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سرانجام دادگاه جمـهـوري     
اسالمی سرمایه در دفاع از      
نظام بردگی مـزدي و در         
دفاع از سود بري سـرمـایـه     
فعالین و رهبران کـارگـران      
هفت تپه را محکوم و آنها را 
. روانه زندان کـرده اسـت       

ــش     ــب ــن ــن  ” ج ــی ــاحس ی
نصـرمـن   ” و   “   میرحسـیـن  

جنبش سـبـز ضـد        “ . ..اهللا
کارگر در ایـن سـرکـوب          
همان قدر ذي نفع است که     
. جنبش سیاه ضد کـارگـر       

جنبش سبز هم مطلقا ایـن      
کارگـران را نـه زنـدانـی           
سیاسی میداند و نه در دفاع 
از آنها براي خود مسئولیتی     

 . قائل است

علی نجاتی، رئیس هیـئـت      
مدیره سندیکاي نـیـشـکـر       
هفت تپه، بـه درسـت بـه          
طبقه کـارگـر روي آورده        

نــامــه او کــه در        .   اســت
سایتهاي مختلف منـتـشـر      
شده است را براي رسانـدن      
صداي حق طلبانه کارگـران   
هفت تپه به گـوش تـمـام         
کارگران باید منتشر کرد و      
باید هر فعال کمونیسـت و       
هر رهبر کارگري همت کند   
و این صدا را به گوش همـه     
کارگران ایـران و جـهـان         
برساند، همه جـنـاح هـاي        
جمهوري اسالمی را رسـوا      
کند، اتـحـاد درون صـف         
طبقه کارگر را  باالببـرد و        
کارگران هفت تپه را مـورد      
 .گرمترین حمایتها قرار دهد

 خالد حاج محمدي
جنجال یارانه و 

تعرض به معیشت 
 طبقه کارگر

 طرح یارانه ها کـه تـوسـط         
دولت احمدي نژاد در دستور     

 19گذاشته شد، در تـاریـخ       
مهر ماه به  تصویب مجـلـس      

اجراي کلـیـه    .   اسالمی رسید 
مفاد طرح یارانه ها قرار است   

 سـالـه بـه       5طی برنامه اي    
کـاربسـت   .   سرانجام بـرسـد    

عملی این طرح از فروردیـن      
.  شروع خـواهـد شـد     1389

اولین باز تاب تصویب طـرح       
باال رفـتـن آنـی قـیـمـت            
کاالهائی از جـملـه نـان و          
اقالمی از مـواد پـایـه در            

 . بازارهاي ایران بوده است
الزم به ذکر است که حـذف      
سوبسیدها که امروز تـحـت       

هدفمند کردن یارانه   ” عنوان  
در دستور دولـت قـرار        “   ها

گرفته است، پروژه قـدیـمـی      
جمهوري اسالمی است که از     
دوران رفسنجانی و بـعـد از        
جنگ با عراق وارد دسـتـور        

در دوره خاتمی نیز این     .   شد
برنامه در دستور بود، اما تـا        
ایــن دوره دولــت رســمــا       
. نتوانست پاي اجراي آن برود 

در واقع کـل جـنـاحـهـاي          
بورژوازي ایـران و حـتـی          
جریانـاتـی از اپـوزسـیـون          
بورژوایی نیز بر مثبت بـودن     
اجراي این طرح و اهمیت آن  
براي اقتصاد ایـران، تـوافـق        

 .دارند
بـرعــکــس هـمــه ادعــا و         
توجیهات دولت و ژورنالیسم     
بورژوایی، قطع سوبسـیـدهـا      
تعرض گسترده اي به سطـح      
معیشت طبقه کارگر اسـت       
براي سـود آورتـر کـردن          

بورژوازي ایران  .   سرمایه است 
براي پرتر کردن جیب خود و    

کشیدن بهره  

   حکمتیست- حزب  کمونیست کارگرى 

 !آزادى، برابرى، حکومت کارگرى 

 !کارگران جهان متحد شوید
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 فراخوان به مردم مبارز کردستان

 !با خواست،  نه به اعدام و آزادي زندانیان سیاسی به میدان بیایید
مردم مبارز در شهر و روستا .    آبان  ماه موجی از نفرت بر علیه جانیان حاکم را برانگیخته است  20اعدام احسان فتاحیان در     

هاي کردستان این جنایت را محکوم کرده و در همدردي با خانواده احسان و براي جلوگیري از اعدام هاي بیشتر تـنـفـر و        
 آبان  سنندج شاهد اعتراض مدافعان حقوق زندانیان سیاسی بود کـه در      21روز  پنج شنبه .  اعتراض خود را اعالم میکنند 

 . خواهان آزادي زندانیان سیاسی شدند،خیابان فردوسی این شهر تجمع کردند و ضمن محکوم کردن اعدام احسان
دست به اعدام زد و دیگر زندانیان را در تهدید .   جمهوري اسالمی دست به اعدام احسان فتاحیان زد تا مردم را مرعوب کند         

جمهوري اسالمی میخواهد بـا  .  تا صداي آزادیخواهی را در این جامعه خفه کند،به اعدام هاي بیشتر در انتظار گذشته است 
 مردم مبارز در ایران و کردستان را سرکوب کرده تا به حاکمیت ننگین و نکبت بارش بـر اکـثـریـت       ،جنایت افسارگسیخته 

 .مردم کارگر و زحمتکش و آزادیخواه ایران ادامه بدهد
 2بقیه در صفحه 

 بیست سال پس از جنگ سرد
نهم نوامبر بیستمین سالـگـرد    
. فروریختن دیوار برلین اسـت    

بیست سال پیش مردمی در       
اروپاي شرقی به امید آزادي و    
رفاه علیه دولت هـاي خـود         

جنبشی را شـکـل     .   برخاستند
دادند اما از خود نپرسیدند که      
نهایت این جنبش چیـسـت؟      
. حرف بورژوازي را پذیرفتـنـد     

سرمایه داري پـیـروزي ایـن        
جنبش را به عنوان پـیـروزي       
آزادي بر انقیاد و پیروزي رفاه      

اما بـراي  .  بر عسرت اعالم کرد 
بخش اعظم بشـریـت نـه از          
آزادي خبري شـد و نـه از           

دنیـا هـنـوز      . امنیت و برابري 
دارد تاوان این پـیـروزي را         

 . میدهد
آفریقا در چنگال کمپانی هاي    
مختلف به قعر سناریو سـیـاه        
فــرو رفــتــه اســت، عــراق،       
افغانستان و جوامع اسالم زده،   

ــیــروزي را          ــهــاي ایــن پ ب
 . میپردازند

به همان اندازه مهم این است       
ــی         ــان ــه ــورژوازي ج ــه ب ک
فروریختن دیوار بـرلـیـن و         
سرمایه داري دولتی در شـرق    
را نتنها بـه عـنـوان پـایـان            
کمونیسم بلکه به عنوان پایان     
هر نوع برابري طلبی و هر نوع     

دنیا .   حقیقت جوئی اعالم کرد   
هیچگاه به اندازه امروز ثـروت      
مند نبوده است و دنیا هیچگاه  
. به اندازه امروز نابرابر نـبـوده       

ژورنالیسم بورژوائی همیـشـه     
فریب کار و دروغ پرداز بـوده     
است اما اگر در جنگ مـیـان        
غرب و شرق شکـافـی بـراي         
افشاگري هاي ژورنالیستی و     
روزنه اي براي ژورنـالـیـسـم        
حقیقت جو وجـود داشـت،        
امروز ژورنالیسم یک دست به     
نوکر منـافـع  بـورژوازي و           

سخنگوي دولت ها تـبـدیـل        
 . شده است

اما واقعیت امروز جهان نشـان    
میدهد که اگر امـیـدي بـه          
آزادي و برابري و امیدي بـه         
رهائی از برگی مزدي وجـود       
دارد این امید جز امـیـد بـه          
کمونیسم طبقـه کـارگـر و          

هیچ . کمونیسم مارکس نیست
جنبش دیگري منفعـتـی در       

مـا  .   پایان این مصیبت نـدارد    
همان روز توهمـی در ایـن          

مصاحبه زیر را   .   مورد نداشتیم 
که بیست سال پیش نشـریـه       
کارگر امروز با منصور حکمت     
انجام داد میتوان به عـنـوان        
شاهدي بر این مدعـا دوبـاره        

 .انتشار داد
 منصور حکمت

تحوالت اروپاي 
آینده  و شرقی

 سوسیالیسم کارگري
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امروز ، روز حمایت از کارگران  
 نیشکر هفت تپه است

 : علی نجاتی
به حمایت شما 
 نیاز داریم

 ! کارگران
تا به امروز چـهـار نـفـر از            
اعضاي هـیـات مـدیـره ي          
سندیکاي کارگران نیـشـکـر      
هفت تپه به نامهاي فریـدون      
نیکوفرد،جلیل احمدي،قربان  
علیپور و محمد حیدري مهر     
روانه ي زندان شده اند و هم       
اکنون در زنـدان دزفـول          

دستـگـاه   .   محبوس میباشند 
در چند روز آینده ،         قضایی

دوره ي حبس مرا نیز به من       

ما بـراي  .   تحمیل خواهد کرد 
به دست آوردن حقوق خـود      
و دفاع از مطالبات بـر حـق         
کارگران هفت تپه و به دست   
آوردن کمتریـن امـکـانـات        
معیشت و حقـوق انسـانـی        

اما ما محکوم  . تالش کرده ایم  
ما در چند .   و زندانی میشویم  

روز پیش نـیـز نـامـه اي            
سرگشاده به سازمان جهانـی     
کار نوشتیم و رونوشت آن را      
به تمام نهاد هاي کارگري و      
حقوق بشري و رسانه هـا ،         

ما میدانیم که   .   ارسال کردیم 
انها از بی حقوقـی کـه بـر           
کارگران ایـران تـحـمـیـل          

میشود با خبـر    
ــد  ــنـ ــتـ  2صفحه . هسـ
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از گرده طبقه کـارگـر بـایـد         
سرمایه بیشتري را جلب کند     
و براي این کار بـایـد سـود           
آوري سرمایـه را در ایـران          

افزایـش سـود     .   افزایش دهد 
آوري سرمایه در ایران اساسـا      
از طریق ارزان کردن نـیـروي     
کار کارگر یعنی تـعـرض بـه         
معیشت طـبـقـه کـارگـر و           

زدن . زحمتکشان ممکن است
یارانه ها در هر شکل قیـمـت     
مواد مورد نیاز مردم را بـاال         

اگر هر بورژوا و خـرده      .   میبرد
بورژوائی میتواند با بـاالبـردن      
قیمت کاالیش این افـزایـش       
قیمت را جبران کند، کـارگـر      
که مزد میگیرد بـا هـمـان          
دستمزد بخش کوچکتري از     
مایحتاج خود را مـیـتـوانـد          

 .تامین کند
میگویند یارانه را به اقشار کم      
در آمد میدهیم، میـگـویـنـد        
مالیتهاي مستقیم را از دوش     

اوال بـخـش     .   آنها بر میداریم  
اعظم طبقه کارگر و بـخـش        
وسیعی از اقشار پایین جامعه     
زیر خط فقر زندگی میکنند و   
همین حـاال هـم مـالـیـات           
مستقیمن زیادي نمیدهند اما 
بخش عمده درآمد دولـت از       
مالیات را درست همین طبقه     
کارگر و زحمتکش از طـریـق      
مالیات غیر مستقیم تـامـیـن       

بخش مـهـمـی از        .   میکنند
قیمت کاالها را مالیات غـیـر       
مستقیمی تشکیل میدهد که    
دولت اتفاقا از معیشت کارگر     
. و زحمتکش جامعه میمـکـد     

در ثانی مهندسین این طـرح      
 درصد سود  50خود میگویند   

حاصل از قطع سوبسیدها بـه      

کیسه دولت خواهد رفـت و        
 درصد دیگر را به صـورت      50

یارانه به مردم خواهند داد و       
تا همینجا میلـیـاردهـا دالر        

 . سود خواهند برد
این طرح راه آشناي سرمـایـه     
داران بزرگ و دولتهاي دست     
راستی در دنیا بوده اسـت و         
دولت دهم و بقیه دولتـهـاي        
. ایران آن را کشف نکرده انـد      

صاحبان این طرح قبل از هـر      
کس امثال ریگـان و تـاچـر         

ایـن طـرح تـوسـط         . بودنـد 
دولتهاي غربی و راستـتـریـن       
جناحهاي بورژوازي و احـزاب     
آنها، سالهاست بـه مـیـدان         
جدال دولتهاي غربی با طبقه     
کارگر و اقشار پایین جامـعـه       

احزاب دسته  .   تبدیلشده است 
راستی در کشورهاي مختلـف    
سالیان سال اسـت هـمـیـن         
برنامه را براي زدن رفاهـیـات     
اجتماعی در جدالی روزانه و      
قدم به قدم به مردم تحمیـل       

با خصوصی سازي و .   کرده اند 
قطع کمکـهـاي دولـتـی و          
امکاناتی که براي کل مردم از      
بهداشت و درمان و مدرسه و       

با سالها تالش و مـبـارزه       . . .   
مردم به دست آمده بود، فقـر       
و محرومیت را به طبقه کارگر  
و اقشار پایینی جامعه تحمیل   

 . کردند
طرح هدفمند کردن یارانه ها     
و اجـراي آن جـز فـقـر و              
محرومیت بیشتر براي طبقـه     
کارگر و اقشار پایین جامعه و      
سـودآوري بـیـشـتـر بـراي           
صاحبان سرمایه را به هـمـراه    

درسـت بـه     .   نخواهد داشـت  
همین دلیل است همگـی از       
جناح سیاه تا سبز جمهـوري      

اسالمی و همه اپـوزسـیـون        
. بورژوا با آن تـوافـق دارنـد         

نتیجه عملی این طرح پاییـن      
آمدن عملی مزد کارگـران و       
رشد فوري بیکاري و هـمـراه       
آن انشقاق و مسابـقـه بـراي        
تامین کار در میان کـارگـران      

 . است
طبقه کارگر براي مقابلـه بـا        
این تعرض احتیاج به آمادگی     
و درجه باالیی از خودآگاهـی      
. و اتحاد در صفوف خود دارد   

مخالف با اجراي ایـن طـرح        
. تنها یک جنبه از ماجرا است     

مسئله اساسی اهمیت تـالش     
بــراي بــاال بــردن ســطــح        
دستمزدها به تـنـاسـب بـاال         

همـزمـان   .   رفتن قیمتها است  
اتحاد حول خواست بـیـمـه        
بیکاري مناسب براي تـمـام       

 16کسانی است که بـاالي        
ایـن هـا     .   سال سـن دارنـد     

میدنهاي جدال طبقه کارگـر     
براي تامین حداقل زندگی و      
مصافهایی است که در مقابـل    

میزان موفقیـت  .   ما قرار دارند  
ما درجهت  پس زدن تعـرض      
افسارگسیختـه جـمـهـوري       
اسالمی به سطح مـعـیـشـت        
خود و ایجاد درجـه اي از           
اتحاد حول مطالبات اساسی و   
سراسري طبقه کارگر از حـق      
تشکل تا افزایش دستمزدها و   
بیمه بیکاري، همگی مسائل و   
سواالت جدي است کـه در        

 . مقابل ما قرار دارند

 
 ٭٭٭

 بقیه یارانه

مردم در شهرهاي کردستـان     
اجازه نمیدهـنـد زنـدانـیـان         
. سیاسی را سالخـی کـنـنـد        

آزادي زندانیان سـیـاسـی و        
جلوگیري از حـکـم اعـدام         
همیشه خواست مـیـلـیـونـی       
مردم بوده است و در مبارزات     
. خود این را اعالم کـرده انـد        

اعدام احسان فتاحیان جنایت    
سازمانیافته بـراي سـرکـوب       
مردم است و بشـدت بـایـد          

این روزهـا بـار     .   محکوم شود 
دیگر این مبارزات اوج گرفتـه     
است و باید هر چه فعاالنه تـر     
آن را به اعترض سازمانیافتـه      

مردم مبارز و حـق طـلـب           
 .تبدیل کرد

ــردم  آزادي          خــواســت م
زندانیان سیاسی است و در       
هر تجمع و اعتراضی باید این      

 .را فریاد زد
 خواست مردم نه بـه اعـدام        
است و باید خواهان لغو همـه       
احکام جنایت کارانـه اعـدام       

 .شد
کمیتـه کـردسـتـان حـزب          
حکمتیست مردم مـبـارز و        
فعالین کمونیست و آزادیخواه    
در همه شهرهاي کردستان را     
به شـرکـت فـعـال جـهـت            
سازماندهی اعتراض گستـرده     

 علیه حکـم اعـدام و         ،مردم

براي آزادي فوري زنـدانـیـان       
 . سیاسی را فرا میخواند

کمیتـه کـردسـتـان حـزب          
حکمتیست همه مردم مبـارز     
را فرا میخواهند تا آنـچـنـان        
درسی به  جنـایـتـکـاران و          
جالدان جمهـوري اسـالمـی       
بدهند تا هیـچ گـاه جـرات          
اعدام زندانیان سـیـاسـی را         

 .بخود ندهند
با شعار نه به اعدام و زندانیان       
سیاسی آزاد باید گردند، ایـن      
مبارزه را به سنـتـی پـایـدار         

 تبدیل کنیم
 مرگ بر جمهوري اسالمی

ــوري          ــه ــم ــاد ج ــده ب زن
 سوسیالیستی

.... بقیه فراخوان به مردم

میدانیم که قرار نیست کسی     
جز خود کارگران بـه داد ِ          

اما ما اتـمـام     . خودشان برسد 
حجت کـردیـم و از انـان           
پرسیدیم که آیا بیخبرید؟ آیا     
 اقدامـی خـواهـیـد کـرد؟         
میدانیم که نتیـجـه ،اقـدام        
موثري از سوي آنان نخواهـد      

ما میدانیم کـه ایـجـاد        .   بود
تشکل هاي مستقل کارگري    

 حق مسلم کارگران است 
در حالی که کارفرماها آزادانه 
تشکل دارند ، کارگرانی کـه      
تشکل هاي مستقل کارگري    
خود را بنا میکنند محکوم و      

ما اعـتـقـاد     .   زندانی میشوند 
داریم به جز تالش هاي خود      
ــاد و           ــح ــران و ات ــارگ ک
همبستگی میان آنان ، مـا        
کارگران موفق نخواهیم شـد     
به خواسته ها و مـطـالـبـات         

من و دیگر   .   خود دست یابیم  
همکارانم در سـنـدیـکـاي         
کارگران نیشکر هفت تپـه ،       
براي مدت شـش مـاه در          
. زندان محبوس خواهیم بـود    

در مدت هشت ماه اي کـه         
من را از کار اخـراج کـرده          
بودند کم نبودند کـارگـرانـی      
که عالوه بر حمـایـت هـاي         
روحی خود ،در حد توانشـان      

ایـن  . کمک هاي مادي کردند 
کمک ها اگر چه بسیار کمتر      
از حقوق دریافتی سابق مـن      
بود اما براي من از هـزاران         
هزار کمک دیگر با ارزش تـر      
بود زیرا نشان از ان داشـت        
که کارگـران بـه درسـتـی          
میدانند که مـن و دیـگـر           
همکارانشان براي دفـاع از       
حقوق انان تالش مـیـکـرده       

به همین خاطر من بنا بر      . ایم
اعتقادم تنها کـمـکـی کـه          
دریافت کـردم کـمـک از          

مبلغ ان اگرچـه    . کارگران بود 
کمتر از حدي بود که حتـی        
سطح زندگی سابق مرا حفظ     
 .کند اما ،بسیار با ارزش بود

این کمک ها به جـاي هـر          
نهاد و مکان و کسان دیگري      
مرا مدیون به همکاران کارگر  

امیدواریم که این .   من میکرد 
امر به شکـل یـک سـنـت           
کارگري در مـیـان دیـگـر          

تـا  .   کارگران رواج پیدا کنـد    
روزي که فقط مـن اخـراج        
شده بودم ، به همان کـمـک       
هاي دوستان ِکارگر آشنا بـا      

اما امـروز    . خود بسنده کردم  

عالوه بر من چهار کارگـر      
دیگر نـیـز از دریـافـت          
. حقوق خود محروم میشونـد    

دوستان زیادي پرسیده انـد      
که کارگرانـی کـه امـکـان          
تماس چهره به چـهـره بـا          
خانواده هاي این پنج کارگـر      
زندانی را نـدارنـد چـگـونـه          
میتوانند براي همبـسـتـگـی       
کارگري ، کمک هاي مـالـی       
خود را براي رسـانـدن بـه          
خانواده هـایشـان بـه انـان          

 11:45در ساعـت     .   برسانند
امروز پیش از انکه دو نـفـر         
دیگر از دوستانم به دادگاه و    
زندان فرستاده شـونـد ،بـا         
اخرین تماس و توافقی که با      
انان و دیگر همکارانم انـجـام     
شد ، قرار بر ایـن شـد کـه          
شمـاره حسـابـی بـه نـام            
اینجانب اعالم شود تا کمـک      
هاي مالی ارسالی از سـوي        
کارگران به آن واریز شـود و      

کمـک     از آن طریق ، مبالغ ِ     
شده به خانواده هاي این پنج   

که این  . ( کارگر پرداخت شود  
شماره حساب متعاقبا اعـالم     

ما میخـواهـیـم بـه       )  میشود
جاي هر کمک مالی از هـر       
طریق ، فقـط و فـقـط از            
حمـایـت هـاي کـارگـري          

 .برخوردار شویم
ــران          ــارگـــــ  !کـــــ

امروز ، روز حـمـایـت از            
کارگرانی است که در هفـت       
تپه براي احقاق مـطـالـبـات        
کارگري، تالش کردند و از       
سوي کارگران هفت تپه بـه       
نمایندگی در یـک تشـکـل        
مستقل انتخـاب شـدنـد و         
امروز تنها به خاطـردفـاع از      
حقوق کارگري خود به زندان 

بدون شـک  .   محکوم شده اند  
،فردا و فرداهاي بعد که مـا        
در زندان نباشیم ،ما نیـز در       
انجام این وظیفه ي کارگري     
. ســهــیــم خــواهــیــم بــود     

پیشاپیش از حمایت هـا و        
تالش هاي کارگران هـفـت       
تپه و دیگر کارگران تشـکـر       
میکنم و امیدوارم با اتحاد و       
همبستگی هر چه بیشتر در      
راه ایجاد تشکل هاي مستقل 
کارگري خود تالش کنیم تـا      
بتوانیم به حقوق و خواسـتـه       
هاي برحق خود دست پـیـدا    

 .کنیم
به امید اتـحـاد روزافـزون          

 کارگران
 علی نجاتی

 بقیه کارگران هفت تپه

 !مرگ بر جمهوري اسالمی
 زنده باد جمهوري سوسیالیستی
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تحوالت اروپاي   : کارگر امروز 

شرقی و شوروي اذهان تمامی     
جهان را بخود معطوف کـرده       

واقعیت هم اینست کـه     .   است
ما در دوره تاریخی تـعـیـیـن         

بـا  .   اي بسر مـیـبـریـم         کننده
اینحال نتایج این رویـدادهـا        
براي غرب و پیـکـره اصـلـی          

داري کمتر مورد  جهان سرمایه 
فکر .   بحث و بررسی بوده است    

میکنید وقایع اروپاي شـرقـی      
چه نتایج و تاثیراتی بر خـود        

  دارد؟“ پیروز”غرب 
تـاثـیـرات     : منصور حکمـت  

فوري این تحوالت در درجـه       
اول براي مردم اروپاي شرقـی      
. و شوروي محسوس میـشـود     

اما آنچـه  .   در این شکی نیست   
 را براي دنیا به 1990که دهه   

یک دوره تعـیـیـن کـنـنـده           
تاریخی تبدیل میکند، بنـظـر      
من نتایج این روند در مقیاس      

المللی و اساسا در خـود          بین
فکر میکنـم  .   جهان غرب است  

تحوالت شـوروي و اروپـاي        
شرقی در قیاس با آنچه میرود      
در خارج این بلوك رخ بدهـد       

پرده کوتاه تبدیل     به یک پیش  
مــقــدمــه و   .   خــواهــد شــد  

درآمدي به یک تـحـول         پیش
  .بسیار مهمتر تاریخی

واقعیتی که در پس تمام ایـن       
هیاهو و جـنـب و جـوش            
سیاسی و ایدئولوژیکـی قـرار       
دارد، شکست اقتصادي مـدل     

داري دولتی و غـلـبـه         سرمایه
داري مبتنی به بازار بر       سرمایه

هاي  تمام بحث.  این مدل است 
مربوط به پیروزي دموکراسـی     
بر تـوتـالـیـتـریسـم، پـایـان            
کمونیسم، پیـروزي غـرب و        
غیره همه اشکالی اسـت کـه        
دنیاي امروز، یا الاقل آنهـائـی       
که در دنیاي امروز پولـش را        
دارند که آزادي بیان داشـتـه        
باشند، از همـیـن واقـعـیـت          

وقتـی  .   اقتصادي حرف میزنند  
اي اقتصادي    به این تحول پایه   

نگاه میکنید میــبیــنید کـه      
اتفاقا این جهان غرب و بلـوك    
به اصطالح پیروز است که بـا        
این رویداد وارد یک فاز تعیین 
کننده و پر افت و خـیـز در           

افـقـی کـه      .   حیاتش میشـود  
جلوي بلوك و جریان شکست     
خورده قرار گـرفـتـه اسـت          
. کمابیش تعریف شـده اسـت      

باید خود را به دیـروز غـرب          
اما همین تـحـول     .  شبیه کند 

بلوك پیروز را در قبال حال و       
اش دچار تـنـاقضـات و          آینده

هـاي     ابهامات و آشـفـتـگـی       
فرو ریـخـتـن     .   اساسی میکند 

بلوك شرق سئواالت اسـاسـی      
را در برابر اقتصاد سیاسـی و        
نظام فکـري جـهـان غـرب          
ــاز           ــرآغ ــذارد و س ــگ ــی م
کشمکشهاي اجتماعی وسیعی 

براي تعیین تکلـیـف ایـنـهـا          
  .خواهد بود

چه تناقضات و     : کارگر امروز 
سئواالتی؟ آشفتگی بـه چـه        

  معنی؟
در تـمـام      : منصور حکمـت  

سطوح اقتصادي و سیاسـی و     
واقعیت اینـسـت کـه       .   فکري

بویژه در تمام طول دوره پـس     
از جنگ جهانی دوم تـقـابـل       
مدلهاي اقتـصـادي ایـن دو         
بلوك و کشمکش سیاسـی و       

شان زندگی اقتصادي و     فکري
سوخت و ساز سیاسی و فکري 
. جهان غرب را قالب زده بـود      

ـهـر        سرمایه داري در غرب مــُ
این تقابل را در تمامی ابعاد بر    

نـه فـقـط در        .   خود داشـت  
هاي سیاسی    آرایشها و وحدت  

ها، بـلـکـه در         و نظامی دولت  
تمامـی سـازمـان تـولـیـد،           
استراتژي رشد و توسعه، و در      
کل سیستم فکري جهان غرب 
. مهر این تقابل را میتوان دیـد   

امروزه فقط پیمان ناتو نیسـت   
که با حذف عملـی پـیـمـان          
ورشو زیر سئوال میرود، فقـط      
طرح بازار متحد اروپا بعـد از        

 نیست که باید بـا  1992سال  
غربی شدن اروپاي شـرقـی و      
وحدت دو آلمان کامال مـورد       
تجدید نظر قرار بگیرد، بلـکـه       
تمام خطوط سیمـاي انسـان       
. غربی باید باز تعریـف بشـود       

تحوالت شـوروي و اروپـاي        
شرقی تقسیـم کـار جـهـان          

داري بطور کـلـی را          سرمایه
بـا ادغـام     .   دچار ابهام میکند  

بازار کار و کاال در بلوك شرق       
در یک بازار واحد جهانی تمام    
معادالت اقتصادي تاکنونی که    
کشورهاي مختلف و اقشـار و       
طبقات مختلف در طول چنـد    
دهه جاي خود را در آن پیـدا        
کرده بودند از نو باید تعـریـف        

این مسائل مجددا بـاز     .   بشوند
میشوند و نیروهاي اجتماعـی     
براي به کرسی نشاندن پاسـخ      
خود به مصاف با هم کشـیـده        

  .میشوند
یک نمونـه بـرجسـتـه ایـن           
آشفتگی در خـود جـامـعـه          

مـیـگـویـنـد      .   بورژوائی اسـت  
دموکراسی در این میان پیروز     

کدام دموکـراسـی    .   شده است 
ــروز شــده اســت؟ آن          ــی پ

اي از بـاورهـا و            مجمـوعـه  
هایی که پـروفسـورهـاي        نیت

خوش قلب و رادیـکـالـهـاي         
سابق و غیره در ذهـن خـود         
دارند و تصور میکننـد حـرف      
آخر در آزادیخواهی بشر است،  
یا دموکراسی عملی، واقعی و      

اي که ایدئوژي حـاکـم        فرموله
در غرب بود و چـهـار چـوب          

“ جهان آزاد”فکري و تبلیغاتی 
را میساخـت؟ دمـوکـراسـی        
هیروشیما، جنگ سرد، کشتار    
در ویتنام، کودتاهـاي سـیـا،        
دیکتـاتـوریـهـاي نـظـامـی،          

اشغالگري، نـژادپـرسـتـی و         
هــاي    ســرکــوب اتــحــادیــه   

ــري  ــارگ ــی   . . .   ک ــراس ــوک دم
نیکسون، تاچر، ریگان، تایمز و     

بــیــرون از   .   اکــونــومــیــســت
دانشــگــاهــهــا و مــحــافــل      
روشنفکران مـتـوهـم، ایـن         
دموکراسی واقعـی بـعـنـوان        
ایدئولوژي حاکم در جـهـان        
غرب نیم قرن سیطره داشـتـه      

این دموکراسی دقیقا به    .   است
مثابه ایدئولوژي رسمی غـرب     

الـمـلـلـی،        در این تقابل بین   
دست باال را در نبرد افکار در        
. جامعه بورژوائی داشته اسـت     

اي که این تـقـابـل از           بدرجه
میان میرود، خود این سیستم     

خاصـیـت     فکري حاکم هم بی   
میشود و جامعه بورژوائـی در       
غرب از نظـر فـکـري دچـار           

اي  دوره.   شکاف و ابهام میشود   
که با تـحـوالت شـوروي و           
اروپاي شرقی آغاز مـیـشـود        

تــــریـــــن        دوره داغ     
مسـالـه   .   هـاسـت     کشمکـش 

دموکراسـی بـعـنـوان یـک          
سیستم تفکر سیاسی و یـک       
نظام اداري معین فـکـري و         
سیاسی در خود غـرب بـراي        
بـازیــابــی یــک ســیــســتــم      
ایدئولوژیکی رسمـی و یـک        
چهارچوب فکري مسلط براي     

در .   داري معاصر اسـت     سرمایه
اروپاي شرقی، در سـرمـایـه         
داري دولتی، مکانیسم تغییـر     
ریل اعالم پـروسـتـریـکـا و           

ها توسـط دولـت        گالسنوست
در غرب، و در شرق نیز      .   است
اي بازار جاي پاي خـود    بدرجه

را سفت میکند، مکانیسم پیدا     
هاي فکري و     شدن چهارچوب 

سیاسی جدید نبرد واقعـی و       
بالفعل نیروهـا و گـرایشـات         
اجتماعی در سطوح مختـلـف      

این شروع شده، این را      .   است
در انگلستان، آلمان، اسرائیـل،     
شوروي، کشورهاي خاورمیانه،   
آفریقاي جـنـوبـی و غـیـره           

  .میبینیم
خالصه کالم اینکه تـحـوالت       
اروپاي شرقی سـرآغـاز یـک        
دوره پر تالطم در کل جـهـان    
است که کانون اصلی و منبـع       

ثباتی در آن نـه اروپـاي            بی
. شرقی بلکه غرب خواهد بـود     

مسائل گرهی اقتصادي بـایـد      
حل و فصل شوند که یـکـبـار         
دیگر سـرنـوشـت هـمـه، از           
کشورهاي صنعتی پیشرفته تا    
کشورهاي به اصطالح جـهـان      

تمام قـول  .   سوم را، رقم میزند   
و قرارها و نقشه و الـگـوهـاي         
اقتصادي، سیاسی، نظامـی و      

مصـرف     غیره تاکنـونـی بـی      
میشوند و باید از نـو و بـا              
شرکت مدعیان بیشمار تعریف   

همه اینها خـود را در       .   شوند
یک آشفتگی و تالطم سیاسی     
و ایدئولـوژیـک در غـرب و           

سـابـق نشـان      “   جهان آزاد  ” 
خواهد داد که به نوبـه خـود         
تصورات فعلی، و بویژه تبییـن      
فعلی ژورنالیسم غربی، دربـاره     
آینده اروپاي شرقی را نـیـز         

 بسرعت کهنه خواهد کرد

تـاثـیـر ایـن        : کارگر امـروز  
موقعیت بر جنبش طبقاتی و      

 مبارزات کارگري چیست؟
به نظر مـن      : منصور حکمت 

دهه نود بطور کلی دهـه بـاال      
هاي اعتـراضـی      گرفتن جنبش 

کارگري در دل اروپا خـواهـد       
اوال، تعرض .   به چند دلیل .   بود

راست جدید، تـاچـریسـم و         
اقتصاد ریگانی حدود یک دهه     
طبقه کارگـر را زیـر فشـار           

جزء الیتجـزاي   .   گذاشته است 
این سیاست بـریـدن صـداي        
تشکلهاي کـارگـري نـظـیـر         

ها بود که در سیستـم        اتحادیه
. قبلی جایی براي خود داشتند  

ها نه به اعـتـبـار         زدن اتحادیه 
ورشکـسـتـگـی سـوسـیـال          
دموکراسی و دست باال پـیـدا       
کردن سیاسی و ایدئولوژیکـی     

کاري جدید مـمـکـن        محافظه
امـروز عـواقـب      .   شده اسـت   

مخرب این سیاستـهـا بـراي        
کارگر، مانند بیکاري، از کـف       
رفتن خدمات اجتـمـاعـی و         
غیره بـیـش از هـر زمـان             
محسوس شده و در عین حال      
انسجام سیاسی و ایدئولوژیکی    

در .   راست از بین رفته اسـت      
کل اروپا مساله بیکاري و کـار      
بدون تامین، مساله ساعت کار     
و غیره دارد به یـک نـقـطـه           
تمرکز براي تحرك جـدیـدي      
در جنبش کارگري تـبـدیـل        
میشود و در عـیـن حـال            

هاي پیـشـیـن       بورژوازي اهرم 
خود براي ارعاب سیـاسـی و        
فکري جنبـش کـارگـري و         

کارگري اقشار میانی  بسیج ضد
ثانیا، افول  .   را از دست میدهد   

ها که لطمات فوري و        اتحادیه
مهمی در زندگی ایـن نسـل        
کارگران داشته در عین حـال      
فضائی بـراي فـکـر تـازه و            

هـاي آلـتـرنـاتـیـو در             روش
سازمانیابی کارگري در اروپـا      

اعـتـراض   .   بوجود آورده اسـت   
تر خارج از چهارچوب      رادیکال
هـاي مـوجـود، بـراه           اتحادیه

افتادن حرکت هـایـی بـراي         
“ ها  دموکراتیزه کردن اتحادیه  ” 

یا اساسا ایجاد آلترناتـیـوهـاي     
هـاي    کارگري در برابر اتحادیه   

تاکنونی، جهتـی اسـت کـه         
جنبش کارگري به خود گرفته   

این یعنی امکـان بـروز       .   است
تـر و بـنـظـر مـن              رادیکال
تر اعتراضات و پـیـدا         کارگري

شدن جنبشهاي کارگري کـه     
بتوانند واقعا به مسائل مـبـرم       
طبقه در ایـن دوره دسـت          

و باالخره بنظر من یـک  .   ببرند
عامل مهم اینـسـت کـه بـا           
تحوالت اخیر، کارگر امـروزي     
هویت ویژه طبقاتی خـود را        

همه دارنـد   .   بهتر حس میکند  
جشن دموکراسی میگـیـرنـد،      
کـارگـر آلـمـان شـرقـی و             
لهستانی، کارگـر روسـی در        
لیتوانی و استونی و غیره تـازه       
دارد میفهمد که خـود او را         
. قرار است به نیش بـکـشـنـد        

براي کارگر اروپاي غربی ایـن      
دارد مفهوم میشود که پشـت      
این قیل و قال در مورد حقوق   
بشر و دموکـراسـی بـاالخـره         

خودش و فـقـط خـودش، و         
بدون هیچ نوع انـتـظـاري از         
خیل تحصیل کردگانـی کـه        

هاي پارلمانی سوسیـال      کرسی
هـاي     دموکـراسـی و پسـت       
هـا را       تخصصـی اتـحـادیـه      

اند، باید به فکر منفعت       پرکرده
اش   اقتصادي و حقوق سیاسی   

ایـن  .   بعنوان کـارگـر بـاشـد       
واقعیت که اقشار غیرکارگـري     

هاي غیرکارگري، از      و جنبش 
دمـوکــراسـی و سـوســیــال        
دموکراسی تا جنبش محـیـط      
زیست و ناسیونالیسم و غیـره       
دارند، در جدایی از کارگـر و        

هاي کارگري از هـم         اندیشه
سبقت میگیرند، کارگر امـروز     
را به تعمق دربـاره هـویـت           
طبقاتی ویژه خـود نـاگـزیـر         

بنظر مـن دهـه نـود        .  میکند
کارگر را در قامت سیاسـی و        
مبارزاتی جدیدي در بـرابـر        

  .خود خواهد یافت
 مارکسـیـسـم      : کارگر امروز 

چطور؟ موقعیت و دورنـمـاي       
مارکسیسم را چـگـونـه مـی         

 بینید؟
مارکسیسـم   : منصور حکمت 

بعنوان یک اندیشه و نـگـرش       
کارگري به جهان و به مبـارزه       
براي تغییر جامعه بنظـر مـن        
تازه در این دوره میتوانـد بـه      

تازه .   جلوي صحنه رانده بشود   
گریبان کارگر دارد از هـزار و        

ِ    مـارکسـیـسـم       یک نوع شبه  
. طبقاتِ دارا خالص مـیـشـود      

میدانم که این واقعه نه نتیجه      
تعرض فـکـري و عـمـلـی            
مارکسیسم و سوسیـالـیـسـم       
کــارگــري بــلــکــه حــاصــل     
ورشکستگـی اقـتـصـادي و         

ــب      ــط ــی ق ــاس ــی ــاي    س ه
سوسیالیستی در بـرابـر         شبه

جناحهاي دیـگـري از خـود         
ایـن را هـم       .   بورژوازي است 

میدانم که این اوضاع عرصه را      
ــه          ــدیش ــر ان ــال ب ــرح ــه ب
سوسیالیسـتـی و جـنـبـش          
سوسیالیستی از هر نوع تنـگ      

امـا بـه هـر حـال،           .   میکند
سوسیالیـسـتـی      فشارهاي ضد 
ــد ــفــس وجــود    .   زودگــذرن ن

داري به سوسیالیـسـم       سرمایه
کارگري، و نگرش و تـئـوري        
ویژه این جـنـبـش یـعـنـی            

تـا  .   مارکسیسم زمینه میدهـد  
دار هسـت       کارگر و سرمـایـه   

امـا  .   مارکسیسم هـم هسـت     
اینبار این مارکسیسم به هـر       
حال و طی هر رونـدي کـه          
پیش آمده، گریبان خود را از       
گرایشاتی که به این نام دنبال      

انـد     منافع غیرکارگري بـوده    
بعنوان یک .  خالص کرده است 

مارکسیست، بعنوان یک فعال    
جنبش سوسیالیسم کارگـري،    
شخصا احساس میـکـنـم راهِ        
پیشروي امروز بسیـار بـازتـر        

از این گـذشـتـه اگـر          .   است
بناست جامعه بطور کلی از نـو    
راجع به بسیاري از بنیادهـاي      
خود فکر کند، اگر بناست دهه  
نود دوران کشمکش افقـهـاي      
اجتماعی در جامعه بـاشـد و        

اگر بورژوازي میرود   

آینده  و تحوالت اروپاي شرقی
 سوسیالیسم کارگري
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تا در یک آشفتگی و خـالء         
ایدئولوژیکی گرفتار بشود، که    
بنظـر مـن هـمـه ایـنـهـا              
خصوصیات این دهه خـواهـد      
بود، آن وقت مـارکسـیـسـم         
بعنوان یک افق معتـبـر بـار         
دیگر به پیشاپیش جـامـعـه        

در ایـن شـک      .   رانده میشود 
  .ندارم

 جنبـشـهـاي      : کارگر امروز 
ناسیونالیستی در شوروي باال    

آیـنـده ایـنـهـا        . گرفته است 
چیست؟ آیا مورد استـقـبـال       
 جهانی قرار خواهند گرفت؟

یـکـی از      : منصور حکمـت  
گرایشات اجتماعـی کـه بـا         
اضمحالل بلوك شرق پا بـه        
میدان گذاشته ناسیونالیـسـم     

ناسیونالیسم یک عـمـر   .   است
گرایشِ عزیزکرده در جامـعـه     

هـمـه   .   بورژوائی بوده اسـت    
قربان پـرچـم کشـورشـان          

اند و هیچکس بابت ایـن        رفته
بدترین نمونه محدودنگري و     
جدائی از خصـلـت عـام و           
جهانـی انسـان، کسـی را           
ــرده اســت        ــک ــت ن ــالم . م

ناسیونالیسم امروز، مـگـر در       
برخی موارد، ربطِ مستقیمـی     
هم با وجود ستم ملی پـیـدا        

سئوال بیشتر اینست .   نمیکند
که جدایی براي بورژوازي این   
یا آن کشور از نظر مـنـافـع          
اقتصادي دراز مدت و توسعه      

ـرف          منطقه اي اقـتـصـاد، ص
کما اینکه جناح   .   میکند یا نه  

استقالل طلب در لیتوانـی و       
استونی در قدم اول حـقـوق        
سیاسی اولیه کارگر روسی را     

بنظر مـن    .   از او سلب میکند   
ناسیونالیسم مدافع رفع ستـم   

مدافع تـجـدیـد     .   ملی نیست 
تعریف ملت بـاال دسـت و          

 پایین دست است
در مورد آینـده خـود ایـن           
حرکات فکر میکنم با تـوجـه       
به ادغام اقتـصـادي جـهـان         

داري، و با توجـه بـه          سرمایه
اینکه بورژوازي دارد نـه بـه        
تفکیک دنیا به آحـاد مـلـی         
کوچک بلکه بـه الـگـوهـاي         

هـاي     بندي  جدید براي بلوك  

ی فـکـر مـیـکـنـد،            لــّ فرامِ
ناسیونالیسم این دوره اقـبـال     

اي حـتـی در درون          عمومی
حتمـا  .   بورژوازي پیدا نمیکند  

ها مستقل میشونـد و        بعضی
اما ملی گـرائـی و       .   بعضی نه 

استقالل طلبـی سـوژه مـد         
روزي براي جهان سـرمـایـه        

  .داري نخواهد شد
تأثیر تحـوالت    : کارگر امروز 

جهانـی بـر اوضـاع ایـران           
چیست؟ بسیاري از احـزاب       
ایرانـی بـا ایـن تـحـوالت            

ــم ــور        چش ــه ــار ظ ــظ ــت ان
پارلمانتاریسم و دموکـراسـی     

  .در ایران هستند
 اپوزیسیـون   : منصور حکمت 

لیبرال ایرانی، هـمـیـنـطـور         
هاي جدید آنها که      واریاسیون

ایسمِ سابـق     با دگردیسی توده  
اند، به ایـن شـیـوه          پیدا شده 

پـریـروز   .   تفکر عـادت دارد     
کندي آمده بـود قـرار بـود          
پارلمانتاریسم در ایران برقرار    
. شود، دیروز کارتر و غـیـره        

دموکراسی و پارلمانتـاریسـم     
! هم هنوز قرار است بـیـایـد        

اینها نمیفهمند که سیاست و     
اوضاع سیاسی در جامعـه از       
تقـابـل نـیـروهـاي مـادي           
اجتماعی، چه داخلی و چـه       
بین المللی، تبعیت میکند و      
نه از فرمول بندیهاي سانتـی      

عصر سـقـوط     ” مانتال مانند   
“ دیکتاتـوري ” .  “ها  دیکتاتوري

. را نیروئی بـایـد بـرانـدازد          
“ هـا    سقوط دیـکـتـاتـوري      ” 

اي است که اقشار میانی       نحوه
و روشنفکران امیـدوار اروپـا       
دوست دارند واقعیات امروز را 

وگرنه خدایان عـزم     .   بفهمند
ها را     اند که دیکتاتوري    نکرده

یکی پس از دیگري در دنـیـا        
بعالوه اینها فراموش .   برچینند

میکنند که دمـوکـراتـیـسـم        
رسمی و دانشـگـاهـی و          غیر

طبقه متوسطی در اروپا کـه       
چندي پیش فرمول سـقـوط      

ها را باب کرده بود     دیکتاتوري
تـا  .   محور اسـت  -بشدت اروپا 

آنجا که به خارج اروپا بـویـژه        
به کشورهائی که سر و وضـع       
مردمش مـرتـب نـیـسـت،          
برمیگردد از نظر اینها بـراي       

اعالم وجود دموکراسی، یـک     
انتخاب فرمایشی با شـرکـت       
اپوزیسیونهاي دسـتـگـاهـی       

دمـوکـراسـی    .   کفایت میکند 
رسمی طبقه حاکم در اروپـا       
هم که کلمه دموکراسی را در   
برابر بلوك شرق بکار میبرد و      

اش بـود   اگر دموکراسی مساله 
ــل،            ــد از نس ــع ــل ب نس

هاي نظـامـی بـه         دیکتاتوري
کشورهاي تـحـت سـلـطـه         
خودش تحمیل نمیکرد و این    
کشورها را به قتلگاه و میدان      

  .جنگ تبدیل نمیکرد
چیزي که میتـوان روي آن        
انگشت گذاشت تغـیـیـر در        
موقعیت عینی ایران و جریان     

احـتـمـاال بـا       .   اسالمی است 
حذف بلوك شرق ایـران آن       
درجه حساسیت استراتژیکـی    
سابق را براي غرب نـخـواهـد      

همینطور سـرمـایـه      .   داشت
جهانی احتیاج مبـرمـی بـه         

اسالمیسـم    کمربند سبز و پان   
بـازسـازي   .   پیدا نـمـیـکـنـد      

اقتصادي ایران هم فعال بایـد      
در صف بایستد تا تـجـدیـد         
سازمان اقـتـصـادي اروپـاي        

هـمـه   .   شرقی به جائی برسد   
اینها یعنی تغییر مـعـادالت       
اقتصادي و سیاسی در ایـران      

و . . .   به نسبت چند سال قبـل     
شاید جهت عمومـی آن در        
تنگنا قرار گـرفـتـن رژیـم          

اینکه ماحصـل   .   اسالمی باشد 
بحران اقتصادي و سیاسی در     
ایران چیست، پـارلـمـان و         
دموکراسی، که معادل آزادي    
سیاسی نـیـسـت، یـا نـوع           
جدیدي از استبداد بورژوائـی     
و یا آلترناتـیـو انـقـالبـی و            
رهائیبخش کارگري، دیـگـر      
امري است که تقابل نیروهاي    
. اجتماعی تعیین خواهد کـرد    

شخصا فکر میکنم اگر کسـی      
در ایـران آزادي سـیـاسـی          
میخواهد نباید جز به کـارگـر      
ایرانی چشم امـیـد داشـتـه         

بورژوازي، چه ایرانی و     .   باشد
اش، نشان داده     چه غیر ایرانی  

که کـارش و کسـبـش در           
کشوري مانند ایـران بـدون        
بیحقوقی میلیونی انسـانـهـا       

  .نمیچرخد

 مظفر محمدي
 سیر قهقرایی حزب کمونیست کارگري ایران

 )از زبان تصاویر(

از سناریوي این دوره چپ و       
بویژه پروسه عقبگـرد حـزب       
کمونیست کـارگـري ایـران        

، به عنـوان خصـلـت       ) حککا( 
نماي این بخش چپ، بـایـد        

 5یک فیلم مستند کـوتـاه         
دقیقه اي و نه بیشتر، تهـیـه         

و چند ماه دیـگـر ایـن         .   کرد
فیلم را براي آموزش طـبـقـه        
کارگر و کمونیسـت هـا بـه          
عـنـوان درسـی از تـاریـخ             

.  قهقراي این  چپ نشان داد      
چند ماه بعد یعنی زمانی کـه       

و خـاك هـا فـرومـی             گرد
نشیند، خیابان ها خلوت مـی      
شوند و موسوي در مـحـافـل        
سبزشان می نشیند و انـدر        

 5معصومیت فاطمه و حسین     
ساعت سخنرانی می کنـد و       
قول می دهد کتـابـی چـاپ          

و زمانی که کـروبـی از        .   کند
وزارت کشور اجازه یافته است 

تنهایی در قبرستانی نشستـه     
یادتان هست، ! (و قرآن بخواند 

مـوســوي از دولـت اجــازه         
ــراســمــی در         ــرگــزاري م ب
قبرستان بزرگ  تـهـران را         
درخواست کرد و کروبی گفت    
تنها می رونـد و بـر مـزار             
مردگان قرآن می خواننـد و        

وزارت .   کار دیگـري نـدارنـد      
کشور در جواب کروبی گفـت      
تو که آنجا قوم و خـویشـی          

. نداري بروي قرآن بـخـوانـی      
آنهایی که قوم و خـویشـی         

و به  .   دارند اجازه دارند بروند   
این ترتیب کـروبـی اجـازه         

 !)قرآن خواندن هم نیافت
اما از فیلم مستند مورد نظـر      

 :بشنوید
تصـویـر         -صحنه اول     -  1

حمید تقوایی را با این       -فیلم
ادعا که حکمتیـسـت هـاي        
حزب کمونیست کـارگـري       
سوسیالیسم را بـراي امـروز       
نمیخواهند، حزب را تعطیـل     
مـیـکـنـد و از اجـتـمــاع             
پناهندگـان در آلـمـان را          
 .. کنگره انقالب اعالم میکند

حـمـیـد      -صحنه دوم       -2
تقوایی در تلویـزیـون خـود        

جنبش سبز را انقـالب    .   است
خود اعالم میکنـد و اعـالم        

من رهـبـر ایـن       :   میکند که 
 !رهبر انقالب مائیم! انقالبم

اصـغـر   :   صحنه سـوم        -  3
کریمی از رهبري حککا جلو      

“ تلویزیون انـقـالب   ” دوربین  
نشسته است و مردم را براي       
تعیین تکلیف انقالب به نماز     
 .جمعه رفسنجانی فرامیخواند

هـمـان     -  صحنه چهارم    -4
تلویزیـون  ” اصغر کریمی  در     

در پاسخ بـه یـک        “   انقالب
بیننده گیج شده که خود را       
سلطنت طلب  معرفی مـی        

ما با شما ” :   کند  و می پرسد    
جز در مـواردي تـفـاوتـی          
نداریم، اما  می خواهم بدانم       
که شما بـراي ایـران نـوع           
حکومت خاصی را مد نـظـر       
دارید  یـا هـر چـه مـردم             

 “ بخواهند؟
اصغر کریمی با جـدیـت و         
صداقت یک دمکرات نجیـب     

هر چـه    :   در جواب می گوید  
 !مردم می گویند

مـیـدان     -  صحنه پنجـم    -5
ســــرگــــلــــســــتــــوري 

segelstorg)   )  استکهلـم 
است و تعداد زیادي با پرچم      
هاي سبز جمع شده اند و در    
کنار آنها کادرهاي حککا قرار 
دارند که همه با هم  سـرود        

اي :   اي ایران را می خوانـنـد      

جـان  ...   ایران اي مرز پرگهر،  
ــاك         مــن فــداي خــاك پ

 ...!میهنم
  ... -صحنه ششم -6

 در این جـا،       -  و صحنه آخر  
فیلم مستند تمام می شود و      
به عنوان نتیجه گـیـري،ایـن      
طنز تلخ تاریخی  بر صفحـه       

 :  تلویزیون ثابت می شود
روي پالکادي سبز رنگ بـه       
طول چند مـتـر، تصـاویـر          
رهبران انقالب سبز از چـپ       
به راست حمیـد تـقـوایـی،         
مهدي کروبـی و مـوسـوي         
دیده می شوند که در آسمان  

در .   تهران سرگـردان اسـت     
میان مه و ابرهاي پشت ایـن      
پرده سـبـز رنـگ، پـرچـم           
سرخی کـه کـم رنـگ و            
نارنجـی شـده،  تصـاویـر           
مارکس و انگلس و لنین بـه       
هنگام پیروزي انقالب اکتبررا  

 . بر خود دارد
این تعابیري تـحـلـیـلـی و          
تصاویري  بر مبناي تخیـالت   

این داسـتـانـی    . کسی نیست 
ساخته شده براي مخالـفـت        

این  صـحـنـه هـاي       .  نیست
واقعی و گویاي تاریـخ ایـن        
دوره بـخـشـی از چـپ و            
کمونیـسـم اسـت کـه در           
حاشیه یک جنبش بورژوایی    
و ارتجاعی سـرنـوشـت غـم         
. انگیزي را تجربه می کـنـد       

چپی که سیاست و تاکتیـک      
هایش در خدمت آن جنبش      
و  شیوه هـا و روش کـار،             
موضوعات و سـوژه هـاي          
فعالیت و تبلیغش، نه مبارزه     
طبقاتی،  بلکه بـر مـبـنـاي         
تقویم یادبودهـاي تـولـد و         
شهادت امامان، روز قدس و      
نماز جمعـه هـا، تـاسـوعـا           

.  است... وعاشوراي حسینی و 
اما این سرنوشت کمونیسم و     
طبقه کارگر ایران نیسـت و       

راه این دو از هـم  . نباید باشد 
این درسی اسـت  !     جدا است 

ــاه و           ــران آگ ــارگ ــه ک ک
کمونیست ها  از این رویـداد      

 .غم انگیز می گیرند

بقیه تحوالت اروپاي 
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