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 ثريا شهابي
    

اعتصاب سازمان يافته و سراسری      
هزاران معلم معترض به دستمزد های 

زير خط فقر و دورنمای اعتراضات و اعتصابات بيشـتـر 
معلمان، بعالوه تحرکات و اعتصابات پی در پی طبـقـه 
کارگر در اعتراض به دستمزدهای ناچيز و پـرداخـت 
نشده، سکوت و رضايتی که دولت اعـتـدال روی آن 

 . بيش از حد حساب باز کرده بود را به تاريخ سپرد
آشتی با غرب و پايان مناقشه هسته ای، گشاد کـردن 
صندلی رقابت در تخاصمات خاورميانه و دمـيـدن در 
باد تفخرات پوسيده ناسيوناليستی، تمام اعتدالی است 
که از روحانی تا ولی فقيه و رفسنجانی و مـوسـوی و 

 . کروبی، ميتوانند به خرج دهند
جز پادوهای خارج از حکومت دولت اعتدال امثال      

اکثريت و مغضوب شدگان دوخردادی ،  کسی   –توده 
در "  اعـتـدال" در ميان نفرات اول حکومت صحبتی از 

آزاد گذاشتن آزادی عقيده و بيان و فعاليت سياسی و 
هنری و اجتماعی، اعتدال در حتی کـاهـش احـکـام 
زندان فعالين سياسی و رهبران و سازمـانـدهـنـدگـان 

 . اعتراضات کارگری، نداشته و ندارد
جـمـهـوری "  اعـتـدال" تبليغات در مورد امـکـان      

اسالمی در تحميل فقر و گرانی و دستمـزدهـای زيـر 
خط فقر و ايجاد تشکل های مستقل دولتی، اسـطـوره 
ای است که تنها توسط  اصناف معينی بنام  اسـتـاد 
دانشگاه و اقتصاددان و متخصص امور کارگری بـه آن 
دامن زده ميشود و ماتريال داغ نگاه داشـتـن بسـاط 

 . کسب و کار آنها است
دولت اعتدال، به زبان خوش نه يک ريال به حقوق     

های ناچيز معلمان اضافه خواهد کرد، نه دستمزد زيـر 
خط فقر طبقه کارگر را افزايش ميدهد، و نه تشـکـل 
مستقل، سنديکا و اتحاديه و تشکل صنفی و کلوپ و 

 ٢صفحه . ...            را تحمل ميکند... انجمن و  

دولت اعتدال و  
 اعتراض معلمان

!کارگران جهان متحد شويد 	

ی ت کار و ی                      ح ا  آزادی                        

 ثريا شهابي
   

انتخابات عمومی در بريتانيا، و بـرد      
غيرقابل پيش بينی مـحـافـظـه کـاران،  
بالفاصله به موجی از ترس، نگرانی، خشم 
. و نارضايتی در سراسر بريتانيا دامـن زد

تظاهرات مردم خشمگين در لـنـدن، در 
فردای انتشار خبر نتيجه انتخابـات، ايـن 
پيروزی را به کام محافظـه کـاران تـلـخ 

جايگاه اسکاتلند در نـتـيـجـه ايـن .  کرد
انتخابات، و تغيير توازن قدرت بـه نـفـع 
. اين کشور، کليدی و غير قابل انکار است

برد محافظه کاران بيش از آنکه محصـول 
خوش بينی هيچ بخش مهمی از جامـعـه 
نسبت به سياست های راست اين حـزب 
باشد، محصول ترس و وحشتی است کـه 

ناسيوناليسم عظمت طلب انگليـسـی در 
      (SNP)مقابل رشد غيرقابل چشم پوشي

، در دل مـردم " مليگرای اسکاتلند" حزب 
" مليگرای اسکـاتـلـنـد" حرب !  ايجاد کرد

چپ و راديکال، حزبی است که در راس 
. رفراندم برای جدايی اسـکـاتـلـنـد بـود

تبليغات  ناسيوناليسم عـظـمـت طـلـب 
انگليسی  نسبت به خطر رشد اين حـزب 
و جدايی اسکاتلند و ايجاد رعب نسـبـت 

"  خطر از هم پاشيدن اتحاد بريتانـيـا" به  
و همچنين تالش حـزب کـارگـر بـرای 
نمايندگی اين ناسيوناليـسـم و فـاصـلـه 

، از يـک طـرف بـاعـث (SNP)گرفتن از 
عروج غيرقابل پيش بينی حزب محافظـه 

"  جارو شـدن" کار شد و از طرف ديگر با  
حزب کارگر از اسکاتلند، موجـب عـروج 
بی سابقه حزب مليگـرای اسـکـاتـلـنـد، 
. بعنوان سومين حزب بزرگ بريتانيا شـد

پارلمان و ساختار سـيـاسـی حـکـومـت 
بريتانيا پس از اين انتخابات، تـغـيـيـرات 

 ٢صفحه ....      مهمی را تجربه ميکند

 دولت و مجلس جديد
 در حاشيه نتيجه انتخابات بريتانيا

 فواد عبداللهي
 

محسني اژه اي، معاون      
اول قوه قضاييه جمهوري اسالمي، ديـروز 

ريـيـس جـديـد “  مـعـارفـه” در مراسـم 
به مـرکـز : " دادگستري استان البرز گفت

اطالعات و فناوری ملی و بومی نياز داريم 
تا شاهد شايعه سازی و دروغ پراکنی هـا 
نباشيم؛ اين وضعيت جالب نيست و يـک 

بايد ...  خبر دروغ کشور را بر هم می ريزد
همدلی و همزبانی را در عمل بروز دهيـم 

تا مردم امنيت و آرامش را لمس کنند و 
در سايه همين امنيت اسـت کـه سـايـر 

 . ...". بخش ها نيز پيشرفت می کند
از اين صريح تر و موجز تر نميـتـوان      

گفت که آنچه در ايران امروز مي گـذرد، 
مسله دعواي جناح ها نيست، بلکه مبارزه 
و کشمکش بين کمپ داراها و اردوگـاه 
ندارها است؛ مبارزه اي کـه تـا نـظـام 
سرمايه داري در ايران بر سر کار و نـهـاد 
. دولت برقرار است، ادامه خواهـد داشـت

اردوگاه مساوات طلبي در برابر اسـتـبـداد 
 ! سياسي و بردگي کار مزدي

ايـن وضـعـيـت ” آري، جناب اژه اي؛      
جالب نيست و يک خبر دروغ کشور را بر 

 ٣صفحه “                   .هم ميريزد

گوش را به زمين 
 !بچسبانيد

 !جنايتي كه بي جواب نماند
 ٢صفحه خط رسمي      -دفتر كردستان حزب حكمتيست 

 رهايي سوسياليستي، تنها پاسخ به اقتصاد ايران 
 ٤صفحه منصور حكمت       
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 ...دولت و مجلس 
     

عروج حـزب چـپ گـرا و      
راديکال مليگرای اسکـاتـلـنـد و 

کـرسـی  ۵۹کرسی از  ۵۶کسب 
اسکاتلند و برد محافظه کاران در 
انتخابات عمومی، با پرچم حفـط 
اتحاد بريتانيا،  فی الحال شکافی 
عظيم در ساختار سياسی بريتانيا 

 . بوجود آورده است
پوالريزاسيونی که در باال در      

مقابل جامعه قرار گرفتـه اسـت، 
بعالوه اعتراض و فشار از پايـيـن، 
تظاهرات لـنـدن عـلـيـه دولـت 
محافظه کار و سـيـاسـت هـای 
رياضت اقتصادی آن، دولت تـازه 
اين کشور را بـا چـالـش هـای 

 .   مهمی روبرو ميکند
اين انتخابات، همـچـنـانـکـه      

پيش بينی ميـشـد، تـغـيـيـرات 
مهمی در صـف بـنـدی احـزاب 
اصلی پارلمانی بريتانيا بـدنـبـال 

رهبران دو حزب اصـلـی، .  داشت
حزب کارگر و ليبرال دمـکـرات، 
استعفا دادند و احزاب شان دچار 

اگـر حـزب .  بحران هويتی شـد
محافظه کار، يک حـزب دسـت 

حـزب " راستی مستقيم است، نه 
حزب کارگر اسـت و نـه "  کارگر

، ليبرال و " حزب ليبرال دمکرات" 
بريتانيا دور کامال !  دمکرات است

متفاوتی از ساختار سيـاسـی، را 
رابـطـه قـدرت و .  پيش رو دارد

حفظ اتحاد اسکاتلند و ايـرلـنـد 
شمالی و ويلز و انگليس به شکل 
قديم،  با دشواری هـای جـدی 

 .روبرو خواهد شد
بعالوه حکومت يـک دسـت      

محافظه کاران که راه برون رفتی 
برای خالصی از رکود اقتـصـادی 
ندارند و مقـاومـت جـامـعـه در 
مقابل رياضت اقتصادی بيشتر و 

زدن بيشتر از تامين اجتـمـاعـی،  
سـال آتـی  ۵بريتانـيـا را در 

حکومت محافظه کاران، پرتنـش 
 .و بحرانی خواهد کرد

سوال اين است که آيـا طـبـقـه 
کارگر و محرومان جـامـعـه، در 
شرايط پيش روی، با فاصلـه ای 
که از اين احزاب پالمانـی نشـان 
داده اند، برای دخالت مستقل و 

مستقيم در سرنوشت جـامـعـه،  
بيشترين استفاده را خواهند کرد 

شواهـد .  و به ميدان خواهند آمد
نشان ميدهد کـه تـحـرکـات از 
پائين بر متن شـکـاف در بـاال، 
فرصت های خوبی برای دخـالـت 
 . حکومت شوندگان فراهم ميکند

٦٢ماره     
 ...دولت اعتدال 

  
آنچه که اين دولـت در آن      

مهارت تاريـخـی دارد، فـرصـت 
خريدن با تهديد امنيت شخصـی 

سياسی و گرو گرفتن معيشت   -
مردم، تعـرض بـه فـعـالـيـن و 
سازماندهندگان اعـتـراضـات، و 
تالش برای درهم شکستن اتحاد 
. و تشکل و همبستگی آنها اسـت

فشار کراهـت اول مـه دولـتـی 
امسال و فرياد تفرقه افکنانه عليه 
کارگر با پيشينه افـغـانسـتـانـی، 
هـنـوز بـر فضـای اعـتـراضــات 

 .  کارگری سنگينی ميکند
صف فعـالـيـن سـيـاسـی و      

فعالين کارگری زندانی، لـيـسـت 
اتحاديه ها و سنديکا ها و انجمن 
های سياسی و صنفی و هنری و 

اجتماعی مورد حمله قرار گرفتـه 
و سرکوب شده، بـه هـر دسـت 
اندرکار بهبود معيشت مردم، راه 
خالصی از بيکاری و بی تاميـنـی 
و دستمزدهای زير خط فـقـر را 

 .نشان ميدهد
ی "  سکوت و رضايـت" ديوار      

که روحانی و دستگاه حکومـتـی، 
از بيت امام تا مجلـس و وزارت 
خانه های رنگارنگ به آن امـيـد 
بسته بودند، با صدای اعتراضـات 
کارگری و اعتـصـاب سـراسـری 
معلمان، مدتها است که شکستـه 

 . شده است
حفظ اتحاد و همـبـسـتـگـی،     

حفظ فعالين و سازماندهنـدگـان 
اعتراضات و اعتصابـات، تشـکـل 
يابی و سازمانيابی به شکلی کـه 
فرصت تعرض و دسـتـگـيـری و 

حمله را از دشمن بگيرد، تـنـهـا 
 . راه پيش روی است

مجمع عمومی و رجـوع بـه      
آن بعنوان کاراترين،  امن تريـن، 
وسيع ترين، دمکراتيـک تـريـن 
تشکل و سازمان هر اعـتـراض و 
اعتصاب و تحرکـی، دشـمـن را 
خلع سالح و شرايط دست يافتن 
.   به مطالبات را آسان تر ميـکـنـد

بعالوه متکی کردن هر انجمن و 
سنديکا و اتحاديه و سازمانی بـه 
مجمع عمومی سـازمـانـيـافـتـه، 
مجامع عمومی که هم تصـمـيـم 

گيـرنـده انـد و هـم مـجـری، 
  -محدوديـت هـای سـيـاسـی 

امنيتی انتخـاب هـيـئـت هـای 
مديره و نمايندگان دائمی و دوره 

 . ای  کارگران را ندارد
      
اين تنها راه ايجاد هر تشکل      

و سازمان دمکراتيک و متکی بـه 
اعضا است که در عـيـن حـال 
محيط فعاليت سياسی رهـبـران 
عملی و سازماندهنگان اعتراضات 
را امن و آنها را از دسترس پليس 

 .محفوظ ميدارد

 !جنايتي كه بي جواب نماند
 خط رسمی -دفتر کردستان حزب حکمتيست 

 
جنايت عوامل رژيم در هتل تارای مهاباد و فرار فرينـاز خسـروانـی      

مـا .  يک دختر کارگر از تجاوز، توسط مردم مبارز مهاباد بی جواب نماند
 . به عکس العمل سريع و اعتراض انسانی مردم مهاباد درود می فرستيم

تحمل تحقير و ستم و تبعيض و کشتار توسط رژيـم زن سـتـيـز      
دشمنی حاکميت اسالمی و .  جمهوری اسالمی، داستان زندگی ما است
ديروز اسـيـد پـاشـی بـروی .  حامی مردساالری حد و مرز نمی شناسد

دختران و زنان در اصفهان بود، امروز وادار کردن دختر جوان و کـارگـر 
به خودکشی برای نجات از توحش تجاوز در مهاباد؛ و بـاز ديـروز لـه 
کردن فرخنده در افغانستان توسط  توحش دست پرورده اسالمـيـون و 

 ... فروش زنان در بازار بردگی اسالمی در خاورميانه
 

اين داستان تا زمانی که جمهوری اسالمی سر پا است و تا زمـانـی      
که افسار توحش اسالمی  در کل منطقه کشيده نشود، ادامـه خـواهـد 

خشم و نفرت زنان و مردان و جوانان مهاباد نشان از عزم انسـان .  داشت
عـکـس .  هايی است که نمی خواهند قربانی و تسليم اين جنايات باشند

العمل انسانی وسيع مردم در اصفهان و کابل و شنـگـال و  امـروز در 
مهاباد، گوشه هايی از جنگی روزمره و آشکار انسانيت عـلـيـه تـوحـش 

اين جنـگـی .  اسالمی و مردساالری و ضديت با زن در کل منطقه  است
 .است که بايد به عمر اين جنايات خاتمه دهد

روزی که جمهوری اسالمی با قيام توده ای کارگران و زحمتکشـان       
پايين کشيده شود، روز جشن زنان و مردان آزاديخواه و برابری طـلـب 

روز پايان تبعيض و آپارتايد جنسی نه تنها در ايـران بـلـکـه در .  است
 .منطقه است

با تدارک قيام و انقالبی توده ای برای آزادی و برابری، يـاد چـهـره      
های سوخته ی دختران اصفهان، ياد زنان اسير و برده ی اسالميون در 
منطقه و ياد فرخنده ها و فرينازها و همه عزيزانی که قربانی يک نـظـام 

 .انسان ستيز و ضد زن  شدند  را گرامی  می داريم
  

 خط رسمی -دفتر کردستان حزب حکمتيست
 )۲۰۱۵مه  ٨( ٩٤ارديبهشت  ۱۹



ی    ت ت    ٦٢ماره    ٣ حک
 ...خوب گوش تان 

 
حقيقت اينست کـه مـيـزان      

اعتصابات و اعتراضات کـارگـري 
در يکسال اخير در طـول عـمـر 
جمهوري اسالمي کم سابقه بوده 

کمتر کسي است که نداند .  است
اژه اي روي سـخـنـش بـه چـه 
کساني اسـت؛ آنـهـم در ايـن 
روزهاي سخت و طاقت فـرسـاي 

روزهـايـي کـه !  مبارزه طبقاتـي
بعنوان نماد مقاومت و اعـتـراض 
طبقه کارگر ايران بر سر مسـلـه 
معيشت، بر سر بيمه بـيـکـاري، 
اعتراض به بـيـکـارسـازي هـا و 
سطح نازل دستمزدها، در ادامـه 
تاريخ مبارزاتي اين طبقه ثـبـت 

 . خواهند  شد
امـنـيـت و ” به اين اعتبـار،      

سرمايه و سرمايه دار و “  آرامش
. دولتشان، کامال قابل درک است

در نظامي که ميـلـيـاردرهـايـش 
دست به سياه و سفيد نمي زنند 
و روز به روز به ثروتشان افـزوده 
ميشود، عربده هـاي اژه اي در 

نشان از “  امنيت و آرامش” مورد 
بزخو کردن دولت اعتدال و کـل 
ــران در مــقــابــل  ــورژوازي اي ب

بورژوازي ايران نه .  کارگران است
سال پيش  ٣٦اعتصابات کارگري 

را که تير خالصي بر شقيقه رژيم 
سلطنت زد، فراموش کرده اسـت 
و نه از قدرت مـيـلـيـونـي تـوده 
کارگراني که چند هـزار نـفـرش 
ميتواند اقتصـاد مـمـلـکـتـي را 

در ايـنـجـا .  بخواباند، غافل است
 . “وضعيت اصال جالب نيست”

بايد پرسيد که اين چه جـور      
ي است که روزي تحـت “ امنيت” 

و “  اصـالحـات” و “  سازندگي” نام 
، “ اعـتـدال” روز ديـگـر بـا آرم 

نيازمند بسيج زرادخانه سرکـوب 
دولتي، تحميق ايـدولـوژيـک و 
عوامفريبي سياسي اسـت؛ ايـن 

ي اسـت کـه “ پيشرفت” چه نوع 
شرط آن در تحميل بيکارسـازي 
وسيع و به فالکت کشاندن طبقه 

کارگر  و خانواده کارگري اسـت؛ 
اي است که در “ توسعه” اين چه 

گرو عدم پرداخت دسـتـمـزدهـا، 
افزايش کشنـده سـاعـات کـار،  
استثمار شاق، تابلوي قيمـت ارز 
و سکه صرافي ها است؛ اين چـه 

ي است کـه مـحـتـاج “ آرامش” 
دوربين هاي مداربسته، تابلوهاي 

در “  اعتصاب و تشکل مـمـنـوع” 
محل کار، بـرگـه هـاي قـرارداد 
اجاره کارچاق کن هاي معامالت 
ملکي و صاحب خانه هاي دندان 

 گرد، است؟ 
در پس اين معرکه، تاريخ واقعـى 
. در جهت ديگرى سير مـيـکـنـد

گوش را بايد به زمين چسباند و 
لرزش بنيادهاى اين نظم کهـنـه 

جـدال جـارى در .  را حس کرد
جامعه ايران مقابـلـه يـک عـده 
مکال با يک عده معمم نـيـسـت، 
کشــمــکــش تــجــار ســنــتــی و 
تکنوکرات های پاپيونی نيـسـت، 
بلکه جدال مساوات طـلـبـي بـا 
استبداد بورژوايي، جدال بين کار 
و سرمايه در همـه اشـکـال آن 

دو سـال پـيـش، وقـتـي .  است
روحاني  آمد و بـخـش اعـظـم 
اپوزيسيون بورژوازي را بـا خـود 
بسيج کـرد و بـرد، فـقـط مـا 
کمونيست ها با قاطعيت گفتـيـم 
کــه ســرمــايــه داری ايــران و 
حاکـمـيـت بـورژوازی در ايـن 
کشور، ظرفيت کمترين گشايـش 
سياسی واقعی حتی در صـفـوف 

اين واقـعـيـت نـه .  خود را ندارد
ناشی از مديريت بد ايـن و آن 
دولت، که محصول نياز بنيـاديـن 
سرمايه در ايران به سلطـه يـک 
نظام تماما مختنق، يک دست و 

دولتی که بتواند با .  متمرکز است
ساکت نگاه داشتن نيـروی کـار، 
شرايط امن و با ثبات تـولـيـد و 
بازتوليد سرمايه در جامعه را بـا 
اتکا به نيروی کار ارزان، تضميـن 

ما گفتيم کـه سـرکـوب و .  کند
ديکتاتوری عريان جز الينفکی از 

سرمايه داری در ايـران بـوده و  

 .کماکان خواهد ماند
ما بدرست تاکيد کرديم کـه      

وضعيت اقتصادي و تحريم دول 
غربي براي جمـهـوري اسـالمـي 
امکاني است که کـوچـکـتـريـن 
اعتراض به شرايط موجود را بـه 

“ دول خـارجـي” بهانه تحـريـم 
و دقيقا بر .  سرکوب و ساکت کند

اين مبنا کل اپوزيسيون بورژوايي 
همراه با ميدياي درون و بـرون 

“ لبـيـک” مرزي به دولت اعتدال 
همه با هم در اين کلوپ، .  گفتند

پيروزي روحاني را اميد گشايـش 
سياسي و اقتصادي در جـامـعـه 

کل بورژوازی ايـران و .  جار زدند
احزاب رنگارنگ آن، سعی کردند 
که به کارگر بقبوالنند کـه اگـر 
گشايشی در اوضاع فـعـلـی مـی 
خواهد، بايستی چشـم انـتـظـار 

 .دولت اعتدال باشد
امروز معلوم شده که ارزيابي      

و “  دولت اعتـدال” و تحليل ما از 
سياست تمکين به وضع موجـود 
بورژوازي ايران، چه ريشـه هـاي 

امـروز .  عميقي در واقعيت داشت
بايد براي هر کارگر و کمونيستي 
روشن شده بـاشـد کـه دولـت 
اعتدال چيزي نيست جز کميتـه 
! مشترک کـل بـورژوازي ايـران

کميته اي که نياز سـرمـايـه بـه 
ســود و الجــزم ســرکــوب را 

به اين اعتبـار، .  نمايندگي ميکند
براي طبقه کارگر و کمونيستـهـا 
دوران عمل است، دوران جـذب 
نيرو است، دوران رشد و تبليغات 
وسيع است، دوران سازمانگري و 

دوران مـتـکـي .  دخالتگري است
کردن اعتراضات جاری طـبـقـه 
کارگر به مجامع عمومی، بعنـوان 
ممکن ترين، امن تريـن شـکـل 
حفاظت از رهبـران کـارگـری ، 
مناسبترين، و تـوده ای تـريـن 
شکل پايدار سازمانيابی طـبـقـه 

دخالت اين طـبـقـه .  کارگر است
در سياست نيازمنـد تـحـزب و 
تشکلي است که به امر انـقـالب 
کمونيستي و کارگري  کمک مي 

طبقه کارگر تنها  و تنها بـا .  کند
اعتراضات و سازماندهی مبـارزات 
خود، بمثابه يک طـبـقـه بـرای 

خود، قادر خواهد بود که تـوازن 
قوا ديگـری را بـه جـمـهـوری 
اسالمی تحميـل کـنـد و کـل 
ماشين سرکوب و اختناق آن را 

اين تنها کمونيسـم .  در هم پيچد
طبقه کارگـر اسـت کـه نشـان 
خواهد داد هـراس بـورژوازي و 

اژه اي بـه .  دولت اش موجه است
چه زباني بـگـويـد کـه از ايـن 
ــي  ــه دور آت وحشــت دارد ک
تحرکـات و تـحـوالت دربسـت 
متعلق به کارگران کمـونـيـسـت 

 ! باشد

 ...رهايي سوسياليستي 
 

نظامى که در آن طرح و نقشه آگاهانه 
اعضاى جامعه مشخصات روند توليد و 
تکنولوژى مورد استفاده را تـعـريـف 
ميکـنـد و نـه انـگـيـزه سـودآورى 
بنگاههاى کاپيتاليستى و جنگ آنـهـا 
. بر سر گرفتن سهم بزرگتـر در بـازار

اينکه من باترى مصـرف شـده را در 
پاف مصـرف  آشغالدانى نيندازم و پيف

نکنم، پاسخ سوراخ عظيم اوزون باالى 
مسألـه بـر سـر .  قطب جنوب نيست

و .  اقتصاد سياسى جهان معاصر اسـت
اين فورا شما را با سرمايه به مـعـنـى 
وسيع کلمه، با مالـکـيـت طـبـقـاتـى 
بورژوازى بر وسايل توليد و مـاهـيـت 
ابزارى دولت و ميديـا بـراى طـبـقـه 

نـمـيـشـود .  دار مواجه ميکـنـد سرمايه
دارى را به حال خود  سرمايه و سرمايه

گذاشت، اما جلوى تخريـب مـحـيـط 
جرج دبـلـيـو بـوش .  زيست را گرفت

صاف و ساده علت مخالفت آمريکا بـا 
توافقات کيوتو را مُضرّ بودن آن بـه 

اگـر .  حال بيزنس آمريکا اعالم ميکنـد
دارى بـراى  خصلت مخرب سـرمـايـه

بشريت و تـنـاقـص ايـن نـطـام بـا 
شکوفايى جامـعـه بشـرى بـخـواهـد 
مصداقى داشته باشد، همين مـحـيـط 

مـبـارزه .  تـريـنـش اسـت زيست گويا
. طبقاتى فقط بر سر دستمزد نيـسـت

. بر سر آينده است.  بر سر جامعه است
مسأله محيط زيسـت وآيـنـده کُـره 
زمين هم به مبارزه طـبـقـاتـى گـره 

 . خورده است
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ی    ت ت  ٦٢ماره    ٤ حک  

 جناب آقاى اسدى
با تشکر مطلبى که خواسته بوديد را 

منهاى متن خود سؤاالت برايتان 
اميدوارم خوش و . فاکس ميکنم

 . موفق باشيد
 

 منصور حکمت 
 ٢٠٠١اوت  ١٣

 
 پاسخ سؤاالت تالشگران

قبل از هر چيز، فکر نميکنـم   -١     
. با همين مشاهده شما موافق بـاشـم
هـاى  براى برجستـه کـردن شـاخـه

انگلى در اقتصاد ايران امروز، قـدرى 
. ايـد در ايـن تصـويـر اغـراق کـرده

بزرگترين بخش جمعيـت ايـران را 
کارگران و کـارکـنـان مـزدبـگـيـرى 
تشکيل ميدهد کـه در واحـدهـاى 
توليدى و خدماتى مـخـتـلـف کـار 

از اين گذشته ايران يکى از .  ميکنند
بزرگترين توليد کنندگان نـفـت در 

از نظر تولـيـد و .  سطح جهانى است
تکنولوژى يک کشور ميانه حـال در 
بيرون حاشيه جـهـان پـيـشـرفـتـه 

قشر تحصـيـلـکـرده و . صنعتى است
يک طـبـقـه .  متخصص وسيعى دارد

کارگر باسواد و از نظر تکنيکى نسبتا 
مشـکـل اول ايـران .  پيشرفته دارد

براى تبديل شدن بـه يـک قـدرت 
صنعتى و اقتصادى نيـروى انسـانـى 
کارآمد و متخصص نيـسـت، بـلـکـه 

 .نظام اجتماعى و سياسى است
اما در پاسخ سؤال اصلى شمـا بـايـد 
بگويم که نه فقط در ايران، بلکـه در 
هر کشور ديگر در دنيـاى امـروز بـا 
جهانى شدن تکنيک و تـخـصـص و 
اطالعات، نيروى اصـلـى تـکـامـل و 
پيشرفت اجتمـاعـى و اقـتـصـادى، 

. انسان رهـا شـده.  انسان آزاد است
انسانى که اختيار زندگـى فـردى و 
جمعى خود را به کف آورده باشـد و 
بتواند تـوان و خـالقـيـتـش را در 
خــدمــت رفــع نــيــازهــاى خــود و 

. اش آزادانـه بـکـار بـيـنـدازد جامعه
ماندگى اقتـصـادى در دنـيـاى  عقب

امروز بارومتر و شـاخـص اسـارت و 
فـقـر .  انقياد سيـاسـى مـردم اسـت

ــى ــت ب ــالم ــت ع ــى اس ــوق ــق . ح
ماندگى اقتصادى جامعه نشـان  عقب

فروکوفتگى سياسـى و فـرهـنـگـى 
و از اين رو در واقع ايـن .  انسان است

تنها حزب کمونيست کارگرى اسـت 
ماندگى اقتـصـادى  که به مسأله عقب

يـک .  و توليدى جامعه پـاسـخ دارد
جامعه آزاد، رها، خوشبـيـن و يـک 
نظام سياسى کـه حـق و حـرمـت 
شهروندان را بـاالتـر از هـر اصـلـى 
ميداند، مايه يک انفجار عـظـيـم در 
قدرت آفرينش و سـازنـدگـى مـردم 

آنوقـت خـواهـيـم .  ايران خواهد شد
ديد که چقدر ايـن مـمـلـکـت آدم 

ما الزم نيسـت .  متخصص و توانا دارد
از امروز کسى را آموزش بدهيم، مـا 
بايد کارى کنيم که موانع سـيـاسـى 
دخالت مردم در سرنوشت اجتماعـى 

انـقـالب .  و اقتصاديشان برطرف شود
کارگرى، رهايى سوسياليستى، تنـهـا 

کسـى .  پاسخ براى اقتصاد ايران است
که ميگويد جمهورى اسالمـى بـايـد 

-طلبى ملّـى آنقدر در شاهراه اصالح
اسالمى پـيـش بـرود و اسـالم و 
آخونديسم در ايران آنقدر پاستوريـزه 
و آمريکائيزه بشود کـه سـرمـايـه و 
تکنيک و متخصص آسياى جـنـوب 
شرقى و قـلـب اروپـا و آمـريـکـاى 
شمالى را رها کند و به ايران سرازيـر 
بشود، دارد وقـت مـردم را تـلـف 

 .ميکند
ايران سوسياليستى کشـورى   -٢     

ميليون جمعيـت  ٧٠  –  ٦٠پهناور با 
ترين نقـاط دنـيـا  در يکى از حساس

جامعه آزاد مـا اگـر از .  خواهد بود
هـاى نـظـامـى  تهديدات و تـوطـئـه

مرتجعين در سطح جهـانـى مصـون 
بماند و وجود خود را به هر حال بـه 

دارى جهانى بقبوالند، آنوقـت  سرمايه
به عنوان بخشى از هـمـيـن دنـيـا، 

مـا .  ها بايد با آن کنار بيـايـنـد قدرت
هم با سر بـه ديـوار سـنـگـى ايـن 

دارى جهانى حمله نخواهـيـم  سرمايه

ايران سوسياليستى سيـاسـتـى .  کرد
بـه .  بسيار هوشمندانه خواهد داشـت

که شـخـصـا ( موازات گلوباليزاسيون 
نـاپـذيـر از  آن را يک وجه اجـتـنـاب

دارى جـهـانـى مـيـدانـم و  سرمايه
خواهان عقب گرداندن چرخ تـاريـخ 

شاهد اين هم هستـيـم کـه )  نيستم
شهروندان بخصوص در قلمرو تبـادل 
اطالعات و سازماندهى فشار به بـاال، 

. انـد قدرت عمل بيـشـتـرى يـافـتـه
دولتهاى غربى حرف آخر را دربـاره 
انتقال اطالعات و تکنولوژى در عصـر 

جمهورى سوسياليسـتـى .  ما نميزنند
در ايران يک جامعه باز، در دستـرس 
مــردم جــهــان و پــذيــراى تــمــام 

اى خواهد بود که مـردم  گذارى سهم
آزاد انديش جهان، علـيـرغـم مـيـل 
سران سياسى دنياى بـورژوازى، در 

مردم جهان، ايـران .  آن خواهند کرد
آزاد را قبله خودشان قرار خـواهـنـد 

اى براى شکوفا کردن يک  عرصه.  داد
. مدل آلترناتيو، يک زندگى آلترناتيـو

ايران سوسياليستـى يـک جـامـعـه 
خـيـلـى .  خاکسترى نـخـواهـد بـود

. رنگين، خيلى جهانى، خيلى شـلـوغ
ترين و پـرشـورتـريـن و  کانون خالق

هاى دنياى معاصـر  ترين چهره پُرمايه
 .از کشورهاى مختلف

ما با انقالب سرِ کار ميآييـم   -٣     
و پروسه انقالبى، فرهنگ و ذهنيّات 
. کهنه را بسرعت نقد و جارو ميکـنـد
. انقالب يک نوع تولـد ديـگـر اسـت

چشم گشودنى است بـه ارزشـهـا و 
مـردم .  روشهاى اسـاسـا مـتـفـاوت

ــد از  ــقــالب کــرده اصــرار دارن ان
اى که در هم ميکوبند فاصلـه  گذشته

در نتـيـجـه .  بگيرند و نو را بيازمايند
مـا .  اى از اين بابت ندارم  من نگرانى

قرار نيست همين جمهورى اسالمـى 
را تحويل بگيريم و تعـديـل و اداره 

طـلـبـان  اين مُشکـل اصـالح.  کنيم
ما همراه يک انقالب سياسى و .  است

فرهنگى روى کار ميآييم و هـمـان 
روند هم مديران جامعه را، کـه در 
انـد  سيستم ما خود مـردم انـقـالبـى

انسانها در نظامـهـاى .  بدست ميدهد
اجتماعـى و سـيـاسـى مـخـتـلـف 
ظرفيتهاى متفاوتـى از خـود بـروز 

به نظر من دشوارى اصـلـى .  ميدهند
بر سر راه يک دنياى بهتر، نخواستـن 

و يا نتوانستن اعضاى جامعه نيسـت، 
بلکه موانعى است که نظم موجود بـر 

سـيـسـتـم .  سر تغيير قرار مـيـدهـد
اجتماعى موجود به هزاران شيوه، از 
قهر و خشونت عريان توسط ارتش و 
پليس، تا اديان و سنن و سـاخـتـار 
فرهنگى حاکم، از فشار اقتصادى تـا 
مغزشويى در سيستم آموزشى و در 

هاى جمعـى، از مـوجـوديـت  رسانه
اگر اين مـوانـع .  خودش دفاع ميکند

در هـم شـکـسـتـه بشـونـد، مـوج 
خواهى و انساندوسـتـى مـردم،  ترقى

توسعه اقتـصـادى و فـنـى خـيـره 
تمدن کـهـنـه .  اى ببار ميآورد کننده

در برابر تمدن نوينى که مدتهـاسـت 
ممکن و ضرورى شده است، بـه هـر 
. قيمت از خـودش دفـاع مـيـکـنـد

افتادگى مردم نـيـسـت،  مشکل، عقب
ارتجاعى بودن نظـام اجـتـمـاعـى و 

در ايران .  سياسى دنياى معاصر است
اين حقيقت را به توان ده مـيـشـود 

 .ديد
راستش خيلى وقت بود ايـن   -٤     

را نشـنـيـده "  تضاد اصلـى" اصطالح 
اگر منظورتان اين است که آيـا .  بودم

ما جـدال طـبـقـاتـى در جـامـعـه 
دارى معاصر را کليد تـحـول  سرمايه

. تاريخى ميدانيم، پاسخ مثبت اسـت
اگر چيز مهمى را در دنيا ميخواهيـم 
عوض کنيم، اين دريـچـه ورود بـه 

اتفاقا مسـألـه مـحـيـط .  مسأله است
زيست اين واقعيت را آشـکـارتـر و 
صريحتر از هـر مـوضـوع ديـگـرى 

مـحـيـط زيسـت .  بنمايش ميگـذارد
ديگر چيـزى نـيـسـت کـه پـاسـخ 
فرهنـگـى و اخـالقـى و فـردى و 

صحبت بر سـر . کشورى داشته باشد
رابطه کل نظام توليدى جهانى بشـر 

اگر ميخواهيم بـا .  با کُره ارض است
کُره زمين رفتار متفـاوتـى داشـتـه 
باشيم، بايد نظـام تـولـيـدى را بـر 

 .  ...         مبناى متفاوتى قرار بدهيم
 ٣صفحه                               
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