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حلقه ھای گرھی در خيزش توده ھای مردم
برای سرنگونی رژيم اسالمی

يادداشت سردبير،

سياوش دانشور

على جوادى ،آذر ماجدى
صفحه ٨

تشديد شکاف و ريزش در باال

بيانيه حزب اتحاد کمونيسم کارگری در باره

مردم
رفتن
فراتر
زمان
"منشور آزادی ،برابری و رفاه"
مردم ايران جھانيان را بھت زده کرده اند .چشم دنيا به
ايران و سير تحوالت آنست .لحن رسانه ھا و دولتھا و
حتى جھت سياست خارجى شان بسيار سريع ،بسيار
زودتر از آنچه خودشان فکر ميکردند ،تعديل شد .ديگر
کسى وقت خود را با بحث "شمارش مجدد آرا" و "تقلب
انتخاباتى" و "موسوى نماينده رفرم" سرگرم نميکند.
اينھا مسائلى مربوط به گذشته اند .تحليلھاى پايه اى تر و
"نگرانى" ھا جملگى از اين سخن ميگويند که ايران در
آستانه تحولى عظيم و غير قابل بازگشت است که مسير
آن بر کسى روشن نيست .ھمه ژورناليستھاى قلم به مزد
و شبه کارشناسان مسائل ايران فھميدند که اين سالھا و
ماھھاى اخير ھرچه رشته کرده بودند پنبه شده است.
ايران وارد يک دوران انقالبى و تحول عظيم و توده اى
شده است .ايران اولين کشور دنياست که قدرتگيرى چپ
در آن يک امکان واقعى است .در اين سالھا فرانسه
آبروى اعتراض توده کارگر و مردم محروم جھان بود و
امروز ايران دارد به جھان الگو ميدھد .مردم ايران دنيا
را سورپرايز کرده است.
راه بدون بازگشت رژيم اسالمى مراحل جديدى را از
سر ميگذراند که ھر کدام مختصات اين دوره انقالبى
است .رھبر بى ارج و قرب ميشود ،باالئيھا سفره شان را
از ھم جدا ميکنند ،باندھاى حکومتى مرتبا مشغول نقشه
ريختن براى آينده خود ھستند .گوئى قبل از اينکه به فکر
تحميل سازشى به مردم باشند به فکر اين ھستند که مردم
بدانند اينھا "مخالف" بودند! شايد فکر ميکنند جرمشان
کمتر ميشود .الريجانى و قاليباف و شبکه وسيع
آخوندھاى مفتخور تنھا چند نمونه اند.
صفحه ٢

ارگانھاى اعمال اراده توده اى را ھمه جا برپا کنيد!

زنده باد شوراھا

رھبران سر راھی!
صفحه ١۵

سعيد مدانلو

خيزش توده ای در کشور ،اعتراضات
در خارج
سياوش دانشور ،محمود احمدى

در توضيح بيانيه و منشور حزب برای

زنان و انقالب آتی
"آزادی ،برابری و رفاه"
در ايران
گفتگو با على جوادى

موسوى “آلنده” نيست!

"آيا انقالب آتی ايران يک
انقالب زنانه است؟"

سياوش دانشور

آزادى ،برابرى ،حکومت کارگرى!

گفتگو با آذر ماجدی
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زمان فراتر رفتن مردم...
مسعود ده نمکى چاقو کش انصار
حزب ﷲ نمونه جالبتر است .دعوا
ميان نظاميان و سران سپاه مورد
ديگر است .تغيير لحن و رفتار
محتاطانه نيروى انتظامى با مردم
در قياس با لباس شخصيھا و بسيج
و سپاه نمونه ديگرى است .و
باالخره تالش کمپ رفسنجانى و
آيت ﷲ ھاى سنگين وزن براى
عبور از خامنه اى و يا اساسا
کنار گذاشتن او ابعاد تشديد بحران
حکومتى را عريان ميکند.
خامنه اى از پس اين تحوالت کمر
راست نميکند .احمدى نژاد بجاى
خود .خامنه اى ميداند اگر کرنش
کند ،اگر عقب بنشيند ،تاج و تخت
سلطنت اسالمى اش دود شده و
ھوا رفته است .او ميداند اگر حتى
سازش کند جريانات افراطى
درون رژيم ،که ظاھرا مطيع و
فرمانبر او ھستند ،راسا وارد
عمل ميشوند .ھمينطور او ميداند
با دلجوئى از رفسنجانى و ناطق
نورى نميتواند احمدى نژاد را
تحميل کند و حرفش را به کرسى
بنشاند .امروز باالئيھا ھمه
وضعيت شان مشابه است .ھمه
شان ميدانند بعد از عمرى جنايت،
و مھمتر در مقابل اين اوضاع و
مردمى مصمم و اميدورار،
نميتوانند با امتياز دادن و امتياز
گرفتن اين پيج تند را رد کنند.
تشديد شکاف در باال و ريزش
نيروھاى تا مغز استخوان وفادار
به رھبر و نظام جمھورى اسالمى
انعکاس طبيعى وحشت از مردمى
است که اينبار قصد ندارند عقب
بنشينند.
اما نه خلع يد از خامنه اى به ھر
بھانه "شرعى" و جايگزينى نقش
او به "شوراى رھبرى" نسخه
نجات بخش است و نه اين سياست
آتش خشم مردم را پائين مى آورد.
ھر تغييرى در باال بعنوان چاشنى
انفجارھاى بزرگتر در پائين عمل
ميکند .اگر کسى فکر کند مردم به
رفتن خامنه اى و مثال جانشينى
رفسنجانى و امثالھم قناعت

ميکنند ،مطلقا وضعيت امروز را
درک نکرده است .اگر کسى فکر
کند با ابطال "انتخابات" مردم خانه
شان ميروند و موسوى "قھرمان
ملى" ميشود ،تنھا دارد توھم مزمن
خود را بروز ميدھد .آنھا در باال
مشغول مذاکره اند و مردم در پائين
عليه خامنه اى و جمھورى اسالمى
شعار ميدھند .آنھا در باال سفره شان
را از اقدامات اعتراضى مردم جدا
ميکنند و مرتبا تکذيب نامه
مينويسند و رفع مسئوليت ميکنند ،و
مردم در پائين به روشھاى انقالبى
و شعارھاى انقالبى و سنتھاى
انقالبى رو مياورند .داستان ايران
اينست که ھمين امروز جمھورى
اسالمى حکومت نميکند چون در
وسيع ترين مقياس از نظر مردم
نامشروع و فاسد و سرکوبگر و
زائد است .از نظر مردم مسئله
جستن راھھائى براى
اساسى
خالصى کامل از اين نکبت اسالمى
است .فازھاى سونامى جنبش توده
اى در راھند و منشا تشديد بحران
در باال ھمينجاست.
دو راھى مرگبار
سخنان امروز خامنه اى در مجلس
و وضعيت بھم ريخته راست و
ھمينطور شکاف در ميان چھار
کانديد مضحکه انتخابات ،فراخوانى
به فراتر رفتن مردم از چھارچوب
تاکنونى است .محسن رضائى از
شکايت "انتخاباتى" ،آنھم بخاطر
وضعيت امنيتى کشور" ،صرف
نظر" کرد! ستاد موسوى ھر نوع
انتساب اجتماع وسيع امروز
بھارستان را به خود تکذيب کرد.
آخوند کروبى نيز بجز تکذيب نامه
و لغو کردن تظاھرات و مراسم کار
بيشترى نکرده و در ھفته گذشته
فريز شده است .مردم ھم شب و
روز در خيابان و محالت با نيروى
سرکوب درگيرند و قربانى ميدھند.
مردم از اول ھم ميدانستند اين
جماعت اينکاره نيستند و تا ھمنيجا
نيز زيادى به جلو پرتشان کرده اند.
با اينحال دو راھى مرگبار آنھا
شروع شده است .ھمه به نقطه غير
قابل بازگشت رسيده اند .اتمام
حجت امروز خامنه اى در مجلس

دو راه بيشتر در مقابل موسوى
و شرکا نميگذارد؛ يا از خامنه
اى عبور کنند و يا خامنه اى از
آنھا عبور ميکند .تمکين و
سازش و وقت خريدن و پروسه
قانونى مردم را ،و حتى خودشان
را ،مجاب نميکند .اوضاع چنين
اجازه و فرصتى را نميدھد.
مسئله برسر ايستادگى قاطع در
مقابل خامنه اى و کنار زدنش و
يا پرت شدن از نظام است .اين
دو راھى مرگبار شترى است که
دم در خانه سران اصلى نظام
منحط اسالمى خوابيده است.
سيرھاى احتمالى و محدوديتھا
راھھاى زيادى بروى رژيم
اسالمى باز نيست .کالسيک
ترين راه بورژوازى در ايندوره
ھا حکومت نظامى رسمى و
کشتار سبعانه و بى پرواى مردم
است .امرى که امروز بدرجه اى
تست شده و نتيجه نداده است.
تصميمى براين مبنا که وسيعا از
درون و بيرون نظام ميزنيم و
ميمانيم .آيا اين سناريو شانس
دارد؟ وضعيت امروز در ميان
نيروھاى نظامى و شروع شدن
محکوميتھاى حمله به دانشگاه و
مردم توسط سران درجه يک
رژيم نشان ميدھد که حکومت
چنين ظرفيتى را ندارد.
جمھورى اسالمى اگر چنين
غلطى بکند صدھا ھزار نفر
عليه اش دست به اسلحه ميبرند.
جمھورى اسالمى حتى نميتواند
چند فرماندارى نظامى دوره شاه
را داشته باشد .بسيار زودتر
ميپاشد .کودتاى نظامى عليه
مردم ممکن است وقفه اى اينجا
و آنجا در اعتراضات بياندازد
اما با اصل گسترش اعتراض در
سراسر ايران روبرو خواھدشد.
کودتاى نظامى عليه مردم با ضد
کودتاى انقالبى روبرو ميشود و
تا سرنگونى تمام و کمال
حکومت و دستگيرى سران
رژيم خاتمه نمى يابد.
يک راه ديگر قربانى کردن
خامنه اى و دولت احمدى نژاد
براى حفظ نظام است .اينراه
امکانى به آرامش کوتاه و دوره
اى ميدھد .اما چند تناقض ناقابل
دارد؛ اولين تناقض اينست که
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طرف مقابل تسليم نميشود و خارج
چھارچوبھاى نظام وارد عمليات
تروريستى ميشود .دومين تناقض
اينست که اين پروسه نميتواند
"قانونى" و "مسالمت آميز" از
طريق "مجلس خبرگان رھبرى" و
"مجمع تشخيص مصلحت نظام"
صورت بگيرد .بخشى از خود اين
حضرات مورد ھجوم اند .به ھمان
درجه که طرفداران خامنه اى از
سبعيت و سرکوب استفاده ميکنند،
طرف مقابل ناچار است براى بقا
ھمين کار را بکند .ھمين امروز
ھر حرف کامال محرمانه آقا فردا
روى اينترنت ميچرخد .نه باال
انسجام الزم اينکار را دارد و نه
پائين ناظر بى طرف ماجرا خواھد
ماند .برکنارى خامنه اى شيپور
پايان جمھورى اسالمى را بصدا
در مى آورد .از نظام چيزى براى
آخوندھا و مکالھايش باقى نميماند.
يک راه دور از انتظارتر خلق
وقايعى غير قابل پيش بينى است.
باز کردن جبھه ھاى جديد و اساسا
خارجى و منطقه اى و مرزى و
در ابعادى که بتواند صورت مسئله
داخلى را موقتا تحت تاثير قرار
دھد .حمله به اسرائيل با حمله
اسرائيل به ايران و مسائلى از اين
جنس .براى چنين شيوه ھائى و
حتى کمتر از آن بمبگذارى و
ترور و انتساب آن به اپوزيسيون
رژيم موقعيت بشدت ضعيفى دارد.
چنين تالشھائى از ھر سو فورى و
در قدم اول شکست ميخورد.
و باالخره راه واقعى تر فراتر
رفتن مردم از وضعيت کنونى
است طورى که فلج سياسى و
نظامى و امنيتى حکومت را بحد
اعال برساند .سراسرى شدن
اعتراضات ،عروج علنى سازمانھا
و ارگانھاى اعمال اراده توده اى
مردم در کارخانجات و محلھاى
زندگى در مقياس وسيع ،خارج
کردن قدرت به ھر ميزانى که
ممکن است از دست جمھورى
اسالمى ،ايجاد قدرت دوفاکتو
براى فلج کردن نيروى سرکوب و
تشديد شکاف و فروپاشى آن،
اعتصابات عمومى و سراسرى
کارگران و مستخدمين دولتى ،و
گسترش اعتراضات و تظاھراتھاى
توده اى براى
صفحه ٣

يک دنياى بھتر

صفحه ٣

تشديد شکاف و ريزش
در باال

زمان فراتر
رفتن مردم...
بزير
اسالمى.

کشيدن

کل

جمھورى

ھمه شواھد و سير رويدادھا بر
ضرورت فورى امکان آخر تاکيد
ميکنند .موسوى و رفسنجانى اگر
مانند خامنه اى "جان ناقابل" شان
را در طبق اخالص بگذارند و
"دعاى شھادت" ھم بخوانند،
وقتى که با موج فزاينده اعتراض
و خواستھاى مردم روبرو شوند،
ھر کدام ناچارند نقش خامنه اى
را ايفا کنند .جنگ باالئى ھا جنگ
بازنده ھاست .ھر راھى بروند
نظامشان ضعيف تر و ناتوان تر
ميشود و ھر سياستى اتخاذ کنند
براى مھار مردم و به خانه
فرستادنشان است .احتمال وسيع
تر اينست که دست به جنايت ھاى
ديگرى بزنند و آخرين کارت شان
را در بازى مرگ جمھورى
اسالمى زمين بزنند .امروز مردم
ھنوز تالش ميکنند شکاف را در
باال بيشتر کنند تا اعتراض خود
را گسترده کنند اما به حکم شرايط
ناچارند فراتر بروند .تاکتيک
ديروز بدرد امروز نميخورد.
حتى اگر امروز وارد اينکار
نشوند با ھر سازش در باال و
تعرض به پائين جبرا بايد وارد
اين مرحله شوند .راه واقعى تر
اينست که بازى باالئى را بھم زد
و ابتکار عمل سياسى را بدست
گرفت .بايد ذاللت و تفرقه در باال
را به اعمال قدرت در پائين
ترجمه کرد.
الگوى ايران از طريق گرفتن
ابتکار عمل انقالبى در پائين در
حال شکلگيرى است .حتى تداوم
ھمين سطح از اعتراضات در
گرو اتخاد فورى اينکار است.
دوره عبور علنى از کل جمھورى
اسالمى آغاز شده است* .
امروز چھارشنبه سوم تير ماه
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اخبار امروز تھران!

اجتماع در بھارستان
حکومت نظامی اعالم نشده و
اشغال کامل شھر تھران توسط
ارازل و اوباش بسيجی و نيرو ھای
نظامی سپاه پاسداران ھمچنان ادامه
داشت .بيش از چندين ھزار
نيروھای مسلح و پليس ضد شورش
در خيابانھا و ميادين اصلی شھر
مستقر شده اند .با بدبينی و ظن و
گمان به ھمه مردم و عابرين می
نگرند .اگر نگاھشان در نگاه
عابری مکث کند فورا و دسته
جمعی با باطوم و چماق بطرف
عابر پياده و بيگناه حمله ور می
شوند.
در فلکه دوم آريا شھر ،ستار خان،
ميدان توحيد ،ميدان ھفت تير،
ميدان انقالب و ميدان وليعصر ،در
خيابانھای انقالب و آزادی ،در
خيابان جمھوری تا ميدان
بھارستان ،ھزاران پليس ضد
شورش نيروھای مزدور انتظامی و
پاسداران مسلح در سر چھار راھھا
و ميادين و خيابانھا ايستاده اند .گله
ھای  100تا  200نفره پاسداران
موتورسيکلت سوار و بسيجی در
حاليکه به انواع سالحھای گرم و
سرد ،بيسم و انواع تجھيزات مسلح
اند ،خيابانھای شھر را ھدف تاخت
و تاز خود قرارداده اند .با قيافه
ھای خشن و عبوس در مسيرھايی
که فقط ويژه تردد اتوبوس است،
در مسيرھای مخصوص طرح
ترافيک ،در پياده روھا ،در کوچه
پس کوچه ھا ،در ھرجايی که
نشانی از انسان است با گستاخی و
وحشيگری مانور ميدھند.
مامورين انتظامی و پليس ضد
شورش بر روی پلھای بزرگ عابر
پياده ايستاده اند و از بسياری از
مردم کارت شناسائی ميخواھند و
کيفھا و ساکھای مردم و بخصوص
جوانان را با بی ادبی مورد تجسس
قرار می دھند .در دھانه ھای
ورودی و خروجی متروھا دھھا
پليس ضد شورش آماده برای
سرکوب ايستاده اند .امروز عصر
در تمام نقاط محوطه ميدان آزادی
به فاصله چند متر به چند متر

نيروھای ضد شورش و لباس
شخصی ھا مستقر شده اند و ھم
اکنون که ساعت  11شب است
ھمچنان حضور دارند .از قرار
بايد بطور شبانه روزی مستقر
باشند.
ھم اکنون ساعت  11شب ابتدای
خيابان جناح به سمت فلکه 2
آرياشھر توسط صدھا نفر از
پاسداران و بسيجی ھای مسلح و
اوباش چماق به دست بسته شده
است .ترافيک بسيار سنگينی
است و ارازل و اوباش و لباس
شخصی ھا به تفتيش خودروھا و
سرنشينان آنھا مشغولند .به دنبال
قراری که از روز قبل توسط
مردم تعيين شده بود و عليرغم
ھمه کنترلھای پليسی امروز
ساعت  5عصر دھھا ھزار نفر
از جوانان و مردم معترض که
خواھان سرنگونی حکومت
جانيان و اوباش اسالمی ھستند
در ميدان بھارستان پشت مجلس
دست به تجمع اعتراضی زدند و
عليه حکومت شعار دادند .بيش
از  1000نفر از انواع پاسداران
و مزدوران ضد شورش به
پرتاب گاز اشک آور ،تيراندازی
و ضرب و شتم مردم پرداختند.
زن ميانسالی که به ھمراه
ھمسرش روی سکوی ايستگاه
اتوبوس نشسته و با موبايل
صحبت می کرد ،ھدف حمله
بيرحمانه اوباش چماق بدست
قرار گرفت .آنقدر با چماق و
باطوم به سر و رويش کوفتند تا
غرق خون و له شده نقش زمين
شد .بيرحمانه بسوی مردم آتش
گشودند .دقيقا معلوم نيست اما
ظاھرا بيش از  7نفر از مردم و
جوانان در درگيريھای امروز
عصر بھارستان کشته شدند.
ھمزمان با در گيريھای ميدان
عصر
امروز
بھارستان،
بخشھايی از خيابان جمھوری،
چھار راه استانبول ،اطراف
ساختمان پالسکو و ميدان
فردوسی شاھد تجمعات چندين
ھزار نفری مردم معترض و
تيراندازی و پرتاب گاز اشک

آور و در گيری بوده است .در
تظاھرات امروز عصر بھارستان
شعار مرگ بر ديکتاتور مشھود
بود.
امشب در ساعت  10شب در اکثر
مناطق تھران بخصوص کوی
دانشگاه ،بلوار کشاورز ،ميدان و
خيابان انقالب و آزادی در حاليکه
گله ھای دھھا نفری ضد شورش
خسته از کار و کسب مزدوری
روزانه در کنار خيابانھا و پياده
روھا نشسته و بر باطوم ھا و
چماقھايشان تکيه کرده بودند،
مردم معترض در پشت بامھا شعار
مرگ بر ديکتاتور و ﷲ و اکبر
ميدادند .الزم به ياد آوريست ھمه
اينھا فقط گوشه ھايی از اعتراضا
ت مردمی عليه حکومت اوباش
اسالمی سرمايه داران بوده است.
مردم!
شعار ﷲ و اکبر و سمبلھاى
اسالمى را دور بريزيد .ھر جنايتى
در آن جامعه با ھمين شعار
صورت گرفته است .اين شعار
ھاى
خواست
به
ربطى
آزاديخواھانه و نفرت عميق شما
از ارتجاع اسالمى ندارد .عليه کل
حکومت و بانيان سه دھه جنايت و
فقر و اختناق و آپارتايد شعار
دھيد .عليه جمھورى اسالمى شعار
دھيد .يک ذره سازش با رژيم
اسالمى را نپذيريد .اين رژيم را
بايد سرنگون کرد .متشکل شويد.
شوراھايتان را در مراکز کار و
محل زندگى برپا کنيد .با اعمال
اراده توده اى عمال قدرت را از
دست جانيان و سرکوبگران رژيم
اسالمى بيرون بياوريد.
مرگ بر جمھوری اسالمی
مرگ بر سرمايه دارى
آزادی ،برابری ،حکومت کارگری
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٣تير  ٢۴ – ١٣٨٨ژوئن ٢٠٠٩

يک دنياى بھتر

صفحه ۴

شماره ١٠۶

بيانيه حزب اتحاد کمونيسم کارگری در باره

"منشور آزادی ،برابری و رفاه"
مصوب دفتر سياسى حزب

 -١جمھوری اسالمی در آستانه
سرنگونی است .ما بايد تضمين
کنيم که مبارزه برای بزير
کشيدن رژيم نکبت بار اسالمی
ھر چه گسترده تر ،ھدفمند تر،
قدرتمند تر به پيش رود و ھر
چه سريعتر و کم مشقت تر به
نتيجه برسد .سرنگونی رژيم
اسالمی گام اول در تحقق
ھرگونه بھبودی در زندگی
مادی و معنوی مردم و کسب
بديھی ترين حقوق و آزاديھای
فردی و مدنی در زندگی
ميليونھا توده مردم است.
 -٢تحوالت امروز فقط بر سر
بود و نبود رژيم اسالمی
نيست .آنچه امروز ميگذرد
تعيين ميکند که فردا دھھا
ميليون انسان چگونه خواھند
زيست .از ھم اکنون کشمش
طبقات و جنبشھای اجتماعی بر
سر اينکه چه نظامی بايد بر
جای رژيم اسالمی بنشيند در
بطن مبارزه عليه اين حکومت
آغاز شده است و در پی
سرنگونی رژيم اسالمی و تا
تثبيت حکومت بعدی ادامه
خواھد يافت .انتخابی بزرگ
دارد صورت ميگيرد .آينده
ميتواند شاھد پيروزی ما و
برپايی جامعه آزاد و برابر و
مرفه و انسانی باشد ،جامعه ای
بدون استثمار ،بدون فقر ،بدون
طبقات باالدست و فرو دست،
بدون استبداد ،بدون حاکميت
خرافات مذھبی و سنتھا و
اخالقيات ارتجاعی ،بدون
نابرابری ،و بدون تبعيض.
 -٣حزب اتحاد کمونيسم
کارگری در تحوالت جاری

برای يک پيروزی تمام عيار
سوسياليستی ،برای تحقق
آزادی ،برابری ،حکومت
کارگری و برقراری يک
جمھوری سوسياليستی مبارزه
ميکند .حکومت کارگری با به
اجرا گذاشتن کليت برنامه
کمونيستی خويش ،شرايط
آزادی و رھايی و برابری
واقعی و کامل ھمه مردم را
فراھم ميکند .سازماندھی انقالب
کارگری عليه جمھوری اسالمی
مطلوب ترين و مطمئن ترين
به
مردم
رسيدن
راه
خواستھايشان است.
" -۴شعار آزادی ،برابری،
حکومت کارگری" شعار
استراتژيک حزب ما در
تحوالت جاری است .در عين
حال شعار "آزادی ،برابری و
رفاه" شعار تاکتيکی حزب و
چھارچوب عمومی و فشرده
مطالبات مردم در مبارزه عليه
بی حقوقی و استبداد و نابرابری
و فقر و فالکت و حکومت
مذھبی و حلقه اتصالی ميان
مطالبات امروز و خواستھای
استراتژيک ما است.
 -۵تحقق مطالبات "آزادی،
مستلزم
رفاه"
برابری،
سرنگونی رژيم اسالمی و
استقرار نظامی متضمن اين
خواستھا در جامع ترين شکل
جمھوری
است.
خود
مطلوبترين
سوسياليستی
حکومت ضامن اين مطالبات و
تامين وسيعترين آزادى و
برابرى حقوقی و اجتماعی
شھروندان در تمام سطوح است.

 -۶حزب اتحاد کمونيسم
کارگری مردم آزاديخواه،
زنان ،جوانان ،و کارگران را
به تالش برای تبديل اين
منشور به خواست گسترده
توده ھای مردم فرا ميخواند.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٣٠خرداد  ٢٠ – ١٣٨٨ژوئن ٢٠٠٩

منشور
آزادی ،برابری و رفاه
آزادی
 -١سکوالريسم :جدايی دين
از دولت و آموزش و
پرورش .لغو کليه قوانين و
مقرراتی که منشاء مذھبی
دارند .آزادی مذھب و بی
مذھبی.
 -٢آزادی بيان :آزادی بی قيد
و شرط عقيده ،بيان،
اجتماعات،
مطبوعات،
تشکل ،تحزب و اعتصاب.
 -٣آزادی تمامی زندانيان
سياسی :لغو مقوله "جرم
سياسى" ،لغو مجازات اعدام،
ممنوعيت شکنجه و يا ھر
نوع مجازات متضمن تعرض
به جسم و روان افراد.
 -۴آزادى پوشش :آزادى بى
قيد و شرط انتخاب نوع
پوشش.

 -۵محاکمه تمامی آمرين و
عاملين جنايت توسط دادگاھھاى
منتخب و عادالنه مردم.
برابری
 -۶برابری زن و مرد :برابری
کامل و بی قيد و شرط زن و
مرد در حقوق مدنی و فردی.
لغو حجاب .لغو جدا سازيھا و
آپارتايد جنسی.
 -٧برابری حقوقی :برابری
کامل حقوقی ھمه شھروندان،
صرفنظر از جنسيت ،مذھب،
مليت ،نژاد و تابعيت.
رفاه
 -٨حداقل دستمزد :تعيين حداقل
دستمزد مکفى توسط نمايندگان
تشکل ھای سراسری کارگری.
در شرايط کنونی حداقل دستمزد
بايد يک ميليون تومان باشد.
 -٩بيمه بيکاری :پرداخت بيمه
بيکاری مکفی برای ھمه افراد
بيکار و آماده به کار .پرداخت
بيمه بازنشستگی معادل حداقل
دستمزد رسمی.
 -١٠طب و درمان رايگان و
قابل دسترس ،آموزش رايگان
در تمامی سطوح ،تامين مسکن
مناسب برای ھمگان :ھزينه
مسکن نبايد از ده درصد درآمد
فرد يا خانواده بيشتر باشد.
***

يک دنياى بھتر

صفحه ۵

ارگانھاى اعمال اراده توده اى را
ھمه جا برپا کنيد!

زنده باد شوراھا
مصوب دفتر سياسى حزب
 -١بار ديگر جامعه ايران در آستانه تحوالت عظيم و تاريخسازی قرار
گرفته است .مردم آزاديخواه حکم به سرنگونی رژيم اسالمی داده اند و
ھم اکنون دست بکار بزير کشيدن آن ھستند .پيشروی مبارزات توده
ھای بپاخواسته مردم و تحقق سرنگونی رژيم اسالمی بشکلی
سازمانيافته و در سريعترين و کم مشقت ترين شکل در گرو ساختن
ارگانھای مبارزاتی و اعمال اراده توده ای مردم ،شوراھا ،در سراسر
جامعه است.
 -٢يک ھدف شوراھا گرفتن بخش ھر چه وسيعتری از قدرت توسط
توده کارگران و مردم است .اين ارگانھا ابزار متحد شدن ،سازماندھى
مبارزه انقالبى و آزاديخواھانه ،اعمال قدرت کارگران و مردم
زحمتکش و نفى قدرت سرمايه و جمھورى اسالمی است .شوراھا
ھمچنين از ارگانھاى قيام عليه جمھورى اسالمى اند .بايد ھمه جا ،در
محيط زيست و کار در سطح محلی و سراسری شوراھا را سازمان داد.
 -٣شورا کاراترين ،مناسبترين و ساده ترين ظرف اتحاد و اعمال اراده
توده ای است .شورا ضامن اعمال اراده مستقيم و مستمر توده ھای مردم
است وبايد جايگزين قدرت ارتجاع اسالمی شود.
 -۴طبقه کارگر بايد بسرعت شوراھاى خود را ايجاد کند .شوراھا امر
اتحاد صفوف کارگران ،تامين استقالل طبقاتى و اتخاذ سياست کنترل
کارگرى را تسھيل ميکند .شوراھا امکان حضور طبقه کارگر بعنوان
رھبر شايسته جنبش سرنگونی طلبانه توده ھای مردم را فراھم مياورد.
کارگران سوسياليست بايد پيشرو ايجاد شوراھا در محيط زيست و کار
باشند.
 -۵شوراھاى محالت در شرايط امروز از اھميت ويژه اى برخوردار
است .تجربه عملى ھمين دوره نشان ميدھد که محالت و تجمعات
مبارزاتى در آن ،پايه سازماندھى حرکات اعتراضى وسيع و بويژه
تظاھرات شبانه است .بايد کنترل محالت را از دست جمھورى اسالمى
و نيروى سرکوبگر آن خارج کرد.
 -۶حزب اتحاد کمونيسم کارگرى ،کارگران و مردم زحمتکش را به
برپائى شوراھا فراميخواند.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٣ژوئن ٢٠٠٩

شماره ١٠۶

شعار مرگ بر جمھورى اسالمى در تھران
گراميداشت پر شکوه ندا
امروز سه شنبه دوم تير ماه ميادين وليعصر ،ھفت تير ،انقالب ،فلکه
دوم آرياشھر ،ميدان توحيد و خيابانھای کريم خان ،وليعصر ،انقالب،
آزادی ،ستارخان و بسياری ديگر از مراکز اصلی شھر تھران ھمچنان
صحنه حضور و جوالن ھزاران نفر از مزدوران و اوباش پليس ضد
شورش بود.
اجتماعات در محالت و اعتراض و تعرض به مزدوران حکومتى ادامه
دارد .امروز در تظاھراتى وسيع در تھران مردم معترض شعار مرگ
بر جمھورى اسالمى و مرگبر بسيجى سر ميدادند .اين تصوير واقعى
مردمى است که عده اى تالش ميکنند رنگ و قالب ارتجاعى به آن
بزنند.
http://www.youtube.com/watch?v=TrCT-hCLxmw
ديروزعصر مراسم شکوھمند يادبود ندا دختر جوانی که چند روز پيش
در خيابان آزادی بر اثر تيراندازی نيروھای اوباش اسالمی به طرز
وحشيانه ای به قتل رسيد برگزار شد .اين مراسم با شرکت ھزاران نفر
از مردم و جوانان معترض به حکومت اسالمی برگزار شد .خيابانھای
سيد خندان ،سھروردی و شريعتی تا ميدان ھفت تير مملو از ھزاران
انسانی بود که ياد ندا را گرامی داشتند .در اين دقايق بيش از  1000نفر
اوباش پليس ضد شورش سپاه در برابر پايگاه بسيج سيد خندان به حالت
آماده باش ايستاده بودند تا مبادا جمعيت معترض و خشمگين پايگاه بسيج
حکومت جنا يتکار اسالمی را مورد حمله قرار دھند.
ديروز ميدان فردوسی تھران به روال روزھای پيش ھمچنان صحنه
تجمعات اعتراضی مردم و درگيری با پليس ضد شورش بود .ديروز
عصر ھزاران نفر از مردم و جوانان معترض در خيابان وليعصر )جام
جم( عليه حکومت اسالمی دست به تجمع اعتراضی زدند .اين تجمع
اعتراضی با شعارھای ضد حکومتی و درگيری با پليس ضد شورش و
پرتاب بيش از حد گاز اشک آور تا ساعاتی ادامه داشت .ديروز غروب
 5اتوبوس از مزدوران بسيجی اسالم شھر را در منطقه جنت آباد شمالی
و ميدان پونک مستقر نمودند .اين ارازل که بيش از  200نفر مسلح به
باتوم و چماق و اسلحه گرم بودند تا صبح روز بعد در اين مناطق
حضور داشتند .خودروھای تويوتا سپاه پياپی برای مزدوران چماق
بدستی که در کنار خيابانھا ،ميادين و پياده روھا مستقر شده اند غذا و
مواد خوراکی ميرسانند.
در روز ھای اخير حکومت قاتل اسالمی مزدوران سرکوبگر بسيجی
ھر محله و منطقه را برای سرکوب به محالت دور افتاده و ديگری
گسيل ميدارد تا شناسايی نشوند .اين روزھا شھر کامال به اشغال سپاه
پاسداران در آمده است .بنا به برخی خبرھا قرار است فردا از جانب
مردم مراسم ياد بودی برای ندا و کشته شد گان روزھای اخير در ميدان
ھفت تير برگزار شود .بنا به اعالم يکی از سرکردگان باند کروبی دزد
و جنايتکار در حال حاضر اختالفات و شکافھای حکومتی در ميان
فرماندھان ارشد سپاه بروز نموده است! در اين روزھا عوامل
اطالعاتی در دفاتر مرکزی ھمه روزنامه ھای مزدور و قلم به مزد
حکومتی حضور دارند و ھيچ روزنامه ای حق ھيچگونه انتشاری
ندارد .مگر اينکه قبال از فيلتر عناصر اطالعاتی عبور کرده باشد.
امشب ھمچنان صدای اعتراضا ت مردمی از پشت بامھای بسياری از
مناطق تھران به گوش می رسد .در مناطقى متاسفانه ھنوز شعار "ﷲ و
اکبر" شنيده ميشود* .
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صفحه ۶

در توضيح بيانيه و منشور حزب برای

"آزادی ،برابری و رفاه"
يک دنيای بھتر :دفتر سياسی
حزب بيانيه ای در مورد "منشور
آزادی ،برابری و رفاه" صادر
کرده است .در اين منشور
مطالبات معينی در ده ماده در
چھارچوب "آزادی ،برابری و
رفاه" بيان شده اند .ھدف از ارائه
چنين منشوری چيست؟ نقش و
جايگاه اين منشور در تحوالت
حاضر کدام است؟
علی جوادی :منشور "آزادی،
برابری و رفاه" فشرده خواستھای
عاجلی است که بايد به پرچم
مطالباتی مردم در اين شرايط
مشخص تبديل شود .اين منشور
بيان مشخص و قالب معينی به
مطالبات پايه ای و فوری مردم
ميدھد که در موجزترين سطح با
خواست "آزادی ،برابری ،و
رفاه" بيان شده است .ده ماده ای
است که بيان روشنی به
خواستھای فوری مردمی ميدھد
که برای آزادی و رھايی مبارزه
ميکنند .
"آزادی ،برابری ،رفاه" ھمانند
شعار "نان ،صلح ،آزادی" است
که بلشويکھا با توسل به آن در
جريان تحوالت روسيه توانستند
در زير اين چتر توده ھای مردم
زحمتکش را به سمت اھداف و
خواستھای خود کاناليزه کنند .در
شرايطی که گرايشات و جنبشھای
متفاوت اجتماعی و طبقاتی
ميکوشند رنگ و سياست و شعائر
خود را به حرکت اعتراضی
مردم بپاخواسته بزنند ،در
شرايطی که جريان اصالح طلب
حکومتی و ملی اسالمی ھا
ميکوشند خواست تجديد مضحکه
انتخابات را به مردم معترض
حقنه کنند و اين اعتراضات را در
مجرای جنگ جناحھای رژيم
اسالمی و اصالح ھيوالی اسالمی
کاناليزه کنند ،در شرايطی که
جريانات ناسيوناليست عظمت
طلب تالش ميکنند گذشته و نکبت
سلطنتی را به مردم وعده دھند،
حزب اتحاد کمونيسم کارگری با

منشور خود تالش ميکند خواستھای
فوری و عاجل مردم را مشخص،
روشن و غير قابل تفسير و دقيق
بيان کند و آن را به پرچم اعتراضی
خودشان تبديل کند .
ما ميخواھيم که اين پرچم در ھمه
جا به اھتزاز در آيد .ما ميخواھيم
که کارگران ،زنان و جوانان در
تجمعات خود به توده ھای مردم و
جامعه جھانی و تمامی حکومت
گران اعالم کنند که "آزادی،
برابری ،رفاه" حق مسلم ماست.
بيان خواستھای ماست .ما ميخواھيم
ھمانطور که اين پرچم در اول ماه
سنندج سال  ٨٧به اھتزاز در آمد،
به خواست ھمگانی تبديل شود .
يک دنيای بھتر" :آزادی ،برابری،
حکومت کارگری" يک شعار
استراتژيک حزب اتحاد کمونيسم
کارگری است .تفاوت و تشابه اين
شعار استراتژيک حزب با شعار
"آزادی ،برابری و رفاه" چيست؟
آيا شعار استراتژيک حزب تخفيف
داده نشده است؟
علی جوادی :تخفيفی در شعارھای
استراتژيک حزب داده نشده است.
بخشی از مطالبات فوری و عاجلی
که ھمواره بخشی از مطالبات
اصالحی برنامه حزب اتحاد
کمونيسم کارگری بوده اند در
چھارچوب و قالب معينی دسته
بندی و ارائه شده اند .
حکومت
برابری،
"آزادی،
کارگری" چکيده اھداف و
سياستھای سوسياليستی و کارگری
حزب در مبارزه بر سر قدرت
سياسی و آلترناتيو حکومتی ماست.
اما در کنار اين شعار استراتژيک
ما ھمواره شعارھای تاکتيکی و
مطالباتی معينی را ھم مطرح کرده
ايم .ما تاکيد کرده ايم که اين موازين
اگر چه در قياس با موازينی که
حتی در پيشرفته ترين جوامع
کنونی حاکم است به ميزان زيادی
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راديکال و ايده آل جلوه گر
ميشوند در حقيقت امر بخش
کوچکی از حقوق و آزاديھايی را
در بر ميگيرند که در يک جامعه
کمونيستی به کامل ترين شکل
تحقق خواھد يافت .خواستھای
مندرج در منشور "آزادی،
برابری ،رفاه" ھسته اصلی
حقوق پايه ای حقوق مردم ايران
است که حزب اتحاد کمونيسم
کارگری برای اجرای آن تالش
ميکند .
منشور "آزادی ،برابری ،رفاه"
جايگزينی برای شعار "آزادی،
برابری ،حکومت کارگری"
نيست .شعار تاکتيکی است که
در کنار و به موازات شعار
استراتژيک حزب ما مطرح
ميشود .ما ھم برای تحميل
اصالحات به نظام موجود
مبارزه ميکنيم و ھم برای تحميل
تغييرات پايه ای که متضمن
نابودی بنيادھای ضد انسانی و
خشن اين نظامھای طبقاتی است .
يک دنيای بھتر :ويژگی
مطالبات مطرح شده در اين
منشور چيست؟ چرا اين مطالبات
و چرا نه ساير مطالبات
کمونيستی در ھر کدام از اين
قلمروھا؟
علی جوادی :نظرات در اين
زمينه ميتواند متفاوت باشد.
ميتوان مطالبات ديگری را ھم به
اين مجموعه اضافه کرد .اما
دفتر سياسی حزب بر اين
مجموعه مطالبات بطور ويژه ای
تاکيد داشت .اين مطالبات در
برگيرنده اساسی ترين خواستھای
فوری ما در زمينه -١ :حقوق و
آزاديھای فردی و مدنی-٢ ،
برابری و رفع تبعيض در
عرصه حقوقی و سياسی ،و -٣
کار و رفاه اجتماعی است.
منشور در قلمرو "آزادی" به پنج
مطالبه محوری ميپردازد :جدايی
دين از دولت ،آزاديھای بی قيد و
شرط سياسی ،آزادی زندانيان
سياسی ،آزادی پوشش ،و
مجازات آمرين و عاملين جنايت

عليه مردم .در قلمرو "برابری" به
دو مساله اساسی پرداخته شده
است :برابری کامل و بی قيد و
شرط زن و مرد ،لغو حجاب ،لغو
جداسازيھا در تمامی شئون ،و
برابری حقوقی و مدنی ھمه
شھروندان مستقل از جنسيت،
تابعيت و مليت و مذھب .در زمينه
"رفاه" به مساله حداقل دستمزد و
مبنای کنونی آن ،بيمه بيکاری
مکفی ،و بيمه درمان و مسکن
مناسب پرداخته شده است .
اين مطالبات فشرده مطالبات ما در
اين شرايط است .برنامه "يک
دنيای بھتر" در جامع ترين شکلی
کليه مطالبات ما را مطرح کرده
است .حزب ما در پس يک انقالب
کارگری تمامی اين مفاد را به
فوريت به اجراء خواھد گذاشت .
يک دنيای بھتر :بيانيه حزب تاکيد
ميکند که تحقق اين مطالبات منوط
به سرنگونی رژيم اسالمی است.
با اين حساب چرا خواست
سرنگونی در اين مطالبات گنجانده
نشده است؟ چرا حکومت مطلوب
در تحقق اين مطالبات در خود
منشور قيد نشده است؟
علی جوادی :دقيقا ،از نقطه نظر
ما تحقق اين اھداف در خود
مستلزم سرنگونی رژيم اسالمی
است .اين مساله را ما در بخش
بيانيه حزب مشخص کرده ايم.
تاکيد کرده ايم .توھمی ھم نداريم.
رژيم اسالمی در مقابله و ضديت
خونين با چنين مشخصات سياسی
تعريف شده است .اما منشور
"آزادی ،برابری ،رفاه" بيان
عاجل مطالبات ما در مقابل ھر
و
حکومت
صفحه ٧
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در توضيح بيانيه و
منشور حزب برای

"آزادی ،برابری
و رفاه" ...
دولتی است که تن به چنين
مطالباتی نداده است .جمھوری
اسالمی رژيم سياسی کنونی است
که ھر گونه خواست و مطالبه
مردم را وحشيانه سرکوب ميکند.
با دست به دست شدن قدرت
ميتوان تصور کرد رژيمھای
ديگری مانع تحقق اين مطالبات
مردم شوند .از اين رو اين شرط
تحقق مطالبتمان را در بخش
بيانيه ذکر کرده ايم و نه در خود
منشور .
يک دنيای بھتر :تالشھای حزب
برای تبديل اين مطالبات به
خواست اعتراضی مردم چيست؟
چه اقداماتی مد نظر ھستند؟
علی جوادی :ما در حال حاضر
شاھد نمونه ھايی از برافراشتن
اين مطالبه در سطح جامعه بوده
ايم .اين پرچم ھمانطور که اشاره
کردم در اول ماه مه  ٨٧در
سنندج برافراشته شد .انتظار ما
آن است که اين خواستھا به پرچم
مطالباتی توده ھای مردم
زحمتکش تبديل شود .نوع و
چگونگی ابتکاراتی که ميتواند در
ارائه و پيشبرد اين منشور
ميتوانند اتخاذ شوند ،متنوع و
گسترده اند .ما مجامع عمومی
کارگری را فراميخوانيم که اين
خواستھا را به پرچم مطالبات
فوری خود تبديل کنند .ما از
تشکالت توده ای و اجتماعی
ميخواھيم که اين منشور را به
پرچم خواست خود تبديل کنند .ما
از ھمه جوانان کمونيست و
آزاديخواه ميخواھيم که اين
منشور را در گسترده ترين سطح
در جامعه منعکس کنند .کاری
بايد کرد که رسانه ھای مغرض و
حافظ وضع حاکم نتوانند اين
خواست پايه ای مردم را انکار
کنند .بگذار جامعه جھانی بداند که
مردم ايران خواستھای فوريشان
چيست* .
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مردم تير آخر ترکش رژيم اسالمی
ھم کارساز نيست ،رفتنی اند!
جنگی که اکنون در خيابانھای تھران و شھرھای ايران در
جريان است بر خالف تبليغات سازشکاران و مرتجعين سبز
اسالمی گوشه ای از تالش ميليونی شما برای خالصی از
شر سی سال حکومت سياه اسالمی است .رژيم اسالمی با
عربده کشی خامنه ای در نماز جمعه فرمان خونريزی و
کشتار ھمه جانبه مردم را صادر کرد .و بالفاصله دستجات
سرکوبگر و چاقوکشان اسالمی نظام را به جان مردم
انداختند .تاکنون بيش از صد و پنجاه تن از مردم معترض
را به خاک و خون کشيده اند .صدھا تن دستگير و زندانی
شده اند .اين نمايش سبعيت اسالمی جزيی از ماھيت رژيم
است .اين حکومت آدمکشھا است .با قتل عام  ٣٠خرداد ۶٠
و برپايی گورھای دسته جمعی سرکار آمدند .تاکنون ھم با
تنھا کشتن و اعدام و سنگسار و شالق و شکنجه باقی مانده
اند .راھی ھم جز توسل به سبعيت اسالمی برای بقاء خود
ندارند.
اما ورق ديگر برگشته است .با موج ميليونی خيزش شما
مواجه شده اند .توسل رژيم به حکومت نظامی اعالم نشده،
صرفا تالشی مذبوحانه ،نشان وحشت زدگی ،ناشی از
استيصال و تير آخر ترکش رژيمی در حال سقوط است.
ابزار سبعيت ھم ديگر خيری برايشان ندارد .کمکی به بقاء
و حفظ آن نميکند .بر عکس آتش خشم بيکران دھھا ميليون
مردم کارد به استخوان رسيده را شعله ورتر ميکند .واقعيت
اين است که اوضاع بحرانی اقتصاد جامعه ،فقر و فالکت
گسترده ،نابرابری نھادينه شده ،استبداد و اختناق سياسی و
حاکميت ارتجاع سياه اسالمی بر حيات مدنی و فرھنگی و
زندگی مردم جايی برای تمکين مردم با حکومت جانيان
اسالمی باقی نگذاشته است .اين مردم ديگر قابل ارعاب
نيستند .اين مردم از ھر نقطه سازشی با رژيم اسالمی عبور
خواھند کرد .عربده کشی سران رژيم حتی برای لحظاتی ھم
مردم را محتاط نميکند .روز گوشمالی اين اوباش بسرعت و
بسيار زودتر از آنچه خود تصور ميکردند فرا رسيده است.
مردم اينھا رفتنی اند .جنگ شما در خيابانھا تضمين کننده
چنين سرنوشتی برای اين اوباش است .برای تک تک شان،
برای تک تک خون نداھايی که از روز شکل گيری کثيف
شان تا امروز در ھر گوشه ای از جامعه ريخته اند ،برای
تک تک جنايتشان در دادگاھھای مردمی محاکمه شان
خواھيم کرد.
مردم شيشه عمرشان در دست شماست .کارشان را يکسره
کنيد .پيروزی با ماست.
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مردم سکوت نکنيد،
فرياد بزنيد!
ھيچ حقى با سکوت متحقق نميشود! در مقابل
سياستى که تعرض ميکند ،سرکوب ميکند،
شليک و ترور ميکند ،سکوت پاسخ نيست.
آنھا که شما را به سکوت دعوت ميکنند ھدفى
جز کنترل اعتراضات ندارند .آنھا که سکوت
را با روش "مسالمت آميز" توجيه ميکنند،
ھدفشان اينست که در مقابل تعرض احمدى
نژادھا و خامنه اى ھا مردم را نيروى سازش
و بند و بست کنند .مگر شرکت در مضحکه
انتخابات و "راى" دادن "خشونت" بود؟ پس
چرا چنين شد؟ مگر با سکوت ميتوان اين
ارتجاع ھار و آدمکش را به عقب نشينى وادار
کرد؟ و مگر ھمان ارتجاع به جمعيت ساکت
شليک نکرد؟
نه با سکوت ،نه با "عزادارى" ،نه با "بست
نشستن آخوندھا" ،و نه با "پناه بردن به خدا"،
نميتوان حکومت خامنه ايھا را عقب نشاند.
حکومتى که پاسخ سکوت را با گلوله ميدھد،
حکومتى که دانشجوى معترض را با "يا
حسين" و "ﷲ و اکبر" به قتل ميرساند ،با
سکوت جرى تر ميشود .اين چه معادله اى
است که يکى ميزند و ديگرى فراخوان
سکوت ميدھد؟ ھدف اولى از سرکوب ساکت
کردن شماست و ھدف دومى از سکوت
نگھداشتن نظام سرکوب است!
مردم!
سکوت نکنيد ،فرياد بزنيد! حق تان را مطالبه
کنيد! به کم رضايت ندھيد! از سياستى که
دعوت به سکوت و سازش ميکند عبور کنيد!
زور را تنھا با زور ميتوان عقب راند .ارتجاع
تنھا وقتى عقب نشينى ميکند که سرکوب نتيجه
معکوس دھد .تاريخا آزادى ،ھر درجه آزادى،
با قدرت و فرياد و نخواستن و تشکل و
مقاومت و نه گفتن متحقق شده است .وسيعا در
ميدان بمايند و با فريادھايتان خشت خشت
حکومت اسالمى را بلرزانيد!
مرگ بر جمھوری اسالمی
مرگ بر سرمايه دارى
آزادی ،برابری ،حکومت کارگری

حزب اتحاد کمونيسم کارگری

حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٣١خرداد  ٢١ – ١٣٨٨ژوئن ٢٠٠٩

 ٢٧خرداد  ١٨ – ١٣٨٨ژوئن ٢٠٠٩

يک دنياى بھتر
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حلقه ھای گرھی در خيزش توده ھای مردم
برای سرنگونی رژيم اسالمی
ھيئت دائر حزب پاسخ ميدھد؛
يک دنيای بھتر :مردم در تھران
و برخی ديگر از شھرھا در يک
جنگ و مصاف تعيين کننده در
مقابله با رژيم اسالمی بسر
ميبرند .در اين ميزگرد مايليم
پيرامون حلقه ھايی که بايد در
مبارزه برای سرنگونی رژيم
اسالمی و تحقق امر آزادی،
برابری و رفاه مردم برداشت به
بحث بپردازيم .اما اجازه دھيد از
ندا آغاز کنيم .در دوران جنگ
ويتنام چھره عريان دختر
خردسالی در جاده ای در حال
فرار از بمبارانھای وحشيانه
دولت آمريکا به سمبل مبارزه
عادالنه مردم ويتنام تبدل شد.
خونی که از دھان ندا جاری
ميشود ،فريادھای "ندا نترس"
اکنون جھانی شده است .ندا چه
جايگاھی در تحوالت سياسی
ايران و ترسيم سيمای آن ايفا
ميکند؟
علی جوادی :ندا به سمبل نسل
جوان برای خالصی فرھنگی و
آزادی تبديل شد .از ھم اکنون نام
و چھره زيبايش در تاريخ
تحوالت بشری ثبت شده است .ندا
فرياد نسلی است که سی سال در
تحت حاکميت سياه رژيم اسالمی
زيسته است اما اسالمی نيست.
عقب مانده و اسالم زده نيست.
امروزی است .مدرن است.
صحنه ھای پايانی زندگی ندا
چشمان ناباور جھان را حيرت
زده کرد .اين لحظات فشرده
تاريخی سی ساله ھستند .ندا به
تالش جامعه برای آزادی چھره
ای زنانه و جوان بخشيد .
آذر ماجدی :ندا به سمبل مبارزه
آزاديخواھانه مردم عليه رژيم
اسالمی بدل شده است .اين اتفاق
به تصميم يک سازمان و نھاد
انجام نگرفته است .توجه بسيار
زياد جھانيان به ويدئو کليپی که
مرگ اين زن جوان شجاع و
آزاديخواه را نشان ميدھد و به

شخص او ،عامل اصلی اين انتخاب
بوده است .اين فيلم بعالوه مصاحبه
نامزد او با رسانه ھا ،ندا را در
محور مبارزات و جنبش توده ای
مردم عليه جمھوری اسالمی قرار
داد .جالب اينجاست که نامزد ندا در
مصاحبه اش گفته است که ندا در
انتخابات شرکت نکرده است ،يعنی
از طرفداران ھيچيک از کانديدھا
نبوده است ،به کمپ باصطالح
رفرميست ھا متعلق نبوده است .او
خواھان آزادی بوده است .عليرغم
اين واقعيت ،در شرايطی که رسانه
ھا ميکوشند موسوی را بعنوان
رھبر جنبش مردم معرفی کنند،
مرگ اين زن جوان آنچنان تکان
دھنده است که عمال به شکلی
خودبخودی ندا به سمبل مبارزه
مردم بدل شده است .نقش سمبليک
ندا بر يک واقعيت ديگر نيز اشاره
دارد و آن نقش بارز و تعيين کننده
جنبش آزادی زن در جنبش
سرنگونی طلبانه مردم است.
يک دنيای بھتر :در يک نگاه به
جامعه ،ما شاھد جدالھای متعددی
ھستيم .جنگ مردم عليه رژيم
اسالمی ،جنگ جناحھای رژيم
اسالمی ،و ھمچنين جدال گرايشات
سياسی و اجتماعی برای ھژمونی
سياسی اعتراضات جامعه .از جنگ
مردم ،جوانان ،با رژيم اسالمی
شروع کنيم .روزھا ميادين اصلی
شھر و شبھا محالت صحنه رو در
رويی ھستند .ويژگی ھای اين جدال
چيست؟ اين مبارزه چگونه ميتواند
موج تھاجم وحشيانه رژيم قمه بندان
اسالمی را به شکست بکشاند؟
چگونه ميتوان به قدرت و اراده توده
ای در جامعه شکل داد؟ چگونه
ميتوان صفوف نيروی سرکوب را
در ھم شکست؟ از کجا بايد شروع
کرد؟
علی جوادی :جوھر اين تحوالت بر
خالف تصور بسياری از
ژورناليستھای خام انديش و يا
گرايشات توده ای – اکثريتی و يا

اصالح طلبان حکومتی ،تالش
برای سرنگونی کامل رژيم
اسالمی است .شعاری که ھمين
ديروز در خيابانھای تھران فرياد
زده ميشد ،مرگ بر جمھوری
اسالمی ،مرگ بر جمھوری
اسالمی ،بيان غير قابل انکار
اين خواست عميق جامعه است.
جنگی که اکنون در خيابانھای
تھران و برخی شھرھای ديگر
در جريان است گوشه ھايی از
کشمکش تاريخی ای است که
ابعاد توده ای و ميليونی بخود
گرفته است .اين مھمترين ويژگی
تحوالت حاضر است .برای
درھم شکستن موج تھاجم به چند
فاکتور اساسی اشاره کرد.
 -١گسترده تر کردن صف
اعتراضات :اعتراضات توده
ھای مردم بايد ھمگانی شود ،در
حال حاضر ما شاھد حضور
تمامی شھرھای اساسی کشور
در اين اعتراضات نيستيم.
گسترش اعتراضات توان رژيم
در سرکوب اعتراضات را به
شدت تقليل ميدھد .تھران قلب و
مرکز تحوالت است .اما رژيم
اسالمی را بايد در تمامی شھرھا
و مناطق کشور سرنگون کرد.
جبھه ھای تقابل را بايد گسترده
تر کرد.
 -٢طبقه کارگر بايد نقش واقعی
و تاريخی خود را در تحوالت
جاری جامعه ايفا کند .شرايط
حاضر مناسبترين دوران برای
حضور طبقه کارگر در صف
رھبری مبارزه برای سرنگونی
رژيم اسالمی و استقرار نظامی
متضمن آزادی ،برابری و
حکومت کارگری است .طبقه
کارگر ميتواند ستون فقرات
رژيم را در ھم بشکند .اعتصاب

سياسی و اقتصادی در مراکز
عمده اقتصادی جامعه ضربه
مھلکی بر رژيم اسالمی و ارکان
حکومت قاتالن اسالمی است.
چنانچه کارگران نفت به ميدان
آيند ،چنانچه کارگران ماشين
سازيھا دست به اعتصاب زنند،
چنانچه کارگران برق و مخابرات
دست به اعتصاب ھدفمند بزنند،
عمر رژيم اسالمی به شمارش
خواھد افتاد.
 -٣اعتراضات توده ای را بايد
سازمان داد .ھيچ تحول سياسی
جدی بدون سازماندھی توده ای
نميتواند به سرانجام مطلوب برسد.
شوراھای مردمی مناسبترين و
کارآترين ظرف در برگيرنده توده
ھای مردم بمنظور سازماندھی
اعتراضات جاری و شکل دادن به
قدرت توده ھای برخاسته در
جامعه است .بايد در سطح محلی و
سراسری شوراھای در برگيرنده
توده ھا را شکل داد .کمونيستھا و
فعالين راديکال و سوسياليست ھر
منطقه ای بايد مبتکر و عنصر
سازمانده چنين تشکالتی در ھر
گوشه و کنار جامعه ای باشند.
 -۴محالت را بايد از کنترل رژيم
و دار و دستجات اوباشش خارج
کرد .از ھم اکنون ما شاھد چنين
تالشی در شبھا ھستيم .بايد دامنه
کنترل توده ای مردم بر مناطق را
گسترده تر کرد .مجموعه ای از
اقدامات سازماندھی و تاکتيکی را
بايد در دستور قرار داد .در اين
مناطق آزاد شده بايد اوباش و
عمال جنايت رژيم را گوشمالی
داد .در اين مناطق آزاد شده بايد ما
شاھد تمامی اجرای حقوق پايه ای
مردم زحمتکش که در منشور
"آزادی،
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حلقه ھای گرھی در خيزش توده ھای مردم
برای سرنگونی رژيم اسالمی ...
برابری ،رفاه" آمده است باشيم.
 -۴جنبش سرنگونی طلبانه توده
ھای مردم نيازمند رھبری
کمونيستی و کارگری است.
کارگر و کمونيست قاطعترين و
استوارترين نيرو و رھبر شايسته
و برحق مبارزه برای سرنگونی
رژيم اسالمی است .اين پتانسيل
عظيم بايد به فعل تبديل شود.
کارگر و کمونيسم تحزب يافته
قاطع ترين نيرو در سرنگونی
رژيم اسالمی است .يک رکن
تالش حزب ما تامين چنين
شرايطی است.
آذر ماجدی :آنچه در خيابان ھای
تھران و ديگر شھرھای بزرگ
ميگذرد يک خيزش عمومی عليه
رژيم اسالمی است .اين جنبش
سرنگونی طلب مردم ايران است
که به صحنه آمده است و با
نيروھای مزدور رژيم در حال
جنگ و گريز است .رژيم بر اين
تصور بود که با سرکوب خشن،
اين جنبش را خاموش خواھد کرد.
اين اتفاق نيافتاد .در عوض جنبش
راديکاليزه شد و خود سانسوری
را در بيان خواست ھايش به کنار
زد .تاکتيک ھای گرايش
اصالحگرا برای آرام نگاه داشتن
اعتراضات رنگ باخت .سياست
سکوت و راھپيمايی آرام به شعار
"مرگ بر جمھوری اسالمی" و
"ميکشم ،ميکشم آنکه برادرم
کشت" تبديل شد .سرکوب
مزدوران موجب تقويت ھمبستگی
بيشتر ميان مردم شد .مراسم
يادبود جانباختگان عليرغم
تھديدھای رژيم ،به مکانی برای
تداوم اين جنبش اعتراضی بدل
شده است.
اين جنبش عمومی سرنگونی
طلب مردم است که به ميدان آمده
است و بنظر ميرسد که تا به
خواست خود نرسد ،آرام نخواھد
نشست .اين جنبش از قبل از
انتخابات به صحنه آمد .راھپيمايی

ھا ،تظاھرات و ميتينگ ھايی که
تحت نام کمپين انتخاباتی برگزار
ميشد ،حکايت از يک تحول مھم
درون جنبش سرنگونی طلب و
معترض مردم داشت .جناح راست،
کمپ خامنه ای-احمدی نژاد ،اين
مساله را تشخيص داد و کوشيد با
تھديد و اولتيماتوم پيش از انتخابات
و سر و ھم بندی کردن رای گيری
پس از پايان آن مانع رشد و
گسترش آن شود .اما سخت در
اشتباه بود .بر اين تصور بود که
اين حرکتی است مانند حرکت
دانشجويی ده سال پيش يا
اعتراضات و حرکت ھای متعددی
که مدام در جامعه شکل ميگيرد و
با سرکوب رژيم برای مدتی
خاموش ميشود و دوباره سر
برمياورد.
بنظر ميرسد که اين نقطه اوج و
نقطه جوش نفرت فروخفته و
انزجار انباشت شده مردمی است که
ميخواھند اين رژيم را به زير کشند.
اين جنبش تاکنون عمال به شکل
خودجوش سازمان يافته است .اما
تداوم و رشد آن يک سازمانيابی
راديکال طلب ميکند .ضروری
است که مردم در تشکالت توده ای
خود متشکل شوند .سازمانيابی
شوراھای مردمی و شوراھای
محالت يک اقدام بسيار مھم و
ضروری است .بايد کوشيد تا
سازماندھی مقاومت و تعرض از
طريق اين شوراھا و برگزاری
مجامع عمومی انجام گيرد .در
صورت تداوم اين شرايط امر تسليح
به يک اقدام مھم مبارزه بدل ميشود.
نبايد گذاشت که اين مزدوران از ما
بيش از اين قربانی بگيرند .نبايد
اجازه داد که جوانان ما در راه
مبارزه برای آزادی اين چنين در
تيررس حمالت اين مزدوران
جنايتکار باشند .بايد کوشيد اين
اوباش را خلع سالح کرد .
يک دنيای بھتر :چگونه ميتوان اين
اعتراضات را به پيش برد و در
عين حال از نفوذ جنگ جناحھا و
گرايش اصالح طلبی حکومتی و

پرچم سبز اسالمی جدا کرد؟ آيا
چنين امری اصوال ممکن است؟
جريانات فرقه ايی در "چپ" با
"گشاده دستی" تمام اين
اعتراضات را به گرايش سبز
حکومتی تقديم ميکنند .يک
جريان کمونيستی چگونه ميتواند
ھژمونی خود را بر جنبش توده
ای مردم تامين کند؟ چگونه "نه"
کمونيسم و کارگر و چپ و
آزاديخواھی ميتواند به "نه"
جامعه و پرچم اعتراضات تبديل
شود؟ راھھا کدام است؟ بی
راھھا کدام است؟
علی جوادی :ما بارھا گفته ايم
که اعتراضات جاری در جامعه،
ميليونھا توده ای که در خيابانھا
به ميدان آمده اند ،سياھی لشگر
اصالح طلبان حکومتی و جنبش
ارتجاعی "سبز" ھا نيستند .اين
اعتراضات ادامه جنبش اصالح
طلبان حکومتی و ناشی از
ميليونی شدن آن نيست .حساب
توده ھای مردم را بايد از حساب
گرايشات حکومتی جدا کرد.
نديدن اين حقيقت بزرگ به
معنای نديدن فيل در اطاق است.
توده ھای مردم "سبز" و
"اسالمی" نشده اند .يک عمری
ما فرياد زديم که جامعه ايران
اسالمی نيست .مردم ،نسل
جوان ،اسالم را نميخواھند .برای
بزير کشيدن آن بپا خواسته اند.
واقعا تاسف آور است که جريانی
اکنون با خدشه دار کردن
حکمت
منصور
کمونيسم
ميکوشد ادعا کند که جامعه به
يکباره از "خواب" پريده و
"اسالمی" و "سبز" شده است.
اين جريانات نه واقعيت سياسی
جامعه را تشخيص ميدھند نه
خود ربطی به جامعه و تحوالتش
دارند .سياستی که در قبال
اعتراضات توده ھای مردم دنبال
ميکنند کامال ارتجاعی است.
فراخوان به خانه نشين کردن
مردم کاری است که جريانات
حاکم مشغول آن ھستند ،تالش
ھر نيرويی که ادعای
آزاديخواھی و انسانيت و برابری
طلبی دارد بايد تالشی برای
سازماندھی مبارزات کارگران و
مردم ،شکل دادن به مطالبات
روشن و دقيق اين توده ھای
بپاخاسته و تامين رھبری اين
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اعتراضات و نقد و افشای تالش
جريانات ارتجاعی در کنترل و
مھار آن باشد .و اين جدالی
آکادميک نيست .مصافی در صحنه
نبرد جاری اجتماعی و طبقاتی
است .فراخوان به خانه نشين شدن،
خواسته و يا ناخواسته ،به ھمان
اھدافی ميرسد که دستگاه سرکوب
حاکم بر آن تاکيد دارد.
مسلما جنبشھای اجتماعی و طبقاتی
ميکوشند که رنگ و سياست خود
را به اين اعتراضات بزنند .اما
خواست مردم روشن است .مردم
آزادی ميخواھند ،مردم برابری
ميخواھند ،مردم رفاه ميخواھند.
مساله اين است که اين خواستھا
بايد توسط کمونيسم و کارگر
نمايندگی سياسی شود .حزب اتحاد
کمونيسم کارگری در اين
چھارچوب فعاليت ميکند .ما در
گرماگرم مبارزات جاری ميکوشيم
که سياستھای شفاف و روشن را به
خواست ھمگانی توده مردم تبديل
کنيم .جامعه شاھد يک تالش
گسترده از جانب نيروھای متفاوت
در اين راستا است .خانه نشستن و
تالش برای خانه نشين کردن به
معنای پذيرش شکست بدون وارد
صحنه نبرد شدن است .ھموار
کردن راه برای ساير جنبشھای
ارتجاعی است .اين يک سياست
عميقا شکست طلبانه است.
مکانيسمھای سياسی و اجتماعی
تبديل "نه" ما به "نه" مردم برای
تبديل شدن به رھبر سياسی
اعتراضات جامعه را منصور
حکمت در مباحث "سلبی –
اثباتی" مورد بحث قرار داده است.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
جامعترين خواستھای مردم را
نمايندگی ميکند .اما فاصله زيادی
ميان نمايندگی سياسی و انتخاب
سياسی و يا نمايندگی عملی است.
ما بايد بتوانيم شعارھای سلبی خود
را به فرياد اعتراض مردم تبديل
کنيم .شعارھايی از قبيل "مرگ بر
جمھوری اسالمی"" ،مرگ بر اين
حکومت ضد زن"" ،مرگ بر اين
حکومت مذھبی"" ،مرگ بر اين
حکومت ضد کارگر"" ،مرگ بر
اين حکومت فقر و فالکت"،
"مرگ بر اين حکومت ضد
اين
آزادی".
صفحه ١٠

صفحه ١٠

يک دنياى بھتر

حلقه ھای گرھی در خيزش توده ھای مردم
برای سرنگونی رژيم اسالمی ...
شعارھا بايد فرياد اعتراضات
جامعه شود .تامين اين شرايط يک
رکن تحقق انتخاب سياسی مردم
در تحوالت جاری است.

به خيابان ميايند؟ آيا از نظر اينھا
فقط در چنين شرايطی بايد از
جنبش اعتراضی مردم دفاع کرد و
در آن فعاالنه نقش ايفاء نمود؟

آذر ماجدی :به درجه ای که
جنبش اعتراضی راديکاليزه
ميشود ،به ھمان ميزان نقش
گرايشات اصالح طلب در آن
کاھش می يابد .فی الحال شاھديم
که اين روند آغاز شده است.
پرچم سبز در تظاھرات و
تجمعات خيابانی بسيار کمتر شده
است .در چند روز گذشته در
برخی اجتماعات شعار "مرگ بر
جمھوری اسالمی" داده شده است .
بايد توجه داشت که بخش کثيری
از مردم در ايران به مضحکه
انتخابات بعنوان يک موقعيت
مناسب برای ابراز اعتراضات
خود می نگريستند .شرکت در
رای گيری بيش از ھر چيز از
تمايل به گفتن "نه" به احمدی نژاد
و رژيم اسالمی نشات گرفته
است .خيلی روشن است که اين
اعتراضات بھيچوجه تحت
رھبری موسوی ،کروبی يا
گرايشات اصالح طلب نيست.
موسوی و کروبی عمال دارند با
موج جنبش مردم بجلو رانده
ميشوند.

نقش کمونيسم دخالتگر دقيقا تالش
برای راديکاليزه کردن چنين جنبش
ھايی است .تالش برای تامين
رھبری کمونيستی بر مبارزات
مردم و ايزوله کردن گرايشات
راست و ارتجاعی يک بخش مھم
از مبارزه کمونيستی است.
مبارزات مردم در خالء اتفاق
نميافتد .جدال جنبش ھای مختلف
اجتماعی درون يک جنبش توده ای
بخش مھمی از مبارزه طبقاتی
است .نقش کمونيسم دخالتگر بايد
راديکاليزه کردن جنبش ،تعميق
"نه" مردم و تقويت گرايش
کمونيستی و کارگری درون آن
باشد ،نه خانه نشين کردن کمونيست
ھا .خوشبختانه اين جريان از نفوذ
اجتماعی بی بھره است ،وگرنه
فرياد ھای خانه بمانيد اينھا
ميتوانست ضربه بزرگی به جنبش
کمونيستی و کارگری بزند.

جرياناتی که گويی از شدت
راديکاليسم به اين جنبش
اعتراضی پشت ميکنند و از مردم
ميخواھند که در خانه بمانند و به
اين حرکت نبپيوندند ،سوراخ دعا
را گم کرده اند و عمال به دامن
ارتجاع ميافتند .درست در
شرايطی که صد ھا ھزار نفر از
مردم به خيابان ھا آمده اند ،با
مزدوران رژيم درگير شده اند و
ارکان رژيم را به لرزه درآورده
اند ،اينھا به مردم فراخوان خانه
نشينی ميدھند .ھيچکس چنين
جريانی را جدی نميگيرد .معلوم
نيست تصور اينھا از جنبش ھای
توده ای چيست .آيا بر اين
تصوراند که در يک روز آفتابی
مردم با شعار زنده باد سوسياليسم

بنظر من نقد گرايشات اصالح طلب
و ملی – اسالمی و تالش برای
راديکاليزه کردن جنبش جاری
راھی برای ايزوله کردن اين
گرايشات است .در چنين شرايطی
جامعه بشدت پوالريزه ميشود .اين
روند فی الحال در جريان است.
ھمين واقعيت که ندا ،زن جوانی که
در انتخابات شرکت نکرده است و
عکس بی حجابش در تمام دنيا
وسيعا پخش شده به سمبل جنبش
اعتراضی مردم بدل شده است،
خود بيانگر خصلت ضد رژيم
اسالمی اين جنبش است .پرچم سبز
جماعت موسوی و زنان محجبه اين
جماعت ،از قبيل زھرا رھنورد و
فائزه رفسنجانی توسط ندای بی
حجاب آزاديخواه جانشين ميشود.
تالش ما بايد در جھت تسريع و
تسھيل اين روندھای پوالريزاسيون
بايد باشد.

طرح و اشاعه شعارھای جنبش
کمونيسم کارگری يک روش
ديگر ايزوله کردن اين گرايش
است .بايد بکوشيم شعار
"آزادی ،برابری و رفاه" را
وسيعا در جامعه اشاعه دھيم .اين
شعار کامال زمينی است و با
اميال مردم خوانايی دارد .اين
خواست عميق اکثريت قريب به
اتفاق مردم است .تالش برای
ايجاد و گسترش سازمانيابی
مردم در شوراھای مردمی راه
ديگری برای سامان دادن به اين
جنبش اعتراضی و خروج آن از
ھژمونی اصالح طلبان است.
يک دنيای بھتر :ھمانطور که
اشاره شد ،جدال در ايران بر
خالف تصور بسياری از
ژورناليستھای خام انديش ،دو
طرف ندارد .جدال مردم عليه
کليت رژيم اسالمی يک رکن
تعيين کننده اين جدال است.
منشاء تعميق شکافھای درونی
رژيم و تقابل آنھاست" .جنگ
بازنده ھا" اکنون در چه شکل و
ابعادی جاری است؟ وضعيت
باال را چگونه می بينيد؟ آيا
ارکان قدرت کماکان قادر به
حفظ خود خواھند بود؟ حلقه ھای
متعدد در تغيير و تحول در
"باال" و ارکان قدرت حاکم چه
سير محتملی بخود خواھد
گرفت؟ خصوصيات ويژه
تغييرات در باال کدام است؟
علی جوادی :منصور حکمت
تبيين بسيار دقيقی از جدال
جناحھا ارائه داد .اين جنگ
بازنده ھاست .از ھر دو سو
جنگ بازنده ھاست .استراتژی
جناح راست بر سرکوب ھمه
جانبه و قداره بندی استوار است.
اين ابزار کارآيی خود را از
دست داده است .ھر درجه
سرکوب تنھا مردم را جری تر
ميکند .جناح اصالح طلب
حکومتی ،حال با ھر ترکيبی ،بر
عقب نشينی و تن دادن به
خواستھای ناچيزی در عين حال
تاکيد دارد .اما مردم در نقطه
طاليی مورد نظر اين جريانات
توقف نخواھند کرد .ھر دو جناح
در بن بستی فلج کننده قرار
دارند .اما اھميت و ويژگی جدال

شماره ١٠۶
جناحھا در شرايط حاضر در اين
است که اعتراضات توده ھای
مردم امکان سازش و بند و بست
خود اين جناحھا را بعضا غير
ممکن کرده است .بسادگی
نميتوانند به سازش برسند .حذف
ھر کدام يک ھدف اين جدال
جناحی است .اگر فرزندان
رفسنجانی ،رئيس مجلس خبرگان
و رئيس مجمع تشخيص مصلحت
نظام را دستگير ميکنند ،به اين
معنی است که کارشان بيخ پيدا
کرده است .واقعيت عظيم تری در
شرف شکل گيری است .کشتی
جمھوری اسالمی در حال غرق
شدن است .ارکان حاکميت در حال
فروپاشی است .موشھا در حال
فرار از اين کشتی ھستند.
روزھای شيرينی در راه است.
پرسيده ايد چه ميشود .سير
تحوالت آتی از پيش رقم نخورده
است .فاکتورھای متعددی در
تعيين روند اوضاع دخيلند .اما يک
مساله روشن است .تا قبل از روز
شيرينی سرنگونی کليت نظام ما
شاھد تغيير و تحوالت بسياری در
باال خواھيم بود .تحوالت  ۵٧را
بخاطر بياوريد :شورای سلطنت،
حکومت نظامی ،شريف امامی،
ازھاری ،و بختيار ،ھمه حلقه
ھايی در پروسه سرنگونی رژيم
شاه بودند .به جلو آمدند ،از صحنه
کنار زده شدند .اين پروسه ھا
کماکان ممکنند .اين اوباش برای
بقاء به ھر رنگ و شکلی
درخواھند آمد .اما جملگی ناپايدار
و موقتی خواھند بود .اين ويژگی
دوران انقالبی است .سرعت
تحوالت بسيار خيره کننده است .به
قول منصور حکمت ما مانند حلقه
ھای آکاردئون شاھد تغيير و
تحوالت در باال خواھيم بود .اما
اين حلقه ھا باز ميشوند ،به جلوی
صحنه می آيند ،اما بسرعت
پرونده شان بسته خواھد شد .ما
حلقه اول اين آکاردئون را ديديم.
خامنه ای در نماز جمعه تھديد
کرد .عربده کشيد .اما با شعار
مرگ بر جمھوری اسالمی و
مرگ بر خامنه ای مواجه شد .در
آخرين پرده اين تحوالت ما شاھد
يکسره شدن مساله قدرت سياسی
در جامعه خواھيم بود .ما برای
سازماندھی قيام کارگری و پايان
دادن به سلطه
صفحه ١١

صفحه ١١

يک دنياى بھتر

حلقه ھای گرھی در خيزش توده ھای مردم
برای سرنگونی رژيم اسالمی ...
جانيان اسالمی و سرمايه تالش
ميکنيم.
آذر ماجدی :اين شکافی که
امروز به يک رودرويی جدی
بدل شده است ،در تالش برای
پاسخگويی به جنبش اعتراضی
مردم و برای حفظ رژيم اسالمی
شکل گرفته است" .جنگ بازنده
ھا" توصيفی بسيار گويا و زيبا از
جدال اين دو جناح است .ھر دو
جناح از سرنگونی جمھوری
اسالمی در ھراسند و ميکوشند به
طرف مقابل بفھمانند که روش
طرف مقابل به سقوط رژيم منجر
ميشود .جنبش دو خرداد در متن
اين جدال شکل گرفت .ما گفته
بوديم که در تحليل نھايی اين دو
جناح راھی ندارند و جدال آنھا به
يک رودرويی تمام عيار بدل
خواھد شد .امروز شاھد شکل
گيری اين پديده ھستيم.
اکنون ديگر سازش و آشتی دو
جناح بنظر امکانپذير نميرسد.
نقطه سازش بينابينی وجود ندارد.
مردم ديگر علنا به سرنگونی
رژيم کمر بسته اند .جناح راست
راه پس و پيش ندارد .قداره بندی
را تشديد ميکند ،خود را آشکارا
در مقابل مردم قرار ميدھد .اگر
عقب بنشيند ،مردم از روی جنازه
اش رد خواھند شد .جناح ديگر ھم
راھی ندارد .مطلوبيت و ارزش
مصرف جناح اصالح طلب برای
مردم ،تعديل فشار و سرکوب
رژيم اسالمی است .اگر اکنون،
فرضا موسوی بقدرت برسد،
مردم در آنجا متوقف نميشوند .از
روی کل شان عبور ميکنند.
حجاب ھا برداشته ميشود ،آپارتايد
جنسی شکسته خواھد شد .تصور
يک رژيم اسالمی بدون حجاب و
آپارتايد جنسی يک تصور خام و
باطل است.
روند اوضاع افت و خيزھايی
خواھد داشت .کسانی خواھند آمد
و بدرقه خواھند شد .ممکن است

در اثر مقاومت و مقابله مردم
موسوی به رياست جمھوری برسد،
اما اين دوره پايدار نخواھد بود.
حتی ممکن است کار دو جناح به
مقابله مسلحانه برسد .ھم اکنون از
اختالفات جدی درون سپاه صحبت
ميشود .اگر سپاه بشکند و اختالفات
جناحی در آن بارز شود ،وضعيت
رژيم بسيار خطير ميشود.
مساله اينجاست که کمونيسم
کارگری بايد در تمام اين مراحل
برای سازمانيابی کارگران و مردم
بکوشد .بايد تالش کرد مردم در
شوراھای خود سازمان يابند .بايد
کوشيد شعارھای کمونيسم کارگری
درون مبارزه مردم جا بيافتد .ما در
طول افت و خيزھا بايد مشغول
سازماندھی انقالب کارگری باشيم.
اين تنھا پاسخ واقعی به اميال و
خواست ھای مردم است.
يک دنيای بھتر :به نقش و جايگاه
طبقه کارگر در اين شرايط
بپردازيم .حزب در پيامی خطاب به
کارگران به نقش تعيين کننده
کمونيسم و کارگر در تحوالت
جاری تاکيد کرده است .فعالين
کارگری ،گرايش راديکال و
سوسياليستی کارگری چگونه
ميتوانند نقش خود را در جامعه و
در تحوالت جاری ايفا کنند؟ چگونه
ميتوانند مھر خود را بر تحوالت
حاضر بزنند؟ چگونه ميتوانند به
رھبر بر حق خيزش مردم برای
سرنگونی رژيم اسالمی تبديل
شوند؟
علی جوادی :در پاسخ به سئواالت
قبلی اشارات مشخصی به اين مساله
کردم .تکرار ميکنم .طبقه کارگر و
کمونيسم قاطعترين نيرو در
سرنگونی رژيم اسالمی است .ھيچ
حلقه ای اين جنبش و طبقه را به
گذشته متصل نکرده است .رھايی
قطعی از تمامی قيد و بندھا و
محدوديتھای طبقاتی محصول تالش
جنبش کمونيسم کارگری است.
کارگران راديکال و سوسياليست

وظيفه خطيری بر عھده دارند.
اين نيرو بايد حضور رھبری
کننده کارگر در اين خيزش
عظيم توده ای را تامين کند.
کارگران بايد به سرعت متشکل
شوند .مجامع عمومی خود را
تشکيل دھند .شوراھای خود را
پايه ريزی کنند .کارگر غير
متشکل قادر به تامين نقش و
وظايف خود در تحوالت سياسی
نيست .از طرف ديگر عالوه بر
تشکل توده ای کارگری مساله
تشکل حزبی کارگران نقش
حياتی و تعيين کننده ای در
تحوالت جاری دارد .کارگران
بايد به حزب سياسی خود به
کمونيسم
پرچمدار
حزب
کارگری به حزب اتحاد کمونيسم
کارگری بپيوندند.
اما چه بايد کرد .کارگران بايد
پرچم مطالبات خود را به پرچم
مطالبات جامعه تبديل کنند.
آزادی ،برابری ،حکومت
کارگری و ھمچنين منشور
"آزادی ،برابری و رفاه" بيان
خواستھای استراتژيک و سياسی
روز کارگر بايد ھمگانی شود.
اعتصاب کارگران در مراکز
کليدی رژيم اسالمی را به نفس
نفس خواھد انداخت .کارگر و
کمونيسم بايد نقش تاريخی و
حياتی خود را ايفا کند.
آذر ماجدی :تنھا راه تحقق
آزادی و برابری در جامعه
سازماندھی يک انقالب کارگری
و استقرار سوسياليسم است.
طبقه کارگر و کارگران
کمونيست بايد خود را برای اين
ھدف آماده سازند .بايد کوشيد از
ھر جدالی طبقه کارگر قوی تر
بيرون آيد .سازماندھی رھبران
عملی کارگران و کارگران
در
سوسياليست
راديکال
تشکالت توده ای و حزبی يکی
از مسائلی مھم و حياتی در اين
جھت است و بايد به آن توجه
ويژه داشت .ما به ازای گرايش
اصالح طلب درون جنبش
کارگری را بايد قاطعانه نقد کرد.
اين جريان درون گرايش
سنديکاليستی ابراز وجود و نفوذ
ميکند .کمونيسم کارگری بايد به
تقويت گرايش شورايی و جنبش

شماره ١٠۶
مجمع عمومی درون طبقه کارگر
بپردازد .سازماندھی شوراھای
کارگری و گسترش جنبش مجمع
عمومی از مھمترين اقدامات در
اين جھت است .
طبقه کارگر از طريق حزب خود
ميتواند رھبری جنبش سياسی
مردم را بدست بگيرد .ما بايد
بکوشيم  (1يک بخش قابل توجه
از کارگران راديکال –
سوسياليست را به حزب جذب
نمائيم و حزب را به حزب سياسی
کارگران بدل کنيم و  (2در سطح
عمومی و در جامعه بعنوان يک
رھبر سياسی معتبر اعتماد بخش
وسيعی از مردم را جلب کنيم .
يک دنيای بھتر :آلترناتيوھا،
فراخوانھا و پيشنھادات متعددی در
تالش برای شکل دادن به قطب
چپ اجتماعی و صف متحد
کمونيسم و طبقه کارگر مطرح
شده است .حزب تاکنون نظری در
اين باره ارائه نداده است .با توجه
به اين ويژگی مالحظات عمومی و
خاص شما در اين چھارچوب
کدامند؟ در خارج چه ميشود کرد؟
در داخل چه ميتوان کرد؟ چه راه
حل ھايی معقول اند؟ از چه بايد
اجتناب کرد؟
علی جوادی :از نظر من قطب
بنديھای سياسی جامعه را شايد
بتوان در سه جنبش اجتماعی
خالصه و بيان کرد .جنبش
کمونيسم کارگری ،جنبش ملی
اسالمی و جنبش ناسيوناليسم
پروغربی .صف بنديھا ھم بر اين
مبنا شکل خواھند گرفت .اين
جنبشھا اصلی ترين جنبشھای
اجتماعی – طبقاتی در جامعه
ھستند .تمامی جريانات ملی
اسالمی و اصالح طلبان حکومتی
را ما در يک صف خواھيم ديد.
پرچم سبز در حال حاضر پرچم
اين جريانات است .جريانات
ناسيوناليسم پرو غربی ،عليرغم
جمھوريخواه يا سلطنت طلب آن،
در صف ديگری متحد خواھند شد.
اتحاد و ھمکاری مشترک و يا
وحدت عملی ميان اين جنبشھا
متصور نيست .اصولی ھم نيست.
اما بنظر من ما
صفحه ١٢

صفحه ١٢

حلقه ھای گرھی در خيزش
توده ھای مردم برای
سرنگونی رژيم اسالمی ...
شاھد شکل گيری تالشھای ويژه ای در صفوف
تک تک اين جنبشھا خواھيم بود.
تا آنجا که به جنبش کمونيسم کارگری برميگردد
ما بر بيشترين اتحاد و ھمکاری در صفوف
جنبش کمونيسم کارگری بر مبنای پيروزی
استراتژی انقالب کارگری و تامين ملزومات آن
تاکيد کرده ايم .دامنه اين اقدامات گسترده است.
از وضع موجود که ما شاھد درجه بااليی از ھم
گسيختگی در صفوف جنبشمان ھستيم تا شکل
دادن به حزب واحد کمونيسم کارگری را ميتوان
در تصوير قرار داد .ما برای برررسی اين
طرحھا آمادگی داريم .ما برای پيشروی کمونيسم
کارگری و غلبه بر ضعفھا و کاستی ھای آن
تالش بسياری کرده ايم ،تالش بيشتری ھم خواھيم
کرد .يک نکته روشن است .زمين سياست در
ايران به شدت در حال تغيير است .پاسخگويی به
نيازھای يک انقالب کارگری عظيم يک پايه
فعاليتھای کمونيستی ماست .بحث بيشتر را شايد
بايد به آينده و بررسی طرحھای مشخص موکول
کرد.
آذر ماجدی :اتحاد صفوف کمونيسم کارگری و
طبقه کارگر و تقويت انسجام درونی جنبش
کمونيسم کارگری يکی از مشغله ھای جدی ما
است .يکی از تالش ھای دائمی ما متوجه اين امر
بوده است .تالش برای حاشيه ای کردن
سکتاريسم درون جنبش کارگری و کمونيستی از
محور فعاليت ھای ماست .لذا از ھر پيشنھاد
عملی در اين راستا استقبال ميکنيم .البته بايد ھر
پيشنھادی را مشخصا بررسی کرد و امکانپذيری
آن را ارزيابی نمود .
بايد توجه داشت که چپ يک جنبش ھموژن
نيست .بخشی از چپ در جامعه ايران عمال به
جنبش ملی – اسالمی متعلق است .بديھی است که
ايجاد اتحاد ميان اين بخش از جنبش چپ با
کمونيسم کارگری نه عملی و نه مطلوب است .اما
ايجاد نزديکی ھايی ميان نيروھايی که خواھان
سوسياليسم و انقالب کارگری ھستند عملی و در
اين شرايط ضروری است .بطور نمونه در خارج
کشور تالش برای شکل دادن به صف چپ در
مقابل جنبش ناسيوناليسم پرو غرب و ملی –
اسالمی ھا يک کار بسيار ضروری و مبرم
است .برافراشتن پرچم سرخ در مقابل پرچم سه
رنگ شير و خورشيد و پرچم سبز اسالمی به
گسترش و قدرت چپ در جامعه بطور جدی
کمک ميکند* .

يک دنياى بھتر

شماره ١٠۶

به ھمرزمان سوسياليست و اردوى چپ جامعه

ھمه جا پرچم سرخ را برافرازيد!
امروز  ٣٠خرداد شھر استکھلم شاھد يک تجربه جديد بود .تظاھرات با شکوه
کمونيستھا و سوسياليستھا و مردم آزاديخواه با پرچمھاى سرخ کارگران برگزار شد.
احزاب سياسى مختلف طيف چپ تا فعالين سياسى و نھادى پيشرو و ضد تبعيض ،در
مقابل پرچمھا و سمبلھاى راست اسالمى )سبزھا( و ناسيوناليسم پرو غربی )پرچم
شير و خورشيد( ،عالوه بر شعارھاى سياسى خود ،جملگى با پرچمھاى سرخ به
خيابان آمدند.
پرچم سرخ سمبل چپ جامعه و جنبش طبقه کارگر است و برافراشتن وسيع آن در
اجتماعات خارج کشور نقش مھم و پيش برنده اى دارد .اين تجريه را بايد ھمه جا در
اروپا و آمريکاى شمالى گسترش داد و ھمگانى کرد .ھر جنبش سياسى و طبقاتى
سمبلھا و پرچم و رنگ خود را دارد .پرچم سرخ معرفه عام جنبش کارگرى و
سوسياليستھا و کمونيستھاست .اين پرچم ضرورى است در ابعاد توده اى ھمه جا
خيابانھا و اجتماعات اعتراضى را فتح کند.
ھمه جا پرچم سرخ کارگران را برافرازيد!
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٣٠خرداد  ٢٠ – ١٣٨٨ژوئن ٢٠٠٩

آزادى فعالين کارگرى را تبريک ميگوئيم!
بنا به اخبار منتشر شده ،ديروز دوشنبه اول تيرماه جعفر عظيم زاده رئيس ھيئت مديره اتحاديه
آزاد کارگران ايران و غالمرضا خانی کارگر عضو سنديکای شرکت واحد بدنبال  ۵٣روز
بازداشت با قرار وثيقه از زندان اوين آزاد شدند .ھمينطور امروز سه شنبه دوم تيرماه ،سعيد
يوزی پس از  ۵۵روز بازداشت با قرار وثيقه  ۵٠ميليون تومانى از زندان اوين آزاد شد.
آزادى اين کارگران با استقبال پرشور فعالين کارگری و خانواده ھا و دوستان آنھا روبرو شد.
آزادى کارگران دستگير شده در پارک الله مديون تالش روزمره و خستگى ناپذير خانواده
ھاى آنھا و موجى از ھمبستگى کارگرى در داخل و خارج کشور است .اين ابزار قدرتمند يک
فاکتور مبارزه کارگرى در ايران است و بايد متناسب با شرايط تقويت شود.
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى آزادى اين فعالين کارگرى را به خانواده ھا و بستگان و
ھمرزمان آنھا صميمانه تبريک ميگويد.

حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٣١خرداد  ٢١ – ١٣٨٨ژوئن ٢٠٠٩

صفحه ١٣

يک دنياى بھتر

شماره ١٠۶

زنان و انقالب آتی در ايران
"آيا انقالب آتی ايران يک انقالب زنانه است؟"
گفتگو با آذر ماجدی
برای يک دنيای بھتر :يک
ويژگی خيزش اخير توده ھای
مردم نقش و حضور زنان در اين
غليان اجتماعی است .چه
احساسی داريد؟
آذر ماجدی :اتفاقات اخير در
ايران و جنبش و خيزش توده ای
مردم شور انگيز و ھيجان انگيز
است .من شک نداشتم که زنان در
ھر حرکت ضد جمھوری اسالمی
در پيشاپيش صف حرکت خواھند
کرد .در دھه اخير ھميشه اين
چنين بوده است .جنبش آزادی زن
در ايران يک جنبش وسيع و توده
ای است .اين واقعيت به زنان و
مطالبه آزادی زن در جنبش توده
ای عليه رژيم اسالمی جايگاه
ويژه ای می بخشد .زنان در
حرکات اعتراضی دو سه ھفته
اخير ،چه پيش از رای گيری و
چه پس از آن فعاالنه شرکت کرده
اند .ديدن زنان جوانی که
شجاعانه در مقابل مزدوران بسيج
و پاسدار مقاومت ميکنند و به آنھا
حمله ميکنند بسيار شورانگيز
است .يک ويدئو کليپ دختر
جوانی را نشان ميدھد که بسمت
چند بسيجی ميدود و به يکی از
انھا دو لگد ميزند .بسيجی ھا او
را دنبال ميکنند و با باتوم به جان
او ميافتند .اما اين دختر به راه
خود ادامه ميدھد .ديدن چنين
تصويری از شجاعت و استقامت
واقعا ھيجان انگيز است.
بنظر من تمام دنيا از ديدن اين
تصاوير و از ديدن اين زنان
شجاع که اين چنين در پيشاپيش
صف برای آزادی و برابری
حرکت ميکنند ،به ھيجان آمده
است .زنان در ايران حس احترام
و افتخار را در ميان تمام
آزاديخواھان برانگيخته اند .اين
زنان مايه افتخار اند.

برای يک دنيای بھتر :ارزيابی
شما از نقش و جايگاه زنان در
تحوالت حاضر و آتی جامعه کدام
است؟ آيا آنطور که منصور
حکمت ميگفت" :انقالب آتی ايران
يک انقالب زنانه است"؟
آذر ماجدی :ھمانطور که در باال
اشاره کردم برای من تحرک زنان
در چنين شرايطی کامال قابل
انتظار و پيش بينی بود .اگر غير
از اين ميبود ،بايد متعجب ميشديم.
جنبش آزادی زن يکی از
مھممترين جنبش ھای اجتماعی
ضد رژيم اسالمی است .اين جنبش
نه ميخواھد و نه ميتواند با اين
رژيم و ايدئولوژى زن ستيز آن
سر سازش و آشتی داشته باشد.
سی سال سرکوب و بيحقوقی ،سی
سال تحميل يک نظام آپارتايد
جنسی و حجاب اجباری ،سی سال
زد و خورد و کشمکش دائم ميان
جنبش آزادی زن و رژيم اسالمی
به اين جنبش جايگاه ويژه ای داده
است.
خواست برابری زن و مرد يک
مطالبه محوری جنبش سرنگونی
طلبانه مردم ايران است .اين
مطالبه به جنبش مردم ايران برای
سرنگونی رنگ و بويی متفاوت
می بخشد .اين تقاوت را ميتوانيم
در مقايسه اين جنبش با جنبش
مردم عليه رژيم سلطنت دريابيم.
اين ھر دو جنبش عليه سرکوب و
ديکتاتوری و برای آزادی ،رفاه،
عدالت و يک جامعه انسانی تر
است .اما يک علتی که غرب و
دستگاه مھندسی فکری آن موفق
شد جنش اسالمی را به جنبش ضد
سلطنت تحميل کند ،وجود شرق
زدگی عميق حاکم بر جريانات
چپ و روشنفکران جامعه ايران
در آن دوره بود .يکی از مولفه
ھای شرق زدگی ،عقب ماندگی و

زن ستيزی است .عليرغم
شرکت فعال زنان در جنبش ضد
شاه ،بعلت وجود اين عقب
ماندگی فکری – فرھنگی ،زنان
بعضا داوطلبانه حجاب را
بعنوان يک سمبل وحدت طلبی،
در دوره اعتراضات ضد شاه بر
سر کردند .در اعتراضات اوليه
عليه حجاب ،بخش عمده
جريانات چپ شرکت نکردند.
جنبش حق زن در ابتدای حيات
رژيم اسالمی نتوانست آنطور که
بايد ابعاد توده ای پيدا کند.
اکنون اما شرايط متفاوت است.
بيش از يک دھه است که جنبش
آزادی زن وسيعا در جامعه فعال
است و بطور روزافزونی
گسترده و توده ای شده است.
مساله زن مايه سر درد رژيم
اسالمی و اپوزيسيون اسالمی
آن ،جرياناتی مانند مجاھدين،
شده است .از ھمان روز اول
اسالميست ھا و در راس آن
خمينی ،که در سال 1342
بخاطر دادن حق رای به زنان
عليه رژيم شاه شورش کردند،
مجبور شدند زنان را بعنوان يک
نيروی مھم جدی بگيرند .از
ھمان ابتدا رژيم دائما مشغول
اتخاذ ضد تاکتيک عليه جنبش
حقوق زن در ايران و در سطح
بين المللی بوده است.
دو قطبی رژيم اسالمی و آزادی
زن برای مردم ايران و تمام
کسانی که وقايع ايران را دنبال
ميکنند ،يک معادله تعيين کننده
است .آزادی زن در راس برنامه
و مطالبات ھر تحول آزادی
بخش جدی در ايران نقش بسته
است .آزادی زن و برابری
جنسی يک وجه جدايی ناپذير و
مھمترين خواست جنبش مردم
عليه رژيم اسالمی است.

تصادفی نيست که دنيا ندا ،زن
جوانی که در تظاھرات در تھران
بدست مزدوران بسيجی کشته شد
را بعنوان سمبل جنبش مردم
برگزيده است .بنظر من اين
توصيف منصور حکمت ار انقالب
آتی ايران ،توصيفی بسيار گويا و
خصلت نما از جنبش مردم عليه
رژيم اسالمی است.
برای يک دنيای بھتر :شما در
پيامی از زنان خواسته ايد که
حجابھا را در اعتراضات به دور
اندازند ،آپارتايد جنسی را در ھم
بشکنند و سنتھای اسالمی را زير
پا بگذارند .برخی گرايشات ،شما
را به تند روی و زياده خواھی
متھم ميکنند .پاسخ شما چيست؟
آذر ماجدی :چنين جرياناتی صرفا
عقب ماندگی و کم خواھی خود را
به نمايش ميگذارند .حجاب
اسالمی نه تنھا سمبل بردگی و
بيحقوقی زن تحت اسالم ،بلکه يک
ابزار مھم در به انقياد کشيدن زنان
است .بعالوه حجاب به بيرق
جنبش ارتجاعی و ضد زن اسالم
سياسی بدل شده است .اسالميست
ھا ھر کجا که قدرت گرفته اند بر
سر زنان و جامعه حجاب کشيده
اند .دور انداختن حجاب نه تنھا
يک خواست عميق زنان در ايران،
بلکه يک حرکت مھم و سمبليک
اعتراضی عليه رژيم اسالمی و
جنبش اسالمی است .دور انداختن
حجاب نقش بسيار مھمی در
گسترش جنبش توده ای مردم و
تضعيف پايه ھای رژيم خواھد
داشت .اکنون زمان آن رسيده است
که مصرانه از زنان بخواھيم تا
حجاب را بدور اندازند .اخباری که
از ايران ميرسد حاکی از آنست که
زنان
برخی
صفحه ١۴
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زنان و انقالب آتی در ايران
"آيا انقالب آتی ايران يک انقالب زنانه است؟" ...
چنين کرده اند .بعضی زنان نه
تنھا حجاب را بر گرفته اند ،بلکه
با لباس ھای کامال ضد اسالمی
در خيابان ظاھر شده اند .به اين
زنان شجاع بايد تبريک گفت و از
زنان ديگر خواست از آنھا پيروی
کنند.
آپارتايد جنسی يک نظام بسيار
عقب مانده و تبعيض گرا است.
الغای آپارتايد جنسی بايد در راس
مطالبات ھر انسان آزاديخواه و
انسان دوست قرار گيرد .دنيا يک
بار آپارتايد نژادی را به زانو
درآورد ،اکنون زمان آن رسيده
است که آپارتايد جنسی را نيز
سرنگون کند .اين حرکت با شکوه
و افتخار انگيز نصيب جنبش
آزادی زن و مردم آزاديخواه
ايران شده است .بايد توجه داشت
که سکوالريسم يک شرط مھم
برقراری يک جامعه آزاد ،آزادی
بيان و انديشه ،و آزادی زن است.
خواست يک نظام سکوالر بايد
در راس مطالبات جنبش مردم
برای آزادی و برابری قرار گيرد.
لغو تمام قوانين مذھبی ،مبارزه
فعال با خرافات و سنن مذھبی
يکی ديگر از اقدامات مھم جنبش
آزاديخواه و برابری طلب است.
برای يک دنيای بھتر :چگونه
ميتوان تضمين کرد که در
تحوالت آتی مطالبات زنان به
يک خواست عمومی و ھمه جانبه
مردم و جامعه تبديل شود؟ چه
اقداماتی؟ چه تالشھايی؟
آذر ماجدی :بايد کوشيد تا
جريانات آزاديخواه و برابری
طلب ،بطور مشخص جنبش
کمونيسم کارگری در جنبش مردم
برای آزادی و برابری ھژمونی و
رھبری پيدا کند .تنھا کمونيسم
کارگری است که آزادی کامل و
بدون قيد و شرط زنان و کل
جامعه و برابری اجتماعی و
واقعی زنان را تامين و تضمين
ميکند .به ميزانی که کمونيسم

کارگری در جامعه قدرت گيرد ،به
ھمان ميزان دستيابی به اين
مطالبات عملی تر و امکانپذير تر
خواھد بود.
البته پس از رژيم اسالمی ،ديگر
ھيچ نظامی قادر نخواھد بود
آپارتايد جنسی و چنين تبعيض و
بيحقوقی را به زنان و جامعه تحميل
کند .زنان تحت رژيم اسالمی نيز
يک توازن قوای ديگر را به رژيم
تحميل کرده اند .موقعيت دوفاکتوی
زنان با موقعيت حقوقی و رسمی
آنھا کامال در تناقض است .اين فی
الحال يکی از دستاوردھای مھم
جنبش آزادی زن است .اما تامين و
تضمين آزادی کامل و بی قيد و
شرط و برابری واقعی زن و مرد
تنھا در جامعه ای که بردگی مزدی
و طبقاتی محو شده باشد ،قابل تحقق
است.
در شرايط حاضر بعلت وجود
اختناق وسيع ،سازمان ھای
آزاديخواه و راديکال زنان اجازه
فعاليت در ايران ندارند .تنھا زنان
باصطالح اصالحگرا از امکان
يک فعاليت نسبی برخوردارند .از
اين رو است که زھرا رھنورد به
يکی از شخصيت ھای مدافع حقوق
زن بدل ميشود .اما بايد اين شرايط
را تغيير داد .به درجه ای که تغيير
توازن قوا امکان فعاليت را برای
سازمان ھای راديکال و آزاديخواه
زنان در ايران امکان پذير ميکند،
موقعيت جنبش آزادی زن تغيير
خواھد کرد .بايد کوشيد رھبری
جريانات آزاديخواه ،برابری طلب و
ماکزيماليست ،مانند سازمان آزادی
زن را بر جنبش حق زن تامين
کرد .اين يکی از شروط الزم
موفقيت جنبش آزادی زن در ايران
است.
برای يک دنيای بھتر :اين تحوالت
تا ھم اکنون سيمای جامعه ايران و
نقش و جايگاه زنان در آن را نزد
جامعه جھانی دگرگون کرده است.
دختر جوانی در گفتگو با سی ان ان
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اظھار ميداشت :من اکنون دختر ديگری شده ام .نگاه جامعه و مردان به
ما عوض شده است؟ شما چه فکر ميکنيد؟ چشم انداز اين تحوالت در
ايران و منطقه چيست؟
آذر ماجدی :تحوالت اجتماعی ،از نوع آنچه ما در ھفته ھای اخير در
ايران شاھد آن بوده ايم ،نقش بسيار تعيين کننده ای در سست کردن
ارزش ھا ،الگوھا و مناسبات قديمی و شکل دادن به الگوھا و مناسبات
جديد دارد .چنين تحوالتی ميتواند در عرض مدتی کوتاه يک جامعه را
باندازاه سالھا به عقب يا جلو ببرد .ما اين واقعيت را يک بار سی سال
پيش تجربه کرديم.
ايران اکنون در راس اخبار جھان قرار دارد .عکس ھا و فيلم ھای
تظاھرات و اعتراضات مردم در رسانه ھا منتشر ميشود .دنيا به حيرت
افتاده است و با کنجکاوی و عالقه اين وقايع را دنبال ميکند .تمام تالش
سی ساله برای دادن يک تصوير اسالمی از جامعه و مردم ايران طی
يک ھفته ذوب شده است .اکنون جھانيان بر روی صفحه تلويزيون ھای
خود چھره واقعی مردم ايران ،بويژه نسل جوان را می بينند .انسان
ھايی مدرن که خواھان آزادی اند و مصراند صدای خود را به گوش
جھان برسانند .استفاده جوانان در ايران از تکنولوژی مدرن ،اينترنت و
تکنولوژی وبالگی دنيا را متحير کرده است.
البته اکنون مدتی است که تصوير سنتی ای که از زنان در ايران ارائه
ميشد ،در غرب بمصاف طلبيده شده است .اما شرکت فعال زنان در
اعتراضات ،در حمله به مزدوران پاسدار و بسيجی ،در نقش فعالی که
در اين دوره داشته اند ،ميخ محکمی بود به تابوت تمام تبليغاتی که
ميکوشيد زنان ايران را سنتی و اسالمی جلوه دھد .اين دختر جوان که
با سی ان ان مصاحبه کرده است ،بسيار شيوا و زيبا اين واقعيت را بيان
کرده است .بنظر من اين دوره نقش بسيار تعيين کننده ای در تغيير
مناسبات جنسيتی در جامعه داشته است .جنبش آزادی زن يک سنگر
مھم فتح کرده است و بايد کوشيد اين دستاورد را تثبت کرد.
نقش مھم جنبش آزادی زن در منطقه انکار ناپذير است .قدرت يابی
اسالم سياسی در منطقه طی سی سال اخير و بويژه در دھه اخير،
موقعيت زنان را در کل خاورميانه و آفريقای شمالی بسيار به عقب
کشانده است .سنت ھای اسالمی بسيار تقويت شده اند .در جوامعی که
اسالميست ھای قدرت يافته اند ،حجاب اسالمی به زنان تحميل شده
است .بعضا زنان جوانی در اعتراض به قطب تروريستی دولتی آمريکا
– اسرائيل حجاب را بعنوان يک سمبل اعتراضی برگزيده اند .آپارتايد
جنسی در بسياری کشورھای منطقه تحکيم و تقويت شده است.
جمھوری اسالمی يکی از مھره ھای اصلی حفظ و تقويت اين جنبش
ارتجاعی است .رھبر ايدئولوژيک يک بخش مھم آن و تامين کننده
اصلی مالی آن است .پيروزی جنبش آزادی زن بر اين رژيم ،موقعيت
اين جنبش سياه را در کل منطقه زير و رو خواھد کرد و در نتيجه
موقعيت زنان در کل منطقه متحول خواھد شد .جنبش حقوق زن در
منطقه از جنبش آزادی زن درس ھای بسياری ميتواند بياموزد .اثرات
پيروزی مردم ايران بر رژيم اسالمی بسيار عميق و گسترده خواھد
بود* .

کارگران!
عليه سرمايه دارى بپاخيزيد!
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رھبران سر راھی!
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تاکتيک دشمن برای مقابله با او
استفاده ميکند .اينکار فقط برای
مدتی به عمر اين نحوست
تاريخی می افزايد و بيشتر و
بيشتر جان مردم را ميگيرد.

سعيد مدانلو
سوم تير مطابق با بيست و سه و يا
بيست و چھارم جون ،حسين
شريعتمداری در کيھان يک تھديد
سوپردوپر ناب محمدی به
ميرحسين موسوی روا داشت .آدم
اگر به ھر نحوی ″اصالح طلب
چی ″باشد وقتی متن نوشتۀ
شريعتمداری را ميخواند از دريدگی
و سفاکی جالد به رعشه می افتد.
منتھا کمونيسم کارگری واقعبينانه به
قضيه نگاه ميکند″ .اصالح طلبی″
ھشت سال مردم را در انتظار
معجزه امامزادۀ خاتمی نگاه داشت و
در انتھای زمانش قدرت را در
بشقاب تمدنھا به ھمين احمدی نژاد
گنده الت جمھوری اسالمی تحويل
داد که بقيه راه را او طی کند.
خودشان اعتراف کرده بودند که
کارشان به بن بست کشيد .چھار
سال فاجعه لمپنيسم عريان احمدی
نژاد را در انتھای بن بستشان به
مردم تحميل کردند .حکمی را که
مردم بعد از فجايع شکست اقتصادی
و سياسی حکومت رفسنجانی و
سرکوبھايش با ھمين ″لمپنيسم
ارگانيزه شده ″داده بودند″ ،اين
حکومت بدرد نميخورد بايد برود″
بود .اينھا دوازده سال گذران عمر
حکومتھای نکبت و نکبتی تر را به
مردم انداختند .اوضاعی که امروز
وجود دارد ميتوانست ھمان اواخر
رياست جمھوری رفسنجانی وجود
داشته باشد .مردم ناچار نبودند
دوازده سال رنج و صدمه را تحمل
کنند تا کارشان با حکومت به اينجا
بکشد .حاال چه کسی دلش برای ″
مظلوميت سياسی ″سران و مناديان
″اصالح طلبی ″ميسوزد؟ ميگويند،
خود کرده را تدبير نيست.
جمھوری اسالمی سر پيچ قناس گير
افتاده و ″اتول شھپر اسالم عزيز″
نه ميتواند جلو برود نه عقب .احمدی
نژاد گفته بود که مملکت را برای
ظھور امام زمان آماده ميکند منتھا
کسی حرفش را باور نکرد .حتی
بعضی از آدمھای واقع بين ھم
حرفش را باور نکردند .وقت ظھور
امام زمان اتفاقا ً ھمين روزھاست.

احمدی نژاد مدام قولش را ميداد.
دوباره رئيس جمھور شد تا به
قولش وفا کند و کار نيمه کاره
مانده را به سامان برساند .چون
اگر طرف ھمين روزھا و در
دور سرعتی تر تحوالت ،ظھور
ِ
نکند ،ديگر ابدا ظھور نخواھد
کرد.
موسوی قرار است خودش به
ھمان سپاه لمپنيزم ارگانيزه شده
برای تداوم حکومتش تکيه کند.
ھر که دولت ،بودجه و پول نفت
و لمپنيزم ارگانيزه شده را در
دست دارد در ايران حکومت
ميکند .موسوی و کروبی اگر
قرار است به عمر جمھوری
اسالمی ادامه بدھند اھرم اصلی
نگھدارندۀ حکومتشان بجز ھمين
عمود خيمه اسالم نميتواند باشد
که فعالً عمده اش با مال و منال
فراوان در دست احمدی نژاد
است و احمدی نژاد تخت گاز
رفت تا اتول اسالم را سر پيچ
گير داد .يعنی اين اتول از اين
پيچ ِ فتيله پيچ ِ قناس صحيح و
سالم عبور ميکند؟ اين ″ھمتی″
ايست که بايد ″اصالح طلبھا″
بکنند .حاال ديگر زندگی سياسی
برايشان سخت شد .با يک دست
بايد جمھوری اسالمی را
نگھدارند و با دست ديگر با
حسين
و
نژاد
احمدی
شريعتمداری بجنگند .حاال ديگر
در بن بست نيستند .وسط پيچ
سرنوشتند .اينھا رھبران سر
راھی اند .ھنوز دلشان به  ″ﷲ
اکبر ″روی پشت بامھا گرم
است .معطل نبايد بمانند مردم.
″ﷲ و اکبر ″ابزار اصلی کار
ھمان حسين شريعتمداريست.
گنگی که حکومت را در دست
دارد خودش استاد  ″ﷲ و اکبر″
و سبز و سياه و زر ِد پشمالوست.
َرکب ِ خودشان را نميشود به
خودشان زد .ضررش مستقيما ً
متوجه کسی ميشود که از

به نظر ميايد مردم واقعا ً عشق
دارند آزادی را ببينند .ھرچه
زودتر ،ھرچه سريعترُ .کند
کردن حرکت و ماندن در
شعارھا و شعائرمذھبی يعنی
آماده شدن برای چندين و چند
دولت نکبتی که بيايند و بروند و
ده ھا اتفاق ناجور و حتی فجايع،
دامن جامعه را بگيرد .کمونيسم
کارگری اين متد عتيقه را که به
سرنوشت سياسی جامعه تحميل
ميشود مردود ميشمارد و افشاء
ميکند .از نظر کمونيسم کارگری
شکستن صندوقھا و جمع کردن
بساط ″انتخابات ″از ابتدای کار
″اصالح طلبی ″يک امکان بود.
اين امکان با امکانات وسيع
حکومتی و جريان ″اصالح
طلبی ″و حمايت قوی دولتھای
غربی از مقوله ″اصالح طلبی″
از مردم گرفته شد .ھمان زمان
ھم مردم از جمھوری اسالمی
متنفر بودند .حُسن کار اين بود
که در آن زمان مردم دوازده
سال کمتر از جمھوری اسالمی
لطمه خورده بودند .حُسن
ديگرش اين بود که به جمھوری
اسالمی دوازده سال وقت داده
نشده بود که ″لمپنيزم ارگانيزه
شده ″اش را سر حوصله و با
پول فراوان به آخرين تجھيزات
ويژۀ سرکوبھای داخلی مجھز
کند .زمان حکومت خاتمی ،شما
از ھر آدم شريف اميد بسته به ″
اصالح طلبی ″راجع به حکومت
سئوال ميکرديد ،پاسخ اين بود،
اين حکومت که به درد نميخورد
بايد برود منتھا ″ميگن ″اين
خاتمی ميخواد يک کاری بکنه.
مردم ھرچه سريعتر بايد حرف
آخرشان را با جمھوری اسالمی
بزنند .حاال قرار است شاھد تکه
پاره شدنھای حسين و اھل بيت
به دست حرملۀ و ازرق شامی
باشيم؟ چه تعداد ديگری از مردم
بايد اين وسط کشته شوند که بنام
″شيھد حسين ِ نيمه اصالح طلب
 -نيمه اصولگرا ″دفنشان کنند؟

قرار است ميرحسين موسوی
رئيس جمھور شود که آنجا بگوييم
″زندانی سياسی آزاد بايد گردد″؟
قرار است فردا که موسوی رئيس
جمھور شد بگوييم ،کسی مجبور
نيست حجاب سرش کند؟ موسوی
ميتواند اين چيزھا را قبول کند؟
پس جمھوری اسالمی چه ميشود؟
قرار است وقتی که موسوی ″
ايشاﷲ ″آمد ،حقايق قتل عام
شصت و ھفت برمال شود؟
موسوی و کروبی ميتوانند تا
اينجاھا بيايند؟ قرار است اگر
موسوی رئيس جمھور شود
ھمينھايی که االن اينھمه پير و
جوان کشتند ،دستگير و محاکمه
شوند؟ از او ساخته است؟ چرا
مردم بايد مجبور باشند يک
چندسال ديگرھم گند حکومت اين
مرثيه خوانان ابدی را بکشند؟
فکر و غصه موسوی و کروبی و
کل االجمين جماعت ″اصالح
طلب ″از اين بابت بسيار بسيار
بزرگتر از فکر و خيال جنگ با
دارو دستۀ احمدی نژاد است .آنھا
بيش از ھرچيزی به فکر عزاداری
و دعا و استغاثه به درگاه الھی
ھستند .التماس ميکنند که مردم
شيشه عمر جمھوری اسالمی را
نشکنند .رئيس سابقه دار ″اصالح
طلبھا ″نگران است که مردم حتما ً
در حين اعتراضاتشان ″قانون
اساسی ″جمھوری اسالمی را
رعايت کنند .مگر ھمين سند بی
حقوقی مردم ،ھمين ياسای خونريز
اسالمی نبود که کار را باالخره به
رو دررويی مستقيم شان با قوای
سرکوب جمھوری اسالمی کشاند؟
شگرد اسالمی عزاداری و گريه و
البه و مظلوميت وقتی که دستت از
قدرت کوتاھست ،از زمان ھمان
دوازده امام شيوه و سياست
کارشان است .به نظر ،مردم
نخواھند با اين شيوه عقب افتاده و
شده
منسوخ
صفحه ١۶

يک دنياى بھتر

صفحه ١۶

رھبران سر راھی ...
قرون وسطايی به آزادی دست پيدا کند .اينطوری آدم سرنوشتش
مثل علی و حسن و حسين و زين العابدين بيمار و امام رضای
غريب و امت شان ميشود که تا دنيا دنياست قراراست يک عده
مردم  ″مظلوم و ناکام ″به ياد ″مظلوميت و ناکامی ″آنھا سينه
بزنند و زاری کنند .آن يکی مخملباف که اعالم شام غريبان برای
مردم کرده .حاال فردا فيلمش را ھم ميسازد!
کمونيسم کارگری اجازه نميدھد که آنھا دوباره و چند باره رنگ
اسالم و عزاداری و شام غريبان به آزاديخواھی مردم بزنند .تا
کجا بايد به اشان اجازه داد سر جنبشھای اجتماعی در آن مملکت
را توی سوراخ مذھب و دين کنند؟ چه دست آورد مفيدی خواھد
داشت؟ چه دست آورد مفيدی تا کنون داشت؟ شايسته ترين کاری
که اين روزھا ميتوان کرد اتفاقا ً بزرگداشت جانباختگان است.
منتھا چرا با شيوه ھای رايج جمھوری اسالمی؟ ھمين حسين
شريعتمداری با ھمين تھديدنامه شديداللحنش به ميرحسين موسوی
ببينيد به وقتش در مظلوميت بازی اسالمی دل سنگ را کباب
ميکند!
اسالم زدايی سياسی يکی از الزامات حياتی جنبشی است که سر
به زمين زدن جمھوری اسالمی دارد .ضرورت طرد شعائر
اسالمی و شگردھای مذھبی برای جنبشی که بی تعارف با ماشين
آدمکشی جمھوری اسالمی درگير شده است از نان شب ھم
واجبتر است.
شريعتمداری از ضعف رقيبانش به درستی خبر دارد که
اينطوری روی سرشان نعره ميکشد .ميداند مشکل اصليشان
چيست .ميداند نياز رقيبش برای حکومت کردن به ھمين قوای
سرکوب بی تعارف تا چه اندازه حياتيست .مگر رفسنجانی برای
خواباندن شورشھای زمان حکومت خودش از چه استفاده کرد؟
يک احتمال قوی اين است که گنگ احمدی نژاد و شرکاء که ″
مقام معظم ″را ھم ترک خودشان سوارکرده اند ،قبل از بروز
شکافھای غير قابل ترميم در ارکان لشکر لمپنيسم اسالمی از
سپاه پاسداران گرفته تا انتظامات و بسيج و حتی لباس شخصی،
جھنم را زيادی برای ″اصالح طلب″ھا داغ کنند .جمھوری
ت قناس سر پيچ ماندنش ،ارکانش را بشدت
اسالمی در اين حال ِ
متزلزل و شکننده ميکند .بايد اتول ِ ″اسالم عزيز ″را ھرچه
زودتر از پيچ عبور بدھد در حالی که دره عميقی بغل دستش
دھان باز کرده است .ساختن ارگانھا و شوراھا و کميته ھای
فراخوان دھنده و جدا از ھرگونه اصالح طلبی ِ تا لب چشمه ببر
تشنه برگردان ِ اين حضرات ،امری کامالً ممکن و در دسترس
است.
ھيچ قدرتی باالتر از قدرت مردمی نيست که در يک مملکت
ھفتاد ميليونی بپا خواسته اند .اين قدرت را نبايد بيشتر از اين به
″اصالح طلب ″ھای اسالمی قرض داد .اليقش نيستند.
بيست و چھارم جون ٢٠٠٩

شماره ١٠۶

تمامی قاتلين مردم را محاکمه
خواھيم کرد!
تاکنون حدود  ٣٢تن از جوانان و مردم معترض در اعتراضات ميليونی توده
ھای مردم توسط اوباش اسالمی به قتل رسيده اند .اين جنايت برگ ديگری در
تاريخ سياه و سراسر جنايت رژيم اسالمی در سه دھه است که جوخه ھای
مرگ رژيم اسالمی مرتکب شده اند .رژيم اسالمی با اعدام و سنگسار و زندان
و تيرخالص مستقر شد و برای بقاء خود تا کنون از ھيچ جنايتی کوتاھی نکرده
است .در کارنامه رژيم اسالمی اعدام و کشتار بيش از صد ھزار تن از
شريفترين انسانھای يک جامعه ثبت شده است.
ما مردم قاتلين را خوب ميشناسيم .از ابتدا می شناختيم .راه دوری نبايد رفت.
ھر روز در تلويزيونھا و نماز جمعه ھا ھستند .آمرين و عاملين اين قتلھا و سه
دھه جنايت عليه مردم ايران ،خامنه ای ھا ،رفسنجانی ھا ،خاتمی ھا ،جنتی ھا،
شاھرودی ھا ،فالحيان ھا ،موسوی ھا ،رضايی ھا و تمامی گله اوباشی است
که ھيات حاکمه در ايران را تشکيل ميدھند.
ما اعالم ميکنيم که تمامی اين اوباش ،تمامی سران رژيم اسالمی ،تمامی
رھبرھا ،مرجع ھا ،رئيس جمھور ھا ،وزراء ،سردارھا ،فرماندھان ،حکام
شرع و قضات اين رژيم را در يک صف بلند به دادگاھھای مردمی خواھيم
برد .آنجا مفصل ،علنی ،زنده ،جلوی دوربين ھای رسانه ھای بين المللی و
چشمان ناباور مردم جھان ،تمامی حقايق يکی از خونبارترين دوره ھای سه ده
اخير را از زبانشان خواھيم شنيد .در آن دادگاھھا تمامی بازماندگان قربانيان
اين جنايت سی ساله فرصت خواھند يافت تا گوشه ھايی اين تاريخ سياه را
علنی و آشکار کنند .آن روزھا اصال دور نيست.
مردم آزاديخواه
اين اوباشی که اکنون به روی صفوف اعتراضی شما تير اندازی می کنند،
روزھای آخرين عمرشان را دارند سپری ميکنند .دست و پای خود را گم کرده
اند .بجان يکديگر افتاده اند ،دارند به جلو فرار ميکنند .از ما ميترسند .بايد
کارشان را يکسره کنيم .بايد کاری کنيم که ديگر نتوانند به روی مردم تيغ
بکشند .روز شيرين سرنگونی رژيم اسالمی نزديک است.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٧خرداد  ١٧ – ١٣٨٨ژوئن ٢٠٠٩

مجمع عمومى
ظرف اعتراض مستقيم و مستمر و توده اى
کارگران است .کارگران در مبارزات جارى به
سنت عمل مستقيم مجمع عمومى متکى شويد.
جنبش مجمع عمومى را گسترش دھيد!

يک دنياى بھتر
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خيزش توده ای در کشور،
اعتراضات در خارج
سياوش دانشور ،محمود احمدى
يک دنيای بھتر :خيزش توده ھای
مردم در داخل کشور با موجی از
اعتراضات در خارج کشور
ھمراه بوده که در نوع خود بی
سابقه است .ھر روز در شھری
شاھد تظاھراتی ھستيم .ايرانيان
خارج کشور در ابعاد توده ای به
تجمعات ميروند و فرياد ميزنند.
سه صف به سرعت در اين
شرايط شکل گرفت .ويژگی ھای
ھر صف کدام است؟ نيروھای در
برگيرنده آنھا کدامند؟
سياوش دانشور :سه جنبش در
جامعه ايران ،و طبعا در خارج
کشور ،ھنوز صحنه سياسى را
تحت تاثير قرار ميدھند .ھرچند
موقعيت ھر کدام با سالھاى گذشته
متفاوت است .جنبش ناسيوناليسم
پرو غربى ،جنبش ملى –
اسالمى ،و جنبش کمونيسم
کارگرى .اين سه جنبش امروز
را
متفاوتى
جريانات
دربرميگيرند ،بعضا نيروھا
جابجا شده است و از ھم يارگيرى
کرده اند ،اما اين سه افق کمابيش
در صحنه سياسى حضور دارند.
ناسيوناليسم پرو غربى ،دستکم
امروز ،در بدترين موقعيت خود
قرار دارد .اين جريان قطبنماى
سياسى اش را گم کرده است.
استراتژى روشن سياسى ندارد.
مانند ماشينى است که راننده آن
خواب رفته و سير حوادث به ھر
طرف پرتابش ميکند .طرحھاى
اساسى اين خط مانند رفراندوم و
بعد ناخن جويدن در اتاق انتظار
حمله نظامى به ايران ورشکست
شدند .آينده اين جريان را قرار
بود دولت بوش و نئو
کنسرواتيوھا رقم بزند .با پايان و
سقوط راست افراطى در آمريکا
و جھان افق اين خط ھم دود شد و
ھوا رفت .تالش کردند درجه اى
با اوباما و جمھورى اسالمى خود

را ھمساز کنند .واقعيات سياسى
ايران ھر دو را در بن بست عجيب
ديگرى قرار داد .نه نزديکى با
جمھورى اسالمى و غش کردن به
طرف موسوى و بحث "شرکت در
انتخابات" برايشان نان شد و نه
سياستھاى اوباما .امروز حزب
مشروطه ايران که شاخص ترين
خط اين جنبش است حرفى براى
زدن ندارد .تالش ميکنند بسرعت
به ھويت سرنگونى طلبى برگردند.
من اشاره کرده بودم که اين جريان
سرود خوانان نگھبانى ميدھد تا
اگر وضع را مناسب ببيند روى
قطار بپرد و اگر ھوا را پس ديد
يواشکى صحنه را ترک کند .ھر
دو اتفاق افتاد .امروز در خارج
کشور مجددا با پرچم شير و
خورشيد و سرود فاشيستى "اى
ايران" تالش ميکنند تحرکى داشته
باشند .اين خط اگرچه امروز بى
افق و فاقد يک شناسنامه سياسى
معتبر است ،اما با قويتر شدن
دورنماى سقوط رژيم اسالمى
بعنوان يک پرچم آلترناتيو راست
ميتواند جائى پيدا کند .اينھا در يک
کالم نماينده حکومت سلطنتى و
ديکتاتورى عريان بورژوائى
ھستند .جريانات افراطى آنھا رسما
فاشيست و پان ايرانيست اند و
تبليغاتشان مملو از نفرت
نژادپرستانه است .عمده اين خط و
قوم پرستان عناصر و آکتورھاى
سناريوى سياه اند و نفرت ملى اى
که تبليغ ميکنند ماتريال اين نوع
جنگھا را فراھم ميکند.
جنبش ملى اسالمى که طيف وسيع
توده ايستھا و دو خرداديھا و
جمھوريخواھان و جريانات چپ
آنھا را دربرميگرد ،در کنار بى
بى سى و امثالھم تمام تالششان را
روى مضحکه انتخابات رژيم
متمرکز کردند .بار ديگر فرصتى
شد تا "دوران شيرين خاتمى" را
تکرار کنند .تالش کردند با
استداللھائى پوک و واپسگرا

ارتجاع اسالمى و نمايش
انتخاباتى اش را به خورد مردم
دھند .با کارى که خامنه اى و
جناح راست افراطى رژيم کرد
اينھا بھت زده اند .بعضا اظھار
پشيمانى ميکنند و صحنه را
ترک ميکنند .بعضا ميگويند بايد
امروز گفت مرگ بر جمھورى
اسالمى! اما خط مرکزى شان
ستاد خارج کشورى موسوى-
رفسنجانى -خاتمى است .ديروز
تالش کردند ايرانيان خارج را
پشت مضحکه انتخابات بياورند
و امروز تالش ميکنند مردم را
عليه "تقلب در انتخابات" با
شعار "راى من کو" و پرچم
سبز و بعضا عکس عناصر
مرتجع رژيم اسالمى بميدان
بياورند .عناصر کليدى اينھا در
خارج عطاﷲ مھاجرانى و
مسعود بھنود و ابرھيم نبوى و
جميله کديور و سازگارا و فرخ
نگھدار و غيره اند .روند اوضاع
در ايران اينھا را بسرعت از
صحنه ھر اعتراضى در خارج
بيرون انداخت .پالتفرم اينھا
بسيج ايرانيان خارج کشور در
دفاع از جناحى از جمھورى
اسالمى است .با اين اوضاع
چشم انداز واقعى تر اينست که
بسرعت ھر کدام گوشه اى قايم
شوند .آينده اين خط به آينده
جمھورى اسالمى عموما و جناح
مطبوعشان خصوصا گره
خورده است .اينھا سرنگونى
طلب نميشوند .در بدترين حالت
به طرف راست پرو غرب تغيير
مکان ميدھند.
کمونيسم کارگرى و اردوى
سرنگونى و چپ جامعه صفى
است که در ايندوران بيشترين
نقش را ميتواند ايفا کند .اوال
وقتى که مردم در مقياس ميليونى
عليه حکومت بميدان مى آيند اين
خط نخواستن رژيم اسالمى و
سرنگونى طلبى و آزاديخواھى

سوسياليستى است که بسرعت در
دل مردم جا باز ميکند .ثانيا مردم
در ابعاد توده اى با سياست آشتى
کرده اند .امروز شرايطى است که
ھر خانواده ايرانى از کوچک و
بزرگ به سياست و اوضاع ايران
عالقه مند است و ھر روز تالش
ميکنند در اجتماعى شرکت کنند.
ثالثا يک مجموعه حقانيت ھاى
سياسى و تاريخى امروز به
قويترين شکلى اثبات ميشود و
بحثھائى که چه بسا بايد دوره
طوالنى طرح ميشد و پاسخ
درخورى نميگرفت امروز خود را
به کرسى نشانده اند .کمونيسم و
سوسياليسم و اردوى چپ بطور
کلى ميتواند در نقش رھبر اين
اعتراضات و سخنگوى شايسته آن
ظاھر شود .مشخصه عام سياسى
اين جنبش پرچم سرخ کارگران و
ضديت با کاپيتاليسم و کليت
جمھورى اسالمى است .اين
جريانى است که آزادى و برابرى
شھروندان و رفع تبعيض را بى اما
و اگر نمايندگى ميکند .اين جنبش
عليرغم ضربات مھلکى که خورده
است و تغييرات سياسى اى که در
آن ايجاد شده است ھنوز يک
قدرت بالقوه عظيم است .نخواستن
کل اين نظام ،تقابل با جنبشھاى
راست جامعه ،تاکيد بر ھويت
کارگرى و سوسياليستى ،پرچم
سرخ ،و حقانيت آنچه کمونيستھا
راجع به اوضاع ميگفتند سرمايه
عمومى اين جنبش است .به اين
مسئله بايد چرخش سياسى در ميان
ايرانيان خارج کشور و عطف
توجه به سياست را اضافه کرد .به
نظر من امروز دوران جذب
نيروى وسيع چپ و بسيج جامعه
زير آلترناتيو کارگرى است.
امروز ھمين نيروھا وسيع ترين
فعاليت را عليه جمھورى اسالمى
ھمراه با مردم ايران دارند.
جريانات وابسته به جنبشھاى ديگر
حتى اگر به اين صف اعتراضى
ملحق ميشوند زبانشان الکن است
و نميتوانند از
صفحه ١٨

يک دنياى بھتر

صفحه ١٨

خيزش توده ای در کشور،
اعتراضات در خارج ...
يک تاريخ روشن سياسى و برحق
دفاع کنند.
يک دنيای بھتر :صف جريانات
ملی اسالمی عمدتا خود را در
پرچم سبز اسالمی پوشانده است.
در برخی تجمعاتشان حتی پرچم
رژيم اسالمی ھم سر و کله اش
پيدا شده است .اما اين صف در
عين حال در برگيرنده کسانی
است که برای اولين بار با مشاھده
رويدادھای جامعه به خيابانھا
کشيده شده اند .چگونه ميتوان اين
نيروھا را از اين صف جدا کرد؟
چه روشھايی؟ چه اقداماتی مھم و
کار سازند؟
محمود احمدی :بنظرم بايد بين
سبز و نيروھائی كه دور آَن جمع
ميشوند در داخل و خارج تفاوت
گذاشت .مردميكه درايران بدور
پرچم سبز گرد آَمده اند و در
خيابانھا ھستند و كشته ميشوند و
ديوارھای اين رژيم جنايتكار را
به لرزه درآَورده اند ،مردمی
ھستند كه از تضادھای بين
جناحھای رژيم استفاده ميكنند تا
كل رژيم را جارو كنند و نقطه
پايانی برعمر ننگين اين جانيان
بگذارند .در داخل بخش قابل
مالحظه ای از مردم سرنگونی
طلب خود را در پرچم اسالمی
پوشانده است اما ھمانطور كه
مردم در تظاھراتھا شعار ميدھند
موسوی بھانه است كل نظام نشانه
است .اما در خارج پرچم سبز
سمبل و پرچم جريانات ملی
اسالمی و رژيم جنايتكار اسالمی
است .حزب توده ،اكثريت ،و
بخشی از رژيم جنايتكار اسالمی
سازماندھندگان اصلی تظاھراتھا
سبزھا در خارج از كشور و
ستون فقرات اصلی اين كمپ در
خارج از كشور ھستند .طبيعی
است كه بايد حساب مردمی كه
دراين تظاھراتھا شركت ميكنند را
از سازماندھندگان آَن جدا كرد.
امروز نه تنھا در ايران بلكه
درخارج از كشور نيز مردم در
خيابان اند و ھر يك از  ٣صف

ناسيوناليسم پرو غربی با پرچم سه
رنگ شيرو خورشيد و جريانات
ملی اسالمی با پرچم سبز و صف
برابری طلب و كمونيسم با پرچم
سرخ تالش دارند تا مردم را حول
اھداف و سياستھا و شعارھای خود
بسيج كنند و سازمان دھند .با پيش
رفتن مبارزات مردم در داخل
كشور برای سرنگونی اين رژيم
جنايتكار قطب بنديھا بين اين ٣
صف تشديد شده و تمايزات و
اختالفات سياسی برای مردم در
خارج از كشور روشنترو شفافتر
خواھد شد .راديكاليسم جنبش
درداخل مھر و نشان خود را بر
شعارھا و روشھای تظاھراتھا در
خارج از كشور نيز خواھد زد.
امروز حتی اگر به تظاھراتھای
سبزھا در  ١٠روز گذشته نگاه كنيم
ميبينيم كه كمتر پرچم جمھوری
اسالمی در تجمعاتشان به چشم
ميخورد و يا حتی مجبور شده اند
در برخی از سخنرانيھا در
تجمعاتشان از سرنگونی رژيم
بگويند .نقطه قدرت ما راديكاليسم
ما و طرح شعارھای راديكال ما در
تجمعات و اكسيونھای توده ايست.
با ھر چه راديكالتر شدن جنبش،
مردم در خارج از كشور ھم نيز
حول سياستھا و شعارھای راديكال
جمع خواھند شد .به اين اعتبار
ھيچگونه تخفيفی در شعارھا و
سياستھای ما جايز نيست و رقيق
كردن شعارھای ما به ضرر جنبش
ما خواھد بود .از طرف ديگر ما
بايد ھر جا كه مردم ھستند حضور
فعال و موثری داشته باشيم .ھيچ
تجمع و آكسيونی كه مردم در
مقياس وسيع در آَن شركت دارند
نبايد از حضور و شركت فعال ما
بی نصيب بماند .ما در ھر تجمعی
كه مردم در آَن حضور دارند بايد با
پرچمھای سرخ آَزادی ،برابری،
حكومت كارگری ،شعارھای
راديكال و اعالميه ھای خود
حضور فعال داشته باشيم.
راديكاليسم ،ماكزيماليسم و برابری
طلبی ما مردم را بدور ما جمع
خواھد كرد و صف كمونيسم ،
آَزاديخواھی وانقالبی را در خارج
قدرتمندتر خواھد كرد.

سياوش دانشور :بنظر من نبايد
دچار يک اشتباه سياسى مھلک
شد .آنھائى که طرفدار حکومت
اسالمى اند و بويژه جريانات
ملى اسالمى آگاھانه پرچم سبز
را بميدان مى آورند .توجيه شان
اينست که با "مردم در داخل
ھمراھى کنيم!" و يا عناصر
سفارتى و عوامل حکومت
اسالمى تالش ميکنند اجتماعات
و شعارھا عليه رژيم اسالمى
نچرخد .ھمه اينھا ،چه در داخل
و چه خارج ،وقتى تکانى
ميخورند ميخواھند مردم نھايتا
پشت نظام منحوس شان برود.
ھرچه ميگويند مھم نيست اما
عليه جمھورى اسالمى و
مقدسات اين نظام چيزى نگويند.
ھدف اين خط ايزوله کردن خط
مشى انقالبى و سازش ناپذير و
سرنگونى طلب است .کوبيدن
کمونيستھا و انقالبيون در مرکز
اين خط قرار دارد.
اما بسيارى از اين سبزھا که نه
رابطه اى با جمھورى اسالمى
دارند و نه ضرورتا طرفدار
موسوى و امثالھم ھستند و يا در
معذوراتى رفتند و "راى" داده
اند ،و يا در بدترين حالت تحت
تاثير تبليغات اينھا قرار گرفته
اند ،امروز با عصبانيت و
سرخوردگى به تظاھراتھا مى
آيند و ميپرسند "راى من کو"!
ممکن است شالى يا کالھى سبز
ھم پوشيده باشند .امرى که طى
سه چھار روز تقريبا ناپديد شد.
وقتى يک کمونيست و آزاديخواه
حرف دل اينھا را ميزند و نشان
ميدھد که "انتخابات" و "راى"
در جمھورى اسالمى دريچه ھيچ
نوع حق و احترامى نيست ،اينھا
با تمام وجود مرگ بر جمھورى
اسالمى را تکرار ميکنند .ھمين
موضوع در مورد کسانى که
پرچم ايران را بنوعى حمل
ميکنند صدق ميکند .بيشتر اينھا
درک و نقدى به مقوله پرچم ملى
و ناسيوناليسم ندارند .خيلى ساده
فکر ميکنند مردم ھر کشورى
پرچم دارند و به آن افتخار
ميکنند .خوب ما ھم ايرانى
ھستيم و پرچم ايران را داريم.
اما وقتى با ھمين تيپ اجتماعى
حرف ميزنيد ميبيند که خواستھا
و دنيايش متفاوت است .بين اين
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بخشھا و جريانات سياسى اى که
آگاھانه تالش ميکنند پرچم سبز و
يا سه رنگ شير و خورشيد را
دست مردم بدھند بايد تفاوت
گذاشت .اولى ھا با يک چرخش
اوضاع اين پرچم ھا را زمين
ميگذارند و دوميھا تالش ميکنند
و
آزاديخواھانه
اعتراض
نارضايتى عميق مردم را در
سمبلھاى دست راستى قالب بزنند.
وظيفه کمونيستھا و اردوى چپ
جامعه اينست که اين تمايزھا را
ببيند .ھر جا نيرو و زمين سياسى
را دو دستى تقديم نکند .در عين
حال که نقد روشن سمبلھاى
جنبشھاى دست راستى مھم اند،
بايد به جنبش انقالبى و کارگرى
ھويت و پرچم داد و بعبارت دقيقتر
پرچم ھويتى اين جنبش را توده اى
کرد .تنھا روش ما منطق و قدرت
اقناع ماست .ما نميتوانيم در خارج
کشور وزارت ارشاد راه بياندازيم.
نميتوانيم با موضع منزه طلبانه و
ايدئولوژيک زمين سياسى را به
راست واگذار کنيم .اين يک جنگ
است که تازه شروع شده است و
در اشکال متعين تر دو آلترناتيو
چپ و راست در مقياس جامعه
ابراز وجود خواھد کرد .توده
وسيع مردم در اين پروسه بايد
ببينند که کمونيستھا روشن تر،
صريح تر ،آزادمنشانه تر ،واقعى
تر ،ملموس تر ،و انسانى تر حرف
ميزنند .بايد ببينند که به قلب آنھا
دست ميبرند و حرف دلشان را
ميزنند .اگر شما بتوانيد آمال و
آروزھاى مردم معترض را
نمايندگى کنيد ،ترديدى نداشته
باشيد که آنھا با اشتياق در
اجتماعات تان شرکت ميکنند و
پرچم جنبش تان را نيز با افتخار
در دست ميگيرند .مسئله برسر
روشھاى رھبرى سياسى ،زبان
تبليغ توده اى سوسياليستى،
تشخيص دقيق صحنه ،واگذار
نکردن زمين سياست به راست و
تالش براى پيروزى در آنست.
يک دنيای بھتر :در کانادا و سوئد
شاھد حضور فعال چھره ھای
حزب در سخنرانی ھا و
سازماندھى اجتماعات اعتراضى
بوديم که با استقبال بسياری مواجه
شده است .چه
صفحه ١٩

يک دنياى بھتر

صفحه ١٩

خيزش توده ای در کشور،
اعتراضات در خارج ...
سياستھايی ،چه تاکيداتی ،چه
نقشی منجر به ايفای چنين نقشی
شد؟
محمود احمدی :كمونيسم كارگری
و جنبش ما ،جنبش سازمانده مردم
برای تغيير و ساختن يك دنيای
بھتر و انسانی است .طبيعی است
وقتی مردم در مقياس وسيع در
خيابانند زمينه مناسبی برای ما
فراھم ميشود تا از طريق ماتريال
تبليغی و انسانيمان و با طرح
اھداف و شعارھای راديكال مان
مردم در مقياس گسترده به كمپ
آَزاديخواھی و به صفوف
تظاھرات ھای جنبش ما بپوندند.
جنبش ما و خواستھای ما صدای
محرومان و صدای آَزاديخواھی و
برابری طلبی در جامعه تاريك
ايران است .ماكزيماليسم و
راديكاليسم كمونيسم كارگری
باعث شده است كه مردم به ما
گرايش داشته باشند و ھم ھر دو
صف ناسيوناليسم پرو غربی و
ملی اسالمی نتوانند در برگزاری
تجمعشان ،حضور قدرتمند ما را
ناديده بگيرند .امروز در تورنتو،
دربيشتر اجتماعات و تظاھرات،
كمونيستھا ليدرھای اجتماعات
ھستند .و اين بر مبنای تاكيد بر
شعارھا و اھداف جنبشمان و
حضور در اجتماعات وسيع با
بنرھا و شعارھای راديكال و
مستقلمان بوجود اَمده است.
سياوش دانشور :ما در چند ماه
گذشته عليه حضور رژيم اسالمى
که ھمه مقدمه "انتخابات" بود تا
اعتراض قدرتمند عليه اين نمايش
و بعد ھمراه با اعتراضات مردم
در ايران فعاالنه کار کرديم .اما
ھنوز در قياس با وظايفمان در
اول راه ھستيم .استقبال از حرف
و تالش کمونيستى ،اگر حقيقتا
کمونيستى باشد ،عجيب نيست.
کمونيسم بايد دست به قلب انسانھا
در مقياس وسيع ببرد و بتواند راه
نشان دھد .جريانات ملى اسالمى
حرفى براى زدن ندارند و حتى
تکرار
روحيه
خودشان

شعارھايشان را دراين اوضاع
ندارند .سلطنت طلبان ھم بجز
خواندن سرود فاشيستى "اى ايران"
حرفى براى گفتن ندارند و ادويه
"دمکراسى و اتحاد و جاويد ايران"
به کسى چيزى نميگويد .لذا
اينروزھا روز کمونيستھا است.
ما کوتاه نيامديم و سير وقايع بر
صالحيت و حقانيت سياسى ما تاکيد
ميگذارد .مسئله اساسى اينست که
بايد توان سازماندھى توده اى ،زبان
تبليغات توده اى و راديکال ،و
جذب نيروى وسيع را در ھمين
روزھا و اين دوره در دستور قرار
داد .بايد جامعه ايرانى خارج کشور
را حول آلترناتيو کارگرى در ايران
بسيج کرد و اين ميدانى مھم براى
اينکار است .ھمه چيز در اينروزھا
در مقياسى وسيع در بوته آزمايش
است.
يک دنيای بھتر :برای تبديل چپ به
پرچمدار اعتراضات ايرانيان
مھاجر در خارج کشور چه حلقه
ھايی را بايد در دست گرفت؟ چه
بايد کرد؟
محمود احمدی :در اعتراضات
مردم در خارج از كشور ما با ٣
صف روبرو ھستيم كه تالش دارند
مھر سياستھا ،اھداف و شعارھای
خود را بر اعتراضات مردم در
خارج از كشور بزنند .ھر كدام از
نيروھای راست اسالمی ) با علم
كردن پرچم سبز( و ناسيونالسيم
پرو غربی )با پرچم شير و
خورشيد( تالش دارند تا مردم را
در صفوف خود و حول شعارھا و
اھداف خود سازمان دھند و بسيج
كنند .ما كمونيستھا و آَزاديخواھان
بايد با شعارھا خود و پرچم سرخ
خيابانھای خارج از كشور را فتح
كنيم و مردمی را كه بخش
زياديشان ضد رژيم اسالمی اند و
خواھان سرنگونی اند ،و نيروھای
راست تالش دارند حول پرچم سبز
و يا شيرو خورشيد و شعارھای
راست سازمان دھند ،حول شعارھا
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و اھداف و پرچم سرخ خود سازمان دھيم .به اين اعتبار صفوف واحد
كمونيستھا و احزاب كمونيست با بنرھا و شعارھای سازمانيشان اما با
پرچم واحد سرخ كليدی ست .پرچمھای سرخ را بايد در مقياس وسيع
تكثير كنيم و در ميان مردم توزيع كنيم .پرچم سرخ بايد مھر و نشان
خود را بر ھر اجتماع اعتراضی بكوبد .پرچم سرخ سمبل چپ جامعه،
جنبش طبقه کارگر ،سوسياليستھا و کمونيستھاست .و برافراشتن وسيع
آن در اجتماعات ما نقش مھم و پيش برنده اى دارد .ھر جنبش سياسى و
طبقاتى سمبلھا و پرچم و رنگ خود را دارد .پرچم سرخ معرفه عام
جنبش کارگرى و سوسياليستھا و کمونيستھاست .اين پرچم ضرورى
است در ابعاد توده اى ھمه جا خيابانھا و اجتماعات اعتراضى را فتح
کند..
ما بايد در تجمعات وسيع اعتراضی مردم  ،حضور فعال داشته باشيم.
نبايد اجازه داد كه جريانات راست مھر خود را بر اعتراضات و
مبارزات مردم بزنند .حضور ما در اين تجمعات باعث خواھد شد كه
مردم با كمپ چپ ،آَزاديخواھی و كمونيستی روبرو شده و بتوانند صف
ما را انتخاب كنند و ھم اينكه مديا نتواند براحتی ما را حذف كند و
امكان منعكس كردن تظاھرات كمونيستھا در مديا باال خواھد رفت.
دوران بسيار حساسی است .بايد قدرتمند و متشكل كمونيسم را در خارج
توده ای كنيم.
سياوش دانشور :اول بايد اردوى وسيع چپ ھويت و سمبل مشترکى
داشته باشد و آن پرچم سرخ است .دوم بايد روشھاى سازماندھى خرد و
ويژه دوره متعارف را کنار گذاشت و به سازماندھى توده اى و
روشھاى متناسب با اين کار رو آورد .سوم بايد سريع و چابک بود،
پاسخ داد ،نقد کرد ،بسيج کرد ،پيشرو بود ،فرھنگ سياسى باال را
نمايندگى کرد ،و صالحيت سياسى و حزبى و جنبشى را اثبات کرد.
کمونيسم بايد در مقياس وسيع اعتماد ايجاد کند و به يک قطب جذاب
تبديل شود .بايد از ھر کار و سبک و روش سنتى و فرقه اى و محدود
اجتناب کرد و بعنوان جريانى اجتماعى و راديکال و مدرن و کارگرى
به ميدان آمد* .
آدرس تماس با مسئولين حزب اتحاد کمونيسم کارگری
علی جوادی )دبير کميته مرکزی(
Ali_Javadi@yahoo.com Tel: +1 310 402 6567
ھيات داير دفتر سياسی )علی جوادی ،سياوش دانشور ،آذر ماجدی(
AzarMajedi@yahoo.com siavash_d@yahoo.com
کميته سازمانده )علی جوادی ،نسرين رمضانعلی(
nasrin_ramzanali@yahoo.com
مسئول خارج کشور )آذر ماجدى(
AzarMajedi@yahoo.com
مسئول سايت و آی تی حزب )مجيد پستنچی(
x_magid@yahoo.com
دبيرخانه )شراره نوری(
markazi.wupi@gmail.com

به حزب اتحاد کمونيسم کارگری کمک کنيد!
Bank : Wells Fargo Bank – N. America Routing Number : 121
000 248 Account Number: 36 48 46 88 52

يک دنياى بھتر

صفحه ٢٠

پخش علنی اطالعيه ھای حزب در
تظاھرات شبانه جنت آباد و شھر
زيبا تھران و محالت سنندج!
امروز شنبه سی ام خرداد ماه ،مناطقی از شھر
بپاخاسته تھران عليه جانيان اسالمی تحت پوشش
تبليغاتی يکی از تيمھای تبليغی حزب اتحاد کمونيسم
کارگری قرار گرفت.
در اين اقدام تبليغی مناطق جنت آباد ،بلوار آيت اله
کاشانی ،بلوار تعاون ،شھر زيبا و بسياری از
خيابانھای اصلی و فرعی تحت پوشش پخش صدھا
نسخه از اطالعيه ھای حزب تحت عنوان "مردم
ھجوم رژيم را در ھم شکنيد" و "کارگر زندانی آزاد
بايد گردد" قرار گرفت .اطالعيه ھای حزب بطور
علنی در ميان مردم معترض پخش می شد و استقبال
بی نظير مردم مردم تشنه آزادی و برابری برای
دريافت اطالعيه ھا بسيار پر شور و ديدنی بود.
الزم به ياد آوريست طی روزھای گذشته منطقه جنت
آباد شاھد تظاھرات شبانه و به آتش کشيدن خودرو
سمند پليس ضد شورش بوده است .ھمچنين در شب
گذشته نيز درگيری مردم با پليس ضد شورش تا پاسی
از شب ادامه داشته است.
پخش پيام حزب در سنندج
بنا به گزارش ديگرى ،امروز شنبه  ٣٠خرداد
دويست برگ پيام حزب به مردم ،توسط يک تيم
تبليغاتى حزب در شھر سنندج توزيع شد .خيابان
سيروس و محالت عباس آباد و فرجه و گلشن زير
پوشش قرار گرفت.
حزب تالش انقالبى رفقاى تيمھاى تبليغاتى را ارج
ميگذارد و از اعضا و ھواداران حزب در سراسر
کشور ميخواھد بيانيه ھا و اطالعيه ھاى حزب در
روزھاى اخير را بطرق مختلف ھمه جا وسيعا توزيع
کنيد .امروز کمونيستھا بايد حرفشان ھمه جا باشد و
خودشان در راس اعتراض راديکال مردم عليه کل
حکومت اسالمى قرار گيرند .متشکل کنند و اعتراض
توده اى را ھدايت کنند .با ايجاد سازمانھاى اعمال
اراده توده اى در کارخانجات و محالت ،شوراھا،
نطفه ھاى قدرت خود را شکل دھيم.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٣٠خرداد  ٢٠ – ١٣٨٨ژوئن ٢٠٠٩

شماره ١٠۶

کار گران سايپا يدک
بن ھا و کارانه ھای ما چه شد؟
بنا به خبر دريافتى ،بيش از  1900نفر از کارگران سايپا يدک تاکنون موفق به دريافت
مبالغ کارانه مربوط به ارديبھشت ماه خود ،که حداقل ماھی  100ھزار تومان است ،نشده
اند .اين کارگران ھمچنين مبالغ بن ھای خوار و بار مربوط به ارديبھشت ماه را نيز
دريافت ننموده اند .عالوه بر اين ،دستمزدھای کارگران که قبال بموقع پرداخت می شد از
آغاز سال جديد با وقفه و کار شکنی پرداخت می شود.
طی روزھای گذشته با وجود پيگيری و برخی اعتراضات که کارگران داشته اند ،کارگران
از عموزاده مدير سايپا يدک و درويش چھره منفور ضد کارگری چيزی جز وعده ھای
دروغ امروز و فردا و تھديد نشنيده اند .عوامل کارفرما در بسياری موارد کارگران
معترض را به اخراج تھديد نموده اند.
سايپا يدک دارای بيش از  1900نفر کارگر قراردادی سفيد امضا با پايه دستمزد ھای 264
ھزار تومانی است .اين کارگران در دفتر مرکزی واقع در جاده مخصو ص کرج،
نمايندگيھا و انبارھا مشغول به کارند .ساعت کار از  30/7صبح تا  30/4عصر و اضافه
کاری اجباری تا پاسی از شب و تعطيالت برقرار است .بسياری از کارگران بر اثر کار
سنگين و طاقت فرسا به ديسک کمر و بيماريھای مزمن مفاصل مبتال می باشند.
کارگران سايپا و ايران خودرو!
وقت آنست که شوراھاى کارگرى را برپا و آنرا به رژيم اسالمى تحميل کنيم .شرايط
سياسى ملتھب اين امکان را ميدھد که وسيعا کارگران ايران متشکل شوند .با اتکا به اين
قدرت ميتوانيم خواستھاى فورى طبقه کارگر را تحميل کنيم و با اتکا به اين قدرت ميتوانيم
بعنوان رھبر آزادى جامعه بميدان بيائيم.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٣٠خرداد  ٢٠ – ١٣٨٨ژوئن ٢٠٠٩

پيروزى و رھايى مردم در جدال تاري خ س از ک ن ون ى در
ايران قبل از ھر چيز منوط به اين است که اوال ،ط ب ق ه
ک ارگ ر ب ع ن وان ي ک ن ي روى مس ت ق ل و ت ح ت پ رچ م
سوسياليستى خود پا به م ي دان م ب ارزه ب ر س ر ق درت
سياسى بگذارد ،ٽانيا جريانات اپوزيسيون راست و ملی
– اسالمی را ايزوله و حاشيه ای ک رده و ث ال ٽ ا ،ت وده
وسيع مردمى که عليه رژيم اسالمى ب پ اخ اس ت ه ان د ب ه
سوسياليسم و جمھورى س وس ي ال ي س ت ى ب ع ن وان ي ک
آلترناتيو سياسى و اجتماعى واقعبينانه و ق اب ل ت ح ق ق
بنگرند .تحقق اين ملزومات وظيفه حياتى ما است.
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جمھورى اسالمى
نميخوايم ،نميخوايم!
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شماره ١٠۶

عليه جمھورى اسالمى به خيابانھا بيائيد!
فراخوان به تظاھرات در آنکارا -ترکيه
رژيم مرتجع اسالمی ايران ،بيش از سه دھه است که جنايت ميکند  ،سنگسار و کشتار و بساط قمه زنی به راه مياندازد وھر صدای
آزاديخواھی را با خونبار ترين و وحشيانه ترين شيوه ھا سرکوب ميکند  ،عليه اين جنايت کاران و دسته ھای اوباششان بايد به
خيابان بيائيم و اعتراضمان را با شعار "جمھوری اسالمی  ،مرگت فرا رسيده" بيان کنيم  ،بايد در مقابل جناياتشان با فريادھای "
مرگ بر جمھوری اسالمی " بايستيم .
بار ديگر به ھمه ثابت شد که در اين رژيم توحش و ضد بشری ،دريچه ھيچ گشايش سياسی و اقتصادی و فرھنگی وجود ندارد و
معلوم شد که برای تحقق پايه ايی ترين حقوق انسانی انسانھا و برای تحقق ھر درجه ايی از آزادی بايد اين رژيم متوحش را جارو
کرد و به زبا له دان تاريخ سپرد.
ھم اکنون شھرھای ايران صحنه اعتراض و مقاومت مردم عليه ارتجاع و اختناق و سرکوب خشن و فاشيستی نيروھای سرکوبگر
جمھوری اسالمی است  .جوھره آنچه که امروز در جريان است  ،نه اعتراض به تخلف انتخاباتی  ،بلکه خشم و کين و نفرت مردم بر
عليه اختناق و ارتجاع اسالمی است که به ميدان آمده است.
ايرانيان آزاديخواه مقيم ترکيه !
در دفاع از مبارزات و تالش مردم برای بزير کشيدن رژيم متوحش جمھوری اسالمی ،ھمدوش با ديگر آزاديخواھان در خارج از
کشور ،به ميدان بيائيم و جمھوری اسالمی را رسواتر از پيش کنيم و خواھان محاکمه سران اين رژيم به جرم جنايت عليه بشريت
شويم .بايد حمايت افکار عمومی پيشرو و مردم آزاديخواه و سکوالر ترکيه را در دفاع از اعتراضات مردم عليه جمھوری اسالمی و
در محکوميت سرکوب و حشيانه اين رژيم بميدان کشيد .
به ھمين مناسبت روز شنبه  27/6/2009راس ساعت  17.00در آنکارا ميتينگ اعتراض به ديکتاتوری جمھوری اسالمی برپا
ميباشد  ،بايد به صورت گسترده در اين حرکت اعتراضی شرکت کرد .لطفا  ،زمان و مکان تظاھرات را به اطالع عموم برسانيد.

مکان:
Abdi Ipekçi Park- Ankara
Sihhiye Street
Ankara, Turkey
زمان :
June 2009 27
ساعت  17.00تا 18.00

نيما انصاری
23/06/2009
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موسوى "آلنده" نيست!
در باره برخى شعارھاى انحرافى
سياوش دانشور
اينروزھا در تظاھراتھاى ايرانيان خارج کشور بعضا شعارھائى طرح
ميشوند که مضمونا انحرافى و راست و از نظر تشابه تاريخى وارونه است.
يکى از اين شعارھا "سيد على پينوشه ايران شيلى نميشه" است که با اصرار
عجيبى از جمله توسط "حزب کمونيست کارگرى" تکرار ميشود.
اين شعار در دوره انقالب  ۵٧ايران در مقابل بنى صدر به شکل "سپھساالر
پينوشه ايران شيلى نميشه" توسط انقالبيون طرح شد .اما آندوره بنى صدر و
حکومت اسالمى عليه چپ يورش آورده بود و مقايسه شرايط ايران و شيلى،
بويژه در متن تحليل مسلط انقالبھاى ضد امپرياليستى چپ موجود ،معنى
ميداد .در شيلى سالوادور آلنده و چپھا را نظاميان به رھبرى پينوشه قتل عام
کردند و توانستند يک ديکتاتورى وسيع را بگسترانند .در دوره انقالب ۵٧
نيز ھمين اتفاق افتاد و اسالميون دسته جمعى زير پرچم خمينى چپ جامعه و
ھر آزاديخواھى را بخون کشيدند.
اما امروز تکرار اين شعار به چند دليل اشتباه است؛
اوال اين شعار در دانشگاھھاى تھران ابتدا توسط تحکيم وحدتى ھا و از
موضعى دو خردادى طرح شد .حتى شعار مرگ بر ديکتاتور که اساسا
احمدى نژاد را ھدف قرار داده بود نيز از ھمين جنس بود .ثانيا موسوى ھم
"آلنده" نيست .کسى که دراين اوضاع فقط سيد على را ھدف قرار ميدھد
دارد تلويحا ميگويد موسوى نقش "آلنده" را دارد .بعضا مدافعين اين شعار
استدالل ميکنند که "شعار مردم است"! مردم خيلى شعارھا ميدھند که
ضرورتا نه درست است و نه بيانگر آرزوھا و آمالشان است .مردم "ﷲ و
اکبر" ھم ميگويند .چرا با ھمين استدالل شعار "ﷲ و اکبر" را تکرار
نميکنيد؟ ترديدى نيست که "حزب کمونيست کارگرى" عليه کل جمھورى
است اما اين نگرش پوپوليستى است که از ھمين امروز به خودش و به مردم
آدرس عوضى ميدھد.
ثالثا شرايط عوض شده و ھمه به آن اذعان دارند .چه کسى نميداند که امروز
دوره گستراندن اختناق وسيع نيست و اگر ھم باالئى ھا چنين ھدفى داشته
باشند قادر به انجام آن نيستند .و باالخره چه اختناقى در ايران بايد گسترانده
شود که بشود با شيلى پينوشه مقايسه کرد؟ کل جمھورى اسالمى به زعامت
خمينى و موسوى و خامنه اى و رفسنجانى و ديگران در سال  ۶٠اختناقى
بسيار گسترده تر از شيلى را تحميل کردند .اختناقى که تاکنون ادامه داشته
اما دارد وسيعا ترک برميدارد.
اين شعار ،نه مناسب وضعيت امروز است و نه خواست واقعى مردم را بيان
ميکند .اين شعارى مخدوش و از نظر سياسى توده ايستى است که صرفا يک
جناح حکومت را در شعار برجسته ميکند .اين شعار را بايد دور انداخت و
روشن و صريح عليه کل جمھورى اسالمى حرف زد.

سرنگون باد جمھورى اسالمى!

شماره ١٠۶

"تکرار شعار مردم"
استدالل "اين شعار مردم است" تنھا توسط چپھا در توجيه سردادن
اين شعار تکرار نميشود .مدافعين و فعالين جنبش ملى اسالمى ،که
از اعتراض انقالبى و راديکال مردم و کارگران بيشتر از جمھورى
اسالمى ميترسند ،ھم ميگويند؛ "نسخه براى مردم نپيچيد"" ،فقط و
فقط شعارھاى مردم را تکرار کنيد"!
براى اين جريانات ،اگر کسى فکر ميکند اين حرف بيان يک دنباله
روى خيرخواھانه پوپوليستى است ،البد حسن نظر دارد .من اينطور
فکر نميکنم .قايم شدن پشت "شعار مردم" يک خط سياسى صريحا
دو خردادى -توده ايستى است که آگاھانه ميخواھد فضاى خارج
کشور عليه جمھورى اسالمى راديکال نشود .کل جريانات ملى -
اسالمى تا قبل از سخنرانى نماز جمعه خامنه اى خط شان اساسا
ھمين بود .اينھا يا مردم را به "شرکت در انتخابات" دعوت ميکند و
يا به تظاھرات عليه "تقلب در انتخابات"! لذا ناچارند شعار و
سياستى را پيش ببرند که فقط يک جناح حکومت را ھدف قرار
ميدھد و اعتراض مردم را به کيسه جناح ديگر ميريزد" .فقط تکرار
شعار مردم در داخل" بھترين حلقه براى پيشبرد سياست دست
راستى اينھاست.
ترديدى نيست نبايد کمونيستھا رابطه روشن و عملى شان را با توده
مردم معترض و انقالبى قطع کنند و ھمواره بايد براى گسترش و
تحکيم اين رابطه آگاھانه تالش کنند .اما يک نکته مھم را بايد توجه
داشت؛ مردم در داخل کشور حرفشان را در چھارچوب تناسب قوا
ميزنند .اينطور نيست که آنچه که ميخواھند ھمان است که امروز
ميتوانند بگويند! اين اختناق است که دامنه ابراز وجود و شعار دادن
و تعرض به رژيم را محدود ميکند .ھر زمان پرده اختناق ور افتد و
يا حتى در مقياسى عقب رود ،مردم ده قدم جلو مى آيند و حرف
دلشان را ميزنند .وظيفه ايرانيان در خارج کشور و مشخصا
سوسياليستھا و آزاديخواھان اين نيست که عينا شعار مردم تحت
اختناق را تکرار کنند .وظيفه ما اينست که آنچه را که آنھا زير فشار
اختناق نميتوانند بگويند فرياد زنيم و تصوير واقعى جامعه را
منعکس و نمايندگى کنيم* .

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/

زنده باد جمھورى سوسياليستى!

