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بساط "دادگاھھای اسالمی" مسائل حاد سرنگونی رژيم اسالمی
را در ھم بشکنيد!

علی جوادی ،آذر ماجدی ،سياوش دانشور

رژيم جمھوری اسالمی بار ديگر بساط شنيع و تھوع آور
"دادگاھھای اسالمی" خود را برپا کرده است .ھيچ چيز
جديدی در اين محاکمات نيست .تکرار سناريوی
ھميشگی دستگاه جنايت و اسالم از ابتدای استقرارش
است .تکرار ھمان بيدادگاھھايی است که رژيم اسالمی
در دوران عروج خود بر عليه کمونيستھا و آزاديخواھان
و مخالفان خود برپا کرد و بيش از صد ھزار تن از
شريفترين انسانھای جامعه را به پای جوخه ھای اعدام و
پای طنابھای دار فرستاد.
محاکمات مانند ھميشه فرمايشی و فاقد ھر گونه اعتباری
است .محاکمه شوندگان قبل از حضور در دادگاه تحت
انواع شکنجه ھای وحشيانه جسمی و روانی قرار داده
شده اند .متھمين از روی متن ھای از پيش آماده شده به
"خيانت" خود "اقرار" ميکنند .دادگاھھا علنی نيست.
دفاعيه ای در کار نيست .ھيات منصفه ای در کار نيست.
شھودی وجود ندارد .ھيات بررسی ای در کار نيست.
حقوق متھم مقوله ای پوچ و بی پايه است .ھمه چيز
فرمايشی و ضد انسانی و اسالمی است .تنھا تفاوت در
قربانيان اين ماشين آدمکشی است .اين بار قربانيان
بخشی از خود پيکره جمھوری اسالمی ،بخشی از
اصالح طلبان حکومتی ،ھستند .جمعی از برادران تنی و
حساب پس داده رژيم اسالمی که ساليان سال در صف
مقابل در ساختن ھمين بساط نقشھای کليدی ايفا کردند،
امروز خود با اتھاماتی مشابه در صف متھمين قرار داده
شده اند .اين تکرار کميک يک تراژدی عظيم تاريخی
است.
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پخش پيام حزب به طبقه کارگر
در مناطق تھران و منطقه ايران خودرو
"آزادی ،استقالل ،جمھوری ايرانی" استغفرﷲ!
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سعيد مدانلو
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در صفحات ديگر؛
اين محاکمات اقدامی از سر ضعف و استيصال و زبونی
است .نشان از شدت گيری و الينحل شدن تخاصمات
جناحھای رژيم اسالمی و داغ شدن زمين زيرپای اين
جماعت اوباش و چاقوکش اسالمی است .در سراشيبی
سقوط قرار گرفته اند و در اين دوران پايانی به ھر
جنايتی ،حتی بر عليه خودی ترين خودی ھايشان،
متوسل ميشوند .محاکمه فله ای اين
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آزادى ،برابرى ،حکومت کارگرى!

صفحه 2

بساط "دادگاھھای
اسالمی" را در ھم
بشکنيد ...
گروه در عين حال بخشی از
تالش حکومت در حذف کامل اين
جناح از دستگاه حاکميت اسالمی
است.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
برپايی اين دادگاھھای شنيع و
شرم آور را قويا محکوم ميکند.
کسانی که امروز اين دادگاھھا را
برپا کرده اند ،خود بايد در رديف
اول محاکمه شوندگان به جرم
جنايت عليه مردم قرار داده شوند.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
بارديگر اعالم ميکند که تمامی
سران رژيم اسالمی را به جرم
سی سال جنايت عليه مردم ايران
در دادگاھھای عادالنه محاکمه
خواھند شد .آن روز دور نيست.
ما اعالم ميکنيم که اين اقدامات
کوچکترين تاثيری در مرعوب
کردن و عقب راندن مبارزه مردم
برای سرنگونی رژيم اسالمی
ندارد .برعکس باعث جری تر
شدن مردم عليه اين ماشين
فريادھای
است.
آدمکشی
"اعتراض ،شکنجه ديگر اثر
ندارد"" ،زندانی سياسی آزاد بايد
گردد" پاسخ برحق مردم
آزاديخواه به اين نمايش شنيع
است.
مردم آزاديخواه
بساط اين دادگاھھای ضد انسانی
را در ھم شکنيد .تالش برای
آزادی تمامی زندانيان سياسی را
گسترش دھيد .پايان عمر رژيم
اسالمی نزديک است .پيروزی
در گرو متشکل شدن در
شوراھای محيط کار و زيست و
قرار دادن يک افق راديکال،
آزاديخواھانه و برابری طلبانه،
يک آلترناتيو سوسياليستی ،در
راس تحوالت جامعه است.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٣اوت  ١٢ – ٢٠٠٩مرداد ١٣٨٨
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پخش پيام حزب به طبقه کارگر
در مناطق تھران و منطقه ايران خودرو
بنا به گزارش دريافتی ،عصر
روز سه شنبه 13/5/1388
تيمھای تبليغاتی حزب در
تھران مبادرت به توزيع صدھا
نسخه از پيام حزب به کارگران
ايران کردند.
در اينروز يک تيم از رفقای
فعال حزب در مناطق جنت آباد
شمالی ،بلوار کاشانی ،و
ايستگاه مترو صادقيه صدھا
نسخه از پيام حزب اتحاد
کمونيسم کارگری به کارگران
ايران را توزيع نمودند .اين
اقدام رفقای تيم تبليغاتی حزب
عليرغم گشت ھای خيابانی که
توسط مزدوران حکومتی
برقرار شده انجام پذيرفته
است.
ھمچنين در ھمين روز يکی
ديگر از تيم ھای تبليغی حزب
در منطقه ايران خودرو ،در
ساعت تعويض شيفت کارگران
شرکت ايران خودرو اقدام به
توزيع علنی پيام حزب به
کارگران ايران نمود .توزيع
اين پيام با استقبال وسيع
کارگران روبرو گرديد که رفقا
در اين مورد با کمبود برگه ھا
مواجھه شدند.
دراين شرايط که انواع
جريانات ارتجاعی تالش دارند
مبارزه برحق و آزاديخواھانه
مردم را به کجراھه ببرند و
انتظارات و اميدھا به طبقه
کارگر و اعتراض کارگری ھر
روز بيشتر ميشود ،پخش پيامھا
و سياستھای حزب در ميان
کارگران در چھارگوشه ايران
از اقدامات بسيار ضروری
است.
حزب جسارت و ابتکار انقالبی
ھمرزمان کمونيست را ارج
مينھد و به ھمه شما عزيزان
خسته نباشيد ميگوئيم.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
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پيام حزب اتحاد کمونيسم کارگرى به
کارگران ايران
رفقاى کارگر
يکبار ديگر جامعه ايران در آستانه
تحوالت تاريخسازى قرار گرفته
است .دوران پرتالطمى آغاز شده
است .دوره بيدارى ،دوره بپاخاستن
تودهھاى عظيم مردم براى بدست
گرفتن سرنوشت خويش ،دوره
جدالھاى تعيين کننده بر سر سھم
انسانھا از آزادى و رفاه و سعادت.
جمھورى اسالمى رفتنى است .اين را
ديگر کودنترين مدافعان اين حکومت
و جناحھای راست و اصالح طلب
حکومتی آن نيز فھميدهاند .مردم حکم
به سرنگونى اين نظام دادهاند و دست
بکار بزير کشيدن آن شدهاند .و ما
ھر روز شاھد اعتراضات توده ھای
مردم سرنگونی طلب در جامعه
ھستيم.
طبقه کارگر و جنبش کمونيسم
کارگرى بايد تضمين کند که مبارزه
براى بزير کشيدن رژيم نکبتبار
گستردهتر،
ھرچه
اسالمى
سازمانيافتهتر ،ھدفمندتر و قدرتمندتر
به پيش رود و ھرچه سريعتر و کم
مشقتتر به نتيجه برسد .کارگر و
کمونيسم رھبر بحق جنبش تودهاى
براى سرنگونى اين حکومت است.
اکنون دوران سرنگونى آغاز شده
است .حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
بر عزم قاطع خود براى حضور در
صف مقدم اين مبارزه و تالش برای
به ميدان کشيدن وسيعترين صف
نيروی طبقه کارگر تأکيد دارد .طبقه
کارگر بايد با قدرت در صف اول
مبارزه برای سرنگونی رژيم اسالمی
قرار گيرد .سازمان دادن اعتصابات
کارگری ميتواند ماشين سرکوب و
آدمکشی رژيم اسالمی را فلج کرده و
ضربات تعيين کننده ای به آن وارد
کند .شيشه عمر سرنگونی انقالبی
رژيم اسالمی در دست شماست.
اما سرنگونی رژيم اسالمی تنھا نيمى
از تصوير است .
رفقا ،تحوالت امروز ايران فقط بر
سر بود و نبود رژيم اسالمى نيست.
آنچه امروز در ايران ميگذرد تعيين

شماره 112
ميکند که فردا دھھا ميليون انسان
چگونه خواھند زيست .آن آينده
دارد امروز ساخته ميشود .انتخابى
بزرگ دارد صورت ميگيرد .اين
آينده ميتواند ،اگر ما شکست
بخوريم ،تکرار ھمان گذشته
نکبتبار سلطنتى و اسالمى در
قالبى جديد باشد .اما اگر پيروز
بشويم ،و ميتوانيم بشويم ،آنگاه اين
آينده شاھد برپايى جامعهاى آزاد و
برابر و مرفه و انسانى خواھد بود.
جامعهاى بدون استثمار ،بدون فقر،
بدون طبقات باالدست و فرودست،
بدون استبداد ،بدون حاکميت
خرافات مذھبى و سنتھا و
بدون
ارتجاعى،
اخالقيات
نابرابرى ،بدون تبعيض .يک
جامعه سوسياليستى .حزب اتحاد
کمونيسم کارگرى بار ديگر بر
نقش تاريخساز طبقه کارگر و
جنبش کمونيسم کارگرى در شکل
دادن به آينده ايران و فرصت کم
نظيرى که براى ايفاى نقش رھبر
يک جنبش عظيم براى آزادى و
برابرى در ايران فراھم شده است
تأکيد ميکند .
رفقا ،در دنياى سرمايهداران ،در
قوانينشان ،در مناسبات اقتصادى
شان ،در فرھنگشان ،در تک تک
خشتھاى نظام ضد بشرى سود و
سرمايه ،کارگر را با بيحقوقى و
محروميت و فرودستى و بىتأمينى
و رنج معنى ميکنند .اما بيش از
يک قرن و نيم است که بشريت
محروم نام کارگر و پرچم کمونيسم
کارگرى را با آزاديخواھى،
مساوات طلبى ،آزاد انديشى،
عدالت اجتماعى ،خرافه ستيزى و
رفاه و رھايى تداعى ميکند .اکنون
يک فرصت کمنظير تاريخى فراھم
شده است که طبقه کارگر در ايران
به يک قرن سلطه احزاب
رنگارنگ طبقات حاکم به زندگى
مردم و مقدرات جامعه پايان بدھد.
اين فرصت فراھم شده است تا
کارگر و کمونيسم نمونه
شکوھمندى از يک جامعه آزاد و
برابر و مرفه و انسانى را در
ايران بنا کند و در سالھاى نخستين
قرن جديد جلوى چشم تمام جھان
قرار بدھد .براى ايفاى اين نقش،
براى سازماندھى و رھبرى يک
انقالب عظيم عليه جمھورى
اسالمى و سرمايه به ميدان بيائيد.
آينده جامعه در گرو چگونگی
دخالت شما در تحوالت حاضر
است* .
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شماره 112

مسائل حاد سرنگونی
رژيم اسالمی
ھيئت دائر حزب
يک دنيای بھتر :ارزيابی ھا از
توان و پتانسيل خيزش عظيم توده
ھای مردم بپاخواسته متفاوت
است .ارزيابی شما چيست؟ آيا
کار رژيم اسالمی تمام است؟
سرنگونی شان محتوم است؟
داليل چيست؟
علی جوادی :تمام شواھد و
ارزيابی ھا حاکی از آن است که
کار رژيم اسالمی تمام است .و
آنچه شاھديم دوران پايانی عمر
سياه رژيم اسالمی است .بنظرم
اين کالم که رويدادھای حاضر
"آغاز پايان رژيم اسالمی است"
بيان دقيقی از موقعيت سياسی
حاضر در جامعه است .رژيم
جمھوری اسالمی مدتھا است در
يک بحران عميق حکومتی
گرفتار است .رو در روی خود
مردمی را دارد که قصد کرده اند
سرنگونش کنند .با نسلی از
جامعه و جوانان مواجه است که
ھيچ سازگاری با ھيچيک از
مختصات سياسی ،اقتصادی و
فرھنگی رژيم اسالمی ندارد.
نسلی که اکنون به پا خواسته اند و
درگير جنگی برای بزير کشيدنش
ھستند .بعالوه کشمکش ھای
درونی اش به نقطه غير قابل
بازگشت رسيده است ،بطوری که
مشغول يک جراحی درونی اند.
دارند بخشی از پيکر سياه خود را
قطع ميکنند تا شايد شانسی برای
بقاء داشته باشند .اما کودن ترين
شان ھم ميداند که اين ھم درمانی
نيست .تک جناحی شدن رژيم
بدتر آن را بيشتر شکننده تر ميکند
و طعمه آسانتری برای سرنگونی
و بزير کشيدن است .از طرف
ديگر جمھوری اسالمی از نوع
دوم و "سبز" ھم تخيلی کودنانه
بيش نيست .حتی اگر تصور کنيم
در پس تحوالت حاضر حتی
جرياناتی از اين جنس جناح
اصالح طلب حکومتی در راس

امور قرار گيرند ،مردم در نيمه راه
متوقف نخواھند شد ،کارشان را
تمام خواھند کرد .رژيم اسالمی در
يک بن بست مرگ قرار دارد .به
ھر طرف بچرخد ،بن بست است.
نوری در انتھای ھيچ تونلی نيست.
بنظرم سرنگونی شان محتوم است.
خيزشھای اخير توده ھای مردم
ميتواند مراحل و فازھای متفاوتی
طی کند اما از تحرک باز نخواھد
ايستاد .اين خيزش بسرعت به اقدام
قھرآميز مردم برای سرنگونی
رژيم اسالمی کشيده خواھد شد .ما
در اين پروسه برای سرنگونی
انقالبی رژيم اسالمی و پيروزی
کارگر و کمونيسم ،ھمزمان ،تالش
ميکنيم .بنظرم روز شيرين
سرنگونی نزديک است.
آذر ماجدی :مردم آمده اند تا رژيم
اسالمی را سرنگون کنند .اين ديگر
بر ھمه مسلم شده است .شتاب اين
خيزش ،استقامت مردم و ابتکارات
شان ،ھمه ،حاکی از آنست که اين
بار مردم تا اين رژيم را به زير
نکشند آرام نخواھند نشست.
مناسبات مردم با اين نظام بر مبنای
نفرت پايه گذاری شده است .مردم
مدتی است که در کمين رژيم نشسته
اند و مترصد فرصت اند تا به آن
يورش ببرند .مردم از ھر فرصتی
که بدست آمده برای عقب نشاندن
رژيم اسالمی استفاده کرده اند .يک
کشمکش دائم ميان مردم و نظام
اسالمی برای تغيير توازن قوا
وجود داشته است .اکنون اوضاع
جامعه دچار يک تحول کيفی تعيين
کننده شده است.
جامعه و مناسبات مردم و رژيم
وارد يک مرحله جديد و برگشت
ناپذير شده است .پل ھای بسياری
پشت سر مردم ،رژيم و ھر دو
جناح آن خراب شده که بھيچوجه
قابل ترميم نيست .روانشناسی

جامعه ،روانشناسی کلکلتيو مردم
کامال تغيير کرده است .ارعاب
تاثير معجزآسای خود را برای
رژيم از دست داده است .ترس
سايه اش از باالی سر مردم رفته
است .رژيم سرنگون ميشود .اين
پروسه آغاز شده است و برگشت
پذير نيست.
سياوش دانشور :اين "ارزيابی"
ھای متفاوت بدوا تابع اينست که
ھر کسی يا جريان و نيروی
سياسی اوال خود اين اوضاع را
چگونه ميبيند و ثانيا ميخواھد به
کدام سمت برود .اگر شما،
ارزيابی جنبش ملی – اسالمی را
از اين اوضاع بدست دھيد ،طبعا
ميگوئيد مردم بدنبال "تقلب در
انتخابات" و در اعتراض به آن
و با خواست "رای من کو"
بميدان آمدند .ميگوئيد امروز
بحث سرنگونی نيست .اين
جنبشی متعين و يکدست با پرچم
سبز و در چھارچوب اين نظام و
قانون و برای رسيدن به نتيجه
واقعی "انتخابات" يعنی بقدرت
رساندن ميرحسين موسوی است.
راه اينکار ھم نافرمانی مدنی و
مسالمت آميز و قانونی است.
شعارتان ھم "دولت احمدی نژاد
مشروعيت قانونی ندارد" و
"احمدی نژاد رئيس جمھور من
نيست" است .از سران جنبش
اسالمی سبز و درشت دانه ھای
و
مليون
تا
حکومت
جمھوريخواھان و طيف توده
ايست و ناسيوناليست ھای متلون
اپوزيسيون ھمين را به شما
ميگويند .حتی چپ پوپوليست
کمونيست
"حزب
مانند
کارگری" با شعار "دولت
احمدی نژاد مشروعيت قانونی
ندارد" مردم را به اعتراض در
روز تحليف احمدی نژاد دعوت
ميکند .گوئی اين جامعه و جدال
طبقات و جنبشھای اجتماعی قبال

مرده بود و ھمين دو ماه پيش
بدليل تقلب و کار غيرقانونی
منفجر شده است! گوئی رئيس
جمھورھای قبلی رئيس جمھور
شان بوده اند! گوئی خود اين
حکومت تا مغز استخوان
نامشروع و مرتجع قبال ھم دولت
مشروع و ھم مبتنی بر قانون
مورد قبول شان بوده است! گوئی
تقلب دراين نظام حتی در ھمان
نمايش مضحک انتخابات استثنائی
به قاعده بوده است! فرض پايه ای
اين ديدگاه اينست که جدال سياسی
در ايران بين باالئی ھا است و
مردم اميال شان را دراين
چھارچوب دنبال ميکنند .حتی آنھا
که به ھر عنوان ضد جمھوری
اسالمی ھستند و نقدا ھمين فرض
را قورت داده اند ،يا ھمان پرچم
را دست گرفته اند و دراين
چھارچوب بخيال خام شان مانور
سياسی ميدھند و يا زمين را به
اينھا واگذار کرده اند و مردم را
بخاطر بسيج شدن پشت ارتجاع
سرزنش ميکنند.
اما اگر فرض پايه ای شما اين
باشد که جدال سياسی در ايران
سه طرف دارد و تشديد دعوا در
باال محصول فشار از پائين است،
آنوقت کل اين دستگاه تحليلی با
متعلقات و سياستھا و تاکتيکھا و
شعارھايش برايتان پوچ و وارونه
و ارتجاعی است .ما از فرضھای
پايه ای کمونيسم کارگری در باره
اوضاع سياسی ايران حرکت
ميکنيم و بعنوان حزب اتحاد
کمونيسم کارگری ،دقيقا در مقابل
مفروضات جنبش ملی اسالمی،
بحث و سياست روشن و انقالبی
داشتيم و سير اوضاع حقانيت اين
ديدگاه را تاکيد ميکند.
وضعيت امروز ناگھان بوجود
نيامده است .اين
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مسائل حاد سرنگونی رژيم
اسالمی ...
وضعيت ،در باال و پائين،
محصول به نقطه جوش رسيدن
روندھای سياسی قديمی تر و
تشديد جدالھای تاريخی تر است.
ھم نخواستن جمھوری اسالمی و
تالش برای سرنگونی آن و ھم
تالش برای نگھداشتن آن و قالب
زدن اعتراض مردم در
چھارچوبھای حکومتی و قانونی
امری قديمی است .آنچه اتفاق
افتاده است اينست که امروز در
يک تالقی سياسی مجددا
سرنگونی نظام و تالش برای
بقای آن در مقياسی گسترده و
تعيين کننده به مسئله اساسی روز
تبديل شده است .باالئی ھا از ھر
سو تاکنون جنگ را در مقابل
مردم باخته اند .در ذھنيت جامعه
کار جمھوری اسالمی تمام شده
است .مسئله تالش برای ماديت
دادن به اين اراده و تصميم
سياسی است.
ارزيابی من اينست که ايران در
متن جدالھای قديمی و بن بست
شديد و ھمه جانبه حکومت
اسالمی وارد يک دوران انقالبی
شده است .مسئله سرنگونی
جمھوری اسالمی در ابعاد بسيار
گسترده تر و سھمگين بسرعت به
سوال عريان تر جامعه تبديل
ميشود .اين وضعيت از ھر سو
قابل بازگشت نيست .نقطه
سازشھا و ايستگاھھا و تعادلھای
موقتی متعدد خواھيم داشت اما
سوال واقعی برسر يک تعيين
تکليف چه در باال و چه در پائين
است .موسوی و خاتمی و
رفسنجانی و شرکا برای حفظ
نظامشان راھی جز سرنگونی
خامنه ای و احمدی نژاد ندارند و
خامنه ای و احمدی نژاد باز ھم
برای حفظ نظام ناچارند ياران
قديمی شان را سرنگون کنند.
شکنجه و نمايش مضحک دادگاه
پاره ھای تن حکومت و ھدف
قرار دادن موسوی و خاتمی و
رفسنجانی فقط پرده ھای اول اين
تالش است .مردم ھم ناچارند
برای رسيدن به ھر خواست ريز

و درشتی اين حکومت را سرنگون
کنند .در تناسب قوای فعلی مردم
تالش کردند شکاف باال را
نگھدارند و تشديد کنند و با بھانه
ھای "کم ھزينه" تری وسيعا به
صحنه بيايند اما بسيار روشن بود
که بسرعت از ھر مرحله عبور
ميکنند .محو شدن "عجيب" رنگ
سبز در اعتراضات و تغيير شعارھا
به سمت ھدف قرار دادن حکومت
بيانگر ديناميزم اين نخواستن عميق
است .اين جنگ سرنوشت ساز تازه
شروع شده است .ترديدی نبايد
داشت جمھوری اسالمی از اين
ماجرا جان سالم بدر نميبرد .مردم
نه با سياست سرکوب و شکنجه و
تصفيه خامنه ای کنار می آيند و نه
در دولت فرضی موسوی متوقف
ميشوند و در ميدان آزادی جشن
ميگيرند و شربت و شيرينی
ميخورند .مردم نه اسالم "امام
زمانی" احمدی نژاد و نه
"جمھوری اسالمی نه يک کلمه
بيشتر و نه يک کلمه کمتر"
موسوی و خمينی را نميخواھند.
کسی که فکر ميکند مردم برای
اعاده پرچم خمينی بميدان آمده اند يا
يک احمق است يا يک شارالتان
سياسی .مردم حکومت اسالمی و
سلطه شنيع مذھب نميخواھند .مردم
برای تحکيم زنجيرھای اسالم و
اختناق و فقر و فالکت و آپارتايد به
صحنه نيامده اند .اين حکومت
رفتنی است.
يک دنيای بھتر :پروسه سرنگونی
رژيم اسالمی چه اشکالی ميتواند
بخود بگيرد؟ کودتا ،حکومت
نظامی ،حکومت اصالح طلبان
حکومتی؟ شوراھای فقھا؟ حکومت
پاسداران؟ اشکال پايانی عمر رژيم
و مختصات سرنگونی رژيم را
چگونه می بينيد؟ کدامھا محتملند؟
علی جوادی :بنظرم تمامی اين
اشکال ممکنند .اما خصلت تمام اين
تحوالت غير پايدار بودن آنھا و
موقت بودن آن است .ھمه اينھا تنھا
به عنوان دورانی گذرا در روند

سرنگونی رژيم اسالمی قابل
درک ھستند .بنظرم رژيم
اسالمی قبل از اينکه کوتاه بيايد،
ھر آنچه در توان ارتجاعی و
وحشيانه خود دارد به کار خواھد
بست .باز ھم اين اوباش اسالمی
خواھند کشت .باز ھم بر برگھای
تاريخ جامعه با خون و جنايت و
شمشير اسالم خواھند افزود.
ترديدی نيست .احتمال اعالم
شرايط اضطراری و يا حکومت
نظامی کامال ممکن و حتی در
دستور جناح راست رژيم است.
اما مساله شان اين است که آيا
ميتوانند بدون بکار انداختن
تمامی برگھا و گزينه ھا خود را
از سرنگونی در اين پس اين
خيزش توده ای نجات دھند؟ از
اين رو مردد و مستاصل اند .ھر
گامشان به جلو با تزلزل و
اضطراب است .در صورت
شکست در ھر مرحله ای
بسرعت کارشان به سقوط و
سرنگونی کشيده خواھد شد .و
اين بخشی از بحران مرگ شان
است .
من فکر ميکنم رژيم اسالمی در
پس گسترش اعتراضات توده
ھای مردم اين اوباش به سوی
برقراری شرايط اضطراری و
حکومت نظامی پيش خواھند
رفت .واقعيت اين است که
نميتوانند با آرايش کنونی سياسی
و نظامی در مقابل جوانان و
مردم بپا خواسته دوام بياورند.
نيروھايشان خسته و فرتوت شده
است .قابليت مقابله و کسب
انرژی مجدد در مقابله با توده
ھای ميليونی مردم را ندارد.
آرايش سرکوبگريشان در شرايط
کنونی اساسا خصلت مرعوب
کننده و وحشت آفرينی دارد تا
مقابله ميان مدت و يا دراز مدت
تر با مردمی بپاخواسته .اما با
مردمی مواجه اند که پر از
انرژی انفجاری ھستند .مشکل
حکومت نظامی برايشان اين
است که در عين حال بايد کل
آرايش سياسی موجود در جامعه
را نيز با آن و متناظر با آن
تغيير دھند .مجلس را منحل کنند.
در دستگاھھای چندگانه رھبری
و خبرگان و شورای فالن و
بھمان را تخته کنند و کال خيل
وسيعی از خودی ھا را به
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کناری بيندازند .و اين يعنی
تضعيف و شکاف بيشتر در
صفوفشان .از طرف ديگر ھر
گونه تالش برای حذف و استقرار
شرايط نظامی بناچار بر مقاومت
مردم و جناح مقابلشان خواھد
افزود و رژيم را با برگ آخرش
در مقابل مردم قرار خواھد داد.
شکستشان در پس حکومت نظامی
به معنای پايان کارشان است .
سناريوھای ديگری ھم محتملند.
اما ھر سناريويی در باال متضمن
زدن و حذف بخشی از کل
وضعيت موجود است .اگر جناح
راست موفق نشود مردم را
سرکوب و خانه نشين کند ،اين
امکان وجود دارد که بخشھايی از
حاکميت با ھمراھی رفسنجانی
تالش کنند جايگزينی برای خامنه
ای و واليت فقيه فعلی ايجاد کنند.
ايجاد شورای فقھا ،يا ولی فقيه
"مدرن" و کمتر آدمکش ،يکی از
انتخابھای اين اوباش است .در اين
سناريو جناح راست بايد به کناری
زده شود .امری که به سادگی
صورت نخواھد گرفت .و ھر
تغيير و تحولی که ستون نظام
جمھوری اسالمی را تغيير و
جابجا کند ،بدون شک کل اين
نظام را ضربه پذيرتر و از نظر
مردم رفتنی تر خواھد کرد.
تغييرات اين چنينی ھمانطور که
شورای سلطنت و يا سلطنت فرح
پھلوی چاره ای برای حکومت
شاه نبود ،درمانی برای حکومت
اسالمی ھم نخواھد بود .واقعا
راھی ندارند بايد گورشان را گم
کنند .
آذر ماجدی :تمام احتماالتی که در
سوال مطرح شده امکان وقوع
دارند ،اما ھيچکدام پايدار نيستند.
اکنون شرايطی است که تصاوير
بسرعت تغيير ميکند .امکان کودتا
و حکومت نظامی وجود دارد .اين
احتمال که سپاه پاسداران به جلوی
صحنه بيايد و قدرت را بدست
بگيرد .اما بنظر من کارساز
نيست.
اينھا تمام ذخيره خود در سرکوب
را استفاده کرده اند .طی ھمين دو
ماه اخير يک
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مسائل حاد سرنگونی رژيم
اسالمی ...
سرکوب خشن عليه مردم بکار
گرفته اند .اين سرکوب نتوانست
مردم را به خانه برگرداند و
ساکت کند .بيک معنا ،اينھا بی
اثری سرکوب را به عينه تجربه
کرده اند .سرکوب وحشيانه اين
دو ماه اخير حکم واکسن کودتا و
حکومت نظامی را برای مردم
بازی کرد .مردم در مقابله با آن
توانستند قدرت دفاعی خود را در
مقابل سرکوب باال ببرند .ترس
شان در ابعاد اجتماعی ريخته
است .مکانيزم ھای دفاعی
اجتماعی برای مقابله با سرکوب
شکل گرفته است .ديگر سرکوب
يک مساله فردی نيست .شعار
"نترسيد ،نترسيد ،ما ھمه با ھم
ھستيم" يک شعار مبتکرانه بسيار
موثر است .بنظر من مانند قرص
آرام بخش در مقابل شرايط
اضطراب و پانيک عمل ميکند.
در مردم اعتماد به نفس و احساس
ھمبستگی ايجاد ميکند .ھمه از
روحيه ھای بسيار باالی مردم و
يک احساس ھمبستگی شديد
انسانی ميان آنھا صحبت ميکنند.
ارعاب ديگر کارساز نيست .
حکومت اصالح طلبان دولتی نيز
قادر نخواھد بود بيش از يک
مدت کوتاه سر کار بماند .مردم
آنرا جارو خواھند کرد .مردمی
که تا اينجا رسيده اند دم در
موسوی و خاتمی متوقف
نميشوند .فی الحال مردم از
موسوی عبور کرده اند .اين
رھبران جنبش سبز ،بويژه در
خارج کشور ھستند که ميکوشند
اصالح طلبان حکومتی را زنده
نگاه دارند.
سرنگونی رژيم اسالمی پايان اين
دور از مبارزات مردم خواھد
بود .ايستگاه پايان خط سرنگونی
است .ايستگاه ھای وسط راه
ميتواند اشکال مختلفی بخود
بگيرد .نقش ما اينست که نگذاريم
مردم متوقف شوند و بکوشيم
مبارزات مردم را تا سرنگونی و

شکل دادن به يک آلترناتيو
آزاديخواھانه ،تا انقالب کارگری به
پيش ببريم.
سياوش دانشور :يک نکته مھم را
بايد مجددا تاکيد کرد تا تفاوت
بنيادی نگرش ما برجسته تر شود.
در ايران بحث و جنبشی واقعی در
باال و درون حکومت برای
"اصالحات" وجود ندارد .در ايران
جدال باالئی ھا برسر بقا نظام
جمھوری اسالمی است .ترديدی
نيست که نه فقط در ايران و تجربه
دوره اواخر رژيم سلطنتی يا ھمين
امروز در جمھوری اسالمی ،بلکه
در شوروی سابق و دوره فروپاشی
آن و بسياری تجارب ديگر ،بخشی
از حکومت راه حل خويش برای بقا
را در چھارچوب "اصالحات"
پيچيده است .اما اينھا اسم رمز
است .بيانگر حقيقت سياسی جامعه
و تمايالت مردم معترض نيست .ما
با جنبشی واقعی برای تغيير و
اصالح واقعی در درون حکومت
روبرو نبوده ايم و نيستيم .حتی آنجا
که عقب نشينی ھای ميليمتری کرده
اند ،نه محصول برنامه ھای اين
اصالح طلبان قالبی و فرشته ھای
نجات ارتجاع بلکه محصول مبارزه
و اعتراض در پائين بوده است.
وانگھی مثال "مدينه النبی" خاتمی و
"جمھوری اسالمی نه يک کلمه
کمتر و نه يک کلمه بيشتر"
موسوی کجايش "اصالحات" نام
دارد؟ مگر از اول ھمين بساط
نبوده است؟ مگر مردم ديوانه شدند
که برای اعاده جمھوری اسالمی
در خيابان کشته شوند؟ به ھر حال
ما اختالف جدی سياسی با تبينھائی
داريم که روند کنونی و سالھای
اخير در ايران را "جنبش
اصالحات" مينامد و مثال فالن
بخش بورژوازی را نماينده آن
ميداند و چھارچوب يک به يکی با
بورژوازی رفرميست در زمينه
ھای سياست و اقتصاد و فرھنگ و
ايدئولوژی برای آن دست و پا
ميکند .اين نوع تحليلھا و قبول
فرض و ادبيات آنھا به معنی
پذيرش ضمنی تبئين جريان ملی –

اسالمی از روند سياسی در
ايران است.
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ميلرزد .تالش ميکند پروسه ای
تر حرکت کند چون وضعيتش
اجازه نميدھد .اگر تصفيه درونی
در قدم اول متوقف شود يعنی
شکست خورده است .متقابال دليلی
وجود ندارد که قدرت و مقام
شکست خوردگان را طرف مقابل
بپذيرد و ھمينطور مطلقا دليلی
وجود ندارد که مردم ناظر
اوضاع باشند .ريختن ھر ستون
اساسی جمھوری اسالمی ،از ھر
سو ،به معنی تعرض وسيع مردم
برای سرنگونی خواھد بود.

در ايران ما در حال حاضر با
حکومت نظامی اعالم نشده
روبرو ھستيم .نيروی نظامی و
امنيتی و اوباش ھمه جا ھستند و
زورشان نميرسد .گيرم در يک
حکومت و فرمانداريھای رسمی
نظامی تعداد نفرات شان را
بيشتر کردند و مقررات منع
عبور و مرور را بگذارند.
تاکنون ھم اجازه تير داشته اند و
بيش از صد نفر را کشته اند و
ھزاران را اسير و زير شکنجه
قرار دادند .در ادامه نيز ناچارند
ھمين راه را بروند .حکومت
نظامی رسمی چتر سياست
سرکوب و ترور گسترده در
درون و بيرون حکومت است.
اين ابدا غير ممکن نيست.
جريان راست تر حکومت اگر
نيمه راه متوقف نشود و بخواھد
ھمه راه را برود ،راھی جز
کوبيدن و حذف طرف مقابل و
تشديد خشونت و قربانی گرفتن
از مردم ندارد .تصفيه درون
حکومتی مقدمه کودتای نظامی
عليه مردم است .رژيمھای در
حال احتضار نيازمند تجديد
آرايش درونی و فشرده شدن
برای تعرض اند .اين تجديد
آرايش در ايران بدون نظامی
شدن بيشتر و برجسته شدن
نھادھای نظامی در ارکان قدرت
ممکن نيست .از نظر طبقه حاکم
اين ضرورت کودتا عليه مردم
است.

بحث و نقطه سازش "شورای
فقھا" تنھا با فرض حذف خامنه
ای ممکن است .مادام که اين
جناح تسليم نشده است بحث
"شورای فقھا" و جايگزينی خامنه
ای موضوعيت ندارد .طرح
امروز آن اساسا سياسی است .در
واقع طرف مقابل ميگويد تنھا شما
نيستيد که قرار است ما را حذف
کنيد بلکه ما ھم ممکن است ناچار
شويم شما را حذف کنيم .از نظر
مردم رفتن خامنه ای به معنی
پايان قطعی جمھوری اسالمی
است .کسانی که جاده صاف کن
ولی فقيه جديد فردی يا جمعی
شدند ،ھمان مفروضات جنبش
ملی اسالمی را دارند و دارند
خاکريزھای خودشان را آماده
ميکنند .به ھر حال ھمه اين موارد
اساسا در چھارچوب جنگ آخر
جناح ھا و باندھای درون
حکومت اسالمی ممکن است.
سياست ترور نيز ميتواند سياستی
باشد که طرفين به آن دست ببرند.

اما ھر کودتای شکست خورده با
خود مجريان و دست اندرکاران
کودتا را پائين ميکشد .مضافا
اينکه طرف مقابل ھنوز تماما
تسليم نشده است و ناچار است
جنگ آخرش را بکند .جماعت
موسوم به سبز نيز دراين زمينه
دست کمی از احمدی نژاد و
خامنه ای ندارند .يعنی کودتای
تمام عيار راست عليه جناح
ديگر تنھا شق ممکن نيست بلکه
ميتواند ھمين تالش برای خلع يد
خامنه ای و بزير کشيدن احمدی
نژاد صورت بگيرد .جناح
راست تر حکومت وارد جنگ و
تصفيه شد اما فعال دست و پايش

مسئله بنيادی اينست که اين جنگ
بازنده ھا است .حذف ھر بال
حکومت به معنی تعادلی پايدار
برای بقا جمھوری اسالمی
نخواھد بود .رژيم اسالمی چنين
فرصتی را نخواھد يافت .تعادلھا
دراين دوران موقتی اند و خود
دريچه ای به وضعيت جديد
خواھند بود .ھر تعادلی تنھا
زمانی امکان ماندگاری دارد که
فاکتور طبقه کارگر و نخواستن
عميق مردم را قلم بگيريد .چنين
چيزی غير ممکن است .اساسا
اگر فشار پائين نبود جنگ در باال
موضوعيتی نداشت .يک احتمال
قويتر اينست که
صفحه 6

صفحه 6

يک دنياى بھتر

مسائل حاد سرنگونی رژيم
اسالمی ...
جمھوری اسالمی در متن اين
جدال درونی و تالش برای
سرکوب بيشتر مردم با خيزش
ھمگانی و اعتصابات کارگری و
جنگ سنگر به سنگر قيام کنندگان
روبرو شود .جمھوری اسالمی و
جدال ھايش نميتواند در يک
پروسه طوالنی به فرجام برسد.
مردم چنين فرصتی را به آنھا
نميدھند.
يک دنيای بھتر :جدال جناحھای
رژيم اسالمی به نقطه غير قابل
بازگشت و سازش رسيده است.
ارزيابی شما از نقش و جايگاه
جريان اصالح طلب حکومتی را
در تحوالت حاضر چيست؟ به اين
جريان چگونه بايد برخورد کرد؟
بعالوه رابطه مردم را با اين
جريان چگونه می بينيد؟
علی جوادی :جريان اصالح طلب
حکومتی برای بقاء نظام
جمھوری اسالمی و حفظ خود
تالش ميکند .اين اساس و جوھر
تالششان است .اما ميدانند که
رژيم اسالمی در شکل کنونی
قابل دوام نيست .از اين رو
"تغيير" و "اصالح" يک تم و
يک ھدف اعالم شده شان است.
اصالح و تغيير برای حفظ نظام.
اين تغييرات به ھيچ وجه از جنس
اصالحات و رفرمھای مورد نظر
مردم در حوزه اقتصادی ،سياسی
و اجتماعی و فرھنگی نيست.
تالشی برای تامين شرايط بقاء
حاکميت اسالمی است .به اين
اعتبار وارد نبرد آخرشان شده
اند .ھر دو جناح ميدانند که جنگ
شان به نقطه حساس و تعيين کننده
رسيده است .جنگ مرگ و
زندگی است .جنگی برای حذف و
نابودی است .ائتالف رفسنجانی –
موسوی – خاتمی – کروبی
تالشی برای حفظ نظامی است که
به آنھا کماکان امکان بقاء ميدھد.
باختن در اين جنگ برايشان به
معنای مرگ و حذف است.
محاکمه بسياری از عناصر کليدی

اين جريان بخشی از اين پروسه
است .نقطه سازشی متصور نيست.
پلھای پشت سرشان تمامی خراب
شده است .
به اين جريان چگونه بايد برخورد
کرد؟ تالش ما در اين چھارچوب
چند بعدی و چند وجھی است .ما در
عين تالش برای سازماندھی و
گسترش افق و آلترناتيو کمونيسم
کارگری ،در عين سازماندھی و به
ميدان کشيدن طبقه کارگر،
ميکوشيم که "نه" مردم عليه رژيم
اسالمی را تعميق کنيم .افق چپ و
سوسياليستی و کارگری را بر اين
اعتراضات و جنبش توده ای برای
سرنگونی رژيم حاکم کنيم .در اين
راستا ،اين جريان يک مانع
پيشروی خيزش و انقالب توده ھای
کارگر و زحمتکش است .بايد به
کناری زده شود .مردم بايد در عين
حال که از شکاف باالئيھا استفاده
ميکنند در عين حال نبايد
کوچکترين توھمی به نقش و جايگاه
اين جريانات داشته باشند .اينھا
بخشی از نظام اند که اکنون مورد
غضب خودی ھايشان قرار گرفته
اند .واقعيت اين است که مردم برای
گرفتن چماق اسالم از دست خامنه
ای و احمدی نژاد و دادنش به دست
خاتمی و موسوی به ميدان نيامده
اند .قصد اينھا کنترل و مھار
مبارزات مردم و جاری کردن آن
در مجرای ارتجاعی قانون اساسی
رژيم اسالمی است .در حاليکه کل
پيکره جمھوری اسالمی اعم از
جناحھا و حکومتش و يا کل قوانين
اش ھدف اعتراض مردم است .
مردم توھم چندانی به اين جريانات
ندارند .مسلما اين جريانات ھر
تالشی برای تعميم سياستھايشان در
صفوف مردم آزاديخواه و برابری
طلب خواھند کرد .مردم به سوت
اينھا اعتراض ميکنند ،اما با سوت
اينھا دست از اعتراض نميکشند .و
با تغيير تناسب قوای سياسی و
تحميل درجه بيشتری از گشايش
سياسی دو فاکتو مردم نيز مجراھای

اعتراضی مستقل خود را شکل
خواھند داد .در آن صورت اين
جريانات کال به کناری زده
خواھند شد .آينده اين جريانات به
آينده رژيم اسالمی گره خورده
است ،با رژيم خواھند رفت.
آذر ماجدی :جريان اصالح طلب
حکومتی حاصل مبارزه مردم
عليه رژيم اسالمی است ،نه
بالعکس .جريانات راست و ملی
– اسالمی ھمواره کوشيده اند که
تحوالت در جامعه ،پيشروی
ھای مردم و مبارزات مردم را
محصول اين جناح بدانند .در
واقعيت امر ،جدال جناح ھا
بعنوان پاسخی برای حفظ نظام
اسالمی در مقابل يورش مردم
شدت گرفته است .بيش از ده
سال است که اين جناح ھا با ھم
دعوا ميکنند ،به يک نقطه
سازش ميرسند و دوباره از نو
شروع ميکنند.
مردم نيز بخوبی از اين جدال و
ترکی که در اندام رژيم اسالمی
افتاده است استفاده ميکنند.
پايشان را الی در گذاشته اند و
فشار ميدھند .شکاف درون جناح
ھا بسيار عميق شده است .جناح
اصالح طلب حالت بسيار
مفلوکی دارد .ميداند که سازش با
جناح راست ديگر امکانپذير
نيست .در يک بن بستی گير
کرده است .اگر کوتاه بيايد،
سرش باالی دار ميرود .اگر
کوتاه نيايد" ،نه از تاک ،نشانی
خواھد ماند و نه از تاک نشان".
مردم رژيم اسالمی را با ھر دو
جناح آن جارو خواھند کرد .
لذا نوسان ميکنند .يک روز
ميگويند که کوتاه نخواھند آمد،
روز ديگر ميگويند که
"جمھوری اسالمی ،نه يک کلمه
کمتر و نه يک کلمه بيشتر".
اينھا را بايد افشاء کرد .بھشان
امان نبايد داد .اينھا برای حفظ
رژيم اسالمی و منافع خود در
اينجا قرار گرفته اند .تمام
سردمداران شان بايد محاکمه
شوند ،منجمله خود آقای
موسوی .
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مردم حساب شان با اينھا روشن
است .دارند از اينھا استفاده
ميکنند" .موسوی بھانه است ،کل
رژيم نشانه است" بيانگر خواست
واقعی مردم است .عالوه بر
افشای سردمداران ،بايد جريان
ھوادار اصالح طلبان دولتی که
بخصوص در خارج کشور آتش
بيار معرکه شده اند را شديدا
افشاء کنيم .نقش ارتجاعی آنھا
بسيار مخرب است.
سياوش دانشور :من باالتر به
اين موضوع اشاره کردم .ھدف
اساسی اينھا بقای نظام اسالمی
است .دو خرداد برای ھمين بود و
ھمان صف باضافه بخشی از
راست حکومت برای ھمين ھدف
اينبار زير تابلوی "جنبش سبز"
بميدان آمده است .اين بخشی از
حکومت اسالمی است و اساس
برخورد با آن با کل جمھوری
اسالمی يکی است .بايد اھداف
اين جريان را بعنوان اھدافی ضد
جامعه و ضد ھر نوع آزادی پايه
ای مردم شناساند .بايد نقطه
سازشھائی که اين جريان در
و
مستقل
مبارزه
مقابل
آزاديخواھانه مردم قرار ميدھد را
درھم شکست .بايد بلند شدن
صدای اپوزيسيون حکومتی را
نشان درھم ريختگی نظام و
تعميق بحران ديد و برای تمام
کردن کار ھمه شان سازمان داد و
نيرو بسيج کرد .نبايد اجازه داد
اين نيروھای ارتجاعی از نفرت
بحق مردم از احمدی نژادھا و
خامنه ای ھا سو استفاده کنند و
ھمان بساط را اينبار به زعمامت
موسوی ھا و خاتمی ھا تداوم
دھند .جنبش آزاديخواھی و صف
مبارزه کمونيستی کارگری
استراتژی روشنی در قبال
جمھوری اسالمی دارد .برای ما
سرنگونی تمام و کمال اين رژيم
دريچه ای به انقالب کارگری و
برقراری جامعه ای آزاد و برابر
و خوشبخت است.
برخورد مردم به جريان "اصالح
حکومتی
درون
طلب"
پراگماتيستی و تابعی از تناسب
قوای سياسی واقعا موجود است.
بيشتر مردم اين جماعت را سپری
برای حمله به
صفحه 7
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مسائل حاد سرنگونی رژيم
اسالمی ...
جمھوری اسالمی ميبينند .ترديدی
نيست که اينھا با اتکا به
ابزارھائی که در اختيار دارند و
ھمينطور سواستفاده سياسی از
محدوديتھای مردم ،ھمواره بخشی
را موقتا دنبال خود ميکشند .اما
از آنجا که دريچه ھيچ نوع
گشايشی نيستند و ھدفشان اساسا
اين نيست ،از آنجا که تالش شان
خانه فرستادن مردم است ،و از
آنجا که افقھا و جنبشھای سياسی
مخالف حکومت وجود دارند و
تاثير ميگذارند ،مردم بسرعت از
آنھا عبور ميکنند .مردم اين
وضعيت را نميخواھند و اگر
جريانی درون حکومتی بگويد اين
وضع بايد عوض شود ،مردم از
شکافھا در باال استفاده ميکنند تا
نخواستن ھمه شان را پيش ببرند.
ھر زمان مردم احساس کنند که
قدرت و سازمان شان به اندازه
کافی ھست يک لحظه در ھجوم
به کل بنيادھای حکومت اسالمی
ترديد نميکنند .کار ما اينست که
نگذاريم رژيم اسالمی بشمول
ھواداران بيرونی اش تالش برای
بقا نظام را به عناوين مختلف به
مردم بفروشند و عمر نظام ننگين
شان را تداوم دھند.
يک دنيای بھتر :مساله نقش و
جايگاه طبقه کارگر در سرنگونی
رژيم اسالمی يک مولفه تعيين
کننده است .برای به ميدان کشيدن
طبقه کارگر و ايفای نقش تاريخی
در رھبری و ھدايت اعتراضات
توده ھای مردم چه بايد کرد؟
علی جوادی :طبقه کارگر بايد
متشکل شود .در تشکل توده ای و
ھمچنين در تشکل حزبی خود.
تالش برای تامين چنين شرايطی
يکی از اساسيترين وظايف حزب
ما در شرايط حاضر است .در
غياب تشکلھای توده ای کارگری،
در غياب تشکل حزبی کارگران و
وجود حزبی کمونيستی کارگری
که به تشکل سياسی کارگران و
ظرف سياسی رھبران راديکال

سوسياليست طبقه کارگر تبديل شده
باشد ،سرانجام اين تحوالت ميتواند
به کيسه طبقات حاکم و مشخصا
ناسيوناليسم پرو غرب و جريانات
رنگارنگ اين جنبش ارتجاعی
ريخته شود .من برخالف تصورات
پوچ نگرش پوپوليستی فکر نميکنم
که سرنوشت اين مبارزات الزاما از
آن ما کمونيستھای کارگری و طبقه
کارگر خواھد شد .سرنگونی رژيم
محتوم است .اما برای پيروزی
کمونيسم و استقرار نظامی متضمن
آزادی ،برابری ،حکومت کارگری
بايد تالش بسياری کرد و اين منوط
به ميدان آمدن طبقه کارگر در اين
جدال سرنوشت ساز و کسب
ھژمونی در صفوف جنبش توده ای
مردم برای سرنگونی رژيم اسالمی
است .
چه بايد کرد؟ رھبران راديکال
سوسياليست طبقه کارگر بايد دست
به کار شوند .دوران سرنوشت
سازی است .حلقه اوليه در شرايط
کنونی گسترش جنبش مجامع
عمومی است .بايد در ھر واحدی
متشکل شد .مجامع عمومی را به
ھر بھانه ای سازمان داد .بايد اين
مجامع عمومی را روتين کرد.
شوراھای کارگری محصول مجامع
عمومی سازمان يافته است .اين
تشکالت کارگری بايد در مورد
اساسی ترين مسائل جامعه ابراز
وجود کنند .نمايندگان کارگری بايد
به مسائل کارگران و مسائل عديده
جامعه بپردازند .ھيچ عرصه ای
ممنوعه نيست .ترديدی نيست که
رژيم بيشترين فشار و تھديد را
باالی سر کارگران قرار داده است.
اما ھيچ درجه تھديد کارآيی چندانی
در مقابل کارگر متحد و سازمان
يافته ندارد .با کمی تغيير توازن قوا
ما شاھد حضور گسترده طبقه
کارگر در جدال سياسی حاضر
خواھيم بود.
رکن حياتی ديگر مساله تشکل
حزبی کارگران است .کارگر بدون
حزبش نميتواند در مبارزه بر سر
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قدرت سياسی حضور داشته
باشد .بعالوه حزب سياسی
کارگران ھم بر خالف تصورات
پوپوليستی حزبی به نيابت از
کارگران نيست .حزب سياسی
خود کارگران و کمونيستھايی
است که پرچم جامعه ای آزاد،
برابر و سوسياليستی را به
اھتزاز در آورده اند .حزب اتحاد
ظرف
کارگری
کمونيسم
اعتراضی اين کارگران است .ما
برای انقالب کارگری و نه ھر
"انقالبی" سازماندھی و تالش
ميکند .من ھمينجا رھبران
سوسياليست کارگری را به
پيوستن به حزب اتحاد کمونيسم
کارگری و تبديل اين حزب به
ظرف اعتراض خودشان در
مبارزه برای ايجاد دنيايی بھتر
فراميخوانم .
کارگران امروز بخشی از
صفوف اعتراضی توده ھای
مردم در جدال با رژيم اسالمی
اند .اما مساله بر سر حضور
طبقه کارگر بمثابه طبقه ای با
ابزار قدرت اعتصابی و
خواباندن چرخ اقتصاد و فرود
آوردن ضربه نھايی بر رژيم
اسالمی و تامين شرايط پيروزی
کمونيسم کارگری در جدال ھای
جاری است .کارگر و کمونيسم
بايد در مقام رھبر اعتراضات
جامعه قرار گيرند .اين شرط
آزادی و برابری جامعه است.
در غير اينصورت بار ديگر
شاھد رقم خوردن آينده توسط
نيروھای طبقات حاکم بر جامعه
خواھيم بود .
آذر ماجدی :اين سوال که چگونه
و کی طبقه کارگر به ميدان ميايد
در تمام تحوالت سياسی
اجتماعی در اين ابعاد مطرح
ميشود .در سال  57نيز اين
مساله مطرح بود و زمانی که
بويژه کارگران صنعت نفت پا به
ميدان گذاشتند ،يک تحول کيفی
اساسی در شرايط بوجود آمد.
پيش از ھر چيز يک
بايد روشن کرد .اين
طبقه کارگر کی پا
ميگذارد ،ممکن است

مساله را
سوال که
به ميدان
اين شبھه

را نزد برخی بوجود بياورد که
گويی کارگران منفعل صرفا
نظاره گر اين اوضاع ھستند.
بھيچوجه .در شرايط فعلی
کارگران بطور فردی و بعنوان
شھروند در اين خيزش شرکت
دارند .مساله اما اينست که چه
زمانی طبقه کارگر بعنوان يک
طبقه و با اتکاء به قدرت طبقاتی
خود ،يعنی اعتصاب و خواباندن
ماشين توليد ،پای به ميدان
ميگذارد .
بنظر من برای اين لحظه بايد
ھنوز صبر داشت .اوضاع بايد به
چنان قطعيتی از نظر تحوالت
برسد تا طبقه کارگر بتواند بعنوان
يک طبقه وارد صحنه شود .بايد
در نظر داشت که طبقه کارگر
ايران بعلت سرکوب و اختناق
شديد از تشکالت خود محروم
است .رژيم به جنبش کارگری
امکان نداده است .رھبران عملی
مجرب بمحض شناسايی دستگير
و بيکار ميشوند .دستگيری و
بيکاری و سرکوب به طبقه
کارگر امان نداده است .فرصت
نفس کشيدن را نيز از آن گرفته
است .بعالوه ،فقر و گرسنگی آن
چنان وسيع است که ميليون ھا نفر
عضو خانواده ھای کارگری با
فقر روزمره دست به گريبان
ھستند .تمام اين مولفه ھا کار را
بسيار مشکل ميکند.
در اين ميان و در اين شرايط
رھبران عملی و کارگران
راديکال سوسياليست نقش اساسی
ميتوانند بازی کنند .تشکيل مجامع
عمومی به شکل منظم که در آن
در رابطه با نقش کارگران در
مبارزات مردم بحث و صحبت
ميشود يک عامل موثر است.
اکنون زمان ايجاد شوراھای
کارگری فرا رسيده است .بايد
برای ساختن شوراھا دست بکار
شد .زمانی که کارگران بتوانند
تشکالت توده ای خود را شکل
دھند ،از قدرت بسيار بيشتری
برخوردار خواھند بود .بعالوه،
خود پروسه ايجاد شوراھا به
فعالتر شدن توده کارگران ،به
ارتقاء ھمبستگی و اعتماد به نفس
طبقاتی کارگران کمک بسيار
خواھد کرد .و
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مسائل حاد سرنگونی رژيم
اسالمی ...
باالخره نقش کارگران در صنايع
کليدی تعيين کننده است .آنھا بايد
قدم پيش بگذارند .
سياوش دانشور :کارگران در
جامعه اختناق زده ای مانند ايران
زمانی وسيعا بميدان می آيند که
رفتن جمھوری اسالمی را
بسرعت در افق ببينند .طبقه
کارگر بيشتر از ھر کسی از اين
اوباشان رنگارنگ حکومتی دلش
خون است و بيشتر از ھر کسی
برای وجود تاکنونی اينھا بھای
سنگين بردگی و فقر و فالکت و
سرکوب را پرداخته است .تحرک
اجتماعی و موثر طبقه کارگر و
اردوی چپ جامعه معموال در
حلقه ھای آخر سير سرنگونی
است.
آنچه امروز و بفوريت بايد
صورت داد باال بردن آمادگی و
تشکل و تحزب کارگری است .به
نظر من کمونيسم کارگری و
کارگران کمونيست ضروری و
مبرم است که چند سياست
محوری را با ھدف دخالت ھمه
جانبه در اوضاع ھمزمان پيش
ببرند:
اول ،فکر کردن جدی کارگران
کمونيست و سوسياليست و اردوی
چپ جامعه به قدرت سياسی و
طرح وسيع آلترناتيو کارگری.
تنھا راه حلھا يا بقای جمھوری
اسالمی حال با ھر صورتی يا
بازگشت نوعی از رژيم سابقيھا
در بسته بندی جديد نيست .يک
راه حل مقدور و ضروری و
نجات دھنده کل جامعه ميتواند و
بايد آلترناتيو کارگری و برپائی
يک جمھوری سوسياليستی باشد.
طرح و توده ای کردن اين راه
حل در قلمرو سياست سراسری و
نگاه جامعه به آن بعنوان يک
امکان عينی و مطلوب از
مھمترين تالشھا برای بميدان
کشيدن وسيع طبقه کارگر و

دخالت در اين اوضاع است.
دوم ،بايد متشکل شد .بورژوازی
اسالمی و نيمه اسالمی در حکومت
و بيرون حکومت دارای احزاب
سياسی و نھادھا و سازمانھای
متعدد با امکانات گسترده است.
طبقه کارگر و کمونيسم جامعه نيز
بايد متشکل شود و ارگانھای قدرت
و مبارزه خود را ايجاد کند .بدون
سنگربنديھای سياسی محکم ،بدون
جدال برسر افق جامعه ،بدون حزب
سياسی کمونيستی کارگری ،و بدون
ارگانھای اعمال اراده توده ای
نميتوان دراين جنگ دخالت موثر
کرد تا چه رسد به اينکه پيروز شد.
سوم ،کارگران سوسياليست و
کمونيست بايد نقش تاريخی و
اساسی خود را ايفا کنند .اين طيف
بايد حزب سياسی اش را داشته باشد
و پرچم کمونيسم کارگری را وسط
صحنه سياست بکوبد .نبايد يکبار
ديگر مبارزه طبقه ما نردبان بقدرت
ارتجاعی
جريانات
رسيدن
بورژوائی شود .کارگران کمونيست
و سوسياليست بايد به اشکال مختلف
متشکل شوند و اتحاد وسيع تر توده
طبقه کارگر را تامين کنند .ما اين
رفقا و ھمسنگران کمونيست را به
پيوستن به حزب اتحاد کمونيسم
کارگری دعوت ميکنيم .اين حزب
شما برای سرنگونی جمھوری
اسالمی و نظام سرمايه داری در
ايران است .ما بايد قادر باشيم امر
سرنگونی را به انقالب کارگری
عليه نظم سرمايه بسط دھيم.
چھارم ،بايد در مراکز کار به سمت
ايجاد شوراھای کارگری و کميته
ھای کارخانه رفت .بايئ جنبشی
وسيع برای ايجاد شوراھای
کارگری در دل اين اوضاع ملتھب
ايجاد کرد .زنده باد شوراھا و
ارگانھای اعمال اراده توده ای طبقه
کارگر و تالش برای ايجاد عملی
آنھا يک محور بميدان کشيدن طبقه
کارگر در مقياس گسترده است.

جنبش شوراھا ،جنبش سرخ ھا،
جنبش کمونيستی طبقه کارگر،
برای باز کردن امکان پريروزی
بايد ھمه چشمھا را متوجه خود
کند .طبقه کارگر بعنوان يک
جنبش مستقل سياسی بايد برای
جنگ قدرت آماده شود .بدون
يک تالش ھمه جانبه نميتوانيم
بعنوان يک طبقه در اوضاع
دخالت کنيم .حزب سياسی ،افق
کمونيستی آزادی جامعه ،و
قدرت توده ای متشکل در
ارگانھای انقالبی از ملزومات
ابراز وجود وسيع طبقه کارگر
است .مجموعه نکات فوق
رئوس کلی سياست حزب ما را
برای متشکل کردن و بميدان
کشيدن طبقه کارگر بعنوان يک
نيروی سياسی آلترناتيو تشکيل
ميدھد.
يک دنيای بھتر :نقش جوانان در
اعتراضات خيابانی برجسته و
انکار ناپذير است .چگونه
ميتوان اعتراضات اين نسل را
سازمان داد؟
علی جوادی :اين يک مساله مھم
و گرھی است .در اين رابطه ھم
دو سطح تشکل بعنوان راه حل
اساسی مطرح است .تشکل توده
ای و تشکل حزبی جوانان.
مناسبترين شکل تشکل توده ای
در اين سطح از توده ھای مردم
ايجاد شوراھای محل زيست
است .جوانان بخشی از توده
ھای مردم اند .بايد در سطحی
توده ای متشکل شوند .قطعنامه
حزب در مورد تشکالت محل
زيست در عين حال راه حلی
برای اين معضل است .اما
ميتوان به شکل ھای ديگر و
مختص جوانان ھم فکر کرد .در
اين راستا شايد ايجاد شوراھای
جوانان سرخ يک راه حل
مطلوب باشد! شوراھايی که در
برگيرنده جوانان محالت مختلف
که برای سرنگونی انقالبی رژيم
اسالمی و استقرار نظامی آزاد و
برابر و يک جمھوری
سوسياليستی مبارزه ميکنند.
شوراھای جوانان سرخ ميتواند
عاملی تعيين کننده در کنترل
محالت و خارج کردن آن از
دست اوباش رژيم اسالمی باشد.
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بعالوه مساله دخالت در جنگ و
جدال خيابانی يک فاکتور مھم در
تحوالت حاضر است .بايد جلوی
خونريزی و کشتار ماشين
آدمکشی رژيم را گرفت .نقش
جوانان سرخ و کمونيست در اين
زمينه کليدی است .ما در عين
حال تمامی جوانان کمونيست را
به پيوستن به حزب اتحاد کمونيسم
کارگری و ايجاد واحدھای مختلف
حزبی در ھر منطقه و محله و
محيط کاری فراميخوانيم.
آذر ماجدی :جوانان ،به يک معنا،
موتور بسياری از تحوالت
سياسی و اجتماعی اند .اين
خاصيت نسل جوان است .تجربه
تاريخ ايران خود گواه اين واقعيت
است .ھم در تحوالت سی سال
پيش و ھم در خيزش کنونی
جوانان فعالترين بخش و در
جلوی صحنه بوده اند .بويژه در
رابطه با جمھوری اسالمی اين
اختالف نسلی بسيار بارز است.
نسل جوان با تمام اسالميت رژيم
از اساس در تناقض است .نسل
جوان خواھان آزادی است ،مدرن
است .يکی از جنبش ھای
اجتماعی وسيع در ايران جنبش
خالصی فرھنگی – اخالقی است.
جوانان نيروی اصلی اين جنبش
اند .جنبش آزادی زن نيز عمدتا
از جوانان شکل گرفته است .به
اين معنا جوانان نقش تعيين کننده
در اين خيزش و تحوالت آتی
دارند.
اکنون بسيار حياتی است که
جوانان آرايش ديگری بخود
بگيرند .تاکنون مبارزات مردم
عمدتا بشکل خودبخودی به پيش
رفته است .تا ھمينجا مردم از
خود قدرت تشخيص بسيار باال،
پختگی سياسی و قدرت ابتکار
خيره کننده ای بروز داده اند.
اکنون زمان آن رسيده است که
اين ابتکارات بشکل متشکل و
سازمانيافته تری به پيش رود.
تشکيل شوراھای محل کار و
محالت يک اقدام بسيار حياتی و
تعيين کننده است .شوراھا بھترين
شکل تشکل توده ای است .امکان
دخالت فعال و مستقيم ھمه مردم
در آن موجود است .فعاليت
به
شورايی
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مسائل حاد سرنگونی رژيم
اسالمی ...
شکوفايی ابتکارات مردم کمک
ميکند و ھمبستگی ميان آنھا را
قوام می بخشد .تالش برای حاکم
کردن شوراھای محالت بر محله
ھا و بدست گرفتن اداره محالت
بدست خود و بيرون انداختن قوای
سرکوب و ارازل و اوباش
اسالمی از ھر محله ای يک اقدام
بسيار مھم و اساسی و تعيين کننده
در پيشروی خيزش مردم است.
بعالوه جوانان ميتوانند بکوشند که
در ھر محله ای شورای سرخ ھا
را سازمان دھند .اين شوراھا
قدرت بسيج نيروی انقالبی و
راديکال جوانان را تقويت ميکند
و ھمچنين قابليت ھای ابتکار
انقالبی آنرا گسترش ميدھد.
شوراھای سرخ قابليت جدب
بااليی برای جوانان ،بويژه در
شرايط انقالبی دارد.
سياوش دانشور :نسل جديد بنا به
ضرورتھای مبارزه سياسی و
جدال عليه رژيم اسالمی ناچار
است بسرعت و در اشکال مختلف
متشکل شود .ويژگی اين نسل
رفتارھا و کدھای اجتماعی ای
است که بسرعت ھمه جا باب
ميشود .اکثريت اين نسل مخالف
شديد مذھب و قوانين دست و
پاگير مذھبی و فشارھای فرھنگی
و اختناق سياسی است .امروز
جنگ و گريز خيابانی و
تظاھراتھای شبانه يک نوع اعمال
قدرت عليه نيروی سرکوب
حکومتی است .پيام اين تحرکات
اينست که قبول نکرده ايم و جنگ
ادامه دارد .و ھر زمان که قدرت
در باال شکاف برميدارد و ضعيف
ميشود ،در کنار آن نطفه ھای
قدرت بيرون حکومتی شکل
ميگيرند .امروز متناسب با
تضعيف قدرت در باال ،قدرت در
خيابان و محله در مقابل قدرت
"رسمی" ايستاده است .اين قدرت
بايد متشکل و گسترده شود .يک
راه آن گسترش سنت اعتراضات
در محالت با ھدف فلج کردن

نيروی سرکوب است .اين اقدام در
کنار اجتماعات و تظاھراتھای
خيابانی جبھه جديدی را باز ميکند.
جبھه ای که شبھا جمھوری اسالمی
بتدريج ناتوان است و ميتوان کاری
کرد که اين ناتوانی شب و روز
شود .با متشکل شدن در محالت
ميتوان دستگاه منفور بسيج را
سرجايش نشاند ،از تعرضات آنھا
جلوگيری کرد و بتدريج بيرونشان
کرد .متشکل شدن در محالت
سازماندھی
مرکز
ميتواند
اعتراضات روزانه و شبانه و
تدارک آگاھانه آن باشد .ميتواند
مرکز تبادل اخبار و انتشار اخبار
مبارزات و شعارھا و مقابله با
سانسور حکومتی باشد.
محور تالش بايد اين باشد که
ارگانھای اعمال اراده توده ای برای
شکل دادن و تحکيم قدرت بيرون
حکومتی ايجاد کرد و بسرعت آنرا
متناسب با تناسب قوا و بميزانی که
ممکن است گسترش داد .بايد ھمه
جا شوراھا و نھادھای اعمال ارداه
توده ای برپا کرد که اين اھداف را
بتواند متحقق کند .ما در مقابل
سبزھا و جمھوری اسالمی و
نيروھای ارتجاعی ،ايجاد شوراھای
انقالبی و سرخ را به جوانان
توصيه ميکنيم .استقالل سياسی و
سازمانی از نيروھای ارتجاعی يک
شرط پيشروی مبارزه آزاديخواھانه
در تمام قلمروھا از کارخانه تا
دانشگاه و محله و منطقه زندگی
است.
يک دنيای بھتر :مساله تسليح در
پروسه بزير کشيدن رژيم اسالمی
يک واقعيت انکار ناپذير است.
رژيم اسالمی به زبان خوش در
مقابل اراده مردم کنار نخواھد
رفت .پاسخ شما به اين نياز چيست؟
علی جوادی :بدون ترديد رژيم
اسالمی را تنھا ميتوان با خيزش
انقالبی توده ھای مردم و به شيوه
ای قھرآميز سرنگون کرد .راه

ديگری متصور نيست .رژيم
اسالمی زبان خوش که سھل
است ھيچ زبان آدميزادی سرش
نميشود .بيش از صد ھزار تن را
کشته است ،ھيچ ابايی ھم در
کشتن بيشتر ندارد .اين يک
ماشين آدمکشی اسالمی است.
خود رژيم قھر ارتجاعی را
بطور روزمره و از ابتدای
حاکميتش در دستور خود
گذاشت ،امروز جامعه ناچارا
بايد قھر انقالبی را در دستور
قرار خود دھد .به چند مساله در
اين زمينه ميتوان اشاره کرد.
يک رکن ھميشگی تحوالت
انقالبی شکاف در صفوف
نيروھای مسلح رژيم و کنده شدن
و روی آوری بخشھای پايينی
اين ارگانھا ،مشخصا ارتش و
شايد ھم بخشھايی در سپاه ،به
سمت مردم باشد .اين نيروھا
ميتوانند تامين کننده تجھيزات
الزم برای يک قيام مسلحانه و
رو در رويی نظامی در سطح
جامعه باشند .اما چنين تحولی
معموال در دوران پايانی ھر
تالطم انقالبی شکل ميگيرد .لذا
حزب کمونيستی کارگری از
جنس حزب ما بايد به فکر
سازماندھی نيروی مسلح و ايجاد
نيروی نظامی و کال سازماندھی
نظامی بخشی از کارگران و
مردم زحمتکش باشد .بعالوه بايد
برای قيام مسلحانه کارگری نقشه
و برنامه داشت .خوش خيالی در
اين زمينه سم است .بعد نظامی
يک بعد از مبارزه است که
بسرعت به جلوی صحنه سياست
رانده خواھد داشت .نتيجتا بايد از
ھم اکنون آماده شد .بنظرم بايد
برای مبارزه قھرآميز با رژيم
اسالمی آماده شد .
از طرف ديگر بايد توجه داشت
که رژيم اسالمی يک رژيم
سياسی با فرماندھی واحد نيست.
رژيمی متشکل از باندھا و
دستجات اوباش و غارتگری
است که با سرنگونی راس آن،
دستجات تشکيل دھنده چنانچه
جارو نشوند ميتوانند جامعه را
تخريب کنند .در صورت شکل
گيری چنين شرايطی بايد با
قدرت ارتش سرخ کارگری اين
جريانات را که ھمگی تا دندان
مسلح ھستند از صحنه سياست
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ايران جارو کرد.
آذر ماجدی :در مقابل يک رژيم
تا دندان مسلح ،رژيمی که اين
چنين وحشيانه مردم را سرکوب
ميکند با دست خالی نميتوان
مقاومت کرد .تسليح يک مرحله
مھم ديگر در مبارزه عليه رژيم
اسالمی است .در سال  1357نيز
مردم باالخره اسلحه بدست گرفتند
و پادگان ھا را تسخير کردند .قيام
بھمن بسياری از معادالت را
دگرگون کرد .قيام مسلحانه عليه
رژيم سرکوب برای مردم ايران
يک پديده بيگانه نيست .تاريخ
اخير ايران شاھد يک قيام
مسلحانه بوده است .
تالش برای خلع سالح نيروھای
سرکوب ،فرار سربازان از
پادگان ھا با اسلحه ،راه ھايی در
اين جھت است .در رابطه با
تسليح نيز تشکيل شوراھا تعيين
کننده است .ما بايد شاھد شکل
گيری شوراھای مسلح مردم
باشيم .بحث تسليح ،يک بحث
فردی نيست .مردم ،بويژه جوانان
بايد متشکل شوند .تشکل کليد
پيشروی است .
سياوش دانشور :ای کاش
ارتجاع سياسی و مذھبی در مقابل
اراده کارگران و توده مردم کنار
ميرفت .بايد تاکيد کرد که برای
کمونيسم کارگری اسلحه و مبارزه
مسلحانه يک فتيش نيست ،نشان
ھيچ نوع انقالبيگری و يا مرحله
باالتری از مبارزه نيست.
جريانات متعدد مسلح در منطقه و
ايران و ھمه جا وجود دارند که
بيشتر آنھا تا مغز استخوان
ارتجاعی اند .ھمينطور مردم تا
زمانی که حس کنند اعتراضات
خيابانی و اشکال ديگر اعتراض
موثر است طبعا به ابزارھای
ديگر متوسل نميشوند .ھم برای ما
بعنوان يک جريان کمونيستی
کارگری و ھم برای مبارزه توده
ای ،اين الزامات و نيازھای
مبارزه طبقاتی است که امری را
ملزم يا غير ملزم ميکند .اگر طبقه
حاکم در جائی و يا در مقطعی از
روياروئی جامعه و حکومت
فاکتور اسلحه
صفحه 10
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مسائل حاد سرنگونی
رژيم اسالمی ...
را وارد سياست کند ،آنوقت اردوی مقابل
نيز ناچار است که ھمان فاکتور را در
تداوم مبارزه اش ملحوظ کند .نميتوان
برای مقابله با کودتای نظامی عليه مردم با
شاخه زيتون اعتراض کرد .اين نه از سر
عالقه "ايدئولوژيک" است و نه از سر
"مرزبندی" داشتن با اسلحه و مسالمت جو
بودن .دست بردن به اسلحه يک الزام
سياسی در شرايط معينی است.
از نظر عملی ما با رژيمی مواجه ھستيم
که بطرف جوانان و مردم دست خالی و
حتی بعضا ساکت شليک ميکند و ترديدی
نيست در ادامه نيز به ھر جنايتی که
برايش مقدور باشد دست خواھد زد.
ميليتاريزه کردن اوضاع توسط جمھوری
اسالمی ھدفش قيچی کردن مردم از
سياست با زور اسلحه است .پاسخ اين زور
را در مراحلی تنھا با ھمان زبان ميتوان
داد .جائی ما و مردم ناچاريم که ارگانھای
سرکوب را خلع سالح کنيم ،به مراکز
قدرت ھجوم ببريم و آنھا را فتح کنيم ،و
مقاومت سرکوبگران و سياست ارعاب
ميليتاريستی را درھم شکنيم .اينھا يعنی
اينکه بايد دقيقا شرايط را درک کنيم .نه در
مقابل رژيم تا دندان مسلح دست خالی
باشيم و نه بطرق آوانتوريستی و زود رس
فاکتور اسلحه را وارد سياست کنيم.
در يک افق استراتژيک نيروی مسلح
برای بزير کشيدن جمھوری اسالمی و
سازمان دادن قيام الزامی است .نه فقط
برای سرنگونی بلکه برای حفظ قدرت،
نيروی انقالبی نيازمند سازمان مسلح در
ھمه جا است .جمھوری اسالمی حتی اگر
سرنگون شود باندھايش اينجا و آنجا به
مقاومت ادامه ميدھند .اين مقاومت
ارتجاعی را تنھا يک ارتش کارگری
ميتواند درھم بکوبد و از ميدان بدر کند.
کارگران برای دفاع از خود و
شوراھايشان ،مردم محالت برای تامين
امنيت خود و مقابله با بقايای حکومت،
نيروھای انقالبی برای حفظ خود و
پيشروی ناچارند تا پيروزی ھمه جانبه به
قدرت مسلح نيز متکی باشند .اين فاکتور
در استراتژی کمونيسم کارگری ملحوظ
است و وارد شدن به آن تابعی از نيازھای
مبارزه طبقاتی است* .

يک دنياى بھتر

جنبش آزادی زن
و انقالب زنانه
مصاحبه تلويزيونی آذر ماجدی
آذر ماجدی در مصاحبه با برنامه تلويزيونی "برای
يک دنيای بھتر" از کانال يک در مورد نقش تعيين
کننده جنبش آزادی زن در خيزش مردم صحبت کرد.
وی گفت که اين جايگاه تعيين کننده به انقالب مردم
عليه رژيم اسالمی ،خصلتی زنانه می بخشد .آذر
ماجدی ھمچنين گفت که برای ممانعت از اينکه
جريانات راست و جنبش ھای ملی – اسالمی و
ناسيوناليسم پرو غرب خواست ھای جنبش آزادی زن
را تقليل دھند و مانع پيشروی کامل اين جنبش شوند،
ضروری است که "نه" زنان به نظام مردساالر و زن
ستيز حاکم تعميق شود .جنبش ھای ديگر خواھند
کوشيد که اھداف و مطالبات جنبش آزادی زن را تقليل
دھند .ھمواره اينکار را کرده اند .بارھا اعالم کرده اند
"اسالم با حقوق زنان تناقض ندارد ".ما بايد بسيار
ھشيار باشيم .آزادی بی قيد و شرط و برابری کامل و
واقعی ،خواست جنبش آزادی زن است .جنبش ھای
ديگر را بايد با ميزان تعھد شان به اين خواست سنجيد.
جنبش ھای ارتجاعی تالش خواھند کرد که جنبش
آزادی زن را بخاطر منافع ملی و مذھبی به سازش و
تقليل خواست شان راضی کنند .برای جنبش آزادی زن
ھيچ منفعتی که با اين خواست آنھا در تناقض باشد،
تقدس ندارد و از نظر آن مردود است.
در خاتمه آذر ماجدی از زنانی و مردانی که خواھان
آزادی کامل زنان ھستند ،خواست که به سازمان
آزادی زن بپيوندند و اين سازمان را در شھر و محله
خود بسازند .او گفت که در اين شرايط ساختن تشکل
راديکالی که خواست آنھا را نمايندگی ميکند اھميت
بسيار دارد و زمان آن فرا رسيده است .آذر ماجدی
ھمچنين از زنان خواست که حجاب خود را برگيرند و
با اين حربه با رژيم اسالمی مقابله کنند.
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ميزگرد تلويزيونی
علی جوادی
در مورد خيزش مردم
علی جوادی ،دبير کميته مرکزی حزب
اتحاد کمونيسم کارگری ،در يک ميزگرد
تلويزيونی در کانال يک به ھمراه فواد
پاشايی ،دبير کل حزب مشروطه شرکت
داشت .اين ميزگرد بصورت پحش زنده
بمدت  8ساعت بطول انجاميد .طی برنامه،
بينندگان به استوديو تلفن زده و سواالت
خود را مطرح ميکردند.
اين ميزگرد به مباحث متعددی ،از جمله
سناريوھای مختلف تغيير و تحول در
حکومت ،سياست مردم در قبال جناح ھای
جمھوری اسالمی ،گرايشات متفاوت
اجتماعی در زمينه سرنگونی جمھوری
اسالمی ،چشم انداز کمونيسم کارگری و
جنبش ناسيوناليسم پرو غرب در ايران،
موقعيت فعلی و آينده مجاھدين خلق در
عراق ،تاثيرات منطقه ای وجھانی پيروزی
جنبش آزاديخواھانه مردم و استراتژی
جنبش ھای مختلف اجتماعی در عرصه
بين المللی و غيره پرداخت.
در خالل برنامه ويدئو کليپ ھايی از
تجمعات اعتراضی مردم عليه مراسم
تحليف احمدی نژاد به نمايش و بحث
گذاشته شد.
دبيرخانه
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 5اوت 2009

زنده باد آزادی زن
 5اوت 2009

يک دنياى

بھتر برنامه حزب را بخوانيد و وسيعا
تکثير و توزيع کنيد!

يک دنياى

بھتر برنامه طبقه کارگر براى آزادى
جامعه است!

صفحه 11

يک دنياى بھتر
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"آزادی ،استقالل ،جمھوری ايرانی" استغفرﷲ!
سبزھا ھم بوی الرحمن رژيم اسالمی را شنيده اند
آذر ماجدی
اخيرا در برخی اعتراضات
خيابانی شعار "آزادی ،استقالل،
جمھوری ايرانی" بطور محدودی
داده شده است .وسعت اين شعار
از شعار مرگ بر جمھوری
اسالمی بسيار کمتر بوده است.
اما جريانات يدک کش اصالح
طلبان دولتی اين شعار را دست
گرفته اند .ھمان جرياناتی که
ھميشه سعی کرده اند پشت
اصالح طلبان دولتی را تر و تميز
کنند ،بدون جير و مواجب از آنھا
دفاع کنند و به نيابت آنھا به
کمونيست ھا حمله کنند؛ يک
دوره لوشان ميدادند و حاال که
ديگر بعنوان مستخدمان ساواما به
آنھا احتياجی نيست ،در خارج
کشور نقش کاردار فرھنگی –
سياسی رژيم را بازی ميکنند.
جالب اينجاست که اين پادو ھای
ملی – اسالمی "جمھوری اسالمی
از نوع دوم" ،جرياناتی از قبيل
اکثريت و توده ای ھا ،که از قضا
اسمشان با يک رنگ و لعاب شرم
و خيانت ھمراه است ،ھميشه
شعار "مرگ بر جمھوری
اسالمی" را با يک استغفرﷲ توام
ميکردند و زبانشان را گاز
ميگرفتند ،اما شعار "آزادی،
استقالل ،جمھوری ايرانی" را آب
و تابی داده اند .چرا؟ اگر شعار
سلبی "مرگ بر جمھوری
اسالمی" حرام است ،چرا شعار
استقالل،
"آزادی،
اثباتی
جمھوری ايرانی" صواب دارد؟
انشاءﷲ خير است!
اين جريانات ملی – اسالمی پرو
رژيم )آنگونه که منصور حکمت
آنھا را خطاب ميکرد( واقعا و از
صميم قلب چاکر اين رژيم بوده و
ھستند .پولتيک نميزنند ،تاکتيک
نيست .اينھا طرفدار خاتمی
ھستند .از صحبت ھای اين آخوند
متبسم به حالت خلسه دچار
ميشوند .از چلو کباب خوردن با
سفير اسالمی در پاريس و لندن
يک لذت ملی – اسالمی خاصی

ميبرند .اينھا از جنس مجاھدين
انقالب اسالمی اند" .سبز"" ،سبز"
اند .سی سال از اين رژيم با تمام
قوا دفاع کرده اند .حقارت کشيدند،
کوتاه نيامدند .حتی وقتی شکنجه
شدند و اعدامشان کردند ،باز
خالصانه از امامشان دفاع کردند.
اما اکنون تمام قھرمانانشان يا در
زندان اند و يا دم دروازه زندان
مشغول آخرين دست و پا زدن ھا
ھستند.
شعار مرگ بر جمھوری اسالمی
ھنوز در تظاھرات اعتراضی
"سبز" در خارج کشور ممنوع و
حرام است .از آنجا که رابطه شان
ھم ھميشه با پليس و مامورين
نظامی خيلی حسنه بوده است،
بمحض اينکه کسی نفرت و خشم
اش عليه رژيم اسالمی را با فرياد
مرگ بر جمھوری اسالمی بيرون
ميريزد ،برايش پليس مياورند.
مخالفين جمھوری اسالمی در
پاريس ،لندن ،نيويورک و شھرھای
ديگر صدايشان درآمده است .ساده
لوح ھايشان ،تازه واردين به
سياست ،کسانی که سابقه اين ھا را
نميدانند ،ميپرسند" :اينجا که آزادی
بيان وجود دارد ،چرا در خارج
نميشود مرگ بر جمھوری اسالمی
گفت؟ چرا نميتوان ھر دو جناح اين
رژيم جنايتکار را محکوم کرد؟ "
رھبران سبز ،آمرين و خادمان
اسالمی
يک پاسخ روشن به اين انسان ھای
خشمگين و مبھوت اينست :رھبران
سبزپوش اين اعتراضات خودشان
در جنايات رژيم دست داشته اند.
خودشان بايد محاکمه شوند .سبز
پوش ھای امروز سياه پوشان
ديروز اند .يک روز بعنوان رئيس
جمھور و نخست وزير اسالمی در
شکنجه و اعدام ھزاران انسان
شريف ،جوانان و نوجوانان اين
جامعه و کمونيست ھای انقالبی
مستقيما دست داشته اند .آنھايی که

امروز ولتر و سينماگر آوانگارد
شده اند و به فرنگ آمده اند،
عالوه بر لو دادن کمونيست ھا و
مخالفين رژيم ،شغل شريف
بازجو و شکنجه گر ،بر پيشانی
زنان بی حجاب پونز می نشاندند
و موھای زنانی که از زير
حجاب بيرون آمده بود را شعبان
بی مخ مابانه قيچی ميکردند.
وقتی اين رژيم بيافتد ،اينھا ھم
ديگر عاقبتی بعنوان سياستمدار
يا "ھنرمند سياسی متعھد"
نخواھند داشت .اينھا تا آن زمان
مطلوبيت و ارزش مصرف
دارند که جمھوری اسالمی سر
کار است .از موسوی و خاتمی،
رھبران سابق رژيم که بگذريم،
گنجی ،مخملباف و سازگارا دو
سه نمونه مشھور اينھا در خارج
کشور اند .افرادی مثل فرخ
نگھدار ھم که سرنوشت شان
بعنوان پادو و مباشر اينھا از
روز ازل رقم خورده است.
رھبری سبزھا اينھا ھستند.
سبزھا را بشناسيد.
اما بخشی از سبزھا دارند از اين
"جمھوری ايرانی" خوششان
ميايد .به مذاق ملی – اسالمی
شان خوش آمده است .اينھا ھم با
تمام تعھد خالصانه شان به
"اسالميت جمھوری" ،متوجه
شده اند که بوی الرحمن اين
رژيم بلند شده است .وقتی آمرين
سابق و نزديک ترين خادمان
نظام را به زور شکنجه تواب و
در دادگاه ھای فرمايشی محاکمه
ميکنند ،ديگر معلوم است که کار
خيلی خراب است .زمانی که کار
بدستان رژيم آنچنان به ھراس
ميافتند که شمش طال را با
کانتينر از مرز خارج می کنند،
معلوم است که ھوا پس است.
)جالب است ھنوز به سبک
اجدادشان دزدی ميکنند .تنھا
تفاوت اينست که کانتينر جای
شتر نشسته است(.

پس بايد از غافله عقب نماند.
وقتی رژيم رفتنی است ،ديگر
نميتوان مانند ناخدای مسئول عمل
کرد و آخرين نفری بود که از
کشتی در حال غرق خارج شد.
بايد در واگن تحوالت پريد .با باد
ھمراه شد .تصاوير خيلی سريع
تغيير می کنند .اينھا ھم با تمام
کودنی ملی – اسالمی شان اين را
متوجه شده اند .پس با وجود آنکه
ھنوز مرگ بر جمھوری اسالمی
را حرام ميدانند و بر زبان
آوردنش را يک تابو ،با وجود
اينکه رئيس جمھور منتخب شان،
مير حسين موسوی" ،امام وار"
گفته است" :جمھوری اسالمی نه
يک کلمه کمتر و نه يک کلمه
بيشتر" از شعار "جمھوری
ايرانی" استقبال کرده اند .باين
خاطر که ميشود خواھان
"جمھوری ايرانی" شد ،بدون
اينکه به آرمان ھای عقب مانده
ملی – اسالمی خويش خيانت
کرد.
کور خوانده اند!
سی سال پيش وقتی غرب موفق
شد خمينی را به کمک رسانه ھای
کاسه ليس خود بر روی دوش
خرده بورژوازی کپک زده و
عقب مانده و باصطالح
روشنفکران ضد-امپرياليست کاله
مخملی شرق زده به "رھبر"
مبارزات ضد ديکتاتوری سلطنتی
مردم بدل کند ،شعار "آزادی،
استقالل ،جمھوری اسالمی"
ناگھان باب شد و بطور
روزافزونی اشاعه يافت .اکنون
"ايرانی" جای "اسالمی" نشسته
است .تفاوت ماھوی ای در
محتوای شعار وجود ندارد .اما
جامعه ايران از نظر بافت
اجتماعی
تغييرات
سياسی
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آزادی ،استقالل ،جمھوری ايرانی" استغفرﷲ!
سبزھا ھم بوی الرحمن رژيم اسالمی را شنيده اند...
چشمگيری کرده است .
جانشينی جمھوری اسالمی با
جمھوری ايرانی با ھدف کمترين
تغييرات اساسی در نظام سياسی
و اقتصاد سياسی جامعه انجام
گرفته است .با يک محاسبه ساده
فکر ميکنند که در يک جمھوری
ايرانی ھنوز جريانی مثل فرضا
"نھضت آزادی" ميتواند در راس
قدرت باشد .ضمنا دعای خير
جنبش ناسيوناليسم پرو غرب را
ھم با خود خواھند داشت .فقط
عنصر ناسيوناليستی نظام به
عنصر اسالمی آن خواھد چربيد.
محدوديت ھای اسالمی بر زندگی
خصوصی و لباس پوشيدن و
غيره کاھش می يابد ،بدون اينکه
در اساس سيستم سرکوب دولتی
تغييری داده شود .
در "جمھوری ايرانی" ميشود
ھنوز باسم نجات اقتصاد ملی،
بخاطر دفاع از مام ميھن،
کارگران را مجبور کرد "بيش از
آنکه ميخواھند کار کنند و کمتر
از آنچه ميخواھند دستمزد دريافت
کنند) ".گفته آقای داريوش
ھمايون در مصاحبه تلويزيونی با
آذر ماجدی در تلويزيون
انترناسيونال (.ميشود ھنوز بساط
استثمار وحشيانه سرمايه دارانه
را در جامعه حاکم نگاه داشت.
ميشود ھنوز اعتصابات کارگری
را سرکوب کرد .ھنوز به طبقه
کارگر که ميخواھد شوراھايش را
بسازد و مجامع عمومی اش را
تشکيل دھد" :گفت شورا ،پورا
ماليده!" )از جمالت تاريخی آقای
بنی صدر (.ميشود ھنوز
کمونيست ھا را بعنوان
"خرابکار" يا "دشمنان امنيت
ملی" زندانی ،شکنجه و اعدام
کرد .ميشود ھنوز ھر اعتراض
حق طلبانه در کردستان را تحت
نام "تجزيه طلبی" وحشيانه
سرکوب کرد .ميشود ھر
تظاھرات برای آزادی بی قيد و
شرط بيان ،تجمع و تشکل را به

نام خيانت به مقدسات ملی سرکوب
کرد .ميتوان ھر تالش برای آزادی،
برابری و رفاه را بعنوان تالش
"ستون پنجم" و دشمنان استقالل
کشور به خاک و خون کشيد.
اينھا خاصيت جمھوری ايرانی
است .باين خاطر است که دشمنان
قسم خورده آزادی بی قيد و شرط،
مخالفين برابری کامل و واقعی
مردم و رفاه عمومی جامعه ،اکنون
که سقوط نظام شان را محتوم می
بينند از اسالمی به ايرانی عقب
نشسته اند .دوز ملی را در تعلق
ملی – اسالمی شان باال برده اند .
دو کلمه اول شعار ،آزادی و
استقالل ھم معنای خاصی از نظر
اينھا ندارد .برای خالی نبودن
عريضه است .شعار را آھنگين و
فريبنده ميکند .ميدانند که مردم
عاشق آزادی اند .ميدانند که مردم
بخاطر آزادی به خيابان ھا آمده اند.
اگر تا حاال خود را به کوچه علی
چپ ميزدند ،ديگر نميشود ،برد
ندارد .آخرين کلمات يعقوب را
خوانده اند .فرياد مادر داغديده
سھراب را بر سر قبر او شنيده اند.
کلمه آزادی آمده است تا مردم به آن
کلمه "ايرانی" و توطئه ھايی که در
زير آن خوابيده ،دقيق نشوند .بر
اين تصوراند که ميتوان ھمان کلک
سی سال پيش را به مردم زد .در
آن شرايط ،نفرت بيکران از شاه،
ازسرکوب ساواک و تبعيض و بی
عدالتی سيستم دزد و فاسد سلطنت
پھلوی ،مردم را به خود فريبی
وادار کرد .گفتند که "آقا" قول داده
که ھمه آزاد خواھند بود .
اما نه اين مردم ھمان مردم اند و نه
کمونيست ھا ھمان کمونيست ھای
سی سال پيش .نه مردم به آسانی
رضايت خواھند داد که با يک
شعبده بازی" ،اسالمی" را ببرند و
"ايرانی" را بياورند و نه ما
کمونيست ھای کارگری اجازه
خواھيم داد که اين بساط شعبده

بازی پھن شود .مردم به چيزی
کمتر از آزادی ،برابری و رفاه
بعنوان فوری ترين شعار مبارزه
شان عليه رژيم اسالمی رضايت
نخواھند داد و ما کمونيست ھای
کارگری تضمين ميکنيم که چنين
شود .
ايستگاه ھای توقف راست
"آزادی ،استقالل ،جمھوری
ايرانی" يک ايستگاه توقف ديگر
است که راست ھا در مقابل
مبارزه آزاديخواھانه مردم قرار
ميدھند .اين وظيفه ما کمونيست
ھای کارگری است که اين
ايستگاه ھای توقف را از مقابل
مبارزه مردم برداريم .مردم در
ھمين مدت از روی بسياری از
اين نوع موانع پريده اند .اينھم
مانع ديگری است که بايد از
روی آن پريد .اين شعار يک پيام
مثبت و يک پيام منفی دارد .پيام
مثبت آن اينست که خادمان سبز
پوش نيز "پيام انقالب" مردم را
شنيده اند و عزم مردم برای به
زير کشيدن رژيم اسالمی را
درک کرده اند .پيام منفی آن
اينست که با تمام مردرندی
کاسب کارانه ملی – اسالمی
شان دارند ميکوشند در مقابل
سيل خروشان مبارزات مردم سد
ببندند.
ھشيار بودن کمونيست ھا در اين
شرايط خطير تعيين کننده است.
با ھشياری کامل بايد تمام دوز و
کلک ھای اينھا را ديد و خنثی
کرد .توطئه ھايشان برای عقيم
کردن مبارزات آزاديخواھانه
مردم را برمال کرد .اين اولين
ايستگاه توقف در مقابل تعميق و
رشد مبارزات آزاديخواھانه
مردم عليه رژيم اسالمی و برای
آزادی ،برابری و رفاه نيست و
آخرين ھم نخواھد بود .راست از
ھر دسته ای ،ميکوشد مانع
تعميق خواست ھای مردم شود،
به کمتر راضی شان کند ،آنھا را
از آينده بترساند ،فريب شان
دھد ،ھمان آلترناتيو ھا را در
بسته بندی جديد تحويل مردم
دھد .اين رسالت راست است.
بقول ضرب المثل عاميانه "نيش
عقرب نه از ره کين است،
اقتضای طبيعتش اينست".

شماره 112
ما کمونيست ھا ،در مقابل ،بايد
تمام تحرکات اينھا را زير نظر
داشته باشيم .بايد در نقش برج
نگھبانی ،توطئه ھای راست را
کشف و افشاء کنيم .در نقش رھبر
مبارزات سياسی" ،نه" مردم به
اين نظام را تعميق کنيم .راه ھای
عبور از موانع را نشان دھيم.
کمک کنيم مردم مجھز و مسلح از
خواست ھای خود دفاع کنند.
کمک کنيم خود را متشکل کنند.
تشکيل شوراھا در محل کار و
محالت در شرايط کنونی حياتی
است .بايد اين ايده را وسيعا تبليغ
کنيم و راه متشکل شدن را نشان
دھيم .بايد کمک کنيم مردم،
بخصوص جوانان کنترل محالت
را بدست گيرند و اوباش بسيج و
پاسدار را از محالت بيرون
بياندازند .کاری کنند که اين
اوباش اسالمی از سايه خود
بترسند .جوانان بايد تشويق شوند
که دست بکار تشکيل شورای
سرخ ھا شوند .شورای سرخ در
محالت و مدارس و دانشگاه ھا
برای جوانان انقالبی ھم جاذبه و
کشش دارد و ھم بنا به خصلت
اش مبارزه انقالبی آنھا را تسھيل
ميکند.
اضمحالل
سرخ

سبز،

برافراشتگی

در ايران ،سبز ھر چه بيشتر
رنگ باخته است .شعار "موسوی
بھانه است ،کل رژيم نشانه است"
جايگاه واقعی سبز را درون
جامعه ايران نشان داد .اضمحالل
سبز بايد با سرخ شدن افق جامعه
و برافراشته شدن پرچم سرخ بر
فراز جامعه توام شود .بايد
بکوشيم تا رنگ سرخ معرفه
راديکاليسم تعميق شده مردم،
آزاديخواھی وافر ،برابری طلبی
عميق و عدالت خواھی بيکران
آنھا شود.
در اعتراضات خارج کشور سبز
ھنوز حاکم است .باين معنا خارج
از داخل عقب است .شکل دھی
يک قطب سرخ از جريانات و
انسان ھای چپ ،مخالفين کليت
رژيم اسالمی ،کسانی که خواھان
سرنگونی انقالبی رژيم ھستند،
که
کسانی
برابری
آزادی،
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آزادی ،استقالل ،جمھوری ايرانی" استغفرﷲ!
سبزھا ھم بوی الرحمن رژيم اسالمی را شنيده اند...
و رفاه مردم را خواھان اند،
امری ضروری ،مطلوب و ممکن
است .فی الحال تجارب موفقی در
اين زمينه وجود دارد .شکل دھی
به چنين قطبی وظيفه ما است.
کمونيست ھای کارگری بايد در
اين عرصه فعال شوند .حزب
کارگری
کمونيسم
اتحاد
برافراشتن پرچم سرخ در
اعتراضات مردم ،شکل دھی به
يک قطب سرخ در خارج کشور،
جلب ھمبستگی بين المللی با
مبارزات آزاديخواھانه مردم بر
مبنای تشکيل کميته ھای
ھمبستگی با مبارزات مردم برای
آزادی ،برابری و رفاه را در
دستور خود گذاشته است و تمام
کمونيست ھا را فراميخواند که
بمنظور تقويت قطب ترقی
خواھی ،آزاديخواھی ،برابری
طلبی و سوسياليستی به اين
مبارزه بپيوندند.
بخش وسيعی از معترضين در
خارج کشور جوانان ايرانی تبار
مقيم خارج ھستند .کسانی که يا از
پدر و مادر ايرانی االصل در
خارج کشور متولد شده اند ،يا در
سنين کودکی و نوجوانی به خارج
مھاجرت کرده اند .اکثر اين نسل
جوان آزاديخواه تر ،برابری طلب
تر و ضد مذھبی تر از نسل پيشين
خود ھستند .شعار آزادی،
برابری ،رفاه با اميال اکثر اين
نسل خوانايی بيشتری دارد .مساله
اينست که با اين خواست ھا و
جنبشی که آنھا را نمايندگی ميکند
آشنا و نزديک شوند .ايجاد
شورای سرخ ھا بعنوان ظرف
تشکل نه فقط اين دسته از
شھروندان ،بلکه جوانان ديگری
که با مبارزات مردم ايران
احساس ھمبستگی ميکنند ،يک
ايده انقالبی و مترقی و يک
حرکت مھم در تعميق قطب بندی
درون اين بخش از جمعيت است.
حکومت آتی؟
مبارزات عليه رژيم اسالمی

آنچنان سريع پيش رفته است که
مبحث نوع حکومت آتی فی الحال،
نه فقط در محافل سياسی ،بلکه در
سطح عمومی مطرح شده است .ايده
ھای مختلفی اينجا و آنجا شنيده
ميشود .يک دسته از رفراندوم
صحبت ميکنند .عده ای مساله
"حکومت دموکراسی و حقوق
بشر" را مطرح ميکنند .البته اين
جريانات ھنوز از سرنگونی
جمھوری اسالمی حرف نميزنند.
)الحق و والنصاف که شکستن اين
تابو در ميان اين مرتجعين کار
سختی است!( و باالخره شعار
جمھوری ايرانی بعنوان سازشی
ميان دو جريان ملی – اسالمی و
ناسيوناليسم پرو غرب طرح شده
است .علت مسکوت ماندن محتوای
اين نظام اينست که بطور واقعی
تفاوت ماھوی ميان جمھوری
اسالمی و ايرانی وجود ندارد.
خودشان اين را ميدانند و به ھمين
دليل ترجيح ميدھند زياد وارد
جزئيات نشوند.
سه جنبش اصلی در جامعه ايران
وجود دارد .ملی – اسالمی،
ناسيوناليسم پرو غرب و کمونيسم
کارگری .ملی – اسالمی که يک
طيف وسيع از گرايشات راست
درون جنبش چپ تا اصالح طلبان
دولتی را در بر ميگيرد ،گرايشی
متعلق به گذشته است .جامعه اين
گرايش را دفع خواھد کرد.
سرنگونی رژيم اسالمی اضمحالل
اين جنبش را نيز با خود به ھمراه
خواھد داشت .ارزش مصرف اين
جنبش با سرنگونی جمھوری
اسالمی به پايان ميرسد .اين
تراژدی اين جنبش است .
ناسيوناليسم پرو غرب که خواھان
استقرار يک نظام سرمايه داری
وابسته به غرب است ،جنبشی
بشدت محافظه کار است .الگوی
اينھا رژيم سابق ايران با تاج يا بی
تاج است .اين جنبش با خواست ھا
و اميال واقعی مردم کامال در
تناقض است .اينھا عمال با کمک
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دولت ھای غربی ميتوانند در
ايران به قدرت برسند .غرب
نيز فعال آن ھا را در ترشی
خوابانده است .اما زمانی که از
اصالح طلبان دولتی نااميد
شود ،زمانی که مردم خدمت
اين دسته برسند ،غرب آنھا را
از ترشی درخواھد آورد .اگر
اينھا به قدرت برسند ،اولين
سياستی که در دستور خود
خواھند گذاشت سياست رياضت
کشی اقتصادی ،به بھانه ترميم
ضرباتی است که جمھوری
اسالمی به اقتصاد ايران وارد
کرده است .از مردم ميخواھند
که صبر ملی نشان دھند .توقع
شان را پايين بياورند .بيشتر
توليد کنند ،کمتر طلب کنند ،تا
"مام ميھن را از نو بسازند".
اگر کارگران برای دريافت
حقوق شان اعتصاب کنند ،بجرم
به خطر انداختن منافع ملی
برايشان نيروی سرکوب گسيل
خواھند کرد .شوراھايشان را
جمع خواھند کرد .يک دستگاه
"امنيتی" پيچيده و مدرن نيز بر
مبنای "دستاوردھای" ساواک و
ساواما خواھند ساخت .

است که اميال واقعی مردم را
نمايندگی ميکند .کمونيسم کارگری
تنھا جريانی است که ميتواند
خواست ھای مردم را متحقق کند.
مردم خواھان به زير کشيدن
جمھوری اسالمی و استقرار يک
جامعه آزاد ،برابر و مرفه ھستند.
جامعه ای که در آن ھمه
صرفنظر از جنسيت ،مليت،
نژاد ،مذھب ،بمعنای واقعی کلمه
و نه فقط حقوقی برابر باشند.
شعار آزادی ،برابری ،رفاه
چکيده خواست مردم است .اين
شعار تاکتيکی و فوری حزب
اتحاد کمونيسم کارگری است .بايد
کوشيد اين شعار وسيعا اشاعه
يابد .
آن نظامی که ميتواند اين خواست
اکثريت مردم را تامين و تضمين
کند ،حکومت کارگری است.
حکومت کارگری ضامن اجرايى
واقعى آزادى و برابرى است.
حکومت کارگری تضمين کننده
وسيع ترين آزادی ھا در جامعه
است .حکومت کارگری آلترناتيو
طبقه کارگر و کمونيست ھا برای
ايجاد يک جامعه آزاد و برابر
است *.

کمونيسم کارگری تنھا جنبشی

يک دنياى بھتر
را بخوانيد و تکثير و توزيع کنيد!
سواالت و نظرات تان را با نشريه در
ميان بگذاريد!
صفحه 2
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گفته ھا و نکته ھا
سعيد مدانلو
سناريوی بعدی:
اسالم گوشت قربونی ميشود! با
شرکت ُحسّين شريعتمداری ،مح--
----مود ِ احمدی نژاد .داستاناينکه خامنه ای در نقش پدر ِ
فرزندی َجلَب و بازيگوش و قابل
احترام مدرک را به پسر تنفيذ
ميکند .احمدی نژاد خودش قبالً
بخشی از سناريو را از بابت
رابطۀ پدر و پسری به مردم گفته
بود.
آقا ،اين چراغ سفيد نورباال چيست
ميدھی؟ ″آقا ″يک لحظه چشمشن
نديد نزديک بود بيافتند توی ّدره.
اين ″ناوزير ″مشايی روی اين
حساب که مشنگ شده قرآن را
داريه و دنبکی و قر کمريش کرد.
اين ″ناوزير ″حتی گفت که دورۀ
اسالمگرايی به سر آمده .تا
اينجايش ھم رفت و گفت ،مردم
اسراييل و ايران دشمن يکديگر
نيستند″ .اصالح طلبھا ″بايد
خجالت بکشند که ميگويند مشايی
را آيت ﷲ ھا قبول ندارند بنابراين
آنھا ھم قبولشان ندارند .مشايی
ذخيره آخرت حکومت است.
مشايی يک تو دھنی محکم احمدی
نژاد به جماعت ″اصالح طلب″
است .پيام داستان مشايی و تعلل
احمدی نژاد در پاسخ به خامنه ای
چشمه آمدن برای جناح رقيب بود
و بس .کاری را تو بخواھی انجام
دھی از من بھتر ساخته است .
قدرت را ھم در دست دارم .در
آنجا واليت فقيه برای بقای
جمھوری اسالمی از قدرتش
مصالحه کرده است .آنھا بھتر از
″اصالح طلبھا ″دست واليت فقيه
را وقتی که الزم شد از حکومت
کوتاه و کوتاه تر ميکنند″ .اصالح
طلب″ھا نتوانستند .احمدی نژاد و
دارودسته مربوطه ضرورت
سرمايه اسالمی را بھتر درک
ميکنند .آنجا ديگر قرار است تنھا
″آقا ″نقش ″ارشادی ″تر داشته
باشد .الينقطع سرکوب را به نام
ﷲ جل جاللهُ تاييد کند .بخش
بزرگی ازکل االجمعين آخوندھا
مانده اند که کدام طرف برای

ماندن اسالم در قدرت به صرفه تر
است .درغرب رنگ ″سبز ″خيلی
رنگ بازاری پيدا کرده .با مدھای
ديگر تابستانی سر رقابت در پيش
گرفته .چه ″اصالح طلب ″چه
جناح حاکم ھر دو به يک سمت
ميروند .منتھا جناح حاکم از اين
نظر فرسنگھا جلوتر از ″اصالح
طلبی ″گز ميکند″ .سبز ″در مرکز
خودش ناگزير سير تر و سيرتر
ميشود تا در اعالميه اخير موسوی
کامالً خودش را سياه معرفی کند.
آخوند کدام را انتخاب کند به حال
حکومتش بھتر است؟ شما بگو!
منتھا به نظر من ″مشايی گونه″
کردن جمھوری اسالمی بيشتر در
َمثل به ھمان خردجال نزديک است
که قبل از امام زمان ظھور ميکند و
ھمه را می فريبد! ما که گفتيم
احمدی نژاد رکابدار امام زمان
است .تا خر دجال نيايد امام زمان
چگونه ميتواند ظھور کند؟

گرسر ِ رشته بگسلد:
نشان داده شدن عکسھای
دادگاھھای اخير ″اصالح طلب″
ھا ،مندرجات شھود و تفاسير
پشت آن بيشترين اثر سياسی و
اجتماعی اش براين بود که پتۀ
کل جمھوری اسالمی نزد مردم
به آب داده شد .به غير اين
ھيچگونه دست آوردی برای دو
طرف متخاصم مدعی حاکميت
اسالمی نداشت .اين يکی از
ھمان دادگاھھای به قياس ،بسيار
و بسيار غيروحشيانه تر از کل
تاريخ سی ساله و پر صفحات
دادگاھھای جمھوری اسالمی بود
که در زمان التھاب جنبش
سرنگونی نشان مردم داده شد.
سنگينی پرونده ھای انواع
دادگاھھا و بازداشتگاھھای
مخوف کشتار و تعزير جمھوری
اسالمی متعلق به بعد از ″
انتخابات ″اخير نيست و نه حتی
از زمان خاتمی شروع شد .گر
سر ِ رشته بگسلد تا ته رشته
بگسلند.

نصيحت اسالمی رک و راست
يک آيت ﷲ به مردم!:

يک خبر اقتصادی – سياسی:

مردم!

رسانه و امکانات سياسی فروشان
غرب برای برطرف کردن تنگی
زمان ″جنبش سبز ″مبالغی نامعلوم
با بھره ای نامعلوم به ربح مرکب
از نوع اضطراری و اصيل چھار
عمل اصلی بازاری ،به آنھا زمان
قرض داده اند.

اگر ميخواھيد اسالم در
مملکتتان باقی بماند بايد از
جمھوری اسالمی به ھر شکل و
شمايلی شده پشتيبانی کنيد.
وگرنه ديگر دورۀ آزادی برابر
حقوق المذھبی و مذھب فرا
ميرسد .آنوقت مذھب سر ِ ششماه
قد ِ صدتومن ِ امروز ،خريدار
پيدا نخواھد کرد.

بازداشتگاه قمر بنی ھاشم:
در ميان چھارتا روشده از
مانده
مخفی
چھارصدتا
بازداشتگاھھای مخوف جمھوری
اسالمی و اسامی کھريزک و
پاسارگاد ،يکی ھم قمربنی ھاشم
است .بيچاره قمر بنی ھاشم .بچه که
بوديم دستھاشو توی تعزيه ميبريدند
جای خون ميکورکروم ميرختند و
از مردم بابت مظلوميتش پول
ميگرفتند .اين مظلوم بی دست،
شکنجه خونه را بنامش کردين؟ اگر
يک کمی فھم اسالمی داشتين اسم
قمر بنی ھاشمو روی پلھای مملکت
اسالم ميذاشتين که پلھا خراب
نشن!

شماره 112

آيت ﷲ ھا و عمود خيمۀ اسالم!
جمھوری اسالمی با تمام
وجودش آرزو ميکند ھمين حاال
يک جايی در دنيا خراب شود
شايد او از ″مواھب ″قضيه،
نفسی کشيد .دم ِ آخر نزديک
است .اگر بدانيد که تا چه اندازه
احمدی نژاد دلش لک زده بلکه
بتواند يک جايی توی دنيا به
خواست امام زمان يک بلوا
بپاکند .چقدر خوب بود می شد
يک مانور تميز ″ضد
صيھونيست بازی ″اومد.

جمھوری اسالمی ديگر قدرت
آتش افروزی خارج از مرزھای
ايران را ندارد .قلدرترھا حاال
ھمۀ حلقوم ھای لجستيکی و
اقتصاديش را راحت تر ميتوانند
بفشارند .نگھداشتن مشايی به
عنوان مشاور اول بابت ھمان چند
چشمه ″مردم ايران با مردم
اسراييل دشمن نيستند و دورۀ
اسالم گرايی ديگر تمام است و
جنبش کمر و داريه و قرآن″
ذخيرۀ و برگ آخرجناح حاکم
بدون ″واليت فقيه ″برای روز
مباداست که با سرعت دارد
نزديک می شود .ھمۀ ماجرا سر
اين بود و بس″ .عمود خيمه
اسالم ″ناگزير است از دست
واليت فقيه ھم گرفته شود .علت
ميل ِ به گريز ِ مالھای کالن به
نجف ،ناگزيری حاکميت به
متمرکز شدن در بخش نظامی
است .ضرورت اين تمرکز،
برای آيت ﷲ ھا ھم در مورد
عمود اسالم تکليف تعيين ميکند.
البته بخشی از آيت ﷲ ھا که
شرايط ″جيره بگير دستگاه ″را
ميپذيرند ،بسم ﷲ! بخشھای منافع
دار سرمايه اسالمی و نمايندگان
ب
سياسيشان از ھر قماش ،جذ ِ
روند کانسنتره شدن جمھوری
اسالمی در نظاميگری ميشوند.
در حقيقت به دنبال آنی که به
عمود خيمه تکيه دارد ميروند.
مجلس مافيای اسالمی اين روزھا
بالتکليف مانده است .ھمه چيز
احمدی نژاد .سرشان را ھرطرف
برميگردانند عکس احمدی نژاد
است .حاال ديگر ″سبز ″موسوی
ھرچه بيشتر با بخش نظامی
جمھوری اسالمی سر و کار
خواھد داشت .جمھوری اسالمی
در تدارک راه انداختن کربالی
دوم است .جناح حاکم تمام سعيش
بر اين است تا آنچه که در پيش
دارد را به وقايع زمان علی و
جنگھا و کاراکترھای تاريخی
آنزمان تشبيه کند .در آنجا طلحه و
زبير دوتا از
صفحه 15
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گفته ھا
و نکته ھا ...
انصار مھم محمد که علی خنجريشان
کرد و حتی عايشه را ميتوانند به خاتمی
و موسوی و کروبی شبيه کند .ولی اين
راه که ميرود راه کربالست .حال چه
کربال باشد چه جمل چه نھروان ،بايد به
جد جلويش را گرفت.
چرا بايد به جمھوری اسالمی فرصت
داد يک کشتار بی رحمانۀ ديگر راه
بياندازد؟ چرا نبايد ھرچه سريع تر به
فکر از ميان برداشتنش بود؟ ھرچه
ميگذرد چاره ای بجز خطرناکتر شدن
در خود نمی يابد .ھرچه بيشتر ماندنش
به درد چه ميخورد؟ اصالً برای يک
روز بيشتر از اين ،جايز است که وجود
داشته باشد؟ چرا خواست دل مردم که
از اواخر زمان رفسنجانی آغاز شده بود
و ھزار جور بال به سرش آوردند و
ھنوز چه بسا بسيار محمکتر از آن در
تمام وجودشان حضور دارد را نبايد
ھمين امروز فرياد زد؟ مرحله مرحله
کردن سقوط محتوم جمھوری اسالمی تا
اينجا چه سود و ثمری برای مردم
داشت؟ ھشت سال در انتظار معجزۀ
خاتمی و چھارسال تقديم شده به گنده
الت جمھوری اسالمی و تحميل اينھمه
فالکت و لطمات اضافی و گسيختگی
روابط انسانی به جامعه کجايش خوب
بود؟
به نظر ميرسد يک فرصت ديگر دارد
زن
به طبقه کارگر آزموده تر ايران ،به ِ
تا به آخر زيربار نروی آن مملکت ،به
کودک به جوان در آنجا و بی بروبرگرد
به ممالک و جوامع اسالم زده و به
انسان در سراسر کره ارض رو ميکند.
کمونيسم کارگری بھتراست برای ھرچه
زودتر پايان بخشيدن به مرحله سازيھای
سرمايه عجله کند .بشرطيکه سرپيچ ھا
خالص نرود! بسيار حرفھا برای گفتن
دارد و بسيار کار برای انجام دادن.
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 18ميليارد دالر شمش طال و پول نقد در مرز ايران و ترکيه کشف شد!
سران رژيم اسالمی در سراشيبی سقوط دست به غارت اموال مردم زده اند
بنا به گزارشی از يک شبکه تلويزيونی ترکيه و ھمچنين پرس تی وی ،کاميونی حاوی بيش از  ١٨ميليارد
دالر پول نقد و شمش طال اعزامی از ايران در مرز ترکيه کشف شده است .اسناد ھويتی راننده کاميون
صادره از ايران است .ھر چند که ھويت "صاحبان" اين پولھا روشن نيست ،اما معلوم است که صاحب
اين دزدی تنھا ميتواند در زمره سران رژيم اسالمی باشد .پيش از اين نيز اعالم شده بود که يک حساب
بانکی متعلق به مجتبی خامنه ای حاوی يک ميليارد و ششصد ميليون دالر انگلستان منجمد شده است.
مردم آزاديخواه
رژيم اسالمی در سراشيبی سقوط است .بوی الرحمن اش بلند شده است .دارند گورشان را گم ميکنند .از
اين رو مانند تمام دزدان و غارتگران که عمرشان تمام شده است دست به خارج کردن اموال مردم و
پولھای غارت شده زده اند.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری اعالم ميکند که تمامی اين اموال متعلق به مردم ايران است و بايد به دولت
منتخب مردم در فردای سرنگونی رژيم اسالمی عودت داده شود .ھمانطور که بارھا اعالم کرده ايم ،تمام
حسابھای بانکی سران رژيم در بانکھای بين المللی بايد منجمد شوند .دولت ترکيه و تمامی دولی که اين
حسابھای بانکی و يا اموال اين چنينی در آن کشورھا ضبط شده است ،نبايد کوچکترين دست اندازی به
اين اموال کرده و بايد بنا به قوانين بين المللی به دولت منتخب مردم ايران در فردای پس از جمھوری
اسالمی عودت داده شود .اين خواست مردمی است که اکنون دست اندر کار سرنگونی رژيم اسالمی
ھستند .اين خواست ماست.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٣٠ژوئيه  ٨ – ١٣٨٨مرداد ١٣٨٨

آثار منصور حکمت را
بخوانيد!
برای ھر کارگر و کمونيستی که به
برپائی جامعه ای سوسياليستی فکر

 برای رد اعتبار نامه رژيم اسالمی درمجامع بين المللی،
 برای منجمد کردن حسابھای بانکیسران رژيم اسالمی،

ميکند و آن را امری مبرم و ممکن

 -برای محاکمه سران رژيم اسالمی

ميداند ،منصور حکمت يک گنجينه

به جرم جنايت عليه مردم ايران

غنی آموزش است.

دادخواست زير را امضا کنيد!

http://hekmat.public-archive.net/
www.m-hekmat.com/

http://www.petitiononline.com/
mk072009/petition.html

شعار محوری ″جنبش سبز:″
 ″نگو ،مرگ بر جمھوری اسالمی″
دوم اوت ٢٠٠٩

کارگران!

عليه سرمايه دارى بپاخيزيد!

يک دنياى بھتر
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جای خالی علی رضا پر نشدنی است
تسليت به خانواده داوودی
علی طاھری
ھفته پيش مطابق معمول ھميشه
برای خبر گرفتن از اوضاع
ملتھب ايران با يکی از دوستان
تماس گرفتم .از ھمان ابتدا فضای
سرد و يخی را پشت گوشی حس
کردم .اولين گزينه ای که به ذھنم
رسيد تعرض دوباره رژيم به
مردم بی دفاع بود .رفيقم در
جواب سوال پاسخ داد يکی از
دانشجويان منصور حکمت در
گذشت .اسمش را پرسيدم پاسخ
علی رضا بود .گويی سطل آب
سردی بر روی سرم ريخته شد.
علی رضا پيش از اينکه به قول
رفيقم دانشجوی منصور حکمت
باشد يک رفيق صميمی ،يک
جوان مودب و يک يادگار دوران
کودکی بود .بار آخری که ديدمش
موقع خروجم از ايران با لھجه
اصفھانی اش گفت :اگر ديگه
نديدمت ديدار به قيومت! اين
شوخی ميان ما رايج بود و
مروبط می شد به خداحافظی بار
آخر بيژن جزنی با مھدی سامع
که برای شوخی با لھجه اصفھانی
دم در آشپزخانه اوين گفته بود:
اگر نديدمت ديدار به قيومت! علی
رضا جز آخرين دسته از
دانشجويانی بود که از زندان آزاد
شد .رفقای نزديک تر می گفتند
چند ماه آخر نشانه افسردگی در
وجود علی رضا می ديدند.
شرايط سخت زندان و شکنجه
ھايی که به علی رضا رفته بود
اين را برايم قابل درک می کرد
اما ھرگز فکرش را ھم نمی کردم
که به اين زودی رفيقی به اين
نازنينی را از دست بدھم.
علی رضا را سرشار از شور
مبارزه و حساسيت به نگه داشتن
احترام و قائل شدن به ارزش
انسان ھا می ديدم .برای ما که
جوانانی بوديم که خط مشی
منصور حکمت و کمونيسم انسانی
او را خطی مشی قرار داده بوديم

تھمت و افترا کم نبود .کم نبودند مدل
ھای وطنی مھدی خانبابا تھرانی که
عصر انقالب را سپری شده و
منصور حکمت را فقط يک آژيتاتور
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گشتاپو گذاشته بودند .برای ھر رھگذری که از کنار اين ساختمان
منحوس رد می شود به راحتی صدای آه و ناله زندانيان اين ساختمان
شنيده می شود .يادم نمی رود روزی که علی رضا با چھره ای آشفته
می گفت يک روز حق اين ربيعی و شمس )دوتن از جالدان سرشناس
شاھين شھر( را کف دستشان می گذاريم .ماجرا از اين قرار بود که يک
خانمی که گويا برادرش دستگير شده بوده موقع مراجعه آه و ناله
وحشتناک زندانی ھا را می شنود و شروع به اعتراض می کند .ھمانجا
شمس جالد و ربيعی با لگد به جان زن معترض می افتند و کشان کشان
به داخل آگاھی می برندش!
بعد از مرگ منصور حکمت علی رضا يک بار گفت دوست دارم بعد
از سرنگونی جمھوری اسالمی مجسمه ای از منصور حکمت در سر
خيابان فردوسی بگذارم .اين آرزو را به نيابت از علی رضا عملی
خواھيم کرد .مرگ علی رضا را به خانواده داوودی و رفقای ھم
رزمش تسليت می گويم .جای خالی علی رضا پر نشدنی است!

خوب می دانستند! فضايی که درصد
زيادی از چپ ھای سابق دچار
مرض دموکراتيسم شده بودند و
استحاله را راه حل می دانستند .آن
ھم با استناد به يک کوه کتاب از
مارکس که ھمه را از بر بودند! در
اين فضا کار برای جوانانی مثل علی
رضا و پيش بردن خط سياسی
کمونيسم کارگری کار سھلی نبود!
اما با تمام اين سختی ھا حتی در يک
بحث ھم نديدم علی رضا پرخاش کند
يا کار را به توھين بکشد .ھمين
مسئله باعث شده بود ھمه برای او
در شاھين شھر احترام خاصی قائل
باشند .در روز خاکسپاريش شنيدم
فوج فوج از شاھين شھر و باقی
شھرھا آدم امدند!
بحث ھای موقع انشعاب حزب
کمونيست کارگری خيلی از
رفاقتھای قديمی را به کدورت
کشاند .علی رضا از معدود رفقايی
بود که با تيز بينی سياسی بحث ھا
را دنبال می کرد و خط قرمز را
زير پا نمی گذاشت .عالقه شديدی به
مظفر محمدی داشت .مثالی داشت
که می گفت يکی از چھار کمونيست
برتر دنيا مظفر محمدی است .مغازه
پدر علی رضا پشت اداره آگاھی
شاھين شھر در خيابان سعدی بود.
اسمش را بچه ھای شاھين شھر

سرنگون باد جمھورى اسالمى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگری درگذشت نابھنگام
عليرضا داوودی را با اعضای محترم خانواده ايشان و
دوستان و ھمرزمانش صميمانه تسليت ميگويد .ياد
عزيزش ھميشه گرامی است!

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

زنده باد جمھورى سوسياليستى!
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