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 سياوش دانشور

 
 

 

 

 نيشاپور 
 !آينده را ترسيم ميکند

 
اعتراض مردم محروم عليه کمبود مرغ و واکنشهاى تند            
حکومتيها اولين بارقه وضعيتى است که بسرعت کل                   

فقر و فالکت و گرانى امروز به            .  جامعه را درمينوردد   
یک محور سياست و یک قلمرو مهم نبرد طبقاتى در                     

 . ایران تبدیل شده است
 

آینده اى که قيام و شورش       .  نيشاپور آینده را ترسيم ميکند     
 ،اعتراض عليه فقر و فالکت اقتصادى                          ،گرسنگان

اعتراض عليه حکومت و نظامى که بانى این وضعيت                
به یک محور و چهارچوب اصلى سياست تبدیل                ،است
نه حکومت اسالمى با باندهاى متفرقه اش و نه               .  ميشود

پاسخى بالفصل و روشن      ،بورژوازى ایران در کليت آن     
به معضل بيکارى و گرانى و فقر و فالکت شدید در                        

 . ایران ندارد
 

“ انقالب براى نان و آزادى          ”ایران ميرود که صحنه           
انقالبى که نظام سرمایه دارى و ارکان اساسى آن             .  باشد

. یعنى اختناق سياسى و فقر اقتصادى را نشانه ميگيرد                 
و ميليونها      ،انقالبى که نيروى واقعى آن طبقه کارگر               

مردم زحمتکش است که فى الحال به بيرون و حاشيه                    
اقتصاد پرتاب شده اند و نفس بقاى روزانه سوال اساسى             

 . آنهاست
 

دوره جدیدى براى فعاليت جنبش کمونيسم کارگرى و                  
. اردوى آزادى و برابرى و رفاه در جامعه آغاز ميشود               

وظيفه کمونيسم امروز پاسخ دادن عملى و پراتيک به                   
و تبدیل آن به          ،سازماندهى آن     ،محدودیتهاى این جدال    

 . *   تخته پرش یک پيروزى سوسياليستى است

  ،يادداشت سر دبير
 

 !عليه گرانى و فقر
 وظايف فورى کمونيسم و طبقه کارگر

 

 

 گرانى و فقر و فالکت
 چه بايد کرد؟ ،چشم اندازها

  با هيئت دائر دفتر سياسى حزب
 

  ،جليل بهروزى ،على جوادى
 سياوش دانشور

 
 ٣صفحه 

 

 :  در صفحات ديگر
 ،شرکت قطعات خودرو هنگار سعی

زنده باد  ،کارگران معدن گچ گرمسار
اطالعيه سازمان آزادى زن  ،شوراها

 خطاب به جنبش زنان در سوريه

 کنگره دوم 
 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى برگزار ميشود

 

 :بحران آخر
ريشه هاى سياسى بن بست 
 اقتصادى رژيم اسالمى

 منصور حکمت

 قرار در مورد
 حکمتيست -تحوالت در حزب کمونيست کارگری 

 

 سياست يا رقابت فرقه اى کور؟
 پاسخ به همايون ايوانى

 
 ٩صفحه شهال نورى                                                  



يک دنياى بهتر                                                                 ٢صفحه     
گرسنگى و      ،گسترش فقر و فالکت         -١

گرانى سرسام آور و ناتوانى             ،سوتغذيه
اکثر مزدبگيران جامعه از  تامين نيازهاى 

گسترش بيکار            ،خويشپايه اى            
 ،سازيها و اخراج گسترده کارگران           
 ،افزايش کار قراردادى و سفيد امضا       

گسترش وسيع شرکتهای پيمانی که          
کمترين دستمزدها را به کارگر                       
ميپردازند، فقدان سيستم رفاه                        
اجتماعى و عدم دسترسى مکفی به            
بهداشت و درمان و آموزش و                        

جامعه را در آستانه يک                   ،مسکن
بحران عميق سياسى و اجتماعى                 

در شرايطی که فقر و     .  قرار داده است  
 ،گرانى کمر مردم را خرد کرده است          

و مردمى ناراضى و منزجر هر روز          
 ،بيشتر قربانى اين اوضاع ميشوند           

شورش گرسنگان عليه وضع موجود     
وظيفه .  يک چشم انداز واقعى است         

فورى جنبش کمونيستى کارگران،             
سازماندهى اين پتانسيل اعتراضى            
طبقه کارگر و مردم زحمتکش و                   
تبديل آن به جنبشى خودآگاه و                        
انقالبى عليه سرمايه دارى و نظام              

 .اسالمی حاکم است
 

با تشديد گرانى و گسترش فقر و            -٢
بروز پيامدها و مصائب اجتماعى                
ناشی از آن، جناح هاى مختلف                     
بورژوائى تالش ميکنند يکديگر را           
مسبب اين اوضاع فاجعه بار قلمداد            

مافياى "تز مقابله با                         .  کنند
واردات بى     "، نقد به               "اقتصادى

حمايت از توليدات    "سياست    ،"رويه
و کال ديدگاههاى                       "  داخلى

ناسيوناليستى و پروتکشنيستى، نه          
نسخه اى براى درمان اين اوضاع              
بلکه تالشى آگاهانه براى خارج                   
کردن مسبب واقعى اين وضعيت،                
يعنى نظام سرمايه دارى و کل                         
حکومت مرتجع اسالمى از تيررس           
تعرض و اعتراض کارگران و مردم           

در عين حال طرح اين        .  گرسنه است 
سياستها تالشی برای پاسحگويی به        
فشار پائينى ها از جانب باالئى ها                 
است که به سهم خود به جدال درون           
حکومتى برسر کنترل اوضاع و نفس       

جمهوری .  بقاى حکومت دامن ميزند     
اسالمی نه ميخواهد و نه ميتواند اين        

تحميل فقر و    .  اوضاع را تخفيف دهد    
فالکت يک سياست رژيم اسالمی                 
برای بزانو درآوردن کارگران و مردم    

 .زحمتکش است

 

نه فقط جمهورى اسالمى، بلکه            -٣
ديگر نيروهاى بورژوائى اپوزيسيون     

 

 !عليه گرانى و فقر
 وظايف فورى کمونيسم و طبقه کارگر

نيز راه حلى ريشه ای براى                      
اپوزيسيون .  نابودی فقر ندارند       

پرو غرب نه تنها وعده بهبود اين       
اوضاع را نميدهد، بلکه چند نسل        
از کارگران را به جان کندن براى         
بازسازی سرمايه دارى و                         

خرابيهاى ناشى از عملکرد                "
. فرا ميخواند   "  حکومت اسالمى   

اسالمى اپوزيسيون  -جريانات ملى
مسئله فقر و گرانى را ابزارى در         
خدمت جنگ جناحى می بينند و             
عموما سياستهاى ناسيوناليستى       

برخی از      .  را مطرح ميکنند           
يا "  چپ رايکال       "جريانات        

گسترش فقر را ابزارى در خدمت        
شورش و عصيان مردم عليه                 
رژيم تلقی ميکنند يا با طرح                     
سياستهاى آنارکوپاسيفيستى از         
سازماندهى توده اى و کارگرى             

حزب .  عليه فقر طفره ميروند            
اتحاد کمونيسم کارگرى مبارزه            
عليه فقر و فالکت و گرانى را                  
مبارزه اى حياتى عليه نظام                     
سرمايه دارى و حکومت اسالمی       
و جزيی از مبارزه بيوقفه براى             
بهبود دائمى معيشت طبقه کارگر         

بدرجه اى که        .  و مردم ميداند       
طبقه کارگر و جنبشهاى                             
اعتراضى بتوانند حاکميت سرمايه    
و رژيمشان را در تحميل فقر و               

به      ،فالکت بيشتر عقب برانند             
همان درجه شرايط براى                            
سرنگونى رژيم اسالمى و برپائى       
يک انقالب عظيم کارگرى عليه            

 .وضع موجود فراهم تر ميشود
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى        -۴
و جنبش سوسياليستى طبقه                   
کارگر، نظام سرمايه داری را                 
مسبب مستقيم فقر و فالکت و                 
بيکارى و گرانى و گرسنگى و               
مصائب اجتماعى ناشى از آن                 

رژيم اسالمى، حکومت         .  ميداند
نظامى و    -مشتى کانگستر سياسى  

باندهاى اقتصادى مافيائى است           
که بر تمام امکانات جامعه چنگ          

مساله اين نيست که       .  انداخته اند  
" مافياى اقتصادى            "گويا             

نميگذارد دولت کارش را بکند و          

٢۶۴شماره   

اين .  نتيجتا اين وضعيت پيش آمده است     
حکومت مافيايی سرمايه و اسالم در              

سران رژيم اسالمی خود        .  ايران است  
از بزرگترين سران مافياى اقتصادى در      

کارگران و مردم گرسنه       .  ايران هستند  
در اين جدال نبايد به دنبالچه کشمکش          
و رقابت بخشهاى مختلف سرمايه                   

کمونيسم و طبقه کارگر بر      .  تبديل شوند 
استقالل طبقاتى اش از سرمايه و                      
جناحهاى دولتى و غير دولتى                              
بورژوازی، بر جنبش و راه حل مستقل        

و بر مطالبات و نيازهاى فورى               ،اش
خود و اکثريت عظيم مردم در مقابله با          

مبارزه عليه   .  اين اوضاع تاکيد ميکند      
که مبارزه اى براى رفع نيازهاى           ،فقر

درعين    ،فوری کارگران و مردم است         
حال جبهه مهمى از مبارزه عليه                        
حکومت و قدرت سياسى و اقتصادى             

اين دوره اى     .  سرمايه در ايران است      
است که بيش از هر زمان کارگر و                    
اعتراض و مطالبات کارگرى جايگاه             
مهمترى در سياست و نگرش و                        
سمتگيرى سياسى توده مردم مخالف           

 .رژيم اسالمى پيدا ميکند
 

مبارزه و اعتراض عليه اين شرايط         -۵
دهشتناک يک واقعيت انکار ناپذير                 

اعتراض و شورش عليه                    .  است
وضعيت موجود يکی از اشکال محتمل        

اما .  اعتراض در چنين وضعيتی است         
در اين شرايط مخاطراتى مبارزات                   
طبقه کارگر و جنبش آزادی و برابری           
و رفاه را تهديد ميکند که کمونيسم و              
کارگران پيشرو و سوسياليست بايد               
آنها را بشناسند و راه حل واقعى و                   

 . عملى در مقابل آن ارائه دهند

 

واقعيت اينست که شورش عليه فقر و           
گرسنگى، بدون سازمان و بدون                      
رهبرى و بدون تشکل و آمادگى و افق          

به   ،روشن سياسى در مقياس سراسرى
. تحرک و اعتراضى کور تبديل ميشود         

نتيجه چنين وضعيتى، عليرغم حقانيتى       
. که دارد، سرکوب و شکست است                  

ارکان سياست و تاکتيک حزب در                     
متشکل کردن      ،مواجهه با اين اوضاع      

توده طبقه کارگر و مردم گرسنه عليه            
فقر و فالکت، ترسيم افق و سازمان و            

بعنوان سه رکن مهم                        ،رهبرى
. تضمين پيشروى و پيروزى است            

تبديل شورش کور به شورش                       
آگاهانه و سازماندهی اعتراض عليه       
وضعيت موجود درگرو تامين اين              

 .سه رکن اساسى است
 

کمونيسم و طبقه کارگر بايد در             -۶
راس مبارزه عيله فقر و گرسنگى و         
وضعيت فالکتبار اقتصادی قرار                  

در اين مبارزه يک هدف                .  گيرند
استراتژيک ما خارج کردن کنترل              
پروسه توليد و توزيع کاالها و اقالم          
مورد نياز پايه ای مردم از مکانيزم           

دسترسی و    .  و تسلط بازار است           
برخورداری از غذا و آموزش و                  
بهداشت و سالمتی، نه يک امتياز              
ويژه طبقات دارا، بلکه حق پايه ای           
همگان و هدف عمومی ما در اين                

هر انسانی به محض        .  مبارزه است  
چشم گشودن به اين جهان بايد از                
تمامی نيازهای انسانی برخوردار             

از اينرو مبارزه برای وادار            .  شود
کردن دولت سرمايه به دادن سوبسيد      
به اقالم مورد نياز زندگی مردم  و                
تامين بيمه های اجتماعی رکن ديگر        

ايجاد سازمانهاى     .  سياست ماست    
توده اى عليه فقر، برگزارى مجامع         
عمومى کارگری در مراکز مهم توليد       
مواد غذايی و نيازهای مردم،                        
برگزاری مجامع عمومی در محالت         
کارگرى و فقر زده، سازمان دادن              
ايجاد شبکه هاى متنوع عليه                        
گرسنگى و فقر، شرط اساسی                       
پيشبرد چنين استراتژی و سياستی           

بايد در هر گوشه جامعه                  .  است
پرچمى عليه فقر و فالکت اقتصادی           

 .برافراشت
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى              -٧
رهبران   ،توجه پيشروان طبقه کارگر    

 ،سوسياليست و کمونيست طبقه                
فعالين اردوى آزادى و برابرى و                
رفاه را به اين اوضاع خطير جلب                

 . ميکند
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى طبقه           
کارگر و مردم آزاديخواه را به                       
متشکل شدن و مقابله با موج فقر و          
فالکت و گرانى عليه نظام سرمايه              
دارى و حکومت اسالمى                                   

  !فراميخواند

 

مصوب پلنوم سوم حزب به اتفاق 
 ٢٠٠٨ژوئن  ،آرا



يک دنياى بهتر                                                                 ٣صفحه     

گرانى در ایران      :يک دنياى بهتر   
. مردم به تنگ آمده اند    .  بيداد ميکند 

جمهورى اسالمى تالش ميکند               
وضعيت را توجيه کند و در موارد    
مشخص مقصر را این و آن                       
دستگاه ادارى و یا دولتى و یا                   

. تحریمهاى اقتصادى قلمداد کند           
شرایط کنونى محصول کدام                    
وضعيت و ناشى از کدام                              

 سياستهاست؟ 
 

بدون تردید وضعيت     :على جوادى 
اقتصادی و یا روشن تر بگویم                
فالکت اقتصادی کنونی بيش از             
هر چيز محصول و عملکرد                    
سياستهای رژیم اسالمی و طبقه            

چنين .  سرمایه داری حاکم است         
وضعيتی ابدا تصادفی و یا اصوال        

به فقر و فالکت       .  ناخواسته نيست  
کشاندن مردم یک رکن سياست             

البته .  اقتصادی رژیم اسالمی است   
در کنار این فقر و فالکت گسترده          
ما شاهد ثروت بيکران و سرسام           
آور اقليتی استثمارگر و چپاولگر         

 .هستيم
  

در بعد   .  این رژیم اسالمی است        
اقتصادی یعنی فقر اکثریت عظيم         
توده های مردم و ثروت بی                       
همتای حاکمان اسالمی و                            

رژیم اسالمی از به       .  همپالگانشان
فقر و فالکت کشاندن جامعه                      
اهداف هم اقتصادی و هم سياسی           

نه تنها وحشيانه          .  دنبال ميکند    
استثمار ميکند و هر روز سهم                 
اکثریت جامعه از محصوالت                 
توليد شده و ثروت جامعه را تقليل         
ميدهد بلکه اهداف سياسی روشنی       

. هم در این چهارچوب دنبال ميکند     
سياسی چرا که فقر را عاملی در            
جهت تقليل توان اعتراضی جامعه      

فقر گسترده توده های مردم     .  ميداند
کارگر و زحمتکش و ناتوانى در           

یک سالح و            ،تحرک اجتماعى   
یک ابزار در دست رژیم اسالمی         

 

 گرانى و فقر و فالکت
 چه بايد کرد؟ ،چشم اندازها

 با هيئت دائر دفتر سياسى حزب

در کنار ارتش و سپاه و بسيج            
و سایر اوباش سرکوبگرش              

 . است
 

معموال در اقتصاد سرمایه                 
داری متکی بر بازار آزاد                  
عرضه و تقاضا تعيين کننده              

و معموال افزایش   .  قيمتها هستند 
تقاضا عاملی در افزایش قيمتها      

اما در اقتصاد ورشکسته     .  است
حاکم در ایران این افزایش                 
تقاضا نيست که منجر به                      
افزایش قيمتها ميشود بلکه بر           
عکس این کمبود و احتکار                 
کاالهاست که منجر به افزایش        

 .قيمتها ميشود
  

گرانی بيداد ميکند چرا که                   
متوسط قيمت کاالهای مورد            
نياز مردم حتی باالتر از قيمت        
کاالهای مشابه در سایر جوامع      
سرمایه داری غربی و از جمله       

گرانی .  آمریکا و اروپا است         
بيداد ميکند چرا که متوسط                 
سطح دستمزد کارگران و مردم     
کارکن حدود یک دهم متوسط          
دستمزد کارگران در جوامع             

گرانی بيداد ميکند   .  غربی است 
چرا که رژیم اسالمی در یک           
تهاجم ضد انسانی تمامی                     
سوبسيدهای دولتی را در زمينه     

. اقالم اوليه زندگی حذف کرد         
گرانی بيداد ميکند چرا تقابل دو    
قطب تروریستی در جهان                 
معاصر یک سوی آن رژیم               
اسالمی است عمال بر                            
معضالت اقتصادی جامعه                

گرانی بيداد ميکند   .  افزوده است 
چرا که سران رژیم اسالمی              
رسما اعالم کرده اند که                        

انقالب نکردند تا مردم نان و         "
اخيرا هم    ."!  آب داشته باشند      

اعالم کرده اند که کمبود مرغ          
ناشی کمبود آخوند در خارج             
کشور است که بر ذبح اسالمی        

٢۶۴شماره   

 ؟ !مرغ و گاو و گوسفند نظارت کند
 

در       ،مسلما در چنين شرایطی                 
شرایطی که مردم فریاد ميزنند                   

رژیم به بهانه       "  مرگ بر گرانی     "
های متفاوت و متعددی عالوه بر               
خط و نشان کشيدن و تهدید کردن              

و چرا که نه؟ آیا            .  متوسل ميشود  
وقاحت اسالمی را هم حد و حصری       

 هست؟
 

برخی اوباش حکومت اسالمی                   
ميکوشند کاسه و کوزه ها را بر سر         

این   ،دولت احمدی نژاد خراب کنند       
دعواهای داخلی از نظر مردم تماما        

مردم کل این         .  بی ارزش است        
حرف .  حکومت را مقصر ميدانند         

مردم این است رژیمی که نميتواند            
حتی اقالم اوليه مورد نياز مردم را          

. تامين کند باید گورش را گم کند                
 !همين

 
در ميان حکومتيها     :يک دنياى بهتر  

و جناح هاى متفرقه شان تالش                    
ميشود دالئل مختلفى در مورد                     

. گرانى و فالکت مردم آورده شود            
اگر بخشى این و آن عنصر و یا                   

 ،نهاد دولتى را مقصر قلمداد ميکنند       
بخش دیگرى روى سياستهاى                     

عدم حمایت  "و  "  وارادات بى رویه  "
عدم "و یا         "  از توليدات داخلى         

سياست حذف       "  اجراى درست      
اوال .  سوبسيدها انگشت ميگذارند        

پاسختان به این استداللها چيست و            
 ،ثانيا در تقابل با این سياستها                        

کمونيستها و پيشروان کارگرى باید        
چه تبئين و سياستى را از وضع                   

 موجود ميان جامعه ببرند؟  
 

بهر حال جامعه              :جليل بهروزى    
انتظار ندارد آه حكومت اسالمی و         
یا جناحهای بيرون افتاده از آن جز           
عوامفریبی در توضيح علل گرانی          

. چيز دیگری در چنته داشته باشند           
البته اینها قبيح تر از آن هستند و از           

ولی .  تالش و تك و تا نميافتند               
شان حتی  "  استدالل"گمان نميكنم    

خریداری ميان خودیهاشان هم              
جالب این آه سمبل        .  داشته باشد  

جهالت و فضاحتشان، احمدی نژاد     
گفته نميخواهد علل گرانی را                  

را "  ملت"بگوید چرا آه دشمنان        
اینها از    .  خوشحال خواهد آرد       

فردای روی آار آمدنشان تمام               
تالششان این بوده آه حكومت                

حتی به  .  پوسيده شان را حفظ آنند     
همان تعبير سرمایه دارانه اش نه         
برنامه ای برای اقتصاد جامعه              
داشتند و نه اساسا اقتصاد مسئله            

رهبرشان همان   .  شان بوده است     
فردای قدرت گيری گفت آه                    

تا حال    .  اقتصاد پاالن خر است        
اساسا با اتكا به سرمایه های نفتی         
و به زور چماق و سرآوب                       
توانستند خود را سرجا نگاه                     

عين "  اقتصاد"برای اینها     .  دارند
االن هم فشار    .  سياست بوده است   

جامعه مجبورشان آرده بدنبال              
. اقتصادی بگردند    "  توضيحات"

آسی جدی شان نميگيرد و فكر              
نميكنم آه چندان اهميت داشته                
باشد آه پروپاگانداهای اینها را              

الزم نيست آه اقتصاد       .  پاسخ داد  
خوانده باشيد تا بدانيد آه در                      
چهارچوب همه نظامهائی آه                 
مبنایش بر توليد سود است و                    

هر    ،بازار تعيين آننده قيمتهاست      
 ،زمان آه تقاضا بر عرضه بچربد     

ميتوان گفت در   .  قيمتها باال ميرود  
شرایط حاضر محدود شدن                      
واردات بر قيمتها تاثير گذاشته              

ولی اینها ميگویند واردات       .  است
. این را نميفهمم         ".  بی رویه     "

منظور واردات بسيار زیاد است؟       
این آه موجب پایين آمدن قيمتها            

و یا شاید     !  ميشود و نه برعكس       
۴صفحه منظورشان   



يک دنياى بهتر                                                                 ۴صفحه     

این است آه واردات زیاد در                    
گذشته باعث پایين آمدن قيمتها شده      
و توليدات داخلی نتوانسته از پس          
رقابت برآید و ورشكسته شده و              
حاال آه واردات آمتر گشته، بهای       

حتی اگر   .  آاالها باال رفته است        
این را هم قبول آنيم باز سئوال این    

در "  آی مقصر است؟         "است     
آشورهای دمكراسی پارلمانی               
وقتی دولتها عوض ميشوند و                  
حزب دیگری روی آار مياید این         
آخری آاسه و آوزه ها را بر سر           

رژیم اسالمی   .  دولت قبلی ميشكند   
 .حتی این بهانه را ندارد

  
بيش از سی سال است آه آليت               

سياستهای "رژیم در تعيين                        
آه در واقع چيزی جز        "  اقتصادی

سياست به نرخ روز خوری                     
االن به   .  نبوده، نقش داشته است       

صرافت افتادند آه توليدات داخلی       
مورد حمایت قرار نگرفته؟ تا حال      

 آجا بودند؟
 

جمهوری اسالمی رژیمی است آه      
بر متن یك بحران عميق سرمایه            
داری بروی آار آمد و در فردای           
قدرت گيری با جامعه ای مواجهه        
شد آه در حال تعميق یك انقالب             

با سرآوب و جوخه   . نيمه آاره بود
های اعدام توانست انقالب را به            
شكست بكشاند ولی نتوانست                    
جامعه را به زیر یوغ خویش                    
درآورد و شرایط مساعد توليد و            
باز توليد سرمایه داری را فراهم           

مضاف بر این آه بنا بر                  .  آند
هویت مذهبی و اسالمی خود نمی         
توانست یك روبنای سياسی مقبولی   
را برای سرمایه داری جهانی                 
تامين آند و همچنان از طرف                  
بخش عمده جهان سرمایه داری             

تداوم .  مورد غضب واقع ماند            
بحران سرمایه داری و بحران                
حكومتی اساس توضيح وضعيت         
اقتصادی است آه آل جامعه را از       

 

 گرانى و فقر و فالکت
 چه بايد کرد؟ ،چشم اندازها

 ...با هيئت دائر دفتر سياسى حزب 

. جنبه اقتصادی به قهقرا ميبرد       
فقر و فالآتی آه دامنگير طبقه        
آارگر و اآثریت مردم را                   
گرفته امروز به مرز نابوده               

این .  فيزیكی آنان رسيده است       
آن چيزی است آه ما در                       
توضيح علل شرایط موجود              

 .ميدهيم
 

آارگران آمونيست و پيشروان      
طبقه آارگر در قبال این                       
اوضاع توضيحات پيچيده ای          

طبقه .  مسئله ساده است   .  ندارند
سرمایه دار و حكومت اسالمی       
حافظ آن مسبب این اوضاع               
است و تاوانش را هم آنها باید           

مسئله سياست           .  بپردازند
"اقتصادی نيست   واردات بی   . 

توليدات داخلی   "،   "رویه است  
" باید مورد حمایت قرار گيرد         

" محاصره اقتصادی است  "و یا   
خورك و مسكن و               ،و غيره   

آارگری آه    .  بهداشت نميشود   
مزد نميگيرد و یا نميتواند حتی       
نان آافی بر سر سفره خانواده         
اش ببرد باید با این توقع بار               
بياید آه قضيه از این حرفها               

مسئله مرگ و        .  گذشته است   
در ایران         .  زندگی است        

اقتصاددانان رژیمی و یا                     
حتی نميتوانند            "  سبزی"

موقعيت خود را با بحران                    
سرمایه داری جهانی توضيح          

چرا آه اینها بيش از سه        .  دهند
دهه است آه جز فقر و بيكاری        
و بی مسكنی هيچ چيزی برای         

خيلی پيشتر   .  مردم نداشته اند     
از بحران حاضر مردم در                  
ایران در مقياس ميليونی زیر           
چنگال فقر و فالآت در حال             

آن چيزی آه   .  خورد شدن بودند  
امروز ما شاهد آن هستم همان         
وضعيت است آه ابعاد بيسابقه        
و مرگبار یافته است و طبقه               
آارگر و آل جامعه را بر سر           

٢۶۴شماره   

یك دو راهی تعيين آننده رسانده                 
 .   است

 

دورنماى شورش      :يک دنياى بهتر    
قيام عليه گرانى و فقر و          ،گرسنگان

فالکت عناوینى بوده که توسط حزب  
. سالهاى گذشته عنوان شده است               

ننگ بر    "مردم نيشاپور با شعار              
عليه کمبود مرغ فریاد زدند      "  گرانى

و حکومتيها واکنشهاى تندى نشان           
جایگاه سياسى این              .  داده اند      

اعتراض چيست؟ واکنش تند                        
حکومتيها از سر قدرت است یا                   

 استيصال؟ 
 

قطعنامه حزب و        :سياوش دانشور  
رئوس نقد و سياست ما مجددا در               
همين شماره نشریه منتشر شده                   

طى این سالها موارد متعددى       .  است
اعتراض پراکنده عليه گرانى داشته        

حتى مردم محرومى که به زور       .  ایم
و تحميق پاى سخنرانى و سفر                     
استانى احمدى نژاد و سران                          

بارها با        ،حکومتى آورده ميشوند       
 ،بيکارى"  ،"ما گرسنه ایم      "فریاد    
رئيس دولت نان            "    ،"بيکارى
. اعتراض کرده اند      ...  و    "  نداریم

وضعيت امروز اما بسيار متفاوت           
بحرالن اقتصادى حاد شده           .  است
اجراى یک مرحله از حذف            ،است

سوبسيدها و فقدان هر نوع حداقل              
کارد را به                     ،ایمنى اقتصادى      

استخوان بخش عظيمى از مردم                
. کارگر و زحمتکش رسانده است            

مسئله گرانى قبال هم وجود داشت و         
ما این چشم انداز را داشتيم که طى            
دوره اى به یک معضل اجتماعى و         
لذا یک امر مهم سياسى تبدیل                       

امروز شبح اعتراض عليه        .  ميشود
اعتراض عليه              ،فقر و گرانى            

کل حکومت اسالمى        ،حکومت فقر  
حرکت مردم  .  را در بر گرفته است      

نيشاپور گوشه اى از یک واقعيت             
عظيم اجتماعى است که بسرعت کل      

 . جامعه ایران را در بر ميگرد

اعتراض عليه فقر و گرانى در              
اساس اعتراض عليه نظم کنونى          
و مناسبات مبتنى بر فالکت بخش        
عظيمى از مردم توسط نظام                    

این اعتراضى       .  موجود است      
ماهيتا چپ و عليه طيف وسيع                
سرمایه داران و شرکاى دزدشان        

این حرکتى است که                  .  است
چهارچوب جدیدى به اعتراض            
سياسى و اجتماعى در جامعه                 
ميدهد و در سير پيشرفت خود                
تناسب قواى سياسي را زیر و رو        

این اعتراضات و قيامهاى      .  ميکند
فریاد   ،عليرغم هر محدودیتى    ،آتى

طبقه کارگر و محرومان و                       
گرسنگانى است که توسط سرمایه      

. و حکومت اسالميش له شده اند           
" نان"این اعتراض و قيامى براى      
 . و عليه حکومت فقر است

 
واکنش حکومتيها در عين تند                 

امام .  بودن بسيار مضحک بود          
جمعه نيشاپور گفته دندانى که                 
براى مرغ عليه نظام شعار دهد             

برخى اخبار نيز    !  را خرد ميکنيم   
حاکى از آنست که لباس شخصى         
ها در ميان مردم معترض شعار           

سر داده    "  مرگ بر کمونيست       "
واقعيت اینست که کل                    .  اند

حکومت و باندهایش در این                     
ماجرا زیر فشار و هدف اعتراض      

این دیگر نه اعتراض به                .  اند
است "  عدم اجراى قانون اساسى    "

این ".  سکوت"و نه تظاهرات            
اعتراض به کل حکومتى است که       
با پرچم اسالم شدیدترین فقر و               
فالکت را به اکثریت عظيمى                  
تحميل و تعداد قليلى را به مولتى           
ميلياردها و طبقه حاکم تبدیل کرده      

سرمایه دارى با روبناى           .  است
اسالميش مورد تعرض قرار                  
ميگيرد و واکنش تند حکومتيها             

۵صفحه نيز بر همين        



يک دنياى بهتر                                                                 ۵صفحه     

این واکنش غریضى     .  اساس است  
. سرمایه در همه جاى جهان است        

تفاوت در ایران اینست که با                     
اعتراض عليه حکومت سرمایه            

اسالم بعنوان روبناى                    ،دارى
ایدئولوژیک آن و بمثابه       -سياسى  

توجيه کننده فقر و سياست                          
نيز مورد            ،ریاضت اقتصادى     
 . هجوم قرار ميگيرد

 
کارگران و رادیکالها باید آماده               

دوره جدیدى آغاز شده              .  باشند
است که مهر و نشان قيام و انقالب   
محرومان براى نان و آزادى را             

قيام عليه فقر   .  بر پيشانى خود دارد   
و فالکت اقتصادى توسط کارگران     
و زحمتکشان ميتواند بعنوان                   
سکوئى براى انقالب زیر و رو              
کننده سوسياليستى عليه سرمایه            

ما براى بهبود       .  دارى عمل کند      
فورى اوضاع طبقه کارگر                       
ميکوشيم اما چشم به سرنگونى              
نظم کنونى و یک پيروزى                         

 . سوسياليستى دوخته ایم
 

چه باید کرد؟           :يک دنياى بهتر      
کدام کانونها در جامعه ميتواند                
منشا تحرک وسيع توده اى در                 
قبال گرانى باشد؟ اشکال و                        
محورهاى گرهى سازماندهى در         
این وضعيت کدامند؟ تاکيدات                  

 حزب چيست؟ 
 

چه باید کرد؟ باید           :على جوادى  
کنترل توليد و توزیع مواد و                      
محصوالت مورد نياز مردم را از        
چنگ رژیم و کنترل سرمایه                    

باید رژیم اسالمی را      .  خارج کرد 
باید سرمایه داری     .  سرنگون کرد  
باید اقتصاد را در       .  را نابود کرد    

خدمت رفع نيازمندیهای جامعه و         
توده های مردم نه برای سود بکار       

مادام که رژیم اسالمی          .  انداخت
مادام که نظام              ،سر کار است        

اقتصادی سرمایه داری مقدرات           

 گرانى و فقر و فالکت
 چه بايد کرد؟ ،چشم اندازها

 ...با هيئت دائر دفتر سياسى حزب 

اقتصادی جامعه را تعيين                   
وضع بر همين روال              ،ميکند

هيچ اصالح و         .  خواهد بود    
بهبودی تا زمانيکه رژیم                     
اسالمی حاکم است در زندگی          

رژیم .  مردم ممکن نيست             
رژیم .  اسالمی یعنی فقر              

اسالمی یعنی گرسنگی و                    
 .فالکت گسترده

 
اما چگونه؟ شاید چنين امری            
در درجه اول غير ممکن بنظر       

شاید گفته شود که تا              .  برسد
رسيدن به چنين وضعيتی چه           
باید کرد؟ آیا تا زمانيکه رژیم           
سرنگون نشده است وضع                 
همين است؟ باید تحمل کرد؟             

راه !  پاسخ مسلما منفی است          
حل ما هم متضمن حل نهایی و         
ریشه ای مساله است و هم راه          
حلی برای وضعيت فوری و            

 . عاجل کنونی
  

مساله این است که کارگران و         
توليد کنندگان و توزیع کنندگان       
مواد غذایی و محصوالت                  
مورد نياز زندگی مردم                        
ميتوانند این وضعيت را تغيير         

 ،اگر کارگران اراده کنند    .  دهند
 ،اگر کارگران متشکل شوند            

ميتوانند کنترل توليد و توزیع           
اگر .  را در اختيار داشته باشند      

کارگران شوراها و مجامع                
 ،عمومی خود را تشکيل دهند         

اعالم کنند که اجازه نخواهند            
داد مواد غذایی به قيمت                        
گرسنگی و محروميت اکثریت      

عاملی در        ،عظيم توده مردم      
توليد سود و احتکار سرمایه             

مساله بکلی تغيير           ،دار باشد   
اگر توده های         .  خواهد کرد    

مردم کارگر و زحمتکش در             
محالت متشکل شوند و                         
شوراهای محلی خود را ایجاد         
کنند و در ارتباط با شوراهای          

٢۶۴شماره   

 ،مراکز کار و توليد قرار گيرند                  
ميتوان سيستم توليد و توزیع را از             
دست رژیم اسالمی و سرمایه خارج       

چنين کاری مسلما مستلزم             .  کرد
درجه باالیی از تشکل و قدرت                    

. کارگری و انقالبی در جامعه است        
راه حل  .  ممکن است .  اما شدنی است  

راه .  کليدی و اساسی قضيه است            
. های دیگر تماما آزمایش شده اند             

امروز پيش از هر زمان جامعه                  
تا .  نيازمند یک راه حل پایه ای است      

کی ميتوان تحمل کرد؟ مبارزه با               
این وضعيت در درجه اول محتاج            

. سياستهای رادیکال و انقالبی است       
باید جلوی این مرگ تدریجی طبقه           
کارگر و توده ای زحمتکش را                    

باید این وضعيت را از پایه         .  گرفت
راه پایه ای دیگری              .  تغيير داد    

 .نيست
 

اما در عين حال باید جنبش عليه                 
گرانی و فقر و بيکاری و فالکت را          

باید اشکال مناسب   .  سازماندهی کرد 
و تعيين کننده مبارزه متشکل و                   
هدفمند را در شرایط ملتهب کنونی           
تعریف کرد و در برابر جامعه قرار        

اعتراض مردم نيشابور تنها            .  داد
گوشه ای از اعتراض توده های                 
مردم عليه فقر و گرانی و بيکاری             

بخش عمده این پتانسيل                 .  است
. اعتراضی هنوز بالفعل نشده است         

فریاد مرگ بر گرانی را باید                         
این شعارها و             .  همگانی کرد      

اعتراضات و فریاد ها باید پایه های        
رژیم اسالمی سرمایه را به لرزه               

همه شهرهای ایران ميتواند     .  بيندازد
مرکز مبارزه توده ای و اجتماعی             

 . عليه فقر و فالکت و گرانی باشد
 

حزب تاکيدات روشنی در این زمينه       
مبارزه عليه فقر و فالکت و           .  دارد

گرانی یک عرصه اصلی نبرد                   
این مبارزه  .  طبقاتی در جامعه است    

ظرف مناسب   .  را باید سازمان داد       
چنين اعتراضی متشکل شدن در               

محالت و در شوراهای محالت            
شوراهای محالت نه تنها         .  است

ظرف مناسب پشبرد چنين مبارزه      
ای است بلکه در عين حال ظرفی        
برای در دست گرفتن توليد و                  
توزیع و تامين نيازمندیهای حياتی      

حزب همه فعالين       .  جامعه است   
کارگری و رهبران عملی                         
اعتراضی را به سازماندهی این           

 .  مبارزه فراميخواند
 

گرانى و فقر           :يک دنياى بهتر      
یک جبهه نبرد اصلى طبقاتى در          

معنى اجتماعى این      .  ایران است  
مسئله چيست؟ چگونه باید به این          
مسئله نگاه کرد و وظایف رهبران      

رهبران عملى و                       ،کارگرى
 ،اجتماعى جنبشهاى آزادیخواه            

نسل جدید پيشرو و زنان در قبال          
 این وضعيت چيست؟ 

 
بدرست امروز      :جليل بهروزى   

یكبار دیگر مسئله گرانی و فقر به        
یك جبهه تعيين آننده جدال طبقه            

این را هيچ   .  آارگر بدل شده است    
نيرویی و حزبی تعيين نكرده                  

معنی اجتماعی آن این است      .  است
آه جامعه و بطور مشخص طبقه          
آارگر بطور عينی و در پراتيك            
جاری خود با یك معضل حياتی             
رو در رو است و یك انگيزه                     
عميق برای مقابله با و پایان دادن         

از این رو ضروری و         .  آن دارد  
ممكن است آه  برای پاسخگوئی          
به این معضل بسيج شود و به                  
ميدان آید و آل طبقه حاآمه و                  

یك .  حكومت آن را به جدال بكشد       
حزب سياسی آارگری و رادیكال       
ميتواند با پاسخ خود به این مسئله          
و راه حل خود در مقابل آن مردم           

معترض و به جان آمده و گرسنه            
۶صفحه را حول یك          
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آلترناتيو انقالبی بسيج آند و                     
تعرض ادامه دار و هدفمندی را             

به این اعتبار ما           .  سازمان دهد   
مسئله فقر و فالآت را عرصه                 
ميدانيم آه ميتواند جدا از این آه             
زمينه ساز یك مبارزه گسترده و            
ميليونی در مقابل تعرض حكومت       
به سطح معيشت و زندگی                          
آارگران و مردم گردد، بلكه                    
مسئله قدرت سياسی و بزیر                      
آشيدن رژیم اسالمی را به امر               
بالواسطه طبقه آارگر و توده های      

این عرصه    .  جامعه بدل ميسازد      
است آه مبارزه گسترده و سازمان      
یافته در آن ضریب سرآوبهای و          
توحش عنان گسيخته از طرف               
رژیم را پایين آورده و باالترین              
درجه حمایتها و پشتيبانيها را نيز          

 . به همراه دارد
  

برای آارگران آمونيست این                  
. عرصه ای شناخته شده است                 

مبارزه هر روزه آارگران برای          
دستمزدهای معوقه، عليه اخراج و      
شرایط ایمنی آار و اضافه                         
دستمزد جزیی از مبارزه بر عليه         

اما این همه     .  فقر و فالآت است       
. این عرصه را در بر نميگيرد               

مبارزه عليه بيكار سازی و                        
بيكاری، مبارزه برای مسكن                   
مناسب، مبارزه برای بيمه های             
درمانی و بهداشتی، مبارزه بر               
عليه گرانی و تورم، مبارزه بر               
عليه آار آودآان، همه و همه باید         
به اجزای ارگانيك یك مبارزه                  

مجامع عمومی    .  واحد بدل شوند      
در محل آار و شوراهای محلی              
در محيط زیست باید اشكال                       

. سازماندهی این مبارزات گردند        
شعارها و مطالبات مشخص باید           
پرچم این مبارزات بوده و در این          
ميان شبكه رهبران آارگری و               
پيشروان طبقه بيشترین وظيفه را         

 . عهده دار هستند

 گرانى و فقر و فالکت
 چه بايد کرد؟ ،چشم اندازها

 ...با هيئت دائر دفتر سياسى حزب 

جامعه امروز بيش از هر                  
زمانی چشم به طبقه آارگر               

مبارزه آارگران   .  دوخته است  
بر عليه فقر و فالآت ميدانی              
است آه ميتواند آل جامعه را           

به یمن    .  حول آنان بسيج آند         
تاریخچه درخشان جنبش                    
آارگری و آمونيستی در چند          
دهه گذشته، این جنبش به یك             
مرجع مهم جنبشهای                              
آزادیخواهانه و مترقی در                  

تنها آافی  .  ایران بدل شده است    
است آه ماشين عظيم این طبقه        

طوفانی        ،به حرآت درآید            
 .درخواهد گرفت

 
خود          :يک دنياى بهتر                  

حکومتيها و بخشا اپوزیسيون         
ميگویند یک هدف تحریمهاى         
اقتصادى اینست که مردم را با        

. کمبود و شورش وادار کنند             
پاسخ شما چيست؟ اساسا                      
اردوى راست چگونه ميتواند          
روى این روند تاثير بگذارد؟           
چکيده سياست کمونيستى و              
شعارها و تاکتيک هاى مناسب       
در قبال وضعيت کنونى با                  
توجه به آمادگى حکومت                    
اسالمى براى سرکوب                         

 کدامست؟ 
 

نه معضل          :سياوش دانشور    
حکومتيها و نه معضل                          
اپوزیسيون راست ایران در              

 ،مورد تحریمهاى اقتصادى             
حکومتيها .  مردم نيستند           

ميخواهند بحران عميق و بن             
بست شان را با فرافکنى به                 
عوامل موثر فرعى تر مانند             

. تحریم اقتصادى توجيه کنند           
دروازه فراخى  "  تحریم هستيم "

به روى کارفرماها و سرمایه           
داران متفرقه گشوده است تا             
استثمار طبقاتى و فشار به طبقه    

. کارگر را به حد اعال برسانند        

٢۶۴شماره   

اپوزیسيون راست موافق تحریم                
که دو قلوى طبقاتى                      ،اقتصادى

استراتژى       ،حکومت اسالمى اند          
شان اینست که در پس تحریم و                    

لذا .  تهاجم نظامى به قدرت برسند          
مردم نه فاکتورى در محاسبات                   

. سياسى اینهاست و نه نقشى دارند           
حداکثر مردم باید بصورت کنترل            
شده و زیر پرچم اینها تحرکى داشته        
باشند و بعد دنبال کار و زند گى                   

 . شان بروند
 

انفجار و شورش مردم عليه فقر                 
ميتواند به هر دليلى و با هر زمينه             

مگر اعتراض به   .  اى بوقوع بپيوندد  
گرانى بنزین بر اثر تحریم بود؟                  
کسى که عليه فقر سينه اش را سپر            

این و  "  عامل"  ،گلوله سرمایه ميکند  
بلکه شهروندى است که          ،آن نيست  

خودش و یا       ،فرزندش گرسنه است   
بيکار و            ،همسرش بيمار است          

بيحقوق است و دیگرى چيزى براى       
مردم   ،وانگهى.  از دست دادن ندارد    

هيچ منفعتى در دعواى اردوهاى              
. ارتجاع داخلى و بين المللى ندارند         

مردم هميشه قربانى جنگ اردوهاى      
. ارتجاعى و تروریستى بوده اند               

طبقه کارگر همواره مرغ عزا و                
 ،عروسى دوره رونق اقتصادى                

دوره صلح      ،دوره بحران اقتصادى    
سرمایه داران و دوره جنگ و                     

کارگران .  کشمکش شان بوده است       
مترى دست شان            ،موظف نيستند   

بگيرند و حساب کنند که اعتراض            
شان به نفع این طرف ارتجاع است          

کارگران براى   .  یا آنطرف ارتجاع     
منافع مستقل و مشخص و فورى                
خود به ميان مى آیند و همين را                    

اتفاقا همين اعتراض              .  ميگویند
مستقل و طبقاتى و روشن و قابل                
حمایت است که صحنه سياسى را             
تغيير ميدهد و نيروهاى متفرقه                   
اسالمى و تروریستى و بورژوائى           

 . را حاشيه اى ميکند

اردوى راست تالش ميکند با                  
پرچم سياستهاى ناسيوناليستى و یا     
با اتکا به سياستهاى ميليتاریستى          
از اعتراض مردم استفاده ابزارى       

تالش ميکنند صرفا دولت           .  کند
اسالمى و سياستهایش را عامل             
بيکارى و فقر و معضالت امروز       

تالش ميکنند   .  مردم معرفى کنند     
سفره نظام سرمایه دارى را از              
سفره جمهورى اسالمى جدا کنند         
تا بتوانند بعد از جمهورى اسالمى      
همين اوضاع و همين مناسبات              

. اقتصادى نابرابر را تداوم بخشند      
ناسيوناليستها و فاشيستها در کنار       
اسالميها در ایندوره تالش ميکنند       
بجاى طرح واقعى صورت مسئله       

بين طبقه کارگر شکاف               ،مردم
باید هر تالش و              .  ایجاد کنند    

سياست ارتجاعى شان را افشا               
کرد و اجتماعا شکست داد و در            

 . قلمرو سياسى درهم کوبيد
 

چکيده سياست کمونيستى اینست         
 ،که بانى فقر و فالکت اقتصادى           

و بانى      ،بانى اختناق و سرکوب       
همه مشقات کنونى مردم در ایران      
و جهان نظام سرمایه دارى حاکم         

سياست کمونيستى کل این        .  است
اوضاع را نشانه ميرود و زیر نقد        
کوبنده کارگرى و کمونيستى قرار      

سياست کمونيستى مکان       .  ميدهد
مبارزه عليه اختناق و فقر و تالش       
براى آزادى و رفاه را ميان توده           
هاى وسيع طبقه کارگر ميبرد و با       
اتکا به ظرفيتها و محدودیتهاى              
موجود تالش ميکند راه پيشروى         

سياست کمونيستى  .  را هموار کند   
در قلمرو سازماندهى به نيروى           
واقعى خود کارگران و محرومان       

از .  و فقر زده ها متکى ميشود             
منافع آنها شروع ميکند و هر                   
حرکت و سياست و تاکتيکش را            

سياست .  به منافع آنها متکى ميکند    
کمونيستى بر استقالل طبقاتى                
جنبش طبقه کارگر از جنبشهاى           
متفرقه بورژوائى تاکيد دارد و              
این استقالل را در تمام قلمروها            

 . تامين و تضمين ميکند
 

شعارهاى ما در ایندوره از جمله          
"اینهاست حکومت فقر               : 
٧صفحه  ،"نميخواهيم  
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مرگ "  ،"مرگ بر گرانى   "  ،"حکومت گرانى نميخواهيم   "
 ،"آزادى و رفاه حق مسلم ماست               "  ،"بر حکومت فقر      

اتحاد     ،زحمتکش    ،کارگر"  ،"مرگ بر سرمایه دارى          "
عليه فقر و اختناق اتحاد           "  ،"زنده باد شوراها     "  ،"اتحاد
 ...و " اتحاد

 
از نظر سازمانگرى ما از انواع ابتکارات توده اى براى                
بميدان کشيدن نيروى محرومان عليه گرانى و فقر و                          

اما حزب راسا شوراها و     .  حکومت بانى آن استقبال ميکنيم    
سنت عمل مستقيم کارگرى و توده اى را طرح و تبليغ                       

چرا که رمز موفقيت هر جنبش وسيع توده اى                      .  ميکند
دخالتگر بودن کليه کسانى است که در این امر مشترک                   
دخيل اند و شوراها و مجامع عمومى ميتوانند این را                          

شوراها در عين حال ارگانى براى                         .  تضمين کنند    
سازماندهى انواع ابتکارات مستقيم توده اى و اعمال قدرت         
عليه فعال مایشائى اوباش اسالمى و نيروهاى متفرقه                       

نيروى سرکوب را تنها ميتوان با               .  ارتجاع سياسى اند     
از نظر ما یک رکن        .  قدرتى آلترناتيو از ميدان بدر کرد         

آلترناتيو شوراها و سازمانهاى اعمال          ،اساسى این قدرت   
اراده مستقيم و مستمر توده هاى کارگر و زحمتکش در                   

فراخوان ما اینست که همه       .  محلهاى کار و زندگى هستند      
جا شوراها را برپا کنيد و براى اعمال کنترل و اعمال                       
قدرت در مقابل کنترل و قدرت رژیم اسالمى و سرمایه                  

 . * داران آماده شوید

 گرانى و فقر و فالکت
 چه بايد کرد؟ ،چشم اندازها

 ...با هيئت دائر دفتر سياسى حزب 

٢۶۴شماره   
 

  ١اطالعيه شماره 
 

کنگره دوم حزب اتحاد کمونيسم 
 کارگرى برگزار ميشود

 

به اطالع ميرسانيم که کنگره دوم حزب اتحاد کمونيسم کارگرى در ماههاى آتى در                      
 . يکى از کشورهاى اروپا برگزار ميشود

 

نمايندگان کنگره طى دو مرحله انتخابات سراسرى و محلى توسط تشکيالتهاى حزب               
برگزار )  کشورى(ابتدا انتخابات سراسرى و سپس انتخابات محلى             .  انتخاب ميشوند 

همه .  نفر از نمايندگان کنگره انتخاب ميشوند              ٢٠در انتخابات سراسرى       .  ميشود
 . رفقاى عضو حزب حق دارند براى انتخابات سراسرى کنگره کانديد شوند

 

 ١۵برابر با     ٢٠١٢اوت    ۵آخرين تاريخ براى اعالم کانديداتورى انتخابات سراسرى         
 . لطفا کانديداتورى خود را به آدرس ايميل ويژه کنگره اعالم کنيد. است ١٣٩١مرداد 

 

Wupiran.congress2@gmail.com 

 

 کميته برگزارى انتخابات کنگره دوم حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 ٢٠١٢ژوئيه  ٢٢

 

 قرار در مورد
 حکمتيست -تحوالت در حزب کمونيست کارگری 

 
حزب اتحاد کمونيسم کارگری شکست خط راست کورش مدرسی در حزب                        

حکمتيست را يک پيروزی برای جنبش کمونيسم کارگری   –کمونيست کارگری 
دانسته و اين حزب را با اعالم برافراشتن پرچم کمونيسم کارگری منصور                         

 .حکمت نزديکترين نيروی سياسی بخود ارزيابی ميکند
  

 دفتر سياسی حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١٢ژوئيه  ٢٢

 

 زنده باد 
!جنبش مجمع عمومى کارگران  

!زنده باد شوراهاى کارگرى   
 

کارگران در اعتراضات جارى به 
مجمع ! مجمع عمومى متکى شويد

عمومى ظرف اعمال اراده مستقيم 
! و مستمر توده کارگران است  

 

جنبش مجمع عمومى کارگرى را 
!تقويت و گسترش دهيد  

 

 تلويزيون يک دنيای بهتر 
 

برنامه هاى تلويزيون يک دنيای بهتر 
صبح به وقت لس  ٧پنجشنبه ها ساعت 
و نيم بعد از ظهر بوقت تهران  ٦آنجلس و   

. از شبکه کانال يک پخش ميشود  



يک دنياى بهتر                                                                 ٨صفحه     

 

 !مردم آزاديخواه سوريه
اسد همچون سایر یارانش در                   

یمن و ليبی رفتنی          ،تونس   ،مصر
قبل از      ،جنبش آزادی زن     .  است

اینکه نيروهای پروغرب و                       
اسالمی جای اسد را بگيرند و در          

 ،مقابل جنبش توده ای برای آزادی     
برابری و رفاه موانع جدی ایجاد           
کنند باید به ميدان بيایند و پرچم               

ترقی خواهی و                  ،آزادی زن     
سکوالریسم را با تمام قوا                           

 .برافرازند
 

م غعلير.  موقعيت حساسی است        
تداوم سرکوب و کشتار وحشيانه          

 ،در سوریه توسط رژیم بشار اسد        
عليرغم درگيریهای شدید نظامی         
بين اپوزیسيون ناتویى رژیم و                
طرفداران اسد در دمشق و دیگر           

تغيير      ،شهرهای بزرگ سوریه        

 

  ،اسد در حال رفتن است
 !جنبش آزادی زن بايد به ميدان آيد

 
باید .  توازن قوا بنفع شماست         

اسد را نيز همچون چهار مستبد      
جنایتکار دیگر منطقه از قدرت      

باید ائتالف         .  بزیر کشيد        
بریدگان از دستگاه سرکوب             
اسد با اسالميستها و دولتهای            
غربی را افشا کرد و نگذاشت          
تا در فردای سقوط و هزیمت            
بشار اسد سرنوشت جامعه را          

اسد رفتنی است     .  بدست گيرند  
و باید جنبش سرنگونی را تا             
درهم شکستن کامل دستگاه               
مخوف و کشتار آن به پيش                 

ولی در عين حال از هم           .  برد
اکنون باید تالش کرد که                       

تونس و ليبی         ،همچون مصر  
جنبش بر حق تان را در نيمه             

با .  راه منکوب نکنند                    
 ،برافراشتن پرچم آزادیخواهی     

ترقيخواهی و خواست جدائی          
مذهب از دولت می توان صف       

٢۶۴شماره   

مستقلی را تشکيل داد و راه                            
 .پيشرویهای بزرگ را کوبيد

 
بطور حتم با رفتن اسد ضربات                  

بسيار محکمی بر ستون فقرات                   
اسالم سياسی در منطقه و در راس           
آن جمهوری اسالمی وارد خواهد            

جنبشی که    ،جنبش اسالم سياسی  .  آمد
سرکوبگری     ،بر ترور و وحشت          

جامعه و زنان استوار است با رفتن          
اسد یکی از مهره های مهم را از                
دست خواهد داد و این در خود یک           
امکان تاریخی برای پيشروى جنبش      

جنبش .  برابری آزادى زن است            
آزادی زن نباید این موقعيت تاریخی       
را برای رشد و ارتقا و سازماندهی          

 .خود از دست بدهد
 
جنبش برابری طلب زن در ایران            

ضمن حمایت همه جانبه از                            
مبارزات آزایخواهانه و برابری               

طلبانه تان از نزدیک پيشروی ها        
و موفقيتهای شما را دنبال می                 

تجربيات جنبش آزادى زن         .  کند
در ایران  ميتواند سرمایه عظيمی       

باید برابری کامل   .  برای شما باشد  
و بی قيد و شرط زن و مرد در                 

اقتصادی     ،سياسی    ،حقوق مدنی   
. در راس مطالباتتان قرار گيرد            

زنان باید بتوانند در حيات سياسی       
 .  جامعه نقش بسزایی داشته باشند

 
جنبش آزادی        ،اسد رفتنی است      

 ،استثمار    ،زن باید عليه استبداد         
سرکوب و زن ستيزی به ميدان             

این جنبش ميتواند و باید                 .  آید
پيشاپيش جنبش مردم ظاهر شود          

جنبش اسالم    ،تا با حضور فعالش    
 ،سياسی را عقب زند و آزادی               

رفاه و سکوالریسم را به       ،برابری
 .ارمغان بياورد

 
 زنده باد جنبش آزادی زن
 زنده باد آزادی و برابری

 
 سازمان آزادی زن

 ٢٠١٢ژوئيه  ٢۵
 

 شرکت قطعات خودرو هنگار سعی
 !ماه دستمزد معوق 3تعطيلی و اخراج کارگران، 

 

در مرحله اول   .  روز پيش تاکنون از کار اخراج و بيکارشده اند          20نفر از کارگران شرکت توليدی قطعات خودرو هنگار سعی از             120بيش از     ،بنا به خبر دریافتى   
نفر باقيمانده کارگران نيز      70نفر از کارگران از کار اخراج شدند و در طی چند روز اخير با تعطيلی شرکت                    50روز پيش اتفاق افتاد       20اخراج و بيکارسازیها که     

ماهه اردیبهشت، خرداد و تير ماه را هم              3اخراج و بيکارسازیها در شرایطی است که کارگران اخراجی دستمزدهای                .  هم اکنون از کار اخراج و بيکار شده اند            
ما که موسسه خيریه باز نکرده ایم به این کارگرها پول و دستمزد بدهيم،               :  مدیر شرکت، دزد دستمزدها و عامل اخراج کارگران گفته است         "  علی محمدی . "طلبکارند

به دليل تحریمهای اقتصادی مواد اوليه نيست یا باید آن را از بازار سياه و واسطه ها با قيمت های                      .  ادامه کار شرکت جز ضرر و زیان برای ما نتيجه دیگری ندارد            
 .چندین برابر تهيه کنيم،فروش هم که نداریم

 

نفر از کارگران اخراجی و خانواده هایشان مضطرب و نگران در جهنم فقر و گرانی و تورم و بيکاری و بی پولی و سرگردانی                           120.  هم اکنون شرکت تعطيل است 
سرگذشت سياه و تلخی که حکومت اسالمی سرمایه داران و تروریسم دولتی غرب به سرکردگی آمریکا برایمان رقم زده                     .  به آینده ای تاریک و مبهم چشم دوخته اند         

اگر  ،ته استنشساگرمواد اوليه نيست، اگر حلقه فشارها و تحریمهای اقتصادی هر روز تنگ تر ميشود، اگر بازار و مکانيسم گردش و سودآوری سرمایه به لجن . اند
چرا باید ما کارگران و خانواده          ،حکومت اسالمی به زعامت مشتی آخوند مجنون و بيمار روانی به دنبال صدور تروریسم و بمب اتم و هر جنایت دیگری هستند                               

گ بر  مر  هایمان تاوان این همه جنایت و دزدی و انحطاط سرمایه داری و حکومت اسالمی را بپردازیم؟ مرگ بر تحریم اقتصادی، مرگ بر حکومت اسالمی،                                     
 ! سرمایه داری

   

نفر کارگر با قراردادهای یکطرفه و موقت سفيد امضا با        120شرکت هنگار سعی واقع در منطقه صنعتی قلعه حسن خان تهران تا چند روز پيش و قبل از تعطيلی با 
بود که در حال حاضر ظاهرا به دليل          ...  هزار تومانی طرف قرارداد شرکت سایپا و سازنده انواع لوازم جانبی خودرو از قبيل آینه، تو دری و                           389دستمزدهای  

 . تعطيل شده است ،دهکمبود مواد اوليه و همچنين به دليل بحران و کاهش توليد در شرکت سایپا که منجر به لغو قراردادها و سفارشات کاری سایپا با شرکت گردی
  

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٢ژوئيه  ٢۵ – ١٣٩١مرداد  ۴



يک دنياى بهتر                                                                 ٩صفحه     

اینجا من با مردم آزادیخواه و                   
سياسيونى حرف ميزنم که اصول        
سياسى و اخالقى را به هر دليلى            
حراج نميکنند و عليرغم هر نقد             
سياسى به این و آن جریان و گروه        

. حس تناسب را از دست نميدهند          
که "  همایون ایوانى "فردى به نام      

گویا دایه مهربانتر از مادر بحال           
در     ،زندانيان سياسى شده است           

جریان بحثهاى مربوط به تریبونال     
آذر ماجدى یکى از                            ،لندن

کمونيستها و شخصيتهاى شناخته         
شده اپوزیسيون ایران را با پرویز        
نيکخواه همکار ساواک مقایسه             

ایوانى البته بيژن          !  کرده است    
جزنى را هم به کمک طلبيده است        
و اظهار نظر جزنى راجع به                   

این آقا را یاد آن نامه در          ،نيکخواه
مورد موضع سياسى و اصولى              

ایوانى .  آذر ماجدى انداخته است       
بعد از کلى آسمان ریسمان تالش           
کرده پشت مانيتورش پيروز ميدان     

درد ایوانى    .  جنگ ممسنى باشد      
 ،البته تنها تریبونال لندن نيست              

گویا او با سهند و اتحاد مبارزان             
راستش .  کمونيست مشکل دارد        

کل .  مشکل ایشان حقيرتر است          
ضد "این داستان انتقاد                                  

و کشف اینکه              "  امپریاليستى
تریبونال لندن و شرکت کنندگان و       

آلت دست نهادهاى              "حاميان       
در زمين   "شدند و      "  امپریاليستى

تنها بازتاب    ،"آنها بازى کرده اند     
یک رقابت فرقه اى و سبک و                 
غير مسئوالنه است که بدوا قد                 
سياسى گویندگانش را در مقابل              

بقيه ماجرا  .  عموم بنمایش ميگذارد  
به همين سادگى    .  حرف مفت است   

 .   و سر راستى
 

نميدانم اگر جزنى زنده بود و این           
سو استفاده سياسى ایوانى را ميدید       

 ،بدون تردید جزنى      .  چه ميگفت   
دوست و دشمن        ،برخالف ایوانى  

 

 سياست يا رقابت فرقه اى کور؟
 پاسخ به همايون ايوانى

 
 شهال نورى

شما .  را عوضى نميگرفت          
جزنى را وارد ماجرا ميکنيد            
که سياست را به دهن دریدگى          

طورى حرف ميزنيد      .  برسانيد
که انگار همان وقتها با بيژن             
جزنى داشتيد راجع به مسائل           
بحث ميکردید و تصميم                       
ميگرفتيد و رفيق گرمابه و                

اما درد شما    !  گلستان هم بودید   
اگر   ،حتى زندانى سياسى نيست   

بود این نمایش نشر اکاذیب و            
توهين و فحاشى و پرونده                   

درد .  سازى موضوعيت نداشت  
شما کمک گرفتن از نهادهاى           

درد شما  .  امپریاليستى هم نيست  
رقابت کور با افراد و جریانات       

ميخواهيد . فعال بغل دستى است
به این منش عقبمانده لباس                  

" ضد امپریاليستى      "سياست       
اما هرچه جلوتر            .  بپوشانيد

ميروید بيشتر آبروى خودتان          
شما سال گذشته در      .  را ميبرید 

گوتنبرگ جلسه یادمان زندانيان    
نه آذر ماجدى    .  سياسى گذاشتيد 

و نه تریبونال و نه سازمان                 
اقليت و نه دیگران به شما                   

نگفتند چرا از       .  حمله نکردند   
پادو کنفرانس آلترناتيو سازى         

خيلى "اوالف پالمه و نهادهاى        
کمک گرفتيد و               "  مردمى

تریبون به آنها دادید؟ نگفتند              
چرا با اکثریتيها و سبزها                     
همکارى داشتيد؟ همان برگزار     
کنندگان و همکارانتان                          
صدایشان در آمد و باز                          
سياسيون مسئول اقدامى که               
براى افشاى جمهورى اسالمى       

اما .  است را زیر سوال نبردند       
شماها از سر رقابت خرد و                

 .  فرقه اى اینکار را کردید
 

شما و طيفى از راه کارگر                  
آنهم با    ،سياست تان در ایندوره    

این                      ،هزار معلق                    

٢۶۴شماره   

هائى بود که روى کاغذ          "شاهکار"
اگر فکر ميکنى با ترور             .  آوردید

شخصيت و ترهات گوئى و                           
دروغگوئى بجائى ميرسيد و پاسخ          

کمى سياسى  .  نميگيرید اشتباه ميکنيد  
اگر مشکل   .  کمى رشد کنيد     .  باشيد

سياسى با سهند و اتحاد مبارزان و            
هر بخش از کمونيستهاى ایران                  

. آسمان ریسمان نميخواهد             ،دارید
مثل یک آدم سياسى جدى قلم بدست         
بگيرید و مواضعتان را بگوئيد و               

اگر کينه شترى و           .  پاسخ بشنوید   
رقابت دارید متاسفانه باید بگویم به          
اسم چپ و سوسياليسم و انقالبيگرى       
تاکنون از این نمد کالهى براى                    
کسى درست نشده است و بهتر است        
براى جا و مقام سراغ همان                           
نهادهاى امپریاليستى غير آمریکائى      

کسى که یک کمونيست               .  بروید
خوشنام و یک مبارز دیرین آزادى          
زن را با همکار ساواک مقایسه                  

یا آدم پرتى است یا کمپلکس          ،ميکند
شخصى و محاسبات خرد عقلش را         

 . ستانده و یا ریگى به کفش دارد
 

من ایوانى را نميشناسم اما مطمئنم            
هر کسى که این مطلب شنيع را                   

کسى که ميشنود تالش عده       ،ميخواند
اى انسان شریف و خانواده ها و                  
شکنجه شده هاى رژیم اسالمى                   
براى برمال کردن گوشه اى از                    
جنایات جمهورى اسالمى را عده اى  

 ،"عوامل امپریاليسم      "دیگر با              
مقایسه با    ،"بازى در زمين دیگران   "

شکنجه گر ساواک و ترهات دیگر           
حتى آنها که با                  ،مقایسه ميکنند    

کمونيسم آذر ماجدى و افراد                          
تریبونال و مدافعين سياسى این                   

اولين    ،حرکت مشکل سياسى دارند      

چيزى که خواهد گفت اینست که           
این افراد و جناب ایوانى چشمشان      
را بسته اند و دهانشان را باز                   
کرده اند و یا خواهد گفت اینها                 
چراغ سبز به همان کسانى ميدهند       
که قرار است در صندلى اتهام                

حتى اگر خودشان      .  نشانده شوند  
. نفهمند که دارند اینکار را ميکنند       

خواهند گفت ایوانى یا حالش                    
خوب نيست یا فکر ميکند على               

 . آباد هم شهر است
 

تو و امثال تو بعنوان قربانى و                
در مقابل رژیم           ،زندانى سياسى   

مورد دفاع همه کسانى           ،اسالمى
بودید که امروز بى ترمز به آنها           
تهمت ميزنيد و راجع به آنها چرند       

توصيه ميکنم سياست را    .  ميگوئيد
با سياست و نقد را با نقد پاسخ بده          
و از این دنياى حقير فرقه اى و               
رقابت و دکاندارى سياسى بيرون       

جا براى دفاع از زندانى                 .  بيا
سياسى و فعاليتهاى شرافتمندانه و       

این .  آزادیخواهانه تنگ نشده است    
هنر بقالهاى سر کوچه را به همان       
بقالها واگذار کن و کمى سياسى و        

کسى که چنين            .  مسئول شو      
تصویر زشت و غير مسئوالنه اى      

ناظرین     ،از خود بدست ميدهد           
حتى شایستگى دفاع از زندانى              
سياسى اش را زیر عالمت سوال         

درست   ،جناب ایوانى .  خواهند برد 
است دنياى اینترنت است اما بقول      
معروف در دیزى باز است حياى        

 ! گربه کجا رفته
 

  ٢٠١٢یولى  ٢٠

 به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
!کمک مالى کنيد  



يک دنياى بهتر                                                                 ١٠صفحه     
 

 کارگران معدن 
 و کارخانه گچ زمرد گرمسار

 !ماه دستمزد معوق 3
 

ماهه اردیبهشت، خرداد و      3دستمزدهای    ،بنا به خبر دریافتى   
نفر از کارگران معدن و کارخانه توليدی گچ           60تير بيش از    

. زمرد گرمسار تا امروز چهارم مرداد پرداخت نشده است                
ماه    3اعتراض و پيگيری و پافشاری کارگران در طی                       

گذشته برای دریافت دستمزدهای پرداخت نشده به دليل                        
مالک و مدیر کارخانه تا      "  ميرآخوری"کارشکنی و مخالفت     

جواب هميشگی مير آخوری در      .  امروز بی نتيجه بوده است     
بهای سوخت و برق    :  عين تهدید کارگران به اخراج این است       

و انرژی توسط دولت گران شده است پس من هم پولی برای              
 !پرداخت دستمزدهای شما کارگران ندارم

 

کار پر خطر و پر اضطراب در           :  یکی از کارگران ميگفت     
معدن، در اعماق زمين، در جایی که نور و اکسيژن کافی هم             
برای تنفس موجود نيست، مدفون شدن در زیر آوار و مرگ              

صبح که به معدن ميرویم معلوم           .  هر لحظه در کمين است        
آیا دوباره  .  نيست آیا دوباره نور و روشنایی را خواهيم دید              

زنده خواهيم ماند و خانواده ها و عزیزانمان را خواهيم دید یا             
نه؟ کار در معدن گچ برای آنهایی که پس از سالها رنج و                       
کار هم زنده بمانند مساویست با انواع بيماریها، بخصوص                 

این همه  .  ابتال به انواع بيماریهای مزمن و العالج  تنفسی               
 350تا      300رنج و خطر و فشار کاری در ازای ماهی                      

هزار تومان، دستمزدهای ناچيزی که حتی امثال ميرآخوری           
از پرداخت آن طفره ميروند، تا حسابهای بانکيشان پرتر                     

تا فقر و بدبختی و گرسنگی و محروميت بيشتری به                 .  شود
تا زندگی  .  زندگی ما کارگران و خانواده هایمان تحميل شود           

ماه است یک ریال  3. ما از این هم که هست فاجعه بارترشود
اتاق بی امکانات و محقر       2دستمزد دریافت نکرده ایم، اجاره  

ميليون تومان پيش و          5در همين گرمسار خودمان حداقل            
 8یک کيلو مرغ          ،هزار تومان کرایه       300تا      200ماهی   

هزارتومان، یک کيلو برنج وارداتی هندی که بقول خود                      
هزار تومان، گوشت           3حکومتيها سرطان زا هم هست                 

دست به هر چيزی که ميزنی           ...  هزارتومان و     25کيلویی   
گرانی و فقر و بيکاری و بی درآمدی           .  عين مار گزنده است    

بيداد ميکند و این نتيجه دشمنی و دزدی وجنایت مشترک                     
حکومت اسالمی و سرمایه داران برای نابودی ما خانواده                  

 . های کارگریست

 

نفر   60معدن و کارخانه توليدی گچ زمرد گرمسار با بيش از         
 389ماهه و دستمزدهای       3کارگر قراردادی با قراردادهای      

هزار تومانی پرداخت نشده و ساعت کاری نامحدود و                           
 . نامعلوم در شهرستان گرمسار واقع است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٢ژوئيه  ٢۵ – ١٣٩١مرداد  ۴

 

٢۶۴شماره   

 زنده باد شوراها
 !ارگانهاى اعمال اراده توده اى را همه جا برپا کنيد

 مصوب دفتر سياسى حزب
 

بار ديگر جامعه ايران در آستانه تحوالت عظيم و تاريخسازی قرار                           -١
مردم آزاديخواه حکم به سرنگونی رژيم اسالمی داده اند و هم              .  گرفته است 

پيشروی مبارزات توده های         .  اکنون دست بکار بزير کشيدن آن هستند               
بپاخواسته مردم و تحقق سرنگونی رژيم اسالمی بشکلی سازمانيافته و در               
سريعترين و کم مشقت ترين شکل در گرو ساختن ارگانهای مبارزاتی و                        

 . اعمال اراده توده ای مردم، شوراها، در سراسر جامعه است
 

يک هدف شوراها گرفتن بخش هر چه وسيعتری از قدرت توسط توده                    -٢
سازماندهى مبارزه      ،اين ارگانها ابزار متحد شدن        .  کارگران و مردم است      

انقالبى و آزاديخواهانه، اعمال قدرت کارگران و مردم زحمتکش و نفى                        
شوراها همچنين از ارگانهاى قيام      .  قدرت سرمايه و جمهورى اسالمی است       

در محيط زيست و کار در سطح             ،بايد همه جا   .  عليه جمهورى اسالمى اند     
 . محلی و سراسری شوراها را سازمان داد

 

شورا کاراترين، مناسبترين و ساده ترين ظرف اتحاد و اعمال اراده توده        -٣
شورا ضامن اعمال اراده مستقيم و مستمر توده های مردم است                .  ای است 

 .وبايد جايگزين قدرت  ارتجاع اسالمی شود
 

شوراها امر اتحاد   .  طبقه کارگر بايد بسرعت شوراهاى خود را ايجاد کند           -۴
تامين استقالل طبقاتى و اتخاذ سياست کنترل کارگرى را               ،صفوف کارگران 

شوراها امکان حضور طبقه کارگر بعنوان رهبر شايسته                .   تسهيل ميکند  
کارگران   .جنبش سرنگونی طلبانه توده های مردم را فراهم مياورد                             

 . سوسياليست بايد پيشرو ايجاد شوراها در محيط زيست و کار باشند
 

. شوراهاى محالت در شرايط امروز از اهميت ويژه اى برخوردار است                -۵
 ،تجربه عملى همين دوره نشان ميدهد که محالت و تجمعات مبارزاتى در آن             

بايد .  پايه سازماندهى حرکات اعتراضى وسيع و بويژه تظاهرات شبانه است          
کنترل محالت را از دست جمهورى اسالمى و نيروى سرکوبگر آن خارج                    

 .  کرد
   

کارگران و مردم زحمتکش را به برپائى            ،حزب اتحاد کمونيسم کارگرى      -۶
 . شوراها فراميخواند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٩ژوئن  ٢٣
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غرب، براى مثال، تنها توسط                 
مساله .  رژیم ایران تعيين نميشود       

اعراب و اسرائيل، مساله                           
تروریسم اسالمى و غيره، اگر               
نخواهيم عقب تر برویم، جدایى             
هاى استراتژیک ترى ميان                      
سرمایه دارى هاى پيشرفته آمریکا     
و اروپا با کشورهاى به اصطالح         
مسلمان نشين خاورميانه و شمال          

. آفریقا ایجاد کرده است                               
کشورهاى اسالم زده، مستقل از            
جد و جهد و جانماز آب کشيدنهاى        
رهبرانشان، در این عصر حوزه          
مساعد انکشاف سرمایه و                          

 . تکنولوژى غربى نيستند

  

ثالثا، براى اینکه سرمایه به                      
صنعت پا بگذارد، بخصوص                 
صنایع سنگين که دور گردش                  
سرمایه در آنها طوالنى است و              
حتى راه اندازى و به سود رساندن       
آنها به طول ميانجامد، ثبات                      
سياسى و امنيت سياسى سرمایه             
براى یک دراز مدت اقتصادى               

براى جمهورى        .  الزم است       
اسالمى دادن چنين تصویرى از            
خود چه به سرمایه دار داخلى که           
فعال تجارت و داللى ميکند و چه           
به سرمایه دار خارجى، بسادگى           

 . مقدور نيست

  

به این اعتبار رفسنجانى عمال                 
نتوانست، و در شکل موجود                    
نميتوانست، پالتفرم خود را پياده          

سياست "بعد اقتصادى               .  کند
از قضا ساده ترین و         "  رفسنجانى

. مورد توافق ترین بعد آن بود                  
هرچند وجوهى از این سياست               

آزاد کردن  .  عمال ناکام باقى ماندند   
رابطه ریال و دالر به ثبات قيمتها         
و کاهش ارزش دالر منجر نشد،           
براى بنگاههاى دولتى مشترى پيدا     
نشد، عليرغم کاهش شدید سطح             
دستمزدها، بخصوص به معادل            
دالرى آنها، تحرک جدى اى به              
سرمایه گذارى در بخش صنعتى          

سرمایه .  در ایران مشاهده نشد           
تجارى پا به قلمرو صنعت                         

 : بحران آخر
ريشه هاى سياسى بن بست اقتصادى 

 ...رژيم اسالمى 

داللى و معامله گرى،    .  نگذاشت
بخصوص بازى با ارز،                      
سودآورترین قلمرو براى                  
سرمایه در بازار داخلى باقى           

اما علت این ناکامى ها         .  ماند   
. در خود این سياستها نبود                  

مشکل بر سر عدم توفيق در              
اجراى ابعاد دیگر پالتفرم                  

 . رفسنجانى بود

  

جمهورى اسالمى در بن بست         
است، زیرا در عصر کمبود             
سرمایه در سطح جهانى، در            
عصر شکست استراتژى هاى        
توسعه مبتنى بر حمایت از                 
بازار داخلى، در عصر جهانى       
شدن سرمایه و نقش کليدى                 
سرمایه و تکنولوژى غربى در      
توليد صنعتى، در عصر بازار       
آزاد و رقابت تکنولوژیک                 
براى بازارهاى فراملى، هنوز       

. است"  جمهورى اسالمى "یک  
کارگر ایرانى، با توجه به                   
سطح عمومى توان صنعتى و          
فنى و عملى اش، جزو                          

اما .  ارزانترین ها در دنياست       
حتى اگر مزد را به صفر                     
برسانند و اعتصاب را با اعدام       
جواب بدهند، باز ایران به یک        
حوزه اقتصادى داراى رابطه          
ارگانيک با سرمایه دارى                   

مشکل .  غربى تبدیل نميشود        
رژیم ایران نظير مشکل برزیل     

. به روسيه شبيه است         .  نيست
مشکل سرمایه دارى ایران               
اقتصادى نيست، سياسى،                   
 . ایدئولوژیکى و حکومتى است

  

آیا نفت را از قلم نيانداخته ایم؟         
آیا معقول تر نيست کاهش                   
بهاى نفت را در بن بست رژیم        

بنظر من به    .  برسميت بشناسيم 
دو دليل نفت فاکتورى محورى       

اوال، نفس سقوط قيمت     .  نيست  
نفت و ناتوانى توليد کنندگان از       
ایجاد ثبات در بازار نفت                     
مستقيما به اوضاع سياسى در          
خاورميانه و بافت حکومتى آن       

٢۶۴شماره   
رونق نفتى سالهاى هفتاد     .  ربط دارد 

ميالدى بدون وجود یک ایران و                
 -یک عربستان سعودى پرو                         

آمریکایى و غربى و طيفى از                      
کشورهاى نفتى با دولتهاى متحد و           

وجود .  مشترى آمریکا، عملى نبود       
جمهورى اسالمى و تکاپوى اسالمى     
و تضادها و کشمکشهاى اساسى                
ميان دول منطقه، فاکتور مهم ترى           
در سقوط قيمت نفت در مقایسه با               

. اشباع انبارهاى اروپاى غربى است    
ثانيا، در غياب این فاکتورهاى                    

به (استراتژیکى و غير اقتصادى              
اقتصاد ایران  )  معناى روزمره کلمه   

حتى در بدترین حالت به یک                        
سوبسيد چند ميليارد دالرى از محل        
نفت دسترسى دارد که بسيارى از             
کشورهایى که استراتژى صنعتى            
شدن را نسبتا با موفقيت پيش برده             
اند، یا الاقل از ثبات و رشد بادوام              
ترى برخوردار شده اند، از آن                    

بهاى نفت مهم است . محروم بوده اند
و حتى از نظر عددى حيات و ممات        
رژیم به آن گره خورده است، اما               
 . مبناى بن بست امروز رژیم نيست

  بحران آخر 

شکست سياست رفسنجانى و                  
شروع تجدید نظر در ابعاد                        
اقتصادى این سياست، بنظر من           
گویاى فلج رژیم اسالمى از نظر          

این البته   .  سياست اقتصادى است    
است و باید جا    " نظم نوین"دوران 

را براى محيرالعقول ترین                       
چه بسا    .  تحوالت باز گذاشت           

شکاف در غرب، ظهور یک                  
آلمان از ناتو جسته و اتمى و در             
تدارک جنگ با رقبا که دنبال                  
متحدى در منطقه ميگردد، نه فقط       
جمهورى اسالمى بلکه اسالم                 

اما بر     .  بطور کلى را برهاند            
مبناى فاکتورهاى قابل پيش بينى          
دنياى امروز، بنظر بن بست                   
اقتصادى جمهورى اسالمى بن             

تجدید نظرها و   .  بست آخرش است  
سازماندهى اقتصاد صبر و دفع            
وقت شاید انفجار سياسى محتوم           

. را چند صباحى به عقب بياندازد        
اما مرحله مهم بعدى در سرنوشت      
جمهورى اسالمى، مرحله اى                

 . سياسى است
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این واقعيت که رژیم اسالمى از             
نظر اقتصادى به بن بست رسيده           
و سياست اقتصادى جناح                           
رفسنجانى به نتایج مورد نظر                 
منجر نشده حتى توسط خود برنامه      

. ریزان رژیم چندان انکار نميشود      
برنامه دوم، در فضایى از                          
ناباورى و دودلى نسبت به                         
محورهاى اصلى سياست اوليه              
رفسنجانى، نظير خصوصى کردن    
ها، شناور کردن و یک نرخى                 
کردن ریال، حذف سوبسيدها، آزاد     
کردن واردات و غيره، بعنوان               
یک برنامه براى بقاء اقتصادى و         

واقعيت .  دفع وقت ارائه شده است      
اینست که هيچ جناح دیگرى، نه            
دولتگراهاى حزب اهللا سابق و نه          
افراطيون مدافع بخش خصوصى        
در جناح رسالت قادر نيستند و                
حتى تالش جدى اى نميکنند                      
آلترناتيوى به سياستهاى اقتصادى       

جمهورى .  جارى پيشنهاد کنند           
اسالمى در یک فلج برنامه اى در         

این .  قلمرو اقتصادى گرفتار است     
را همه حس کرده اند و به طرق              
مختلف وحشتشان را از عاقبت              
سياسى روندى که هيچيک راهى         
براى توقف آن سراغ ندارند ابراز       

 .  ميکنند

 

غالبا در تجزیه و تحليل بن بست            
اقتصادى رژیم و در نقد ریشه ها           
و نتایج آن، تکيه یکجانبه و به                  
اعتقاد من فرمال و نابجائى بر                 
پارامترهاى اقتصادى درون ایران     
و از آن بارزتر بر اجزاء عملى              

گذاشته "  سياست رفسنجانى        "
بنظر من ریشه بن بست           .  ميشود

. اقتصادى رژیم اساسا اینجا نيست   
فاکتورهاى بنيادى ترى خارج از         

و روندها و   "  اقتصاد ایران "قلمرو  
تضادهاى داخلى آن، رژیم                        

پروژه "اسالمى را بعنوان یک              
به شکست محکوم            "  اقتصادى
این فاکتورها جهانى و        .  کرده اند  

استراتژیکى اند، در اقتصاد             
سياسى دوران حاضر ریشه             
دارند و به ماهيت و جایگاه                
خاص جمهورى اسالمى و                
جنبش اسالمى در جهان امروز      

بعبارت دیگر این      .  برميگردند
سياست رفسنجانى نيست که             
اقتصاد جمهورى اسالمى را به      
بن بست رسانده است، بلکه               
برعکس این بن بست جمهورى     
اسالمى است که سياست                     
اقتصادى رفسنجانى را به                  

خروج .  شکست کشانده است        
سرمایه دارى ایران از این                 
سير قهقرایى نيز منوط به                   
کشف یا غلبه سياست اقتصادى      

راه خروج     .  نيست"  درست"
بورژوازى ایران نيز اساسا              

 . راهى سياسى است

  

 " پديده رفسنجانى"شکست 

رفسنجانى بر مبناى یک                     
پالتفرم مشخص در دور اول           

او .  به ریاست جمهورى رسيد      
صرفا یک حرکت اقتصادى در     
محدوده بازار داخلى را                       

پالتفرم .  نمایندگى نميکرد        
رفسنجانى، و یا بهرحال آن               
جهتگيرى و افقى که چه غرب        
و چه بورژوازى صنعتى ایران     
در سيماى رفسنجانى جستجو          
ميکرد، بر ارکان زیر متکى            

 : بود

  

انتقال از اقتصاد نيمه              - ١
دولتى، دستورى و مدیریت               
شده و اضطرارى حاصل                   
دوران خمينى به یک اقتصاد           
بورژوایى متعارف متکى بر           

  . بازار

ایجاد ثبات و امنيت حقوقى      - ٢
اعاده .  و ادارى براى سرمایه       

تقدس مالکيت و مصون بودن          

٢۶۴شماره   

سرمایه از تعرض ماوراء اقتصادى      
  . دولت و نهادهاى اسالمى متفرقه

پيوستن .  بهبود رابطه با غرب       - ٣
از .  به جامعه کشورهاى متعارف         

این طریق قرار گرفتن در حوزه                
مجاز توسعه اقتصادى و صدور                
سرمایه، دسترسى به بازار خرید و         
فروش، منابع سرمایه گذارى،                    
تکنولوژى و تخصص در بازار                 

  . جهانى

درجه اى از تخفيف در فشار             - ٤
فرهنگى و اخالقى اسالم و رژیم               
اسالمى به مردم براى دادن نماى              
یک جامعه متعارف و قابل تحمل              

  . براى بورژوازى

 

مستقل از اینکه رفسنجانى و مهره            
هاى اصلى این جناح خود تا چه حد          
صریح یا سربسته مواد این پالتفرم          
را بيان ميکردند، این تصویرى بود         
که دول غربى، جمهوریخواهان و           
مليون ایرانى در خارج کشور و                 
مردم به عصيان آمده کشور از                    

. جناح رفسنجانى ساخته بودند                    
که در ميان    "  جناح معتدل    "عبارت  

دول غربى رواج یافت بر همين                 
خصلت نمایى از جناح رفسنجانى            

باز به همين عنوان بود        .  متکى بود 
که رفسنجانى در ميان اپوزیسيون            
ملى و ليبرال ایرانى در خارج                     
کشور طرفدار پيدا کرد و براى توده       

 . شد" شر کمتر"مردم ایران سمبل 

  

خام اندیشى است اگر فکر کنيم                    
آمریکا، مردم ایران و یا حتى                       
جمهوریخواهان و مليون در                         
اپوزیسيون به پدیده رفسنجانى                    
بعنوان یک آلترناتيو در خود                        

براى همه، و هر یک         .  مينگریستند
به نوعى، جناح رفسنجانى مبين                 
آغاز یک پروسه تغيير بازگشت                
ناپذیر در جمهورى اسالمى و نفى           
نهایى آن در آینده اى دور یا نزدیک         

رفسنجانى بر مبناى این              .  بود
. پالتفرم روندى را شروع ميکرد       

اما نه او و نه رژیم اسالمى آن را          
 . به پایان نميبرد

  

اين تبيين چند مشکل اساسى                 
  داشت

اوال بنا به ماهيت جمهورى                      
اسالمى، موقعيتش در معادالت            
جهانى و نيز ترکيب جناحهاى               
داخلى اش، این سير حرکت                     
نميتوانست تدریجى بماند و یا                 
حتى مراحل اوليه اش را در                     

تغييرات مستتر  .  آرامش طى کند      
در پالتفرم جامع رفسنجانى براى       
جمهورى اسالمى تکان دهنده تر         
از آن بود که بدون کشمکش حاد            
و تعيين تکليف بنيادى در رژیم             

رفسنجانى براى پياده     .  جلو برود  
کردن پالتفرم خویش ميبایست در       
قدم اول، و نه حتى در قدم دوم،              
به یک نبرد سياسى سرنوشت                
ساز بر سر خود جمهورى                        
اسالمى، اسالم و والیت فقيه و              
جایگاه اینها در ساختار سياسى             

نبردى که با       .  ایران وارد بشود      
توجه به ترکيب و موقعيت                        
نيروهاى سياسى بورژوازى حاکم     
در ایران هرگاه و از هر طرف              
آغاز شود، بشدت قهرآميز و                   

 . خونين خواهد بود

  

ثانيا، اساسا بخشى از این تغيير             
ریل در حيطه قدرت رژیم ایران          

موقعيت اسالم و اسالميت         .  نبود
در رابطه با       

 

 : بحران آخر
 ريشه هاى سياسى بن بست اقتصادى رژيم اسالمى

 

 منصور حکمت

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  
١١صفحه   


