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 سياوش دانشور 
 

 

 تحوالت سياسى ايران 
 و چشم انداز آلترناتيو کارگرى 

 

اختناق فاکتورى است که درک روندهاى سياسى واقعى             
جامعه ايران را براى بسيارى از ناظران و تحليلگران و            

آنچه که در   .  حتى بازيگران صحنه سياست مشکل ميکند      
بسيارى از بررسى ها از اوضاع گفته ميشود حتى به                    

اگر به   .  واقعيات اجتماعى و طبقاتى خراشى هم نميزند           
 ،کوهى از مطالب و تحليل و تفسير اوضاع نگاه کنيد                    

تقلب در  "در پس    "  بطور ناگهانى "ظاهرا جامعه ايران      
زير و رو شده    "  پس گرفتن راى  "و قيام براى    "  انتخابات

اما اين درک وارونه و عمدتا آگاهانه همواره با سد   !  است
محکم واقعيات سياسى روبرو و پوچى آن بسرعت اثبات          

فقط مدتى کوتاه الزم بود که پرچمداران اين             .  شده است 
" وضعيت جديد "پالتفرم پايان آن را اعالم کنند و براى             

اين وضعيت جديد اما چيزى جز              .  چاره اى بيانديشند     
داستان قديمى و ريشه دار تقابل جنبشهاى سياسى و                        

امرى که در    .  طبقاتى و جدال برسر آينده جامعه نيست           
ادبيات سياسى جنبشهاى متفرقه بورژوائى تالش براى              

منظور از حفظ وضع موجود        .  حفظ وضع موجود است     
صرفا حفظ جمهورى اسالمى نيست بلکه حفظ و نجات               
نظام سرمايه دارى از اوضاعى است که پتانسيل آنرا                   
دارد که بازيگران قدرتمندترى را وارد معادله اصلى                  

 . سياست کند

 

در پس هياهوى تبليغاتى اردوى ارتجاع بورژوائى و بى           
 و در متن اوضاع وخيم                    ،افقى چپ غير کارگرى           

 عروج  ،اقتصادى و بى ثباتى سياسى در ايران و منطقه             
آلترناتيو کارگرى يک چشم انداز و يک امکان عينى                    

 تبئين   ،ديدن اين امکان براى کمونيسم کارگرى             .  است
 تالش براى سازماندهى اين        ،استراتژى انقالب کارگرى   

انقالب و رفع موانع آن وظيفه اساسى         
٢صفحه   

  ،يادداشت سردبير

 هيئت دائر حزب پاسخ ميدهد؛

 پيرامون شوراهای سرخ ها
  سياوش دانشور،على جوادى

 ۶صفحه 

 گفتگوى يک دنياى بهتر با محمد کاظمى
  کارگر بازنشسته ذوب آهن اصفهان

 : صلح نوبل 
 تعابير و توهمات و واقعيات

از فرانکلين   .  به ليست نامزدهای صلح نوبل نگاهی بيندازيد             ...  
رئيس جمهوری دولت    ( ديکلرک    ،روزولت گرفته تا جيمی کارتر     

 ، اسحاق رابين    ، عرفات  ، لخ والسا    ،)نژاد پرست آفريقای جنوبی      
 يک خط و نگرش سياسی ثابت اين کانديداها را              ، تا باراک اوباما    ، شيرين عبادی  ،ماندال

همگی چهره ها و شخصيتهايی هستند که برای تخفيف کشمکش های                .  بهم متصل ميکند   
تعديل تناقضات و      .  درون طبقه حاکمه و تخاصمات بلوکهای رقيب تالش کرده اند                         
 . جدالهای درونی طبقه حاکمه سياست حاکم براين مغزن فکری است

 

 ۴صفحه على جوادى                                                                           

  روز جهانى عليه مجازات اعدام، اکتبر١٠گزارشهائى از 
  گوتنبرگ و کيروناى سوئد،در شهرهاى استکهلم

جمهورى اسالمى در مناسبت روز جهانى 
کودک و روز جهانى عليه مجازات اعدام 

بايد به ! بهنود شجاعى را اعدام کرد
اى که با چوبه دار و قتل عمد “ عدالت”

دولتى و طى مراسمى شنيع و با فلسفه 
! اجرا ميشود فقط تف انداخت“ خون در مقابل خون”  

! جالدان ننگ تان باد  



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

مرورى .  کمونيسم پراتيک است      
بر اوضاع و صفبندى نيروهاى            
درگير اين نکته را بيشتر روشن           

 ميکند؛   

 

 معلوم  ،مستقل از تفاسير رايج       -١
شد جنبش و اعتراض ميليونى               
ماههاى اخير که امواج آن هنوز           

 نه براى اعاده پرچم            ،در راهند  
جمهورى "خمينى قاتل و يا                      

 بلکه براى        ،"اسالمى نوع دوم       
سرنگونى و نفى اين اوضاع به             

اين حکم بار       .  ميدان آمده است      
ديگر اثبات شد که جمهورى                    
اسالمى وصله اى ناجور به پيکر        

. جامعه ايران است و بايد برود             
آنچه در ماههاى اخير بنمايش                
درآمد چيزى جز وارد شدن عملى       
جامعه و جنبشهاى طبقاتى براى          

. نفى جمهورى اسالمى نبود                   
مسيرى که فاز بروز انفجار توده         
اى را پشت سر گذاشته و اکنون             

. وارد وضعيت جديد شده است             
وضعيت جديدى که ميل به                       
سراسرى شدن دارد و ديگر نه در      
روشها و شکل اعتراض و نه                  
حتى در استفاده از شکاف باالئى         
ها ضرورتا ادامه وضعيت پيشين       

به حکم موقعيت وسيعا بى      .  نيست
اعتبار جمهورى اسالمى و                      

 جنبش     ،نارضايتى عميق مردم        
اعتراضى در تداوم خود روشن           
تر و همه جانبه تر و کوبنده تر به          

 .  ميدان خواهد آمد

 

ظاهرا جدال در باال و اشغال           -٢
صحنه سياست توسط باالئى ها             
در مراحل اوليه تحول سياسى در        

يک "دوره هاى انقالبى معموال            
اما اين تصويرى       .  است"  قاعده

يک بعدى و ژورناليستى از                     
نکته .  ماهيت تحوالت است              

اساسى اينست که جدال در باال و          
 ،تشديد آن تا مرز نابودى همديگر      

صرفا برسر چنگ انداختن به                
منافع سياسى و اقتصادى باندهاى       

 بلکه و        ،مافيائى اسالمى نيست       
اساسا جدالى برسر بقاى وضع              
موجود و درهم کوبيدن نخواستن         

 تحوالت سياسى ايران 
 ...و چشم انداز آلترناتيو کارگرى 

در پائين و قالب زدن اعتراض در           
وقتى .  چهارچوبهاى حکومتى است    

که از هر منفد جامعه فقر و                            
اعتراض و اعتصاب و نخواستن و         

 وقتى   ،عبور از قانون رژه ميرود         
حکومتها ميفهمند که هر کورسوئى        
از آزادى عمل در جامعه معادل سر       

 چاره اى    ،ريز کردن آتشفشان است    
جز تشديد جدال و تالش براى                     

دراين .  تغييرات کنترل شده ندارند       
اوضاع جناح هاى حکومتى هدفى          
واحد دارند اما سياستى متفاوت را           

افراطيون حکومتى و    .  دنبال ميکنند 
هارد الينرها سياست سرکوب                   
شديدتر را تجويز ميکنند و اصالح          

سنگر قانون    "طلبان حکومتى به           
ميخزند و به تريبون                 "  اساسى

. ناراضيان طبقه شان تبديل ميشوند       
اما هر دو براى نجات نظام و تداوم         

. بساط لفت و ليس تالش ميکنند                 
دامنه جنگ جناح ها تابعى از                      
ميزان اعتراض در پائين است و               
گسترش اعتراض در پائين جنگ            

 . در باال را تشديد ميکند

 

ميگويند سياست سرکوب و                -٣
ترور و تجاوز و حکومت نظامى             
بدرجه اى به کنترل اوضاع فائق              

اين تصوير پوچ ترين         .  آمده است  
تحليلى است که راجع به اوضاع               

پشت پرده عر و    .  کنونى بيان ميشود  
 ،تيز نظامى و رژه لمپنيسم اسالمى        

بى جربزه ترين و عقده اى ترين و           
. مزدور ترين افراد به صف شده اند      

روانشناسى اين صف بسادگى                    
اينست که منفعت روز جهت سياسى      

هر وقت     .  شان را تعيين ميکند            
متوجه شوند که کار نظام تمام است         

ترديدى .  کرور کرور پس مينشينند      
نبايد داشت که ارتجاع سياسى و                

نظامى   –باندهاى مافيائى اقتصادى     
با هر قيمتى از موقعيتش دفاع                     

تمام مسئله اينست که اين             .  ميکند
ارتجاع هار در مقابل طوفان                       
انقالبى مانند برف در هواى آفتابى         

هر کسى تالش ميکند      .  ذوب ميشود 
سفره اش را جدا کند و جانش و                   

. بخشى از اموالش را بدر ببرد                   
حکومت نظامى مرتجعين اسالمى         
تنها با بحران سازى و نفى صورت        

١٢٢شماره   
 يعنى وضعيت          ،مسئله اساسى    

 ميتواند کوتاه مدت ادامه         ،داخلى
حتى مانور براى رفع و              .  يابد

رجوع فشارهاى بين المللى و               
سياست وقت خريدن ديپلماتيک          
کمکى تعيين کننده به بقاى                        

 .حکومت نميکند

 

شکست پرچم نجات نظام               -۴
 -توسط عاشوراى سبز اسالمى          

حکومتى موسوى ها و بن بست           
دفاع از  "  و فلج سياسى خط مشى   

قانون اساسى و مقابله با ساختار          
 مانند موارد مشابه در            ،"شکنى

 براى هر         ،دوره هاى انقالبى        
ناظر سياسى جدى امرى قابل               

معضل اين کمپ     .  پيش بينى بود    
سر حرفش  "امروز اين نيست که      

و يا بعضا و موقتا       "  ايستاده است 
با سازش جان و موقعيت خود را        

معضل اين     .  نجات داده است        
اردوى .  کمپ پايه اى تر است           

اصالح طلبان حکومتى و                        
مدافعان جمهورى اسالمى قبل از      
اينکه خود را در مقابل باند مقابل        
و دعوا برسر منافع سياسى و                

 خود را در مقابل       ،اقتصادى ببيند 
نيروى وسيعى ميبيند که اين                  
وضعيت را نميخواهد و گوشش          
بدهکار فرمايشات ملوکانه آنها           

اردوى اصالح طلبان           .  نيست
 عليرغم کور شدن راه        ،حکومتى
 اگر همراه با راديکاليسم       ،سازش

جامعه بروند خودشان را نفى                
چون اين راديکاليسم بر        .  ميکنند

نفى نظام متکى است و با نفى                
نظام هويت اصالح طلب نظام هم      

اما اگر  .  دود ميشود و هوا ميرود     
از ترس اعتراض راديکال و در         
مقابل آن به پشت عباى خامنه اى        
و تفنگهاى اوباش سرکوبگر پناه        

 باز ناتوانى و شکست خط        ،ببرند
. مشى خود را اثبات ميکنند                    

وضعيت بغايت مفلوک امروز            
اصالح طلبان حکومتى بيانى از        

 . اين تناقض خرد کننده است

 

 که ديگر          ،وضعيت جديد      -۵
امروز کمابيش همه توافق دارند         
که با وضعيت روزهاى بعد از             

 ،تفاوت ماهوى دارد    "  انتخابات"
آئينه اى براى انعکاس سواالت           
واقعى جامعه و همينطور پاسخ           
هائى است که به اين سواالت داده 

تداوم جنبشى که                   .  ميشود

پالتفرمش دود شده و هوا رفته               
احمدى نژاد رئيس جمهور    ("است  

با فعاليت در              ")  من نيست      
 آنهم قانونى که      ،چهارچوب قانون 

توسط دولت احمدى نژاد و                       
باندهاى نظامى تعريف و معنى             

.  يک جوک بيمزه است            ،ميشود
نکته اينست که اين ناتوانى و بن            
بست اصالح طلبان حکومتى                 
اتومات به جنبشى که به بهانه آنها        

. بميدان آمده است منتقل نميشود           
لذا اين خال را افقهاى اجتماعى              

تمايالت .  ديگرى پر ميکنند              
ناسيوناليستى و نژاد پرستانه از            
يکسو و عدالت خواهى کارگرى          
و سوسياليستى از سوى ديگر                 
بيش از پيش امکان رشد و جذب           

جنبشهاى اجتماعى و    .  نيرو دارند 
طبقاتى بيرون حکومتى بطور              
روشنترى وارد معادله سياست             

بارقه هاى اين ورود را         .  ميشوند
همه ديده اند و حتى حکومتى ها            
از جمله ميرحسين موسوى و                  
خاتمى و ديگران راجع به آن                   

معنى اين حرف     .  هشدار داده اند    
اينست که طرفداران بقاى نظام             
حاشيه اى تر ميشوند و طرفداران       
نفى نظام با افقهاى متمايز در                  
پروسه سرنگونى وارد جدال                 

 .  برسر آينده ميشوند

 

ناسيوناليسم ايرانى دو شقه             -۶
شده است و قطبنماى سياسى                    

يک گرايش اصلى    .  واحدى ندارد 
در   "،آن يعنى حزب مشروطه           

سرنوشت خود را      "  مرحله فعلى  
و "  انقالب سبز   "به موسوى و          

اين .  گره زده است    "  حفظ نظام  "
جريان اسالميست نيست اما بشدت   
ضد کارگر و ضد کمونيست و               
نگران از هر تحولى است که                  
سرنوشت آن بنفع سرمايه دارى           

حفظ تماميت   "ماليخولياى   .  نباشد
بطور موسمى اين جريان    "  ارضى

را کنار جمهورى اسالمى قرار            
اين بخش ناسيوناليسم     .  داده است  

ناتوان از  "  تا اين مرحله   "ايرانى  
بدست دادن تصويرى متمايز و             
آلترناتيو در مقابل جمهورى                    
اسالمى بوده است و نوستالژى             
اعاده سلطنت نيز به ناتوانى هاى         

اما .  پايه اى آنها افزوده است               
گرايش وسيع تر و در عين حال             
غير متعين ترى از ناسيوناليسم             
ايرانى شديدا به سمت نژادپرستى       

. چرخيده است     
  ٣صفحه 



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اين خط که ظرفيت باالئى در                  
بازيگرى يک سناريوى سياه و             
جنگ داخلى و به جان هم انداختن        

 تالش ميکند به هر            ،مردم دارد  
اعتراض واقعى مردم عليه                      
جمهورى اسالمى رنگ نژاد                 

اين گرايش          .  پرستى بزند         
ناسيوناليستى که سرنگونى طلب        

 همان طرفداران بوش      ،نيز هست 
و باراک در ايران اند و حاضرند         
براى رسيدن بقدرت به هر                       

تفاوت اينها با   .  جنايتى دست بزنند  
سرداران سپاه پاسداران تنها در           
اونيفرم شان و شير و خورشيد               

اشتراک آنها    .  پرچم شان است       
ترديدى .  بيشتر از اختالفشان است   

نيست که جامعه ايران با اين                    
پرچم به جنگ جمهورى اسالمى         

اين خط افقى در         .  نخواهد رفت  
تحول انقالبى و مبارزه توده اى            

اما سمى   .  براى سرنگونى ندارد     
که در جامعه ميپراکند از خرافات       

با .  اسالمى کمتر خطرناک نيست     
اينحال وقتى سرنگونى جمهورى       
اسالمى بعنوان تنها راه حل در              

 ،مقياس وسيع محتوم شود                        
ناسيوناليسم ايرانى به شمول                   
مليون متفرقه مصدقى و                             
جمهوريخواه کم و بيش اين                      
جريان افراطى ناسيوناليستى و            
نژاد پرست را در مقابل کارگر و         

 .  کمونيسم تقويت خواهند کرد

 

با بن بست تالشهاى درون               -٧
حکومتى براى بقا نظام و تبديل             
خط مشى سرنگونى انقالبى                    
جمهورى اسالمى به بستر اصلى        

 و همينطور با توجه به            ،سياست
مطالبات انباشته شده جامعه و                
شکافهاى عميق طبقاتى و فقر و            

 ،فالکت روز افزون طبقه کارگر        
افق سوسياليستى و کمونيستى                
بعنوان يک راه حل جلو صحنه             

اگر اين فرض پايه اى     .  خواهد آمد 
مورد توافق باشد که جنبشهاى               
سياسى طبقه حاکم براى برون               
رفت از بحران هر راهى داشته            

 راهى براى پاسخ به                       ،باشند
مطالبات عميق کارگران و زنان          

 ،و اکثريت نسل جديد ندارند                   

 تحوالت سياسى ايران 
 ...و چشم انداز آلترناتيو کارگرى 

آنوقت درک اين حقيقت که آلترناتيو       
کارگرى براى جامعه اى مبتنى بر          
آزادى و برابرى و رفاه همگان چه         

. ظرفيت عظيمى دارد سخت نيست       
با وضعيت وخيم اقتصادى و چشم           
انداز وخيم ترى که پيش رو است؛           

 عروج جنبش        ،شورش گرسنگان   
 و جنبش وسيع و توده      ،"يقه آبى ها  "

 آنهم باتوجه به     ،اى ضد کاپيتاليستى   
نفرتى که از سرمايه دار جماعت             

 ،در رفتار روزمره فقرا موج ميزند      
جنبش .  نبايد کسى را سورپرايز کند     

ضد کاپيتاليستى براى پيروزى و             
فائق آمدن بر کمبودها و موانع کم             

اما جنبشى نيست که      .  معضل ندارد 
بتوان آنرا در محاسبات اصلى                   

 .  سياست ايران وارد نکرد

 

با توجه به روندهاى پايه اى                 -٨
 کمونيسم         ،سياست در ايران                

کارگرى و جنبش اعتراض ضد               
سرمايه دارى طبقه کارگر بايد خود       
را براى پاسخ دادن به مسائل                       

تجديد .  محورى سياست آماده کند         
آرايش طبقه حاکم صرفا براى درهم    

" خطر"کوبيدن اين جنبش و رفع             
 و همينطور مخاطرات عظيمى        ،آن

از جمله     .  ميتوانند قد علم کنند             
 و        ، گسترش تروريسم               ،جنگ

سياست تفرقه قومى و ملى که از               
دولتهاى غربى تا قوم پرستان و                 
آريائى مسلک هاى اپوزيسيون                 

. ظرفيت باالئى در ايجاد آن دارند           
طبقه کارگر و پيشروان کمونيست و    
سوسياليست بايد از مسائل متعددى         

از جمله؛ محدود شدن     :  اجتناب کنند 
کارگران و مبارزه کارگرى به                  
مطالباتى صرفا مربوط به کارگران      
و نوعى دورى از معضالت جامعه        
که نتيجه آن حاشيه اى کردن                        
آلترناتيو کارگرى در مقياس جامعه       

سياستهائى که کارگر و                 .  باشد
کمونيسم را از جدال قدرت سياسى         
دور ميکنند و تالش دارند کارگران        

درخود و براى خود     "  صنف"را به   
انقالبيگرى خرده        .  تبديل کنند       

بورژوائى و ناسيوناليسم چپ که              
تاريخا به جنبشهاى طبقات دارا                 
سوارى داده است و افق و آلترناتيو         
مستقل کارگرى را با اليه اى                       

١٢٢شماره   
ضخيم از گرد و غبار و آوار                  
جنبشهاى غير کارگرى و غير             

هر .  کمونيستى مدفون کرده است    
نوع توهم به جنبشهاى ارتجاعى         
بورژوائى که ماهيتا ضد کارگر         
و ضد اهداف اجتماعى و سياسى        
جنبش طبقه کارگر اند و همواره         
ميخواهند کارگران را ضميمه و        

اسالم و        "  شاخه کارگرى       "
ميهن و خاک         "ناسيوناليسم و         

همه "و يا جنبش همگانى و  "  پاک
قانونگرائى بعنوان   .  کنند"  با هم  

گرايشى در ميان کارگران که               
تحقق اهداف خود را به اهداف             
ناسيوناليستى بخشى از                             
بورژوازى و يا جناحى از                       
حکومت گره ميزند و مبشر نفى          
سياست و اعتراض راديکال                 

حزب گريزى و     .  کارگرى است  
گرايشى که آگاهانه و ناآگاهانه             
هدفش را خلع سالح کارگر در             
يکى از تعيين کننده ترين دوران         
تحول سياسى قرار داده است و            
ميخواهد کارگران را دست خالى       
و ناآماده مقابل کل ارتجاع                       

 .  بورژوائى بگذارد

 

کمونيسم کارگرى و جنبش            -٩
اعتراض ضد سرمايه دارى طبقه     
کارگر امروز بايد خود را                        
بعناوين مختلف تجهيز و آماده              

اين آمادگى يک قطبنما               .  کند
سرنگونى جمهورى  :  بيشتر ندارد 

اسالمى و نظام سرمايه دارى               
بطور کلى و برقرارى حکومت          
انقالبى کارگران براى برپائى             

دراين .  جامعه اى سوسياليستى       
مسير تقويت مستمر تشکل و                 
توان کمونيستى کل طبقه اساسى         

اقدامات و سياستهاى              .  است
انقالبى از جمله سياست کنترل            
کارگرى در تقابل با سياست فقر          
و فالکت و اخراج و بيکارسازيها      

برافراشتن مطالبات  .  اساسى است 
جنبشهاى ضد تبعيض و برابرى        
طلب که اساسا تمايلى                                  

. سوسياليستى دارند اساسى است      
پاسخ دادن کارگران بعنوان يک         
طبقه به سواالت محورى سياست      

بويژه .  سراسرى اساسى است         
ورود طبقه کارگر به معادله                  
اصلى سياست و طرح آلترناتيو          

کارگرى بعنوان راه حل آزادى             
عروج .  جامعه کليدى است              

آلترناتيو کارگرى در ايران يک           
اين .  امکان عينى و واقعى است         

امکان بسادگى متحقق نميشود و           
کل ارتجاع سياسى در پوزيسيون        
و اپوزيسيون در مقابل آن از هم            

اما همين    .  اکنون بسيج شده اند         
خود انعکاسى وارونه از قدرت و        
ظرفيت بالقوه راه حل کمونيستى         

ايران ميتواند      .  کارگرى است     
صحنه تکرار اکتبر ديگرى باشد         
اگر کمونيستها و سوسياليستهاى          
جنبش کارگرى وضعيت را درک      
کنند و براى رفع موانع آن با افقى         
بسيط و سياستى فعال و انقالبى              

 . تالش کنند

 

و باالخره فعاليت در خارج          -١٠
کشور نميتواند در مسيرى متفاوت     

يک افق استراتژيک      .  پيش برود  
فعاليت در خارج کشور حمايت از      
پيشروى آلترناتيو کارگرى در              
صحنه سياست ايران و تقابل                   
روشن با راه حلهاى جنبشهاى                

اين تصور که     .  طبقات دارا است    
صحنه خارج کشور صرفا                       

براى حمايت از مبارزه     "پايگاهى  
تصورى نارس و   "  در داخل است  

. يکجانبه و محافظه کار است                 
تصورى ناسيوناليستى و پشت              
جبهه اى و منزوى در صحنه                  

. سياسى کشورهاى غربى است           
بهترين نتيجه چنين تصويرى                 
محدود شدن به فعاليتهاى البيستى       
و حقوق بشرى و افشاگرانه عليه          

ترديدى .  جمهورى اسالمى است     
نيست جنبش کمونيسم کارگرى و        
سوسياليست ها بايد در صف اول         
اعتراض عليه جمهورى اسالمى        
و تالش براى تحميل هر رفرمى           
در زندگى مردم محروم و                         

. کارگران دراين کشورها باشند           
اما در شرايط امروز مضاف                  
براين فعاليتها بايد بر بسيج                        
انترناسيوناليستى و بسيج ايرانيان      
خارج کشور در حمايت از                       
آلترناتيو کارگرى و سوسياليستى        

. در تحوالت ايران تاکيد ويژه کرد     
پيشروى و پيروزى آلترناتيو                  
کارگرى بايد در دو حوزه داخل و       

 . *               خارج متحقق شود

 

!عليه سرمايه دارى بپاخيزيد! کارگران  



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اعطای جايزه صلح نوبل به                     
باراک اوباما واکنشها و ارزيابی         
های متفاوتی را در سطح جهان و        
همچنين در سطح اپوزيسيون                 

 ،تعابير.  ايران بدنبال داشت             
توهمات و واقعيات کدامند؟ اين            
ارزيابی ها را چگونه بايد                         
ارزيابی کرد؟ اهداف و مبانی                
تالش کميته صلح نوبل چيست؟ و       
باالخره صلح واقعی و پايدار                  

 متضمن چه شرايطی است؟

 

 نيروهای اولترا              ،در آمريکا      
 اين اقدام را         ،راست بورژوازی  

نشان پيشروی سياستهای جناح             
ميانه طبقه حاکم اين کشور در                
سطح جهان و گامی در جهت                  

. تحکيم اين سياستها  قلمداد ميکنند      
و همين برای مقابله با اين اقدام و          
چنگ و دندان نشان دادن کافی               

اوباما متهم است که با                .  است
" جنگ عليه ترور  "در  "  کوتاهی"

مورد نظر            "  صلح"به            
نئوکانسرواتيوها لطمات جبران          
ناپذيری زده و آمريکا را در                    

" تروريسم اسالمی     "مقابله با            
خواهان .  ضربه پذير کرده است       

بکارگيری غول نظامی آمريکا            
در طيف  .  در گوشه و کنار جهانند    

چپ طبقه حاکمه عکس العمل ها          
بسياری .  مضمون ديگری داشت     

. اين جايزه را حق او نميدانستند            
اين انتخاب کميته صلح نوبل را            
ناشی از نزول معيارهای کميته            
مزبور و شتابزدگی در انتخاب             

مدعی اند که اوباما       .  تلقی ميکنند  
هنوز به وعده های خود عمل                  

انتظارات و توقعات    .  نکرده است 
متفاوت و بيشتری را از اين کميته   

 . در نظر دارند

 

اما در صفوف اپوزيسيون راست       
 –پرو غربی و جريانات ملی                  

اسالمی ايرانی نيز واکنشها و                
. تقسيم بنديها کم و بيش يکسان بود     

جريانات راست پرو غربی عمدتا       

 : صلح نوبل
 تعابير و توهمات و واقعيات

 

 على جوادى

مواضعی مشابه جريان اولترا                    
يک رکن   .  راست آمريکايی دارند     

مهم استراتژی سياسی شان در                   
مقابله با رژيم اسالمی بر تخاصم و         
تقابل دو قطب تروريستی جهان                

درگيری .  معاصر استوار است           
نظامی و يا تحريم اقتصادی همه               
جانبه ايران از ارکان سياستشان               

اسالمی بر      -جريانات ملی   .  است
عکس از اين اقدام کم و بيش به                   

اين واقعه را گامی در         .  وجد آمدند  
جهت تعديل کشمکش و تقابل عليه           
رژيم اسالمی و سياستهای مورد              
نظرشان در سطح بين المللی                       

ميدانند که رژيم       .  محسوب ميکنند   
اسالمی در يک رو در رويی                       
نظامی شيرازه امور را از دست               

خواهان حفظ نظام          .  خواهد داد    
معضلشان .  اسالمی و تعديل آنند          

از هر    .  دولت احمدی نژاد است          
درجه معامله و بند و بست غرب با          
رژيم اسالمی علی العموم استقبال           

تنش زدايی يک رکن                 .  ميکنند
سياست جريان دوم خرداد و                        

در .  سياست عمومی اين طيف است     
عين حال خواهان اعمال فشار بر             
جناح حاکم در رژيم اسالمی از                 

تاکيد ميکنند   .  سوی دول غرب اند       
که اوباما در مراوده با رژيم                         

را "  حقوق بشر "اسالمی نبايد مساله  
واکنش نيروهای چپ    .  فراموش کند 

پوپوليست نيز کم و بيش به يکی از          
اما با يک     .  دو قطب نزديک است      

 هر چه اين جريانات رنگ          ،تفاوت
تر "  راديکال"تر و    "  چپ"و بوی    

 توقعات و                   ،بخود ميگرفتند         
انتظاراتشان از کميته صلح نوبل             

برخی .  تر ميشود   "  راديکال"نيز    
" شايسته"حتی ليستی از کسانی که        

دريافت جايزه صلح نوبل هستند را         
 !نيز در نظر دارند؟

 

اما پيش از هر ارزيابی و قضاوتی          
الزم است که نگاهی به اهداف                   
کميته صلح نوبل انداخت؟ کميته               

 -صلح نوبل يک محفل سياسی                  
فکری طبقه حاکمه جهان سرمايه            

١٢٢شماره   
پيشبرد .  داری معاصر است           

سياست طبقه حاکم يک رکن                  
انتخاب نامزدها توسط اين مخزن      

نه تنها نامزدهای       .  فکری است   
سياسی و ادبی تماما با اهداف                
سياسی خاصی انتخاب ميشوند            
بلکه نامزدهای علمی نيز مهر             
اين سياست و انتخاب طبقاتی را          

نوبل يک محفل       .  برخود دارند   
اهداف سياسی    .  بوروژايی است  

خاصی را در بلوک بنديهای                  
بيطرف .  طبقه حاکمه دنبال ميکند   

 . تماما جانبدار است. نيست

 

به ليست نامزدهای صلح نوبل             
از فرانکلين      .  نگاهی بيندازيد     

 ،روزولت گرفته تا جيمی کارتر        
رئيس جمهوری دولت     (ديکلرک   

 لخ  ،)نژاد پرست آفريقای جنوبی     
 ، اسحاق رابين        ، عرفات   ،والسا
 تا باراک     ، شيرين عبادی    ،ماندال
 يک خط و نگرش سياسی       ،اوباما

ثابت اين کانديداها را بهم متصل         
همگی چهره ها و                    .  ميکند

شخصيتهايی هستند که برای                 
تخفيف کشمکش های درون طبقه      
حاکمه و تخاصمات بلوکهای                

تعديل .  رقيب تالش کرده اند             
تناقضات و جدالهای درونی طبقه      
حاکمه سياست حاکم براين مغزن       

 . فکری است

  

اما چرا باراک اوباما؟ انتخاب              
اوباما را تنها بايد در چهارچوب         
تالش برخی از بلوکهای جهانی          
بمنظور تنش زدايی از دو قطب          
تروريستی جهان معاصر معنی          

پس از فاجعه يازده سپتامبر      .  کرد
جهان وارد يک فاز جديد از                   
کشمکش خونين ميان قطبهای              

جنگها و کشتارها   .  تروريستی شد 
و ترورهای اين دوره يکی از               
سياه ترين دوره های تاريخ                     

عدم .  معاصر را ترسيم کرده اند       
موفقيت سياستهای تروريسم                 
دولتی در دهه گذشته بخشهايی از      
طبقه حاکمه را به صرافت تغيير        
اين روشها بمنظور دستيابی به            

بند و  .  همان اهداف انداخته است     
بست و معامله روی ديگر سکه           

در هر حال         .  ميليتاريسم است    
استراتژی عمومی اساسا ثابت و        

 روشها و سياستهای    ،يکسان است 
اوباما .  روز تغييراتی کرده است     

در محل تالقی اين دو تالش قرار       

سياستهايش مبنی بر            .  ميگيرد
مذاکره و نزديکی و بند و بست با          

 برسميت    ،اردوی اسالم سياسی       
شناسی جايگاه اين نيرو از سهم             
قدرت سياسی در منطقه و تالش           
برای تعيين توازن قوای جديد                 
ميان نيروهای اين دو اردو در               
زمره اقالمی است که اوباما را              
نامزد جايزه صلح اين کميته کرده       

 .  است

جوايز اين کميته به کسانی تعلق            
ميگيرد که پرچمدار سياستها و              
اهداف عمومی اين جريان و افق          

. آن در سطح جهان هستند                         
برندگان جوايز صلح نوبل                        
رهبران و چهره ها و شخصيتهای      

 جنبش آزادی و        ،جنبش کارگری  
برابری و جنبش کمونيسم                         

برندگان صلح     .  کارگری نيستند   
نوبل کسانی نيستند که برای صلح       

. پايدار و عادالنه تالش ميکنند              
کميته نوبل يک کلوپ سياسی                 
خصوصی طبقه حاکمه است که           
خودی هايشان را مورد تمجيد و           

هر گونه      .  تقدير قرار ميدهد          
انتظار و توقعی از اين جريان                
مبنی بر اينکه شاخصها و                          
ارزشهای ديگری را بايد دنبال              

 نشاندهنده توهمات مسموم             ،کند
کننده اين جريانات در ارزيابی از       
جايگاه و سياست عمومی حاکم بر       
اين محافل و باندهای طبقه حاکمه        

 .است

  

ارزيابی از جايگاه و اهداف نوبل        
صلح "بدون ارزيابی از اهداف            

. اين جريان ناتمام است        "  طلبانه
 ،واقعيت اين است که صلح واقعی      

 دائمی متضمن پايان                     ،پايدار
بخشيدن يک جنگ جاری و                     

. هميشگی در جهان معاصر است      
جنگ ميان دو         .  جنگ طبقاتی    

 طبقه کارگر     ،طبقه اصلی جامعه    
کميته صلح نوبل   .  و سرمايه داری  

ميان بلوک بنديهای   "  صلح"برای  
  ۵صفحه رقيب جهان           



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

سرمايه داری معاصر بر سر سهم از قدرت و حوزه          
اما صلح واقعی مستلزم به                .  نفوذ تالش ميکند       

سرانجام مطلوب رساندن جنگ طبقاتی معاصر                  
جنگی که مساله اصلی آن از جانب کارگر و            .  است

کمونيسم پايان دادن به استثمار و مشقات ناشی از                
جنگی که نابودی کار      .  سرمايه داری معاصر است     

مزدی و پايان دادن به شکاف طبقاتی هدف يک                     
صلح واقعی در سطح    .  سوی اين جنگ طبقاتی است    

جهان در گرو پايان دادن به حاکميت سرمايه بر                    
صلح .  مقدرات و زندگی بشريت زحمتکش است              

پايدار در گرو نابودی غولهای عظيم نظامی و                       
صلح .  نابودی سالحهای کشتار دسته جمعی است            

انسانی مستلزم پايان دادن به نابرابريها و                                   
تا زمانيکه طبقه    .  محروميتهای جهان معاصر است     
مادامکه اکثريت  .  سرمايه داری بر جهان حاکم است      

عظيم انسانها بخاطر تامين معاش ناچار به فروش              
  *. اين جنگ ادامه خواهد داشت،نيروی کار هستند

 : صلح نوبل
 ...تعابير و توهمات و واقعيات

١٢٢شماره   

 جامعه ايران در آستانه تحوالت عظيم            -١
مردم حکم  .  و تاريخسازی قرار گرفته است     

به سرنگونی رژيم اسالمی داده اند و اکنون         
در ابعاد ميليونی دست به کار بزير کشيدن           

يک نتيجه اين تحوالت روی             .  آن هستند   
آوری گسترده و ميليونی توده های مردم به          
اعتراض و مبارزه سياسی در سطوح                      

 چه در ايران و چه در خارج                        ،مختلف
 . است،کشور

 

 خارج کشور يک عرصه مهم و قائم به           -٢
ذات کار و فعاليت آلترناتيو کمونيستی                     

يک وظيفه مهم ما جلب و سازماندهی .  است
توده وسيع جوانان و مردمی است که به                  
مبارزه سياسی در اين دوره روی می                       

سازماندهی اين نيرو و قرار دادن            .  آورند
توان مبارزاتی آن در خدمت تحول                            
آزاديخواهانه و سوسياليستی و مقابله با                  
آلترناتيوهای دست راستی و ارتجاعی يک         
وظيفه حياتی حزب اتحاد کمونيسم کارگری       

 .است

 

 در خارج کشور ما شاهد شکل گيری              -٣
جريانات .  سه اردوی سياسی عمده هستيم          

اسالمی با هدف اصالح حکومت             –ملی   
. گرد آمده اند     "  سبز"اسالمی بزير پرچم        

 ،جريانات متعدد ناسيوناليست پرو غرب             
 با   ،اعم از سلطنت طلب يا جمهوريخواه              

 ،پالتفرم دفاع از سياستهای دست راستی              
محافظه کارانه و کاپيتاليستی به زير پرچم           

و باالخره   .  شير و خورشيد جمع شده اند            
اردوی وسيع چپ که در برگيرنده جريانات        
متعدد  کمونيست، سوسياليست و کارگری           

. پرچم سرخ سمبل اين جنبش است            .  است
اين جنبش سرخ ها را بايد در مقابل قطبهای   
ارتجاعی و دست راستی گسترش داد و                  

 .تقويت کرد

 

از اينرو حزب اتحاد کمونيسم کارگری                   
 :اعالم ميکند

 

 سياست سازماندهی توده ای ما در                   -١
 تقويت و    ،خارج کشور بر پايه شکل دادن         

گسترش سياسی و سازمانی توده مردم و                
نيروهايی استوار است که خواهان يک                  
تحول آزاديخواهانه و سوسياليستی در                    

  .جامعه ايران هستند

 واحد پايه سازمانی مورد نظر ما برای             -٢
سازماندهی اين صف در خارج کشور ايجاد         

در هر شهر و منطقه ای       "  شورای سرخ ها  "
از "  فدراسيون شوراهای سرخ ها         .  "است

اتحاد و همبستگی واحدهای پايه شهری در             
 .هر کشور و قاره ای شکل ميگيرد

در برگيرنده تمامی     "  شورای سرخ ها      "-٣
 :افرادی است که خواهان مفاد زير اند

 

 سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی؛) الف

تحقق آزادی های بی قيد و شرط                         )  ب
 سياسی؛

آزادی و برابری بی قيد و شرط زن و                )  ج
 مرد؛

 رفع هرگونه تبعيض حقوقی و اجتماعی؛) د

جدايی دين از دولت و آزادی مذهب و بی          )  ه
 .مذهبی

از مبارزه برای استقرار جامعه ای آزاد،         )  و
برابر، سکوالر و سوسياليستی حمايت                      

 .ميکنند

 

بر پايه  "  شورای سرخ ها  " تصميمات در     -٤
مکانيسم فعاليت شورايی و بر مبنای اکثريت        
آراء شرکت کنندگان در جلسات مجمع                       

مجمع عمومی     .  عمومی صورت ميگيرد        
شورا ظرف تصميم گيری و اتخاذ سياست              

 .در هر زمينه ای است

 

دارای يک هيات       "  شورای سرخ ها        "-۵
اجرايی است که در فواصل ميان دو مجمع             
عمومی وظيفه پيشبرد سياستهای مصوب              

انتخاب شدگان در   .  شورا را عهده دار ميشود    
هر اجالس ميتوانند بر اساس تصميم جمع               

 .عزل و تعويض شوند

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری کليه فعالين               
آزادی، برابری و سوسياليسم را به                               

" شورای سرخ ها  "سازماندهی و راه اندازی     
 .فراميخواند

 
 کميته مرکزی حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠٠٩ ژوئيه  ٢٧

 

 قطعنامه پيرامون
 سياست سازماندهی توده ای حزب در خارج کشور

 آدرس جديد وب سايت حزب
 

www.wupiran.org 
 

 آ! لطفا به اطالع عموم برسانيد

برای رد اعتبار نامه رژيم اسالمی در مجامع  -
  ،بين المللی

 

برای منجمد کردن حسابهای بانکی سران  -
  ،رژيم اسالمی

 

برای محاکمه سران رژيم اسالمی به جرم  -
 جنايت عليه مردم ايران

 

!دادخواست زير را امضا کنيد  
 

http://www.petitiononline.com/mk07200
9/petition.html 

 !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 



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 دفتر سياسی        :يک دنيای بهتر       
حزب قطعنامه ای در مورد مبانی       
کار توده ای در خارج کشور                   

قطعنامه پيرامون    "تحت عنوان        
سياست سازماندهی توده ای حزب    

. تصويب کرد  "  در خارج کشور     
چه مولفه ها و شرايطی تصويب          
اين قطعنامه را ضروری کرد؟             
مبانی پايه ای اين قطعنامه                         

 چيست؟

 

 از نقطه نظر حزب       :علی جوادی 
ما خارج کشور يک عرصه قائم          
به ذات مبارزه عليه رژيم اسالمی       
و برای يک آينده سوسياليستی در        

نزديک .  فردای جامعه ايران است   
 ميليون نفر خارج از ايران و       ۵به  

عمدتا در کشورهای اروپايی و             
با هر    .  آمريکايی زندگی ميکنند      

محاسبه ای اين نيرو ميتواند نقش         
تعيين کننده ای در تحوالت                       

. سياسی آتی جامعه داشته باشد             
ميتواند نيرويی مدافع آلترناتيو              
راست و يا آلترناتيو چپ و                        

بخش اعظم اين     .  کمونيستی باشد  
مهاجرين بطور روتين در ارتباط       
با مسائل ويژه جامعه ايران قرار          

تکان جامعه و خيزش توده        .  دارد
های مردم اين بخش از جامعه را          

. نيز به تحرک در آورده است                
توده های وسيعی بطور گسترده           
در تجمعات و اعتراضات شرکت       

سئوال برای ما اين است        .  ميکنند
که کدام سياست و چشم اندازی به         
افق بخشهای هر چه وسيعتر اين          
نيرو تبديل ميشود؟ ما به دنبال                
يک سياست جامع و توده ای                    
بمنظور گرد آوری بخش هر چه          
بيشتری از اين نيرو در خدمت              

 برابری        ،اهداف آزاديخواهانه       
 انسانگرايانه و                                ،طلبانه

 . سوسياليستی هستيم

 

تحوالت اخير جامعه ايران به                
تحوالت در خارج از کشور شدت       
قابل مالحظه و ابعاد گسترده ای           

وجود آزاديهای      .  بخشيده است     

 هيئت دائر حزب پاسخ ميدهد؛

  پيرامون شوراهای سرخ ها

  سياوش دانشور،على جوادى

سياسی نسبی و آزادی عمل احزاب        
و جريانات سياسی به صف بنديهای       
معين و قابل مشاهده ای شکل داده            

صف بنديهايی که بازتاب            .  است
تحرک و عملکرد سه جنبش اصلی         

در حال    .  موجود در جامعه است         
حاضر نيروهای ناسيوناليسم                      
پروغربی و شاخه های مختلف آنها        
در زير پرچم شير و خورشيد گرد           

بخشهای عمده جريانات       .  آمده اند   
اسالمی به دور پرچم سبز و         –ملی  

جنبش سبز که پرچمدار اين جنبش          
 تجمع     ،در موقعيت کنونی است            

نيروهای کمونيسم و چپ      .  کرده اند 
و راديکال جامعه نيز بايد صف                 

. خود را شکل و گسترش دهند                    
قطعنامه بر ضرورت سازماندهی          
اين نيرو  در ابعاد اجتماعی تاکيد              

تالش کرده است که                       .  دارد
مختصات اصلی سيمای شکل دهنده      
اين صف و همچنين ظرف اتحاد و          
تشکل اين نيرو را مشخص و بيان           

هدف ما در اين قطعنامه سر و         .  کند
سامان دادن به قطب سوسياليستی و       
 . سرخ جامعه در خارج کشور است

 

واقعيت اين است که جريانات و                 
قطب های مختلف جامعه رهبری            
واحدی را در تحوالت جاری                      

جامعه ايران يک    .  نخواهند پذيرفت 
جامعه قطبی و تحزب يافته خواهد          

همه با    "۵٧بر خالف دوران      .  بود
هر قطب و     .  در کار نيست    "  همی

اردوی سياسی برای اهداف و افق           
متاسفانه .  خود تالش خواهد کرد          

بايد اذعان کرد که دو اردوی ديگر          
گامهای بيشتری برای سر و سامان        

. دادن به صفوف خود برداشته اند           
ما عقبيم و بايد اين عقب بودن را                

از اين رو سر و     .  سريعا جبران کنيم  
سامان دادن به اردوی چپ و                       
کمونيسم و آزاديخواهی و برابری           
طلبی يک ضرورت حياتی کار                
توده ای در خارج از کشور برای             

 . ما است

  

. مبانی پايه ای قطعنامه روشن است      

١٢٢شماره   

بر مولفه هايی تاکيد دارد که                   
بيانگر سيمای عمومی اين اردو          

: مشخصاتی مانند             .  است
 ،سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی     
 ،آزاديهای بی قيد و شرط سياسی       

 جدايی  ،برابری مطلق زن و مرد     
 در  ،دين از دولت و سکوالريسم       

هم شکستن آپارتايد جنسی و                  
باالخره اظهار تعلق و تالش                  
برای تحقق آلترناتيو سوسياليستی     

اين اردوی  .  و کارگری در جامعه   
چپ و سوسياليست و سرخ                     

تمام انسانهايی که      .  جامعه است  
 ، برابری   ،برای يک آينده بهتر         

آزادی و رفاه و يک جامعه آزاد           
سوسياليستی مبارزه ميکنند به             

مناسبترين .  اين اردو تعلق دارند      
شکل اتحاد و تشکل اين اردو از          
نقطه نظر ما ايجاد شورای                      

شورای سرخها در    .  سرخها است 
برگيرند تمامی انسانهايی است که  

. برای اين اهداف مبارزه ميکنند        
ما همه نيروها و انسانهای                       
آزاديخواه و برابری طلب و                   
سوسياليست را به ايجاد شورای         

 . سرخها فراميخوانيم

 

 قطعنامه حزب     :يک دنيای بهتر    
بر گرد آوری و شکل دادن به                
يک قطب سوسياليستی و سرخ            
در قبال ساير قطبها و جنبشهای           
اجتماعی موجود تاکيد کرده                   
است؟ در اذهان برخی چنين                  
تالشی باعث ايزوله کردن جريان     
کمونيست و چپ از کل صفوف           
مردم سرنگونی طلب خواهد شد؟      
آيا حقيقتى دراين استدالل هست؟        
چرا شکل دادن به چنين قطبی               

 ضروری است؟

  

اين واقعيت که    :  سياوش دانشور 
تعداد کسانى که آرزوى                             
سرنگونى حکومت مرتجع                    
اسالمى را دارند بيشتر از کسانى      
است که ميخواهند سرنگونى                
جمهورى اسالمى را به                             
سرنگونى سرمايه دارى بسط              

اما تعميم اين     .  دهند حقيقتى است    
موضوع به اينکه گويا همه کسانى      
که سرنگونى ميخواهند از                        
گرايشات اجتماعى و جنبشهاى            
سياسى در جامعه متاثر نميشوند و      
يا نهايتا به انتخابى اجتماعى ميان        
چپ و راست رضايت نميدهند              

ما با   .  يک توهم خطرناک است        
جنبشى که فقط سرنگونى                          
ميخواهد اما بعد از سرنگونى                 
برايش ابدا مهم نيست که سيماى           
جامعه بعدى چه باشد روبرو                   

روشن است که بسيارى         .  نيستيم
در امر سرنگونى ذينفعند و باز             
هم روشن است که تلقى همه اين            
سرنگونى طلبان از آينده يکسان           

انزواى تاريخى چپ و            .  نيست
کمونيسم محصول اين نيست که           
گويا روى اهداف اجتماعى و                  
طبقاتى اش سازش نکرده بلکه              
محصول اينست که يک تلقى غير       

 فرقه    ، غير کمونيستى      ،کارگرى
و به اين       "  ايدئولوژيک"اى و       

اعتبار غير اجتماعى از مبارزه            
معموال .  کمونيستى داشته است        

اينگونه بوده که براى حفظ                       
راديکاليسم و خلوص نظرى از            
متن جامعه و مبارزه اجتماعى               
پرت شده و يا برعکس براى                   
بودن در متن جامعه و اجتماعى            

 راديکاليسم و کمونيسم اش         ،شدن
ما جريانى   .  را تخفيف داده است      

هستيم که دقيقا ميخواهد روى                 
. راديکاليسمش توده اى شود                  
. حرف آخرمان را اول ميزنيم               

و مشى توده ايستى      "  پلتيک"اهل  
. و به رنگ توده ها درآمدن نيستيم      

به ارتجاع سياسى و فکرى باج              
از برجسته کردن                .  نميدهيم

تمايزاتمان طفره نميرويم و البته          
 . روى زمين راه ميرويم

 

اما جدا از اين تاريخ که در تمام              
 الاقل بعد از شکست         ،قرن بيستم  

بلشويسم کمابيش داستان چپ بوده      
 واقعيات امروز          ،است بگذريم    

صحنه سياسى ايران چگونه اند؟         
ما با چند جنبش واقعى در جامعه          
ايران روبرو هستيم که بسيار                 
متعين اند و اهداف بسيار روشنى        

اسالمى که     –جنبش ملى     .  دارند
هدفش را بقاى رژيم قرار داده                
است نبض اش با جناحى از                      

همراه عروج آنها   .  حکومت ميزند 
ميشکفد و همراه انزواى آنها                   

. پژمرده ميشود  
  ٧صفحه 



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

ادامه حکومت در بيرون حکومت      
اپوزيسيون زورکى و اجبارى    .  اند
اينها را به معنى دقيق کلمه            .  اند

نميتوان سرنگونى طلب بشمار             
اگر بخشى هم نوعى                  .  آورد

سرنگونى ميخواهند و قرار است        
طى عمر چند نسل يواش يواش              
آخوندهاى متجاوز و شکنجه گر          

کنند و نهايتا       "  دگر انديش   "را    
جمهورى اسالمى را طى چند                
حلقه به رژيمى کمتر وحشى                   

 دراين واقعيت که              ،تبديل کنند    
سياست مشخص و روز آنها                    
سرنگونى جمهورى اسالمى                  

 . نيست تغييرى نميدهد

 

جنبش ديگر ناسيوناليسم پرو                  
غرب و سلطنت طلبان و مليون             
متفرقه حاصل دگر ديسى جبهه             

امروز بستر اصلى اين    .  ملى است 
جريان قطبنمايش را با                                 

" جنبش سبز     "و      "  اصالحات"
در عين حال      .  تنظيم کرده است     

تالش دارد با شعارهاى                               
ناسيوناليستى و سرود فاشيستى            

و نفرت قومى و            "  اى ايران   "
تبليغات ضد عرب نيرو جذب                

بسيارى از هواداران و                .  کند
اکتيويستهاى اين جريان واقعا                

با اسالم به      .  سرنگونى طلب اند     
معنى جمهورى اسالمى خوانائى        
ندارند هرچند با اسالم و آخوند و          
دستگاه دين تاريخا ممزوج بوده           
اند و در آينده نيز به آن نياز                       

انزواى کمونيستها از اين        .  دارند
 آنهم زمانى که تبليغات ضد      ،طيف

کمونيستى و ضد انقالبى ميان اين       
جنبش بيشتر از تبليغات براى                

 بيمعنى     ،اهداف خودشان است         
 . است

 

جنبش ديگر کمونيسم کارگرى و         
اعتراض ضد سرمايه دارى طبقه       

اين جنبشى است که     .  کارگر است 
برابرى طلبى و رفع تبعيض                   
اکثريتى عظيم را نمايندگى ميکند        
و اگر قرار است منزوى نباشد               
بايد اعتماد بنفس داشته باشد و در         
مقابل اردوى ارتجاع در روند               

 هيئت دائر حزب پاسخ ميدهد؛

 ... پيرامون شوراهای سرخ ها

سرنگونى بايستد و آگاهانه پرچم و         
اين .  آلترناتيو خود را بلند کند                 

جنبشى است که هيچ گوشه اى از             
ارتجاع سياسى صد ساله را                         
نميخواهد ابقا و يا اعاده کند بلکه               
براى تغيير وضع موجود همانطور       

اين .  که هست به ميدان آمده است           
جنبش سوسياليستى است که پشتوانه     
اش طبقه کارگر و برابرى طلبى و          
رفع تبعيضى است که ميان زنان و          

اگر پرچم   .  نسل جديد موج ميزند        
جنبشهاى ديگر پرچمى اسالمى و           

 پرچم اين              ،ناسيوناليستى است      
جريان انسانگرا و انترناسيوناليستى     

 . و راديکال وانقالبى است

 

بحث برسر همراهى با هر                            
سرنگونى طلبى براى سرنگونى             

 بحث برسر اينست که کدام           ،نيست
جنبش و کدام افق به پرچم                              
سرنگونى خواهى توده مردم تبديل         

اگر کسى ميخواهد منزوى       .  ميشود
سرکار "نشود بايد سياست                            

را کنار بگذارد و صريح     "  استوارى
جامعه .  و بدون ابهام حرفش را بزند     

شعور دارد و اتفاقا اينروزها امر              
انتخاب به معنى اجتماعى و طبقاتى       

کسانى که  .  آن در دستور روز است     
روى عقب مانده ترين ذهنيت هاى          

 يعنى نوعى اتحاد طلبى               ،موجود
گرايشات متخاصم طبقاتى تاکيد               

 دارند به مردم و طبقه کارگر       ،دارند
دروغ ميگويند و ناتوانى و تمايل              
دست راستى خودشان را به لباس             

ملبس "  منزوى نشدن از توده مردم    "
با همين استدالل ميشود از         .  ميکنند

 .هر ارتجاعى دفاع کرد

 

و مسئله اينست که امروز هر                      
ناظرى ميبيند که جنبشهاى اسالمى        
و ناسيوناليستى بيش از پيش و                    
بسيار متعين و بدون تخفيف تالش           
دارند يکبار ديگر مبارزه براى                 

کمونيسم .  آزادى را به مسلخ ببرند        
نميتواند ناظر بيطرف اين اوضاع          

بايد پرچمش را وسط شهر            .  باشد
بايد .  بکوبد و نيرويش را بسيج کند        

در مقابل باورهاى عقب مانده                     
کرنش نکند و از دوره هاى موقت            

١٢٢شماره   
که هنوز باالئى ها ميتوانند به                
اتکا امکاناتشان مانور بدهند                 

بايد سنگرهاى محکم و         .  نترسد
کمونيسم .  استراتژيک برپا کرد      

نبايد زمين را واگذار کند و بدتر          
. شاگرد ته کالس ارتجاع شود             

فقط يک نوع ضد رژيمى گرى            
مبتذل و عميقا پوپوليستى و                     
ناسيوناليستى ميتواند با استدالل          

به رنگ  "  عدم انزوا از توده ها      "
هائى درآيد که اتفاقا خيلى      "  توده"

روشن بر ضد کارگر و کمونيسم        
و اهداف سوسياليستى شعار                  

اين ناسيوناليسم چپ            .  ميدهند
نميتواند بازيگرى حتى جنبى در        
کنار ارتجاع سياسى اپوزيسيونى      

 بلکه در         ،و پوزيسيونى باشد        
بهترين حالت جورى جنس                     
ويترين دمکراسى جهان سومى          
مرتجعين بورژوا و ضد                           

 . کمونيست است

 

ما بايد بعنوان کمونيست و                       
 بعنوان چپگرا و             ،سوسياليست

 بعنوان سکوالر و     ،برابرى طلب 
 بعنوان سرنگونى               ،مدرنيست

طلبانى که ادامه تاريخ گذشته را         
 در     ،با هر روايتى نميخواهند            

 ،مقابل قطبهاى ارتجاع سياسى           
قطب اجتماعى و کارگرى و                  

اين .  سرخ را تشکيل دهيم                  
ضرورت جدال سياسى در اين            
مرحله معين است؛ جدال چپ در       

و .  مقابل راست بطور کلى                
باالخره اگر توده مردمى وجود           
دارند که جمهورى اسالمى                    
نميخواهند اما به هيچکدام از اين        

 چرا اين        ،اردوها تعلق ندارند       
توده مردم نميتوانند و نبايد توسط       
سوسياليستها سازماندهى شوند؟        
چرا بايد رهبران خودگمارده اين       
توده مردم هميشه اکس پاسدارها        
و اکس شکنجه گرها باشد؟ چرا           
بايد هميشه چپ ها در گوشه اى           
بدور از کشمکشهاى اصلى                    
جامعه باشند و صحنه سياست را        
متحجرين اشغال کنند؟ مسئله                
برسر انزواى کمونيستها از توده       

 مسئله برسر                ،مردم نيست       
اى است که زمين را       "  کمونيسم"

واگذار کرده است و براى آن                 
توجيه دست و پا ميکند و يا                      
شرمگينانه به کمپ مقابل نقل                

در "مکان کرده است و آنرا با               
. بودن توجيه ميکند  "  کنار توده ها  

من به اهميت شعار و حرکت                 

 ، هر چند وسيع       ،سياسى توده ها     
که براى فاشيسم و ارتجاع سياسى      
هورا ميکشد پشيزى ارزش قائل          

اما اگر کسى ميخواهد توده      .  نيستم
مردم زير دست و پاى ارتجاع               

 بايد پرچم راه حل انقالبى         ،نباشند
را بلند کند و در جدال آلترناتيوها         

. حضور مادى و موثر داشته باشد      
اين ضرورتى است که کمونيسم           

 .   کارگرى از آن حرف ميزند

 

 حمايت از           :يک دنيای بهتر          
آلترناتيو سوسياليستی جامعه و در      
فردای رژيم اسالمی يکی از مفاد        

چرا؟ آيا همه     .  اين قطعنامه است    
مردم سوسياليست اند؟ آيا همه               
مردم به زير يک آلترناتيو                         

 سوسياليستی گرد خواهند آمد؟ 

 

 نه همه مردم                  :علی جوادی     
سوسياليست اند و نه الزاما همه             
اين نيروها به زير چتر و يا يک             
آلترناتيو سوسياليستی گرد خواهند     

و نه ما برخالف جريانات            .  آمد
پوپوليست چنين تصورات آلوده به     
پوپوليسم از مبارزه سياسی و                 

واقعيت اين است    .  اهدافمان داريم 
که منافع سياسی و طبقاتی روشنی      
بخشهای مختلف مردم را از هم             

اما اگر بخش اعظم       .  مجزا ميکند  
 مردم کارگر و                    ،اين مردم      

 اگر آزاديخواه و    ،زحمتکش هستند 
برابری طلب و انساندوست                     

 نتيجتا ما هم بايد  بتوانيم             ،هستند
. اين بخش را متشکل و متحد کنيم        

شورای سرخها آلترناتيو ما برای        
 . تشکل اين اردوی عظيم است

 

 برای آلترناتيو        ،ما سوسياليستيم   
کمونيستی و کارگری مبارزه                 

خواهان يک جامعه آزاد و   .  ميکنيم
. برابر و مرفه برای همگان هستيم    

از اين رو بدون کوچکترين                      
تخفيفی در تالشيم تا نيروهای اين        

ما با  .  صف عظيم را متشکل کنيم     
سوسياليسم .  کسی تعارف نداريم      

توده های   "  رم دادن  "ما موجب      
بر عکس برگ برنده    .  مردم نيست 

و نقطه قوت ما در تحوالت                       
درمان و راه   .  سياسی جامعه است  

چاره دردهای بيکران جامعه                 
ما در جهانی    .  سرمايه داری است   

زندگی ميکنيم که کثافت سرمايه          
داری سر و             

  ٨صفحه 



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

بی .  روی آن را گرفته است                 
 ، نابرابری     ، محروميت     ،حقوقی

فقر و فالکت سهم بخشهای عمده          
اين نظام اکنون با     .  اين مردم است  

يک بحران عظيم دست به گريبان       
توده مردم با گوشها و                 .  است

چشمهای باز مشتاق شنيدن و                  
سازمان يافتن و حرکت راديکال          

نقد سرمايه   .  و سوسياليستی است    
داری يک پديده عموميت يافته در       

در .  بخشهای مختلف جامعه است     
چنين شرايطی ما بايد بتوانيم                   
بيشترين بخشهای مردم کارگر و         
زحمتکش و جوان را به صفوف           

 .اين اردو ترغيب و جلب کنيم

 

ما ميخواهيم اردوی چپ و                        
سوسياليسم و صف انقالب                       
کارگری هر چه گسترده تر و                 
سازمانيافته تر باشد و بتواند با               
پرچم سرخ کارگری بيشترين                

از .  توده مردم را به خود جلب کند     
اين رو بايد اين صف را هر چه              

شورای .  سريعتر متشکل کرد          
سرخها مناسبترين پاسخ به اين              

 . مساله در شرايط حاضر است

 

 بخشی از            :يک دنيای بهتر           
 چپ راديکال و                              ،"چپ"

پوپوليست با ذهنيت خاصی در             
بار آمده    "  توده ای   "زمينه کار       

کار در مقياس توده ای               .  است
برای اين چپ اساسا کاری                       

در اين       .  است"  دمکراتيک"
چهارچوب کمونيستها از قرار              

حرکات سياسی     "  پيگير"بخش     
به اين نگرش چگونه بايد        .  هستند

 برخورد کرد؟ 

 

مطالبات " بحث    :سياوش دانشور 
و "  دمکراتيک و سوسياليستى         

تشکل دمکراتيک و                                   "
ريشه در نگرشى       "  سوسياليستى

دارد که کمونيسم را از مبارزه               
روزمره براى بهبود و رفع                      

در .  تبعيض کنار ميگذارد                
صورتى که کمونيستها دستکم از        
زمان مانيفست کمونيست و تالش       

 هيئت دائر حزب پاسخ ميدهد؛

 ... پيرامون شوراهای سرخ ها

سوسياليستى طبقه کارگر همواره           
منشا بهبود و رفاه جامعه و مبارزه          

همينطور .  براى رفع تبعيض بودند      
بدنبال شکست انقالب اکتبر و تسلط        

 ،خط مشى ناسيوناليستى استالين             
با "  کمونيستى"سازمانهاى سنتى        

تبعيت اقليت از         "بحث و اصل            
مبتنى بر مناسباتى خشک      "  اکثريت

و يک هيرارشى بودند که با                         
مناسبات موجود در سازمانهاى غير     

" دمکراتيک"حزبى و اصطالحا           
در .  تفاوت ماهوى داشته است              

صورتى که در يک حزب و                         
سازمان واقعا کمونيستى هم                         

غير "مناسبات درونى نميتواند                  
و براساس روشى            "  دمکراتيک

ميليتاريستى و به چپ چپ و به                  
قاعدتا بايد بحث   ! راست راست باشد 

 به منبع قوى               ، قانع کرد         ،کرد
انتخاب آگاهانه سياسى افراد متکى         

 و در عين حال تصميمات را              ،شد
اجرا کرد و حق مخالف و آزادى               

اينها .  عملش را نيز ملحوظ کرد            
مانعى براى فعاليت انقالبى و متحد         

 برعکس سازمانهائى که              ،نيستند
اراده افراد تشکيل دهنده اش را به            
هيچ ميگيرند و انتخاب سياسى                   

 ،واقعى افراد را دور ميزنند                        
کارخانه توليد آدمک و فاالنژهائى          
هستند که بدرد هرچه بخورند بدرد         

. مبارزه کمونيستى نميخورند                    
وانگهى بسيارى از جريانات و                  
احزابى که تاريخا خود را به ناحق           

ناميده "  سازمان و حزب کمونيستى   "
 نه سنت فعاليت شان کمونيستى        ،اند

و کارگرى بوده است و نه حتى                  
اهداف سوسياليستى و کمونيستى             
برايشان فوريت و مبرميت داشته و        
نه حتى بافت شان متکى بر نيروى          
اجتماعى سوسياليسم يعنى طبقه                

 .کارگر بوده است

 

کمونيستها هيچ مانعى ندارند که در        
هر نهادى و راجع به هر موضوع           
اجتماعى نقد و بحثى واقعا                             
سوسياليستى و زمينى داشته باشند و      
توده مخاطبين خود را حول آن                   

آيا دفاع از برابرى            .  جذب کنند   
انسانها و حق شان در تالش براى            
تحقق اين برابرى يا هر نوع رفع              

١٢٢شماره   
است و     "  دمکراتيک"تبعيض     

مثال فقط نفى مناسبات اقتصادى          
" سوسياليستى"سرمايه دارى              

است؟ ترديدى نيست تحقق برخى      
مطالبات به مبناى اساسى جامعه        
موجود دست نميزند اما روشن            
است که ريشه همه تبعيض ها و           
نابرابرى ها و بيحقوقى ها و                  

 دستکم در     ،مردساالرى و غيره    
 در همين                  ،جوامع امروز        

نابرابرى بنيادى مناسبات                       
استثمارگر سرمايه دارى نهفته            

در نتيجه بحث من بسادگى      .  است
اينست نبايد خود را اسير                          

قرار .  فورمول هاى قديمى بکنيم     
نيست کمونيستها در هر فعاليت           
غير حزبى هويتى محدود و غير         
سوسياليستى و اصطالها                         

احراز کنند و             "  دمکراتيک"
هويت واقعى شان مختص فعاليت     

. حزبى و سازمانى شان باشد                
جنبش سوسياليستى و کمونيستى        

پراتيکى   –اساسا جنبشى انتقادى      
است و براى نفى وضع موجود            

در اين مسير            .  تالش ميکند     
 ،تالشهاى زيادى الزامى اند                  

احزاب و تشکلها و سازمانها و             
 ،نهادهاى زيادى بايد ساخت                 

کمپينهاى متعددى بايد راه                        
 روزنامه ها و رسانه              ،انداخت

 و  ،هاى متعددى بايد راه انداخت       
بعنوان يک جنبش وسيع سياسى         
فعال مايشائى طبقه حاکم را پس          

 . زد

 

 ،تا به کار توده اى برميگردد                
تاريخا کارگران و جنبش طبقه             
کارگر بهترين و کاراترين سنت         

 اگرچه    ،شوراها.  را داشته اند       
 اما    ،تاريخشان قديمى تر است          

سنت جا افتاده گرايش راديکال            
کارگرى است که به دخالت                    
مستقيم و مستمر توده کارگران            

شوراها و مکانيزم      .  متکى است  
 برخالف بورکراسى            ،کارشان

 سنتى انقالبى و متکى     ،بورژوائى
همين سنت را بايد     .  به پائين است  

مبنا قرار داد و در امکانات و                 
تکنولوژى امروز که آنهم حاصل      
قدرت خالقه طبقه کارگر در                 
بارآورى کار و توليد است                      

همانطور که        .  ضرب کرد       
بورژوازى با هزار روش و                  
برپائى انواع نهادها تالش دارد           
سياست و خط خود را پيش ببرد           
و نهايتا قدرت خود را به جامعه           

 يک سنت                        ،تحميل کند           
سوسياليستى نيز بايد در اشکال             
مختلف حزبى و توده اى و کمپينى  
تالش کند نقد و پرچم سوسياليستى      

به .  اش را در جامعه توده اى کند        
هر حال ما اينجا و در بحث                       
شوراها برسر مفاهيم و اصول              
حاکم به اين مفاهيم نبايد جدل                   

هدف شوراها ساده و روشن      .  کنيم
ادامه !  جمهورى اسالمى نه  :  است

حاکميت سرمايه داران و                           
زنده !  استثمارگران و مرتجعين نه   

! باد مبارزه و قدرت کارگران               
زنده باد دخالت مستقيم توده اهالى       

زنده باد    !  در سرنوشت خويش       
پرچم سرخ اين مبارزه که هدفش         
را نفى هر نوع تبعيض و اختناق          

! و استثمارى قرار داده است                  
اينکه هر جريان و حزبى چه                   
درکى از اين روند دارد و براى             
آن چه سياست و تاکتيکى را دنبال       

 موضوعى نيست که در             ،ميکند
شوراهاى سرخ ها حل و فصل              

اين مسئله اى است که بايد          .  شود
در جنبش طبقه بازتاب واقعى                
خود را پيدا کند و نه در اهداف                
همين امروز آن براى قدرتمند تر         
 . شدن در مقابل راست بطور کلى

 

 در قامون چپ       :يک دنيای بهتر    
 خارج کشور همواره حوزه     ،سنتی

برای پشتيبانی و دفاع از                            
مبارزات مردم در داخل کشور             

آيا امکان شکل دادن به . بوده است 
شوراهای سرخ در خارج کشور         
که وظايف خاصی در اين حوزه          

 ،را نيز در دستور قرار دهد                    
 ممکن است؟

  

 مساله ای که به آن         :علی جوادی 
اشاره داريد بنظرم پيش از آنکه            
به وظايف خاص و ويژه در                     
خارج کشور برگردد به نگرش از      
کار و فعاليت در خارج کشور                

به چند نکته در اين            .  برميگردد
 :زمينه بايد اشاره کرد

 

ببينيد در قاموس ناسيوناليسم و              
همچنين به درجات زيادی در                 

 مبارزه در        ،قاموس چپ سنتی       
و "  دفاع"خارج کشور به اعتبار        

از مبارزات داخل          "  پشتيبانی"
ترديدی نيست  .  کشور معنی ميدهد  

که سرنوشت         
  ٩صفحه 



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

تحوالت سياسی و سرنوشت                   
قدرت سياسی در جامعه ايران و          
در جدال جنبشهای اجتماعی و               
جنبش سرنگونی و خيزش و                   
انقالب کارگری در ايران تعيين           

اما خارج کشور در اين          .  ميشود
راستا دارای جايگاه و اهميت                 
بسزايی است و همانطور که                   
پيشتر اشاره شد عرصه ای قائم            

بخش عظيمی از      .  به ذات است     
مردمی که در خارج کشور                      
زندگی ميکنند کسانی هستند که             
در اثر شرايط سخت و ناهنجار             
سياسی و اجتماعی و اقتصادی به        

بخش وسيعی از     .  خارج آمده اند    
دست رژيم فرار کرده اند و به                

بخشهای مهمی  .  خارج گريخته اند  
از اين نيرو در متن سوخت و                  
ساز جوامعی که در آن زندگی               

برای ما     .   قرار دارند         ،ميکنند
جغرافيا و مرزها قدوسيت خاصی     

مکان جغرافيايی مسلما          .  ندارد
ويژگی های خاصی به مبارزه ما        
ميدهد اما تغييری در اهدافمان               

تنها در تفکر            .  ايجاد نميکند     
ناسيوناليستی مرزها و جغرافيا            

اين .  قدوسيت خاصی پيدا ميکنند      
يک سنت عقب مانده و                                 

  .ناسيوناليستی است

 

از طرف ديگر بدون ترديد در               
مبارزات "خارج از کشور بايد از      

در ايران علی العموم               "  مردم
همانطور که اگر     .  پيشتيبانی کرد  

داخل کشور امکان داشت بايد از          
مبارزات و اعتراضات خارج               

اما مساله     .  کشور دفاع ميکرد        
بسرعت به اين نکته برميگردد که      

بايد دفاع     "  مبارزات"از کدام         
کرد؟ بطور کلی بخشهای يک                
جنبش اجتماعی بايد بتوانند از               

 چه در      ،بخش ديگر جنبش خود       
 دفاع و      ،داخل و چه در خارج           

نتيجتا سئوال مهمتر . پشتيبانی کنند 
شما اين است که از کدام بخش از          
مبارزات مردم در داخل کشور             
بايد دفاع کرد؟ آيا هر مبارزه                  

بدون استثناء برای ما        "  مردمی"
 ،قابل دفاع است؟ آيا ما کمونيستها      

 ما برابری طلبان    ،ما آزاديخواهان 

 هيئت دائر حزب پاسخ ميدهد؛

 ... پيرامون شوراهای سرخ ها

 مثال  ،موظفيم از هر جنبش توده ای      
از جنبش دوم خرداد يا  جنبش سبز          
يا جنبشهای قوم پرستانه و                             

 صرفا به اين خاطر          ،ناسيوناليستی
که در ايران است و در برگيرنده               

است دفاع کنيم؟ آيا ما      "  توده مردم "
" جنبش مردمی        "موظفيم از                 

ناسيوناليسم عظمت طلب ايرانی              
و "  بابک"دفاع کنيم و پرچم                    

و سمبلهای ناسيوناليستی     "  کورش"
آنها را در دست بگيريم؟ پاسخ بدون      

ما از هر جنبش و     .  ترديد منفی است  
اعتراضی صرفا به دليل آنکه در             

 دفاع        ،ايران صورت ميگيرد              
ما نه تنها از جنبشهای               .  نميکنيم

قومپرستانه دفاعی نميکنيم بلکه               
تالش ميکنيم مردم را از قرار                     
گرفتن تحت سلطه و نفوذ آنها بر               

همانطور که            .  حذر کنيم           
ناسيوناليستها از جنبش کمونيستی و      
کارگری دفاع نميکنند ما هم مجاز           
نيستيم از جنبشهای ارتجاعی و ملی       

. مذهبی و ناسيوناليستی دفاع کنيم       –
اگر فورمولی کلی بخواهيم بدست           
دهيم بايد بگوئيم که ما علی العموم           
از جنبشها و اعتراضاتی دفاع                    
ميکنيم که در راستای اهداف                       

 ضد   ، برابری طلبانه    ،آزاديخواهانه
ما از    .  مذهبی و مدرنيستی است         

مبارزات طبقه و جنبش خودمان               
ما از حقانيت مبارزات    .  دفاع ميکنيم 

و خيزش عظيم توده های مردم                  
ميدانيم که اين مردم        .  دفاع ميکنيم  

برای بزير کشيدن رژيم اسالمی و          
تحقق آزادی و برابری و رفاه به                

اما در عين حال          .  ميدان آمده اند      
برای کنترل   "  جنبش سبزها "تالش  

و مهار کردن آن را عميقا افشاء و            
 .نقد ميکنيم

 

دفاع "آن جرياناتی که تحت لوای             
به دفاع از        "  از مبارزات مردم       

بلند ميشوند و يا به آن      "  جنبش سبز "
 صرفا يک سياست       ،تخفيف ميدهند  

. راست و ارتجاعی را دنبال ميکنند       
آن جرياناتی هم که به بهانه وجود و        

نفس اعتراض  "  جنبش سبز "تحرک  
برحق مردم را لجن مال ميکند و به         
حساب جريانات اصالح طلب                    

 خواسته يا                 ،دولتی ميگذارند        

١٢٢شماره   
 به پيشروی سناريوی        ،ناخواسته

 .اين جريانات کمک ميکنند

  

 تجربيات       :يک دنيای بهتر              
تاکنونی و تجربه استکهلم در                
کجای تصوير مبارزه برای ايجاد      
 شوراهای سرخ ها قرار ميگيرد؟ 

 

 بنظر ميرسد        :سياوش دانشور   
فعالين سوسياليست در کشورهاى     
مختلف تالش دارند به صفى                  

 –براى تقابل با جريانات ملى                
اسالمى که امروز سبز شدند و             
سلطنت طلبان و راستهاى                       

در آلمان  .  ناسيوناليست شکل دهند  
تالشهائى اوليه صورت گرفته که     
متاسفانه تاکنون نتيجه اى نداده            

اخيرا .  در کانادا همينطور    .  است
در انگلستان تالشى را شاهد                  
بوديم که از نتيجه و کم و کيف               

در .  آن اطالع دقيقى ندارم                 
دانمارک و کشورهاى ديگر نيز         
مشابه اين تالشها در جريان                   

خوشبختانه در استکهلم         .  بودند
مقابله با جمهورى اسالمى                      
همواره نيروى خوبى را بميدان          
آورده است و فضا بدرجات                    
زيادى ميان چپ و راست بطور         

جمهورى .  کلى قطبى بوده است       
اسالمى در سوئد و مشخصا                   
استکهلم همواره شکست خورده         

جريانات رسما طرفدار         .  است
حکومت اسالمى نميتوانند با اسم        
و رسم خود تحرک ويژه اى                   

تالش دارند پشت       .  داشته باشند   
و نوعى     "  کميته هاى خنثى         "

جمهوريخواهى که فاصله اى را         
با جمهورى اسالمى حفظ ميکند          
بخط شوند اما در بسيارى موارد         

 . به همين هم موفق نميشوند

 

 ،اما مستقل از اين وضعيت                    
تجربه استکهلم روى دوش تقابلى      
قديمى با جمهورى اسالمى و                
مشخصا ماههاى قبل از نمايش            

فعاليتهائى .  انتخابات شکل گرفت   
که همواره موقت بودند اما با                 
تغيير اوضاع در ايران کسى                 
ترديد نکرد که بايد تعرض کرد           

هدف .  و نهاد ثابتى را ايجاد نمود      
محورى و مورد توافق در                       
استکهلم تقابل با اردوهاى راست       
با پرچم سرخ جنبش طبقه کارگر       
و نفى تماميت جمهورى اسالمى        

 اگر در         ،الگوى استکهلم    .  بود
تداوم خود به سنتى اجتماعى و               

 ،توده اى و راديکال متکى شود            
بويژه با توجه به بى افقى و هم                 

 ميتواند   ،سنگرى جريانات راست    
به قطبى چپ و سوسياليست و                
ضد جمهورى اسالمى تبديل شود        
که ظرفيت کارهاى زيادى را                 

ما کارمان بدون کمبود              .  دارد
نيست اما قدمهاى خوبى برداشته         

در استکهلم اين ظرفيت بطور     .  ايم
واقعى وجود دارد که شهر بطور         

اينجا هم  .  کلى دست چپ ها باشد       
. بايد موانع اين کار را رفع کرد             

بنظرم ميتوان اين الگو و تجربه            
را مبناى شروع کار در                               
کشورهاى ديگر قرار داد و براى        

 .   ارتقا آن کوشيد

 

 بر چه موانعی       :يک دنيای بهتر    
در شکل دادن به شوراهای                       
سرخها بايد غلبه کرد؟ کدام                      

 پروسه ها را ميتوان طی کرد؟

 

 بنظر من به دو               :علی جوادی   
مساله در اين راستا بايد اشاره                

در درجه اول بايد بر تفکر          :  کرد
همه "پوپوليستی و ناسيوناليستی         

. غلبه کرد و آن را کنار زد      "  با هم 
بخشهای مختلف جامعه يک                    
انتظار و توقع و چشم انداز از                 

. مبارزه و اعتراض خود ندارند           
برای يک هدف مشترک هم                     

سرنگونی رژيم   .  مبارزه نميکنند  
اسالمی حلقه ای در مبارزات                 

. جنبشهای اجتماعی متفاوت است      
با سرنگونی رژيم    .  تمام آن نيست   

اسالمی نيز اين کشمکشها پايان            
اين تفکر و نگرش          .  نمی پذيرد   

دارای ريشه قوی ای در جامعه             
است و جريانات ناسيوناليستی              
فشار سياسی زيادی را بر                          
جنبشهای ديگر از اين دريچه                 

در "  همه با هم     .  "اعمال ميکنند  
اين چهارچوب يعنی همه بزير              

 –پرچم ناسيوناليستی و يا ملی               
يعنی پذيرش رهبری   .  اسالمی من 

و هژمونی سياسی اين جريانات           
ما .  در تحوالت سياسی جامعه           

منتقد عميق اين نگرش راست و            
از نقطه نظر   .  ناسيوناليستی هستيم 

ما سازش ميان جريانات متعلق به       
اردوهای مختلف اجتماعی نه                

 نه مطلوب است و نه      ،ممکن است 
. عملی است          

  ١٠صفحه 



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

غلبه کردن بر اين نگرش يک گام       
مهم در باز کردن راه پيشروی               

  .جنبش ما در خارج کشور است

 

فاکتور ديگر بنظرم غلبه بر تفکر        
" کار دمکراتيک       "پوپوليستی        

اين نگرش همانطور که           .  است
قبال توضيح داده شده است يک              
نگرش راست در برخورد به                  

در .  اعتراضات توده ای است           
اساس خود بر اين درک ضد                    
سوسياليستی استوار است که گويا      
هر نوع کار در عرصه توده ای            

يک کار        "  تعريف"بنا به               
سوسياليستی .  است"  دمکراتيک"

گويا کار  .  کمونيستی نيست .  نيست
با اهداف و سياستهای کمونيستی         
نميتواند توده گير و اجتماعی                  

گويا کار کمونيستی کار            .  شود
وظيفه احزاب کمونيستی است اما      
در عرصه اجتماعی صرفا                      

ما .  کرد"  دمکراتيک"ميتوان کار   
منتقد عميق اين نگرش راست و           

اين نگرش راه    .  پوپوليستی هستيم 
را برای پيشروی و غلبه جريانات      

اسالمی   –ناسيوناليستی و ملی           
آيا تصور اينکه        .  هموار ميکند   

بخشی از جامعه پرچم                                  
سوسياليستی را به اهتزاز در                 

 از يک آلترناتيو                                 ،آورد
سوسياليستی در تحوالت آتی دفاع      

 نامطلوب و غير     ، امر دشوار  ،کند
ممکنی است؟ تامين اين شرايط             

 .يک وظيفه خطير ماست

 

برای شکل دادن به شورای                      
سرخها به دو سطح از کار بايد               

کار در سطح محلی و      .  اشاره کرد 
ايجاد شورای سرخها در هر شهر       
و کشوری و همچنين کار در                   

در سطح  .  سطح ماکرو سراسری   
محلی بايد فعالين اين کار را پيدا            

هم اکنون  .  کرد و دست به کار شد      
تالشهای موفقی در استکهلم در            
اين زمينه بهمت فعالين                                
سوسياليست و  کمونيسم کارگری       

اين تالشها و   .  صورت گرفته است 
از .  اين الگو را بايد گسترش داد         

طرف ديگر بايد پالتفرمها و بيانيه   

 هيئت دائر حزب پاسخ ميدهد؛

 ... پيرامون شوراهای سرخ ها

های الزم در اين چهارچوب را                 
تهيه کرد و کار توضيحی گسترده            

اين نوع  .  ای را در دستور قرار داد      
سبک از کار کمونيستی با مقاومت         

خالف .  بسياری روبرو خواهد شد       
از اين رو بايد با کار        .  جريان است 

توضيحی و انتقادی موانع را کنار           
در عين حال بايد به نمونه های         .  زد

موفق بيشتری از اين کار دست                  
و اين نمونه ها را مبنای                 .  يافت

 .پيشروی بعدی کرد

 

 برخى موانع            :سياوش دانشور     
اين .  اند"  ايدئولوژيک"ذهنى و         

دسته از موانع عمدتا در سنتى قرار        
دارد که از اين نوع تالشها تصوير          

 همکارى چپ       ،نوعى اتحاد عمل      
 اصولى که بايد بر اتحاد چپ ها         ،ها

حاکم باشد را کمابيش منعکس                    
بنظر من غير مطلوب بودن       .  ميکند

اين نوع ديدگاهها با توجه به تجارب 
منفى تاکنونى اثبات شده است و                 

. آگاهانه نبايد آن را ادامه داد                        
وانگهى احزاب و سازمانهاى                    
سياسى و حتى فعالينى که تعلق                   

 براى تماس             ،تشکيالتى ندارند      
مستقيم و بررسى همکارى هاى                
دوجانبه و چند جانبه محدوديتى                 

مسئله اساسا اين نيست که          .  ندارند
در متن فعاليت شوراها به نتيجه                

بلکه دقيقا مسئله         .  ديگرى رسيد    
برسر اينست که سرنگونى طلبان و       
طرفداران راه حل کارگرى براى            
آينده ايران به خود بعنوان قطبى در        
مقابل قطبهاى راست و مشخصا               
جمهورى اسالمى شکل دهند و                  
ابتکار عمل سياسى را براى بسيج           
ايرانيان خارج کشور در دست                   

شورا جائى براى حل و             .  بگيرند
فصل اختالفات سياسى و نظرى               
جريانات و حتى رقيق کردن آن                 

اين موضوعات ميتواند و          .  نيست
بايد در صفحه ديگرى و مستقال                

ما ميگوئيم برخالف        .  پيش برود   
سنتهاى تاکنونى هيچ حزب و                      

 پرچمها را   ،جريانى را الک نميزنيم   
 فعاليت حزبى و             ،پائين نميکشيم    

سازمانى را با فعاليت در شوراها            
 دنبال گرفتن معدل       ،منطبق نميکنيم  

 نه فرد     ،سياسى از ديدگاهها نيستيم      

١٢٢شماره   
و نه گروهى را منزوى نميکنيم           
و يا حق ويژه اى براى کسى قائل       

 براى همه و هر کسى            ،نميشويم
باندازه کافى جا و فرصت هست         
که تالش کند و نيرويش را به                 

هدف .  نيروى ديگران گره زند         
 . ساده و روشن است

 

اگر اين تصوير وجود داشته باشد      
که مجموعا چپها و سوسياليستها         
و کمونيستها ميتوانند فضاى                  
خارج کشور را به نفع تالش                  
انقالبى و کارگرى در ايران و              
عليه جمهورى اسالمى عوض            

 اگر اين توقع از خود را                ،کنند
داشته باشيم که جمهورى اسالمى      
در خارج جائى ندارد و جريانات       
طرفدار رژيم و اخيرا کهنه                    

" سخنگوى"پاسداران نبايد به              
مردم آزاديخواه و سکوالر در              

 آنگاه درک       ،خارج تبديل شوند      
اين مسئله ساده است که به                       
نيروى همه نياز هست تا در اين          

در نتيجه      .  جدال پيروز شد           
شوراها نبايد به صحنه مجادله             
فعالين سياسى و يا اختالفات                  
نظرى احزاب و جريانات تبديل          

اين مهلک و نسخه اى                .  شود
بنظر من بايد   .  براى شکست است  

تصوير اين باشد که شوراها به             
مکانى براى مخالفين جمهورى          
اسالمى و سکوئى براى اعتراض     
راديکال و برابرى طلبانه تبديل          

ترديدى نيست اختالفات         .  شود
قديمى و ريختن اعتمادها در متن        
فعاليتهاى قبلى براى تعدادى                  

اين قابل    .  هنوز بازدارنده است      
فهم است اما بسيار کوچکتر از            
اهداف و نيازهاى سياسى و                    

مسئله .  طبقاتى امروز است             
سازماندهى يک مقابله وسيع و            
توده اى با جمهورى اسالمى و             
راستها به نفع سرنگونى طلبى و         

. راه حل کارگرى در ايران است       
اين چتر عمومى و بسيار کلى                
ميتواند مبنائى براى دخالت طيف      
وسيعى از راديکالها و سکوالرها     
و برابرى طلبان و سوسياليستها          

مسئله اساسى  .  و کمونيستها باشد   
اينست که با نگرش تماما متفاوتى      
به اين نياز برخورد کرد و آستين        

. ها را براى ايجاد آن باال زد                  
ترديدى نيست که در اين کار                 
احزاب و سازمانها و فعالين                   
سوسياليست نقش مهمى ميتوانند        
ايفا کنند و اين توقع هم از آنان                

 . وجود دارد

 

يک دسته ديگر موانع سبک                    
کارى و انتظارات خرد از فعاليت       

سبک کار و نگرش     .  سياسى است 
محدود به امر سازماندهى توده اى    
همواره زمين سياست را به                      

در .  راستها واگذار کرده است           
شوراها نميتواند همان مناسباتى           
برقرار باشد که براى مثال در                
يک جريان سياسى برقرار است          
و يا انتظار يک حزب سياسى را           

تصور کنيد که    .  از شوراها داشت   
يک شورا در شهرى صدها عضو     

که در     "  عادى"دارد و مردم             
ايندوره به سياست و تحوالت                  
ايران با حساسيت برخورد ميکنند      
جذب اين شوراها شوند و يا آنرا            
براى انجام کارى به نفع پيشبرد            
مبارزه آزاديخواهانه در ايران              

در اجتماعات شوراها     .  تلقى کنند  
اگر مبنا الگوها و تجارب                           
سازمانى و سياسى هاى حرفه اى        

 خوب بسيار روشن است که       ،باشد
همه حوصله ندارند در چنين                   

ميروند و  .  اجتماعاتى شرکت کنند   
. جذب راستها ميشوند                                  

ناسيوناليستها و راستها با يک                
شعار و يک خواست ساده و البته          
عوامفريبانه سعى ميکنند مردم را       
به نفع اهداف ارتجاعى خود بسيج       

سوال من اينست چرا چپها         .  کنند
نميتوانند با خواستى ساده و قابل           
فهم براى توده وسيع و شرکت                
دادن بخش وسيعى از جامعه با              
اهداف شريف کارگرى اينکار را       
بکنند؟ چپ و کمونيسم چه نقض           
مادر زادى دارد که بايد هميشه در  
حاشيه تالش کند و صحنه را                   

 راستها تسخير کنند؟ 

 

بدست گرفتن الگوى شوراهاى             
کارگرى و توده مردم زحمتکش و      
انقالبى و بکار گيرى ادبيات و               
سنتهاى فعاليت توده اى و بسيج             

 ابتکار داشتن و دخيل                    ،کننده
کردن بخشهاى هرچه بيشترى از        
معترضينى که ميخواهند دادشان         

 برخوردارى از يک            ،را بزنند   
 ،سازمان ادارى مدرن و ساده               

فعاليتهاى آموزشى در کنار                     
 ،فعاليتهاى خيابانى و اعتراضى         

تنوع در فعاليت و کار داشتن                   
 روى خوش نشان             ،براى همه    

دادن به ايده             
  ١١صفحه 



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 استفاده درست از ابتکارات توده اى       ،هاى نسل جديد و بکارگيرى جدى آن      
 و طيفى از اين دست مسائل ميتواند شوراها را            ،براى بسيج و سازماندهى   

بايد اين افق را داشت که خارج             .  به ارگانى قدرتمند و جذاب تبديل کند            
کشور را نبايد به راستها و جمهورى اسالمى واگذار کرد بلکه دقيقا بايد آن         

پيروزى مردم آزاديخواه و طبقه کارگر در ايران در گرو                  .  را فتح کرد   
راستها دراين مورد    .  اينست که به اين جنگ رفت و فضا را قطبى کرد                  

تفاوتى .   چپها نيز نبايد تعارفى با کسى داشته باشند          ،تعارفى با کسى ندارند   
اگر هست اينست که شوراها روى دوش آزاديخواهى و عدالتخواهى                           
کارگرى ميخواهد رشد کند و جلو برود و برخالف راستها سابقه تاريخى                 
روشنى در تقابل با کليت جمهورى اسالمى و دفاع از مطالبات واقعى و                    

مسئله را همانطور که هست بايد            .  آزاديخواهانه مردم و کارگران دارد         
 . *  موانع را شناخت و براى رفع آن تالش کرد،درک کرد

 ... پيرامون شوراهای سرخ ها

 !مجازات اعدام بايد لغو شود
 تظاهراتى بمناسبت روز جهانى عليه مجازات اعدام                ، اکتبر  ١٠امروز   

توسط شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران در مرکز                     
اسد نودينيان مجرى برنامه با خوش آمدگوئى           .  شهر استکهلم برگزار شد     

به شرکت کنندگان با سخنانى به ضرورت اعتراض به مجازات اعدام و                  
 که با    ،در طول تظاهرات   .  مبارزه اى گسترده براى نفى آن اشاره کرد             

 ،پرچمهاى سرخ و نمايشگاهى از جنايات جمهورى اسالمى همراه بود                   
عليه جمهورى اسالمى و ضرورت سرنگونى آن توسط شرکت کنندگان                

 .شعار سر داده ميشد

 و  ، ديک فوشلوند   ، ليال قرائى   ، سياوش دانشور   ،در ادامه داوود شمسائى     
خانم عصمت مادرى که فرزندش توسط جمهورى اسالمى اعدام شده است           

سخنرانان به نقد توجيهات طرح شده در مورد اعدام                   .  سخنرانى کردند  
 و ضرورت    ، اشاره به اعدام بعنوان جنايت و قتلى دولتى              ،توسط دولتها 

 .نفى آن در ايران و جهان اشاره داشتند

 

 سرنگون باد جمهورى اسالمى

 !زنده باد سوسياليسم

 استکهلم –شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران 

 ٢٠٠٩ اکتبر ١٠

١٢٢شماره   

 : گوتنبرگ
 اکتبر، روز جهانی        10روز   

لغو اعدام، آکسيونی با حضور      
فعالين حزب اتحاد کمونيسم            
کارگری، حزب کمونيست              

 سازمان آزادی زن و           ،ايران
تعدادی از فعالين سياسی ديگر     

 30سخنرانان ضمن افشای    .   سوئد برگزار شد   ،در مرکز شهر گوتنبرگ   
 به لزوم تدوام مبارزه جهت لغو مجازات               ،سال جنايات رژيم اسالمی      

 لغو تمامی احکام فی الحال صادر شده توسط رژيم اسالمی و                       ،اعدام
شرکت کنندکان در    .  برچيده شدن چوبه های دار در ايران تأکيد داشتند            

اين آکسيون، همصدا، با شعار مرگ بر جمهوری اسالمی و  زندانی                     
سياسی آزاد بايد گردد، اين روز را به روز اعتراض عليه رژيم صد                      

 خاوران و کهريزک تبديل کردند        ، گوهردشت ، رژيم اوين   ،هزار اعدام 
. و سياست مماشات دولت سوئد با رژيم اسالمی مورد تقبيح قرار گرفت            

 اکتبر،  11در طی سخنرانيها بارها به احتمال اعدام بهنود شجاعی در                
  .سنگسار زنان و اعدام زندانيان سياسی در روزهای آينده اشاره شد

 

رفقای ما در اين آکسيون توانستند با پخش صدها اطالعيه و                                          
سخنرانيهای پی در پی به زبانهای سوئدی و انگليسی توجه رهگذران                 

 شهال نورى   ، پروين کابلى  ،کريم نورى .  بيشماری را به خود جلب کنند       
و صادق امير رحمانى از فعالين حزب از جمله سخنرانان اين تظاهرات            

 پالکادرها و عکسهای به نمايش گذاشته در آکسيون نه            ،باندرولها .بودند
تنها پرده از جنايات رژيم اسالمی بر می داشت بلکه نويدی بود از                           

 تلويزيون کومه له از اين آکسيون                   .امکان برپايی يک دنيای بهتر            
رپورتاژ تهيه و با تعدادی از شرکت کنندگان و فراخوان دهندگان                            

آکسيون در ساعت چهار بعد از ظهر ضمن تأکيد بر                     .  مصاحبه کرد  
مبارزه قاطع برای سرنگونی اين رژيم با خواست محاکمه سران رژيم                
 .جمهوری اسالمی و با شعار مرگ بر جمهوری اسالمی پايان پذيرفت

 

 واحد گوتنبرگ -حزب اتحاد کمونيسم کارگری
2009-10-11 

روز جهانی لغو اعدام، در سرمای ما فعالين سازمان آزادی زن، در  ،کيرونا
زير صفر، در مرکز شهر کيرونا سوئد که يکی از شمالی ترين شهرهای سوئد           

ما موفق شديم با پخش         .  می باشد پيکت اعتراضی موفقی را برگزار کرديم              
صدها نسخه از اطالعيه مشترک سازمان آزادی زن و مرکز پيگرد سران                        

اين روز را به روز اعتراض عليه          رژيم اسالمی به جرم جنايت عليه مردم،            
 .رژيم صد هزار اعدام تبديل کنيم

 

عمد دولتی هر ساله جان هزاران       در اين اطالعيه توضيح داده شده بود که قتل           
با اينکه چين، عربستان سعودی و آمريکا         .  انسان را در سراسر جهان ميگيرد       

هم در صدر جدول اعدام قرار دارند، جمهوری اسالمی اما در جهان نمونه                       
اين رژيم به دليل اعدام کودکان، جوانان، زنان، روزنامه نگاران،                         .  است

دانشجويان، کارگران، دگرانديشان، آتيستها، کمونيست ها، همجنسگرايان و هر 
. فرد مخالف نظام، يک  نمونه از بربريت قرون وسطی در دوره معاصر است              

 نفر را به دار آويخته،            100رژيم اسالمی فقط در چند ماه گذشته بيش از                     
جوانان معترض را بعد از شکنجه و تجاور در زندانها و مخفيگاههای قرون                    
وسطايی به قتل رسانده و ميکوشد با پخش اخبار مربوط به احکام اعدام، جو                    

در طی اين ساعت، ما تالش         .    ارعاب و وحشت را در جامعه حکمفرما کند           
کرديم با مردمی که با کنجکاوی اطالعيه های ما را دريافت می کردند از                           
اوضاع ايران صحبت کنيم و از آنها بخواهيم به ما کمک کنند تا جلوی اين                           

 ! بربريت قرون وسطايی گرفته شود

واحد  –سازمان آزادی زن ،کيرونا -جمعی از فعاالن سازمان آزادی زن 
 مرکز پيگرد سران رژيم اسالمی به جرم جنايت عليه مردم ايران ،سوئد

11-10-2009 

 اکتبر عيله مجازات ١٠گزارشهائى از روز 
 اعدام در سوئد



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 اخيرا زمزمه       :يک دنيای بهتر      
اعتراضاتی از کارگران                            
بازنشسته ذوب آهن اصفهان                  

آيا اين امر زير       .  شنيده می شود    
نظر کانون بازنشستگان ذوب آهن     
اصفهان قرار دارد؟ لطفا راجع به       
 .داليل اين اعتراض توضيح دهيد

 

.  بله درست است        :محمد کاظمی  
اين خبر در پی تصويب                              
اختصاص سه هزار ميليارد ريال       
از سوی سازمان بازنشستگان               
کشوری به بازنشستگان به                      
صورت سهام يا وجه نقدی در                

آنطور .  قامت پرداخت سنوات بود   
که معلوم است مديريت فعلی ذوب      
آهن قصد پرداخت چنين سهمی را      

البته .  به کارگران بازنشسته ندارد    
يک جشن فرمايشی در تاالر آهن        
گرفتند و با تعابير حال بهم زن                
هميشگی از بازنشستگان تقدير            

اما تقدير خشک و خالی           .  کردند
تصويب پرداخت   .  که فايده ندارد    

سنوات به بازنشستگان نتيجه يک       
مبارزه کشدار و طاقت فرسا بوده        
است اما از قرار معلوم همين مبلغ       
ناچيز را هم نمی خواهند                            

 .بپردازند

 

 کانون          :يک دنيای بهتر                    
بازنشستگان ظاهرا تاکنون                     
سياست مشخصی را نسبت به اين       

اين .  مسئله اعالم نکرده است            
کانون را می شود کمی بيشتر                 

 معرفی کنيد؟
 

اين کانون بيشتر      :  محمد کاظمی  
اسم .  يک بنياد فرمايشی است            

اصلی اش کانون بازنشستگان               
بار .  فوالد استان اصفهان است          

 نفره جلوی     300آخر يک تجمع       
جوالنی رئيس   .  استانداری داشتيم  

اين کانون گفت شما دنبال پی                   
 هدف  ،گيری مطالبات خود نيستيد    

! های ديگری را دنبال می کنيد             
يعنی داشت خط و نشان می کشيد         

 گفتگوى يک دنياى بهتر با محمد کاظمى
  کارگر بازنشسته ذوب آهن اصفهان

و پاپوش دوزی می کرد برای                    
اين بيشتر يک نهاد                !  کارگران

مفتخور از جنس خانه کارگر و                  
 !شورای اسالمی کار است

 

 اما سايت های          :يک دنيای بهتر      
خبری جمهوری اسالمی اينطور             
نشان می دادند که پشت تمام اين                 
اعتراضات خود کانون قرار دارد و      
اين با هماهنگی کانون انجام می                

از طرفی تجمعات چند هزار        .  شود
نفره و بستن خيابان ها را در                        

. اعتراضات قبلی شاهد بوديم                     
 مکانيزم اين اعتراضات چيست؟

 

 اين دروغ بی                  :محمد کاظمی      
اين تالش   .  شرمانه ای بيش نيست       

ارگانهای سرکوب رژيم است که             
اعتراضات کارگری را به نحوی            

خود اين کانون بارها و       .  خنثی کنند 
بارها برای بازنشستگان خط و                  
نشان کشيده است که اگر ساکت                 
نشويد همين مستمری کنونی را هم         

اما اعتراض های       .  قطع می کنيم      
منظم کارگران بيشتر در فضای               
آشنايی کارگران با همديگر انجام            

اکثر اين کارگران سال ها      .  می شود 
با هم کار کرده اند و حتی اکثرا                   

ترتيب دادن      .  همسايه بوده اند           
اعتراض دسته جمعی کار چندان             

اما يک ديد ديگر هم     .  مشکلی نيست 
وجود دارد که يک عده بيفتند جلو             

به .  اعتراض را سازمان بدهند              
نظرم اين کار خظرناکی است چون       
اوال فضای کارخانه ها به شدت                 

١٢٢شماره   

امنيتی است و تحت پوشش                     
ماموران وزارت اطالعات و               

. لباس شخصی ها قرار دارد                 
سازماندهی اعتراض به صورتی     
که عده ای آنرا رهبری کنند                   
معنی اش سيبل اداره حراست               

پيشنهاد هميشگی ما      .  شدن است  
اعتراض دسته جمعی با بيان                 
خواست های مشخصمان بوده             

 .است
 

 شما اشاره به        :يک دنيای بهتر     
تالشی برای سازماندهی                          

می .  اعتراض کارگران کرديد        
شود تجربه ای از اين قضيه در            
اختيار خوانندگان نشريه ما                    

  بگذاريد؟
 

 مشخصا در ذوب      :محمد کاظمی 
آهن اصفهان از آن موقعی که من       
به ياد دارم مثل تمام کارخانه                  
هاى ديگر هميشه اعتراضاتی             

اعتراضاتی .  وجود داشته است       
که منجر به دستگيری و اخراج           

. عده ای از کارگران شده است            
در سال های هفتاد عده ای بودند          
اطالعيه های احزاب و سازمانها       

همان موقع   .  را پخش می کردند      
هم بحث ما اين بود که اين دردی         

نشريه را  .  از کارگر دوا نمی کند     
نبايد برد در النه زنبور پخش                

هدف ما از روز اول ايجاد         .  کرد
يک سازمان گسترده برای                      

با .  اعتراض کارگران بود               
امکانات دنيای امروز به نظرم            
زياد احتياجی به پخش ادبيات               

درون کارخانه ها نيست و                         
کارخانه را بايد بيشتر سنگر                   

البته اين مسئله را هم     .  مبارزه کرد 
بگويم که ما با نفس اعتراض                   

ولی .  راديکال ابدا مخالف نيستيم      
آيا خود اين اعتراضات فی المثل          
بازنشستگان اعتراض راديکالی         

 نيست؟

 

 آيا در ذوب آهن      :يک دنيای بهتر  
اصفهان فقط بازنشستگان هستند         
که اعتراض می کنند؟ آيا ديگر              

 بخش های کارگری خاموشند؟

 

البته در اين حقيقتی    :  محمد کاظمی 
موجود است ولی تمام حقيقت را           

ذوب آهن اصفهان يک    .  نمی گويد 
واحد توليدی بزرگ است و                     
کارگران زيادی در آن مشغول به        
کار هستند و به نظر من به اندازه          
تعداد کارگران آدم معترض وجود      

ولی حاال چرا فقط اعتراض     .  دارد
بازنشستگان به گوش می رسد               
يک دليلش نبود يک منبع خبری           

. درست و مناسب و صادق است          
دليل دومش قراردادهای کاری             

بازنشستگان با تهديد اخراج    .  است
روبرو نيستند اما اين شمشير                  

. روی سر کارگران وجود دارد           
قراردادهای موقت و ترس از                 
بيکاری با شرايط گرانی و تورم           
می تواند دليل های موجهی برای         

 .اين امر باشد
 

بعنوان سوال    :  يک دنيای بهتر      
 چشم اندازتان از اعتراضات     ،آخر

اخير بازنشستگان ذوب آهن                   
 اصفهان چيست؟

 

 با شرايط سياسی         :محمد کاظمی  
که در جامعه وجود دارد                             
اعتراضات کارگری بيش از هر         
روز برای جمهوری اسالمی                 

اينجا جمهوری     .  خطرناکتراست
اسالمی با آبشخور اصلی                          
اعتراضات جامعه روبروست و          
اين ريسک بزرگی برای                           

همان .  جمهوری اسالمی است         
ريسکی که شاه کرد و نتايجش را         

   *!هم ديد

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  


