیس را یعامام آسااناتاری بارای مارد
بپاخاستم میكند.
آبان  ۶۹نشان داد كم اوباش اس می را در تحلیا ناهاایای تاناهاا
میتوان با ی خیزش و قیا انق بی مرد و بام شایاو ای قاهار
آمیز سرنگون كرد .ایج رژیس نم بم زباان آدمایازاد گاورش را
گس میكند و نم بم تدریج و مسالمک آمیز بم پدید دیگری تبادیاا

میشود .پروژ گذار مسالمک آمیز از رژیس اس می بام اناداز پاروژ
اص ح رژیس اس می پوچ و كودناانام اساک .در آباان باخاشاهاایای از
مرد بپاخاستم بمنظور حفاظاک از مارد ماعاتارگ و ماقااوماک در
برابر ماشیج كشتار رژیس اس می دسک بم اسالاحام باردناد .اسالاحام و
مبارز برای از كارانداختج ماشیج آدماكاشای رژیاس وارد سایااساک و
پروسم سرنگونی رژیس اس می شد اسک.
در نهایک باید بم ایج واقعیک اشار كرد ی احتمال واقعای ایاج اساک
سرنگونی رژیس اس می مایاتاواناد ماتارادی و هامازماان باا اساتاقارار
حكومک بعدی ،از نققم نظر ما ی حكومک كارگری ،نباشد .پیدایاش
حكومک بعدی میتواند ی روند پیچید و كشدار و شاید هاس دشاوارتار
از سرنگونی خود رژیس اس می باشد .باید برای تمامی ایج پروسم ها
از هس اكنون آماد شد.
حلقم كلیدی پیشروی ایج ماناباش در حاال حااضار شاكاا گایاری یا
رهبری رادیكال ،آزادیخاوا و باراباری یالا در باخاش اماد ایاج
منبش اسک .ایج مسالم در گرو انتخاج كلیدی ماماعام اساک .بام ایاج
مسالم بقور ویا ای باید پرداخک.
پرسش :ترمینولوژی "منبش سرنگونی" را برای اولیج بار من اور
حكمک در ادبیاو منبش كمونیسس كارگاری ماقارح كارد .چارا؟ چام
هدی سیاسی خاصی از یرح ایج مقولم داشک؟ تفاوو و تاماایاز ایاج
مقولم با انق ج چیسک؟
علی جوادی :یرح و نشان دادن مایگا ایج مقولم در تمایز با انق ج
و مشخ ا انق ج كارگری ی درافزود سیاسی مهس من ور حكماک
در ماركسیسس و كمونیسس معاصر اسک.
ی نگرش پایم ای چم در چپ سنتی چم در ایران و چم در بسایااری
از موامع كنونی یكسان گرفتج ماناباش بارای سارناگاونای رژیاماهاای
حاكس و انق ج لی العمو و انق ج كارگری لی الخ وص اساک.
در ایج نگرش معموال هر تحولی كم بم شیو ای قهرآمیز و با دخالک
مرد منور بم سرنگونی رژیس حاكس شود از آن باعاناوان اناقا ج یااد
شد اسک .ایج شیو ارزیابی و تفكر شاید برای ژورنالیسس هاوچای و
منوال بر انگیز كنونی مقلوج باشد ،اما برای كمونیسس كاارگاری و
ی ارزیابی ماركسیستی از تحوالو سیاسی مامعم تامااماا ساس اساک.
واقعیک ایج اسک كم از هر تحولی كم منور بم سرنگونای رژیاماهاای
حاكس شود نمیتوان بعنوان ی انق ج یاد كرد و هر انق بی هس الازاماا
ی انق ج كارگری نیسک.
در دنیای معاصر تحوالو بسیااری اناقا ج ناا گارفاتام اناد .اناقا ج
اس می ،انق باو در شاوروی و كشاورهاای بالاوك شارق ،اناقا ج
تون  ،انق ج م ر نمونم های متعدد چنیج تحوالتی هستاناد .بارخای
از ایج تحوالو چیزی بیش از ارتوان صری نبود اند .بارخای تاناهاا
بم اص حاتی در مامعم منور شد اند .اما مسالم بار سار نااماگاذاری
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ی پدید معیج و سیاسی نیسک .مسالم اساسا بار سار تا ش و
هدفی اسک كم از نققم نظر كارگار و كاماونایاساس در مااماعام
ضروری و حیاتی اسک و تعییج و تكالایاف باا رژیاس و كالایاک
مناسباو اقت ادی و سیاسی حاضر در گارو حاا و ف اا آن
اسک .مسالم ایج اسک كم گرایشاتی ت ش مایاكاناناد" ،اناقا ج"
خودشان را با ماخادوش كاردن و خااك پااشایادن بار خ الاک
یبقاتی و امتما ی انق ج كارگری بم یبقم كارگر و كمونیسس
بفروشند .ك غ را رنگ میكنند و میخواهند بم مای بلبا بم ماا
بفروشند.
واقعیک ایج اسک كم رژیس اس می میتواند سرنگون شود بدون
اینكم الزاما انق بی صورو گرفتم بااشاد .بادون ایاناكام الازاماا
ریشم تمامی م ائ و نابرابری های مومود كم نافا وماود
مناسباو و حاكمیک سرمایم داری اسک ،نابود شد باشد .برای
ما مسلما مقلوبتریج شرایط سرنگونی رژیس اسا مای در پا
ی انق ج كارگری اساک .اماا ایاج تاناهاا یاكای از احاتامااالو
سیاسی آتی اسک.
ما كمونیستهای كارگری برای ی انق ج معیج ت ش میاكانایاس.
انق ج كارگری! ما شیفاتام هار اناقا بای نایاساتایاس .كاماونایاساس
كارگری برای پیروزی كاما و همم مانبم اناقا ج اماتاماا ای
یبقم كارگر لیم سرمایم داری و پیاد كاردن كالایاک بارناامام
كمونیستی و رهایبخش یبقم كارگر مبارز میكند .و ایج یعنای
سازمان دادن ی مامعم آزاد و اری از اساتاااماار و ساتاس و
نابرابری ،مامعم ای بدون شكای یبقاتی .انق ج كارگری بام
تقسیس یبقاتی مامعم پایان میدهد و نظا مزدبگیری و بازار و
مبادلم كاالیی و پول را حذی میكند .بوای تولید بارای ساود و
انباشک سرمایم ،تولید برای رفع نیازمندیهای متنون همم مرد
و رفا هر چم بیشتر همم آحاد مامعم قارار مایاگایارد .از هار
ك بم انداز قابلیتش و بم هر ك بم انداز نیاازش هادی ماا
و ی اصا پایم ای انق ج كارگری اسک .ی وظایافام ماهاس و
فوری انق ج كارگری در شرایط حاضر ،سرناگاونای تاماا و
كمال رژیس اس می اسک.

نم! منبش سرنگونی ی پدید "ت بنی" نیسک .پدید ای "همم با هس"
نیز نخواهد بود ،چرا كم نیروهای سیاسی حاضر در ایج منبش بزیار
پرچس واحدی نخواهند رفک .ببینیند حتی درحزج كمونیسک ایران كام
دارای برنامم ای كمونیستی و انق بی بود ما شاهد حضور گارایشااو
امتما ی و یبقاتی متفاوو و نم الزاما گرایشاو امتما ی مومود در
ی منبش امتما ی باودیاس .در آن حازج و باا تاماا قادرو گارایاش
كمونیسس كارگری ،گرایش ناسیونالیستی و دماكاراسای خاوا بام زیار
رهبری كمونیسس كارگری قرار نگرفتند و با تحوالو راق و آشكاار
شدن سرانوا كمونیسس بورژوایی در شوروی سااز خاود را آشاكاارا
كوك كردند و ت ش ویا ای برای پیشبرد سیاسک و افق منبش خاود
در آن حزج در دستور كار خود قارار دادناد .ایاج ویااگای و وماود
گرایشاو متفاوو امتما ی را شما حتی در ی تشكا كاارگاری و یاا
ت ش برای شكا دادن بم تشكا كارگری مشاهاد مایاكانایاد .باگاذاریاد
ماال دیگری بزنس ،ما منبشی كام هساتایاس كام تاماایاز ویاا ای مایاان
سندیكا و شورا قائا هستیس .هر كادا از ایاج تشاكا و را ساازماانای
متعلق بم دو منبش امتما ی متفاوو در صفوی یبقم كارگر میدانیس.
دو منبش كم دو افق متفاوو را برای سازماندهی در صافاوی یاباقام
كارگر دنبال میكنند.
ما در تحوالو آتی بر خ ی تحوالو  ۷۵شاهد درمم باالیی از بلوغ
و درایک سیاسی در مامعم هستیس .آن خا فكری و سقحی گری ۷۵
اكنون حاشیم ای شد اسک" .همم با همی" هس دیگر تاكارار ناخاواهاد
شد .حتی در تحوالو  ۷۵هس ما شاهد "همم با هس" بم معاناای واقاعای
آن نبودیس .شعار "كارگر نفک ما رهبر سرسخاک ماا" نشاان حاركاک
سوسیالیسس كارگری در آن مامعم بود كم بزیر پرچس اسا مای نارفاتام
بود و خواهان شكا دادن و سازماندهی صفوی خود بود .حركتی كام
منبش اس می و مریان ملی – اس می بم سر ک برای قیس كردنش
دسک بم كار شدند .در تحوالو  " ۷۵همم با هس" اساسا ائت فی مایاان
نیروهای متعدد منبش ملی – اس می و منبش اس می و روشنفكران
شرق زد و اس زد بود.
ی ویاگی مهس دیگر تحوالو حاضر ایج اسک كم یبقم كارگار تاناهاا
نیروی حاضر در صحنم مبارز برای سرنگونای رژیاس اسا مای در
مامعم نیسک .نیروی مد آن اسک ،اما سرنگونی یلبی و یاا تا ش
برای برچیدن بساای رژیاس اسا مای سایااساتای ماناحا ار بام ماناباش
كمونیسس كارگری نیسک .منبش ناسیونالیسس پرو غاربای و هاماچانایاج
بخشهایی از منبش ملی اس می در حال حاضر و بام قاول خاودشاان
در ت ش برای " بور" و یا "گذر" از رژیس اس می اند .ایج منبشهاا
پیش از رژیس اس می مومود بودند و پ از آن نیز كماكان میتاواناناد
بم درماو متفاوو در مدال بر سر سرنوشک مامعم حضاور داشاتام
باشند .ندیدن كشمكشها و مدالهای میان منبشهای متافااوو اماتاماا ای
بر سر هامونی در منبش سرنگونی سیاستی اسک كم منور بام خالاع
س ح كمونیسس و یبقم كارگر در تحوالو سیاسی پیشارو خواهد شد.
یج خاك پاشیدن بر چشس كارگر و كمونیسس اسک!
واقعیک ایج اسک كم منبشهای دیگری و بر كماونایاساس كاارگاری
سرنگونی رژیس را حلقم ای در پروسم تحقق آلاتارنااتایاو حاكاوماتای و
سیاسی و اقت ادی خود میدانند .سیاستی كم میخاواهاد از ایاج ناقاقام
"اشتراك" میان منبشهای امتماا ای و یاباقااتای ماتاماایاز در مااماعام
مخرج مشترك بگیرد ،سیاستی در خدمک راسک پرو غربی و یبقاو
دارای مامعم و سیاستی برای قیس كردن كارگر و كمونیسس اسک.

پرسش :آیا منبش سرنگونی ی پدید "ت بنی"" ،همم با هس"
اسک ،گرایشاو یبقاتی – امتما ای باازتاابای در ایاج ماناباش
ندارند؟ ایج گرایشاو كاداماناد؟ وماو مشاتارك و افاتاراق ایاج
منبشها كدا اسک؟
علی جوادی :هیچ پدید ای در مهان معاصر نیساک كام ماهار
مدالها و كشمكش یبقاتی ،وارونگی مامعم یبقاتی را بارخاود
نداشتم باشد .بم قول بارناامام یا دنایاای باهاتار" ،از شاق و
انسانیک تا حق و دالک ،از هنر و خ قیک تا لس و حاقایاقاک،
مقولم ای در مهان سرمایم داری وماود نادارد كام ماهار ایاج
وارونگی را برخود نداشتم باشد ".منبش سارناگاونای یالاباانام
تود های مرد هس از ایج قا د مستانی نیسک .بار اكا ایاج
منبش در یج حال صاحانام مادال و كشاماكاش ماناباش هاای
امتما ی مومود در مااماعام اساک .هار كادا از ماناباشاهاای
مومود امتما ی ت ش میكنند كام هااماونای خاود را در ایاج
منبش تامیج كنند.
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پرسش :ی ركج تبلیغاتی اپوزیسیون راسک پرو غربی تااكایاد
بر "اتحاد همگانی" و شعارهایی از قبیا "امروز فاقاط اتاحااد"
اسک .و یا اینكم نیروهاای اپاوزیسایاون هایاچاكادا بام تاناهاایای
نمیتوانند رژیس را سرنگون كنند .ارزیابی شما چیسک؟ ناقادتاان
چیسک؟
علی جوادی :مج میاپاذیار كام نایاروهاای راساک بام تاناهاایای
نمیتوانند رژیس را سرنگون كنند .راستش باید اضافم كنس كم باا
كم آمریكا و متحدیاج ماناقاقام ای اش هاس نامایاتاواناناد رژیاس
اس می را مانند رژیاس صادا سارناگاون كاناناد .ایاران اراق
نیسک .تكرار سناریوی خونیج و خانمانسوز اراق در ایاران
بم سادگی ممكج نیسک.
اما نققم گرهی منبش سرنگونی ،اتحاد نیروهای ناا ماتاواانا
اپوزیسیون نیسک .چنیج اتحادی همانقور كم بارها گفتم ایس نم
مقلوج اسک و نم ممكج اسک.
مقلوج نیسک چرا كم هر گونم اتحادی میان ایج نیروها منور
بم دول از مواضع پایم ای و آج ریختج در اهادای پاایام ای
منبش كمونیسس كارگری و بسند كردن بام سارناگاونای رژیاس
اس می اسک .چنیج پروژ ای تنها بم نفع مناباش راساک پارو
غربی تما خواهد شد .تاكیدشان از ایج بابک بی مهک نایاساک.
كودنانم بم دنبال تكرار پروژ خونیاج "هامام باا هاس" خامایانای
هستند.
ممكج نیسک ،چرا كم توربیاو تاكنونی در مااماعام نشاان داد
اسک كم حتی در صفوی ایج ماناباشاهاای ماتافااوو هاس مساالام
سیاسک و هامونی سیاسی و اینكم كدا گرایش دساک بااال را
دارد خود ی محور كشمكش و مدال اسک .كافی اسک نگاهای
بم نیروهای منبش راسک پرو غربی بیندازید .در ایج صفاوی
شما سم نیروی سیاسی را مشاهد میكانایاد ،سالاقاناک یالاباان،
مشرویم خواهان و بخشهایی از ماماهاوری خاواهاان كام هار
كدا برای هامونی سیاسی خود در ایج منبش ت ش مایاكاناناد.
ایج منبش هر چند كم بخشهای قابا م حظم ای از آن بام سار
رضا پهلوی سوگند میخورند اما هر كادا خاط خاود را پایاش
میبرند و میكوشند ایج "خمیر" را از من خودشان كنناد .ایاج
"آقازاد " هس ی روز فرزند ذكور وارث تاج و تخاک اساک و
در قاهر سوگند یااد كارد اساک ،یا روز كاانادیاد سالاقاناک
مشرویم و "انتخابی" زایج آخری پدید مال و كمیكی اساک،
سلقنک انتاخاابای؟!) و روز دیاگار شاهارونادی اساک كام هاس
حاضر اسک شا باشد هس رئی ممهور .تازگی هاا هاس حازج
مشرویم و حزج سكوالر دمكراسی بایاانایام مشاتاركای امضاا
كرد اند كم ایشان را بم مخرج مشترك شا و رئیا ماماهاور
تبدیا میكند .دیدنی اسک ،بازار معركم ای اسک.
ممكج نیسک ،چرا كم حتی در صفوی منبش ظیس كاماونایاساس
كارگری ما شاهد تشك و متعددی هستیس كام الایارغاس تاعالاق
واحد برنامم ای ،سیاستهای تاكتیكی روشنی در ایج منبش آنها
را تاكنون از هس متمایز نگهداشتم اسک.
مقلوج نیسک ،چرا كم ت ش برای آزادی و رهاایای انساان و
مامعم را نمیتوان با ت ش برای حاكس كردن ب منازن بازار و

رقابک سرمایم و رها كردن شهرونادان بام دساک بای رحاس باازار و
فروش كار مزدی هس ممع كرد .آج و روغج را نمیشود مخلوی كرد.
آنچم ممكج و ماقالاوج اساک ،اتاحااد صافاوی نایاروهاای كاماونایاساس
كارگری و كس موقعیک هامونی در منبش سرنگونی در مااماعام
اسک.
پرسش :اگر نیروهای متفاوو امتما ی در منبش سرنگونی حضاور
دارند ،آیا ما شاهد شكا گیری رهبری واحدی در سیر تاحاوالو ایاج
منبش خواهیس بود؟ ك مسالم رهبری در ایاج ماناباش در گارو چام
مولفم هایی اسک؟
لی موادی :شكا گیری ی رهبری واحد یا تاوهاس ماخارج اساک.
سراج اسک .راسک و چپ رهبری واحدی را نخواهناد پاذیارفاک .نام
راسک بم زیر پرچس چپ بسیج خواهد شد و نام چاپ بام زیار پارچاس
راسک! واقعیک ایج اسک كم هر چم ما بم سرنگاونای رژیاس اسا مای
نزدی تر میشویس ،شاهد پ ریازاسایاون بایاشاتار در صافاوی ماناباش
سرنگونی یلبی مامعم خواهیس شد .كشمكش میان منبشهای امتما ی
بر سر آلترناتیو حكومتی و ك بر سر اقت اد و سایااساک در فاردای
رژیس اس می از هس اكنون در حال شدو گیاری اساک .شاكاا گایاری
مریاناتی از من "فرشگرد" ناماونام ای در ایاج راساتاا اساک .یا
مولفم مهس دیگر در ایج راستا خ لک ضد كمونیستی آشاكااری اساک
كام راسااک بااورژوازی در آمااریااكااا و مااهااان بااخااود گاارفااتاام اسااک.
ترامپیستهای ایرانی خ لک ضد كماونایاساتای شاان باا قادرو گایاری
ترامپ بم نققم اوج خود رسید.
ی احتمال واقعی ایج اسک كم راسک مامعم بمناظاور مالاوگایاری از
قدرتگیری كارگر و كمونیسس در تحوالو مامعم بام تا ش ویاا ای
برای بند و بسک با بخشهایی از خود رژیس اسا مای ماتاوساا شاود و
ت ش كند تا از موضع قدرو ،قدرو سیاسی حاكس ،بم مناگ كاارگار
و آزادیخواهی بشتابند .ما شاهاد شاكاا گایاری پاروژ هاایای در ایاج
راستا هستیس .ی ركج اساسی پروژ های رناگاارناگای مااناناد "گاذار
ماذاكار ماحااور" " ،كاودتااای ساپاا " و "مادیاریااک دوران گاذار" و
غیر  ...ت شی در ایج راستا اسک .ایج مریاناو پ از نا امید شادن
از تكرار پروژ خونیج راق در ایران اكنون بم دنبال ایج هستند كام
با اتكاه و بند و بسک با بخشهای نظامی و سپاهی هیاو حاكمم پروژ
ای برای رسیدن بم اهدای خود دسک و پا كنند .آقای رضا پهلوی بام
ایج میبالد كم با برادران سپاهی و ارتشای هاماوار در تامااس اساک.
قاسس سلیمانی هس كم از قرار "سردار" مظلومشان بود.
بنظر مج منبش سرنگونی یلبی مامعم دچار انشقاق خواهد شد ،چپ
و راسک ایج منبش از هس دور خواهند شد .مسالم ایج اساک كام كادا
نیرو قدرو هامونی خواهد داشک؟ كدا نیرو میتواند بخش فاعاال و
پر سر و صدا و سازماند ایج منبش را با خود داشاتام بااشاد .مساالام
ایج اسک كم رهاباران امالای ماوماود در مااماعام و در ماناباشاهاای
امتما ی چم ظرفیتی از خود برای بسیج تود ای و سازمانادهای ایاج
منبش بروز خواهند داد .تما ت ش ما باید معقوی بم ایاج بااشاد كام
تود های مرد را بم اردوی خود ،بم اردوی آزادی ،برابری ،و رفا
همگان د وو كنیس .ایج تنها سنگر آزادی و رهایی در مامعام اساک.
افشاه و یرد پروژ های راسک ی وظیفم تعقیا ناپذیر ما اسک.
اما شكا گیری رهبری كمونیسس و آزادیخواهی در مامعام در درمام
اول در گرو ی انتخاج تاریخی و دورانساز اسک .آیا مامعام ،باخاش
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قابا م حظم ای از مامعم ،چپ را ،كاماونایاساس كاارگاری را
برای خ صی از وضعیک حاضر اناتاخااج خاواهاد كارد؟ آیاا
"نم" ایج كمونیسس بم استبداد و استامار و اس و نابراباری و
زن ستیزی و تحور بم "نم" مرد تبدیاا خاواهاد شاد یاا "نام"
راسک ،گذر از خامنم ای و والیک فقیم اما با حافا بانایاادهاای
نفرو انگیز مامعم سرمایم داری ماوماود را بام "نام" مارد
تبدیا خواهد كرد .كدامی ؟ ایج انتخابی سرنوشک ساز اسک!
اما ایج انتخاج در خ ه صورو نمیاگایارد .شاری الز بارای
انتخاج كمونیسس و آزادیخواهی حضور قدرتمند و ساازمااناگار
منبش كمونیسس كارگری در تحوالو ماعااصار اساک .مااماعام
باید كمونیسس كاارگاری را در مادال بار سار ت اری قادرو
سیاسی بماابم ی نیروی قابا ا تماد ،روشج بیج ،ساازمااناگار
و با درایک ببیند .ی مولفم دیگر ایج اسک كم چقدر كماونایاساس
كارگر توانستم اسک یبقم كارگر را با پرچس سوسایاالایاساتای و
مستقا خود بم میانم میدان و در مدال بر سار قادرو سایااسای
بكشاند.

پروژ " بور از رژیس اس می" روی آورد اند .بخش كوچاكای نایاز
در هراس از گذشتم بم حف تما و كمال رژیس اسا مای كامار هاماک
بستم اند .ویاگی شان شری بندی بار روی اسا باازناد اساک .ایاج
منبش در تحوالو آتی نقش "شاگرد شوفر" منبش راسک پرو غربای
را ایفا خواهد كرد .اگر در تحوالو  ۷۵منبش ملی اس می بار دوش
ایج منبش بم قدرو راند شد ،ایج بار هس منباش راساک پارو غاربای
خواهان ایفای چنیج نقشی از منبش ملی – اس می اساک .باخاشاهاایای
از ایج منبش از هس اكنون بم خط شد اند .اما در پا هار تاغایایار و
تحولی بخشی ازنیروها و قدرو سیاسی خود را در ماماعام از دساک
میدهند .با بم سراشیبی افتادن رژیاس اسا مای آیاناد مساتاقاا خاود را
كام از دسک رفتم می بینند.
آیند ایج منبش تكرار گذشتم شان اسک .از پناهوویای در زیار شاناا
سلقنک بم سود در زیر بای اس خزیدند .با تكرار ایج سیكا هار
چم بیشتر رو بم زوال میروند و از هس می پاشند.

پرسش :منبش ملی – اس می كم زماانای در زیار چاتار دو
خرداد بسیج شد بود با شكسک ایج منبش و كا پروژ اص ح
حكومک اس می دچار سردرگمی و پراكندگی شد اسک .آیناد
ایج منبش چیسک؟ فعالیج ایج منبش بم كدا سو خواهند رفک؟
چم فعا و انفعاالتی را در ایج منبش شاهد خواهیس بود؟
علی جوادی :اماز دهید قبا از پاسخ مستقیس بم سئوال شما بم
مسالم اهمیک ایج مساالام در مادال ماناباشاهاای اماتاماا ای در
تحوالو آتی اشار ای بكنس.
مسالم ایج اسک كم منبش ملای – اسا مای در حاال تاغایایار و
تحول اساسی اسک .ایج منبش و نیاروهاای رناگاارناگ آن از
مملم حزج تود و مبهم ملی و كا صف روشانافاكاران شارق
زد و اس زد و اماااالاهاس در تاحاوالو  ۷۵بام حاماایاک از
منبش اس می بم رهبری خمینی موضع گرفتند .برخی از آنها
بعضا برای مدو كوتاهی در قدرو سیاسی شریا شادناد .اماا
بم سر ک و با استقرار كاما حكومک اس می بخشهای اصلی
ایج منبش از قدرو بم كناری زد شادناد و در ماوقاعایاک تاو
سری خورد و فرودسک در حاشیم رژیس اسا مای بام باقااه و
غرولند لیم سیاستهای "تمامیک خوا " رژیس ادامم دادند .و باا
هر تكم استخوانی كم بم یرفشان پرتاج میشد ،بم ایج یری و
آن یری میدویدند .با روج منبش ارتوا ی دو خرداد گاویاا
دمی مسیحیایی در ومودشان دمید شد ،مملگی بام زیار چاتار
دو خرداد ممع شدند .اما با شكسک ایج پروژ اص ح یالابای
موددا بم امزاه پراكند و سردرگس تقلیا پیدا كردند.
ایج منبش تا مغز استخوان ارتوا ی و دسک راساتای و شارق
زد و ق ماند اسک .ت ور ایناكام نایاروهاا و چاهار هاای
اصلی ایج منبش تغییر ریا داد و بام صاف آزادیاخاواهای و
برابری یلابای و خالاع یاد سایااسای و اقاتا اادی از سارماایام
برخیزند ،ت ور و سیاستی پوچ اسک.
در حاال حااضار باخاش اماد ایاج ماناباش از اصا ح رژیاس
اس می دسک شستم اسک و ناچارا و نم الزاما قائس بام ذاو بام

پرسش :ی سیاسک رادیكال كماونایاساتای در حاال حااضار در قاباال
مریان راسک اپوزیسیون دارای چم مولفم ها و حلقم هایی اسک؟
علی جوادی :نقد ما بم مریاناو راسک در اپوزیسایاون یا ناقاد پاایام
ای ،میق ،رادیكال و كارگری اسک .ایج مریاناو خاواهاان حافا و
تداو مناسباتی هستند كم مسب و اما بقاه كلیم م اائا و درد و
رنوهایی اسک كم زندگی بشر معاصر را بم اسارو گرفتم اسک .هار
كودكی كم گرسنم میخوابد .هر انسانی كم امید و آرزوهاایاش بام فاناا
داد میشود .هر انسانی كم برای بقاه نااچاار بام فاروش نایاروی كاار
خود در قبال مزد اسک .هر انسانی كم ماورد تاوااوز و تاعادی قارار
میگیرد ،ریشم تما ایج م ائ در نظا اقت ادی و سیاسی سرماایام
داری حاكس اسک .فقر و گرسنگی و تبعیض و بی خانمانی و فحشاا و
ق ماندگی و مها و خرافم تماما ریشم در مانااسابااو اقاتا اادی و
سیاسی حاكس دارد .ما برای نابودی ایج شرایط ضاد انساانای ماباارز
میكنیس .ایج مریاناو حاف و مدافع چنیج شرایقی هستند .ایاج اسااس
و موهر مدال ما بر سر آیند با ایج مریاناو اسک.
ما بم حكس شرایط ینی و سیاسی مامعم نشان میدهیس كم هر مریانای
كم خواهان حف و گسترش مناسباو سرمایم داری در ایاران اساک،
المر و بنا بم تعریف بم سركوج سیاسی مامعم و استقرار ی ناظاا
مستبد روی خواهد آورد .چارا كام آزادی هاای سایااسای و انابااشاک
سرمایم در ایران قابا ممع نیستند.
ما تاكید میكنیس كم انباشک سود و سرمایم ضرورتا بم تشادیاد شاكاای
یبقاتی و نااباراباری هاای اماتاماا ای ماناتاج خاواهاد شاد .ساوسایاال
دمكراسی آلترناتیو و الگوی سرمایم داری در اقت اد متاكای بام كاار
ارزان و كارگر خاموش نیسک .نابرابری اقت ادی ریشام نااباراباری
های امتما ی و سیاسی در مامعم اسک.
ما نشان داد ایس كم ملكرد سرمایم در ایران فقر و محرومیاک هامام
مانبم و گسترد اسک .مامعم ای باا مانااباع گساتارد زیار زمایانای و
نیروی انسانی ماهر و كارآ اما نظر بم حاكمیک منااسابااو اقاتا اادی
سرمایم داری سهس اكاریک ظیس تود مرد تنها فاقار و ماحارومایاک
اسک.
ما بنا بم واقعیک تاریخی ملكرد بورژوازی در ایران نشان داد ایاس
ههههههههههههههازدههههههههههههههه
صههههههههههههههفهههههههههههههحههههههههههههههه
در
ادامهههههههههههههه
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جنبش سرنگونی ،جنبشها و افق سیاسی
محمد آسنگران
نشان میدهد.
منبش سرنگونی از روزی کم آغاز شد مراحا مختلای را از
سر گذراند اسک .ابتدا بقور آش ار و بارمساتام ساال ٨٧۵۹
در دانشگا لیم بستج روزنامم سا کام یاک روزناامام دو
خردادی بود ایج منبش پا بم میدان گذاشک .در ایج مققاع باود
کم بروز لنی و رویارویی ماورار ایاج ماناش الایام رژیاس را
دیدیاس .ایاج ماناباش بااروتاش را از ا اتاراضااو کاارگاری و
نارضاییهای دیاگار اقشاار مااماعام مایاگارفاک ،اماا مارقام را
دانشگا زد .ایج آغاز منبش سرنگونی رژیس اس می بود .ایاج
منبش در سال  ۵۹مدتا تحک تاریر و آغشتم بم گارایشای باود
کم تحک نوان منبش دو خرداد برای اص ح رژیس بم میدان
آمد بود .هنگامی م منبش دو خارداد باا مااناع مانااح ماقااباا
موامم شد و روزناامام هاایاش را مای بساک و فاعاالایاناش را
العما تندتری نشان داد .البتم در کاناار
دستگیر می رد،
ایج منبش ،منبشهای امتما ی دیگار هاس حضاور داشاتاناد کام
مدتا در منبش کارگری و منبش زنان بروزاو سیاسی اشاان
را میشد مشاهد کرد.
در میانم ایج مدال بود کم فعالیج ماناباش سارناگاونای فضاا را
آماد تر از قبا دیدند و در پرتو منبش اص ح رژیس در کاناار
و در حفاظ آنها وارد خیابان شدند .بنابر ایج در همیاج حارکاک
دو نون نگرش و دو نون گرایش و منبش سیاسی با دو هادی
کام متفاوو برمستم بودند و با شاعاارهاای اصا ح رژیاس و
شعارهای رادی ال بم ماناظاور سارناگاونای رژیاس خاودناماایای
کردند .اص ح یلبان مـدتا با شعار مرگ بار دیا اتااتاور ،و
سرنگونی یلبان با شعار ممهوری اس می نمیخواهیس ،آزادی
اندیشم با ریش و پشس نمایاشام و باعاضاا مارگ بار ماماهاوری
اس می حضور خود را نشان میدادند.
شعار "رادی الها" اگر چم مستقیاس الایام رژیاس باود اماا غایار
مستقیس بم اص ح یلبان میگفک کم باید از اص ح یلبی بور
کنید .زیرا اص ح یلبان همانند اصولگرایاان هاس مانا خاود
خواهج ادامم حیاو رزیس اس می حااال باا مارح و تاعادیا تای
بودند.
ایج منبش سرکوج شد اما شا اساک ناخاورد ،ناا امایاد نشاد و
آغازی شد برای آمادگی و کس توربم نسا ماوان .تاارایاراو
خودش را بر مامعم و ح ومک و منگ منااحاهاا گاذاشاک .باا
ایج حال کشم ش بیج دو مناح رژیس از یاک یاری و تا ش
منبش سرنگونی برای بم زیر کشیدن ایج ح ومک مافیاایای باا
افک و خیز همچنان تا سال  ۹۹ادامم داشک.
سال  ۹۹بم بهانم تقل در اناتاخاابااو یاک باار دیاگار ماناباش
سرنگونی با ابعاد بسیار وسیعتر و قوی تر بم میدان آمد .زیرا

هس اص ح یلبان فاصلم بیشتری از سیستاس حااکاس گارفاتام باودناد هاس
بخشا متومم شدند ممهوری اس می بم خودیها هاس رحاس نامایا اناد و
تغییراو میق تری الز اسک کم اص ح یلبان باتاواناناد ماماهاوری
اس می را بم سمتی ببرند کم ایج مناح بم مر خاودش ادامام بادهاد.
ایج شرایط موم شد کم خواسک سرنگونی بسر ک در ا تراضااو
خیابانی دسک باال پیدا کند .در سال  ۹۹بود کم ا و بار دو صاف
اص ح یلبان و سرنگونی یلبها ،ما دو افق سایااسای و ماناباشای در
میان "رادی الهای سرنگونی یل " را هس میبینیس.
ایج تحول بم همم نشان داد کم صف سارناگاونای یالاباان نام تاناهاا از
اص ح یلبان متفاوو اسک بل م سرنگونی یلباان هاس یاک دساک و
یک سیاسک و یک افق واحد را نمایندگی نمی نناد .زیارا سارناگاونای
یلبان همانند اص ح یلبان تغییر کارد باودناد .هاماچاناانا ام اصا ح
یلبان توزیم شدند و بخشاا بام سارناگاونای یالاباان پایاوساتاناد ،صاف
سرنگونی یلبان هس خودآگا تر شد و گرایش سیاسی و منبشی خاود
را بر مستم تر نشان دادند.
در ایج مققع اسک کم ما شاهد بروز لنی دو منبش سرنگونی یلا
چپ و راسک هستیس .میگویس بروز لنی اگر نم ایج گرایشاو همیشم
در منبشهای ا تراضی و یرح مقالباو ومود و حضور داشتم اناد.
از مققع ضربم خوردن و سرکوج دو خردادیها بخشای از گارایاش
اص ح رژیس هس در کنار سرنگونی یلبان قرار گارفاک .بارای ماااال
دفتر تح یس وحدو منشع شد و مناحی از آناهاا بام "هساتام ساخاک
قدرو" رژیس نزدیک شد و مناح دیگر بم سرنگونی یلبان پیوستند.
در سال  ۹٨تا  ۹٨نزدی ی ملی بخشی از دفتار تاحا ایاس وحادو بام
دانشوویان آزادیخوا و برابری یل  ،گوشم ای از ایاج دگار دیسای
اص ح یلبان را نشان میدهد .شعار "ممهوری ایرانی" در ساال ۹۹
مدتا در کنار شعاار مارگ بار خاامانام ای و مارگ بار دیا اتااتاور
خودنمایی می رد .ایج دو شعار نزدیا ای باخاشای از اصا ح یالاباان
"رادی ال" بم منبش راسک ناسیونالیسک پرو غرج را یان می رد.
منبش چاپ باا شاعاارهاای رادیا اال ،مااناناد ،ماوساوی باهاانام اساک
ممهوری اس می نشانم اسک .ممهوری اس می نمیخوایس نمیخاوایاس!
مرگ بر ممهوری اس می و حملم بم مراکز ماذهابای و تاعارگ بام
دستگا سرکوج و  ...ت ش می رد هس منباش را در اباعااد تاود ای
رادی ال کند ،هس بخشی از اص ح یلبان و ماریاانااو راساک را بام
سمک شعارها و سیاستهای خود سوق دهد .ایج منبش هس با سارکاوج
خشج ناچار بم ق نشینی شد .ییف وسیعی از فاعاالایاج آن از ساال
 ۹۶بم بعد از همم ییفهای مختلف چاپ و راساک و امادتاا اصا ح
یلبانی کم بم مناح راسک منبش سارناگاونای یالا پایاوساتام باودناد،
ناچار بم مهامرو شدند.
اما خواسک سرنگونی ممهوری اس می چایازی نایاساک کام فاقاط باا
سیاسک سرکوج ،مرد قانع بشوند و دیگر بم خیابان نیایند.
همچنان م دیدیس سال  ۶٨یک بار دیگر با پرچمی روشاج و ایاج باار
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لیم فقر و بی اری کم تماما نم تنها سرنگونی یلبانم و الایام
کا مناحهای رژیس ،بل م لیم کا نظس حاکس و سارماایام داران
با شعار" اص ح یل  ،اصولگرا دیگر تمامم مامرا" کراماک
انسانی میخواهیس ،نم بم فقر ،نم بم آخوندها و مقاماو میلیاردر
بم میدان آمد .ایج بار خباری از مانااح هاای رژیاس و اصا ح
یلباان ناباود .هار چام باود ماناباش سارناگاونای یالابای بارای
سرنگونی کا ایج دستگا منایک و دزدی و فساد بود.
در ایج مققع بود کم صف راسک و چاپ ماناباش سارناگاونای
آش ار تر از قبا خودناماایای کارد .از یاک یاری مارگ بار
ممهوری اس می و نابود باد فقر ،مرد آزادی و رفاا یالا
می ردند و از یری دیگر با شعار "رضاا شاا روحاک شااد"
مناح راسک منبش سرنگونی ،آلترناتیو و افق خود را ناماایاان
می رد .ایج مناح ادامم همان بخشی از معتارضایاج باودناد کام
قب ممهوری ایرانی را همرا اص ح یلبان سر داد باودناد.
ایج مناح کاری بم فقر و بی اری و دستمازد چاناد بارابار زیار
خط فقر نداشک .آنها لیم ممهوری اسا مای و بارای احایاای
رژیس گذشتم صف خود را بم نمایش گذاشتناد .ایاج باار هاس باا
سرکوج شدید خیاباان را از مارد و کاا مانااحاهاای چاپ و
راسک منبش سرنگونی یلبی گرفتند.
ساال  ۶۹ایااج ماانااباش بام ق اد سارنااگااونای رژیاس در ابااعاااد
سراسری و در اکار شاهارهاای بازرگ و کاوچاک ایاران بام
میدان آمد کم کار را ی سر کند .با گاران شادن بانازیاج پارچاس
لیم فقر را بلند کرد و بم میدان آمد.
اینوا و در روزهای اول مدتا مناح چپ مامعم ا تاراگ را
آغاز کرد .اما با آغاز حرکاک ماناباش راساک در یاک شاعاار
همرا و هم دا با مناح چپ وارد مایادان شاد .آناهاا هامااناناد
مناح چپ یا رادی الها سرنگونی هامام مانااحاهاای ماماهاوری
اس می را میخواستند .با ایج شعار بم ا تراگ پیوساتاناد .ایاج
بار هس بم دلیا قدرو روز افزون باروو منبش سرناگاونای و
هس بم دلیا گسترش فاقار و فا کاک اماومای ،باخاش اسااسای
ا تراگ لیم فقر و گرانی و بی اری باود .راساتاهاا تاناهاا در
شعار سرنگونی رژیس ایج منبش را همراهی کردند.
اما ممهوری اس می یڕح سرکوج خشج و بیرحمانم از قاباا
آماد داشک .رژیس میدانساک ایاج باار نافارو اماومای بسایاار
وسیعتر و مدی تر از موارد قبلی اسک و با گران کردن بنزیج
میدانسک کم منبش ا تراضی وارد خیابان خواهد شد.
و امرای ایج ت میس رژیس بی خبر بوند .با
مرد تا روز ا
انتشار خبر گران شدن بنزیج معلاو باود کام مااماعام مانافاوار
خواهد شد و رژیس برای ایج حالاک از قاباا آماادگای داشاک و
تدارک الز را دید بود .بم همیج دلیا همان روز اول با آغاز
ا تاراضااو ،ایاناتارناک را قاقاع کاردناد و در هامام شاهارهاا
هماهنگ و بیرحمانم بم مرد شلیاک کاردناد و حادود ٨٠١١
نفر را کشتند و بیش از هفک هزار نفر را دستگیر کردند.
بدون شاک اگار مارد چاناد روز فارصاک مایاداشاتاناد درمام
هماهنگی و سازماندهی بیشتری اتفاق میافتاد و مالاوگایاری از
آن کار سختتری بود .چنانچم با همیج خبر ناگهانی هس هماگاان
دیدند منگ و گریز آغاز شد و مواردی مرد در مقابا کشتار
بیرحمانم نیروهای سرکوبگر نااچاار شادناد دساک بام اسالاحام

ببرند.
امروز ما در شرایط پسا سرکوج ا تراضاو آبان  ۶۹بسار مایاباریاس
کم مامعم در حال آماد کردن و تادارک خاود بارای ضاربام ناهاایای
اسک .بدون شک یک بار دیگر منبش سرنگاونای رژیاس اسا مای قاد
لس می ند .اما ایج بار منگ با رژیس مدی خواهد بود .زیرا هس مرد
توارج سرکوبهای قبلی را دارند و میدانند تاکتیک رژیاس را چاگاونام
خنای کنند و ش سک بدهند ،هس رژیس در ماریاان اباعااد "خاقارنااک"
ا تراگ تود ای بعدی اسک .بام هامایاج دلایاا رژیاس تاا ماایای کام
میتواند میخواهد مانع بروز لنی منبش سرنگونی بم ش اا تاود ای
و گسترد بشود .اگر دستگیری فعالیج رصم های ماخاتالاف چاپ و
راسک و فعالینی کم قب اص ح یل بود اند و اماروز سارناگاونای
یل شد اند در ابعادی وسیع و روزمر در مریان اساک بام هامایاج
دلیا اسک.
اما با ایج سیاسک فقط میتواند چند صابااحای ا اتاراضااو تاود ای و
"خقرناک" را بم ق بیندازد .در یک سال گذشتم ویاروس کاروناا
بم داد رژیس رسید .اما ایج امدادگر رژیس نمیتواند برای مدو یاوالنای
بم رژیس فرصک بدهد.
برای پیروزی منبش سرنگونی بم ش ا انق بی و مورر ،بدون شاک
باید کاری کرد کم مامعم افق و آلترناتیو چپ را در مقابا ماماهاوری
اس می بیش از پیش مقرح کناد و مانااح راساک را تاا حاد ماما اج
حاشیم ای کاناد .القاا مایادان اباراز وماود پارچاس و شاخا ایاتاهاا و
آی ونهای ایج منبش در خیابان را باید محدود کرد .بم هار درمام ای
کم شعار و مقالباو چاپ ،پارچاس ا اتاراضااو مارد در خایااباان و
منبشهای ا تراضی باشد بم همان درمم مناح راسک نیارو از دساک
خواهد داد .بم همان درمم ام ان مقرح شدن و اباراز وماود چاهار
های راسک محدود تر خواهد شد.
شعار "مرگ بر ستس گر چم شا باشد چم رهبر" و شعارهایی از ایاج
دسک کمک می ند مریاناو راسک نتوانناد ساوار ا اتاراضااو مارد
بشوند .پرچمهای سرخ ی ی دیگر از آی ونهای منبش چپ سرنگونی
یل اسک
باید ا تراضاو را با پرچس و شعارهای سرخ مزیاج کارد .چاپ باایاد
بداند و خود آگا باشد کم ایج دور پرچس شیر و خورشید در داخاا و
خارج ایران بوسیلم هر کسی بلند شود خارج از ناظار و ماناظاورش
حاما آی ون اصلی مناح راسک ایج منبش اسک.
اینها مم ج اسک حتی در مواردی فردی و بم هیچ مانااح و گاروهای
هس تعلق نداشتم باشند اما در بعد امتما ی و ماناباشای آیا اون اصالای
منبش راسک پرچس سم رنگ و متعلقاتش اسک.
متعلقاو پرچس مدتا رماون بام تااریاخ دور بارد داری کاورش و
داریوش هخامنشی ،سرود ای ایران و افتخاراو ناسیونالیاساس آریاایای
و نااد پرستانم اسک .اینها میخواهند از ایج راهها و با استفاد از ایاج
آی ونها کم سنک و تاریخ شناختم شد ای در میان مرد دارد باخاشای
از مامعم را بم سمک خود ب شند و در قد بعدی حمالام بام چاپاهاا را
آغازکنند.
ضد کمونیسک بودن اینها در همیج ی ی دو سال اخیر بیش از گذشتام
خودنمایی کرد اسک .همچنان م اس میها با آی ونهایی ماناناد حاوااج
و هللا و اکبر گفتج و سینم زنی و غیر آغاز کردناد و در قاد باعادی
حملم بم چپ را سازمان دادند و سرکوج را از دل تظاهراتهاای قاباا
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از قیا  ٠۵شرون کرد بودند.
فعالایاج چاپ و ماناباش آزادیاخاواهای و باراباری یالابای باایاد
سازماندهی و هماهنگی ا اتاراضااو را مادی باگایارناد و از
هااماایااج امااروز تاادارک مااراحااا بااعاادی را دیااد باااشاانااد .از
کوچ تریج فرصک باید استفاد کرد کم آی ونهای چپ را هار
چم وسیعاتار در باعادی اماتاماا ای و ساراساری بام فارهاناگ
مبارزاتی مرد تبدیا کرد.
هر نون شعار و گفتار و نشانم ناسیونالیستی و قومی و مذهبی
سس خقر ناک و تفرقم اف نانم ای در میان تومعاو ا تاراضای
اسک و باید ت ش کرد چنیج آی ونهای تفرقم اف نانم ای مایادان
پیدا ن نند .رنگ سرخ تومعاو و شعار هاای رادیا اال الایام
فقر و در دفان از آزادی و رفا  ،شعاارهاای دفاان از باراباری
انسانها ،و شعارهای ضد سرمایم داری همگی آی ونهای چپای
هستند کم باید برمستگی بیشتری پیدا کنند.

منبش کارگری دانسک .زیرا ایاج دو ز یاباقام کاارگار و کاماونایاساس
متش ا در احزاج) هنوز با فاصلم قابا تومهای مادا از هاس حارکاک
می نند .همچنان ماا سابق تاریخ مدایی از هس دارند .ایج میراث شو
کمونیستهای غیر کارگری سابق هنوز سایام اش بار ماناباش چاپ و
کمونیستی ایران سنگینی می ند .اما یک واقعایاک انا اار نااپاذیار ایاج
اسک کم کمونیسس کارگری قد بم قد بم نسبک روشنبینی و اتا اایاش
بم تئوریهای مارک و نقش من اور حا اماک در تابایایاج کاماونایاساس
امروز تاریراو مهمی بر مهان بینی بخشی از چپ و فعاالایاج ماناباش
کارگری و فعالیج چپ و کمونیسک ایران گاذاشاتام اساک .باناابار ایاج
میتوان گفک ایج دو در ایج سقح از همدیگر تاریر پذیرفاتام اناد و بار
همدیگر تاریر گذاشتم اند.
اما تاریر چپ و کمونیسس متحزج و غیر متحزج بر منبش سرنگونی
ان ار ناپذیر اسک .زیرا از یاریاق رساانام هاای ماماعای و مایادیاای
امتما ی چپ و کمونیسس امروز دستارسای زیاادی بام مارد دارد و
نسبک دسترسی امروز کمونیستها بم مامعام قااباا ماقاایسام باا تااریاخ
گذشتم نیسک .بم همیج دلیا بورژوازی ایران چم بخاش حااکاس و چام
بخش اپوزیسیون آن برای ادامم حاکمیک خود و برای تحمیق مرد با
مانع بسیار مدی و مهمی موامم اسک .ایج یک سنگر مهاس اساک کام
در تاریخ گذشتم در انحا اار باورژوازی باود اساک و اماروز ایاج
انح ار بم لقف ت نولوژی و میدیای امتما ی ش ستم شد اسک.
یبعا در ایج سقح از تحلیا ،کمونیستهاایای کام خاودشاان باخاشای از
فعالیج یبقم کارگر هستند حساابشاان تاا حادود زیاادی از کاماونایاساس
متش ا در احزاج و کمونیستهای منفرد و مدا از محا کار و زیساک
یبقم کارگر مدا اسک .اما اگر منظور شما احزاج و ماریاانااو چاپ
اسک باید بگویس نقش مد و اساسی کمونیستها نم در سازمانادهای و
ایفای نقش میدانی در منبش کارگری ،بل م مادتاا در ساقاح تابایایاج
اوضان ،نقد گرایشاو غیر کارگری و تبیایاج درساک و اماروزی از
کمونیسس کارگری بود اسک .بنابر ایج تا وقتی م ایج دو منبش باا هاس
چفک نشوند حتی اگر منبش سرنگونی موفق بم سرنگونی مماهاوری
اس می شود ،اما بر پا کردن مامعم ای سوسیالیستی همچنان با ماناع
مدی روبرو خواهد بود .وظیفم کمونیستهای کارگری بارداشاتاج ایاج
مانع اسک .بویا این م امروز برداشتج ایج مانع حالک اورژانا هاس
پیدا کرد اسک .زیرا ممهوری اس می در سراشی ساقاوی اساک و
ت ور همگان بر ایج اسک کم مرش نزدیک بم پایان اسک.
باید روشج باشد مامعم ای کم شورایی هس ادار بشود بام ایاج ماعانای
نیسک کم سوسیالیستی شد اسک .اینرا با تاکید میگویس زیارا بسایااری
از چپها و حتی کمونیستهای درون منبش کمونیسس کاارگاری ایاج دو
را ی ی فرگ می نند .در حالی م مامعم سوسیالیستای باایاد شاورایای
باشد و هسک .اما مامعم شورایی الزاما سوسیالیستی نایاساک .از ایاج
منظر میخواهس بگویس کس قدرو سیاسی حتی اگر بشا اا شاورایای
هس باشد ،فقط زمینم و بستر وارد شدن بم مااماعام ساوسایاالایاساتای را
فراهس می ند اما خود سوسیالیسس بام ماعانای دساک باردن بام اقاتا ااد
مامعم اسک کم باتاواناد کاار مازدی را لاغاو کاناد .بادون ایاج تاحاول
اقت ادی مامعم بم هر ش لی ادار بشود و هر ک قدرو سیاسی را
کس کند هنوز بم معنی بر پایی سوسیالیسس نیسک و نهایتا حااکامایاک
بورژوایی بم هر ش ا مم ج تسلط پیدا خواهد کرد و سیستس شورایی
هس مر چندانی نخواهد داشک .بنابر ایج پرورش کادرهای کمونیسک
متش ا در درون منبش کارگری بام اناوان ساتاون فاقاراو مااماعام

اتحاد ما فقط حول خواساتام هاای رادیا اال و انساانای ماقادور
اسک .مقالبم سرنگونی رژیس امروز و در تعادل قاوای فاعالای
مقالبم همم اقشار و یبقاو ناراضی مامعم اسک و نامایاتاواناد
معیار ما برای شنااخاک از دوساتاان و دشاماناان مارد بااشاد.
دوستان مرد امروز کسانی هستند کم مدافع آزادی و باراباری
و رفا و لیم نظس سرکوبگر و استامار گر آن مااماعام اساک.
بم هر درمم ضدیک منبش سرنگونی با تبعایاض و نااباراباری
برمستم باشد بم همان انداز مامعم بم آزادی و رفاا نازدیاک
شد اسک.
پرسش :مایگا و نقش یبقم كارگر و كمونیسس در ایج پروسم
چیسک؟
آسنگران :آنچم یان اسک منبش کارگری و یبقم کارگر نقش
اصلی و محوری در منباش سارناگاونای داشاتام اساک .باویاا
دور هایی کم ا تراضاو خیابانی محدود میاشاود ایاج ماناباش
کارگری اسک کم پرچس ادامم ا تراگ و مقالباو مااماعام را
نمایندگی کرد اسک .با نگاهی مخت ر بم فاصلم سالهاای ۵۹
تا  ۹۹و از  ۹۶تا  ۶٨و باالخر از  ۶٨تاا  ۶۹در تاماا ایاج
سالها تنها منبش کارگری بود اسک کم زبان گویا و نمایند و
سخنگوی ملی مامعم در مقابا سارماایام داران و حا اوماک
بود اسک .در یج حال در هاماان روزهاا و مااهاهاایای کام
منبش سرنگونی بم نوان ماناباشای در خایااباان اباراز وماود
کرد اسک ،اگر ترکی ممعیتی را نگا کنید و یا با فعالیج ایج
ا تراضاو حری بزنید متومم خواهیاد شاد کام بایاش از ناود
درصد شرکک کنندگان در ایج ا تراضاو کارگران و خاناواد
های کارگری و مزدبگیران و کارگران بی اار هساتاناد .باناابار
ایج از دو لحاظ منبش کارگری نم تنها نقش تعییج کنند  ،بلا ام
ممعیک اصلی ایج ا تراضاو را تش یا داد اساک .از ناظار
سیاسی و منبشی هس کافی اسک بم بیانیم ها و ققاعاناامام هاا و
مقالباو کارگری نگاهی بیندازید تا متومم بشوید تنها یبقم و
منبشی کم مامعم را در ایج سالها نمایندگی کرد اسک ،یاباقام
کارگر و فعالیج ایج منبش بود اند.
اما نقش کمونیستها را نمیتوان هس وزن نقش یاباقام کاارگار و
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سوسیالیستای شاری ماهامای بارای بارپاایای مااماعام ای بادون
استامار و بدون تبعیض اسک.
هر مریان کمونیستی امروز در ایران ایج مهس را در اولاویاک
فعالیک نداشتم باشد هر چقدر بم نفع مامعم کار کند ،آیاناد ای
نخواهد داشک .خوشبختانم امروز ما شاهد وماود تاعاداد قااباا
تومهی از کادرهای کمونیسک درون یاباقام هساتایاس .اماا ایاج
کادرهای کمونیسک درون یبقم هنوز متش اا نایاساتاناد .حاول
یک پ تفر و افق سیاسی واحد سازماان پایادا نا ارد اناد .از
روشج بینی کافی برخوردار نیستند .ایاج کااری اساک کام کاا
منبش کمونیسس کارگری و فعالیج کمونیسک ماناباش کاارگاری
باید در اولویک خود قرار بدهند.
پرسش :ی سئوال كلیدی مناسباو میاان نایاروهاای اماتاماا ای
فعال در ایج منبش اسک .تزهای اخیر حامایاد تاقاوایای بار ایاج
نگرش استوار اسک كم كمونیسس كارگری باید از همم "فعالیاج
چپ و راسک منبش سرنگونی" دفان كاناد .ناقاد اسااسای شاماا
چیسک؟ پاسخ شما چیسک؟
محمد آسنگران :تا مایی کم بم ماتاد رفایاق حامایاد تاقاوایای بار
میگردد ،متاسفانم هیچ وقک متد کمونیسس کارگاری را آناقاور
کم بود و هسک بم متد خود تبدیا ن رد .رسوبااو چاپ سااباق
در متد و تف ر او بار سنگیج ترو منسوس تری از تاریراو ماتاد
کمونیسس کارگری دارند .او بشدو ضد رژیس و در ایج زمایانام
انق بی اسک .اما مارکسیسس و ترند منبش کمونیاساس کاارگاری
در تف ر و متد او مایگا مح س و ماناساوامای نادارناد .ماتاد و
سیاستی کم اکنون بم سیاسک حاکس بار حازج هاس تابادیاا شاد
اسک ایج اسک کم فعالیج مناباش سارناگاونای خاارج از تاعالاق
سیاسی و منبشی آنها و لیرغس گذشتم آنها کم چقدر بام رژیاس
دور یا نزدیک بود اند قابا دفان هستند و حزج بارای ایانا ام
امتما ی بشود باید از آنها دفان کند .ایج ماتاد و ایاج سایااساک
پاشنم آشیا هر مریان سیاسی چاپای مایاتاواناد بااشاد .زیارا در
مامعم تش لها و فعالایاج سایااسای و مادنای ماتاارار ازماباارز
یبقاتی و متعلق بم منبشهای سیاسی چپ و راسک هستند .هار
کدا از اینها در کمپ خاصی با ماهاان بایانای و افاق خااصای
وارد فعالیک و مدالهای سیاسی و امتما ی میشوند.
اگر ایج سیاساک ایاناقاور بایاان مایاشاد کام هار فاعاال ماناباش
سرنگونی کم در مناح چپ مامعم قرار بگیرد قابا دفان اسک
و باید ت ش کرد تعداد هر چم بیشتری از فاعاالایاج سایااسای و
مدنی را بام اردوی چاپ و کاماونایاساتای تارغایا کارد و از
منبشهای دیگر دور کرد ،بح درستی بود .اماا او روشاج و
صریح در سخنرانی و نوشتم های خود گفتم اساک بام صاری
سرنگونی یل بودن فعالیج منبش سرنگاونای و فاعاالایاک در
رصم ای کم لیم تبعیض هستند قابا دفان هستند و حزج باا
دفان از آنها میتواند امتما ی بشود.
ایج تز قب خود را لخک و ور تار از اماروز یارح کارد و
ف ر می رد میتواند بورژوازی لیبرال را دم راو و دم راتها
را سوسیال دم راو کند .ایج تز را ظااهارا از لانایاج اقاتابااس
کرد اسک .متومم نیسک کم لنیج از مامعم ای حاری مایازناد
کم بورژوازی هنوز در حال رشد و مقابلم با فئودالیساس اساک.
تاز لنیج در امرای همیج تز هس موفق نشد .در ماهاان اماروز
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هیچ گوشم ای از ایج کر خاکی خبری از سیستس سیاسی و اقتا اادی
فئودالیسس بم نوان یاک مسائالام مادی وماود نادارد کام باورژوازی
لیبرال را بشود دم راو و دم راو را سوسیال دم راو کرد.
و بر ایج اگر یک فعال سیاسی سرنگونی یل کم خود را رسماا
یا غیر رسمی در مبهم بورژوازی راسک قرار داد اسک بام صاری
فعالیک در یک رصم کم در چهارچوج هاماان ماناباش قارار دارد،
قابا دفان اسک ،معلو نیسک چرا برای حزج مریان مربویم کم ایج
فرد بم او وابستم اسک ،قابا دفان نیسک؟ ایج تناقضاو واقعای اساک
و بدون پاسخ.
اما کسی کم ف ر می ند امروز فقط سرنگونی و الغیر ،یبیعی اساک
کم نم منبشها را مبنای حرکک خود قرار میدهد و نام یاباقااو را ماد
نظر داشتم و نم سیاسک را معیار دوری و نزدی ی خود با ماریاانااو
و فعالیج منبشهای راسک در نظر میگیرد .ایج متد از ناظار ماا یاک
متد و سیاسک راسک اسک .امروز از مسیح لینزاد و چهارد امضاا
ها و تعدادی از سلبریتیها دفان می ند .فردا در ادامم هامایاج سایااساک
میتواند از اماال سازگارا و گنوی و شیریج بادی و نرگ ماحامادی
و ....هس بم صری سرنگونی یل بودنشان دفان کند .ایج سیاسک بم
هر نسبتی در حزج ما پای خود را مح س تر کند بم همان نساباک بام
احزاج و مریاناو راسک هس میرسد.
وقتی کم سرنگونی یل بودن و نم سیااساک و افاق سایااسای ماعایاار
دوری و نزدی ی سیاسی میشود ،معلو نیسک چارا ایاج سایااساک در
مورد فعالیج و مریاناو چپ امرا نمیشود .هامایاج حااال کاس نایاساتاناد
فعالینی کم چپ هستند و در تاریخ گذشتم هامایاشام ماوضاعای روشاج
سرنگونی یلبانم و حتی چپ نسبک بم مسائا مامعم داشاتام اناد .اماا
ایج سیاسک دفان از "فعالیج منبش سرنگونی" شاما آنها نمیشود .نم
تنها ایج ،بل م حتی رفقای ما کم هنوز ضو کامایاتام مارکازی حازج
هستند و تا چند ما قبا در باالتریج ارگان حزبی مسئولیک و حضاور
داشتم اند ،در رسانم های حازج و تالاویازیاون کااناال مادیاد ماماناون
الت ویر و ممنون القلس شد اند ،در حالی ام سارناگاونای یالا باودن
اینها اظهر مج الشم اسک.
توصیم هایی کم برای دفان و النسم کردن فعالیاج راساک بام صاری
سرنگونی یل بودنشان در ارگانها و رسانم های حزج مایاشاود کام
قانعشان کنند در رسانم حزج حضور پیدا کنند ،در مورد فعالیج چاپ
و حتی رفقای ما کم هنوز ضو کمیتم مرکزی حزج هساتاناد صادق
اسک .همایاج یاک فااکاتاور نشاان مایادهاد کام ایاج
نمی ند و بر
سیاسک از چم راهی میخواهد امتما ی بشود .روشاج اساک کام ایاج
سیاسک برای امتما ی شدن حزج نیسک بارای تاغایایار ریاا قاقاعای
حزج بم یری مریاناو راسک اسک .اگر غیر از ایج باود در مایاان
فعالیج چپ و کمونیسک متش ا ومانافارد ،اگار ناگاویاس هازاران اماا
صدها نفر هستند کم ایج لقف شاما حالشان نمیشود .لیرغاس ایانا ام
یبق ایج سیاسک ایج ییف فعالیج چپ و کماونایاساک هاس سارناگاونای
یل هستند ،هس در رصم های مختلف از قدیس االیا فاعاالایاک کارد
اند ،هس لیم همم تبعیضاو سیاسی و امتما ی و اقاتا اادی هساتاناد.
چرا از آنها دفان نمیشود .چرا چپها شاما ایج فو مومی نمیاشاوناد:
ایج سوالی اسک کم مدافعیج ایج سیاسک باید بم آن پاسخ بدهند.
پرسش :نتایج و تبعاو چنیج سیاستی ،یعنی دفان از فاعاالایاج چاپ و
راسک "منبش سرنگونی"كدامها هستند؟ چم چرخش و تحولی را باید
در چشس انداز حزج دید؟

سوسیالیسم جنبش بازگرداندن اختیار به انسان است!
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آسنگران :نتایج ایج سیاسک تاا کاناون هاس نشاانام هاایای از آن
آش ار شد اسک .دوری بیشتر از چپ و نزدی ی و همخوانای
بیشتر با راسک .با ایج سیاسک قا دتاا فاردا بام فاعاالایاج داخاا
منبشهای امتما ی توصیام مایاشاود کام اماروز وحادو حاول
منبش سرنگونی مهس اسک و ناباایاد در ناقاد دیاگار گارایشااو
راسک فعالیتی ب نند مگر مانع منبش سرنگونی یلبی بااشاناد.
ایج یعنی سازش یبقاتی .برای ماال امرای ایج متد و سیااساک
در منبش کارگری چنیج خواهد بود :فعالیج کمونیسک و چاپ
نباید در نقد رفرمیسس و سندی الیسس و ...چیزی بگاویاناد .حاتای
شورای اس می و خانم کارگر هس اگر سرنگونی یالا شادناد
نباید در نقد و حاشیم ای کردن آنها فعاالایاتای کارد .بام صاری
این م لیم ممهوری اس می و سرنگونی یل هساتاناد .ماهاس
نیسک در شورای اس می کار هستند یا در خانم کارگر یا مبلغ
سازش با کار فرمایی کم سرنگونی یل اسک.
در منبش برابری یلبانم زنان هس ،کمونایاساتاهاای ایاج ماناباش
قرار اسک یبق ایج سیاسک فاردا مادافاع فاعاالایانای بشاوناد کام
فاماناایاساک و فاماانایاسااک اسا مای و نااسایااوناالایااساک قااومای و
ناسیونالیسک پرو غرج هستند .زیرا سرنگونی یل هستناد و
باید از آنها دفان کرد .در مورد منبش دفان از حاقاوق زن کام
گرایشاو مختلف تا کنون سیاستهای متفاوتی را دنبال کرد اند
و هر فعالی از زاویم منبش خود فعالیک می ند ،از فردا یاباق
ایج سیاسک و متد بم صری سرناگاونای یالا باودنشاان باایاد
متحد باشند و کمونیستها نم تنها نباید مرزی با آنها داشتم باشند
بل م باید در دفان از آنها فعالیک کنند.

در منبش لیم ستس ملی قا ادتاا ایاج سایااساک باایاد از هامام فاعاالایاج
ناسیونالیسک کرد و رج و بلوچ و ترک و ....دفاان کاناد چاون هاس
لیم ستس ملی هستند و ستس ملی یک تبعیض اسک هس سرنگونی یل
هستند .با ایج سیاسک کمونیستهای فعال در کاردساتاان آذرباایاواان و
خوزستان و ...کم تا دیروز در منگ با ممهوری اس می و مدال باا
منبش ناسیونالیستی و قومی بود اند از امروز باید مدافع آنها بشوناد.
ایج نمونم هایی از نتایج چنیج سیاستی اسک.
پرسش :آیا ما شاهد ك العما مشابهی از ماانا راساک در قاباال
چپ مامعم نیز خواهیس بود؟ آیا راسک در شرایقی كم بخشی از چپ
از ایج نیروها دفان كند ،آنها نیز متقاب از چپ دفان خواهند كرد؟
آسنگران :واضح اسک کم بورژوازی و مریاناو راسک ایج توهس را
ندارند .فعالیج و مریاناو راسک ی ی از افتخاراتشان ضد کمونیاساک
بودن اسک .زیرا ایج یک کارو مهس هویتی آنها اساک کام مایاتاواناناد
قول سرکوج کمونیستها را بدهند و آنها را خاائاج بام ویاج و ماخاا
امنیک مامعم و امنیک ملی معرفای کاناناد .باازی آناهاا باا ایاج کاارو
ت شی اسک کم قدرتهای منققم ای و مهانی بورژوازی را قانع کناناد
توان و لیاقک چنیج کاری را دارناد و امانایاک سارماایام را پااساداری
خواهند کرد .البتم آنها هس از اتحاد برای بور و یا گذار از ممهوری
اس می حری میزنند اما اتحاد حول سیااساک ماورد ناظارشاان بارای
بور و یا گذر از ممهوری اس می نم سرنگونی آن .بم یریق اولی
نم سرنگونی نظا سرمایم داری.

ادامه مطلب علی جوادی جنبش سرنگونی،انقالب،کدام انقالب...
كم سرمایم بدون كم مذه نمیتواند بسای استامار و انباشک سرمایم خود را را اندازی كند .بی دلیا نیسک كم تما نیروهای راسک بام
درماو مختلف نگران سرنوشک اس و مذه در مامعم هستند.
ایج مریاناو بمنظور حف حاكمیک و مناسباو ضد انسانی خود در مامعم نیازمند سازماندهای نایاروی ناظاامای و دساتاوااو امایار شاد
حكومتی تحک نا ارتش و سپا و بسیج و اماالهس هستند .ما خواهان برچیدن و انح ل تمامی ایج نیاروهاا هساتایاس .مااماعام آزاد و بارابار
نیازمند نیروی سركوبگر و مافوق مرد نیسک.
ما در یج حال تمامی و ت ت پروژ ها و ایستگاههایی كم ایج مریاناو در پروسام سارناگاونای رژیاس اسا مای در بارابار تاود مارد
بپاخاستم قرار میدهند ،نقد و افشاه میكنس.
ما از مرد د وو میكنیس كم بم كس رضایک ندهند .بم ی ذر آزادی رضایک ندهند .بم ی ذر رفع نابرابری رضایک ندهند .بام یا ذر
رفع ستس رضایک ندهند .تما آزادی را بخواهند .تما برابری و رفا را یل كنند .ما در ی ك مرد را بم صفوی خود د وو میكنیس.
اردوی آزادی و برابری و رفا همگان .ایج تنها اردوی مدافع نظامی اسک كم برای آزادی و رهایی سیاسی و اقت ادی در مامعم تا ش
میكند.

نه به فقر،نه به تبعیض ،مرگ بر جمهوری اسالمی
زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

زنده باد شوراها!
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باز هم در باره شعار جمهوری سوسیالیستی ایران
نامه شماره هفت  ٧٭
منصور حکمت
معنى ،یعنى بم نوان یک شعار کن رو کم اهدای برناامام و
سیاسى ما را بر مبناى درک تئوری ى مومود ما در دساتارس
مرد قرار میدهد و ملموس میا اناد .اگار حا اوماک کاارگارى
مقولماى همردیف با ح ومک بورژوایى بااشاد ،آناوقاک ماا بام
نوانى براى ایج ح ومک نیاز داریس کم هاماردیاف انااویاناى
مانند ممهورى دموکراتیک ایران ،ممهورى فادراتایاو ایاران،
اماراو متحد ایرانى و نظیر اینها باشد .اسمى باشد کام مارد
در فرهنگ سیاسى ا ّمم بم ح ومک کارگرى ای ق می نند و
در سازمان ملا روى میز ایران مینویسند.
مش ا اینواسک کم در نوشتم حمید کاار نام از ایاناواا شارون
میشود و نم بم اینوا ختس میشود .ایج ناوان ناوک یاک باحا
تئوریک و نققم شارون یاک پاروسام تائاوریا اى در زنادگاى
حزج اسک .تا آنوا کم بم بح تئوریاک پشاک تازهاا مارباوی
میشود بم نظر مج دو اش ال اصلى هسک؛
اوال ،موقعیک نظرى و سیاسى و برنامماى و تبالایاغاى کاناوناى
حزج بدرستى نمایندگى نمیشود .ایج استنبای داد میشود کم باا
ایج شعار ،ما داریس اگر نگوئیس "سوسیالیسکتر" میاشاویاس ،بام
هر حال از کلّىنگرى و کلّىگویى نسبک بم ساوسایاالایاساس دور
میشویس و "کن رو" میشویس ...بم روح شرایط کنونى پاسخگو
میشویس .سوسیالیسس را م در دستور میگذاریس .بم نظر ماج
با تومم بم برنامم حزج ایج حری درسک نیسک .ما ناقاد خاود
کرد ایس کم تا سار کاار بایاائایاس هاس
را بم مامعم گفتمایس ،ا
یج همیج برنامم را پیاد مایا انایاس .فاوریاک ساوسایاالایاساس بام
مک مشخ م ما تبدیا شد اسک .همم دارند ما را باعاناوان
خیالپرداز می وبند.
رانیا ،مج با تزهاى تئوریک پشک ایج بح مسألم دار  ،هس از
نظر مضمونى و هس از نظر متد.

و ایج ظرفیک ایا با نف شرون مناسباو توارى و سرمایمگاذارى
ادىتر میتواند سریعا ب ار بیفتد .رانیاا ،شااداباى اماوماى نااشاى از
سرنگونى رژیس اس مى و احساس پیروزى در بیج بخشهاى وسایاعاى
از مرد  ،یک فاکتاور تاعایایاج کاناناد اقاتا اادى اساک .راالاااا ،ورود
سرمایم هاى خارمى و از آن مهمتر سرمایم خارج شد "ایرانى".
٭ بم نظر مج درسک نیسک کم احزاج و نیاروهااى سایااساى یاباقااو
دیگر از هر نون انق بیگرى دسک شستماند و کاناار رژیاس و ماقااباا
مردمند .حتى اگر باشند ،نف پروسم سرنگونى ایج ت ویر را موددا
وگ می ناد .نام فاقاط هامایاج االن باخاش زیاادى از احازاج غایار
کارگرى و ضد کارگرى سرنگون یلبند ،بل م همیج خاتاماىچاىهااى
امروزى بم موقع تماما سرنگونى یالا خاواهاناد شاد .بام ناظار ماج
خاااتاامااىچااىگاارى اغاالا ایاانااهااا اتاافاااقااا از ساار "ساارنااگااونااى یاالاابااى
مسالمکآمیز" اینهاساک .باخاش ا اظاس ایاج احازاج را در روزهااى
سقوی رژیس در کنار رژیس نخواهید یافک .اتفاقا باید ماواظا باود در
مریان خلع سا ح رژیاس از ماا بایاشاتار تافاناگ ناگایارناد .در ماورد
انق بیگرى هس بم نظر مج ابها هسک .بم معنى "تااریاخاى یاباقااتاى"
کم اینها حتى اگر سرنگونىیل بودند هس انق بى نبودناد ،بام ماعاناى
سیاسى -ملى ،یعنى خواسک دگرگونى اسااساى ناظااماى کام هساک،
یااعاانااى نااظااا ماامااهااورى اس ا مااى و والیااک فااقاایاام ،خاایاالااىهااا
"انق بیگرى شان" دسک نخورد اسک و حتى تقویک شد اسک.
٭ ماى تردید اسک کم منبش شورایى یک توربم و خایار زناد در
میان تود هاى یبقم کارگر و مرد باشد.
٭ ماى تردید اسک کم رابقم یبقم کارگر و سوسیالایاساس آناقاور کام
حمید میگوید پیشرفتم و مح س باشد زبح شرایط ذهنى).
٭ ماى تردید اسک کم حزج کمونیسک کارگرى فىالحال در تاعایایاج
دیدگاهها و ما یبقم کارگر وزنماى کم حمید میگوید ،شد باشد.

از نظر مضمونى:
٭ بم نظر مج آلترناتیوهاى یبقاو دیاگار باایاا نشاد اناد .هار
رژیس غیر اس مى کم پروسم صلح خاورمیانم را قاباول کاناد،
تروریسس اس مى را مح و کند ،بم یور ی وانبم و بدون قیاد
و شری خواهان رابقم با آمری ا بشود و باتاواناد ایاران را از
نظر اقت ادى و سیاسى بم مامعم بیجالمللى ماتا اا کاناد ،در
صورتى کم رباو سیاسى داشتم باشد ،کام ایاج آخارى شاریاى
اسک کم براى همم آلترناتیوها از مملم ممهورى سوسیالیستاى
صادق اسک ،میتواند چندیج سال رشد سریع اقت ادى را باباار
بیاورد .چرا؟ اوال ،این م اقت اد ایران زیر ظرفیک کار می ند

آیا ایج م حظاو مج را کمتر "سوسیالیسک فورى" و کمتر معتقد بام
ضرورو "مایگزینى" گذاشتج ممهورى سوسیالیاساتاى باوااى رژیاس
اس مى می ند؟ بم نظر مج خیر .چون قبا از ایج درمم کن رو شدن
و بدون ارمان بم حال و هواى یبقاو دیگر ،ماا ایاج فاوریاک را در
برنامم حزج ،برنامم ما حزج لیم رژیس گنواند بودیس .و ایاج ماا
را بم مسألم متد میرساند:
بم نظر مج ،لیرغس ایمینان خایرى کم حمید میدهد ،اگر شما دارید
شعارتان را بر مبناى مقدماو نظرى و مشااهاداو تااریاخاى ماعایاناى
یرح می نید ،آنوقک صدق ن ردن آن مقدماو و مشاهداو قاقاعاا از
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نظر منققى باید پایم آن شعار را سسک کند .اینواسک کم مج میگویس ایج مقدمم چینى ،زائد و نادرسک اسک .فوریک سوسیالیسس ماا نام از
ر ما درآمد اسک .بم ایاج ا اتاباار ماا ماماع شاد ایاس و حازباى
مشاهداتى از اوضان کنونى ایران ،بل م از مشاهد حاکمیک سرمایم و
کمونیسک براى تحقق فورى سوسیالیسس و بر قرارى هر چم زودتر یک ح ومک سوسیالیستى ایواد کرد ایس .بحاى کم میتواند باشد ،و بام
نظر میرسد بح حمید ایج باشد ،اینسک کم فوریک سوسیالیسس براى ما لزوما بم معناى ام ان ملى بدسک گرفتج قدرو در تحول ماارى
و پیاد کردن سوسیالیسس در شرایط ینى اقت ادى و سیاسى کنونى در ایران نیسک و ایج دومى را باید مستق تحالایاا کارد و نشاان داد.
باید نشان داد کم امر فورى ما فورا قابا تحقق اسک .مج میگویس باشد ،باید ایج را نشان داد ،اما حاری ماج ایاناساک کام شاعاار ماا و اساس
ح ومتى کم میخواهیس از اینوا در نمیآید ،بل م از همان "فوریک سوسیالیسس براى ما" در میآید .آیا اگر ما نتوانیس بم خود و دیگاران نشاان
بدهیس کم نم فقط ما ،بل م "شرایط حاضر" هس سوسیالیسس را میقلبد ،آنوقک باید شعار ممهورى سوسیالیستى را غا ی کانایاس و شاعاارى
بدهیس کم "شرایط ینى و ذهنى"اش هسک؟ ایج اش ال اساسى تر ایج بح اسک .بم نظر مج ما بم نسبک بیسک سال قبا ایاج پایاشارفاک را
کردیس کم خود را بم نوان بخشى از تاریخ مامعم ،بعنوان گوشماى از ن ر ذهنى انق ج کارگرى بم رسمیک شناختیس ،بواى متدلاوژى
"تاریخ چم میخواهد" ،ما متد "ما چم میخواهیس" را گذاشتیس و فقط براى پاسخ بم منشوی هایى کم اتها ولونتاریسس بام ماا مایازدناد ،اشاار
ر انق ج پرولترى اسک ،و "ما چم میخواهیس" اتوپى نیسک ،ینیّک دارد و قابا تحقاق اساک.
کردیس کم ما خود مح ول تاریخیس ،ایج
بم نظر مج ما نباید دوبار بح را با دنیاى چپ بیسک سال قبا پیش ببریس کم از ما براى سوسیالسک شدنش استشهاد تااریاخاى و گاواهاى
آمادگى شرایط ینى و ذهنى میخواسک .ایران پــُر از احزاج سیاسى اسک کم ییف رنگارنگى از نظامهاى امتما ى را یل می نناد ،ماا
هس سوسیالیسس میخواهیس .بم نظر مج بح تئوریک ما با مد یان احتمالى بر سر شعار ممهورى سوسیالیستى همینوا باید قا دتا تما شود.
مگر شرایط ینى و ذهنى بقیم شعارها را چک کرد اند کم نوبک ما رسید اسک؟ اما ایج اش ال تئوریک و متدولوژیک بم نظر ماج یاک
دنبالچم رو بم ملو دارد کم بم نظر مج نگران کنند اسک .حزج میتواند در صورو یرح بح بم ایج شیو وارد یک سرگشتگى تئوریک
بشود .بم هر حال در داخا و خارج حزج هر ک در ایج بح برداشک خود را خاواهاد کارد :آیاا قابا کالّاىگاویاى مایاشاد اساک؟ فارق
ممهورى سوسیالیستى و ح ومک کارگرى چیسک؟ رابقم اینها چیسک؟ محک انق بیگرى یبقاو دیگر چیسک؟ مایگا بارناامام حازج و
برنامم ما ممهورى سوسیالیستى چیسک؟ رابقم اینها چیسک؟ کدا ماکزیمس و کدا مینیمس اسک؟ کدا اصا اسک؟ آیا خاواساتاهااى حاذی
ر رفر سر آمد اسک ،پ چرا ما رفر میخواهیس؟ آیا بم ایج ترتی یا کارگران و ممهورى سوسایاالایاساتاى
شد فوریک نداشتم اند؟ آیا
بمان دیگرى مم ج نیسک؟ آیا اگر یبقاو انق بى دیگر با احزاج سرنگونى یل پایادا
ک
میآیند و یا بربریک و سناریوى سیا ؟ هیچ ح وم ِ
ِ
می ند "مرد ! ممهورى سوسیالایاساتاى ایاران ناا
شدند حزج باید تودید نظر کند؟ و ...بم نوان یک شعار ،در بیانیماى کم بسادگى ا
می نیس" ،مج ایج را بسیار مابک و پیشبرند میاداناس .اماا
ح ومک کارگرى اسک کم ما گفتم ایس و ما تا سر کار بیائیس ایج ممهورى را ا
با تومم بم رنگ و مایگا تئوری ى کم تا همینوا ایج مسألم پیدا کرد اسک ،بم نظر مج باید با تأما بیشترى اماا کانایاس .نام فاقاط مابااناى
تئوریک ایج مسألم ،بل م واق تئوریک آن ،بم نظر مج ایواج می ند کم ولم ن نیس و در یک نشسک ،مااا پالاناو باعادى ،بار مابانااى
بحاهاى مامع و کافى ،ف ر شد ما کنیس.
زنده باد ا نترنت
نادر
اول اوت ۲٩٩١
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