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 سياوش دانشور

 

 راه بدون بازگشت
 

سياست در ايران از قفس اليت مرتجع اسالمى جھيده و 
مستقل از اينکه ھر کس چه تحليلى .  به خيابان آمده است

وضعيت سياسى در ايران وارد دوران  ،از اوضاع دارد
جديد و تعيين کننده اى ھم براى باالئى ھا و ھم براى 

اين وضعيت سرجاى اولش .  پائينى ھا شده است
سازشى در باال به معنى پايان ماجراھا  ،برنميگردد

و مردم نيز دراين چھارچوب متوقف  ،متصور نيست
 . نميشوند

 

ما چند روز قبل از انتخابات براين نکته تاکيد کرديم که 
وجود دارد و آن "  نه به احمدى نژاد"سوال مھمترى از 

اينست که طرفين در موقعيتى ھستند که ميدان را خالى 
سوال اينست که آيا جريان احمدى "تاکيد کرديم .  نميکنند

و اسالمى "  دمکراتيک"نژاد و راست افراطى به طرق 
سرنوشتش را به تعداد آرا گره ميزند؟ اگر از پيروزى 

چه اقدامى ميکند و  ،که بنظر نيست ،خود مطمئن نباشد
مھمتر چه اقدامى ميتواند بکند؟ طرف مقابل براى اين 
وضعيت چه امکاناتى دارد و تا کجا ميتواند پيش برود؟ 
اگر احمدى نژاد و شريعتمداريھا و عباسى ھا و موتلفه 
اسالمى و بخشى از فرماندھان سپاه که به امکانات 
 ،سياسى و اقتصادى و نظامى وسيعى چنگ انداخته اند

حاضر نباشند قدرت را تفويض کنند چه راھى در 
 "مقابلشان ھمين امروز باز است؟

 

جمھورى اسالمى از سر ديوانگى با سرنوشت نظامش 
سه دھه است که با ھزار شيوه تالش کردند .  بازى نميکند

اگر امروز دراين .  بقاى نظامشان را تداوم ببخشند
شان "  نسنجيده"موقعيت افتاده اند نه محصول تصميم 

بلکه نتيجه شکافھاى عميقى است که جنگ قدرت را به 
. دو راھى تعيين کننده رسانده است

پيرامون خيزش توده ھای مردم برای   ،يادداشت سردبير
 سرنگونی رژيم اسالمی

 

 سياوش دانشور ،آذر ماجدى ،على جوادى
  ٧صفحه 

٢صفحه   

پرچم سبز و شعار هللا و اکبر پرچم و شعار 
 !ارتجاع است

 

زمان آن رسيده است  
 که حجاب ھا را 
 !از سر برگيريم

  

 ١٩صفحه آذر ماجدى                  

  ،ستون آخر
. مردم انقالب نميخواھند: "ميگويند

 !"اصالحات تدريجی ميخواھند

 اطالعيه حزب پيرامون اعتراضات اخير و چشم انداز تحوالت آتی
 

 !جمھوری اسالمی بايد برود، اين شرط اوليه ھر تحول جدی است

 !مردم يورش رژيم را درھم شکنيد

 پيام حزب اتحاد کمونيسم کارگرى به کارگران ايران 

عليه جمھورى اسالمى 
 !به خيابانھا بيائيد

 

گفتگوى نشريه پوشه با منصور 
حکمت در باره اوضاع سياسى 

 ايران
 ١٧صفحه 



يک دنياى بھتر                                                                 ٢صفحه     

تنھا راه ماندن احمدى نژاد در 
او ميدانست که .  قدرت ھمين بود

راه رياست جمھورى "  انتخابات"
تنھا راه اين بود .  مجددش نيست

که با عددى نجومى او را او 
صندوق بيرون کشيد و مخالفان 
را طبق نقشه از قبل اعالم شده با 

و "  نوکران آمريکا"عنوان 
سرکوب "  عناصر انقالب مخملى"

ھدف اين جنگ سرکوب .  کرد
مردم در پائين و برگرداندن 
اوضاع به چند ھفته قبل از نمايش 
انتخابات و تصفيه و حاشيه اى 
کردن بخشى از نيروھاى درون 

تنھا به اين طريق .  حکومتى بود
ميشد تداوم سياستھاى داخلى و 
بين المللى اين خط در جمھورى 

بقاى .  اسالمى را تضمين کرد
پديده احمدى نژاد تنھا از اين راه 
متصور بود و ناچار بودند 
عليرغم ريسک بزرگ به اين 

در ادامه نيز اين .  عمل دست زنند
" قانونى"خط با ترکيبى از مانور 

و سرکوب و ترور و پرونده 
سازى و حذف ميتواند بعنوان 

راه .  دولت جمھورى اسالمى بماند
 . سازش بروى اين خط باز نيست

 

طرف مقابل نيز به ايستگاه آخر 
نه فقط نفس اصالح .  رسيده است

طلبى حکومتى و يا ھر روايت 
کمتر زمخت از جمھورى اسالمى 
تنھا وقتى ميتواند شانس داشته 
باشد که راست حکومتى آن را 

بلکه تعرض احمدى نژاد  ،بپذيرد
به بخشھاى وسيعى از خوديھاى 
حکومتى آنھا را در يک دو راھى 
ماندن يا حذف و الجرم مقاومت يا 

اگر .  نابودى قرار داده است
و اصالح طلبان دينى "  اعتداليون"

مانند ھميشه گردن کج کنند براى 
ھمين .  ھميشه کارشان تمام است

تغيير از درون "امروز استراتژى 
و متکى به ظرفيتھاى قانون 

ضربه مرگبارى خورده "  اساسى
خط اصالحات درون .  است

معلوم .  حکومتى براى ھميشه مرد
شد ھر نوع تغيير و اصالح در 
جامعه از مکانيزم تعزيه اسالمى 

لذا مقاومت .  نميگذرد"   انتخابات"
براى بقا تنھا راه پيش روى اين 

دولت موسوى برخالف ذھنيت  
عليل ملى اسالميھا دولتى 

ھمانطور که دولت .  ناپايدار است
حکومت نظامى احمدى نژاد 
مردم را به طرف مقابله نظامى 

در ايران .  سوق خواھد داد
دورانى آغاز شده است که 
جمھورى اسالمى از نظر مردم 

روند .  کارش تمام است
 ،تصفيه درونى ،فروپاشى

 ،سرکوب گسترده تر مردم
و دست  ،حکومتھاى نظامى

بدست شدن دولتھا آغاز شده 
اين موضوع ميتواند مسير .  است

پر پيچ و خمى داشته باشد اما 
نفس آن انگيزه اعتراض و 
تحرک اکثريت عظيم مردم 

در ھر حلقه اين روند ما با .  است
شگفتيھائى روبرو خواھيم بود 
که روز قبلش شايد عجيب بنظر 

ھمانطور که ايران در .  ميرسيد
فاصله چند روز تصويرش زير 

ھمانطور بايد منتظر  ،و رو شد
بود که جنگ سنگر به سنگر و 
قيام براى بزير کشيدن آخرين 
بقاياى جمھورى اسالمى توسط 
کارگر و کمونيسم در قلب تھران 
و ھر گوشه ايران به صدر اخبار 

 . جھانى برود

 

وظايف فورى کمونيسم طبقه 
 کارگر 

يک سياست کشنده براى 
کمونيستھا و مخالفين جمھورى 
اسالمى سياست منزه طلبى و 

اين .  ناظر اوضاع بودن است
فاکتور تعيين کننده که جنگ در 
باال محصول فشار و اعتراض 
در پائين است را نبايد يک لحظه 

بدون حضور .  فراموش کرد
گسترده مردم و اعتراض شان 
دليلى براى دعواى حاد باندھاى 

دراين .  حکومتى وجود ندارد
صحنه چه بسا در مقاطع اوليه 
بنظر ميرسد که باالئيھا دارند 
مردم را چپ و راست ميکنند اما 
اين تلقى از بيخ و بن اشتباه 

مردم در تناسب قواى فعلى . است
موسوى را سپر ميکنند تا خامنه 
اى و در واقع کل نظام را عقب 

بدرجه اى که موسوى .  برانند
نقش ترمز و ضربه گير سياسى 
 ،اين اوضاع را بازى ميکند

عبور از موسوى سرعت و 
بدرجه اى که .  وسعت مى يابد

حق و راى مردم و "موسوى بر 

 

 ...راه بدون بازگشت
آنھا برخالف دوره .  جماعت است

خاتمى که با يک تشر و حکم 
اينبار ناچارند  ،حکومتى ساکت شد
" فشار از پائين"بدرجه اى عنصر 

را در محاسبات و عمل سياسى خود 
" وظيفه سنگينى"اينھا .ملحوظ کنند

نه فقط بايد مقاومت کنند تا .  دارند
از نظام بيرونشان نياندازند بلکه 
بايد اعتراض و فشار غير قابل 
کنترل در پائين را ھم قالب بزنند و 
در چھارچوبھاى حکومتى و 

اين جماعت .  اسالمى زمينگير کنند
ھم در ايستگاه آخر اند و فرصتى 

ھر گونه کرنش در .  ديگر ندارند
مقابل اين روند براى ھميشه 
شناسنامه سياسى شان را باطل 

اگرچه رويدادھا شکل .  ميکند
ظاھرا متفاوتى به جدالھاى 
حکومتى ميدھد اما اساس آن در 
پايه اى ترين سطح جنگ برسر بقا 
نظام و تالش براى به کرسى 
نشاندن خط و سياستى است که ھر 
طرف فکر ميکند بقاى جمھورى 

جنگ .  اسالمى در گرو آنست
کرکسھا به مرحله مرگ و زندگى 

جمھورى اسالمى .  رسيده است
وارد راھى بدون بازگشت شده 

 . است

 

 دولتھاى ناپايدار

اگر خامنه اى و باند راست افراطى 
حکومت زير فشار اعتراضات در 
 ،خيابانھا کرنش کند و عقب بنشيند

تجديد شود و "  انتخابات"اگر حتى 
يا موسوى بعنوان رئيس جمھور 

موضوع فرق  ،شود"  انتخاب"
دولت موسوى .  اساسى نميکند

اوال .  نميتواند دولت پايدارى باشد
راست حکومتى مادام که موجود 
است و قدرت دارد ھر تالش اينھا 

ثانيا .  را با شکست مواجه ميکند
موسوى ھمين امروز از فضاى 
موجود بسيار عقب است و سنگرى 

اگر پرچم هللا و اکبر .  پوشالى دارد
و خمينى راه نجات جمھورى 
اسالمى و تناقضات خردکننده اش 
بود اصوال نيازى به خاتمى و 

حتى اگر .  موسوى و ديگران نداشت
موسوى دراين جدال پيروز شود 

 . اسالمى است" بنى احمد"آينده اش 

١٠۵شماره   
پافشارى "  بودنشان در صحنه

مردم او را به جلوتر ھل  ،ميکند
ميدھند و حضورشان را وسيع تر 

مردم طرفدار موسوى .  ميکنند
ھدف مردم پاسدارى از .  نيستند

 ،ميراث خمينى و هللا و اکبر نيست
ھدف مردم دفن حکومت اسالمى 

اين صحنه ھا با سرعت .  است
برق و باد عوض ميشود اما 
عوض شدن اوضاع در گرو 
افشاگرى صرف نيست بلکه بطور 
واقعى مردم ناچارند بن بستھاى 
. ايجاد شده را بشکنند و جلو بروند

کمونيستھا دراين مقاطع وطيفه 
اساس .  حساس و تعيين کننده دارند

يک سياست کمونيستى و فعال در 
ايندوران ايجاد انواع سازمان و 
تشکل از ارگانھاى اعمال اراده 
توده اى در مراکز کار و محالت 
زندگى تا تشکيالتھاى حزبى 
منسجم براى دخالتگرى آگاھانه و 
تامين رھبرى اعتراضات توده اى 

 . است

  

د  اي ن اوضاع ب طبقه کارگر در اي
رازد راف اد .  پرچم مستقلش را ب ج اي

اى  ھ ان ازم ا و س وراھ الم ش و اع
ارگرى ل ک ق رل  ،مست ت ن ال ک اعم

ران  کارگرى و اراده توده اى کارگ
ه ھاى  ،در مراکز کار صدور بياني

ان  دگ ن سياسى توسط شوراھا و نماي
کارگران خطاب به طبقه کارگر و 

ه ع ام رچم  ،کل ج ن پ راشت راف و ب
اه از  رى و رف راب آزادى و ب
روز  الش ام ورى ت ات ف ضروري
يست و  ال گرايش راديکال و سوسي
ر است ارگ ه ک ق ب ست ط ي ون م . ک

کارگر بعنوان شھروند ممکن است 
ا  ھ رات ظاھ در خيابان و محله در ت

د زن ن .  شرکت کند و حرفش را ب اي
ست ي افى ن ارگر .  اما ک حضور ک

وان  رچم بعن ه و يک پ ق يک طب
ز اي م ت ن و م ي ع سوال اساسى  مت

د .  امروز است اي ارگرى ب فعالين ک
از اوضاع امروز بيشترين بھره را 

احمدى نژاد و موسوى و کل .  ببرند
ون  وزيسي جمھورى اسالمى و اپ
ده  ن بورژوائى براى طبقه ما يک آي
کى  ت ده اى م ن را ترسيم ميکنند؛ آي
ه  بر فقر و فالکت و استثمار سرماي
ورى و  ات ت ک ى دي ت دارى با حکوم
د  وان ت ه ب وى ک اختناقى بحد کافى ق
ار ارزان را  روى ک ي ار ن م ث ت اس

د ان دھ ازم د از .  س اي روز ب ام
ى  وان ات رد و ن اده ک ف ت فرصت اس

 باالئيھا را 
٣صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ٣صفحه     

اما .  بعنوان توانائى و قدرت خود ترجمه کرد
نه فقط بايد براى .  آخر داستان مھم است

سازماندھى انقالب کارگرى آماده شويم بلکه 
پرچم قيام و سرنگونى بايد دست طبقه کارگر 

از امروز تا قيام کارگرى وضعيت ھاى .  باشد
ايستگاھھاى مختلف  ،متفاوتى در مقابل ماست

و حتى دولتھاى ناپايدار و ترانزيشنال مختلف 
مھم اينست که ما در .  ميتواند وجود داشته باشد

ھر مرحله و شرايطى جلو برويم و براى ھر 
آمادگى براى طبقه کارگر .  شرايطى آماده باشيم

در دو کلمه خالصه ميشود؛ افق کمونيستى و 
ما چشممان بايد بايد به قدرت .  سازمان

کارگرى و کسب قدرت باشد و سازمانھاى 
مناسب اينکار را از ھمين امروز و در متن ھر 

 . تناسب قوا ايجاد کنيم

   

دنيا اوضاع ايران را با نگرانى و لحظه به 
دولتھاى غربى و رسانه .  لحظه دنبال ميکند

" تقلب انتخاباتى"ھايشان قبل از اينکه نگران 
نگران خارج شدن اوضاع از کنترل  ،باشند

آنھا از ھر مرتجعى در رژيم .  رژيم اسالمى اند
اسالمى با ھمين زبان و ھمين استداللھا دفاع 

از دولتھا  ،فراموش کار نشويم.  کرده اند
اينھا "!  به داد مردم ايران برسند"نخواھيم که 

سه دھه است بدليل تجارت و محاسبات کيسه و 
سود سرمايه ھايشان با رژيم اسالمى از ھر 

ھر زمان ھم از .  نوعش تبانى و معامله ميکنند
جناحى از حکومت اسالمى حمايت کرده اند 

و مسير انقالبى "  خشونت"صد برابرش عليه 
سخن گفته اند و در برابر سرکوب کارگران 

 . الل بوده اند

 

دولتھاى غربى نھايتا کنار جمھورى اسالمى 
اند و ھر زمان ببينند اين نظام نميتواند سرپا 
بماند کنار مرتجع ترين عناصر بورژوازى 
عليه طبقه کارگر و مردم آزاديخواه قرار 

دخيل "  جامعه جھانى"کسانى که به .  ميگيرند
بسته اند يا در توھمات پوپوليستى و راست 

 . خود غرق اند و يا چيزى از سياست نميدانند

 

طبقه کارگر بايد روى پاى خودش بايستد و 
بعنوان رھبر سرسخت آزادى جامعه بميدان 

دراين جنگ صدھا ميليون کارگر و .  بيايد
سوسياليست و آزادانديش دنياى امروز در کنار 

 . طبقه کارگر قرار دارد

 

  *** 
 

 

 پرچم سبز و شعار هللا و اکبر ...راه بدون بازگشت
 !پرچم و شعار ارتجاع است

 

 

 !جوانان ،زنان ،کارگران

اين پرچم و اين شعار شناسنامه حماس و جھاد اسالمى و حزب هللا و 
با اين پرچم خمينى و رفسنجانى و خامنه اى و .  تروريسم اسالمى است

را در  ۵٧موسوى و نبوى و صدھا امثال اينھا انقالب آزاديخواھانه سال 
با اين پرچم و اين شعار صد ھزار نفر امثال شما را قتل !  خون غرق کردند

 ،در سه دھه گذشته ھر جنايتى!  عام کردند تا جمھورى اسالمى سرپا بماند
ھر سر بريدنى در عراق و افغانستان و  ،ھر اعدام و سنگسارى ،ھر شالقى

! ايران و فلسطين و لبنان با ھمين پرچم و ھمين شعار صورت گرفته است
اين پرچم و اين شعار بر دريائى از خون و جنايت جنبش اسالم سياسى 

اين پرچم و شعار برخالف اظھارات پوچ و عوامفريبانه !  استوار است
زنجير کننده اعتراض آزاديخواھانه در  ،نيست"  متحد کننده قلبھا"موسوى 

زندان ارتجاع قرن بيستمى است که الشه اش را تا قرن بيست و يکم آورده 
اين پرچم و شعار ارتجاعى را دور بياندازيد چون در مقابل آرزوھا و !  است

 !خواستھا و آرمانھاى شريف انقالبى و انسانى و آزاديخواھانه شما قرار دارد
 

پرچم ما آزادى انسان از اسارت و !  پرچم و شعارھاى خودتان را بلند کنيد
شعار ما آزادى انسان از قيد ھر !  انقياد سياسى و اقتصادى و فرھنگى است

خواستھاى واقعى !  خرافه و جھالت و مناسبات ارتجاعى و غير انسانى است
خواست ما رفع تبعيض ھمين امروز و پايان دادن به فقر و !  تان را طرح کنيد

 ! گرسنگى و بى حرمتى و بيحقوقى و استثمار و بردگى است
 

مرگ بر  ،پرچمھاى سرخ کارگران را بدست گيريد و شعار آزادى و برابرى
  !جمھورى اسالمى را ھمه جا فرياد زنيد

 

 

 مرگ بر جمھوری اسالمی
 مرگ بر سرمايه دارى 

 آزادی، برابری، حکومت کارگری
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
  ٢٠٠٩ژوئن  ١٧ – ١٣٨٨خرداد  ٢۶

 

١٠۵شماره   
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عليرغم تھديد و عربده کشی سپاه 
پاسداران و حاکم کردن شرايط 
حکومت نظامی، مردم وسيعا در 
اعتراض به نتيجه اعالم شده 
مضحکه انتخابات به خيابان ھا 
. ريختند و دست به تظاھرات زدند

اخبار و فيلم ھای واصله از 
اعتراضات، دال بر درگيری 
وسيع مردم و نيروھای انتظامی 

" مرگ بر ديکتاتور"شعار .  است
توسط معترضين فرياد زده 

 . ميشود

 

در ھفته ھای اخير، رفته رفته 
فضای حاکم بر کشور کامال 

ھزاران ھزار نفر به .  ملتھب شد
بھانه کمپين انتخاباتی موسوی به 
خيابان ھا روان شده و با 

مرگ بر ديکتاتور، "شعارھای 
، "چه شاه باشد چه دکتر

زندانی "، "موسوی، بی روسری"
احمدی "، "سياسی آزاد بايد گردد

و غيره، اعتراض "  نژاد بای بای
خود را به رژيم اسالمی نشان 

اين فضای اعتراضی و .  دادند
وسعت آن رژيم اسالمی را به 
وحشت انداخت و سپاه پاسداران 
روز قبل از انتخابات اطالعيه 
تھديد آميزی منتشر کرد و طی آن 

انقالب "درباره خطر يک 
ھشدار داد "  براندازی"و "  مخملی

روز .  و تھديد به سرکوب کرد
جمعه طی اطالعيه ديگری اعالم 
کرد که از پايان ساعت انتخابات 
ھر گونه تجمعی ممنوع است و با 
. شدت به آن برخورد خواھد شد

برخورد ھراسان سپاه و ھشدار 
رفسنجانی در توصيف شرايط 
حاضر به يک آتشفشان، بيانگر 
لرزش و ھراسی است که حضور 
گسترده و اعتراضی مردم در 
خيابان ھا بر پيکره رژيم انداخته 

 .است

 

جناح راست رژيم بمنظور مقابله 
با اين شرايط جديد تصميم گرفت 
که احمدی نژاد را با يک اختالف 
رای بزرگ از صندوق ھا بيرون 
آورد، تا به اين ترتيب نقطه پايانی 
بر فضای گسترش يابنده 

بدون .  نميتوانند در مقابل نظامشان بايستند.  شرکاء انتخاب چندانی ندارند
شرايط .  وجود جمھورى اسالمى ھيچکدام اينھا موضوعيت ندارند

. مقاومت نکنند، ديگر کسی تره ھم برايشان خرد نميکند.  مفلوکی دارند
مقاومت کنند و با اعتراض مردم ھم ساز شوند، مردم از روی ھمه شان 

ارزش مصرف موسوی و امثالھم برای مردم در .  عبور ميکنند
بدون رژيم .  چھارچوب رژيم اسالمی و بازی ميان جناح ھا است

لذا دراين دو راھى .  اسالمی تاريخ مصرف اينھا نيز سر ميرسد
سياست تمکين  ،از آنجا که اصل نظام برايشان مقدس است ،مرگبار

حذف بخشی از اينھا جزء نقشه جناح .  محتمل ترين شق برای آنھا است
 . راست است

 

جنگ جناح ھاى رژيم اسالمى و تقابل مردم با کل جمھورى اسالمى 
سازش "تعادل طالئى و .  وارد دوران جديد و تعيين کننده اى شده است

نه به احمدى "بدرجه اى که کمپ .  غير ممکن شده است"  آبرومندانه
به شکل تصاعدى مفتضح و نابود ميشود  ،در باال گردن کج ميکند"  نژاد

و بدرجه اى که مقاومت ميکند سرعت پرت شدن اش از نظام را تشديد 
از طرف ديگر سياست قداره بندی رژيم نيز ناتوانی خودش را .  ميکند

 .اين حکم مردم است. رژيم اسالمی رفتنی است. بارھا نشان داده است

 

اعتراض وسيع مردم به طرح توطئه آميز رژيم شرايط را برای ھر دو 
مردم از فرصتی که در طول مضحکه .  جناح بسيار دشوار کرده است

انتخاباتی ايجاد شد بخوبی برای نشان دادن نفرت و اعتراض خود به 
اعتراضات مردم لرزه بر اندام رژيم انداخته .  کليت رژيم استفاده کردند

بايد کوشيد اين اعتراضات را گسترش داد و در مقابل اين نظام .  است
رژيم اسالمی در شرايط بسيار .  سرکوب و جنايت ايستادگی کرد

با .  دشواری گير افتاده است، ميتوان و بايد از شر آن خالص شد
 . اعتراضات گسترده خود ناقوس مرگ اين رژيم را به صدا درآوريم

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠٠٩ژوئن  ١٣

 !مردم ھجوم رژيم را در ھم شکنيد
اعتراضی دوران انتخابات بگذارد 
و ھر نوع تالشی از طرف مردم 
برای استفاده از روزنه  باز شده را 

جناح راست بر .  در نطفه خفه کند
اين نظر است که رقم باالی رای 

تقلب "برای احمدی نژاد بحث 
را خلع سالح ميکند و "  انتخاباتی

ھمچنين احتمال دو مرحله ای شدن 
انتخابات را منتفی ميکند و به اين 

به "  کمپين انتخاباتی"ترتيب فضای 
پايان ميرسد و رژيم سھل تر 
ميتواند مردم را به خانه ھا 

 .بازگرداند

 

درصد آراء به احمدی  ۶٣"  تقديم"
نژاد و پليسی کردن فضا، اجرای 
سناريوى تھديد سپاه پاسداران است 
که کمپين موسوى را پروژه 

نام گذاشت و براى در "  براندازی"
نطفه خفه کردن آن بدون ترديد 

جمھورى .  اعالم موضع کرد
اسالمى ديد که مردم به بھانه 
موسوى وسيعا به خيابان ريخته اند 
و نه فقط عليه دولت احمدى نژاد 
بلکه عليه کليت رژيم اسالمى شعار 

رژيم اسالمى ميداند که مردم .  دادند
در چھارچوب سياستھای موسوى 
متوقف نخواھند شد و از کل رژيم 

جناح راست .  اسالمى عبور ميکنند
رژيم اين مسئله را خوب ميداند و 
. آگاھانه به تقابل با آن پرداخت

که از ديروز آغاز "  اقتدار"مانور 
شد عمال ريختن نيروى نظامى و 
اوباش اسالمی به شھر و اعالم 

انتقال بيش .  وضعيت فوق العاده بود
از بيست ھزار چماقدار احمدى نژاد 

 . به تھران يک نمونه ديگر بود

 

رژيم اسالمى توان تحمل چنين 
تنشى را ندارد و بقاى نظام در گرو 
. تعرض وسيع نيروى سرکوب است

ھدف اساسى اين تعرض عقب 
راندن مردم است حتى اگر بخشى 

در .  از خوديھا نيز قربانى شوند
موسوى و کروبى و رضائى  ،مقابل

کردند، سپس "  رايزنى"ابتدا اعالم 
شعبده "موسوى اعالم کرد که اين 

کروبى .  را نميپذيرد"  بازى
اما .  موضعى مشابه را اعالم کرد

مساله اينجاست که موسوی و 

١٠۵شماره   

 آثار منصور حکمت 
!را بخوانيد  

برای ھر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه 
ای سوسياليستی فکر ميکند و آن را امری مبرم 
و ممکن ميداند، منصور حکمت يک گنجينه غنی 

.آموزش است  
http://hekmat.public-archive.net/   

  www.m-hekmat.com/ 
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  رفقاى کارگر
 

يکبار ديگر جامعه ايران در آستانه تحوالت 
دوران .  تاريخسازى قرار گرفته است

دوره بيدارى، .  پرتالطمى آغاز شده است
ھاى عظيم مردم براى  دوره بپاخاستن توده

بدست گرفتن سرنوشت خويش، دوره جدالھاى 
تعيين کننده بر سر سھم انسانھا از آزادى و 

. جمھورى اسالمى رفتنى است.  رفاه و سعادت
ترين مدافعان اين حکومت  اين را ديگر کودن

و جناحھای راست و اصالح طلب حکومتی 
مردم حکم به سرنگونى اين .  اند آن نيز فھميده

اند و دست بکار بزير کشيدن آن  نظام داده
و ما ھر روز شاھد اعتراضات توده   .اند شده

 . ھای مردم سرنگونی طلب در جامعه ھستيم

 

طبقه کارگر و جنبش کمونيسم کارگرى بايد 
تضمين کند که مبارزه براى بزير کشيدن 

تر،  بار اسالمى ھرچه گسترده رژيم نکبت
تر، ھدفمندتر و قدرتمندتر به پيش  سازمانيافته

تر به نتيجه  رود و ھرچه سريعتر و کم مشقت
کارگر و کمونيسم رھبر بحق جنبش .   برسد
. اى براى سرنگونى اين حکومت است توده

حزب .  اکنون دوران سرنگونى آغاز شده است
اتحاد کمونيسم کارگرى بر عزم قاطع خود 
براى حضور در صف مقدم اين مبارزه و 
تالش برای به ميدان کشيدن وسيعترين صف 

  .نيروی طبقه کارگر تأکيد دارد

نظيرى که براى ايفاى نقش رھبر يک  فرصت کم 
جنبش عظيم براى آزادى و برابرى در ايران 

  .فراھم شده است تأکيد ميکند

 

شان، در  داران، در قوانين رفقا، در دنياى سرمايه
شان، در فرھنگشان، در تک  مناسبات اقتصادى

تک خشتھاى نظام ضد بشرى سود و سرمايه، 
کارگر را با بيحقوقى و محروميت و فرودستى و 

اما بيش از يک .  تأمينى و رنج معنى ميکنند بى
قرن و نيم است که بشريت محروم نام کارگر و 
پرچم کمونيسم کارگرى را با آزاديخواھى، 
مساوات طلبى، آزاد انديشى، عدالت اجتماعى، 
. خرافه ستيزى و رفاه و رھايى تداعى ميکند

نظير تاريخى فراھم شده  اکنون يک فرصت کم
است که طبقه کارگر در ايران به يک قرن سلطه 
احزاب رنگارنگ طبقات حاکم به زندگى مردم و 

اين فرصت فراھم شده .  مقدرات جامعه پايان بدھد
است تا کارگر و کمونيسم نمونه شکوھمندى از 
يک جامعه آزاد و برابر و مرفه و انسانى را در 
ايران بنا کند و در سالھاى نخستين قرن جديد 

براى ايفاى اين .  جلوى چشم تمام جھان قرار بدھد
نقش، براى سازماندھى و رھبرى يک انقالب 
عظيم عليه جمھورى اسالمى و سرمايه به ميدان 

در گرو چگونگی دخالت شما  جامعه آينده .بيائيد
 . در تحوالت حاضر است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى 

 ٢٠٠٩جون  ١۶ - ١٣٨٨خرداد  ٢۶

 

 پيام حزب اتحاد کمونيسم کارگرى به کارگران ايران 
طبقه کارگر بايد با قدرت در صف اول 
مبارزه برای سرنگونی رژيم اسالمی قرار 

سازمان دادن اعتصابات کارگری .  گيرد
ميتواند ماشين سرکوب و آدمکشی رژيم 
اسالمی را فلج کرده و ضربات تعيين کننده 

شيشه عمر سرنگونی .  ای به آن وارد کند
 .  انقالبی رژيم اسالمی در دست شماست

اما سرنگونی رژيم اسالمی تنھا نيمى از 
  .تصوير است

 

رفقا، تحوالت امروز ايران فقط بر سر بود 
آنچه امروز در .  و نبود رژيم اسالمى نيست

ايران ميگذرد تعيين ميکند که فردا دھھا 
آن آينده .  ميليون انسان چگونه خواھند زيست

انتخابى بزرگ .  دارد امروز ساخته ميشود
اين آينده ميتواند، اگر .  دارد صورت ميگيرد

ما شکست بخوريم، تکرار ھمان گذشته 
بار سلطنتى و اسالمى در قالبى جديد  نکبت
اما اگر پيروز بشويم، و ميتوانيم .  باشد

اى  بشويم، آنگاه اين آينده شاھد برپايى جامعه
. آزاد و برابر و مرفه و انسانى خواھد بود

اى بدون استثمار، بدون فقر، بدون  جامعه
طبقات باالدست و فرودست، بدون استبداد، 
بدون حاکميت خرافات مذھبى و سنتھا و 
اخالقيات ارتجاعى، بدون نابرابرى، بدون 

حزب .  يک جامعه سوسياليستى.  تبعيض
اتحاد کمونيسم کارگرى بار ديگر بر نقش 
تاريخساز طبقه کارگر و جنبش کمونيسم 
کارگرى در شکل دادن به آينده ايران و 

١٠۵شماره   

 !عليه جمھورى اسالمى به خيابانھا بيائيد
 

 !آزاديخواھان ،ايرانيان خارج کشور

بد و "بار ديگر معلوم شد انتخاب بين .  در جمھورى اسالمى دريچه ھيچ گشايش سياسى و اقتصادى و فرھنگى نيست"  انتخابات"بار ديگر معلوم شد 
حتى آنجا که بخشى از مردم دراين نمايش با محاسبات .  پوچ بوده است"  اگر راى ندھيد احمدى نژاد مى آيد"معلوم شد بحث .  پاسخ نيست"  بدتر

. معلوم شد که براى تحقق ھر درجه از آزادى بايد اين نظام را جارو کرد.  باز احمدى نژاد را از صندوق بيرون ميکشند ،خودشان شرکت ميکنند
 . معلوم شد حق با کمونيستھا و انقالبيون و سرنگونى طلبان بوده است

 

موسوى و .  روزھاى اخير شھرھاى ايران صحنه اعتراض مردم عليه ارتجاع و اختناق و سرکوب خشن آنان توسط نيروھاى جمھورى اسالمى است
اينھا پاره تن نظام .  کروبى و رضائى ھم نقش ترمزگير را ايفا ميکنند و حتى جرات اين را ندارند که در مقابل طرف مقابل شھامتى از خود نشان دھند

" انتخابات"ادامه حرکتى است که به بھانه  ،نيست"  انتخابات"آنچه امروز جريان دارد ادامه .  اند و مبارزه واقعى مردم تالشى براى نفى ھمه آنھاست
 .   عليه اختناق و ارتجاع اسالمى بميدان آمده بود

 

خيابانھاى خارج کشور را بايد فتح کرد و جمھورى اسالمى را ھمه جا به محاکمه .  در دفاع از تالش مردم براى نفى جمھورى اسالمى بميدان بيائيد
بايد حمايت افکار عمومى پيشرو و مردم آزاديخواه کشورھاى مختلف را در دفاع از .  سفارتخانه ھاى جمھورى اسالمى بايد بسته شوند.  کشيد

 . اعتراضات مردم عليه جمھورى اسالمى و در محکوميت سرکوب وحشيانه اين رژيم بميدان کشيد
 

 ٢٠٠٩ژوئن  ١۴حزب اتحاد کمونيسم کارگری   



يک دنياى بھتر                                                                 ۶صفحه     

 !مردم آزاديخواه
 

اعتراضات گسترده و ھمه جانبه شما فضای 
سياسی جامعه را در عرض مدت کوتاھی کامال 

رژيم اسالمی که قداره بند .  دگرگون کرده است
ترين قداره بندھای خود را برای سرکوب 
اعتراضات و مطالبات شما در راس حاکميت 
قرار داده بود اکنون ناتوانی اش را در مقابله با 

دستگاه .  اعتراضات جامعه به نمايش گذاشته است
سرکوبش نتوانست مانع اعتراضات ھمه جانبه 

عليرغم خط و نشان کشيدنھا و گسيل .  شما شود
وحشی ترين نيروھايش ما شاھد مقاومت و رو در 
رويی گسترده شما با حکومت اوباش اسالمی در 

واقعيت اين است .  شھرھای مختلف کشور ھستيم
که رژيم اسالمی درموقعيتی نيست که بتواند 
اعتراضات شما را در ابعاد توده ای و گسترده 

سرکوب در مقياس گسترده رژيم را .  سرکوب کند
دوران عوض .  از درون دچار فلج و تشتت ميکند

تناسب قوا ميان رژيم و مردم دگرگون .  شده است
حضور گسترده بخشھای مختلف .  شده است

جامعه، سازمان دادن اعتصابات کارگری و 
اعتراضات توده ای ميتواند ماشين نظامی و 

 .دستگاه سرکوب رژيم را کامال فلج و ناکار کند

 

برخالف تصوير پوچ و جعلى  ،اين رويدادھا
جريانات رژيمی و يا دنبالچه ھايشان، بار ديگر 
اثبات کرد کشمکشھا در ايران دارای دو طرف 

جدال جناح ھا .  نيست بلکه سه طرف دارد
بازتابی از موقعيت خطيری است که اعتراضات 
مردم عليه کليت رژيم اسالمی به آنھا تحميل کرده 

از اين رو برای بقاء به جان يکديگر افتاده .  است
اما خواست مردم نه تعديل حکومت اسالمی .  اند

رای مردم در .  بلکه سرنگونی کامل آن است
. مضحکه انتخابات اخير رای به موسوی نبود

رای .  به اسالم و حکومت اسالمی بود"  نه"رای 
عليه اختناق و سرکوب، عليه فرھنگ ارتجاعی 

شده است و در پى سرنگونى رژيم اسالمى تا تثبيت 
از نظر حزب .  حکومت بعدى ادامه خواھد يافت

اتحاد کمونيسم کارگرى جنبش کنونى عليه رژيم 
اسالمى و سرنگونى حکومت موجود حلقه اى در 
يک انقالب عظيم اجتماعى براى برقرارى يک 

پيروزى و .  نظام سوسياليستى در ايران است
رھايى مردم در جدال تاريخساز کنونى در ايران 
قبل از ھر چيز منوط به اين است که اوال، طبقه 
کارگر بعنوان يک نيروى مستقل و تحت پرچم 
سوسياليستى خود پا به ميدان مبارزه بر سر قدرت 
سياسى بگذارد، ٽانيا جريانات اپوزيسيون راست و 

اسالمی را ايزوله و حاشيه ای کرده و ثالٽا،   –ملی 
توده وسيع مردمى که عليه رژيم اسالمى بپاخاسته 
اند به سوسياليسم و جمھورى سوسياليستى بعنوان 
يک آلترناتيو سياسى و اجتماعى واقعبينانه و قابل 

تحقق اين ملزومات وظيفه حياتى ما .  تحقق بنگرند
 . است

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى در تحوالت جارى 
ايران براى يک پيروزى تمام عيار سوسياليستى، 
براى تحقق آزادى، برابرى، حکومت کارگرى و 
براى برقرارى فورى يک جمھورى سوسياليستى 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری .  مبارزه ميکند
خواھان سرنگونى فورى رژيم اسالمى است و با 
ھر تالش نيروھاى درون و بيرون حکومت براى 
حفظ حکومت اسالمى در اشکال جديد و جرح و 

طبقه   ،حزب.  تعديل شده قاطعانه مقابله ميکند
کارگر و ھمه مردم آزاديخواه را در مبارزه برای 
سرنگونی رژيم و تحقق يک جامعه آزاد و برابر و 
انسانی و برای ايجاد يک دنيای بھتر، به اتحاد 

 . حول پرچم کمونيسم کارگری فرا ميخواند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٩جون  ۶ – ١٣٨٨خرداد  ٢۴

 

 اطالعيه حزب پيرامون اعتراضات اخير و چشم انداز تحوالت آتی
 

 !جمھوری اسالمی بايد برود، اين شرط اوليه ھر تحول جدی است
تحميلی و عقب مانده، عليه فقر و 
فالکت و گرسنگی، عليه بی حقوقی و 

رای به .  نابرابری زن و مرد بود
 .نابودی رژيم اسالمی بود

 

اين اعتراضات دور جديدی از 
مبارزاتی است که تنھا با سرنگونی 
رژيم اسالمی ميتواند به ھدف خود 

سرنگونی رژيم اسالمی شرط .  برسد
ھر تحول آزاديخواھانه و انسانی در 

ھر بھبود جدی در زندگی .  جامعه است
مادی مردم، ھر تغييری در حقوق 
مدنی و سياسی و اجتماعی مردم منوط 

برای .  به سرنگونی رژيم اسالمی است
رسيدن به اين ھدف ھر تالش جريانات 

دعوت "و "  توقف"حکومتی را برای 
با رژيم اسالمی "  سازش"و "  به آرامش

فرصت "  توقفی"ھر .  بايد خنثی کرد
خريدن برای رژيم اسالمی  و فرجه ای 
به رژيم برای گرد آوری قوا و 

از طرف ديگر .  سرکوب گسترده است
مضحکه انتخاباتی "  تجديد"مساله مردم 

نيست، مساله بر سر نفس وجود و 
موجوديت سی سال حکومت سياه 

 . اسالمی و نابودی آن است

 

جمھوری اسالمی بايد گورش را گم 
اما سرنگونی .  اين حکم مردم است.  کند

. رژيم اسالمی تمام مساله نيست
سرنگونى رژيم اسالمى پايان سير 
. تحوالت سياسى در ايران نيست

کشمکش طبقات و جنبشھاى اجتماعى 
بر سر اينکه چه نظامى بايد برجاى 
رژيم اسالمى بنشيند از ھم اکنون در 
بطن مبارزه عليه اين حکومت آغاز 

١٠۵شماره   

 

ن  ه اي وط ب ن ز م پيروزى و رھايى مردم در جدال تاريخساز کنونى در ايران قبل از ھر چي
ه  ا ب است که اوال، طبقه کارگر بعنوان يک نيروى مستقل و تحت پرچم سوسياليستى خود پ

ی  ل ون راست و م وزيسي ات اپ ان  –ميدان مبارزه بر سر قدرت سياسى بگذارد، ٽانيا جري
م اسالمى  ه رژي ي ل ه ع ردمى ک اسالمی را ايزوله و حاشيه ای کرده و ثالٽا، توده وسيع م
اسى و  و سي ي ات رن ت وان يک آل بپاخاسته اند به سوسياليسم و جمھورى سوسياليستى بعن

 . تحقق اين ملزومات وظيفه حياتى ما است. اجتماعى واقعبينانه و قابل تحقق بنگرند



يک دنياى بھتر                                                                 ٧صفحه     

در اين ميزگرد  :يک دنيای بھتر
تالش ميکنيم در سطحی تحليلی به 
ويژگی ھا، چشم انداز و ھمچنين 
وظايف کمونيسم کارگری در قبال 

اجازه .  اعتراضات اخير بپردازيم
. دھيد از اين نکته شروع کنيم

ارزيابی عمومی شما از اين 
اعتراضات چيست؟ خيزش توده 
ھای مردم؟ شورش مردم عصيان 
زده؟ دعوای جناحھای رژيم؟ يا 
يک انقالب مردمی؟ کداميک؟ 

 چرا؟

 

بنظر من  :علی جوادی
اعتراضات اخير توده ھای مردم 
عليرغم گستردگی و ابعاد آن، 
عليرغم خيزشھا و قيامھايی که 
ميتواند در آن شکل بگيرد، ھنوز 

ميتواند آغاز .  يک انقالب نيست
انقالب آتی .  يک انقالب باشد

ايران تنھا ميتواند يک انقالب 
انقالبی با ھدف .  کارگری باشد

اثباتی استقرار يک حکومت 
کارگری، يک جمھوری 

ما برای چنين ھدفی .  سوسياليستی
اما آنچه در ايران .  تالش ميکنيم

در شرف وقوع است مراحل 
مختلف يک جنبش توده ای عظيم 
برای سرنگونی رژيم اسالمی 
است که اکنون ابعاد توده ای و 

اين .  ميليونی بخود گرفته است
جنبش را با توجه به سرعت، 
شتاب، و گستره آن ميتوان يک 
خيزش عمومی توده ای مردمی 

  .ناميد

 

اين حرکت شورش نيست، کور 
جنبشی .  نيست، عصيان نيست

است که ھدفش سرنگونی رژيم 
نه به حکومت .  اسالمی است

نه به .  مذھبی و اسالم است
نابرابری زن و مردم در جامعه 

نه به استبداد و سرکوب .  است
. آزادی ھای فردی و مدنی است
. نه به بی حقوقی اجتماعی است

نه به نفی زندگی و خوشی و 
اينھا مولفه ھای داده .  شادی است

شده و يا خود ويژگی جنبشی است 

 .  تحولی است

   

اين دور جديدی از  :آذر ماجدی
اعتراضات وسيع و توده ای 
جنبش سرنگونی طلب مردم 

ما ده سال پيش .  ايران است
اعالم کرديم که مردم ايران در 
کمين رژيم اسالمی نشسته اند و 
از ھر فرصت و منفذی برای به 
. زير کشيدن آن استفاده ميکنند

اين بار اين فرصت با مضحکه 
انتخابات رئيس جمھوری فراھم 

اين يک جنبش اعتراضی .  شد
آزاديخواھانه است که عليه رژيم 

اين .  اسالمی به ميدان آمده است
اشتباه محض است اگر اين 
جنبش وسيع را محصول 
دعواھای جناح ھا ببينيم يا آن را 
در حمايت از يکی از جناح ھا 

برعکس، دعوای .  ارزيابی کنيم
جناح ھا بخاطر اعتراض مردم 
از پايين تشديد شده است و به اين 

 .شکل تخاصم آميز رسيده است

 

الزم است به دو نکته اساسی در 
آيا اين يک :  سوال پرداخته شود

شورش عصيان زده است و يا 
 يک انقالب مردمی است؟ 

 

بنظر من در اين مرحله 
اجازه بدھيد توضيح .  ھيچکدام

عصيان معموال از وجود .  بدھم
يک عنصر استيصال حکايت 

معموال ھدف فقط اعتراض .  دارد
اما اعتراضات اخير مردم .  است

. بھيچوجه چنين خصلتی ندارد
عليرغم اينکه اجتماعات، 
تظاھرات و راھپيمايی ھا عموما 

ھستند، يعنی ھيچ "  خود جوش"
حزب و سازمان معينی نه آنھا 
را فراخوان ميدھد و نه در محل 
آن را سازمان ميدھد، شايد به 
استثنای روز دوشنبه که از 
جانب موسوی فراخوان داده شده 
بود، با اين وجود عنصر 
. آوانتوريسم در آن پايين است

مردم با .  ھدفمند بنظر ميرسد

 

 پيرامون خيزش توده ھای مردم 
 برای سرنگونی رژيم اسالمی

. که امروز در جامعه جاری است
چنين حرکتی با چنين مختصاتی 
نميتواند يک شورش کور يا 
عصيان توده ھای مردم ناراضی 

  .باشد

 

جنگ جناحھای رژيم بخشی از 
اما .  واقعيت کنونی جامعه است

جدالھای .  تمام واقعيت نيست
سياسی در ايران دارای سه طرف 

بخش عمده آن توده عظيم .  است
مردمی ھستند که عليه ھر دو جناح 
رژيم اسالمی، عليه کليت رژيم 

نديدن اين واقعيت .  اسالمی است
اين !  نديدن فيل در اتاق است

تصور جناح اصالح طلب 
حکومتی است که کودنانه ميکوشد 
اعتراضات مردم را از آن خود 

جدا کردن صف اصالح طلبان . کند
حکومتی و دنبالچه ھای سياسی آن 
از صف اعتراضی مردم 
سرنگونی طلب يک رکن فعاليت 

 .سياسی ماست

 

برخی اين رويدادھا را قيام و يا 
چنين .  يک انقالب عمومی ميدانند

تلقياتی بيان تصورات پوپوليستی و 
غير کمونيستی، غير کارگری 

انقالب در ايران تنھا ميتواند .  است
انقالبی .  يک انقالب کارگری باشد

که طبقه کارگر و کمونيسم عنصر 
نيروی رھبری کننده و به فرجام 

ما برای تامين .  رساننده آن است
بنظر .  چنين شرايطی تالش ميکنيم

من يک انقالب کارگری ميتواند از 
آزادی .  دل اين جنبش شکل بگيرد

و رھايی جامعه مستلزم چنين 

١٠۵شماره   

جسارت و شجاعت بسيار بااليی 
در اين تجمعات شرکت ميکنند و 
بنظر ميرسد که کامال آماده رو در 
رويی با نيروھای جنايتکار رژيم 

بنظر ميرسد که عنصر .  ھستند
ھشياری در اين اعتراضات بسيار 

 .باال است

 

يک نکته مھم ديگر اينست که 
. مردم دست رژيم را خوانده اند

رژيم اسالمی ترفندھای مختلفی را 
برای خاموش کردن اين 

از .  اعتراضات بکار بسته است
 -سرکوب خشن، راه اندازی ضد

تجمعات درست در ھمان مکان و 
زمانی که مخالفين اعالم تجمع 
کرده اند تا عقب نشينی تاکتيکی و 
غيره، اما مردم کماکان 
حضورشان را در خيابان حفظ 

ھر روز برای تجمع .  کرده اند
آگاھند که .  روز بعد قرار ميگذارند

اگر يکی دو روز در اعتراضات 
فاصله بيافتد، شتاب و سرعت آن 

يکی از .  کاسته خواھد شد
خبرگزاری ھای بين المللی 
گزارش ميداد که پس از آنکه 
خامنه ای قول بازشماری رای ھا 
را داد و اعالم شد که تا ده روز 
بعد نتيجه اعالم ميشود، مردم به او 
گفته بودند که در خيابان ميمانند 
وگرنه رژيم عقب نشينی اش را 

 . پس خواھد گرفت

 

استفاده از ھر امکان برای 
خبررسانی، يکی ديگر از خصلت 
ھای اين اعتراض است که آن را 
از يک عصيان صرف متمايز 

استفاده سطح باال از .  ميکند
تکنولوژی نوين برای ارسال 
اخبار، گزارش عکس و فيلم و 
شکستن ديوار سانسور، عليرغم 
محدوديت ھای شديدی که رژيم 

ايجاد کرده 
٨صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ٨صفحه     

است، ستايش دنيا را برانگيخته 
اکنون رسانه ھای بين .  است

المللی نيز برای دريافت خبر به 
سايت .  خود مردم اتکاء ميکنند

ھای اينترنتی به مھمترين مرکز 
خبر رسانی برای مردم معترض 

 .ايران بدل شده است

 

اين اعتراض ھنوز از يک انقالب 
ممکن است به يک .  فاصله دارد

انقالب تبديل شود، اما در شرايط 
حاضر نميتوان آن را انقالب 

حتی اگر اين جنبش .  خواند
سرنگونی طلب موفق شود رژيم 
اسالمی را به زير کشد، ھنوز 
. لزوما يک انقالب نيست

نيروھای چپ در کشورھای 
موسوم به جھان سوم، از آن رو 
که تحت ديکتاتوری ھای خشن 
قرار دارند، ھر جنبشی را که به 
سرنگونی دولت منجر شود، از 
آن رو که بطرق قھرآميز اين 
اتفاق ميافتد، آن را انقالب 

البته بايد گفت که ھمه .  ميخوانند
در اين تصور و تعبير از انقالب 

رسانه ھا و .  شريک ھستند
نيروھای طرفدار وضع موجود، 
بمحض آنکه از سرنگونی رژيم 
اسالمی حرف ميزنيد، فرياد 

مردم ايران انقالب "ميزنند 
ناگفته نماند که اين ."  نميخواھند

يک تالش اگاھانه ضد انقالبی 
است تا انقالب را با خشونت و 
خونريزی مترادف جلوه دھند و 

 . مردم را از آن بترسانند

 

اما از نظر مارکسيست ھا و ما 
کمونيست ھا انقالب بمعنای تغيير 

سياسی يک جامعه   –نظام اقتصاد 
آن جنبشی را در .  معين است

ايران بايد انقالب ناميد که برای 
به زير کشيدن نظام سرمايه داری 
و استقرار يک حکومت کارگری 
و سوسياليسم شکل گرفته و خيز 

جنبشی که به .  برداشته است
حال .  رھبری طبقه کارگر است

ممکن است که شکست بخورد و 
اما بھرحال .  به ھدف خود نرسد

ھر جنبش اعتراضی برای 
سرنگونی يک دولت و جانشينی 

. آنھا از صحنه سياسى است
طيف آخوندھاى ناراضى از 
احمدى نژاد و خامنه اى ميدانند 
اگر تسليم شوند حذف و چه بسا 
بيرون انداختن آنھا از نظام جدى 

لذا فعال تالش دارند مردم .  است
را کنترل شده داشته باشند تا 
نھايتا جمھورى اسالمى با آنھا 

طرف مقابل ھم براى .  بماند
پيشبرد پالتفرمش يعنى سرکوب 
شديد در داخل و سياست تھاجمى 
در منطقه و سطح جھانى نيازمند 
احمدى نژاد است و دراين مسير 
بايد تعدادى از خوديھا را از سر 

مردم ھمين .  راه کنار بزند
واقعيت عميق و ساده را درک 
کردند و براى تشديد شکاف 
درون حکومت و عقب راندن آن 

ذھنيت واقعى اين .  استفاده ميکنند
نيروى وسيع زمين کوبيدن 

 . جمھورى اسالمى است

 

بويژه در "  انقالب مردمى"
دنيائى که سرمايه دارى آن را به 
يک دھکده جھانى تبديل کرده 
است يک ترمينولوژى عميقا 

ھمينطور مردم .  پوپوليستى است
ايران .  سر به شورش برنداشتند

در آستانه ورود به يکدوره 
انقالبى است که مشخصه آن 
عبور از نقاط سازشى است که 
جمھورى اسالمى تاکنون جلوى 
مبارزه مستقل مردم گذاشته 

ايندوره با نتيجه .  است
تمام نميشود و بنا به "  انتخابات"

مشخصات رژيم اسالمى و 
صفبنديھاى سياسى اين دوره 

سرنگونى .  کشدار و پيچيده است
جمھورى اسالمى تنھا يک 
. ايستگاه ايندوران جديد است

انقالب در ايران و در دنياى 
امروز تنھا ميتواند يک انقالب 

کسى .  کارگرى و کمونيستى باشد
که با ديدن تعداد زيادى جمعيت 

مى افتد تنھا "  انقالب"ياد 

 پيرامون خيزش توده ھای مردم 
 ...برای سرنگونی رژيم اسالمی 

آن با دولتی ديگر را نميتوان و نبايد 
در حال حاضر .  يک انقالب خواند

اين جنبش اعتراضی در ايران 
ممکن .  دارای چنين خصلتی نيست

است به آن تبديل شود، ممکن است 
حتی بعد از سرنگونی رژيم 
 .اسالمی چنين انقالبی شکل بگيرد

 

وضعيت امروز  :سياوش دانشور
محصول تالقى جنبش نخواستن 
جمھورى اسالمى توسط مردم و 
رسيدن روياروئى جناح ھاى 
حکومت ارتجاع اسالمى به مرحله 

جنگى که از ھر .  تعيين کننده است
سو قديمى است و امروز از دريچه 

به وضعيت حاد رسيده "  انتخابات"
پالتفرم اين جنگ باالئيھا .  است

اساسا بقاى نظام و کوبيدن مردم و 
اما تنش در باال .  طبقه کارگر است

بجائى رسيده است که نقطه تعادل و 
را "  جنگ و سازش"سيکل پلکانى 

ھر طرف .  ناممکن کرده است
پيروزى خود را در کنار زدن 
طرف مقابل ميداند و آنچه که مردم 

اگر از  ،مردم.  فھميده اند ھمين است
 ،ھواداران واقعى موسوى بگذريم

اکثريت آنھا طرفدار موسوى نيستند 
. بلکه ضد جمھورى اسالمى اند

مردم نه پرچم سبز اسالمى 
ميخواھند و نه شعار ارتجاعى و 

اين .  مملو از خون هللا و اکبر
پالتفرم سياسى جناحى از حکومت 
براى مھار اعتراض در پائين به کل 

اعتراض .  جمھورى اسالمى است
مردم عليه وضع موجود بحق است 
اما تالش باالئيھا مصادره اين 
اعتراض در چھارچوبھاى حکومتى 

وضعيت امروز تا به باالئيھا .  است
مربوط ميشود يک تناقض خرد 

اين شکاف پر شدنى .  کننده است
اگر خامنه اى و افراطيون .  نيست

راست تسليم شوند و موسوى را 
 ،رئيس جمھور اعالم کنند

برگرداندن مردم به خانه ھايشان 
اگر موسوى و .  غير ممکن است

جنبش ارتجاعى سبز اسالمى تسليم 
مردم بسرعت از موسوى  ،شوند

مسئله موسوى .  عبور خواھند کرد
مسئله  ،شھامت و مقاومت نيست

اينست که اين خط به پايان رسيده 
ھر نوع تسليم به معنى حذف .  است

١٠۵شماره   
ميخواھد انقالب را از مفھوم 
. طبقاتى و کمونيستى آن خالى کند

آنچه رسانه ھاى غربى در تحليل 
بويژه  ،ھايشان عنوان ميکنند

مقايسه اين جمعيت در خيابانھا با 
اگر حقيقتى  ،  ۵٧دوران انقالب 

در آن ھست ھمان حضور ميليونى 
از نظر اينھا .  مردم در خيابانھاست

ھر مسير سياسى که متکى به راى 
و پارلمان و جايجائى قدرت ميان 
سران و جناح ھاى حکومتى نباشد 

از نظر کارگر .  نام دارد"  انقالب"
و کمونيسم و خواسته ھاى بنيادى 
مردم وضعيت ھمين امروز انقالب 
نيست بلکه مرحله اى از کشمکش 
سياسى در جامعه ايران است که 
. ميتواند وارد يکدوره انقالبى شود

اما اطالق انقالب به وضعيت 
امروز تنھا مسخ انقالب و در 
بھترين حالت بيان يک راديکاليسم 

مردم .  پوپوليستى زمخت است
شورش نکردند بلکه از شکاف و 
دعواى مزمن جناح ھاى حکومتى 

شان را به "  نه"استفاده ميکنند و 
اما اين .  اختناق و ارتجاع ميگويند

روش پراگماتيستى مردم در 
جوامع اختناق زده ھمواره دو لبه 

اين جنبش امروز پرچمى .  است
. دارد که ارتجاع خالص است

متکى به ارکان اسالم خمينى و 
مردم بايد از .  تاريخ جنايت است

شکاف باالئيھا ھوشيارانه در 
خدمت تضعيف کل اين حکومت 

مردم بايد بتوانند .  استفاده کنند
دراين فضا خود را متشکل کنند و 
. براى بعد از موسوى آماده شوند

مردم بايد در متن ھمين 
اعتراضات حرف خودشان را 

 . بزنند

 

مضحکه  :يک دنيای بھتر
انتخابات و دعواھای جناحی چه 
وزن و جايگاھی در اين 
اعتراضات دارد؟ آيا مردم بازيچه 
جدال جناحی شده اند؟ چگونه 
ميتوان خواست و اميال توده ھای 
مردم را از زير پرده اختناق 

 بيرون کشيد؟

 

برای بررسی حقايق  :علی جوادی
سياسی جامعه ايران بايد پرده 
حجاب و اختناق را کنار زد و 

واقعيات .  نگاھی به اعماق انداخت
سياسی جامعه را مانند 

ژورناليستھای 
٩صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ٩صفحه     

کودن رسانه ھای غربی نمتيوان 
با مشاھدات سطحی مورد تجزيه 

مردم بازيچه .  و تحليل قرار داد
جدال جناحھای رژيم اسالمی 

بر عکس اعتراضات .  نشده اند
مردم زمين را زير پای جناحھای 
رژيم داغ کرده است و اين اوباش 
را اين چنين به جان يکديگر 

حتی کودن ترين .  انداخته است
نيروھايشان ھم فھميده اند که 

مردم با .  رژيمشان رفتنی است
اقدامشان در عرصه مضحکه 
انتخاباتی شکاف جناحھای رژيم 

کسی .  را به شدت تشديد کرده اند
که اين اعتراضات را جدال 
جناحھای رژيم اسالمی ميداند و يا 
تصور ميکند که مردم بازيچه 
جنگ جناحھا شده اند کمترين 
درکی از اوضاع سياسی ايران 
ندارد، نه مردم را ميشناسد نه 

چنين جريانی، خواسته .  جامعه را
يا ناخواسته، درک و شعورش را 
به جريانات توده ای و اکثريتی و 
دنبالچه ھای رژيم اسالمی سپرده 

جای تاسف است که امروز .  است
خط حاکم بر حزب موسوم به 

چنين مواضع "  حکمتيست"
راستی در قبال اعتراضات مردم 
برای سرنگونی رژيم اتخاذ کرده 

  .است

 

مساله اين است که بايد حساب 
جريانات توده ای و اکثريتی و کال 
جناحھای رژيم و وابستگانشان را 
از حساب توده ھای سرنگونی 

مسلما جناح .  طلب جدا کرد
اصالح طلب حکومت تالش 
ميکند که اعتراضات مردم را 

تالش ميکند .  مھار و کنترل کند
اين اعتراضات را سکوی پرشی 
برای قدرتگيری و جنگ خود با 

اما با يک .  جناح راست تبديل کند
معضل واقعی مواجه اند و آن اين 
است که جنس و خواست مردم و 
بطور مشخص نسل جوان بطور 
ھمه جانبه ای با جوھر وجودی 

اين .  اين جريانات در تناقض است
جريانات، ھمه شان، وصله ای 

ما ھر .  ناجور بر جامعه ھستند
ايستگاه و مانعی که اين جريانات 
در مبارزه برای سرنگونی 

خامنه "به احمدی نژاد و "  نه"
اما .  نقطه عزيمت اوليه بود"  ای

در ھفته ھای کمپين انتخاباتی، 
شرايطی ايجاد شد که بشکل يک 
فرصت مناسب برای عقب 
نشاندن رژيم و تغيير توازن قوا 

يکی از .  به نفع مردم رخ نمود
ويژگی ھای اين دوره کمپين 
انتخاباتی، تشديد جدال ھای جناح 
ھا و دعوای علنی آنھا با يکديگر 

مناظره ھای تلويزيونی به .  بود
آتش زير خاکستر جنبش 
. اعتراضی مردم باروت داد

کانديدا ھا به افشای دزدی ھا و 
 . فساد يکديگر پرداختند

 

روشن است که در يک چنين 
شرايطی مردم از اختالف جناح 
ھا استفاده ميکنند و بنوبه خود 
شکاف ميان جناح ھا را تعميق 

روزھای پيش از رای .  ميکنند
گيری ما شاھد ابراز وجود 
جنبش اعتراضی مردم عليه 
رژيم اسالمی در چھارچوب 
. کمپين موسوی و کروبی بوديم

اين حرکت بسرعت رشد و 
لحن و بيان .  وسعت يافت

. اعتراضات بسيار صريح ترشد
در ھمان زمان ميشد ديد که 
جناح موسوم به اصالح گرا 
باران طلب کرده و سيل دريافت 

 . کرده است

 

تظاھرات وسيع مردم در خيابان 
ولی عصر، چند روز پيش از 
رای گيری، يک نقطه عطف 
مھم بود که از چشم ھيچکس 

رسانه ھای بين .  پنھان نماند
المللی بعنوان يک اتفاق بسيار 
. مھم و بی سابقه از آن ياد کردند

سپاه پاسداران نيز بالفاصله 
اطالعيه ای تھديد آميز صادر 
کرد و در آن ھشدار داد که 

کمپين "  افراطيون برانداز"
موسوی قصد سازماندھی يک 

را دارند و سپاه "  انقالب مخملی"
قاطعانه آن را سرکوب خواھد 

سپس در روز قبل از رای .  کرد
گيری اطالعيه ديگری داد که در 
آن ھر نوع تجمعی پس از پايان 
رای گيری را ممنوع اعالم 

روز رای گيری ھم که .  نمود
شاھد بوديم با چه سرعتی 
. انتخابات را سر ھم بندی کرد

ميخواست ھر چه سريعتر آن را 

 پيرامون خيزش توده ھای مردم 
 ...برای سرنگونی رژيم اسالمی 

انقالبی رژيم ايجاد کنند، کنار 
افشاء و نقد و ايزوله .  خواھيم زد

کردن اين جريانات يک رکن 
فعاليت کمونيستی و آزاديخواھانه 

 .ماست

   

در عين حال به واقعيتی بايد اشاره 
ترديدی نيست که مردم با .  کرد

سوت اين جريانات دست از مبارزه 
نخواھند کشيد و توقف نخواھند 

اما ھر درجه مقاومت اين .  کرد
جريانات در مقابله با جريان راست 
مردم را در پيشبرد مبارزه شان 
عليه کليت رژيم اسالمی جری تر 

تشديد تقابل و کشمکش اين .  ميکند
جريانات در باال به تشديد مبارزه 

  .مردم در پايين ترجمه ميشود

 

خامنه ای درست ميگويد، اين مردم 
طرفدار اين جناح و آن جناح 

 .نيستند، با اصل نظام مخالفند

 

قطعا مردم از روزنه و  :آذر ماجدی
فرصتی که مضحکه انتخابات در 
جامعه ايجاد کرد برای ابراز 
. اعتراضات خود استفاده کردند

بويژه در روزھای پيش از 
انتخابات، مردم از فرصتی که  
باصطالح کمپين انتخاباتی ايجاد 
کرد به بھترين شکلی بھره مند 

بنظر من، مردم مثل سه دوره .  شدند
پيش، تصميم گرفتند که در اين 
مضحکه شرکت کنند و به اين 

خود را به احمدی نژاد "  نه"ترتيب 
. و حامی او خامنه ای اعالم کنند

انتخاب ميان بد و بدتر انگيزه ای 
 .بود که مردم را به تحرک درآورد

  

دور پيش ما شاھد جنب و جوش 
مردم دو دور .  ويژه ای نبوديم

رياست جمھوری خاتمی را آزمايش 
ديده بودند که .  کرده بودند

اصالحات در اين رژيم بی معنا 
و به اين خاطر نسبت به .  است

انتخابات در مجموع بی اعتنا 
اما اين دور .  برخورد کردند

مضحکه انتخاباتی توانست جنب و 
. جوشی در ميان مردم ايجاد کند

١٠۵شماره   
پايان دھد و با تھديد و قلدری و 
چاقو کشی مردم را به خانه ھا باز 

اما اوضاع تغيير کرده .  گرداند
مردم به قدرت خود اعتماد .  بود

تحول سريع .  پيدا کرده بودند
شرايط، تغيير توازن قوا به نفع 
مردم، رابطه مردم و رژيم را 

بايد توجه داشت .  تغيير داده است
که جنبش ھای اعتراضی توده ای 

 . ديناميسم خاص خود را دارند

 

مردم را علی العموم نميتوان 
. بازيچه دعواھای جناحی دانست

در شرايط اختناق و سرکوب 
گسترده امکان شکل گيری يک 
قطب آزاديخواه، راديکال و 
انقالبی علنی بسيار سخت و بعضا 

لذا مردم .  غير ممکن است
نميتوانند خواست ھا و اميال خود 

حتی .  را به صراحت اعالم کنند
وقتی که پيشانی بند سبز می بندند 
و به نفع موسوی شعار ميدھند، 

مساله .  شديدا سرکوب شان ميکنند
اينجاست که مردم رژيم اسالمی را 
نميخواھند، اما از آنجا که از 
سرکوب خشن نگران و ھراسناک 
اند و يا آنرا امکانپذير نميدانند، به 
آلترناتيو ھای محدود تر و کوچک 

از سوی ديگر .  تر رضايت ميدھند
اسالمی اين   –جريانات ملی 

آنھا .  شرايط را باد ميزنند
نميخواھند رژيم اسالمی سرنگون 
شود، لذا بشدت در مقابل طرح 
خواست سرنگونی رژيم مقاومت 

رسانه ھای خارجی، .  ميکنند
بعنوان سخنگويان بورژوازی بين 
المللی، نيز از راديکاليزه شدن 
جنبش مردم به ھمان اندازه 
ھراسان ھستند، لذا اصرا دارند که 
اين جنبش را مخالف کليت رژيم 
معرفی نکنند و آن را مدافع يک 
جناح آن، در اينجا موسوی نشان 

ناباوری مردم از يک سو و .  دھند
مھندسی افکار عمومی از سوی 
ديگر مردم را زير چتر موسوی 

شرايط اين چنين .  ھول داده است
 .نمی ماند

 

با اوجگيری جنبش اعتراضی، 
ھمراه با تضعيف رژيم اسالمی و 
عقب نشينی آن، با تغيير توازن قوا 
به نفع مردم ميتوان اين وضعيت 

مرگ "را تغيير داد و شعارھای 
را با صدای "  بر رژيم اسالمی

اين .  رسا شنيد
١٠صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ١٠صفحه     

اين آغاز .  روزھا بنظر دور نميايد
دير نخواھد بود .  پايان رژيم است

که شعارھای مرگ بر رژيم 
 .اسالمی در ھمه جا انعکاس يابد

 

مضحکه  :سياوش دانشور
انتخابات تنھا دريچه بروز شديد 
. دعواھاى درون حکومتى است

اين دعواھا نه امروز شروع شده 
است و نه مستقل از سرنوشت اين 

باندھاى .  انتخابات به پايان ميرسد
اسالمى درون حکومت ھر کدام 
امکانات وسيع مالى و تبليغاتى و 
آدمکش و شکنجه گر و شکنجه 

حتى با .  گاه خود را دارند
فروپاشى جمھورى اسالمى اينھا 
تماما از ميدان بدر نميشوند و 
براى اعاده ارتجاع از تخت افتاده 

پايان دادن به .  مقاومت ميکنند
سلطه و تحرک و تروريسم اين 
باندھا کار انقالب کارگرى و 
. نيروى ارتش کارگرى است

ترديدى نيست موسوى بخشى از 
جامعه را که دستش بدھنش 
ميرسد و از فضاى بسته فرھنگى 
. ناراضى است بسيج کرده است
 -ترديدى نيست خط موسوى

رفسنجانى نھايتا اطمينان   -خاتمى
خاطر بيشترى به بخشى از 
. سرمايه داران ايران ميدھد

ترديدى نيست خيل آخوندھاى 
مفتخور که در سالھاى اخير تحت 
حکومت احمدى نژاد خود را کم 

جمھورى  ،ارج و قرب ميدانند
اسالمى با موسوى را ترجيح 

اما اين طيف اقليت .  ميدھند
ناچيزى از مردمى را تشکيل 
ميدھد که ظاھرا پشت موسوى 
جمع شدند و يا حتى به موسوى 

آنجا  ،به نظر من مردم.  راى دادند
که آگاھانه و پراگماتيستى از اين 
اوضاع استفاده ميکنند تا شکاف 
باالئيھا را تشديد کنند و مجالى 

. بازيچه نشدند ،براى خود بيابند
ولى آنجا که در بسط ھمين منطق 
پرچم موسوى را بدست ميگيرند 

نفى .  به پاى خودشان تير ميزنند
اختناق احمدى نژادى با موسوى 

نفى احمدى نژاد با  ،ممکن نيست
نفى جمھورى اسالمى ممکن 

 . است

پاى خودشان بايستند و خواستھا 
و پرچم و شعارھاى واقعى و 
آزاديخواھانه خود را طرح کنند 
و سازمانھا و ارگانھاى عمل 
مستقيم و ابراز وجود توده اى 

اگر .  خود را بوجود بياورند
نتيجه اين دور اعتراضات تقويت 
سازمان و شعارھا و افق انقالبى 
 ،و نفى جمھورى اسالمى نباشد

خونھاى ريخته شده و کل تالش 
تاکنون انجام شده به جيب جنبش 

بايد عليه .  اسالمى خواھد ريخت
اين خطر ھشدار داد و براى 
شکست دادن اين سياست تالش 

 .      کرد

 

چه عواملی  :يک دنيای بھتر 
موجب شکل گيری چنين 
خيزشی در اين سطح گسترده 
شدند؟ چطور شد که مردم در 
اين سطح و با اين سرعت به 

 خيابانھا آمدند؟

 

آنچه که جھانيان  :علی جوادی
را خيره و مبھوت کرده است 
فوران آتشفشانی اعتراض 

سی .  مردمی به ستوه آمده است
سال جنايت، سی سال تيغ کشيدن 
بر پيکر جامعه، سی سال بی 
حقوقی، سی سال استبداد و 
حاکميت مذھبی، سی سال 
نابرابری زن و مرد، مواد 
انفجاری الزم برای چنين 

شتاب خيره کننده .  فورانی است
و گسترش ابعاد چنين خيزشی را 
. فقط اينگونه ميتوان توضيح داد

وقايع اخير تاکيدی بر حقانيت 
تبيين ما از رويدادھا و اتفاقاتی 
  .است که اکنون در جريان است

 

اما علت آنکه مردم در اين سطح 
و با اين سرعت به خيابانھا آمدند 
را بايد در ديناميسم تقابل جنبش 
توده ای سرنگونی طلبی با رژيم 

تا زمانيکه توازن .  اسالمی ديد
قوا به نفع مردم تغيير جدی 
نکرده بود يک شيوه مقابله با 
رژيم وحشی اسالمی حالت 

" کمين"و "  جنگ و گريز"
مردمی .  گذاشتن برای رژيم بود

که ساليان دراز در کمين رژيم 
نشسته اند از ھر فرجه سياسی 
برای تعرض و تقابل علنی با 

نمونه ھای .  رژيم استفاده ميکنند

 پيرامون خيزش توده ھای مردم 
 ...برای سرنگونی رژيم اسالمی 

تصور من اينست که ھنوز مردم 
اگر .  منتظر نتيجه اين کشمکش اند

دقت کنيد شعار ميدھند ما کوتاه نمى 
اين فشار .  آئيم شما ھم کوتاه نيائيد

براى ھل دادن موسوى به جلو از 
و تالش امثال موسوى براى  ،يکسو

فلج کردن اعتراضات در 
چھارچوب جمھورى اسالمى و 

نميتواند زياد ادامه  ،قوانين اش
ھواداران واقعى .  داشته باشد

موسوى حتما با ھمين خط ميروند و 
چه بسا فورى از موسوى عبور 

اما مردمى که موسوى را .  نميکنند
سپر فشار به کل رژيم کرده اند با 
اولين گردن کج کردن موسوى و 
. شرکا از ھمه شان عبور ميکنند

مھمترين تالش مرکزى امروز 
اينست که سازمان و تشکل در ھمه 
جا ايجاد کرد و براى دور بعد آماده 

" انتخابات"اين دعواھا برسر .  شد
و از "  انتخابات"بلکه  ،نيست

صندوق درآوردن احمدى نژاد 
آنچه که بيش .  دريچه بروز آنست

از پيش روشن شده است اينست که 
حق با سرنگونى طلبان و کمونيسم 
کارگرى بود که گفت دراين 

امروز خود .  مضحکه شرکت نکنيد
کانديدھاى حکومتى نيز آن را 

. ميدانند"  شعبده بازى"و "  نمايش"
معلوم شد انتخابات در جمھورى 
اسالمى دريچه ھيچ نوع گشايش 

معلوم شد آنجا که .  سياسى نيست
مردم با ھر محاسباتى و از جمله 
منطق بد و بدتر پاى صندوق راى 

نتيجه را يکى ديگر اعالم  ،ميروند
ھمه اينھا معنى اش اينست .  ميکند

که راه حل انقالبى و افق انقالبى 
براى تغيير بسرعت ھمه گير 

 ،تالش موسوى و ديگران.  ميشود
درعين حال که براى سھم باند خود 

اينست که جلو ھمين  ،تالش ميکنند
افق انقالبى و ھجوم مردم به کل 

مردم .  حکومت اسالمى را بگيرند
بايد بگويند جمھورى اسالمى 

با موسوى و کروبى و  ،نميخواھيم
احمدى نژاد و خامنه اى و بدون 

پرچم سبز ارتجاع .  آنھا نميخواھيم
اسالمى و شعار تروريستھاى 
.  اسالمى يعنى هللا و اکبر نميخواھيم

مردم بايد از فضاى موجود و تنش 
در باال و ذاللت جمھورى اسالمى 
نھايت استفاده را بکنند اما بايد روى 

١٠۵شماره   
شورشھای شھری، اعتراضات در 
مقابله با باال رفتن قيمت بنزين و 
. غيره گواھی بر اين واقعيت ھستند

از اين رو زمانيکه مردم شاھد 
شکافھای رژيم در باال شدند، اين 
تقابل در باال مانند يک عالمت و 
سيگنال برای ورود گسترده و توده 
. ای به سياست علنی در جامعه بود

مردم در ظاھر حمايت از يک 
جناح شکاف عظيمی را در پيکر 

تاکيد .  رژيم اسالمی ايجاد کردند
ميکنم رای مردم به موسوی 
برخالف تصور برخی ساده لوحان 

رای .  سياسی رای به موسوی نبود
رای .  نه به جمھوری اسالمی بود

نه به بی حقوقی و نابرابری زن و 
مردم از شوق .  مرد در جامعه بود

يکی از سران و "  آزاديخواھی"
دست اندر کاران رژيم اسالمی به 
ميدان نيامدند، برای سرنگونی آن 

 .به ميدان آمدند

 

جنبش مردم برای  :آذر ماجدی
سرنگونی رژيم اکنون ده سال 

اين .  است که به ميدان آمده است
جنبش افت و خيزھای بسياری را 

سرکوب .  از سر گذرانده است
خشن رژيم اسالمی مانع اصلی 

دستگيری .  پيشروی آن بوده است
ھای گسترده، شکنجه و اعدام 
معترضين يک عنصر ثابت 

اين شرايط در .  شرايط ايران است
. چند سال اخير شدت يافته است

رژيم دائما به فعالين کارگری، 
حقوق زن، حقوق مدنی و 

 . دانشجويی يورش آورده است

 

مردم، اما، ھميشه در کمين رژيم 
نشسته اند، دائما مترصد باز کردن 
منفذ و روزنه ای برای عقب 

مساله .  نشاندن رژيم ھستند
مضحکه انتخابات اين فرصت را 

در ابتدا .  برای مردم فراھم آورد
فعالين دو خردادی کوشيدند که يک 
شکل بسيار محدود و مينيماليستی 
. از مطالبات مردم را مطرح کنند

اما در باال گرفتن جدال جناح ھا 
مردم موقعيت را تشخيص دادند و 

و پس از آن ديگر .  به ميدان آمدند
ديناميسم رشد جنبش ھای 
اعتراضی توده ای اين جنبش را با 

 .سرعتی خيره کننده بجلو برد

 

سياوش 
١١صفحه   
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احمدى نژاد و دولتش  :دانشور
يکى از دوره ھاى سياه جمھورى 

حکومت لمپنھا و .  اسالمى بود
چاقوکشان و شکنجه گران و 
تروريستھا که صبح تا شب 
مشغول تحقير و سرکوب مردم 
معترض و به فالکت کشاندن 

نه فقط مردم بلکه .  جامعه بود
باالئيھا نيز از احمدى نژاد به 
تنگ آمدند و از ھمه سو تالش 
. براى مرخص کردنش آغاز شد

وقتى مردم ديدند که طيف وسيعى 
در درون حکومت عليه احمدى 
نژاد است يکبار ديگر از طريق 

و شرکت در نمايش "  راى"
تالش کردند احمدى "  انتخابات"

ھدف مردم .  نژاد را ساقط کنند
صرفا عقب راندن احمدى نژاد 

راى و نماينده آنھا موسوى  ،نبود
. ھمانطور که خاتمى نبود ،نبود

اما وقتى معلوم شد راست افراطى 
عليرغم تبليغاتش ذره اى براى 

" انتخابات"و "  راى"مردم و 
 ،خودش ھم ارزش قائل نيست

وقتى براى جناح مقابل مسجل شد 
که اين حرکت راست افراطى 

نميماند و "  انتخابات"محدود به 
اين نتيجه قالبى تنھا حلقه اى از 
يک روند وسيع تر است و 
 ،شمشيرھا را از رو بسته اند

بھم .  ديگر تعلل جايز نبود
ريختگى باال و از صندوق 
درآوردن احمدى نژاد محمل اين 

مردم فرصت .  اعتراض وسيع شد
را غنيمت شمردند تا بگويند مرگ 
به اين دولت مردم فريب و حرف 

عليه نيروى  ،خودشان را بزنند
انتظامى و سرکوب قد علم کنند و 
اعالم کنند که مرعوب نميشوند و 
سياست قداره بندان شکست 

امروز ھنوز .  خورده است
محدوديتھاى موسوى و جناح 
ديگر حکومت اسالمى بر حرکت 
مردم سايه انداخته است اما اين 

بسرعت شعار .  امر موقتى است
مردم عليه کل حکومت ميچرخد و 
نيروھاى واقعى و طبقات 
متخاصم به شکل علنى تر وارد 

حجاب اختناق .  اين جدال ميشوند
در ايران عليرغم اين جمعيت 
وسيع و جدال تند باالئى ھا ھنوز 
کنار نرفته و تشخيص روانشناسى 

تا اينجا ھم .  به ميدان آمده اند
موفق شده اند که لشکر شکست 
. خورده خود را مجددا جمع کنند

ھمه آنھايی که بعد از اضمحالل 
دوم خرداد اظھار ندامت و 
پشيمانی کردند اکنون مجددا به 

و تمام .  دور ھم گرد آمدند
تالششان را برای تبديل 
اعتراضات مردم به دنبالچه 
  .جناح موسوی به کار گرفته اند

 

رنگ سبز محمدی از نظر اين 
نيروھا رنگی برای تضمين و 
تداوم دخالت مذھب و ارتجاع 
اسالم در تحوالت سياسی جامعه 

کودنانه ميکوشند شکلی .  است
برای بقاء اسالم در جريان 
اعتراض مردمی که از اسالم و 
قوانين و سنت ھايش بيزارند، 

اين جريانات ميدانند که .  پيدا کنند
مردم از اسالم بيزارند، ميدانند 
که آخوند و سران رژيم در نزد 
مردم پشيزی ارزش ندارند، از 
اين رو با شکل جديدی از 
تضمين بقاء اسالم به جلو آمده 

پرچم سبز اين جريانات .  اند
. ضامنی برای بقاء اسالم است

ترمينولوژی جديد "   موج سوم"
اين جريانات مرتجع برای 
تفکيک خود از جريان اصالح 

ابتکاری .  طلبی دوم خرداد است
در حقنه کردن يک پروژه 

 .شکست خورده به مردم است

 

تمامی اھداف و سياستھای اين 
. جريان را بايد نقد و افشاء کرد

نبايد مجالی بھشان داد که به ھيچ 
گوشه ای از اھدافشان دست 

ھر درجه پيشروی اينھا به .  يابند
معنای دور شدن مردم آزاديخواه 
. از خواستھا و مطالباتشان است

ما نقش سياسی اين جريانات را 
در توقف اعتراضات مردم، در 
به سازش کشيدن اين اعتراضات 

ما ترديدی نداريم .  برمال ميکنيم
که مردم با گسترش اعتراضشان 
و تغيير توازن قوای سياسی به 
سادگی و بسرعت از روی اين 

  .جريانات عبور خواھند کرد

 

سمبل ھا و خواست  :آذر ماجدی
ھای اعالم شده اين جنبش 

اما مساله اينجاست .  ارتجاعی اند
که اين سمبل ھا و خواست ھا، 

 پيرامون خيزش توده ھای مردم 
 ...برای سرنگونی رژيم اسالمی 

و حرکت عمومى امروز ھنوز 
کامال براى تعداد زيادى روشن 

 ٢۴اگر واقعا احمدى نژاد .  نيست
ميليون راى آورده باشد و يا اين 
نيروى عظيم در شھرھاى ايران 

نه اين  ،طرفدار هللا و اکبر باشد
دعواى باالئى ھا موضوعيت داشت 
و نه اپوزيسيون انقالبى تا اطالع 

حقيقت اينست . ثانوى آينده اى داشت
وارونگى سياست در ايران و 
جوامع اختناق زده نبايد منجر به 
تشخيص وارونه در انگيزه و سير 
تالش جامعه عليه اين وضعيت 

روزھا  ،راه دورى نبايد رفت.  شود
و ھفته ھاى آينده صحنه شفاف تر 

حتى اگر دولت ھم دست .  خواھد شد
بدست شود ما شاھد وضعيت 

دوره امروز .  پايدارى نخواھيم بود
در ايران دوره تالطم و کشمکش 

مردم .  حاد در باال و پائين است
دراين ابعاد براى موسوى و هللا و 
اکبر ارتجاعى و خونين اسالمى به 

چنين تصويرى .  خيابان نيامدند
بشدت ساده انگارانه و ايدئولوژيک 

 . است

  

چه ارزيابی ای از  :يک دنيای بھتر
جنبش "، و يا "جنبش موج سوم"

داريد؟ چگونه با اين جنبش "  سبز
بايد برخورد کرد؟ تشابه و تفاوت 
اين جنبش با جنبش ارتجاعی دوم 
خرداد کدام است؟ چگونه بايد اين 

 نيروھا را خنثی کرد؟

 

اين جنبش از جنس و  :علی جوادی
نوع جنبش دوم خرداد است، ھمان 

در .  اھداف ارتجاعی را دنبال ميکند
عين حال بر پايه شکست و دفن دوم 

تالش ميکنند .  خرداد بنا شده است
اعتراضات توده ھای مردم را در 

محدود و مھار "  جنبش سبز"قالب 
تالش ميکنند تا اعتراضات .  کنند

مردم را به نيروی ذخيره يک جناح 
از ارتجاع و تا مغز استخوان 
مرتجع جمھوری اسالمی تبديل 

اين مجموعه تشابھات اين .  کنند
. جريان با جريان دوم خرداد است

صفشان .  افرادشان ھمانھا ھستند
پس از درھم .  ھمان صف است

شکسته شدن مجدا با پرچمی جديد 

١٠۵شماره   
خواست و خصلت واقعی جنبشی 
که شکل گرفته است را بيان 

اين موج عظيم اعتراضی .  نميکند
که تحت اين پرچم مبارزه اش را 
به پيش برده است، در واقعيت امر 

در اولين .  از جنس ديگری است
لحظاتی که شرايط اجازه دھد، اين 
جنبش اين پرچم را به زمين خواھد 
گذارد و پرچم ديگری را برخواھد 

 .افراشت

 

بايد توجه داشت که مردم از کمپين 
موسوی برای ابراز نفرت خود 

اگر مردم .  استفاده کرده اند
ميتوانستند حرف دل خود را 
بزنند، پيش از ھر چيز حجاب ھا 
به دور انداخته ميشد و شعار مرگ 
بر جمھوری اسالمی به صدا 

ارزيابی از شرايط، مردم .  درميامد
: را به زير اين پرچم کشانده است

ھراس از سرکوب، نااميدی از 
تغيير راديکال و بعضا پذيرش 

 –تحليل و تعبير جنبش ھای ملی 
اسالمی و جريانات باصطالح 

 . اصالحگرا

 

اين جنبش از جنبش دو خرداد 
دو خرداد يک .  کامال متفاوت است

جنبش ارتجاعی متشکل از گرايش 
اسالمی درون رژيم بعالوه   –ملی 

اسالمی   –جريانات ملی 
اين .  اپوزيسيون پرو رژيم بود

جنبش علنا و صريحا خواھان 
ايجاد تعداد محدودی اصالح در 
ساختار رژيم اسالمی و گسترش 
پايه سياسی آن بمنظور حفظ آن 

دو خرداد مرد و بدست .  بود
جنبش حاضر، .  خودش دفن شد

جنبش اعتراضی مردم است که 
دارد از اين چتر و پوشش برای 

 . بيان اعتراض اش استفاده ميکند

 

بايد جنبشی که زير اين چتر شکل 
گرفته است را از بروزات و سمبل 
ھا و آنچه بعنوان رھبری اش 

اين بعھده .  معرفی ميشود، جدا کرد
ما است که اين پرچم و چتری که 
مردم به آن پناه برده اند را نقد و 

بايد اعالم کنيم که اين .  افشاء کنيم
. سبز اسالمی و ارتجاعی است

زمانی که توازن قوا بيشتر به نفع 
مردم تغيير کند، زمانی که مردم با 
حضور مستمر خود در خيابان 

بتوانند رژيم 
١٢صفحه   
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اسالمی را قدم ھای بيشتری عقب 
بنشانند و سنگرھای جديدی را 
فتح کنند، بويژه اگر اعتصابات 
کارگری شکل گيرد، آنگاه نقد ما 
و تعبير ما از جنبش اعتراضی 
مردم جای خود را کامال باز 
ميکند و از زبان مردم نيز ابراز 

 .ميشود

 

اين جنبش  :سياوش دانشور
خالصا ارتجاعى و ضد جامعه و 
. ضد ھر نوع آزادى نيمبند است
. اين حتى تکرار دو خرداد نيست

تالشى حکومتى براى بقا نظام 
اسالمى با ارزشھاى ارتجاعى 

موسوى کسى است .  خمينى است
که در دوران صدارتش 
بزرگترين قتل عامھاى آن جامعه 

چھره .  صورت گرفته است
جنايتکاران و شکنجه گران را 

سر اومد "نميتوان با سرود 
اين جنبش تا .  بزک کرد"  زمستون

به رھبران و ھدايت کنندگانش 
از يکسو .  برميگردد آگاھانه است

ادامه جدال درون حکومتى براى 
اعمال ھژمونى سياسى يک خط 
براى بقاى جمھورى اسالمى است 
و از سوى ديگر تالشى براى 
قالب زدن به اعتراضات مردم در 

اين .  چھارچوبھاى حکومتى
سناريو شکست خورده است و 

" نتيجه"امروز بويژه با اعالم 
مضحکه انتخابات ديگر تماما 

معلوم شد .  شکست خورده است
که نميتوان ارتجاع را با 
مکانيزمھاى خودش مھار کرد 
بلکه بايد از آن با اتکا به جنبشھا 
و جريانات بيرون حکومتى عبور 

دو خرداديھاى ديروز .  کرد
امروز ھمه پشت موسوى بخط 
شدند اما خط حاکم به اين جنبش 

جريانى است .  دو خردادى نيست
" اعتداليون"يا "  عقالى نظام"از 

که فکر ميکنند جمھورى اسالمى 
با سياست کنونى نميتواند سرپا 
بماند و ھمينطور بخش مھمى از 
آن تصفيه و حتى ترور خواھند 

جنبش ارتجاعى سبز اسالمى .  شد
جنگ بخشى از جمھورى اسالمى 
براى حفظ خود و کنترل و مھار 

اين جريان مانند کل .  مردم است

اجتماعى بايد توسط نيروى 
. اجتماعى ديگرى صورت گيرد
. مسئله برسر افشاگرى نيست

حتما بايد عليه اين ارتجاع سبز 
حرف زد و بعنوان وصله ناجور 

درست مانند  ،به اعتراض مردم
تالش  ،خود جمھورى اسالمى

اما امروز موضوع فراتر .  کرد
ميتوان ھرجا و ھمه .  از اينست

جا در مقابل پرچم سبز پرچم 
بقول جوانان .  سرخ را برافراشت

ما نه "در تظاھراتھاى شبانه 
ميجنگيم براى  ،سبزيم و نه سفيد

اين جنبش بدون ترديد "!  آزادى
ھويت و پرچم و شعارھاى 

اين جنبش در .  خودش را دارد
اولين سازش و يا تشديد دعواى 
باالئى ھا بصورت ديگرى ظاھر 

زنان ايران بعد از سه .  ميشود
دھه چماق اسالمى مسلمان ناب 

جوانانى که .  محمدى نشده اند
ھيچ چيز اين نظام را قبول 
ندارند ناگھان خمينى به 

طبقه .  الگويشان تبديل نشده است
کارگرى که ھستى اش را تحت 
حکومت اسالمى سرمايه داران 
بشمول موسوى و خاتمى و 
رفسنجانى و ديگران از دست 
داده است ناگھان به عھد حجر 

کسى که چنين .  برنگشته است
تصويرى را دارد تنھا دارد 
ميگويد از سياست و تناسب قوا 
و محدوديتھاى ابراز وجود 

 . جامعه چيزى نميفھمد

 

بنظر من آنچه امروز مھم است 
درک پتانسيل اعتراضى وسيعى 
است که در يک تالقى باد آورده 
بميدان آمده و بخانه فرستادنش به 

اکثريت .  اين سادگيھا نيست
عظيم اين مردم ضد جمھورى 
اسالمى است اما در تناسب قواى 
اينروزھا خودش را به شکل 

مھمتر اينست .  محدود بيان ميکند
که بخش وسيعتر مخالفين 
جمھورى اسالمى ھنوز بطور 
علنى بميدان نيامدند و در تالقى 
ھاى بعدى صحنه را عوض 

تامين رھبرى و .  خواھند کرد
سازمان و سازماندھى مھمترين 
کار ھر عنصر انقالبى و 
کمونيست در شرايط امروز 

اين صحنه ھا بسرعت .  است
عوض خواھند شد و جنبش 
انقالبى و کارگرى و کمونيستى 
نيازمند آمادگى در تمام سطوح 

 پيرامون خيزش توده ھای مردم 
 ...برای سرنگونی رژيم اسالمی 

جمھورى اسالمى عليه ھر نوع 
تالش مستقل آزاديخواھانه است و 
ھدفش را نجات نظام قرار داده 

اين جنبش حتى اگر پيروز .  است
. شود کارى از دستش برنمى آيد

موسوى و طيفى که پشت او بخط 
شده اند سابقه مھلک ترين جنايات 
جمھورى اسالمى را در پرونده 

اساسا جمھورى .  خويش دارند
مستقل از اينکه چه کسى  ،اسالمى

نميتواند  ،سکانش را در دست دارد
متکى بر سرکوب و اختناق و فقر و 

اين شناسنامه اين نظام . فالکت نباشد
و کليه باندھاى تشکيل دھنده اش 

 . است

 

در شرايط امروز و مادام که جنگ 
باالئيھا فرجه تعرض به دولت 
جمھورى اسالمى فراھم ميکند بايد 
از فرصت استفاده کرد و صفوف 
مردم معترض را از زير پرچم 
ارتجاعى سبز هللا و اکبر بيرون 

بايد سياستى را پيش گرفت .  کشيد
که جنگ در باال تشديد شود و پايه 

اين کار بدون .  ھاى نظام سست شود
گسترش اعتراض در پائين و تداوم 
حضور مردم در خيابانھا عملى 

باالئيھا ھر وقت احساس .  نيست
خطر کنند ممکن است موقتا سازش 
کنند تا مردم را سرجايشان بنشانند 
. و بعد حسابھاى خود را تصفيه کنند

ھرچند امروز اين فرجه بسيار تنگ 
اما اگر .  و محدود شده است

اعتراض از ھر سو گسترش يابد 
. جنگ در باال نيز تشديد ميشود

روحيه عمومى مردم در ھر گوشه 
ايران اينست که تسليم نشوند و در 
متن اين دعوا درسى به کل حکومت 

يک شرط الزم پيشروى اين .  بدھند
اعتراضات اينست که نيروى طبقه 
کارگر با خواستھاى رفاھى و 
. آزاديھاى سياسى بميدان بيايد

موسوى رھبر مردم نيست بلکه 
نماينده طيفى شکننده از حکومت 

چھارچوب .  عليه طيف ديگر است
سياسى موسوى و پرچمش تنھا 
بدرد ھوادارانش و دعواى نتيجه 

سرسوزنى  ،ميخورد"  انتخابات"
بدرد زن آزاديخواه و جوان تشنه 
آزادى و کارگر منادى آزادى جامعه 

خنثى کردن ھر نيروى .  نميخورد

١٠۵شماره   
بسيار بعيد است جمھورى .  است

اسالمى بتواند اين اوضاع را جمع 
کند و مردم مجددا به خانه ھايشان 

حتى اگر چنين اتفاقى رخ .  بروند
بدھد رژيم اسالمى وارد يکدوره 
فلج و ناتوانى در مقابل اعتراضات 

نيروى انقالبى .  جامعه خواھد شد
بايد از ھر روزنه اى براى 
پيشروى استفاده کند و در عين 

نيروى .  حال قطبنمايش را گم نکند
انقالبى و کمونيستى بايد امروز 
موکدا مشغول سنگربندى و ايجاد 
سازمان در کارخانه و محله و 
دانشگاه و مدرسه باشد و ھمزمان 
عليه ھر تالش ارتجاعى باالئى ھا 
براى به چاه انداختن مردم قاطعانه 

نيروى انقالبى بايد .  تالش کند
مکانيزم حرکت توده اى را درک 
کند و براى ارتقا آن و سمت و 
. سوى آگاھانه به آن بکوشد

وضعيت امروز بشدت ناپايدار 
بايد اين نکته اساسى را .  است

تشخيص داد و نھايت استفاده را از 
 . آن کرد

  

اطالعيه حزب از  :يک دنيای بھتر
ناتوانايی رژيم در سرکوب 
اعتراضات مردم در ابعاد توده ای 
و گسترده صحبت ميکند؟ چرا؟ آيا 
رژيم نميتواند اين دور اعتراضات 
را از سر بگذراند؟ آيا نميتواند با 
سرکوب مردم را به سازش 
بکشاند؟ آيا نميتوانند با تکرار 

شھريور  ١٧فاجعه ای از جنس 
مردم را خانه نشين کند؟ خط و 
نشان کشيدن مسئولين سپاه که اين 
خيزش توده ھای مردم را در 

خواھد کرد را چگونه "  نطقه خفه"
 بايد ارزيابی کرد؟

 

بنظرم رژيم ھنوز  :علی جوادی
اين امکان را دارد که اين دور از 

اما .  مبارزات را از سر بگذراند
روز به روز چنين چشم اندازی 

ھنوز به .  برايش غير ممکن ميشود
نقطه عطف غير قابل برگشت 
اعتراضات توده ای مردم نرسيده 

شايد ھفته آينده و شايد دو ھفته .  ايم
ديگر در چنين نقطه جامعه ای 

اما بنظر من .  قرار داشته باشد
احتمال تغيير و تحول جدی در 
قامت کنونی رژيم در پس اين 
اعتراضات از امکان حفظ وضع 

بعالوه .  موجود بسيار بيشتر است
برخی تغييرات 

١٣صفحه   
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در اين دوره ميتوانند بدون 
سرنگونی تمامی ارکان رژيم 

ھر چند که .  اسالمی صورت گيرد
اين حلقه ھا به سرعت به 
سرنگونی محتوم رژيم نزديک 

سير سرنگونی رژيم .  خواھد شد
ميتواند مراحل و فازھای متعددی 

مساله بر سر اين .  بخود گيرد
است که کارگران و کمونيستھا 
چگونه ميتوانند ضربه آخر را به 

  .رژيم وارد کنند

 

بنظرم رژيم توان سرکوب مردم 
به اين .  در ابعاد توده ای را ندارد

علت که قدرت سرکوب در اين 
ابعاد کار آيی خودش را از دست 

ساليان سال سرکوب .  داده است
نتوانسته است مردم .  کرده است

به يک اعتبار .  را خانه نشين کند
رژيم حتی اگر فاجعه ای از نوع 

شھريور را خلق کند باز ھم  ١٧
نخواھد توانست جامعه را تسليم 

مسلما تا روز شيرين .  کند
سرنگونی اين رژيم بر پيکر مردم 

اوباش انتظامی .  تيغ خواھد کشيد
. اش بر مردم يورش خواھند برد

اما توان سرکوب توده ای مردم 
روی آوری به سرکوب .  را ندارد

توده ای کار برد آخرين برگ 
و چنانچه اين برگ .  رژيم است

ھم کارآيی نداشته باشد، عمرش 
خودشان ھم .  به پايان خواھد رسيد
  .اين واقعيت را ميدانند

 

سرکوب خصلت اين  :آذر ماجدی
اين رژيم بر دريايی .  رژيم است

. از خون پايه گذاری شده است
بيش از صد ھزار نفر توسط اين 
رژيم اعدام شده اند، ناگفته نماند 
که يک دوره دردناک اعدام ھا 
تحت نخست وزيری موسوی 

اين رژيم سی .  انجام شده است
در يک .  سال سرکوب کرده است

دھه اخير جنبش سرنگونی بشکل 
. توده ای پا به ميدان گذاشته است

عليرغم سرکوب خشن، جنبش 
اعتراضی آزاديخواه گسترده تر 

اين رژيم قادر نيست .  شده است
پاسخ نيازھا و خواست ھای مردم 

سرکوب نيز دوره ای .  را بدھد

تشديد کند و مردم شاخه زيتون 
اين توھم را .  دستشان بگيرند

مسئله .  خود رژيم اسالمى ندارد
اينست که اين رژيم بحدى بى 
پايه است که از وحشت ناچار 
ميشود از پشت بام به مردم 

دانشجويان و .  تيراندازى کند
مردمى که در تظاھراتھاى 
دوشنبه و سه شنبه بدست نيروى 
سرکوب به قتل رسيدند فراموش 

رژيم حتما پاسخش را .  نميشوند
با انواع تحرک و اعتراض 

اما اگر جمھورى .  ميگيرد
اسالمى برگ آخرش را بازى 
کند و به سمت جمعيت معترض 
در شھرھاى ايران شليک کند 
فرجامى جز رژيم سلطنت 

تنھا مرگ خودش .  نخواھد داشت
اگر با .  را سريعتر کرده است

مردم سازش کند باز ھم مورد 
 . يورش قرار خواھد گرفت

 

بيانيه سپاه ھم اکنون دارد اجرا 
سپاه قبل از اعالم نتيجه .  ميشود

دقيقا "  انتخابات"قطره چکانى 
. راى احمدى نژاد را منتشر کرد

از صندوق درآوردن احمدى 
نژاد بيان اين امر بود که 
جمھورى اسالمى حتى نميتواند 
عنصر تا مغز استخوان خودى 

مخالفين .  خودش را قبول کند
ھيچ بعيد نيست .  بجاى خود

راست افراطى و سپاه پاسداران 
و محافلى که اين طرح را پيش 
بردند دست به ترور و تصفيه 
ھاى درونى و بمب گذارى و 

اينھا .  رفتارى از اين قبيل بزنند
براى قيچى کردن مردم و 
ميليتاريزه کرده اوضاع ھزار 

راست .  مار در آستين دارند
افراطى براى مقابله با موسوى و 
رفسنجانى و خاتمى و ديگران و 
کنار زدنشان به عنوان 

آمريکائى و عوامل بيگانه و "
ترديد "  عناصر انقالب مخملى

اما مسئله اينست نه .  نميکند
اعتراض اين مردم به دعواى 

خالصه "  انتخابات"جناح ھا و 
ميشود و نه سپاه و نيروى 
سرکوب ميتواند چند ميليون را 

با اولين حمله به .  قلع و قمع کند
مردم بدنه نيروى سرکوب 
شکاف برميدارد و متالشى 

مردم در مقابل حمله .  ميشود
نيروى سرکوب ساکت نميشينند 
بلکه حمله متقابل به ارگانھاى 

 پيرامون خيزش توده ھای مردم 
 ...برای سرنگونی رژيم اسالمی 

 .دارد

 

ھر بار سرکوب کرده است، در 
دور بعدی مردم به تعداد وسيعتری 
به ميدان آمده اند و در اثر اين 
وضعيت جدال جناح ھا نيز تعميق 

اين شرايط بسيار .  يافته است
مردم از اين رژيم .  ناپايدار است

و .  اين رژيم را نميخواھند.  متنفرند
بنظر ميرسد که در اين دور از 
مبارزات اعتماد به نفس بی سابقه 

آنچه ما امروز .  ای بدست آورده اند
شاھد آن ھستيم در سی سال اخير 

از نظراتی به .  بی سابقه بوده است
. شباھت دارد 1357شرايط دوره 

ولی از نظراتی نيز راديکالتر و 
اين رژيم نميتواند .  ھشيار تر است

اين نسل را بيش از اين خاموش 
ممکن است برای يک مدت .  کند

کوتاه به خانه برش گرداند اما 
دوباره و اين بار با قدرت بيشتر به 

 .ميدان خواھد آمد

 

دولت احمدى نژاد  :سياوش دانشور
قرار بود چھره سرکوب عريان 

ھرچه در توان داشتند .  اسالمى باشد
. دريغ نکردند اما موفق نشدند

وضعيت امروز و درآوردن احمدى 
نژاد از صندوق بھترين بيان اين 
امر است که سياست سرکوب 
مستمر در کنار فقر و گرسنگى قابل 
. دوام نيست و شکست خورده است

 ١٨جمھورى اسالمى ھنوز ميتواند 
آذرھا را سرکوب کند  ١۶تيرھا و 

و يا فعالين سياسى و اجتماعى را با 
ھزار شيوه و پرونده سازى محدود 

اما وقتى سيل جمعيت در .  کند
. خيابان باشد اين غير ممکن است

اگر امروز سنگ تنھا وسيله دفاع 
در مقابل اوباش تا دندان مسلح 

فردا که يک جمعيت را به  ،است
شھريورى  ١٧رگبار ببندند و يا 

خودشان اذعان ميکنند  ،خلق کنند
مردم .  که سياست نظامى شده است

دست به اسلحه ميبرند و مراکز 
. قدرت رژيم را خلع سالح ميکنند

در ھمين رويدادھاى چند روز اخير 
چند کالنترى و مرکز نيروى 
. انتظامى خلع سالح شده است

اينطور نيست رژيم سرکوبش را 

١٠۵شماره   
 . سرکوب را سازمان ميدھند

 

چه سناريوھايی  :يک دنيای بھتر
محتمل است؟ تجديد مضحکه 
انتخابات؟ شمارش مجدد آراء و 
اعالم پيروزی موسوی؟ ادامه 
اعتراضات خيابانی و اعتصابات 
کارگری و عمومی؟ کداميک 
محتمل ترند؟ آيا جناح راست دست 
به يک عقب نشينی خواھد زد؟ 
معنای اين عقب نشينی برای رژيم 
چه خواھد بود؟ آيا مردم با سوت 
توقف جناح موسوی و اصالح 
گران حکومتی متوقف خواھند شد؟ 
به اين سناريوھای محتمل چگونه 

 بايد برخورد کرد؟

 

تا ھمينجا شورای  :علی جوادی
نگھبان قبول کرده است که به 
. شمارش مجدد آراء بپردازند
. موسوی و جناحش قبول نکرده اند

ميدانند چگونه صندوقھای رای 
خودشان اين .  شان را پر ميکنند

تجديد .  بھتر ميدانند.  کاره بودند
اين .  انتخابات يک احتمال است

سنگری است که رژيم ميتواند 
برای حفظ بنيانھای رژيم اسالمی 

در اين صورت .  به آن متوسل شود
اين يک عقب نشينی برای جناح 
راست و يا متضمن تحميل يک 
عقب نشينی جدی به اين جناح 

جناح راست چنين سناريويی .  است
و .  را به سادگی نخواھد پذيرفت

سئوال بعدی اين است که چه 
نيروھايی ميتوانند چنين سناريويی 

عقالی "اگر .  را متحقق کنند
دور ھم جمع شوند، اگر "  رژيم

نيروھای مرکز و راست دوم 
خرداد دور ھم گرد آيند شايد 
بتوانند به چنين راه حلی متوسل 

در ھر صورت نيروھای .  شوند
. جناح راست مقاومت خواھند کرد

بسادگی اين سنگر را از دست 
از طرف ديگر اين .  نخواھند داد

سناريو يک شکست برای خامنه 
وزن و .  ای و نيروھايش است

جايگاه واليت فقيه را به شدت 
و نفس اين .  تضعيف خواھد کرد

اما .  امر از احتمال آن ميکاھد
تشديد اعتراضات مردم ھر غير 

با تشديد .  ممکنی را ممکن ميکند
اعتراضات مردم ميتوان بسادگی 
شاھد آن بود که رژيم با قربانی 
کردن بخشھايی از جناح راست و 

يا چھرھايی از 
١۴صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ١۴صفحه     

آن بمظور حفظ خود عقب نشينی 
مساله اينجاست که چنين .  کند

عقب نشينی ھايی تنھا منجر به 
. تعرض بيشتر مردم خواھد شد

رژيم در بن بست مھلکی گرفتار 
اين سازشھای موقتی .  آمده است

پايدار .  ھم راه چاره شان نيست
تحوالت حاضر .  رفتنی اند.  نيست

اگر آغاز پايان رژيم اسالمی 
نباشد، يک فاز تعيين کننده در اين 

  .پروسه است

 

مردم با سوت موسوی و منتظری 
ھر .  و امثالھم متوقف نخواھند شد

نوع تالش موسوی در اين 
چھارچوب محکوم به شکست 

اما فراخوان ما به مردم اين .  است
است که در ابتدای راه متوقف 

به کم رضايت ندھيد، .  نشويد
تا استقرار .  کارشان را تمام کنيد

يک حکومت متضمن آزادی، 
برابری و رفاه مردم به تالشتان 

  .ادامه دھيد

 

روشن است که  :آذر ماجدی
نميتوان با قطعيت وقوع ھيچ 

قطعا .  سناريويی را پيش بينی کرد
با ارزيابی از روند اوضاع 
. ميتوان احتماالت را برشمرد

بنظر من رژيم تالش خواھد کرد 
تا مردم را عقب بنشانند و روانه 

آنگاه .  اگر موفق شود.  خانه کند
شرايط را برای حمله مجدد فراھم 

اکنون تا بازشماری .  خواھد کرد
اما اعالم .  آراء عقب نشسته است

کرده که ده روز بطول خواھد 
اين تالشی است برای .  انجاميد

رژيم .  بازگردان مردم به خانه
ميداند که اگر موفق شود اين موج 
اعتراضی را بشکند، آنگاه ميتواند 
کل جنبش را الاقل برای مدتی 

رژيم ميخواھد وقت .  عقب بنشاند
 .بخرد

 

از آنسوی بنظر ميرسد که مردم 
. کامال ھشيارند و تسليم نشده اند

عليرغم اين وعده ھا ھر روز 
تظاھرات کرده اند و تظاھرات 
بزرگ تری را برای فردا 

" نه"بايد .  دائما به عقب برانيم
اين .  مردم را تعميق کنيم

تحرکات و فعاليت ھا قطعا در 
شکل دادن به روند اوضاع موثر 

 .خواھد بود

 

ھر نوع تسليم  :سياوش دانشور
جناح راست به معنى بى 
اعتبارى تمام عيار خامنه اى و 
پرت شدن ابواب جمعى احمدى 
. نژاد و راست افراطى است

متقابال عدم تسليم آنھا به معنى 
رفسنجانى-کوبيدن کمپ موسوى

شمارش مجدد آرا .  خاتمى است  -
نميتواند به اعالم پيروزى 
موسوى منجر شود بلکه در 
بھترين حالت ميتواند نتيجه اين 

مخدوش "  انتخابات"باشد که 
است و بايد در فرصت ديگرى 

شايد اين راھى براى .  تجديد شود
از زير فشار بيرون آوردن 
خامنه اى و ھمينطور نسخه اى 
براى جمع کردن اوضاع فعلى 

اما اين نوشدارو ھمراه .  باشد
خود دولت احمدى نژاد را ساقط 

در فرداى چنين تصميمى .  ميکند
احمدى نژاد نميتواند سرکار 

حتى خود .  بماند و سقوط ميکند
جمھورى اسالمى نميتواند موقتا 

سوال اينست که .  آنرا نگھدارد
راست افراطى اين را ميپذيرد؟ 
به نظر من سياست شان از اول 
اينبود که نتيجه را قبول نکنند و 

سخنى "  کودتا"اگر بشود از 
بميان آورد ممکن است در چنين 
وضعيتى کودتاى يک جناح عليه 
جناح ديگر بطور واقعى صورت 

اين طيف از خامنه اى ھم .  گيرد
اگر فعال به .  عبور کرده است

سر آقا قسم ميخورد نيازش دارد 
و گرنه به بعد از خامنه اى فکر 

از طرف ديگر اعالم .  ميکند
چنين نتيجه اى تنھا شکستى 
براى احمدى نژاد و رھبر نيست 
بلکه جمھورى اسالمى را فاقد 
ھر نوع مشروعيت در باالترين 

اين موضوع .  ارگانھايش ميکند
براى کل جمھورى اسالمى گران 

راه ديگر اينست که .  تمام ميشود
شوراى نگھبان که خودش در 
اين ماجرا بى تاثير نبوده است 
بگويد احمدى نژاد برنده است و 
. مثال آرا مقدارى تغيير کند

سوالى که مقابل طيف متکى به 
قانون کمپ موسوى گذاشته 
ميشود اينست که گردن ميگذارد 

 پيرامون خيزش توده ھای مردم 
 ...برای سرنگونی رژيم اسالمی 
 . پنجشنبه فراخوان داده اند

 

تصور نميکنم که بازشماری آراء به 
اگر اين .  انتخاب موسوی ختم شود

موج ادامه يابد، تجديد رای گيری 
اين اما .  بيشتر محتمل بنظر ميرسد

مستلزم ادامه اعتراضات مردم 
در صورت ادامه اعتراضات .  است

به شکل کنونی، جناح راست چاره 
منتھی .  ای جز عقب نشينی ندارد

اين رژيم آنچنان متزلزل است که 
ھر نوع عقب نشينی در ھمانجا 
متوقف نميشود، و به عقب نشينی 

جناح .  ھای بيشتر منجرميشود
راست در موقعيت بسيار دشواری 

کامال آگاه است .  قرار گرفته است
که عقب نشينی بمعنای پذيرش 

از آنسوی .  ضعف و مرگ است
مقاومت موجب راديکاليزه شدن و 
گسترش جنبش اعتراضی 

راه پس و .  سرنگونی طلب ميشود
 .دير يا زود رفتنی است. پيش ندارد

 

ممکن است ظرف يکی دو روز 
آينده خامنه ای با تجديد انتخابات 

يا بايد چنين تاکتيکی .  موافقت کند
را اتخاذ کند يا اينکه منتظر 
درگيری و رودرويی ھای شديدتری 

بنظر من جامعه وارد يک .  باشد
دور بی ثباتی و التھاب سياسی شده 

به زير کشيدن جناح راست و .  است
بقدرت رسيدن جناح اصالحگرا نيز 

منتھی اين .  بنظر امکانپذير ميرسد
ھم يک شرايط کامال ناپايدار و 

مردم بر موسوی .  موقت خواھد بود
 . توقف نخواھند کرد

 

نقش طبقه کارگر و کمونيست ھا در 
راديکاليزه کردن شرايط بسيار 

کارگران بايد .  تعيين کننده است
ورود .  دست به اعتصاب بزنند

کارگران به صحنه شرايط را کامال 
ما بايد در .  تغيير خواھد داد

راديکاليزه کردن شرايط و در ارائه 
. نقد و آلترناتيو فعال و ھشيار باشيم

در افشای نقطه توقف ھايی که 
بورژوازی ميکوشد در مقابل 
مبارزه مردم بگذارد بايد پيگير 

بايد اين نقطه توقف ھا را .  باشيم

١٠۵شماره   
اينجا ھم قبول .  و يا قبول نميکند

در ھر .  نکردن محتمل تر است
صورت اين بن بست راه خروج 

" انتخابات"چون اساسا با .  ندارد
ايجاد نشده است بلکه مسئله 

 . آنرا تشديد کرده است" انتخابات"

 

طرفداران موسوى و جنبش 
ارتجاعى سبز در صورت تجديد 

حتما راضى خواھند "  انتخابات"
بود و آن را پيروزى نام خواھند 
گذاشت و مردم را به آرامش و 
شرکت گسترده تر در انتخابات 

اما .  تجديد شده دعوت خواھند کرد
مردمى که به بھانه موسوى به 
خيابان آمدند و اين اعتراضات را 
پيش بردند توقع شان در اينجا 

بيشتر محتمل است .  منجمد نميشود
که چنين تصميمى شعارھا را به 
طرف خامنه اى برگرداند و يا 
دستکم بحث نظارت بين المللى بر 

و يا شرکت احزاب "  انتخابات"
سياسى ديگر و مسائلى مانند لغو 
نظارت استصوابى و غيره را 

ھر تصميم جمھورى .  طرح کند
اسالمى که بيانى از سازش در آن 
باشد با تھاجم مردم روبرو ميشود 
و در پس آن کل رژيم به عقب 

اينھا با درآوردن .  رانده ميشود
احمدى نژاد از صندوق و مقاومتى 

يک مات  ،که با آن مواجه شدند
 . مات به نظامشان داده اند

 

چرخ از ھر طرف بچرخد 
جمھورى اسالمى پديده ضعيف تر 
و قابل تھاجم ترى براى مردم 

ھدف در ھر مقطع .  خواھد بود
مشخص بايد اين باشد که وقت 

مردم را  ،تجديد قوا نکنند ،نخرند
نقطه سازشى را  ،ساکت نکنند

جلوى مردم نگذارند و اعتراض 
مستقل مردم عليه بنيانھاى کل 

 . حکومت تشديد شود

  

چگونه ميتوان  :يک دنيای بھتر
کمونيسم و طبقه کارگر و حزب را 
در راس اين خيزش قرار داد؟ 
برای پيشروی و پيروزی اين 
اعتراضات چه بايد کرد؟ حلقه ھا 
و مولفه ھايی که بايد در دست 
گرفت کدام است؟ به سراغ کدام 
نيروھا بايد رفت؟ از چه بايد 
 برحذر بود؟ بر چه بايد تاکيد کرد؟

١۵صفحه    
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کمونيسم با حزب  :علی جوادی
سياسی خودش ميتواند در راس 
اين اعتراضات و جنبش قرار 

تصرف قدرت سياسی کار .  بگيرد
حزب سياسی کمونيستی از جنس 
حزب اتحاد کمونيسم کارگری 

از طرف ديگر طبقه کارگر .  است
بايد پا به اين ميدان مبارزه 

سازمانده و قدرتمند و .  بگذارد
مساله اين است که .  ھدفمند

رھبران عملی کارگری و فعالين 
راديکال سوسياليست کارگری 
بتوانند توده اين طبقه را در 
مبارزه برای سرنگونی رژيم 
اسالمی و استقرار يک حکومت 

حلقه .  کارگری به ميدان بکشانند
گرھی سازماندھی اين قشر 
راديکال و سوسياليستی طبقه 

طبقه کارگر بايد با .  کارگر است
پرچم آزادی، برابری و رفاه پا 

مساله اصلی .  بميدان بگذارد
سازماندھی شورايی و راه اندازی 
جنبش مجامع عمومی و قرار 
گرفتن در اين راس اين 

کارگر سنت .  اعتراضات است
شورايی و خاطره مبارزات 
کارگران صنعت نفت را در 

  .کارنامه تاريخ خود دارد

 

استراتژی حزبی ما در محوری 
ترين رکن خود تالش برای تامين 
ھژمونی سياسی بر جنبش 
سرنگونی از يکطرف و تدارک 
سياسی قيام کارگری برای فرود 
آوردن ضربه نھايی در پايه 
. ريزی حکومت کارگری است

يک شرط اصلی پيشروی در اين 
راه تامين ملزومات انتخاب 
سياسی چپ و کمونيسم توسط 

در اين .  بخشھای وسيع مردم است
 .زمينه بايد بيشتر صحبت کرد

 

ما يک وظيفه بسيار  :آذر ماجدی
. پيچيده و دشواری بر عھده داريم

برخی نيروھای چپ خوش 
خياالنه خود را فريب ميدھند و 
فکر ميکنند که قدرت در بغلشان 

فکر ميکنند با مزه .  خواھد افتاد
. مزه کردن دھان شيرين ميشود

يک تبليغات سطحی براه انداخته 

 

حزب بايد خود را و طبقه کارگر 
. را برای اين شرايط آماده کند

سرنگونی رژيم اسالمی منجر به 
شکل گيری تالطمات و بی ثباتی 

در اين .  سياسی خواھد شد
شرايط کمونيسم امکان رشد 

در اين شرايط .  سريع پيدا ميکند
طبقه کارگر بايد برای رھبری 
انقالب و بدست گرفتن سرنوشت 
. جامعه بدست خود آماده شود

انقالب کارگری به احتمال بسيار 
زياد پس از سرنگونی رژيم 
. اسالمی شکل خواھد گرفت

وظيفه بسيار مھمی بدوش حزب، 
نيروھای کمونيسم کارگری و 
طبقه کارگر برای نجات جامعه 
از فقر و فالکت، اختناق و 
سرکوب، تبعيض و بيحقوقی 

بايد برای اين شرايط .  قرار دارد
آماده شد و آرايش الزم را بخود 

 .گرفت

 

وضعيت  :سياوش دانشور
امروز بھترين دوره براى کارگر 

ما وارد .  و کمونيسم است
دورانى شديم که ميتوان ادعانامه 
نسلھا از کارگران و مردم 
محروم را برسر جمھورى 
اسالمى سرمايه داران بکوبيم و 
قدرت را از دستشان درآوريم و 

طبقه .  برنامه مان را اجرا کنيم
کارگر و کمونيسم در سرنگونى 
جمھورى اسالمى از ھر نيروى 
. مخالف ديگرى دينفع تر است

مھمترين مسئله سياسى در 
ايندوره بدست گرفتن ابتکار 
عمل سياسى توسط کارگر و 

فاز کنونى به .  کمونيسم است
جنبش ما امکانات ميدھد که 
وسيعا طرح شود و بعنوان يک 
انتخاب جامعه مورد توجه قرار 

براى اينکار بايد در ھمين .  گيرد
 . مقياس قد علم کرد

 

اوال کوبيدن مستمر نقاط سازش 
چه در باال و توسط حکومتيھا و 
چه توسط رسانه ھاى رسما 
مزدور سرمايه و نيروھاى دست 
راستى اپوزيسيون يک کار 
تعطيل ناپذير کليه نيروھاى 
سياسى و مردمى است که به يک 
تحول راديکال و بنيادى فکر 

سرنگونى جمھورى .  ميکنند
اسالمى گام ضرورى امروز 

 پيرامون خيزش توده ھای مردم 
 ...برای سرنگونی رژيم اسالمی 

اند و فکر ميکنند ميتوانند از اين 
اين .  طريق قدرت را بدست بگيرند

 .يک اشتباه محض است

 

اکنون به راحتی ميتوان گفت که 
کمونيسم در جامعه ايران دارای 

اميال و ايده .  يک سنت پايدار است
ھا و خواست ھای کمونيسم 

ما بايد .  کارگری در جامعه جا دارد
بر اين سنت اتکاء کنيم و بکوشيم 
بيش از ھر چيز کمونيسم کارگری 
را بعنوان يک جنبش تقويت کنيم و 

بايد کمونيسم .  گسترش دھيم
کارگری بتواند در شمايل يک 

اجتماعی   –آلترناتيو معتبر سياسی 
اين .  در جامعه عرض اندام کند

. بيش از ھر چيز بعھده ما است
تالش برای متشکل کردن رھبران 

 –عملی و کارگران راديکال 
. سوسياليست يک امر اساسی است

اين کار در شرايط اعتالی سياسی 
سھل تر و سريع تر قابل انجام دادن 

 .است

 

بايد بکوشيم مردم و کارگران را به 
ساختن شوراھای مردمی و 
کارگری در منطقه، محله و محيط 

مردم بايد متشکل .  کار ترغيب کنيم
تشکالت توده ای در چنين .  شوند

شرايطی نقش بسيار تعيين کننده ای 
در شرايط تالطم .  ايفاء ميکنند

سياسی ھمه اين کارھا سريعتر و 
بعالوه بايد .  آسانتر به پيش ميرود

بکوشيم که چپ در جامعه و 
ھواداران سوسياليسم را منسجم تر 

اکنون اين صف بسيار پراکنده .  کنيم
جنبش ھای ديگر سريعا دارند . است

چپ و .  خود را آرايش ميدھند
راه حل .  کمونيسم ھم بايد چنين کند

نھايی اين بحران سياسی در دست 
يا جنبش .  دو نيرو و دو جنبش است

راست محافظه کار پرو غرب 
قدرت را بدست ميگيرد و با 
برقراری يک نظام سرکوب و 
خفقان سرمايه داری را بکار 

يا جنبش کمونيسم .  مياندازد
کارگری قدرت را بدست مياورد و 
سوسياليسم، آزادی و برابری، رفاه 
و سعادت را در جامعه جاری 

 . شق سومی نيست. ميکند

١٠۵شماره   
به کم رضايت  ،نميخواھيم.  است

آزادى  ،قبول نداريم ،نميدھيم
وعده قبول  ،مشروط نميخواھيم

 ،قانون را ما تعيين ميکنيم ،نداريم
 ،تسليم نيروى سرکوب نميشويم

اعتراض و تشکل و تحزب حق 
و مرگ بر ارتجاع بايد  ،ماست

منش سياسى نيروھاى راديکال و 
 . مردم عاصى به اين وضعيت باشد

 

ثانيا بايد اين جنبش پرچم و 
سوسياليسم .  الگويش را نشان دھد
کارگران .  حکومت شوراھا است

بايد ھمه جا شوراھايشان را برپا 
شوراھاى امروز بعنوان .  کنند

 ،ارگانھاى اعمال اراده توده اى
ارکانھاى بسيج و بميدان کشيدن 

و  ،طبقه کارگر در جدال سياسى
ارگانھاى قيام کارگرى يک ابزار 

اعمال .  حياتى طبقه کارگر است
اراده توده اى ھرجا و به طرق 
مختلف معنى اش اينست که طبقه 
کارگر و توده مردم ناراضى 
بخشى از قدرت را از آن خود 
ميکنند و از ھمين موضع با قدرت 

مقابله با .  فائقه در مى افتند
جمھورى اسالمى و عقب راندنش 
و حتى تحميل ھر عقب نشينى به 
آن در گرو وجود سازمانھاى 
متشکل کننده توده وسيع طبقه 

نه .  کارگر و مردم محروم است
فقط بايد در کارخانجات و محالت 
کارگرى شوراھا را ايجاد کرد 
بلکه بايد براى اعمال سياست 
. کنترل کارگرى وسيعا بميدان آمد

امروز دارد شرايط براى اين 
سياست و ايجاد سنگرھاى محکم 
طبقه کارگر براى خيز برداشتن به 
 .طرف قدرت سياسى آماده ميشود

 

ثالثا کارگران کمونيست و 
سوسياليست و پيشرو بايد متشکل 

بدون سازمان .  و متحزب شوند
توده اى و حزبى دراين جدال کار 

طبقه کارگر .  زيادى نميتوان کرد
در تمام سطوح بايد سطح تشکل 
يابى و دخالت در سياست در ابعاد 
ماکرو و سبک کار و روش 
مبارزه اش را مطابق ايندوران 

کارگر و .  تغيير دھد و باال ببرد
کمونيسم با اين اقدامات و وارد 
شدن به اعتراضات و اعتصابات 
سراسرى ميتواند بسرعت در راس 
جنبش براى سرنگونى جمھورى 

اسالمى و 
١۶صفحه   
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برپائى يک جامعه آزاد و 
 . خوشبحت قرار بگيرد

 

رابعا در ايندوران بايد به قطب 
چپ .  بنديھاى اجتماعى فکر کرد

و راست جامعه در اين روند 
صف آرائى شديدى خواھند 

آلترناتيو چپ و آلترناتيو .  داشت
راست نھايتا در مقابل جامعه قرار 

از نظر ما انقالب .  ميگرد
کارگرى و حکومت کارگرى 
قطبنماى پيروزى کمونيسم و 
جناح چپ جامعه در مقابل کمپ 

ھمينجا بايد تصريح .  راست است
کرد که ايندوران در عين حال 
دوره برجسته شدن تمايزھاى 
. سياسى و طبقاتى و جنبشى است

آنچه که بايد اکيدا از آن برحذر 
بود اينست که کمونيسم و طبقه 
کارگر را وارد ائتالفھاى طبقه 

تامين استقالل سياسى .  حاکم نکرد
جنبش کمونيستى طبقه کارگر در 
اين دوران مھمتر از ھر وقت 

اما اين يک امر .  ديگر است
ايدئولوژيک نيست بلکه امرى 

کمونيسم .  سياسى و پراتيکى است
بايد بتواند در ھر مرحله و نقاط 
عطف ايندوره بعنوان نيروى قابل 

راه حل و سياست .  اتکا قد علم کند
و تاکتيک خودش را در مقابل 
جامعه بگذارد و دست باال پيدا 

با فرض و تاکيد اساسى .  کند
بايد کمونيسم به  ،براين مسئله مھم

پرچم اردوى چپ و نيروى پيشرو 
اين .  و سکوالر جامعه تبديل شود

در گرو برجسته شدن آلترناتيو 
کارگرى بعنوان يک راه حل 

 . مطلوب و ممکن است

زنده  ،مرگ بر جمھورى اسالمى
پرچمى است  باد حکومت کارگرى

که ھر نيروئى که خود را متعلق 
به اين آرمان اجتماعى ميداند 

 "رژيم اسالمی
 گفتگوی تلويزيون جی ام با آذر ماجدی

 
در انگلستان با  GMTVخرداد، تلويزيون جی ام  26روز سه شنبه 

آذر ماجدی، رئيس سازمان آزادی زن، گفتگويی در مورد اوضاع 
گوينده بعد از معرفی آذر و اشاره به اينکه وی در .  ايران ترتيب داد

در ايران بوده و در اعتراضات شرکت داشته   58-1357سال ھای 
آذر ماجدی به گسترش .  است، نظر او را در مورد اوضاع پرسيد

اعتراضات و خشونت پليسی اشاره کرد و گفت بنظر ميرسد که اين 
گوينده بالقاصله نظر خبرنگار روزنامه .  آغاز پايان رژيم اسالمی است

فايننشيال تايمز که از تھران در تماس تلفنی با استوديو بود، در مورد 
او با نظر آذر بشدت مخالفت کرد و اعالم داشت .  اين گفته آذر جويا شد

.  مردم در ايران انقالب نميخواھند و خواھان يک تکامل ھستند"که 
مردم کمی آزادی بيشتر ميخواھند، ميخواھند بتوانند نظرشان را اعالم 

 ."کنند، بتوانند تی شرتی را که ميخواھند بپوشند

 

مساله اين نيست که مردم : "  آذر ماجدی در رابطه با اين صحت گفت
مساله اينست که اگر مردم آزادی ميخواھند، اگر . انقالب ميخواھند يا نه

برابری بيشتر ميخواھند، اگر زنان قرار است آزاد بشنوند و برابر 
باشند، که بايد در ھمينجا بگويم جنبش زنان در ايران قدرتمندترين 
جنبش زنان در دنيا است، اگر قرار باشد که جامعه ای آزادتر و برابر 
تر داشته باشيم و محدوديتی بر لباس پوشيدن نباشد، بايد جمھوری 

موسوی يکی از مھره ھای اين .  موسوی مساله نيست.  اسالمی برود
در زمان نخست وزيری او تعداد بسياری را اعدام کرده .  رژيم است

 ."مردم از موسوی عبور خواھند کرد. اند

 

رسانه ھای بين المللی تالش بسياری دارند که مبارزه مردم را به 
اين بخشی از مھندسی افکار .  طرفداری از موسوی محدود کنند

ھمه بوی .  عمومی است که بخشی از شغل شريف اين رسانه ھا است
الرحمن رژيم اسالمی را شنيده اند، دارند سعی ميکنند که عواقب آن را 

از عميق شدن اعتراضات و .  از انقالب مردم ميترسند.  محدود کنند
از اين رو تصويری بسيار سطحی و .  مبارزات مردم ميترسند

 .غيرواقعی از مبارزات و مطالبات و اميال مردم ارائه ميدھند
 

مردم اين رژيم را .  مردم ايران حکم به رفتن رژيم اسالمی داده اند
زنان ميدانند که تا زمانيکه اين رژيم پابرجا است نميتوانند .  نميخواھند

 .از حجاب خالصی يابند، رنگ آزادی و برابری را ببينند

 زنده باد آزادی زن

 سازمان آزادی زن
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 پيرامون خيزش توده ھای مردم 
 ...برای سرنگونی رژيم اسالمی 
 . ميتواند حول آن جمع شود

 

و باالخره ايندوران مباحث قديمى و 
جديد بار ديگر در تماميت آن روى 
صحنه مى آيند و بسيارى به سرعت 

شتاب اوضاع .  تعيين تکليف ميشوند
شتاب حل و فصل مباحث را تعيين 

کمونيسم کارگرى در قلمرو .  ميکند
فکرى و سياسى و مقابله با کمپ 
ارتجاع و سرمايه دارى جنگى 

تبئين .  تعيين کننده و سھمگين دارد
و متدولوژى مارکسيستى براى 
اينروزھا از نان شب واجب تر 

اين دوره اى است که بايد با .  است
پراتيک و سياست کمونيستى 
حقانيت کمونيسم مارکس و منصور 
حکمت را در جامعه اى که بيش از 
ھر جاى جھان تشنه آزادى و 
. سوسياليسم است به کرسى نشاند

فعاليت کمونيستى در ايندوره بايد نه 
فقط خود را به سطح تحوالت 
برساند بلکه بايد در کشمکشى ھر 
روزه براى رھبرى و آلترناتيو 

زمين سياست .  سياسى خود بجنگد
 ،را کسى بسادگى واگذار نميکند

بايد در ھر سنگر  ،بايد آن را گرفت
 . آن پيروز شد

 

در باره خطوط مشخص تر 
استراتژى کمونيستى کارگرى در 
ايندوران بايد جداگانه صحبت کرد 
اما ھمين امروز بايد اين اقدامات را 

اين شرط .  در دستور گذاشت
پيشروى  کمونيسم و طبقه کارگر 
در دل اين تحوالت و باز کردن افق 

 . *پيروزى کارگرى است

 

آغاز پايان "

١٠۵شماره   

!کارگران  
!عليه سرمايه دارى بپاخيزيد  
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گفتگوى زير با منصور :  توضيح
سال پيش و  ١٠حکمت مربوط به 

متد و .  اوج دوران خاتمى است
روش برخورد به گرھگاھھاى 
اوضاع سياسى ايران در اين 

 ،احتماالتى که برميشمارد ،مطلب
و  ،جنگ جناح ھاى رژيم اسالمى

تفکيک انقالب و سرنگونى براى 
. اوضاع امروز بسيار مفيد اند

خواندن دقيق اين مطلب را به 
. خوانندگان نشريه توصيه ميکنيم

 سردبير
 

گفتگوى نشريه پوشه  
 با منصور حکمت

 

با تشکر از شما  :سياوش مدرسى
که اين مجال و فرصت را در 
اختيار ما گذاشتيد تا گفتگويى در 
. مورد اوضاع ايران داشته باشيم

اجازه بدھيد از دعواى جناحھا 
تان با  شما در مصاحبه.   آغاز کنيم

نشريه انترناسيونال بر توازن 
قواى جديدى که بين اردوى 
سرنگونى طلبى در ايران و کليت 
نظام اسالمى بعد از رويدادھاى 
تابستان اخير و ھمچنين تشديد 
اختالفات درونى ھيات حاکمه 

در چند .  ايد اسالمى، تاکيد داشته
ھفته اخير مبارزه و حذف 

ھاى کليدى جناح مقابل با  مھره
اتکا به قوانين جمھورى اسالمى 

اى عمال  خامنه.  تشديد شده است
در حمايت از خاتمى سخن گفت و 
حضور اجرايى ھاشمى 
رفسنجانى در ميدان سياست 
حکومت اسالمى دستکم بعنوان 
رئيس مجلس آتى، به شدت زير 
سؤال رفته، مفسرين غربى به اين 
رويدادھا با ديد مثبت مينگرند تا 

اى ارزشى  جائى که براى خامنه
آيا از نظر شما .  اند بيشتر قائل شده

بندى جديدى در ھيات  شاھد دسته
حاکمه ايران ھستيم؟ نقش و سھم 
مردم در اين رويدادھا و در مقطع 

 کنونى کدام است؟ 

 

به نظر من  :منصور حکمت

محافلى در اين ميان جا عوض 
کنند، يا کشمکش جناحھا براى 

ھايى فروکش کند، اما اصل  دوره
تقابل بر سر جاى خود خواھد 
ماند و دوباره حتى حادتر از قبل 

بنظر من کار اين دو .  سر ميکشد
جناح زير فشار مردم به 

  .رويارويى نظامى خواھد کشيد

 

رفسنجانى سايبانى براى يک 
. استراحت موقت بيش نيست

خود شخص رفسنجانى آن وزنه 
ھيچکس ديگر .  سابق را ندارد

سال  ٦در اين حکومت اتوريته 
اگر نقشى پيدا کند .  قبل را ندارد

نه بعنوان قدرتى بر فراز دو 
جناح بلکه بعنوان واسطه و 
ابزار يک سازش کوتاه مدت 

  .ميان آنھا خواھد بود

 

شما در ھمان  :سياوش مدرسى
سياست "ايد که  مصاحبه گفته

سرکوب نميتواند ديگر پرچم 
، از نظر "وحدت جناحھا باشد

ھا  شما کدام سياست و کدام مولفه
در کوتاه مدت و يا طوالنى مدت 
جناحھاى متخاصم حکومت 
اسالمى را متحد نگاه خواھد 
داشت؟ و آيا اساسا چنين اتحادى 
براى بار ديگر ممکن خواھد 

 بود؟ 

 

چنين سياستى  :منصور حکمت
بنظر من حتى ترس .  وجود ندارد

از يک خيزش قريب الوقوع 
مردم ھم نميتواند متحدشان کند، 
چون ميفھمند که ديگر دير است 
و از آنوقت سِر عافيت طلبى 
فردى و محفلى به جان ھم 

وقايع دانشگاه بنظر من .  ميافتند
اين را نشان داد که به مرگِ ھم 

نشان داد که دشمنى .  اند راضى
در ميان اين جناحھا چقدر عميق 

بحث در درون رژيم .  است
اسالمى بر سر اتحاد جناحھا 
نيست، بلکه بر سر ھژمونى 

مادام که رژيم از .  جناحى است
پائين مورد تھديد بالفعلى نبود، 
اين ھژمونى ميتوانست بر مبناى 
تناسب قواى داخلى جناحھا تعيين 

اما تھديد .  و اعمال بشود
سرنگونى باعث ميشود که 
ھژمونى جناحى از يک سو 
تناسب قواى رژيم و مردم را به 

 گفتگوى نشريه پوشه
 با منصور حکمت 

بندى اصلى درون رژيم  دسته
اين .  اسالمى دست نخورده است

بندى از يک مساله الينحل در  دسته
بنياد وجود رژيم اسالمى مايه 
ميگيرد و آن چگونگى بقاى 
حکومت در مواجھه با مردمى است 

اند و  که حکم به رفتن آن داده
دورانى که در آن جايى براى چنين 

جمھورى .  رژيمى باقى نمانده است
اسالمى يک پديده سياسى سپرى 

سؤال اين است که چه به .  شده است
ھر دو جناح اين .  سرش خواھد آمد
ھر دو جناح به .  حقيقت را ميدانند

انحاء مختلف خود را بعنوان ناجى 
و يا تنھا اميد رژيم اسالمى معرفى 

ھر دو جناح ديگرى را .  ميکنند
تلقى "  نظام"عامل ضعف و تالشى 

اين جدالى بر سر نحوه .  ميکنند
اداره اقتصاد کشور و يا جايگاه 
مديران و تکنوکراتھا در يک نظام 

يکى خود را .  اسالمى و غيره نيست
اسم گذاشته است، "  ارزشھا"جناح 

يعنى ميگويد دارد از نفس اسالميت 
حکومت دفاع ميکند، ديگرى پرچم 

را بلند کرده و "  توسعه سياسى"
منظورش ايجاد سازشى جديد با 
بخشھاى نزديکتر اپوزيسيون و 
تالش براى گسترش پايه حکومت 

و "  خودى"تعريف مقوله .  است
، يعنى تعريف "غيرخودى"

نيروھاى واقعا مدافع بقاى حکومت 
. اسالمى، به مرکز جدل رانده شده

اين شکاف به نظر من پرشدنى 
نيست، چون خطر سرنگونگى رفع 

اين يک سرازيرى .  شدنى نيست
سياسى است که آخرش سقوط رژيم 

در متن يک بحران .  اسالمى است
اقتصادى که جمھورى اسالمى 
. کوچکترين مسکـّنى براى آن ندارد

در متن يک فقدان مشروعيت 
آشکار، و در مواجھه با مردمى که 
ديگر معلوم شده است در کمين 
حکومت ھستند، ھيچيک از جناحھا 

تقابل .  جايى براى عقب نشينى ندارد
اين دو جناح، يکى جناح حفظ 
حکومت با تشديد سرکوب، و 
ديگرى جناح تعديل حکومت و 
تالش براى شکل دادن به يک 

اش را  جمھورى اسالمى دوم که پايه
روى يک ائتالف سياسى وسيعتر 
قرار داده باشد، يک تقابل العالج 

ممکن است اشخاص يا .  است

١٠۵شماره   

نفع مردم دگرگون کند و از طرف 
ديگر حکومت را از شکافھايش 

اگر فالن شخصيت دو .  بترکاند
خردادى رژيم مطمئن باشد که يک 
کاسه شدن قدرت راستھا به معنى 
حاد شدن تقابل حکومت مردم و 
رژيم و شورش عليه حکومت 
خواھد بود و جمھورى اسالمى در 
مقابل اين شورش شکست 
ميخورد، آنوقت، ھمانطور که 
نورى در دادگاه دارد ميگويد، به 
ھيچ قيمت ھژمونى راست را 

اين ديگر بحث دست .  نميپذيرد
اندازى به اين يا آن حساب بانکى 
و بنياد و صنعت و نھاد سياسى و 
. نظامى نيست، صحبت بقاء است

اى که  چى اى به ھمين ترتيب خامنه
توسعه "ميداند از پِس بحِث 

" غيرخودى"نيروھاى "  اقتصادى
رشد ميکنند و پنبه کل نظام را 

اش  ميزنند و پس فردا مردم عمامه
اش ميکنند،  را برميدارند و محاکمه

ھا  ھرگز به ھژمونى دو خردادى
کار از اين حرفھا .  تسليم نميشود
  .گذشته است

 

از نظر شما  :سياوش مدرسى
طلب اردوئى يک  اردوى سرنگونى

سؤال .  نيست"  ھمه با ھم"دست و 
اين است که چرا احزاب و 

طلب پروژه  سازمانھاى سرنگونى
و يا حکومت آلترناتيوشان را بجز 
مواردى معدود، کمتر مطرح 

ترين  ميکنند؟ از نظر شما عمده
آلترناتيوھاى حکومت اسالمى 

 ھا ھستند؟  کدام

 

به اين دليل ساده  :منصور حکمت
که آلترناتيو حکومتى ھمه 
نيروھاى اصلى جامعه براى مردم 

بنظر من .  معلوم و دانسته است
اى  تصوير خام و نسبتا کودکانه

بخصوص ميان 
١٨صفحه   
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سياسيون مھاجر ايرانى در اروپا 
از عالم سياست وجود دارد که 
فکر ميکنم شايد تحت تاثير روايت 

ھاى غربى  تلويزيونى انتخابات
گونه  "ديسنى"در اين دنياى .  است

ھايشان را  سياست، احزاب پالتفرم
ميدھند، شب در تلويزيون راجع 
به آن بحث ميکنند، بعد مردم سِر 
شام و در رختخواب و سِر کار 

ھا را مقايسه ميکنند و  اين پالتفرم
تصميم ميگيرند که سر جمع کدام 
پالتفرم به مزاجشان سازگار است 
و روز انتخابات ميروند و به آن 

اما نه در اروپا و نه .  راى ميدھند
. در ايران، قضيه اين نيست

احزاب سياسى، بعنوان بخشھاى 
ھاى سياسى، با  متشکل جنبش

ھايى کمابيش آشنا براى مردم،  افق
با مشخصات سياسى و 
ايدئولوژيک و شعارھايى که 
بعضا صد سال قدمت دارند جلوى 

بخشھاى .  اند ھم صف کشيده
مختلف مردم بسته به فضاى 
جارى جامعه ھر بار به چپ و 
. راست و مرکز جلب ميشوند

سؤال عمومى معموال اين نيست 
که پالتفرم احزاب چيست، بلکه 
اين است که اوال، جنبش اجتماعى 
پشت اين احزاب چه موقعيت 
ماکروى متفاوتى خلق ميکند، چه 
چيز را پايان ميدھد و چه روندى 
را آغاز ميکند و ثانيا، کدام جنبش 
و احزابش واقعا قدرت پيروزى 

وقتى مردم انگستان .  دارند
جانشان از تاچريسم به لبشان 

کارھا راى  ميرسد، عليه محافظه
اما در ميان احزاب .  ميدھند

اپوزيسيون ميروند و حزب 
لـِـيبــِـر را انتخاب ميکنند، حتى 
اگر پالتفرم ليبر رسما ادامه 

. کارھا باشد ھاى محافظه سياست
چون بطور اجتماعى، در تلقى 
عمومى مردم، از نظر عينى، ليبر 
تنھا آلترناتيو معتبر موجود در 

  .کارھاست مقابل محافظه

 

به ھر يک از اھالى ايران 
مراجعه کنيد به شما خواھد گفت، 
و منھم ميتوانم به شما بگويم، که 
ھر کدام از اين نيروھا سر کار 
. بيايند ايران به چه شکلى درميآيد

مصدقيون و جمھورى خواھان 
متفرقه، عظمت طلبھاى ايرانى 

افق . ھمه به اين صف تعلق دارند
سياسى اين جريان تبديل ايران به 
. چيزى مانند مصر يا ترکيه است

يک نيروى سوم، و بنظر من 
ثبات و از نظر سياسى عقيم  بى

نيز وجود دارد و آن يک ائتالف 
مذھبى و شرقـــزده متشکل   - ملى

از اپوزيسيون پروخاتمى امروز، 
ستيز و  کمونيست"  دگرانديشان"

اين .  بخش اعظم چپ سنتى است
جريان امروز بصورت يک 
جبھه اعالم نشده در داخل و 
. خارج کشور فعال است

شخصيتھا و سنتھا و دستور کار 
و مراسم و اعياد و زبان مشترک 

اين .  خودش را ايجاد کرده است
جريان به نظر من فقط تا زمانى 
ميتواند مطرح باشد که رژيم 
اسالمى ھست و الجرم بحث 

زوال .  تعديل آن مطرح است
رژيم اسالمى پايان عمر مفيد اين 

  .نيروى سوم است

 

شما در ھمان  :سياوش مدرسى
مصاحبه در واقع سير سرنگونى 
جمھورى اسالمى را از سير يک 
انقالب اجتماعى، بنوعى جدا 
تر  ميکنيد و يا به بيان درست

پايان کار جمھورى اسالمى را 
اى در سير آتى انقالب در  نقطه

ھاى  لطفا زمينه.  ايران ميدانيد
ادغام يا انفکاک اين دو مقطع را 

  .بيشتر برايمان توضيح بدھيد

 

شايد به دليل  :منصور حکمت
استبداد طوالنى و اين واقعيت که 
حکومتھاى استبدادى را بايد 

ھاى ايران  بزور پايين کشيد، چپ
عادت دارند دو مقوله سرنگونى 
. و انقالب را ھميشه با ھم ببينند

بنظر من اين دو مقوله لزوما 
واضح است .  ھميشه با ھم نيستند

که رژيم اسالمى با مسالمت 
بزير کشيده نميشود و مردم 
ناگزير خواھند شد زور بکار 

اما ھر اعمال فشار و زور . ببرند
از جانب مردم، يک انقالب 

بنظر من جمھورى .  نيست
اسالمى که ھم اکنون در مقابل 
معضالت اقتصادى ايران به 
زانو درآمده است، حکومتى 
است اسالمى در يک موقعيت 
ضد اسالمى در برابر مردمى 

 گفتگوى نشريه پوشه
 ...با منصور حکمت  

کسى منتظر مطالعه پالتفرم کسى 
مشکل بر سر ترسيم خطوط .  نيست

بلکه بر سر .  نظام آتى نيست
بر سر .  استراتژى سرنگونى است

پيدايش نيرويى است که مردم آن را 
قادر به رھبرى يک مبارزه 

  .اى عليه رژيم اسالمى بيابند ريشه

 

در پاسخ به بخش دوم سؤال، روشن 
ھاى  است که اپوزيسيون ايران طيف

سير رويدادھا ميتواند .  متنوعى دارد
ھا را براى  ھر يک از اين طيف

اما .  اى به قدرت پرتاب کند دوره
سؤال اصلى اين است که کدام 
جنبشھا و جريانات سياسى، کدام 
احزاب به معنى وسيع کلمه، 
ميتوانند قدرت را نگاه دارند و يک 
موقعيت اجتماعى و سياسى ادامه 
کار و بازتوليد شونده براى يک 

بنظر من .  دوره را بوجود بياورند
اينجا ديگر دو جنبش و جريان 

يکى کمونيسم کارگرى است .  ھست
و ديگرى ناسيوناليسم محافظه کار 

مابقى جريانات در .  طرفدار غرب
کشمکش اين دو جريان اصلى به 

منظورم .  حاشيه پرتاب خواھند شد
از کمونيسم کارگرى فقط حزب ما 
. يا فقط يک حرکت حزبى نيست

منظورم آن جنبش وسيع اجتماعى و 
طبقاتى است که بر مبناى يک پرچم 

که مفاد (ماکزيماليستى کمونيستى 
، با افق )آن در برنامه ما آمده است

و اساسا به "  سوسياليسم فورا"
نيروى راديکاليسم طبقه کارگر قد 

اين جنبش، بعالوه، .  علم ميکند
پرچم سکوالريسم و اسالم زدايى، 
پرچم رھايى زن، پرچم رفع 
تبعيض در ھمه اشکال آن و پرچم 
نوگرايى و خالصى از سنتھا و 
اخالقيات کھنه را بدست دارد و 
بنظر من مورد حمايت پرشور 
اکثريت مردم کشور و افکار 
. عمومى پيشرو جھان خواھد بود

اين قطب معتبر چپ در جامعه 
در مقابل، حزب .  ايران خواھد بود

راست، يعنى محافظه کاران و 
مليّون طرفدار غرب، مورد حمايت 

ھا و بنگاھھا و دول غربى  سرمايه
اين طيف فقط شامل .  خواھند بود

بنظر من .  سلطنت طلبان نيست
ھاى مختلف جبھه ملى،  شاخه

١٠۵شماره   
ضد اسالمى، و زير فشار مردم 

اين روند ميتواند .  کنار خواھد رفت
جنبش .  اشکال مختلفى بخود بگيرد

تظاھراتى و اعتصابى، 
ھاى مدنى وسيع مردم،  نافرمانى

خوردھاى موضعى با  و زد
حکومت، کودتا و ضدکودتا، 
انتخاباتھا و لغو انتخاباتھا ھمه 

اما ماحصل اين روند .  اند محتمل
نھايتا از ميدان خارج شدن رژيم 

اين تازه بنظر من .  اسالمى است
ميتواند شروع يک انقالب در 

انقالب کارگرى، .  ايران باشد
اين را براى .  انقالب کمونيستى

بنظر من .  تبليغ و تھييج نميگويم
اوضاع بورژوازى ايران وخيم 

اش رفتنى  حکومت فعلى.  است
جايگزين کردن بدون واسطه . است

 اين حکومت با يک حکومت پليسى
نظامى که قادر به برقرارى يک   -

اختناق مشابه و ممانعت از 
گسترش جنبش کمونيستى و چپ و 
آزاديخواھى در ايران بشود ابدا 

چنين تالشى به احتمال .  ساده نيست
قوى فورا توسط مردم به رھبرى 
چپ در ھم شکسته ميشود، از 
طرف ديگر تصور برقرارى يک 
نظام پلوراليستى و در ھمان حال 
ممانعت از پيشروى و پيروزى 

کمونيسم کودکانه "  انتخاباتى"
حتى برقرارى دوفاکتوى .  است
ھاى سياسى براى يک دوره  آزادى

دو ساله به عروج يک کمونيسم 
دھھا ميليون نفرى در ايران ميدان 

در نتيجه يک فرصت .  ميدھد
تاريخى مھم براى جامعه ايران 

اينجا ديگر .  دارد فراھم ميشود
درود بر فدايى، سالم بر "بحث 
بيست سال گذشته .  نيست"  مجاھد
بنيادھاى کمونيسم ايران .  است

تر و آمادگى  امروز بسيار محکم
سياسى، سازمانى، فکرى و روحى 
کمونيسم کارگرى براى دخالت در 
اوضاع بسيار بيشتر از دوران 

بنظر من تخريب .  است ٥٧انقالب 
جمھورى اسالمى، تازه ميدان را 

تر نيروھاى  براى جدال جدى
  .اصلى طبقاتى در ايران باز ميکند

 

وضع اقتصادى  :سياوش مدرسى
. ايران بشدت نابسامان است

کارشناسان اقتصاد بازار معتقد 
ھستند که براى بازسازى اقتصاد 
ايران حتى شبيه دوران قبل از 
انقالب به بيست تا سى سال زمان 

مدتى .  نياز ھست
١٩صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ١٩صفحه     

که طى آن مردم بايد رياضت کشى و کار 
بيشتر بکنند تا ضايعات حکومت اسالمى را 

کدام آلترناتيوى قادر است به اين .  برطرف کنند
وضعيت سياه اقتصادى نقطه پايانى بگذارد و 

 از چه طريق؟ 

 

و از طريق يک .  سوسياليسم :منصور حکمت
اين .  انقالب کارگرى، يک انقالب کمونيستى

البته به اين معنى نيست که راست طرفدار 
دارى ايران، روى کاغذ راه  غرب، و سرمايه

بنظر من موقعيت .  خروج اقتصادى ندارد
اقتصادى کشورھايى نظير ايران، يعنى 
کشورھاى کاپيتاليستى توسعه نيافته اما بزرگتر 

تر، بسيار تابع اوضاع سياسى آنھا  و پرجمعيت
بعبارت ديگر .  و رابطه آنھا با غرب است

. اند موانع اصلى رشد کاپيتاليسم ايران سياسى
تر، به  ھمه معنى داخلى کلمه، ھم از آن مھم

کاپيتاليسم .  معناى ژئوپوليتيکى و جھانى کلمه
ايران، نظير ترکيه يا برزيل يا تايلند، بايد در 

اينکه سرمايه جھانى .  يک متن جھانى رشد کند
و نھادھا و بنگاھھاى عظيم فراکشورى با 
کشورى مانند ايران چه ميکنند، چقدر آن را به 
کانونى براى توليد و انباشت بدل ميکنند يا 
خير، قبل از ھر چيز تابعى از تلقى دراز مدت 
محافل مالى و صنعتى در غرب از آينده 

اى است که اين کشور  سياسى ايران و منطقه
و "  خاورميانه"بنظر من .  در آن قرار دارد

فعال، تا مساله اعراب و "  جھان اسالم"
اسرائيل و ھمينطور مساله اسالم سياسى زنده 
است، کانونى براى رشد سريع کاپيتاليستى از 
نوع آسياى جنوب شرقى و يا حتى بعضا 

اين عامل بنظر من مانع .  آمريکاى التين نيست
از آن است که مليـّـون و محافظه کاران غربى 
در ايران بتوانند راه حل اقتصادى قابل اعتنايى 
داشته باشند، با اينکه روى کاغذ و با ضرب و 
بخش شاخصھاى اقتصادى ايران، از منابع 
طبيعى تا کميت و کيفيت نيروى انسانى، از 
ابعاد بازار داخلى تا امکانات حضور اقتصادى 

اى، ايران قاعدتا ميبايست يکى از  منطقه
تر در ميان کشورھاى درجه  ھاى قوى  کاپيتاليسم
زيرا چنين چيزى .  اما چنين نيست.  دوم باشد

گيرى جھانى بورژوازى  تنھا حاصل يک جھت
ھاى سياسى  ميتواند باشد و اين با توجه به داده

  .ايران و منطقه در دستور نيست

 

با تشکر فراوان از لطف شما  :سياوش مدرسى
  .و به اميد گفتگوھاى آتى

 

 ١٩٩٩دسامبر  - ٥پوشه شماره 

 گفتگوى نشريه پوشه
 ...با منصور حکمت  

 زمان آن رسيده است که حجاب ھا را 
 !از سر برگيريم

 

 !زنان آزاديخواه

اين جنبش خواب آرام را .  جنبش آزادی زن در ايران احترام و ستايش ھمگان را برانگيخته است
ھر پيشروی اين جنبش بمعنای يک عقب نشينی بزرگ برای اين .  از رژيم اسالمی ربوده است

سی سال است که يک کشمش دائمی و  رو در رويی و تقابل تعميق يابنده .  رژيم ضد زن است
رژيم اسالمی با تحميل حجاب اسالمی .  ميان جنبش آزادی زن و رژيم اسالمی وجود داشته است
 .و آپارتايد جنسی جامعه را در بند و خفقان اسير کرده است

 

اکنون شرايط در .  اما اکنون جنبش توده ای آزاديخواھی مردم قاطعانه و وسيع به ميدان آمده است
در اين .  توازن قوا بنفع مردم و آزاديخواھی تغيير کرده است.  جامعه بشدت متحول شده است

شرايط است که زنان آزاديخواه و شجاع ايران بايد يک سنگر مھم ديگر را عليه رژيم اسالمی، 
اکنون زمان آن .  عليه بردگی و زن ستيزی و به نفع مردم و آزاديخواھی و برابری طلبی فتح کنند
اکنون زمان آن .  رسيده است که حجاب ھا را از سربرگيريم و آپارتايد جنسی را عمال ملغی کنيم

 . رسيده است که ما حجاب اسالمی اين طوق بردگی و سمبل بندگی زن را بدور اندازيم
 

 !زنان شجاع و آزاديخواه

بياييد تا نام جنبش آزادی زن ايران را در تاريخ .  بياييد تا تاريخ را به نام آزاديخواھی رقم بزنيم
برگرفتن حجاب ھا در اين .  مبارزه برای آزادی زن و عليه زن ستيزی اسالمی به ثبت برسانيم

روزھای تاريخ ساز جنبش ما را قدم ھا بجلو ميبرد و رعشه مرگ بر جان اين رژيم منفور 
 . مياندازد

 

 !سرکوب زن ممنوع ،ستم بر زن موقوف ،زنده باد آزادی زن
 

 1388خرداد  27 ،آذر ماجدی

١٠۵شماره   

منصور حيات غيبی، جعفر 
عظيم زاده، سعيد يوزی، جلوه 

امير  ،جواھری، يونس ارژنگ
 ،يعقوب علی، محسن احمدی

رحمان علی دوستی، منتظر 
قائم محمود ايرانی فرد، 

ھمايون  ،اسماعيل اصحابی
جابری، نعمت ابراھيم نژاد 
داريوش عسگری، يونس 

حميد ملک زاده، پوريا  ،عبدی
ابوذر  ،پشتار، علی پارسا

خادمی، سيدغفور ميرزايی، 
عليرضا فيروزی، مھدی زالل، 
احد عسگری، عيسی عابدينی، 
محسن ثقفی، عليرضا ثقفی، 

بھنام ابراھيم زاده، احمد داوودی و  ،ميثم جعفرنژاد محمد لطفی، غالمحسين رجبی
علی، محسن احمدی، رضا علی دوستی، منتظر قائم،  امير يعقوب ، سجاد سبزعلی پور

نيکزاد، محمد ايرانی فر، اسماعيل عتابی، ھمايون جابری، نعمت ابراھيم نژاد، داريوش 
تازه، علی پارسا، طاھا ولی زاده، ابوذر خادمی،  زاده، پوريا پيش عسکری، حميد ملک

ناصر ابراھيمی، محمدعلی عزيزمحمدی، حسين اکبری، حسن شفا،   ،غفور ميرزايی
 ...محمود گيالنی، عبدهللا وطن خواه، عزيزهللا ياری و مصطفی حاتمی، و 
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اخبار اعتراضات توده ای مردم در 
. راس اخبار رسانه ھای بين المللی است
. چشمان دنيا بسوی ايران چرخيده است

عکس ھای تظاھرات و درگيری ھای 
مردم با نيروھای سرکوب و گزارشات 
و تفسيرھای سياسی شرايط ايران، ھر 
روز چندين صفحه نشريات را 

سير وقايع آنچنان سريع بوده .  ميپوشاند
سوال .  است که ھمه بھت زده اند

در ايران چه ميگذرد و :  اساسی اينست
 به کجا ختم ميشود؟

 

جالب اينجا است که در ميان اين ھمه 
ژورناليست و مفسر ريز و درشت و 
پير و جوان کسی پيدا نميشود که سطح 
ماجرا را بخراشاند و کمی به عمق 

ھمه اعتراض به نتايج .  وقايع بنگرد
رای گيری را می بينند و نتيجه ميگيرند 
که اين اعتراض ميليونی و زد و خورد 
و درگيری با جانيان اسالمی بخاطر 

جالب اينجاست .  تقلب در انتخابات است
که تازه اغلب شان ھم ميگويند که معلوم 
نيست واقعا تقلبی انجام گرفته باشد و يا 
بدون تقلب واقعا موسوی اتتخاب ميشده 

 . است

 

آيا اينھا فکر .  انسان ھاج و واج ميماند
ميکنند که مردم ايران دچار جنون شده 
اند که بخاطر يک تقلبی که آراء احمدی 

درصد بيشتر اعالم  15-10نژاد را 
کرده است اين چنين به خيابان ھا 
بريزند؟ جان خود را بخطر بياندازند؟ و 
با اين جانيان درگير شوند؟ اين تمام 
عمق اين ژورناليست ھای از خود 

 . ممنون است

 

يک نمونه اش را در مصاحبه 
. تلويزيونی در جی ام تی وی شاھد بودم

بحثی که عمال ميان من و خبرنگار 
من گفتم که .  فايننشيال تايمز درگرفت

و او .  اين آغاز پايان رژيم اسالمی است
"معترضانه گفت نه مردم انقالب : 

  ،ستون آخر
 

 !"اصالحات تدريجی ميخواھند. مردم انقالب نميخواھند: "ميگويند
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منظور او از ."  يک کمی آزادی بيشتر ميخواھند.  نميخواھند
انقالب نميخواھند، اين بود که مردم خواھان سرنگونی رژيم 

وارد اين .  فقط ميخواھند کمی اصالحش کنند.  اسالمی نيستند
بحث ھم نميشد شد که مردم در يک روز آفتابی تصميم نميگيرند 

انقالب يک پديده .  که انقالب ميخواھند و بعد انقالب ميکنند
اجتماعی است که مکانيزم و ديناميزم خود را دارد و در يک 

 . اما اين مساله اصلی نيست. شرايط خاصی شکل ميگيرد

 

مساله اينست که اينھا از ديدن نفرت عميق مردم نسبت به رژيم 
نميتوانند تشخيص دھند که علت اين اعتراضات .  اسالمی عاجزند

فکر ميکنند که يک ذره .  ميليونی ھواداری از موسوی نيست
تغيير و اصالح در وضع رژيم تمام آن چيزی است که مردم 

اين ھمه خطر ميکنند، سختی و مشقت .  ميخواھند يا بايد بخواھند
را تحمل ميکنند، برای يک ذره آزادی بيشتر و يک کمی تغيير 

 آيا اينھا واقعا اينقدر کودن اند يا عمدی دارند؟. در ساختار رژيم

 

ما پيش از اينھم شاھد مھندسی افکار عمومی و حقنه کردن 
ھم ھمين رسانه ھا به  1357سال .  آلترناتيوھا به مردم بوده ايم

تبعيت از دولت ھای متبوع شان خمينی و آلترناتيو اسالمی را به 
مرگ بر شاه "ظرف مدت کوتاھی .  مردم ايران حقنه کردند

را که معنايش زنده باد آزادی،  عدالت و رفاه بود، تبديل "  مردم
آن زمان از خطر قدرت گيری .  کردند"  رھبر فقط روح هللا"به 

و لذا جنبش ارتجاعی اسالمی را به .  چپ در ايران ھراسان بودند
 .مردم ايران حقنه کردند

 

از انقالب بيش از رژيم .  امروز ھم از انقالب ھراسان اند
يک رژيم اسالمی کمتر افراطی و رام تر و .  اسالمی متنفرند

نزديک تر به غرب به نسبت احمدی نژاد برای اينھا ايده آل 
ما اينھا .  است، پس ھمين را بر پرچم مبارزات مردم حک ميکنند

 . اين ترفند را می شناسيم. را خوب می شناسيم

 

. جالب اينجاست که چپ و راست در عمل يک چيز ميگويند
گزارش ھای رابرت فيسک که يک خبرنگار معروف و قديمی 

. در خاورميانه است از بسياری جھات بسيار جذاب است"  چپ"
"اما او ھم بر ھمين نت ميکوبد مردم نميخواھند جمھوری . 

آنھا کامال از زندگی با جمھوری اسالمی راضی .  اسالمی برود
آنھا نميخواھند .  خود موسوی ھم طرفدار واليت فقيه است.  اند

. آنھا نميخواھند مثل غرب باشند.  غرب به آنھا بگويد چه کار کنند
(آنھا احمدی نژاد را نميخواھند از مصاحبه با تلويزيون ." 

 .)الجزيره

 

  ١٠۵شماره 

!زنده باد جمھورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمھورى اسالمى  

رابرت فيسک از روی خط ضد 
امپرياليستی اش اين تفسير را ميدھد 
و عمال پشت رژيم اسالمی قرار 

خبرنگار فاينشيال تايمز .  ميگيرد
دست راستی از ترس انقالب و 
عواقب يک انقالب در ايران که از 

قدرت گيری چپ "  خطر"نظر آنھا 
را ميتواند بدنبال داشته باشد، با 
سرنگونی رژيم مخالفت و عمال از 

چپ ضد .  آن دفاع ميکند
امپرياليستی و راست در برخورد 
به رژيم اسالمی عمال دو روی يک 

ھر دو اھداف مبارزه .  سکه اند
مردم ايران را کوچک تر و محدود 
. تر از آنچه ھست جلوه ميدھند

عمال به مانعی در مقابل گسترش و 
. تعميق مبارزه مردم بدل ميشوند
. مبارزه مردم را به عقب ميکشند

ھر دو آزادی و برابری را حق 
ھر دو فکر .  مردم ايران نميدانند

ميکنند که فقط يک ذره آزادی برای 
نزد اينھا، .  مردم ايران کافيست

مردم ايران، ظاھرا مجنون و 
مازوخيست اند و از زندگی تحت 
رژيم اسالمی راضی و خوشحال 

اينھا فقط نماينده ارتجاع نيستند، .  اند
 .راسيست ھم ھستند

 

خنثی کردن اين مھندسی افکار 
عمومی و رھبر سازی و آلترناتيو 
سازی برای جنبش اعتراضی مردم 
يکی از وظايف مھم کمونيسم 

نبايد اجازه دھيم که .  کارگری است
تعابير و تفسيرھای اين ژورناليست 
ھا و مفسرين رنگ وارنگ به 

 . تعابير مردم بدل شود

 

اينھا مبارزه مردم را به عقب 
ميکشند، منحرف ميکنند و بايد 

  *. افشاء شوند


